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Riskinkartoitushaastattelu 

Läsnäolijat: kilpailupäällikkö LJG 2011, kilpailusihteeri LJG 2011, LUU:n 

toiminnanjohtaja 2009- Ari Lehmusvirta 

Aiheita: 

*Miten Länsi-Uudenmaan Urheilijat on huomioinut turvallisuusasiat aiempina 

vuosina LJG:ssä ja muissa vastaavissa tapahtumissa? 

*Millaisia tapaturmia tai riskitilanteita aiemmin on esiintynyt tai mihin tulisi 

varautua? 

*Onko aiemmista tapahtumista dokumentoitu mitään, mitä voisimme hyödyntää 

opinnäytetyössämme? 

*Aikaisempien vuosien vastuualueet 

*Aikaisempien tapahtumien ensiapu-, alkusammutus- ja viestintävälineistö 

 

Kysymyksiä: 

*Miten liikenteen ohjaus ja erityisjärjestelyt on aiempina vuosina toteutettu? 

*Kuinka sairaskohtauksiin ja tapaturmiin on varauduttu aikaisempina vuosina? 

*Mitä välineitä on ollut aikaisemmin ja mitä kautta ne on järjestetty? 

*Miten tiedonkulku ja viestiliikenne on järjestetty? 

*Onko alueelle määritetty kokoontumis- ja evakuointipaikka? 
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*Liikenne, pelastustiet, siirrettävät rakenteet, jalankulku – > merkitään kartalle 

*Millaisia vaaratilanteita tai tapaturmia aikaisempina vuosina on ollut? Olisiko niitä 

voitu ehkäistä joillain toimenpiteillä? 

*Paljonko edellisvuosina on ollut osallistujia ja yleisöä? 

*Onko toimitsijoita ja muita vapaaehtoisia ollut tarpeeksi? Onko turvallisuuden 

kannalta jokin osa-alue, johon tarvittaisiin tulevissa tapahtumissa enemmän 

toimijoita? 

*Miten vastuualueet on jaettu aikaisempina vuosina? 

*Onko aikaisemmista tapahtumista dokumentoitu mitään, mikä voisi auttaa 

opinnäytetyössämme? 
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Tutkimustaulukko 

Tutkimuksen 

tekijä, nimi ja 

vuosi, taso 

Tutkimuksen 

tarkoitus ja 

tavoite 

Tutkimusmen

etelmä 

Tutkimusalue

/ otos 

Tulokset/ 

pohdinta 

Raulos Maaria, 

Tapahtumaturval

lisuus - 

tietopaketti ja 

työkalu pienen 

kokoluokan 

tapahtumien 

turvallisuussuun

nitteluun, 2011, 

opinnäytetyö 

AMK 

 

Laatia 

tietopaketti 

tapahtumaturvalli

suudesta sekä 

tapahtumaturvalli

suuden 

suunnittelua 

helpottavat tieto- 

ja työkortit. 

Konstruktiivine

n tutkimus, 

tutkimukselline

n kehittämistyö, 

havainnointi, 

teemahaastattel

u, kysely 

Tapahtuman 

järjestämisen 

asiantuntijat N 

(3), 

konferenssien 

järjestäjät 

Turvallisuusasi

oita ei nähdä 

tärkeänä 

kokonaisuuden 

kannalta. 

Aikaan saatiin 

oletettavasti 

asiapitoinen, 

kenties 

raskaslukuinen 

tietopaketti. 

Haikonen 

Juhapekka, 

Asuntomessujen 

turvallisuussuun

nitelman 

laatiminen, 2005, 

opinnäytetyö 

AMK 

 

Turvata 

messuvieraiden 

ja työntekijöiden 

turvallisuus ja 

näin taata 

messujen 

häiriötön 

sujuminen. 

Kvalitatiivinen 

haastattelututki

mus, ongelmien 

analyysi 

Asuntomessujen 

eri 

vastuualueiden 

vastuuhenkilöt 

N (?) 

Turvallisuushen

kilöstön sekä 

tekijän mielestä 

onnistunut 

turvallisuussuun

nitelma 

Ahola Matti, 

Tapahtuman 

turvallisuus ja 

lupa-asiat, 2011, 

opinnäytetyö 

AMK 

Laatia 

turvallisuussuunn

itelma ja näin 

varmistaa 

vieraiden, 

artistien sekä 

työntekijöiden 

turvallisuus 

tapahtumassa. 

Narratiivinen 

lähestymistapa, 

yhteydenpito 

pelastusviranom

aisiin ja 

turvallisuusyrity

ksiin 

Eri 

viranomaistahot 

Muovautuva 

turvallisuussuun

nitelma 

oppaaksi 

tapahtuman 

järjestäjälle ja 

tiedonanto 

viranomaisille 

lupahakemuksin

een. 

Hirvonen Tiina, 

Riskien 

arviointityökalu 

yleisötilaisuuksii

Luoda helppo 

työkalu 

vapaaehtoisvoimi

n järjestettävien 

Kirjallisuuskats

aus, 

yksilöhaastattel

ut 

eri alueiden 

asiantuntijat, 

N(4) 

Toimiva 

riskienarviointit

yökalu, joka 

tekijän, sekä eri 
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n, 2011, 

opinnäytetyö 

AMK 

yleisötilaisuuksie

n riskien 

arvioinnin 

tekemiseen 

(teemahaastattel

ut) 

alueiden 

asiantuntijoiden 

mielestä 

onnistui hyvin. 

Jenni Rannila, 

Päivähoidon 

turvallisuuskartoi

tus kuntayhtymä 

kaksineuvoisessa

, 2010, 

opinnäytetyö 

AMK 

Tutkia 

päivähoidon 

turvallisuutta ja 

mahdollisia 

riskitekijöitä 

turvallisuuskartoi

tuksen muodossa  

Kvantitatiivinen

, jossa 

kvalitatiivista 

analyysiä, 

kaksiosainen 

kyselylomake 

päiväkotien 

työntekijät, 

ryhmäperhepäiv

ähoidon 

työntekijät ja 

perhepäivähoita

jat, N(177) 

Sisätiloihin, 

lapsiin ja 

henkilöstöön 

liittyvä 

turvallisuus 

arvioitiin 

erittäin hyväksi, 

suurin 

turvallisuuteen 

liittyvä 

riskitekijä oli 

ulkotilojen 

piha-alueen 

porttien ja 

aitojen kunto ja 

rakenne 

Nikunen Heini & 

Okkonen Pirte 

Päivähoidon 

turvallisuuskartoi

tus Vekkuli 

OY:n 

päiväkodeissa, 

2011, 

opinnäytetyö 

AMK 

Selvittää Vekkuli 

OY:n omistamien 

päiväkotien 

tämänhetkinen 

(2011) 

turvallisuustilann

e sekä 

mahdolliset 

riskitekijät 

samalla 

selvittäen, miten 

päiväkodin 

henkilökunta 

sekä hoidossa 

olevien lasten 

vanhemmat 

kokevat 

turvallisuuden 

päiväkodissaan  

Puolistruksturoi

tu 

kyselylomake, 

määrällistä ja 

laadullista 

analyysiä 

käyttäen 

Henkilökunta ja 

lasten 

vanhemmat, 

N(100) 

Vekkuli OY:n 

neljän eri 

päiväkodin 

turvallisuustilan

ne on tällä 

hetkellä (2011) 

hyvä. 

Lähiympäristön 

maasto, liikenne 

ja pitkät 

käytävät, sekä 

saniteettitilojen 

syrjäinen 

sijainti ovat 

päiväkodeissa 

riskitekijöitä. 

Suurehkoja 

riskejä myös 

melu ja 

turvallisuutta 

koskevien 

keskustelujen 

vähäisyys 

vanhempien ja 

hoitohenkilökun

nan välillä 
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 PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET 

 

RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR 

Tilaisuuden 

nimi / 

Tillställningens 

namn 

  

 

Pelastuslaissa (379/2011) on vaatimus laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin 

tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän (vähintään 200 henkilöä on läsnä 

samanaikaisesti) tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai 

paloturvallisuusriski. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi urheilutapahtumat, konsertit ja esitykset 

sekä erilaiset seikkailutapahtumat. Väkimäärältään pienempäänkin tapahtumaan on laadittava 

pelastussuunnitelma, jos yleisö on tapahtuman aikana jollakin tavalla vaarassa. Esimerkiksi, jos 

tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta, esityksessä käytetään tehosteina 

avotulta, ilotulitteita, muita pyroteknisiä tuotteita tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja.  

I räddningslagen (379/2011) finns ett krav på att uppgöra en räddningsplan för offentliga 

tillställningar och andra evenemang som kan vara förenade med avsevärd risk för människors 

säkerhet eller brandsäkerheten på grund av ett stort antal deltagare (minst 200 personer beräknas 

vara på plats samtidigt) eller av någon annan särskild orsak. Sådana evenemang är till exempel 

sportevenemang, konserter och föreställningar och även olika äventyrsevenemang. Även till ett 

evenemang med en mindre mängd människor bör en räddningsplan uppgöras, om åskådarna är 

under föreställningen på något sätt i fara. Till exempel arrangemangen för utrymning av platsen 

avviker från det normala, öppen eld, fyrverkeripjäser eller andra pyrotekniska artiklar eller som 

specialeffekter brand- och explosionsfarliga kemikalier används på platsen. 

Lisätietoja / Tilläggsinformation: 

www.lup.fi, paikallinen pelastusviranomaisen yhteystiedot / lokala räddningsmyndighetens 

kontaktuppgifter. Muut / övriga, www.spek.fi/turvallisuussuunnittelu  www.poliisi.fi  

http://www.lup.fi/
http://www.spek.fi/turvallisuussuunnittelu
http://www.poliisi.fi/
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1 YLEISTIEDOT / ALLMÄNNA UPPGIFTER 

1.1 Tilaisuuden nimi / 

Tillställningens namn 

 

      

 

1.2 Järjestäjä, yhteystiedot / 

Arrangör, kontaktuppgifter 

      

 1.3 Paikka, nimi, osoite /  Plats, 

namn, adress  

      

 1.4 Ajankohta, aukioloajat / 

Tidpunkt, Öppethållningstider 

      

 
1.5 Tilaisuuden luonne / Hurdan 

tillställning  

      

 

 

 

 

 

 

1.6 Arvioitu osallistuja-, 

yleisömäärä, liikuntarajoitteiset / 

Uppskattad deltagar-, 

publikmängd, rörelsehämmade 

      

 

 

 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 

SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA / TILLSTÄLLNINGENS 

OLYCKSRISKER OCH FÖREBYGGANDE AV DEM SAMT ÅTGÄRDER VID OLYCKA 

Riskitekijä / Riskfaktor Ennaltaehkäisy / Förebyggande Pelastamistoimenpiteet / 

Räddningsåtgärder 

2.1 Tulipalo / Brand              

2.2 Sairaskohtaus / 

Sjukdomsattack 

            

2.3 Tapaturma / Olyckshändelse             

2.4 Liikenne / Trafik             



  LIITE 4/12 

 

 

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet 

tai -majoitukset / Möjliga 

tillfälliga konstruktioner eller 

inkvarteringar 

            

2.6 Mahdolliset tehosteet / 

Möjliga specialeffekter 

            

2.7 Muuta / Övrigt             

2.8             

 

3. HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN AIKANA / PERSONAL OCH 

KONTAKTUPPGIFTER UNDER TILLSTÄLLNINGEN  

Tehtävä / Uppgift Nimi / Namn Puh.nro / Tel.nummer 

3.1 Tilaisuuden johtaja / 

Tillställningens chef 

 

            

3.2 Turvallisuudesta vastaava / 

Säkerhetsansvarig 

 

            

3.3 Rakenteista vastaava / 

Ansvarig för konstruktioner 

 

            

3.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) 

sekä vastuuhenkilö / 

Ordningsmän (antal) och 

ansvarsperson 

            

3.5 Tiedotusvastaava / 

Informationsansvarig 

            

3.6. EA-henkilöstö (määrä) sekä 

vastuuhenkilö / FHJ-personal 

(antal) samt ansvarsperson 

            

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö / 

Räddningspersonal (antal) samt 

ansvarsperson 
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4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT / SÄKERHETSARRANGEMANG 

Asia / Ämne  Järjestely  /  Arrangemang 

4.1 Alkusammutuskalusto 

(määrä, tyyppi sijoitus) / Primär- 

släckningsutrustnin

g (antal, typ, 

placering 

      

4.2 EA-välineistö ja -paikka /  

FHJ-utrustning och -plats 

      

4.3 Kokoontumis-, evakuointi-

paikka / Samlings-, 

evakueringsplats 

      

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-

eelta / Utrymningsvägar från 

området  

      

4.5 Sisäinen hälyttäminen / Intern 

alarmering  

      

4.6 Pelastustiet / Räddningsvägar       

 

5. MUUTA HUOMIOITAVAA / ÖVRIGT SOM BÖR BEAKTAS 

Asia / Ämne  Selvitys järjestelyistä / Redogörelse över 

arrangemanget 

5.1 Pysäköintijärjestelyt / 

Parkeringsarrangemangen 

      

5.2 Ensiapukoulutus / 

Förstahjälputbildning 

      

5.3 Alkusammutuskoulutus / 

Primärsläckningsutbildning 

      

5.4 Henkilöstön tiedottaminen ja 

koulutus / Information och 

utbildning av personalen 
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5.5 Muut turvallisuusjärjestelyt / 

Övriga säkerhetsarrangemang 

      

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi 14 vuorokautta ennen 

yleisötilaisuutta. Räddningsplanen skall delges räddningsmyndigheten för godkännande senast 14 

dygn före publiktillställningen 

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt 

ennen tilaisuuden aloittamista. Räddningsmyndigheten bör ges möjlighet att granska 

publiktillställningens säkerhetsarrangemang för tillställningen påbörjas. 

 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset/Underskrifter och namnfÖRtydliganden 

Aika ja paikka / 

Tid och plats 

      

 

             

Tapahtuman johtaja     Tapahtuman turvallisuudesta 

Tillställningens chef      vastaava Säkerhetsansvarig  för 

tillställningen                                         

LIITTEET / BILAGOR   

1.  Karttaliiteet, joista selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoitus

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

 pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio. 

         

2.  Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja 

 pelastustoiminnan aloittamisesta. Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravintolassa, virvokkeiden myyn

 tipisteissä ja muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa.  
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RISKINARVIOINTITYÖKALU 

RISKI VAHINKOJEN 

SUURUUS 

TODENNÄKÖISYYS YHTEENSÄ 

Urheiluvamma 1 p 5 p 6 p 

Yleisön tai toimitsijan 

tapaturma kilpailusta 

johtuen 

1 p 3 p 4 p 

Muu tapaturma 1 p 1 p 2 p 

Liikennevahinko 2 p 3 p 5 p 

Sairaskohtaus 1 p 3 p 4 p 

Tulipalo 2-3  p 1 p 3-4 p 

Pommiuhka/ 

väkivaltatilanne 

3 p 1 p 4 p 

Kemikaalionnettomuus 3 p 1 p 4 p 

Rajuilma 3 p 1 p 4 p 

Ryöstö 1 p 1 p 2 p 
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VAHINKOJEN SUURUUS: 

1 p – Aiheuttaa vamman tai vaaratilanteen enintään kahdelle henkilölle ja/tai 

aineelliset vahingot ovat vähäisiä 

2 p- Aiheuttaa vamman tai vaaran sellaisesta 3-5 henkilölle ja/tai aineelliset vahingot 

ovat keskisuuria 

3 p- Aiheuttaa vamman tai vaaratilanteen yli viidelle henkilölle ja/tai aineelliset 

vahingot ovat merkittäviä 

TODENNÄKÖISYYS 

1 p- Riskitilanteen todennäköisyys on olematon tai erittäin vähäinen 

3 p- Riskitilanteen todennäköisyys on keskisuuri 

5 p- Riskitilanteen todennäköisyys on suuri 

YHTEENSÄ: 

Mikäli vahinkojen suuruuden ja todennäköisyyden yhteenlaskettu summa on 3 tai alle, 

riittää kun riski on tiedostettu, mutta siihen ei tarvitse varautua ennalta.  

Mikäli pisteet ovat 4 tai yli, tulee riski huomioida jo etukäteissuunnittelussa ja toimet 

niiden ehkäisemiseksi ja niiden toteutuessa on saatettava toimijoiden tietoon. 
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TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ARVIOINTI –HAASTATTELU 

Läsnäolijat: Kilpailupäällikkö/tapahtuman vastuuhenkilö, kilpailusihteeri, 

liikennejärjestelyiden vastuuhenkilöt, viestinnän ja tiedottamisen vastuuhenkilöt, 

paloturvallisuudesta vastaava, ensiavun vastuuhenkilö, kaksi lajitoimitsijaa 

TEEMAT: 

*Turvallisuussuunnitelmaan perehtyminen ja perehdyttäminen ennen tapahtumaa 

 -vastuualueittain ja kokonaisuudessa 

*Vastuualuejaon onnistuminen ja riittävyys 

*Henkilöstöresurssien riittävyys 

*Kohdatut riski- ja vaaratilanteet 

*Turvallisuussuunnitelman toteutuminen tapahtuman aikana 

 -riippumattomat olosuhteet: sää ja tapahtumaympäristö 

-rakenteet ja niiden riittävyys 

 -liikennejärjestelyt 

 -viestintä ja tiedottaminen 

 -paloturvallisuus 

 -ensiapu 

 -dokumentointi/muuta 

*Kokemukset turvallisuussuunnitelman tarpeellisuudesta 
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KAAVAKE HAVAINNOINNIN AVUKSI 

*Yleiskuva tapahtumasta 

 -ihmismassat, asianmukaisten reittien noudattaminen, tilan rajallisuus? 

 

 -autoliikenne ja pysäköinti 

 

*Yleisön tiedottaminen 

 -kuulutukset 

 

 -esitteet, oppaat, opasteet ja niiden saatavuus/näkyvyys 

 

*Sääolosuhteiden vaikutukset 

 

 

*Aikataulun toteutuminen 
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Hei! 

 

Olemme ensihoitajaopiskelijat Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta ja 

valmistumme Ensihoitaja (AMK) nimikkeellä keväällä 2013. Teemme 

opinnäytetyönämme turvallisuussuunnitelman LJG 2012-tapahtumaan. 

Haastattelemalla teitä saamme arvokasta tietoa menneiden vuosien LJG -kilpailuissa 

esiintyneistä riskeistä ja pystymme kehittämään riskinarviointia vuoden 2012 LJG-

tapahtumaan ja sen perusteella luomaan  kattavan turvallisuussuunnitelman. 

 

Vastauksenne olisivat kullan arvoisia, joten toivomme, että pääsette osallistumaan 

haastatteluun. Haastattelu toteutetaan nimettömänä, mutta kilpailuissa mukana olleet 

opinnäytetyömme mahdolliset lukijat voivat päätellä vastausten antajien 

henkilöllisyyden, jos tietävät vastuuhenkilöjaon. 

 

Osallistumalla haastatteluun 12.5.2012 (LUU:n toimistolla Lohjalla klo 15.00) annatte 

meille samalla luvan käyttää vastauksianne opinnäytetyössämme. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

_______________________________ _______________________________ 

Sari Heinänen EH09   Mira Timperi EH09 
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Arvoisat vastuuhenkilöt ja lajivastaavat LJG 2012 –kilpailuissa! 

 

Olemme ensihoitajaopiskelijat Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta ja 

valmistumme Ensihoitaja (AMK) nimikkeellä keväällä 2013. Teemme 

opinnäytetyönämme turvallisuussuunnitelman LJG 2012-tapahtumaan. Tarkoituksena 

on tehdä lainvoimainen ja turvallisuutta parantava suunnitelma ja arvioida sen 

onnistumista ja kehitystarpeita tulevien vuosien varalle haastattelemalla teitä 

viimeisen kilpailupäivän päätteeksi 29.7.2012. 

 

Vastauksenne olisivat kullan arvoisia, joten toivomme, että jokainen vastuuhenkilö 

osallistuisi haastatteluun. Haastattelu toteutetaan nimettömänä, mutta kilpailuissa 

mukana olleet opinnäytetyömme mahdolliset lukijat voivat päätellä vastausten 

antajien henkilöllisyyden jos tietävät vastuuhenkilöjaon. 

 

Osallistumalla haastatteluun 29.7.2012 (viimeisen lajin jälkeen, kokoontuminen 

kuuluttajan kopin edustalla urheilukentällä) annatte meille samalla luvan käyttää 

vastauksianne opinnäytetyössämme. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

_______________________________ _______________________________ 

Sari Heinänen EH09   Mira Timperi EH09 

 


