
 

HELSINGIN PELASTUSLAITOS 
RISKIENHALLINNAN OSASTO 
Valvontayksikkö 

 

 

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

 

Tapahtuman nimi Malminkartanopäivä 

Tapahtuma-aika ja 
-paikka  

Päivämäärä: 1.9.2013 
Osoite: Puustellintie 6 00410 
Helsinki 

Kellonaika: 10.00-16.00 
 

Tapahtuman 
kuvaus  

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

Malminkartanon asukkaiden kyläjuhla, jossa on musiikkiesityksiä, 
tietoiskuja, toimintapisteitä, urheilua ja kilpailuja, infopöytiä, grillikahvio ja 
lettupiste. 

Arvioitu 
yleisömäärä 

Arvioidaan samanaikaisesti läsnä olevien henkilöiden määrä. 

300 

Riskiarvio Arvioidaan ensiapua tarvitsevien määrä, huomioidaan asiakaskunta, tapahtuman luonne, mahdolliset 

päihteet, tapahtuman aiheuttamat erityisriskit (extremelajit ym.), tapahtumapaikka ja sääolosuhteet. 

5, ei anniskelua mutta ravintolat normaalisti auki, ei extremeä mutta 
salibandyotteluita, paikka ei aiheuta vaaraa, jalnakulkualue, ei 
erityisrakenteita kuten aitoja tai muita liikkumista rajoittavia esteitä, ei 
kallioita tai jyrkkiä paikkoja 

 

Ilmoittajan 
yhteystiedot 

Nimi: Jarmo Holttinen 
Osoite: Parivaljakonkuja 2 C 21 
00410 Helsinki 

Puhelin: 040 5553509 
Sähköposti: 
jarmo.holttinen@gmail.com 

Ensiavun 
vastuuhenkilö 

Nimi: Jarmo Holttinen 
Puhelin: 040 555 3509 
Sähköposti: jarmo.holttinen@gmail.com 

Kuvaus ensiavun 
järjestelyistä 

Kuvataan lyhyesti miten ensiapujärjestelyt toteutetaan. 

Puustellinaukiolla päälavan vieressä ja Malminkartanonaukiolla 
kummassakin EA2-taitoinen henkilö ensipakkauksella varustettuna, 
Puustellin kentän reunalla Kaarelan VPK:n kalustoesittely. kaikki toimijat 
ohjeistettu kirjallisesti tulipalon ja tapaturmien varalta. 

Ensiapu-henkilöstö  Määrä Koulutus Päivystysaika 

Johto 1 EA2 10-16 

Päivystäjät 2 EA2 10-16 

Yhteensä 3   

 

Ensiapu-materiaali Kuvataan millaista ensiapumateriaalia on hankittu ja minne ne on sijoitettu. 

Vähintään Bilteman ensiapulaukku Ensiapulaukku 39-558:n tasoinen 
laukku päälavan vieressä ja Malminkartanonaukiolla, lisäksi VPK:n 
kaluston yhteydessä oleva materiaali ja kiinteistöjen normaalit ea-laukut.  

Viestiliikenne Kuvataan miten tapahtumaorganisaation sisäinen viestiliikenne toimii, kuvataan miten viestiliikenne toimii 
ulospäin (viranomaiset). 

Matkapuhelimitse, numerot jaettu 10 toimijajärjestäjän kesken. 
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Dokumentointi Kuvataan miten dokumentoidaan tapahtuneet ensiapua vaatineet tilanteet. 

Kannettavan tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmistolla. 

Toimintaohjeet 
onnettomuus- ja 
vaaratilanteissa 

Lyhyt ohje henkilöstölle erilaisten ensiaputilanteiden varalle. Mikäli ohjeet löytyvät tapahtuman 

pelastussuunnitelmasta, voidaan viitata suunnitelmaan. 

Ohjeet pelastussuunnitelmassa. 

Ambulanssireitit ja 
potilaiden 
noutopisteet 

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

Käytössä Malminkartanon ko alueen normaalit pelastustiet, koska ei 
poikkeavia liikenne- tai pysäköintijärjestelyjä, aitoja tai muita rakenteita. 

 


