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1. SUUNNITELMAN TARKOITUS 
 
Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata Malminkartanopäiväntoteuttamisesta 
vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkiyttää turvallisuuden vastuita ja 
velvoitteita. 
 
Tämän yleisötapahtuman toteuttamisesta vastaavat tahot sitoutuvat noudattamaan 
pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta! 
 
1.1 Tapahtuman yleistiedot 

 

Tapahtuman nimi: Malminkartanopäivä 

Tapahtuman ajankohta: 1.9.2013 klo 10.00-16.00 

Tapahtumapaikka: Malminkartanonaukio, Puustellinaukio, Puustellin 
kenttä, Piianpuisto 

Kohderyhmä/asiakaskunta: Malminkartanon asukkaat 

Tapahtuman järjestäjä:  Malminkartanon Asukasyhdistys ry 

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: Jarmo Holttinen, 040 555 3509, 
jarmo.holttinen@gmail.com 

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: Jarmo Holttinen 

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

Arvio henkilömäärästä: 300 

Tapahtuman erityispiirteet: Kaupunginosan jalankulkukeskustassa toteutettava 
kyläjuhla, jossa ovat mukana lähes kaikki 
paikalliset yhdistykset. 

Tapahtumapaikan erityispiirteet: Jalankulkualue, autoliikenne kielletty, ei risteäviä 
ajoratoja, ei poikkeusjärjestelyjä 



2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI 
 
Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä 
tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. 
 

 

A - Vaara tai riski B - Syyt C – Seuraukset 

Tulipalo Ilkivalta, kaasugrillin, letunpaiston häiriöt 
Tapahtuman keskeyttäminen/hetkellinen 
keskeyttäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, 
maine 

Tapaturma 
Kompastuminen sähköjohtoon, putoaminen 

esiintymislavalta, otteluvamma 

Tapahtuman keskeyttäminen/hetkellinen 
keskeyttäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, 

maine 

Häiriökäyttäytyminen Päihtymys, ilkivalta 
Tapahtuman keskeyttäminen/hetkellinen 

keskeyttäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, 
maine 

    
 

      

   

   

   

   

   

   



3. TAPAHTUMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT  

 
Jokaista kohdassa 2 havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät 
järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman 
toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat. 
 
3.1 Turvallisuusjärjestelyt tapahtumassa havaittujen riskien osalta 

 
Vaara tai riski: Tulipalo Vastuutaho 

Tulipaloja 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt 

 kaasugrillin ja lettupisteenhoitajaa 
valistetaan 

 suoritetaan valvontaa tapahtuma-
alueella 

 Jatkuva valvonta, Jarmo 
Holttinen ja Jyrki Myllylä 
suorittavat 

 Jarmo Holttinen tarkastaa 
grillin ja letunpaistovälineet 
ennen tapahtumaa 

 Jarmo Holttinen kouluttaa 
grillin ja 
letunpaistovälineiden 
käyttäjät ennen tapahtumaa 

 Jarmo Holttinen varmistaa 
että monitoimitalo Puustellin 
ja yhdyskuntaklubi 
Horisontin 
alkusammutuskalustot ovat 
kunnossa 

 Jarmo Holttinen varmistaa 
että kalustoaan esittelevällä 
Kaarelan VPK:lla on asia 
hallussa 

. 

Varautuminen 
tulipaloon 

 hankittu riittävästi 
alkusammutuskalustoa ja ne on 
sijoitettu asianmukaisesti. 

 Jarmo Holttinen varmistaa 
että monitoimitalo Puustellin 
ja yhdyskuntaklubi 
Horisontin 
alkusammutuskalustot ovat 
kunnossa 

 Jarmo Holttinen varmistaa 
että kalustoaan esittelevällä 
Kaarelan VPK:lla on asia 
hallussa. 

 Jarmo Holttinen varmistaa. 
että kaasugrillin ja 
lettupisteen 
alkusammutuskalustot ovat 
kunnossa. 

Toiminta 
tulipalotilanteessa 

 ohjeistetaan toiminta 
tulipalotilanteessa 

 Jarmo Holttinen 

 Kaarelan VPK:n koulutus- ja 
kalustovastaava Fredrik 
Juslin 

 

Vaara tai riski: Tapaturma Vastuutaho 

Tapaturman 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt 

 sijoitetaan sähköjohdot 
turvallisesti 

 varoitetaan esiintyjiä 
esiintymislavan korkeudesta 

 Jyrki Myllylä valvoo 

 juontaja Maria Hyökyvaara 
varoittaa 

 Jarmo Holttinen kouluttaa 



 varmistetaan että liikuntakenttä on 
riittävän kuiva pelaamiseen 

 henkilökunta koulutetaan 
tarkkailemaan ja ilmoittamaan 
tapaturmariskeistä 

 - Mika Tuohino varmistaa 
kuivuuden 

 Jarmo Holttinen varmistaa 
että ensiapulaukut 
päälavalla ja liikuntakentällä 

Varautuminen 
tapaturmaan 

 varattu riittävästi ensiaputaitoisia 

 hankittu riittävästi 
ensiapuvälineistöä 

 ensiapupiste 

 Jarmo Holttinen huolehtii 

 Jarmo Holttinen huolehtii 

 Kaarelan VPK:n 
kalustoesittelypiste toimii 
ensiapupisteenä 

 - Jarmo Holttinen 

Toiminta 
tapaturmatilanteessa 

 ohjeistetaan hätäensiapu  Jarmo Holttinen laatii 

 

Vaara tai riski: häiriökäyttäytyminen  

Häiriökäyttäytymisen 
ennalta ehkäisevät 
järjestelyt 

 suoritetaan valvontaa tapahtuma-
alueella 

 Jatkuva valvonta, eli eri 
alueiden vastaavat: Jaana 
Löppönen/Malminkartanona
ukio, Sanna-Mari 
Oranen/Puustellinaukio ja, 
Mika Tuohino/Puustellin 
kenttä suorittavat 

 Jarmo Holttinen ohjeistaa 
toimijat sähköpostitse ja 
jakaa näille alueiden 
vastaavien ja nimetyn 
järjestyksenvalvojan Tauno 
Siiran matkapuhelinnumerot 

Varautuminen 
häiriökäyttäytymisee
n 

 nimetty järjestyksenvalvoja 

 nimetty aluevastaavat 

 Jarmo Holttinen huolehtii 

Toiminta 
häiriökäyttäytymistila
nteessa 

 otetaan yhteys 
järjestyksenvalvojaan ja 
aluevastaavaan 

 tarvittaessa yhteys viranomaisiin 
112 

 Jarmo Holttinen ohjeistaa 

  



3.2 Yksityiskohtaiset turvallisuusjärjestelyt 
 
Jarmo Holttinen lähettää sähköpostitse saatesanoin kaikille toimijoille seuraavat ohjeasiakirjat: 
 
Tulipalojen ennaltaehkäisyn ohjeet 
Tapaturmien ennaltaehkäisyn ohjeet 
Tulipalo 
Hätäensiapu 
Hätäpuhelu 
 
 
Alkusammutuskalusto: Puustellinaukiolla sijaitsevan Puustellin monitoimitalon ja 
Malminkartanonaukiolla sijaitsevan yhdyskuntaklubi Horisontin alkusammutuskalustot, 
molemmat tilat ovat avoinna tapahtuman aikana. Grillipisteessä ja lettupisteessä Puustellin 
kentällä on käsisammutin ja sammutuspeite. VPK:n auto on Puustellin kentän laidalla lähellä 
päälavaa. 
 
Automaattinen paloilmoitin: asukastalo Rengissä on sisätilassa nukketeatteriesitys klo 11.00, 
tilassa on normaalit palovaroittimet, ei automaattisia paloilmoittimia. Sama koskee Puustellin 
monitoimitaloa ja Horisonttia. 
 
Ensiapu: EA2-taitoisia vastuuhenkilö Jarmo Holttinen, Heli Limatius, Tauno Siira, lisäksi 
Kaarelan VPK/Fredrik Juslin 
 
Henkilömäärä: tapahtumapaikka on jalankulkualue joten henkilömäärässä ei rajoituksia, edellä 
mainitut sisätilat tavanomaisessa käytössä 
 
Nestekaasu: makkaroiden grillaamiseen tarkoitettu nestekaasugrilli Puustellin kentällä, 6 kg 
komposiittipullo. Lettupisteessä Puustellin kentällä kaasulla toimiva laite, 6 kg komposiittipullo. 
Molemmissa 1 kpl 6 kg käsisammutin ja sammutuspeite. 
 
Palavat nesteet: ei palavia nesteitä 
 
Palo-osastointi: tapahtumapaikka on jalankulkualue 
 
Pelastuslaitoksen toimintaedellytykset: tapahtumapaikka on jalankulkualue, käytettävissä ovat 
Malminkartanonaukion, Puustellinaukion ja Piianpuiston normaalit pelastustiet, ei poikkeavia 
liikenne- tai pysäköintijärjestelyjä, tapahtumassa mukana olevat toimijat ohjeistetaan omien 
autojen oikeaan pysäköintiin ja valvomaan oman esittely/toimintapisteen ympäristön 
pysäköinnin oikeellisuutta. 
 
Poistumisjärjestelyt: tapahtumapaikka on jalankulkualue, ei poikkeuksellisia järjestelyjä kuten 
aitoja tai muita esterakenteita 
 
Sisusteet/somisteet: ei sisusteita eikä somisteita. Tämän hetkisen tiedon mukaan ei tule telttoja 
joissa käsitellään tulta vaan grillaus ja lettupiste avotaivaan alla. Jos teltta sateen varalta tulee, 
huolehditaan siitä että se on syttyvyysluokaltaan vaikeasti syttyvä. 
 
Sähköt: ei tilapäisiä sähköasennuksia, Puustellin kentän pääesiintymislavan sähköt normaalein 
ulkokaapelein Puustellin monitoimitalosta ja Malminkartanonaukion pienen esiintymislavan 
sähköt normaalein ulkokaapelein yhdyskuntaklubi Horisontista. Päälavan kaapelit suojataan 
kulkureitin kohdalla kouruin. 
 
Tilapäiset rakennelmat: hydraulisesti nostettava, vetoautolla paikalle tuotava esiintymislava 
penkkeineen. Pakettia käytetään usein Helsingin kaupunginosatilaisuuksissa. Lavaa käyttää 
sen omistaja. Jos irtopenkkejä tulee yli 60 kpl ne kiinnitetään vähintään neljän tuolin ryhmiin. 



 
 
 
 
  



4. OHJEET 

 
Henkilökunnan ohjeistus: 
 
4.1 Ennaltaehkäisyohjeet 
 
Ennaltaehkäisyohjeet lähetetään sähköpostitse toimijoille kolme päivää ennen tapahtumaa. 
 
 
4.2 Toimintaohjeet 
 

Toimintaohjeet lähetetään sähköpostitse toimijoille kolme päivää ennen tapahtumaa. 
 
5. LIITTEET 
 

1. Kartta tapahtumapaikasta ja/tai alueesta (tilapäiset rakenteet, alkusammutuskalusto, 
poistumisjärjestelyt, pelastustiet, nestekaasun ja palavien nesteiden sijoittelu) 

2. Ensiapusuunnitelma 
3. Tarkistuslista 
4. Ilmoitus tuliesityksestä 
5. Ilmoitus tehosteiden käytöstä 

 
 
 
 
 
Pelastussuunnitelma lähetetään viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua 
osoitteeseen pel.tapahtumat@hel.fi.  
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LIITE 1 
 
 
Kartta on verkko-osoitteessa 
 
http://demokratia.hel.fi/tapahtumat/mainio-malminkartano/malminkartanop%C3%A4iv%C3%A4 
 
Päälava merkitty 
 
Kaasulaitepisteet, joissa alkusammutuskalusto: grilli päälavasta pohjoiseen n. 15 metriä ja 
lettupiste päälavasta etelään n. 15 metriä. 
 
Alkusammutuskalusto päälavasta pohjoiseen olevassa oranssina näkyvässä Puustellin 
monitoimitalossa ja Malminkartanonaukio-merkinnän länsipuolella olevassa oranssina 
näkyvässä yhdyskuntaklubi Horisontissa. Kaarelan VPK:n kalustoesittely päälavasta n. 20 
metriä etelään, kentän reunalla. 
 
Ensiapuvälineet kiinteistöissä (Puustelli, Horisontti, Renki), päälavan yhteydessä, VPK:lla ja 
Puustellin kentällä pelialueen yhteydessä. 

http://demokratia.hel.fi/tapahtumat/mainio-malminkartano/malminkartanop%C3%A4iv%C3%A4

