Turvallisuus- ja Pelastussuunnitelma
Tason 2 kouluratsastuskilpailut 2015

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viimeistään 14
vuorokautta ennen yleisötilaisuutta. Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa
yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.
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1. PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMISVELVOITE
Pelastuslaki (379/2011) 16 § (Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma)
Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun
erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden
järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma.
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja
riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden
toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat
ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen
tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle.
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 3 §
Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava
yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:
1. arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
2. käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina
palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai Pelastuslain
4. tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.
Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka
toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai
muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia,
vaan pelastuslain 16 §:n 2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat
voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.
Pelastuslaitoksen tulee antaa neuvontaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnasta.
Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen
viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava
suunnitelma, erillistä pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan vastaavat asiat voidaan
koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.
2. PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS
Pelastussuunnitelma antaa perusteita omatoimiseen varautumiseen ja onnettomuuksien
ennalta ehkäisyyn sekä toimintaohjeita mahdollisiin onnettomuus- ja vaaratilanteisiin.
Pelastussuunnitelman tarkoitus on avustaa sen täyteen panoon osallistuvia tulipalojen ja
muiden onnettomuuksien ehkäisyssä sekä henkilöturvallisuusriskien poistamisessa.
Pelastussuunnitelman avulla jokainen voi kehittää turvallisuutta omalta osaltaan ja sen kautta
auttaa kohottamaan kohteen kokonaisturvallisuutta.
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3. KILPAILUN YLEISTIEDOT
3.1. Kilpailun nimi ja taso

Taso 2 kouluratsastuskilpailut

(Laji yms.)

3.2. Kilpailun järjestäjä

Nastolan Urheiluratsastajat ry

(Nimi ja yhteystiedot)

3.3. Kilpailun ajankohta

11.07.2015, 9:00 – 16:30

(Päivämäärä ja aika)

3.4. Järjestämispaikka
(Paikan nimi ja osoite)

3.5. Kilpailun johtaja

Ratsutalli Uusmattila
Tallitie 18
15560 Nastola
Marja Nuuttila, marja.nuuttila(a)phnet.fi, 050 3236763

(Nimi ja yhteystiedot)

3.6. Arvioitu yleisömäärä
(Yleisön laatu, liikuntarajoitteisuus
tms. alkoholitarjoilu jne.)

Yhtä aikaa paikalla alle 200 henkilöä.
Liikuntarajoitteisia vain satunnaisesti.
Ei alkoholitarjoilua.

4. KILPAILUN ONNETTOMUUSTEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKA
TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA
Riskitekijä
4.1. Tulipalo

Ennaltaehkäisy
Kilpailualueella tulentekokielto,
Talleissa on paloilmoitinlaitteisto.
Makkaranmyyntipiste ja
lettujenpaistopiste varustetaan
jauhesammuttimella ja
sammutuspeitteellä.
Tupakointi sallittu ainoastaan
erikseen merkityllä
tupakkapaikalla.

4.2. Sairaskohtaus

EA- henkilöstö (ambulanssi,
lääkäri, EA-ryhmä) kilpailun tason
mukaisesti (KSI ja lajisäännöt
määrittelevät minimin)

Pelastamistoimenpiteet
Alkusammutus ja ilmoitus 112
Hätäilmoituksen tekeminen
Liite 5
Ohje löytyy myös tallin ilmoitustaululta.
Kilpailualueen kartta
Liite 1
Tallipiirros
Liite 2
Toiminta tulipalotilanteessa
Liite 3
Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla
Liite 4
Vakavissa tapauksissa yhteys
hätänumeroon 112
Liite 5

4.3. Tapaturma

EA- henkilöstö (ambulanssi,
lääkäri, EA-ryhmä) kilpailun tason
mukaisesti (KSI ja lajisäännöt
määrittelevät minimin).

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla
Liite 4
Vakavissa tapauksissa yhteys
hätänumeroon 112
Liite 5

4.4. Liikenne

Noudatetaan tieliikennelain ja
kilpailualueen
turvallisuusmääräyksiä.
Järjestetty liikenteenopastus ja
opasteet.
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Yleisön ja hevosten kulkureitit, katso
kilpailualueen kartta
Liite 1
Tarvittaessa yhteys hätänumeroon
112
Liite 5

4.5. Sähkötapaturma

4.6. Mahdolliset
tilapäisrakenteet

4.7. Hevosten turvallisuus
(Hevosen
vakavaloukkaantuminen ja
lopettaminen)

4.8. Pommiuhkatilanne

Käytetään ulkotiloihin soveltuvia
laitteita ja vältetään jatkojohtojen
käyttöä. Liitokset suojataan
sateelta ja kosteudelta
Huomioidaan
sähköturvallisuusmääräykset.
Teiden ylitykset/alitukset
suojattava/merkittävä.
Tilaisuudessa ei käytetä
väliaikaisia sähköistysjärjestelyjä.
Tilaisuudessa ei käytetä
tilapäisrakenteita, joille vaaditaan
rakennusvalvontaviranomaisen ja
pelastusviranomaisen lupa.
Kilpailun tason mukaisesti
vaadittava eläinlääkintähuolto.
FEI:n säännöt, KS 1 ja lajisäännöt.
Hevoset ja yleisö pidettävä erillään
koko kilpailun ajan.
Huomioiden tilaisuuden luonne,
sijainti ja koko, pommiuhkatilanne
on hyvin epätodennäköinen.

Ensiapu tapahtumapaikalla ja
toimitetaan sairaalaan
Vakavissa tapauksissa yhteys
hätänumeroon 112
Liite 5

Pienen teltan pystytys ohjeen mukaan,
jos käytetään.

Ilmoitus välittömästi kilpailun johtajalle,
joka on yhteydessä eläinlääkäriin
Tarvittaessa yhteys hätänumeroon
112
Liite 5
Täytetään pommiuhkalomake ja
otetaan yhteys poliisiin (112) ja
turvallisuuspäällikköön.
Liite 6

4.9. Tapahtuman
riskiarviointi
4.10. Kaasuvaara- ja
säteilytilanne

4.11. Panttivankitilanne

4.12. Varkaus, ryöstö ja
uhkaava henkilö.

Arvioidaan ja varaudutaan
mahdollisiin riskeihin.
Huomioiden tilaisuuden luonne ja
sijainti, kaasuvaara- ja
säteilyvaaratilanteeseen ei
erikseen varauduta muuten kuin
mahdolliseen evakuointiin.
Huomioiden tilaisuuden luonne,
sijainti ja koko, panttivankitilanne
on hyvin epätodennäköinen.
Huomioiden tilaisuuden luonne,
sijainti ja koko, varkaus ja ryöstö
sekä uhkaavan henkilön läsnäolo
on hyvin epätodennäköistä.
Ennaltaehkäistään riittävällä
valvonnalla ja puuttumalla ajoissa
ja sovittelemalla tilanteisiin, joiden
on mahdollista muuttua uhkaaviksi.

Liite 11
Toiminta yleisten turvallisuusohjeiden
mukaan.
Liite 7
Noudatetaan ohjetta.
Liite 8
Ilmoitus on tehtävä poliisille,
turvallisuusjohdolle ja
järjestyksenvalvojille.
Otetaan talteen henkilön tiedot
lomakkeelle.
Liite 9 ja 10

5. KILPAILUN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA KILPAILUN AIKANA
Tehtävä
5.1. Kilpailunjohtaja

Nimi (lukumäärä)

Yhteystiedot

Marja Nuuttila

050 323 6763

Jukka Poutanen

040 716 3661

Paula Tervamäki

050 574 5970

Paula Tervamäki

050 574 5970

(Nimi ja yhteystiedot)

5.2. Turvallisuuspäällikkö
(Nimi ja yhteystiedot)

5.3. Järjestyksenvalvonnasta vastaava
(Nimi ja yhteystiedot)

5.4. Järjestyksenvalvojat
(Määrä ja nimet)

5.5. EA- vastaava

Anu Hernetkoski

(Nimi ja yhteystiedot)
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5.6. EA- henkilöstö
(Määrä kilpailun aikana, nimi ja
yhteystiedot)

5.7. Tuomariston
puheenjohtaja ja
tuomariston jäsenet

Puheenjohtaja-tuomari:
Sanna Rassa-Salakka

040 583 7155

Marja Nuuttila

050 323 6763

Päivystävä ell

0600 3921

Jukka Poutanen

040 716 3661

(Nimi ja yhteystiedot)
6.

5.8. Päästewardi ja
apulaisstewardit

7.

(Nimi ja yhteystiedot)

5.9. Eläinlääkäri
(Nimi ja yhteystiedot)

5.10. Pysäköintivastaava
(Nimi ja yhteystiedot)

6. KILPAILUN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään tarvittaessa karttaliitettä)
Asia
6.1. Ensiapuvälineistö ja
ensiapupaikka

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)
Ensiapuvälineistöä löytyy kilpailun kansliasta.
Liite 2

(Merkittävä tallikarttaan)

6.2. Kokoontumis- ja
/evakuointipaikka

Läheisen omakotitalon piha. Katso aluekartta.
Liite 1

(Merkittävä aluekarttaan)

6.3. Poistumistiet
kilpailualueelta

Liite 1 ja 2

(Yleisön poistumisreitit
onnettomuustilanteessa)
(Merkittävä alue- ja tallikarttaan)

6.4. Sisäinen hälyttäminen
ja viestiliikenne
(Yleisön ja henkilökunnan
hälyttäminen)

6.5. Pelastustiet
(Reitit joita pitkin
pelastusajoneuvot pääsevät
kohteeseen)
(Merkittävä aluekarttaan)

6.6. Tallialueen
turvallisuus

Kilpailukanslian henkilökunnalla sekä turvallisuudesta vastaavalla henkilöllä
tulee olla matkapuhelin, jonka akussa on riittävästi virtaa. Kansliassa ja
turvallisuudesta vastaavilla on myös radiopuhelimet.
Yleisölle ilmoitukset tehdään kuulutuslaitteistolla sekä henkilökunnan
toimesta alueilla, jonne äänentoisto ei ulotu.
Pelastustiet, huoltoreitit ja yleisön kulkutiet on merkitty aluekarttaan.
Liite 1

Talliyrittäjä vastaa osaltaan tallialueen turvallisuudesta.
Anu Hernetkoski, 050 52498

(Vastuuhenkilön nimi ja
yhteystiedot, Tallialue merkittävä
aluekarttaan)

6.7. Tilapäismajoituksen
järjestelyt
(Vastuuhenkilön nimi,
yhteystiedot ja
turvallisuustoimenpiteet)

Varsinaisia tilapäismajoituksia ei järjestetä.
Talliyrittäjä voi sopia erikseen hevosen tilapäismajoituksesta tallitilan
mukaan.
Anu Hernetkoski, 050 52498

6.8. Varautuminen
sääolosuhteisiin

Tuomariston puheenjohtaja yhdessä kilpailunjohtajan kanssa päättävät
kilpailun keskeyttämisestä tai lopettamisesta sääolosuhteiden niin vaatiessa.

6.9. Kriisitiedottaminen

Kriisitiedottamiseen käytetään Suomen Ratsastajainliiton kriisiohjetta ja
kilpailunjärjestäjän omaa harkintaa.
Yleisölle tiedottamiseen käytetään tapahtuman kuulutuslaitteistoa.

Sivu 7/21

6.10. Vakuutusturva

SRL vakuutus, Vakuutussopimukseen sovelletaan LähiTapiolan
vakuutusehtoja YS3, VY1 ja VA1 sekä vakuutussopimuksessa olevia
erityisehtoja.

6.11. Musiikki

SRL/ Teosto ja Gramex maksut maksettu liiton toimesta

6.12. Ravintolapalvelut

Tapahtumassa toimii kilpailukanslian yhteydessä kanttiini.
Tiina Ronimus/ Leeni Lindholm

(Yhteyshenkilö ja yhteystiedot)

7. LIITTYMINEN ALUEEN PELASTUTOIMEEN TAPAHTUMAN AIKANA
Asia
7.1. Pelastuslaitos
(Yhteystiedot)

7.2. Pelastuslaitoksen
toimintavalmiusaika
tapahtumaan
7.3. Hätänumerot

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)
Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Nastolan yksikkö
Rakokiventie 27, 15560 NASTOLA
~ 15 min

112
Päivystävän palomestarin tavoittaa numerosta 044-077 3210

8. MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia
8.1. Pysäköintijärjestelyt
(Tarvittaessa erillinen karttaliite)

8.2. Ensiapukoulutus

Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)
Pysäköintijärjestelyt on merkitty aluekarttaan.
Liite 1
Pysäköintiä varten on erilliset pysäköinninvalvojat.
Talliyrittäjä EA2, steward/hätäensiapu

(Selvitys henkilökunnan EAkoulutuksesta)

8.3. Alkusammutuskoulutu

-

(Selvitys henkilökunnan
alkusammutuskoulutuksesta)

8.4. Suunnitelmaan ja
turvallisuusjärjestelmän
saattaminen henkilöstön
tietoon
8.5. Muut
turvallisuusjärjestelyt

Suunnitelma jaetaan vastuuhenkilöille ja on saatavilla kilpailun aikana
kansliassa.

(Esim. vartiointi jne.)

8.6. Hätäilmoituksen
tekeminen
8.7. Toiminta pommiuhkaustilanteessa
8.8. Koirien kiinnipito

Toimintaohjeet
Liite 5
Toimintaohjeet
Liite 6
Koirat on pidettävänä kytkettyinä koko kilpailualueella.

8.9. Alueen kulunvalvonta

Ei erillistä kulunvalvontaa

9.0 Suunnitelmasta
tiedottaminen
tapahtuman
henkilöstölle

Suunnitelma jaetaan tapahtuman vastuuhenkilöille ja siitä pidetään
infotilaisuus koko tapahtuman henkilöstölle. Suunnitelmaan tutustuminen
varmistetaan henkilökohtaisella allekirjoituksella
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9. LIITTEET
Liite 1, Kilpailualueen aluekartta
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Liite 2, Tallipiirros
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Liite 3, Toiminta tulipalotilanteessa

TULIPALON SATTUESSA
Pelasta
 Vaarassa olevat, varoita muita.
Hälytä palokunta
 Numerosta 112
 varanumerosta ____________
 hälytyspainikkeesta
 Pyri saamaan paikalle henkilö, joka tuntee työpaikan laitteet.
Sammuta
 Lähimmillä alkusammuttimilla.
Rajoita paloa
 Sulje ovet.
 Sulje ikkunat ja ilmastointi.
 Vie pois herkästi syttyvät nesteet ja kaasupullot.
 Pysäytä työprosessit.
Opasta
 Palokunta ja pelastajat paikalle.
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Liite 4, Tapaturma tai sairaskohtaus

TAPATURMA TAI SAIRASKOHTAUS
Selvitä mitä on tapahtunut?
 Sairaskohtaus
 Tapaturma
Onko loukkaantunut hereillä?
 Puhuttele, ravista varovasti.
Hengittääkö, toimiiko sydän?
 Avaa kiristävät vaatteet.
 Käännä päätä taaksepäin, että hengitystiet avautuvat.
Hälytä apua numerosta 112
Sairaankuljetuksen varanumero _______________
 Päivystävä lääkäri_________________________
 Myrkytystietokeskus HUS (09) 471 977
Elvytä
 Jos potilas ei hengitä, aloita paineluelvytys rytmillä 30 painelua ja 2 puhallusta.
 Jatka, kunnes elintoiminnat käynnistyvät tai ammattiauttajat saapuvat.
Opasta
 Ammattiauttajat nopeasti potilaan luo.
Kerro
 Ammattiauttajille mitä on tapahtunut ja mitä on tehty.

HAAVOJEN ENSIAPU







Tyrehdytä verenvuoto
Puhdista haava
Sulje pienen viiltohaavan reunat vastakkain haavateipillä
Peitä haava suojasidoksella
Hakeudu tarvittaessa hoitoon
Tarkista, että tetanus- eli jäykkäkouristusrokote on voimassa
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Liite 5, Hätäilmoituksen tekeminen

HÄTÄILMOITUS
112 ambulanssi, palokunta, poliisi
Mitä on tapahtunut?
 Onnettomuus?
 Sairaskohtaus?
 Onko ihmisiä vaarassa?
Missä?
 Osoite
 Osasto
 Rakennus
Vastaa kysymyksiin
Noudata
 Saamiasi ohjeita.
Älä sulje puhelinta
 Ennen kuin saat luvan.
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Liite 6, Toiminta puhelimitse tehdyssä pommiuhkatilanteessa
TOIMINTA PUHELIMITSE TEHDYSSÄ POMMIUHKATILANTEESSA






OLE RAUHALLINEN JA YSTÄVÄLLINEN !
ÄLÄ KESKEYTÄ SOITTAJAA - VAAN TARJOA NEUVOTTELUA
KOETA YLLÄPITÄÄ PUHELUA !
KÄYNNISTÄ AUTOMAATTISESTI PUHELUN ÄÄNITYS !
ALOITA PUHELUN JÄLJITTÄMINEN, JOS MAHDOLLISTA !

Kysy milloin pommi räjähtää
Missä pommi on
Minkä näköinen pommi on
Miksi pommi on asetettu
Pommiuhkauksen sanamuoto

Puhelu saapui

oman vaihteen kautta

ei vaihteen kautta

Pommiuhkauksen tekijän henkilöllisyys
mies

nainen

lapsi

korkea/kimeä

matala

soperteleva

hiljainen/heikko

selkeä

pehmeä/miellyttävä

nopeaa

selvää

änkyttävää

hidasta

vääristynyttä

sopottavaa

huolellista

kiroilevaa

Pommiuhkauksen tekijän ääni

Pommiuhkauksen tekijän puhe

Pommiuhkauksen tekijän murre
paikallinen

vieras korostus

Pommiuhkauksen tekijän asenne
rauhallinen

kiihtynyt

Taustaäänet
koneiden melu

musiikki

katuliikenne

ihmisten äänet

Uhkauksen vastaanottaja

toimistokoneiden ääni

Päivämäärä

Kellonaika
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Liite 7, Toiminta kaasuvaara- ja säteilyvaaratilanteessa

TOIMI NÄIN KAASUVAARATILANTEESSA
Ulkona





Tarkasta tuulen suunta. Poistu kaasun alta sivutuuleen. Pyri sisälle.
Jos et pääse sisälle, pyri korkeampaan maastokohtaan, vältä alavia paikkoja.
Vältä hengästymistä liikkumalla rauhallisesti. Suojaa hengitystä esim. kostealla kankaalla.
Autossa ollessasi sulje ilmanvaihto, aja sivutuuleen, kuuntele radiota.

Sisällä






Pysäytä koneellinen ilmanvaihto. Sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja venttiilit.
Kuuntele ohjeita radiosta.
Vältä puhelimen käyttöä.
Hengitä kostean vaatteen läpi, jos kaasun haju tuntuu.
Pyri rakennuksen yläkerroksiin, vältä kellariin menoa.

TOIMI NÄIN SÄTEILYVAARA-TILANTEESSA


Mene sisälle.



Sulje rakennuksen ilmanvaihto ja tiivistä rakennus.



Avaa radio ja toimi sieltä annettavien ohjeiden mukaisesti.



Nauti joditabletit vasta viranomaisen kehottaessa.



Suojaa ruoka ja vesi.



Suojaa ulkona olevat tavarat.
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Liite 8, Toimintaohje panttivankitilanteessa

PANTTIVANKITILANNE
Toimi seuraavasti joutuessasi panttivankitilanteeseen
 Tottele sieppaajaa tai sieppaajia.
 Unohda sankaritekojen suunnittelu.
 Älä ryhdy vastarintaan, yritä säilyttää malttisi.
 Älä anna sieppaajan kokea, että hän hallitsee tilanteen.
 Älä ihmettele toimenpiteiden hitautta, prosessi on käynnissä.
 Pidä itselläsi selkeä päiväjärjestys.
 Tee kaikkea mitä sieppaaja/sieppaajat vaativat sinun tekevän.
 Yritä välttää neuvotteluissa viestinviejäksi joutumista.
 Yritä välttää lausuntoja tiedotusvälineille, ellei sieppaaja/sieppaajat pakota niin tekemään.
 Varo tilanteen pitkittyessä samaistumasta sieppaajaan/sieppaajiin.
 Tilanteen lauettua poliisi haluaa keskustella kanssasi, pysy siis paikalla.
 Tilanteen lauettua osallistu tilanteen jälkipuintiin.
Toimintaohjeet tilanteen silminnäkijälle
Hälytä
 Poliisi 112
 Esimies
Yksikön esimies ilmoittaa tapahtumasta vastuualuejohtajalle/johdolle.
Turvaa itsesi ja muut
 Evakuoi riittävän laajalta alueelta kaikki ihmiset toiseen rakennusosaan tai ulos pois
näköetäisyydeltä.
 Odota poliisin tuloa rauhallisesti.
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Liite 9, Toimintaohje varkaus- ja ryöstötilanteessa ja uhkaava henkilö

VARKAUS, RYÖSTÖ TAI UHKAAVA HENKILÖ
Varkaus
 Varkautta tai ryöstöä edellyttää usein tiedustelu, joten tarkkaile oudosti käyttäytyviä henkilöitä
ja paina tuntomerkit mieleesi ja pidä arvoesineet- ja rahat pois näkyviltä, mielellään lukitussa
tilassa.
 Jos joudut varkauden kohteeksi, iloita aina poliisille.
Ryöstö
 Hälytä poliisi heti paikalle kun voit tehdä sen vaarantamatta itseäsi tai muita ja varo, ettet omalla
käytökselläsi yllytä tai ärsytä ryöstäjää, sillä rikollinen on yleensä aseistautunut, vaan pyri
pysymään rauhallisena ja yritä painaa mieleesi rikollisen tuntomerkit, pakoreitti ja mahdollisen
ajoneuvon tuntomerkit.
 Rauhoita asiakkaita ja yritä pitää uteliaat loitolla, äläkä sotke jälkiä.
 Muista uhatun jälkihoito ja tukeminen.
Uhkaava henkilö
 Anna uhkaavalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä
 Puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile
 Pysy rauhallisena, pidä kädet näkyvillä ja vältä tuijottamista, kohdista katse kehon keskiosiin
 Älä vähättele uhkaajaa tai tilannetta ja vältä äkkinäisiä liikkeitä, äläkä käännä selkääsi uhkaajalle.
 Voita aikaa niin, että muita tulisi paikalle ja pyri hälyttämään apua niin, ettei uhkaaja sitä huomaa
 Ilmoita tapahtunut esimiehellesi, turvallisuusjohdolle ja tarvittaessa poliisille.
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Liite 10, Tuntomerkkilomake
Paina uhkaavan henkilön tuntomerkit mieleesi.
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Liite 11, Tapahtuman riskiarviointi
Alla esitetty kilpailuihin liittyvät riskit, sekä arvioitu niiden todennäköisyysaste.
1 = Pieni riski tai epätodennäköinen
2 = Kohtalainen riski tai todennäköinen
3 = Suuri riski tai suuri todennäköisyys
Riski

Riskin syyt

Pahimmat seuraukset

Toimenpiteet

Suuruus

Ratsastaja
putoaa hevosen
selästä

Hevonen pillastuu,
säikähtää jotain tai
on tottelematon

Ratsastaja loukkaantuu
vakavasti, hevonen
pääsee irti ja aiheuttaa
lisää vaaratilanteita

Yhteys yleiseen
hätänumeroon 112.

2

Verryttely ja kisasuoritus
tehdään aidatuilla alueilla.
Kypärä on pidettävä päässä
hevosen selässä ollessa
koko kilpailualueella.
Ratsastusalueiden
pohjia huolletaan
säännöllisesti koko
kilpailun ajan
ratamestarin ohjeiden
mukaan.
Varustehuolto on
ratsastajan vastuulla.

Hevonen kaatuu

Hevonen pelästyy
tai pohja on liukas

Ratsastaja loukkaantuu
vakavasti, hevonen
loukkaantuu vakavasti

Varusteet
hajoavat

Varusteita ei ole
tarkistettu ennen
kilpailuihin lähtöä,
viallinen varuste

Ratsastaja loukkaantuu,
hevonen loukkaantuu,
hevonen pääsee irti ja
aiheuttaa vaaratilanteita
muille paikalla oleville
hevosille tai ihmisille

Hevosta on käsitelty
huolimattomasti,
varuste on hajonnut
tai ratsastaja
pudonnut, hevonen
on karannut
tallialueelta

Irti päässyt hevonen
aiheuttaa vapaana
ollessaan lisää vaaratilanteita

Hevonen kolhii
autoa

Lastaus- tai
purkutilanteessa
hevosen huolimaton
käsittely, liian ahdas
parkkeeraus

Hevonen satuttaa itsensä

Auto törmää
ratsukkoon

Liian suuri
tilannenopeus,
hevosen
pillastuminen

Ratsastaja loukkaantuu,
autonkuljettaja
loukkaantuu, hevonen
loukkaantuu

Sairaskohtaus

Mahdollinen sairaus,
esim. diabetes,
epilepsia jne.

Loukkaantuminen, pysyvä
haitta tai menehtyminen

Oikea tilannenopeus,
liikenteenohjaajan ohjeiden
noudattaminen.
Noudatettava tieliikennelain
määräyksiä ja
nopeusrajoitusta.
Yhteys yleiseen
hätänumeroon 112.

Tulipalo
kilpailualueella

Huolimaton toiminta
tallialueella,
sähkövika

Ihmishenkien
menetys, hevosten
menetys ja aineelliset
vahingot

Ea- henkilöstö.
Tallialueen turvallisuudesta
huolehdittu, alkusammutuskalusto, paikalla kilpailun
ajan tallivastaava.

Hevonen pääsee
irti

2

Pyritään mahdollisimman
pian rauhoittamaan
hevonen ja saamaan se
kiinni.
Hevonen suitsittuna aina
sen ollessa ulkona
kuljetusvälineestä.
Varusteiden säännöllinen
tarkistus ratsastajan
toimesta, hevosten
vastuuntuntoinen käsittely.
Liikenteenohjaajan
pysäköintiohjeita on
noudatettava, hevosen
huolellinen käsittely.

Toimintaohjeet jaettu
henkilöstölle.
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1

2

2

1

1

1

Säätilan nopeat
vaihtelut

Ukkonen, vesisade

Tulipalo, sähkökatko,
aineelliset vahingot,
salamaniskut ihmisiin,
koneisiin ja
rakenteisiin,

Säätilaa ja ennustetta
tarkkailla säännöllisesti (1
kerta tunnissa) tapahtuman
ajan.

2

Jatkotoimenpiteet tilanteen
mukaan.
Häiritsevästi
käyttäytyvä
henkilö
kilpailualueella

Alkoholi, päihteet ja
muut huumeet ja
erilaiset sairaudet.

Tapaturmat,
järjestyshäiriö

Ilmoitus
järjestyksenvalvojille,
turvallisuuspäällikölle tai
poliisille.

1

Riittävä määrä
järjestyksenvalvojia
kilpailualueella.
Pommiuhka

Mittavat aineelliset
vahingot ja vakavat
loukkaantumiset ja
pahimmassa
tapauksessa
menehtyminen.
Tapahtuman
keskeyttäminen.

Toimintaohjeen mukainen
toiminta.

1

Ryöstö ja varkaus Rahojen käsittely
näkyvillä ja muiden
arvoesineiden esillä
pitäminen.

Loukkaantuminen tai
menehtyminen.

Toimintaohjeen mukainen
toiminta.

1
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Liite 12, YLEISÖTAPAHTUMAN ENSIAPUSUUNNITELMA
Ensiapusuunnitelma liitetään osaksi tapahtuman pelastussuunnitelmaa (Pelastuslaki 379/2011 14 ja 16 §,
pelastusasetus 407/2011 3 §)

Tapahtuman
nimi
Tapahtuma-aika
Tapahtumapaikan
osoite
Tapahtuman
kuvaus

Päivämäärä

Kelloaika

Kuvataan tapahtuman ja asiakaskunnan luonne (lapsia, vanhuksia, liikuntarajoitteisia jne.)

Arvioitu
yleisömäärä
Riskiarviointi

Arvioidaan samanaikaisesti läsnä olevien henkilöiden määrä

Ilmoittajan
yhteystiedot
Ensiavun
vastuuhenkilö
Kuvaus ensiavun
järjestelyistä
Ensiapuhenkilöstö

Nimi, osoite, puhelin ja sähköposti

Arvioidaan ensiapua tarvitsevien määrä, huomioidaan asiakaskunta, tapahtuman luonne,
mahdolliset päihteet, tapahtuman erityisriskit (extremelajit ym.), tapahtumapaikka ja
sääolosuhteet

Nimi, osoite, puhelin ja sähköposti
Kuvataan lyhyesti miten ensiapujärjestelyt toteutetaan
Määrä

Koulutus

Päivystysaika

Johto
Päivystäjät
Yhteensä

Ensiapu
materiaali

Kuvataan millaista ensiapumateriaalia on hankittu ja minne ne on sijoitettu.

Viestiliikenne

Kuvataan miten tapahtumaorganisaation sisäinen viestiliikenne toimii, kuvataan miten
viestiliikenne toimii ulospäin (viranomaisiin)

Dokumentointi

Kuvataan miten dokumentoidaan ensiapua vaatineet tilanteet.

Toimintaohjeet
onnettomuus- ja
vaaratilanteissa

Lyhyt ohje henkilöstölle erilaisten ensiaputilanteiden varalle. Mikäli ohjeet löytyvät
tapahtuman pelastussuunnitelmasta voidaan viitata suunnitelmaan.

Ambulanssireitit
ja potilaiden
noutopisteet

Kuvataan mitä reittiä ambulanssi pääsee paikalle parhaiten ja mistä noitaa potilaan. Voidaan
havainnollistaa karttakuvalla.
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