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Kirsi Arola palotarkastaja Kouvolan toimipiste



Pelastuslaki 379 /2011  14§

Omatoiminen varautuminen koskee myös 

yleisötilaisuuksia

1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden

syntymistä;

2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön 

suojaamiseen vaaratilanteissa;

3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin 

sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti 

kykenevät;

4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi     

tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin 

pelastustoiminnan helpottamiseksi

Edellä 1 mom. säädetty koskee myös muualla kuin 

rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa sekä yleisötilaisuuksia



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.



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 vaaratilanteissa 

toimimiseksi.



VN:n asetus pelastustoimesta 407/2011

3 § Yleisötilaisuuden 

pelastussuunnitelma

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 räjähdys-

vaarallisia kemikaaleja;

3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat

tavanomaisesta; tai

4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.



KYMPEn opas Yleisötilaisuuden

pelastussuunnitelman laatiminen

1. Perustiedot

 tapahtuman nimi

 tapahtumapaikan osoite

 tapahtuman ajankohta (päivämäärä + kellonaika)

 tapahtuman järjestäjän yhteystiedot sekä palveluntarjoajien 

yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja 

sähköpostiosoite)

 tapahtuman toiminnan kuvaus, kohderyhmä

 arvio henkilömäärästä; samanaikaisesti paikalla olevat 

asiakkaat ja henkilökunta



2. Yleiset turvallisuusjärjestelyt 

 pelastustiet alueelle ja alueella

 portit huvialueelle ja mahdolliset ajoesteet

 yleisön hätäpoistumisreitit vaara- ja hätätilanteessa

 alkusammutusvälineiden ja pelastuskaluston sijoittelu

 ensiapupaikat

 järjestyksenvalvojien paikat

 esiintymislavojen, myyntitelttojen, anniskelu-alueiden 

tms. paikat

 nestekaasupullojen varastopaikat



 Tapahtuman erityispiirteet; pyrotekniikka, kaasut, palavat 

nesteet, avotuli, extreme-lajit, tilapäinen majoittuminen 

jne.

 Tapahtumapaikan erityispiirteet; vesi, saari, syrjäinen 

sijainti, pimeys, huonot tieyhteydet jne.



3. Turvallisuusorganisaatio

 turvallisuudesta vastaavan henkilön yhteystiedot

 turvallisuusorganisaatioon kuuluvien muiden henkilöiden 

yhteystiedot ja tehtävä

 turvallisuushenkilöstön ja järjestyksenvalvojien 

vahvuudet

 turvallisuusorganisaation viestintä- ja hälytysjärjestelyt



4. Ensiapu / ensihoito

Tapahtumanjärjestäjällä on velvollisuus varata tapahtumaan 

sen luonteesta riippuen riittävä ensiapuvalmius.

Yksiselitteistä tapahtuman ensiapuhenkilöstön määrää ei ole 

olemassa, joten ensiapuhenkilöstön määrä tulee suhteuttaa 

yleisön määrään, riskeihin sekä alueen kokoon.

Ensiavun järjestäminen tulee kuvata pelastussuunnitelmaan.



Suunnitelmassa tulee olla ensiavun/-hoidon 

järjestelyistä vastaavan yhteystiedot (nimi, osoite, 

koulutus).

Kympen ohjeessa on yleisötilaisuuksien järjestäjiltä 

edellytetyt ensihoitovalmiudet suhteutettuna 

samanaikaisesti paikalla olevien odotettuun 

henkilömäärään.

Esim. 500 – 1000 henkilöä vähintään EA-tasoinen 

liikkuva ensiapupari. Pienissä tapahtumissa tulee 

nimetä EA –taitoinen vastuuhenkilö.

Kymsote arvioi ensiavun järjestelyt suuremmissa 

tilaisuuksissa.



5. Arvio tilaisuuden vaaroista ja

riskeistä

6. Riskit ja riskienhallinta 

Järjestäjän on tuotava esiin mahdolliset tilaisuudessa 

esiintyvät vaara-, onnettomuus tai vahinkotilanteiden riskit 

ja niiden mahdolliset seuraukset.

Tapahtumaan liittyvästä erillisestä kuluttaja-

turvallisuusasiakirjasta on mainittava suunnitelmassa.

Vaarojen ja riskien arviointi on koko suunnitelman perusta, 

siksi se on syytä tehdä huolellisesti.



Esitettävä onnettomuuksien ennalta ehkäisevät 

toimenpiteet sekä suunnitelmat kohdan 5 vaarojen ja 

riskien lisäksi ainakin seuraavien tilanteiden varalle:

 sairaskohtaukset ja tapaturmat

 tulipalot tapahtuma-alueella

 myrsky ja ukonilma esim. telttojen kiinnitys

 sähkökatko

 pyrotekniikan käyttö, vaaralliset aineet

 häiritsevästi käyttäytyvien henkilöiden poistaminen

 ammuskelu yleisön joukossa, ulkopuolisen pääsy 

tapahtuma-alueelle, pommiuhka

 erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden 

turvallisuusjärjestelyt onnettomuustilanteessa 



 turvallisuustiedotteiden ja –ohjeiden antaminen 

yleisölle

 tarvittaessa, miten estetty kiipeily katoille, valleille, 

jne.

 tarvittaessa veden varasta pelastaminen sekä 

toiminta esim. uimareiden kanssa

 hälytysajoneuvojen opastus

 turvallisuustiedotteiden ja –ohjeiden antaminen 

yleisölle

 suunnitelma tilaisuuden toimintojen osittaiseksi tai 

kokonaan keskeyttämiseksi onnettomuuden tai 

uhkaavan tilanteen vuoksi, vastuuhenkilö



7. Kuluttajaturvallisuuslaki 

Mikäli yleisötapahtuma sisältää kuluttajaturvallisuuslain 

6§:ssä tarkoitettua palvelua tulee toiminnanharjoittajan 

laatia lisäksi erillinen turvallisuusasiakirja tai sisällyttää 

turvallisuusasiakirjalta vaadittavat osiot pelastus-

suunnitelmaan. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on laatinut ohjeen 

turvallisuusasiakirjan laatimiselle. Ohjeen löytää 

sähköisesti osoitteesta

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-

palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet/ 

turvallisuusasiakirja

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet/turvallisuusasiakirja


Kuluttajaturvallisuuden valvonta siirtyi 1.5.2016 kunnista 

Tukesille.

Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelun 

tarjoamisen aloittamista. Turvallisuusasiakirja tulee toimittaa 

valvontaviranomaiselle vain jos viranomainen sitä pyytää.

Kuluttajapalvelulla tarkoitetaan sellaista palvelua, jota 

tarjotaan kuluttajille tai kuluttajiin rinnastettaville henkilöille 

käytettäväksi yksityiseen kulutukseen tai jota olennaisessa 

määrin käytetään yksityiseen kulutukseen.



8. Suunnitelman allekirjoitus

Ennen kuin pelastussuunnitelma toimitetaan 

pelastuslaitokselle hyväksyttäväksi, tulee asiakirjaan lisätä 

myös vastuullisen tahon allekirjoitus.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava 

viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista 

tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. 

Pelastusviranomainen voi erityisestä syystä hyväksyä, että 

suunnitelma toimitetaan sille tiedoksi edellä mainitun 

määräajan jälkeen.



Pelastuslaki 379/2011 106§ Rangaistukset kohta 9.

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 16§:ssä 

säädetyn velvollisuuden toimittaa yleisötilaisuuden 

pelastussuunnitelman alueen pelastusviranomaiselle 

määräajassa on tuomittava, jollei tekoa pidettävä vähäisenä 

tai jollei teosta muualla säädetä  ankarampaa rangaistusta, 

pelastusrikkomuksesta sakkoon.





KIITOS hyvät kuulijat!
Turvallisia tapahtumia.


