
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET 

 

RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR 
 

 

 

 

 

Tilaisuuden 

nimi / Tillställ-

ningens namn 
PPiiffffeennss  NNaattiioonneellllaa  sskkiiddssttäävvlliinngg  1199..1122..22002211  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Pelastuslaissa (379/2011) on vaatimus laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin ta-

pahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän (vähintään 200 henkilöä on läsnä samanai-

kaisesti) tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. Täl-

laisia tapahtumia ovat esimerkiksi urheilutapahtumat, konsertit ja esitykset sekä erilaiset seikkailu-

tapahtumat. Väkimäärältään pienempäänkin tapahtumaan on laadittava pelastussuunnitelma, jos 

yleisö on tapahtuman aikana jollakin tavalla vaarassa. Esimerkiksi, jos tapahtumapaikan poistumis-

järjestelyt poikkeavat tavanomaisesta, esityksessä käytetään tehosteina avotulta, ilotulitteita, muita 

pyroteknisiä tuotteita tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja.  

 

I räddningslagen (379/2011) finns ett krav på att uppgöra en räddningsplan för offentliga tillställ-

ningar och andra evenemang som kan vara förenade med avsevärd risk för människors säkerhet 

eller brandsäkerheten på grund av ett stort antal deltagare (minst 200 personer beräknas vara på 

plats samtidigt) eller av någon annan särskild orsak. Sådana evenemang är till exempel sporteve-

nemang, konserter och föreställningar och även olika äventyrsevenemang. Även till ett evenemang 

med en mindre mängd människor bör en räddningsplan uppgöras, om åskådarna är under före-

ställningen på något sätt i fara. Till exempel arrangemangen för utrymning av platsen avviker från 

det normala, öppen eld, fyrverkeripjäser eller andra pyrotekniska artiklar eller som specialeffekter 

brand- och explosionsfarliga kemikalier används på platsen. 

 

Lisätietoja / Tilläggsinformation: 

 

paikallinen pelastusviranomaisen yhteystiedot / lokala räddningsmyndighetens kontaktuppgifter 

 

www.vspelastus.fi 

 

muut / övriga, 

 

www.spek.fi/turvallisuussuunnittelu  

www.poliisi.fi  

 

 

1. YLEISTIEDOT / ALLMÄNNA UPPGIFTER 
1.1 Tilaisuuden nimi / Tillställ-

ningens namn 

 

Piffens  nationella skidstävling 2021 

 

1.2 Järjestäjä, yhteystiedot / Ar-

rangör, kontaktuppgifter 

Pargas IF SkiTeam, Vesa Erkkilä 

0400 806 256, e-mail: vesa.erkkila@kotikone.fi 
 

1.3 Paikka, nimi, osoite /  Plats, 

namn, adress  

Finbyvägen 89, 21600 Pargas 

N 60o 18,6738’ E 22o 15,8652’ 
 

1.4 Ajankohta, aukioloajat / 

Tidpunkt, Öppethållningstider 

19.12.2021  kl 9:30 – 15:00 

 

1.5 Tilaisuuden luonne / Hurdan 

tillställning  

Skidtävling, Fritt still, konst/lagradsnöbana 

 

 

 

 

 

 

http://www.vspelastus.fi/
http://www.spek.fi/turvallisuussuunnittelu
http://www.poliisi.fi/


 

 

 

 
 

1.6 Arvioitu osallistuja-, yleisö-

määrä, liikuntarajoitteiset / 

Uppskattad deltagar-, publik-

mängd, rörelsehämmade 

80 deltagare, 30 publik, 1 rörelsehämmad (uppskattning) 
 

 

 

 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 

SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA / TILLSTÄLLNINGENS 

OLYCKSRISKER OCH FÖREBYGGANDE AV DEM SAMT ÅTGÄRDER VID OLYCKA 

Riskitekijä / Riskfaktor Ennaltaehkäisy / Förebyggande Pelastamistoimenpiteet / 

Räddningsåtgärder 
2.1 Tulipalo / Brand  Ingen öppen eld hanteras, och inga heta 

maskiner, skidstugan och kiosken förses 

med eldsläckare. 

Varna, utrymma, släcka, 112, larma 

säkerhetschefen GSM 

2.2 Sairaskohtaus / Sjukdomsat-

tack 

Vårdpersonal på plats Livräddande åtgärder, 112, larma 

säkerhetschefen GSM/VHF 

2.3 Tapaturma / Olyckshändelse Banan utmärkt, anvisade platser för 

åskådare 

Evakuering av skadade, 112, larma 

säkerhetschefen GSM/VHF 

2.4 Liikenne / Trafik Parkeringsområdet utmärkt. Trafiken 

dirigerad och övervakad 

Evakuering, vägledning, 112, larma 

säkerhetschefen GSM/VHF 

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet 

tai -majoitukset / Möjliga tillfäl-

liga konstruktioner eller inkvarte-

ringar 

Inga tillfälliga konstruktioner.       

2.6 Mahdolliset tehosteet / Möjli-

ga specialeffekter 

Nej       

2.7 Muuta / Övrigt Väderprognos för tävlingsdag är mellan 

0C och +2C. Lätt vind. Ingen risk för 

köldskador. 

      

2.8             

 

3. HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN AIKANA / PERSONAL OCH 

KONTAKTUPPGIFTER UNDER TILLSTÄLLNINGEN  

Tehtävä / Uppgift Nimi / Namn Puh.nro / Tel.nummer 
3.1 Tilaisuuden johtaja / Tills-

tällningens chef 

 

Vesa Erkkilä 0400 806 256 

3.2 Turvallisuudesta vastaava / 

Säkerhetsansvarig 

 

Patrick Johansson 040 765 5780 

3.3 Rakenteista vastaava / An-

svarig för konstruktioner 

 

  



 

 

 

 
 

3.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) 

sekä vastuuhenkilö / Ord-

ningsmän (antal) och ansvarsper-

son 

Mats Pahlman (2 personer) 

 

 

040 0617745 

 

3.5 Tiedotusvastaava / Informa-

tionsansvarig 

Malin Johansson 040 5359629 

3.6. EA-henkilöstö (määrä) sekä 

vastuuhenkilö / FHJ-personal 

(antal) samt ansvarsperson 

Josephine Åberg (2 personer) 0400 527 481 

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö / Räddnings-

personal (antal) samt ansvarsper-

son 

Patrick Johansson 040 765 5780 

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT / SÄKERHETSARRANGEMANG 

Asia / Ämne  Järjestely  /  Arrangemang 
4.1 Alkusammutuskalusto (mää-

rä, tyyppi sijoitus) / Primär- 

släckningsutrustning (antal, typ, 

placering 

Skidstugan 

4.2 EA-välineistö ja -paikka /  

FHJ-utrustning och -plats 

Skidstugan 

4.3 Kokoontumis-, evakuointi-

paikka / Samlings-, eva-

kueringsplats 

Parkeringen vid skidstugan 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-

eelta / Utrymningsvägar från 

området  

Finbyvägen 

4.5 Sisäinen hälyttäminen / Intern 

alarmering  

GSM, VHF, Högtalare 

4.6 Pelastustiet / Räddningsvägar Finbyvägen 

 

5. MUUTA HUOMIOITAVAA / ÖVRIGT SOM BÖR BEAKTAS 
Asia / Ämne  Selvitys järjestelyistä / Redogörelse över arrangemanget 

5.1 Pysäköintijärjestelyt / Parke-

ringsarrangemangen 

Golfbanans parkering, Skidstadions parkering. Parkeringsvakter leder parke-

ringen och övervakar. 

5.2 Ensiapukoulutus / Första- 

hjälputbildning 

Funktionärerna är utbildad. Immobilisering av rygg/nackskada och benbrott, 

hantering av sjukdomsanfall, frysskada, lugnande av patient, alarmering. 



 

 

 

 
 

5.3 Alkusammutuskoulutus / 

Primärsläckningsutbildning 

Behövs inte. Risken för eld är mycket liten. Tävlingen arrangeras ute i vinter 

tid. 

5.4 Henkilöstön tiedottaminen ja 

koulutus / Information och ut-

bildning av personalen 

Samtliga funktionärer instrueras veckan före tävlingarna 

5.5 Muut turvallisuusjärjestelyt / 

Övriga säkerhetsarrangemang 

Tävlingarnas genomförande granskas och övervakas av skidförbundets ut-

nämnda TD, Henrik Malmberg. TDs uppgift är att övervaka att arrangörerna 

fyller kraven för nationell skidtävling, även ur säkerhetsperspektiv. 

 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi 14 vuorokautta ennen 

yleisötilaisuutta. 

Räddningsplanen skall delges räddningsmyndigheten för godkännande senast 14 dygn före publik-

tillställningen 

 

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt en-

nen tilaisuuden aloittamista. 

Räddningsmyndigheten bör ges möjlighet att granska publiktillställningens säkerhetsarrangemang 

för tillställningen påbörjas. 

 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset 

Underskrifter och namnförtydliganden 

 

Aika ja paikka / 

Tid och plats 

13.12.2021 Pargas 

 

Vesa Erkkilä  Patrick Johansson 

Tapahtuman johtaja     Tapahtuman turvallisuudesta vastaava  

Tillställningens chef      Säkerhetsansvarig  för tillställningen                                       

  

 

  
  


