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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 
1.1 Tilaisuuden nimi Hämeen Viestipäivä 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteys-
tietoineen) 

Tampereen Pyrintö, 

Pyhäjärvenkatu 5H, 33200 Tampere, 03 223 3888 

Tapahtuman yhteyshenkilö: Pasi Rajala, 040 5464925 
 

1.3 Järjestämispaikka (Paikan 
nimi ja osoite) 

Kaupin Urheilupuisto, Kuntokatu 5, Tampere 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 8.3.2020, 10-16 

 

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 
selvitys tilaisuuden luonteesta) 

Piirikunnallinen maastohiihtokilpailu.  

 

 

 

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön 
laatu. liikuntarajoitteisuus tms. al-
koholitarjoilua jne.) 

Kilpailijoita yhteensä n. 150. Kilpailijoiden huoltajia ja muuta 

yleisöä n. 100. Kahvila luukkumyyntinä, makkaramyynti ulkotel-

tassa. Järjestelyissä talkoohenkilöstöä n.20 henkilöä. 

1.7 Muuta yleistä Kilpailukeskus Kaupin ns. uusi huoltorakennus, jossa kisakanslia, 

ajanotto, ensiapupiste, pukutilat ja kahvila. Kilpailijoiden paikoi-

tusalueena myös jousiammuntakenttä n. 200m kilpailukeskuksen 

länsipuolella.  

 

2. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                      
AIKANA  

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro  

2.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö 

joka vastaa koko tapahtumasta) 

 

Pasi Rajala 040 5464925 

2.2 Turvallisuudesta vastaava 
 

Pasi Rajala 040 5464925 

2.3 Rakenteista vastaava 
 

Juha Tiira 045 1617313 

2.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) 
sekä vastuuhenkilö 

-  
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2.5 Onnettomuustiedottamisesta 
vastaava 

Pasi Rajala 040 5464925 

2.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana 

Kisalääkäri , Elina Ylilehto 040 5291819 

2.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana 

       

2.8 Muu henkilöstö Kisalääkärin ohjeistamana pul-

kalla varustettu moottorikelkka 

kuljettajineen 

      

 
3. LIITTYMINEN ALUEEN PELASTUSTOIMEEN TAPAHTUMAN AIKANA 
 

  
3.1 Pelastuslaitos (yhteystiedot) Pirkanmaan pelastuslaitos, puh. 03 565 612 

3.2 Pelastuslaitoksen toiminta-
valmiusaika tapahtumaan 

6 min. 

3.3 Hätänumerot Pelastuslaitos, ambulanssi, poliisi 112 
Myrkytystietokeskus 09 471977, 094711 

 
 
4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY     
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.) 

 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 
(erillinen toimintaohje) 

4.1 Tulipalo - sähkölaitteiden kunnon ja tila-

luokituksen tarkastus 

- grillipisteen nestekaasupullon 

tarkastus ja oikeaoppinen käyttö 

- toimintaohje tulipalon sattues-

sa liitteenä 

- ohje hätäilmoituksen tekemi-

sestä liitteenä 

- alkusammutusvälineistö grilli-

pisteellä sekä huoltoparakeilla 

4.2 Sairaskohtaus - 

 

Kisalääkäri. 

TAYS/Acuta 

- hälytetään apua 112 

- elvytysohje liitteenä 
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4.3 Tapaturma - kilpaladut laadittu turvalliseksi 

ja tarkastettu kilpailujen TD:n 

toimesta 

- piha-alue hiekoitettu tarpeen 

mukaan 

Ladun varresta loukkaantuneet noude-

taan tarvittaessa moottorikelkalla ja 

pulkalla. Kelkka kuljettajineen val-

miina kilpailukeskuksessa. Ladun 

vauhdikkaimmissa laskuissa latuval-

vojat joilla yhteys kisalääkäriin  

4.4 Liikenne Liikenteenohjaaja - pelastuslaitoksen ohjaus paikalle 

- pidetään ajoväylät esteettöminä! 

4.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Makkara- ja kahviteltat tuettu ja 

painoilla kiinni maassa 

      

 

 
 

 

 

 

5. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa) 

Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen) 
5.1 Alkusammutuskalusto (mää-

rä, laatu ja sijoitus, koulutus) 
Jauhesammuttimet makkarapisteellä ja huoltorakennuksen aulas-

sa  

5.2 Ensiapuvälineistö, ensiapu-
paikka ja EA-henkilöiden koulu-
tus 

EA:n paikka huoltorakennuksen ala-aulassa kisakanslian vieres-

sä.  

5.3 Kokoontumis-/ evakuointi-
paikka 

Kilpailukeskuksen eteläpuolella 

5.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-
eelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu 
onnettomuustilanteessa) 

Huoltorakennukselle johtavat kävelytiet 

5.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-
sön varoittaminen ja henkilökunnan 
hälyttäminen) 

Kuulutukset kilpailuissa käytettävällä kiinteällä kuulutuslaitteis-

tolla.  

5.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 
pelastusajoneuvot pääsevät koh-
teeseen) 

Kuntokatu. Tarvittaessa myös alueen kävelytiet jotka pidetään 

auki liikenteenohjaajien toimesta 

5.7 Muut turvallisuusjärjestelyt - 

 

 

6. MUUTA HUOMIOITAVAA 
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Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin) 
6.1 Pysäköintijärjestelyt Karttaliite 

6.2 Suunnitelman ja turvallisuus-
järjestelmän saattaminen henki-
löstön tietoon 

Suunnitelma jaetaan kilpailun osa-aluevastaaville, jotka jakavat 

tiedon henkilöstölle 

6.3 Muut viranomaiset, joita tie-
dotettu tapahtumasta. 

Poliisi 

 

 

 

 

 

 

 
Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen tiedoksi 14 vuorokautta ennen yleisötilaisuutta. 
Suunnitelma lähetetään sähköpostitse osoitteeseen : palomestarit.pirkanmaa@tampere.fi . 
 
Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilai-
suuden aloittamista. 

 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset 

 

Aika ja paikka: Tampere 5.3.2020 

 

 

 

Pasi Rajala  Markku Hakomäki 

Tapahtuman johtaja                                             Tapahtuman turvallisuudesta vastaava 

 

 

 

LIITTEET   
1. Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoitus-

paikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialu-
een pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio. 

2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämises-
tä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravintolassa, virvokkeiden 
myyntipisteissä ja muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa.  

mailto:palomestarit.pirkanmaa@tampere.fi

