
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET 

 
 

 

 

 

 

Tilaisuuden 

nimi  
KKaalljjaassjjäärrvveenn  YYööjjuuookkssuu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 
 

 

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.  

 

Lisätietoja  

 

www.satapelastus.fi , paikallinen pelastusviranomaisen yhteystiedot 

 

muut  

 

www.spek.fi/turvallisuussuunnittelu  

www.poliisi.fi  

 

 

1. YLEISTIEDOT  
1.1 Tilaisuuden nimi  

 

Kaljasjärven Yöjuoksu 

 

1.2 Järjestäjä, yhteystiedot  Voimistelu- ja urheiluseura Kodisjoen Kaiku ry 
 

1.3 Paikka, nimi, osoite  Kaljasjärven rantasauna, Kaljasjärventie 135, 27310 Kodisjoki 
 

1.4 Ajankohta, aukioloajat Torstai 23.6.2022 klo 18:00 alkaen. Täsmällistä päättymisaikaa ei ole. Yleisön 

oletetaan olevan poistunut klo 23:00 mennessä. 

 

1.5 Tilaisuuden luonne  Kyseessä on juoksutapahtuma, jossa osallistuja voi kiertää Kaljasjärven halua-

mallaan tavalla. Juoksureitti kulkee Rauman Kodisjoen ja Pyhärannan Lahden-

vainion kylien alueella kärrypolkua, soratietä ja metsäpolkua pitkin. 

 

Juoksutapahtumassa voidaan erottaa kaksi sarjaa: kunto- ja kilpasarja. Kaljasjär-

veä voi lähteä kiertämään kuntoilumielessä klo 18:00 alkaen. Kilpasarjan yhteis-

lähtö on klo 21:00. 

 

1.6 Arvioitu osallistuja-, yleisö-

määrä, liikuntarajoitteiset 

Vuonna 2016 tilaisuuden yleisömäärä oli 283. Edellisten vuosien perusteella 

paikalle odotetaan tänä vuonna noin 250 ihmistä. Tapahtuman osallistujamäärä 

on riippuvainen sääolosuhteista. Liikuntarajoitteisia tilaisuuteen ei odoteta osal-

listuvan. 

 

Vain osa kokonaisosallistujamäärästä on paikalla samanaikaisesti. 

 

 

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


 
  

 

 

 
 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 

SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA  

Riskitekijä  Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet  

2.1 Tulipalo  - Saunan lämmitys huolellisesti, saunan 

tarkkailu ja ylilämmityksen välttäminen 

- Makkaran- ja letunpaistopisteellä kaasu-

polttimien käyttö huolellisesti 

- Sähkölaitteiden (erityisesti lämpöä tuot-

tavien) tarkkailu 

- Alkusammutuskaluston sijoittelu tapah-

tuma-alueelle 

- Hätäilmoituksen teko (soitto 112) 

- Alkusammutus 

- Evakuointi tarvittaessa 

2.2 Sairaskohtaus  - Ei estettävissä ko. tilaisuudessa - Välitön hätäilmoitus (soitto 112) ja 

hätäensiavun tarjoaminen 

- Mikäli uhri ei hengitä, aloitetaan 

painelu-puhalluselvytys 

2.3 Tapaturma  - Juoksureitin tarkastus ja merkintä etukä-

teen 

- Rantasaunan rakenteiden aistinvarainen 

tarkastelu etukäteen 

- Kilpasarjan juoksijoiden jälkivalvonta 

kahdella mönkijällä seuraten 

- Hätäilmoitus tilanteen niin vaaties-

sa (soitto 112) ja hätäensiavun tar-

joaminen 

- Mikäli uhri ei hengitä, aloitetaan 

painelu-puhalluselvytys 

2.4 Liikenne  - Liikenteen ohjaus kuuden talkoolaisen 

voimin, liikenteenohjaajilla on radiopuhe-

limet 

- Paikoitusalueiden valmistelu etukäteen 

- Varoitetaan juoksijoita autoliikenteestä 

- Kehotetaan osallistujia suosimaan 

kimppakyyditystä ruuhkien ennaltaehkäi-

semiseksi 

- Hätäilmoitus tilanteen niin vaaties-

sa (soitto 112) ja hätäensiavun tar-

joaminen 

- Mikäli uhri ei hengitä, aloitetaan 

painelu-puhalluselvytys 

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet 

tai -majoitukset  

- Tilaisuutta varten pystytetään kaksi 

kappaletta 4 x 4 metrin markkinakatosta, 

rakenteet pystytetään huolellisesti 

      

2.6 Mahdolliset tehosteet - Ei ole       

2.7 Muuta    

 

 

3. HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN AIKANA 

Tehtävä  Nimi  Puh.nro  
3.1 Tilaisuuden johtaja  

 

Hanna Uusikartano 050-374 6779 



 
  

 

 

 
 

3.2 Turvallisuudesta vastaava 

 

Seppo Kulmala 044-270 5520 

3.3 Rakenteista vastaava  

 

Ei koettu tarpeelliseksi tilapäisraken-

teiden vähäisen määrän ja pienen koon 

vuoksi. 

      

3.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) 

sekä vastuuhenkilö  

Ei koettu tarpeelliseksi tilaisuuden 

luonteen perusteella. Tilaisuudessa ei 

anniskella alkoholijuomia. 

      

3.5 Tiedotusvastaava  Linda Rantanen 045-859 0644 

3.6. EA-henkilöstö (määrä) sekä 

vastuuhenkilö  

EA-henkilöstön 

(EA1/hätäensiaputason pätevyys) 

määrä 1 ihmistä, EA-vastuuhenkilö on 

Hanna Vehanen. 

044-212 9900 /Hanna Vehanen 

 

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö  

            

 

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 

Asia  Järjestely   
4.1 Alkusammutuskalusto (mää-

rä, tyyppi sijoitus)  

 

- 1 x CO2-sammutin (tyyppi 89B), sijoitus kahvioon 

- 2 x jauhesammutin (tyyppi ABC), toinen makkara- ja letunpaistopisteelle, 

toinen saunan tuntumaan 

- 2 x sammutuspeite, toinen makkara- ja letunpaistopisteelle, toinen kahvioon 

- Saunoihin on johdettu järvivettä pumpuilla. 

4.2 EA-välineistö ja -paikka  Sidontatarpeisto, desinfiointiaine, kylmäpusseja. Tarpeisto sijoitetaan kuulu-

tusalueelle. 

4.3 Kokoontumis-, evakuointi-

paikka 

Varastorakennuksen edusta matonpesupaikan vieressä. 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-

eelta  

Kaljasjärventie molempiin suuntiin. 

4.5 Sisäinen hälyttäminen  Matkapuhelin löytyy kaikelta henkilöstöltä. Hätäilmoituksen tekijää ei ole 

erikseen ilmoitettu. Paikalla on kuulutuslaitteet, joilla voidaan kertoa tilantees-

ta yleisölle. 

4.6 Pelastustiet  Kaljasjärventie molempiin suuntiin. Tie pidetään auki pelastusajoneuvoja 

varten. Tämä on todettu liikenteenohjausta suorittavien henkilöiden kanssa. 

 



 
  

 

 

 
 

5. MUUTA HUOMIOITAVAA  
Asia  Selvitys järjestelyistä  

5.1 Pysäköintijärjestelyt  Kulkuneuvojen paikoitus tapahtuu Kaljasjärventien varressa sijaitsevalle nii-

tylle, levikkeille, itse tien varteen sekä Rantasaunan parkkipaikalle. 

 

Liikenteenohjauksessa työskentelee 6 henkilöä. 

5.2 Ensiapukoulutus 

 

Ei tarjota erikseen. EA-henkilöstöllä on EA1- tai hätäensiaputason pätevyys. 

5.3 Alkusammutuskoulutus Ei ole järjestetty seuran toimesta. 

5.4 Henkilöstön tiedottaminen ja 

koulutus  

Tapahtumaa koskien on järjestetty palaveri 7.6.2022 Kodisjoella. 

5.5 Muut turvallisuusjärjestelyt   

Avunhälytysohjeet, rantasaunan osoite- ja sijaintitiedot löytyvät rantasaunan 

ilmoitustaululta. 

 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi 14 vuorokautta ennen 

yleisötilaisuutta. 

 

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt en-

nen tilaisuuden aloittamista. 

 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset 

 

 

 

 

 

 

Aika ja paikka /  20.6.2022 Kodisjoki 

 

 

 

 

Hanna Uusikartano  Seppo Kulmala 

Tapahtuman johtaja     Tapahtuman turvallisuudesta vastaava  

     

 



 
  

 

 

 
 

LIITTEET  

 
1. Kartta tapahtuma-alueesta, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden 

sijoituspaikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen 

pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio. 


