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1. SUUNNITELMAN TARKOITUS 
 
Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata ajotapahtuman osallistujia turvallisuusasioissa sekä sel-
keyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita. 
 
Tapahtumaan osallistuvat pyöräilijät, huollon jäsenet sekä muu henkilöstö sitoutuvat noudattamaan pelas-
tussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta. 
 
Tapahtuman yleistiedot: 
 
Tapahtuman nimi: 
tapahtuman koko nimi/nimet 

Team Rynkeby – God Morgon Oulu:  
Yöpyöräily2021 

Tapahtuman ajankohta:  
päivämäärä ja kellonajat 

24.6.2021 kello 18:00 –  25.6. kello 02:00 
 

Tapahtumapaikka:  
nimi, osoite ja kunta 

Oulu – Muhos – Tyrnävä – Liminka – Kempele - Oulu 

Tapahtuman järjestäjä:  
vastuullisen järjestäjän nimi, y-tunnus, järjestä-
jän yhteystiedot 

Team Rynkeby – God Morgon Oulu 

Tapahtuman johtoryhmä:  
nimi ja yhteystiedot 

Samuli Romppainen, TRGM-joukkueen kapteeni, turvalli-
suudesta vastaava 0400 857 550 
 
Tuomo Tuomala, TRGM-joukkueen apukapteeni, ratames-
tari, 045 253 3388 
 
Pia Härkin, lääkintä, 040 528 2775 
 
Anne Lydman, huolto, 040 588 9115 

Ryhmänjohtajat: 
nimi ja yhteystiedot 

 

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava:  
nimi ja yhteystiedot 

Samuli Romppainen, 0400 857 550 

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö:  
nimi ja yhteystiedot  

 

Kohderyhmä:  
aikuisia, lapsia, vanhuksia, liikuntarajoitteisia, 
jne. 

Osallistujia on säästä ym. riippuen 100 – 150 henkilöä. 
Pyöräilijöiden terveystaustasta ei ole tietoa ja osallistujat 
ovat hyvin eri-ikäisiä aikuisia. 
 
Tapahtumajärjestäjä puolesta mukana on huoltoa ja valo-
kuvaaja (yhteensä < 10 henkilöä). 

Tapahtuman kuvaus:  
tarkka kuvaus tapahtumasta ja sen kulusta, oh-
jelmasta jne. 

Kyseessä on hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkueen järjestämä 
maantiepyörillä ajattava kuntotapahtuma Oulun, Muhoksen, 
Tyrnävän, Limingan ja Kempeleen kuntien alueella. Matka on 
108 kilometriä. Matkan varrella on kaksi huoltopaikkaa: ensim-
mäinen Montan leirintäalueella ja toinen Limingan liikuntakes-
kuksessa.  
 
Osallistujia on säästä ym. riippuen 100 – 150 henkilöä. Pyöräili-
jöiden terveystaustasta ei ole tietoa. 
 
Pyöräilijöitä alkaa saapumaan lähtöalueelle kello 18:00 alkaen. 
Tapahtuma alkaa nk. jälki-ilmoittautumisella.  
 
Pyöräily ensimmäisen ajoryhmän osalta alkaa kello 20:00 
 
Pyöräilijät jaetaan vauhtiryhmiin ennakko- ja jälki-ilmoittautu-
misten perusteella. Nopein vauhtiryhmä on 35-kilometiä 
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tunnissa, seuraavaksi nopein 30-kilomeriä tunnissa. Lisäksi il-
moittautuneiden määrän mukaan on useita 25-kilometriä tun-
nissa kulkevia ryhmiä.  Ryhmien koot vaihtelevat noin 10 – 20 
henkilön välillä ja ajoryhmien välillä on lähdössä noin 2-5 mi-
nuutin välimatka [0,5 - 2 kilometriä taajama-alueella].  
 
Jokaisella ryhmällä on johtaja [ja mahdollisesti myös apujoh-
taja], joka tuntee reitin ja ryhmässä ajamisen- sekä liikenne-
säännöt – Ajoryhmän johtajan vastuulla on käydä nämä sään-
nöt läpi oman ajoryhmänsä kanssa ja valvoa niiden toteutu-
mista sekä puuttua tarvittaessa. 
 
Viimeisen ajoryhmän takana on nk. taka-auto jossa on mm. 
kyltti ja varoitusvilkku perässä varoittamassa ohittavaa liiken-
nettä pyöräilijöistä. 
 
Reittisuunnitelma: 
  

to 24.6. – 
pe 25.6. 

https://www.alltrails.com/ex-
plore/map/yopyoraily-2021-62d2b7b?u=m  

 

Arvio henkilömäärästä: arvio samanaikaisesti 
läsnä olevien henkilöiden määrästä (asiakkaat + 
henkilökunta) 

100 - 150 pyöräilijää 
< 10 huollon jäsentä 

Tapahtuman ja tapahtumapaikan erityispiirteet:  Pyöräilijät jaetaan vauhtiryhmiin ennakko- ja jälki-ilmoit-
tautumisten perusteella. Nopein vauhtiryhmä on 35-kilo-
metiä tunnissa, seuraavaksi nopein 30-kilomeriä tun-
nissa. Lisäksi ilmoittautuneiden määrän mukaan on 
useita 25-kilometriä tunnissa kulkevia ryhmiä.  Ryhmien 
koot vaihtelevat noin 10 – 20 henkilön välillä ja ajoryh-
mien välillä on lähdössä noin 2-5 minuutin välimatka [0,5 
- 2 kilometriä taajama-alueella]. Välimatkat ryhmien vä-
lillä voivat maantieosuudelle siirttyttäessä lyhetä taikka 
kasvaa.  
 
Pyöräilyn aikana ollaan osa muuta liikennettä, kohdataan 
muita tienkäyttäjiä ja paikallisia. Reitti kulkee Oulun kau-
pungin, Muhoksen, Tyrnävän, Limingan sekä Kempeleen 
taajama-alueiden läpi taikka laitamilta. Sääolosuhteet 
vaikuttavat matkavauhtiin ja kuormitukseen. 
 

https://www.alltrails.com/explore/map/yopyoraily-2021-62d2b7b?u=m
https://www.alltrails.com/explore/map/yopyoraily-2021-62d2b7b?u=m
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2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN TURVALLISUUS-

JÄRJESTELYT JA OHJEET 
 
Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen osallistujan on tiedostettava mitä vaaroja ja 
riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista havaittua 
riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin 
toteutuessa. Jokaisen osallistujan on omaksuttava seuraavat asiat. 
 

Vaara/riski Tapaturma/sairaskohtaus 
Syyt Kompastuminen, kaatuminen, liukastuminen, maanteiden epätasaisuus 

Sääolosuhteet 
Tartuntaudit, ruokamyrkytys, perussairaudet, fyysinen kuormitus 
Liikennekulttuuri, onnettomuudet, tekniset viat 
Vahingot ruoanlaitossa 
 

Seuraukset Henkilövahingot, tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen 
Maine 
 

Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt 

- huolletut polkupyörät ja varaosat 
- huolletut autot ja kokeneet kuljettajat 
- tarkkaillaan lattian/maaston/rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta, varoite-

taan joukkueen jäseniä, hidastetaan vauhtia 
- estetään pyöräilijöiden pääsy ruoanlaittovälineiden ja elintarvikkeiden läheisyy-

teen, noudatetaan elintarvikeohjeistuksia 
- hygieniasta ja energiantarpeesta huolehtiminen 
- tapahtumaan laaditaan reittisuunnitelma, jonka mukaisesti edetään ajoryhmän 

johtajan vastatessa navigoinnista ja reitistä. 
- osallistujia kehotetaan tarkkailemaan sekä ilmoittamaan tapaturmariskeistä ja 

häiriökäyttäytymisen merkeistä sekä puuttumaan niihin etupainotteisesti 
- tarkkaillaan mahdollisuuksien mukaan osallistujien kuntoa ja puututaan etupai-

notteisesti 
 

Varautuminen - asianmukainen ensiapu 
- asianmukainen ensiapuvälineistö 
- sijoitetaan ensiapuvälineet ajoryhmiin [ajoryhmien johtajat] 
- taataan riittävä neste- ja ravinto vastaamaan ajettua matkaa  
- sovitetaan matkavauhti vallitseviin keliolosuhteisiin ja liikennetilanteeseen 
- suunnitellaan ja koulutetaan ajoryhmien johtajille toimintamalli avun hälyttämi-

seen ja paikalle opastamiseen 
 

Vastuut - Turvallisuus: Samuli Romppainen 
- Ensiapu: Pia Härkin 
- Huolto: Anne Lydman 
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Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn 
 
Jokaisen osallistujan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että 
muut noudattavat niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä 
on ilmoitettava ajoryhmän johtajalle. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioita: 
 
1. Tarkkaile kompastumis-, liukastumis- ja kaatumisvaaroja, kuten kulkurei-

teillä olevia sähköjohtoja sekä lattian/maaston/rakenteiden liukkautta ja 
epätasaisuutta jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella tai ainakin va-
roita siitä, sekä korjaa puute mahdollisuuksien mukaan. 

 
2. Tarkkaile tippumis- ja putoamisvaaroja, kuten lunta, jäätä, puita ja puun-

oksia, tilapäisiä rakennelmia jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella tai 
ainakin varoita siitä, ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan. 

 
3. Estä väsyneiden pyöräilijöiden pääsy kosketuksiin vaaraa aiheuttavien esi-

neiden ja alueiden, kuten grillien ja muiden kuumien esineiden, nestekaa-
sun ja palavien nesteiden käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä aggregaattien 
jne. kanssa. 

 
4. Tarkkaile osallistujien kuntoa mahdollisuuksien mukaan ja puutu etupai-

notteisesti. 
 

Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa 
 
1. Informoi ajoryhmää, ryhmänjohtajaa, lääkäriä ja tarvittaessa turvalli-

suudesta vastaavaa. Lääkinnästä vastaava polkee viimeisen ajoryhmän 
viimeisessä ajoparissa. Ensiapuvälineet haavanhoitoon löytyy ajoryhmän 
johtajalta.  
 

2. Onnettomuuspaikalle jäävät ensisijaisesti onnettomuuteen joutuneiden 
takana ajavat henkilöt. Muu ajoryhmä jatkaa polkemistaan ensimmäiselle 
turvalliselle pysähtymispaikalle normaalimuodostelmassa ja odottaen lisä-
ohjeita.  

 
3. Tilannearvion tekee ensiapua suorittava henkilö yhdessä mahdollisuuk-

sien mukaan ajoryhmän johtajan kanssa, jotka tutkivat loukkaantuneen. 
Toimi viimekädessä ajoryhmän johtajan antamien ohjeiden mukaisesti.  

 
4. Ryhmänjohtaja tai hänen määräämänsä taho hälyttää tarvittaessa lisä-

apua 112. Ylimääräiset henkilöt varoittavat muuta liikennettä sekä turvaa-
vat lääkintätiimille työskentely-ympäristön.  

 
 

5. Ajoryhmän johtaja tekee ratkaisun pyöräilijän ajokyvystä ja mahdollisuu-
desta jatkaa pyörän päällä. 
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Vaara/riski Väentungos ja ryhmäajo 
Syyt Ryhmäajon luonne: pyöräilijät ajavat lähekkäin 

Muuttuvat tilanteet: keliolosuhteet, muut joukkueet, muu liikenne 
Kokemattomat kuljettajat, fyysisen kunnon eroavaisuudet 
Aggressiivinen tai uupunut henkilö 
 

Seuraukset Pyöräilyn tauottaminen, keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen  
Henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine 
 

Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt 

- tapahtuman maksimihenkilömäärä ja ajoryhmät määritellään etukäteen 
- pyöräilijät ovat harjoitelleet ryhmäajoa  
- pyöräilijät tarkkailevat jaksamistaan 
- pyritään ennaltaehkäisemään tungos ja ryhmäajon ongelmat 
- suoritetaan jatkuvaa valvontaa ja tarkkailua, ongelmiin puututaan etupainottei-

sesti 
- varataan matkapuhelimet, joilla voidaan informoida toisia ryhmiä, lääkäriä, tur-

vallisuudesta vastaavaa. Informoiminen samassa ajoryhmässä huutamalla. 
- ohjeistetaan ja opastetaan pyöräilijöitä merkein  

 
Varautuminen - reagoidaan välittömästi onnettomuuden sattuessa, tiedotetaan ajoryhmää, tar-

vittaessa lääkäriä ja turvallisuudesta vastaavia ja annetaan ohjeet toimintaan 
- pidetään liikenneväylät esteettöminä ja helposti avattavina 
- koulutetaan osallistujia mahdollisuuksien mukaan ongelmatilanteisiin 
- suunnitellaan ja mahdollisuuksien mukaan koulutetaan huollolle toimintamalli 

avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen 
 

Vastuut - Turvallisuus: Samuli Romppainen  
- Ensiapu: Pia Härkin 
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Ohjeet ryhmäajo-ongelmien ennaltaehkäisyyn 
 
Jokaisen osallistujan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että 
muut noudattavat niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä 
on tehtävä ilmoitus ryhmän johtajalle sekä turvallisuudesta vastaavalle. Toimi 
saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Varmista, että olet tietoinen ajoryhmäsi lukumäärästä ja muodostelmasta. 

Tarkkaile henkilömäärää ja huolehdi ajotovereistasi.  
 
2. Tarkkaile ajoryhmäsi liikehdintää muodostelmassa ja puutu etupainottei-

sesti, mikäli havaitset ruuhkautumista, väsymystä, vaaratilanteita tms. 
 
3. Ohjeista ja opasta ajotovereitasi tarvittaessa ryhmäajon sääntöihin.  
 
4. Varmista, että hallitset toimintatavat ongelmatilanteissa.  
 

Ongelmatilanteessa 
 
Ilmoita ryhmäajo-ongelmasta ajoryhmäsi johtajalle sekä tarvittaessa turvalli-
suudesta vastaaville ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Pyri rauhoittamaan muita ajajia. 
 
2. Ohjaa oikeaan ryhmäajotapaan.  
 
3. Valmistaudu ajon väliaikaiseen keskeyttämiseen.  
 
4. Mikäli ryhmäajo joudutaan keskeyttämään, ohjaa joukkuetta toimimaan 

ja sijoittumaan siten, että se on turvallista. 
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Vaara/riski Häiriökäyttäytyminen 
Syyt Aggressiivinen tai väsynyt osallistuja 

Energia- tai univaje 
Päihteet 
 

Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen 
Henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine 
 

Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt 

- suunnitellaan huoltopisteet reitin varrelle huolellisesti 
- suunnitellaan keinot häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn  
- noudatetaan ja valvotaan alkoholilainsäädännön ja liikennelakien toteutumista 
 

Varautuminen - suunnitellaan keinot häiriökäyttäytymisen hallintaan 
- suunnitellaan toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen 
 

Vastuut - Turvallisuus: Samuli Romppainen  
- Ensiapu: Pia Härkin 
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Ohjeet häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn 
 
Jokaisen osallistujan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että 
muut noudattavat niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä 
on tehtävä ilmoitus ajoryhmän johtajalle sekä turvallisuudesta vastaaville. 
Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Tarkkaile osallistujien mahdollisuuksien mukaan kuntoa ja mahdollisia 

merkkejä alkavasta häiriökäyttäytymisestä. Puutu tilanteeseen etupainot-
teisesti. 

 
2. Tarkkaile osallistujien kuntoa siten, ovatko he soveltuvia ajamaan liiken-

teen joukossa.  
 
3. Valvo alkoholilainsäädännön toteutumista saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 

Häiriökäyttäytymistilanteessa 
 
Ilmoita häiriökäyttäytymisestä ajoryhmän johtajalle sekä turvallisuudesta vas-
taaville. Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Älä mene uhkaavaan tilanteeseen yksin. 
 
2. Säilytä riittävä etäisyys uhkaavaan henkilöön. 
 
3. Puhu uhkaavalle henkilölle selkeästi, lyhyesti ja myötäile häntä. 
 
4. Älä keskeytä, vähättele tai provosoidu vastauhkailuun. 
 
5. Pidä kädet näkyvissä ja vältä uhkaavan henkilön tuijottamista. 
 
6. Älä käännä uhkaavalle henkilölle selkääsi. 
 
7. Pyri rauhoittamaan tilanne. Tarjoa ruokaa.  
 
 



9 
 

 
 
 

Vaara/riski Tulipalo 
Syyt Tulipalo huoltopaikalla 

 
Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen 

Henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine 
 

Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt 

- tarkastetaan mahdolliset sähkölaitteet ja -asennukset ennen käyttöönottoa, ja vial-
liset sekä pölyiset laitteet poistetaan käytöstä 

- käytetään laitteiden lataukseen vain asianmukaisia välineitä 
- Tupakointi vain merkityillä alueilla. Tupakointi on ehdottomasti kielletty nestekaa-

sun sekä palavien nesteiden varastointi- ja käyttöpaikkojen läheisyydessä. 
- sijoitetaan mahdolliset ruoanlaittovälineet palamattomalle alustalle ja varmiste-

taan, ettei niiden läheisyydessä ole syttyvää materiaalia. Niiden käyttöä valvotaan 
koko ajan. 

- suositaan ruoanvalmistuksessa sähkön käyttöä, liekillisten pisteiden määrä pide-
tään mahdollisimman pienenä 

- varmistetaan, että ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaa-
lia, varmistutaan kunkin laitteen vaatimasta riittävästä suojaetäisyydestä 

- suoritetaan jatkuvaa valvontaa 
Varautuminen - pyritään varaamaan alkusammutuskalustoa, sijoitetaan ja merkitään se asianmu-

kaisesti [huoltopaikoilla tukeudutaan julkisiin tiloihin ja niiden välineistöön] 
- pidetään poistumisreitit esteettöminä ja helposti avattavissa 
- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja 

paikalle opastamiseen 
 

Vastuut Huolto: Anne Lydman 
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Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn 
 
Jokaisen joukkueeseen kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä val-
vottava, että muut noudattavat niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä 
on tehtävä ilmoitus ajoryhmän johtajalle sekä turvallisuudesta vastaaville. 
Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
Tarkasta, että  
 
1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia 

sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää. 
2. ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja         -

johtoja 
3. tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on vain 

palamattomasta materiaalista valmistettuja tuhkakuppeja 
4. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että 

kunkin laitteen vaatiman turvaetäisyyden täyttyvät 
5. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat 

esteettömät, koskee myös polkupyöriä hotellissa 
6. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja mer-

kitty asianmukaisesti 
7. palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina 
8. pelastustiet ovat esteettömät 
9. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä 

käyttö- ja kulutuslaitteisiin, eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja. 
 

Tulipalotilanteessa 
 
Ilmoita tulipalosta hätänumeroon 112 sekä ajoryhmän johtajalle ja turvallisuu-
desta vastaaville. Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. 
 
Pelasta ja varoita 
 Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripe-

ästi.  
 Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata 

itseäsi hengenvaaraan. 
Sammuta 
 Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun 

palo on vielä hallittavissa. 
 Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo 

pienestä vesimäärästä. 
 Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun si-

nulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina. 
 Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sul-

kemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on 
kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea. 

Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.  
 Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa. Älä koskaan 

poistu savuiseen tilaan. 
Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto. 
Opasta pelastushenkilöstö paikalle.  
 
Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan! 
 
 
 
HÄTÄNUMERO 112 
1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT 
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT 
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN 
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN 
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN 
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN 
 
Opasta apu paikalle. Soita uudelleen jos tilanne muuttuu. 
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Vaara/riski Sääolosuhde 
Syyt Poikkeuksellisen lämmin tai kylmä ilma 

Kova tuuli, myrsky, rankkasade, ukkonen, salamointi 
 

Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, tapahtuman tauottami-
nen tai siirtäminen 
Henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine 
 

Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt 

- säätiedotusten seuraaminen ennen tapahtumaa ja tarvittaessa tapahtuman aika-
taulujen muuttaminen 

 
Varautuminen - ohjeistetaan osallistujia varautumaan sään mukaisesti 

- seurataan säätiedostuksia jatkuvasti ja pyritään reagoimaan niihin etupainottei-
sesti 

- kehotetaan osallistujia juomaan riittävästi nesteitä ja vettä, mikäli ilma on lämmin 
osallistujille varataan riittävästi lisävettä 

- tarkkaillaan mahdollisia uupumisia kelistä johtuen  
Vastuut - Turvallisuus: Samuli Romppainen  

- Ensiapu: Teija Parkkinen 
- Huolto: Anne Lydman, Marja Romppainen, Päivi Kosonen 
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Ohjeet sääolosuhteisiin varautumiseen 
 
Jokaisen osallistujan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että 
muut noudattavat niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä 
on tehtävä ilmoitus ajoryhmän johtajalle sekä turvallisuudesta vastaaville. 
Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
Tarkasta, että 
 
1. rakenteet ja laitteet ovat kunnossa 
 
2. osallistujat juovat riittävästi vettä lämpimällä ilmalla 

 
3. osallistujat pukeutuvat sääolosuhteiden vaatimalla tavalla 
 

Vaikeassa sääolosuhteessa 
 
Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta ajoryhmän johtajalle sekä turvallisuudesta 
vastaaville. Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Pyri rauhoittelemaan osallistujia. 
 
2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa ajoryhmä pois rakennelmien, 

puiden ja irtaimiston läheisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa ajoryhmän jä-
senet sekä huolto siirtymään sisätiloihin.  

 
3. Odota sään tasaantumista. 
 
4. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
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3. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
 
Alkusammutuskalusto 
 
Laatu Määrä (kpl) 
Jauhesammutin (6 kg)  
Hiilidioksidisammutin (co2, 5 kg)  
Vaahto- tai nestesammutin (5 l)  
Pikapaloposti  
Sammutuspeite  
Muu, mikä?        
 
Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja kaikki alkusammuttimet ovat esteettömästi saatavilla. Alku-
sammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti 
tapahtuman aikana. 
 
Automaattinen paloilmoitin 
 
Hotelleissa on automaattinen paloilmoitin 

x Kyllä  Ei 
 
 

Ensiapu 
 
Tapahtumaan on laadittu ensiapusuunnitelma, joka on tämän suunnitteleman liitteenä.  
Ohje: Pääsääntöisesti erillinen ensiapusuunnitelma laaditaan vain tapahtumiin, joissa on samanaikaisesti 
läsnä yli 2000 henkilöä tai tapahtuman erityispiirteet vaativat erityisiä ensiapujärjestelyitä. Alle 2000 henki-
lön tapahtumiin riittää, kun ensiavun osalta täytetään seuraava taulukko. Ensiapuhenkilöstön määrä suhteu-
tetaan yleisön määrään, riskeihin sekä tapahtuma-alueen kokoon. Tarkemmat ensiapuvalmiuden minimivaa-
timukset löytyvät pelastussuunnitelman laadintaoppaan Ensiapu-kohdasta. 
 

Ensiavun vastuuhen-
kilö 

Nimi: Pia Härkin 
Puhelin: +358 40 528 2775 
Sähköposti: pia.harkin9@fimnet.fi 

Ensiapuhenkilöstö  Määrä Koulutus Päivystysaika 

Johto 1 LT       
Päivystäjät - -       

 
Ensiapumateriaali Ajoryhmien johtajille jaetaan perus ensiaputarvikkeet, jotka soveltuvat tyypillisten nir-

haumien ja pienien haavojen hoitoon. 
 
Vakavemmissa ensiaputarpeissa turvaudutaan sairaankuljetuksen välineistöön. 

 
Henkilömäärä 
 
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan pyöräilijöiden määrästä 100 - 150 henkilöä 
 
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan huollon määrästä  < 10 henkilöä 
 
 
 

mailto:pia.harkin9@fimnet.fi
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Nestekaasu 
 
Nestekaasun käyttötarkoitus 

 Ruoanlaitto/lämmitys 
 Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys 
 Tehosteet/pyrotekniikka 
 Muu, mikä       

 
Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä        kg 
Varastossa olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä       kg 
 
Nestekaasun käytössä noudatetaan seuraavaa: 
- nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta 
- käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja 
- komposiittipullojen käyttöä suositellaan 
- kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin 
- mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilassa 
- kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä 
- kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset 
- nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää 
- nestekaasun käyttöpaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutus-

peite 
- nestekaasun käyttöturvallisuustiedotetta noudatetaan 
- nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti tarkastetaan nestekaa-

suletkujen liitokset (esim. saippualiuoksella) 
- sisätiloissa käytetään vain sisätiloihin soveltuvia nestekaasulaitteita. Laitteen soveltuvuus sisätiloissa 

käytettäväksi on varmistettu laitteen valmistajalta tai käyttöohjeista. 
- nestekaasun varastointipaikka on merkitty nestekaasu-merkillä sekä tupakoinnin ja avotulen teon kiel-

tävin merkein. Varastointipaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sam-
mutuspeite. 

- ulkopuolisten pääsy nestekaasun varastointipaikkaan on estetty. 
 
Palo-osastointi 
 
Tapahtuman aikana palo-osastointia ei heikennetä. Palo-ovet pidetään suljettuna ja salvattuna koko tapah-
tuman ajan. Palo-ovia ei kiilata auki. Palo-osastoinnin asianmukaisuus tarkastetaan ennen tapahtuman alkua 
sekä säännöllisesti tapahtuman aikana. 
 
Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle 
 
Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettömyys tar-
kastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana. 
 
Pelastuslaitoksen opastamisesta paikalle huolehtii hätäkeskukseen soittaja (112-sovelluksen avulla). Tarvit-
taessa ajoryhmän johtajalla ja taka-auton henkilöstöllä on käytössään navigaattorit, joista voidaan antaa 
reitti- ja sijaintitietoa. Tarvittaessa ajoryhmän johtaja määrää opastajat hälytysajoneuvolle. 
 
 
Osallistujien perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus 
 
Tämä pelastussuunnitelma on saatettu kaikkien osallistujien sekä erityisesti tapahtumasta vastaavien vas-
tuullisten tietoisuuteen.  
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4. LIITTEET 

 
 

 
 Pohjakartta 
 Tarkistuslista 

 
Tarvittaessa: 
 X Ensiapusuunnitelma 

 Ilmoitus tuliesityksestä 
 Ilmoitus tehosteiden käytöstä  

 
  



16 
5. TARKASTUSLISTA 
 
 OK Ei vaadittu 

tai käy-
tössä 

Korjattava / kor-
jauksen vastuu-

henkilö 

Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle 
vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa. 

  
X 

 

Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, ympäristökeskus, aluehal-
lintovirasto) on hankittu. 

 
X 

  

Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 
14 vuorokautta ennen esitystä. 

  
X 

 

Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastusvi-
ranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen tehosteiden käyttöä. 

  
X 

 

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan po-
liisille vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. 

  
X 

 

Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin pelastuslaitok-
selle ja paikallisia ohjeistuksia noudatetaan. 

 X  

Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman pelastus-
suunnitelmaan. 

X   

Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi 
saatavilla ja sen sijainti on opastettu. 

X   

Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty en-
siapuvalmius. 

X   

Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja 
sitä valvotaan. 

 X  

Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään esteettö-
minä. 

X   

Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen osalta 
noudatetaan määräyksiä ja ohjeita. 

 X  

Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja oh-
jeita. 

 X  

Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita 
sekä valmistajan antamia ohjeita. 

X   

Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä. X   

Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei kiilata 
auki. 

X   

Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 
tai vastaava) 

X   
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Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpanosta ja sitoutuu nou-
dattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä järjestelyitä.  
 
Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tarvittavat muutokset, jotta tämä 
suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia järjestelyitä. 
 
 
Pelastussuunnitelma lähetetään viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman  
alkua pelastusviranomaiselle osoitteeseen [mikäli vaadittu] 
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