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Opinnäytetyöni aihe oli tehdä pelastussuunnitelma tilapäismajoitusta varten Teppanan koulun tiloi-

hin. Majoitusta tarvittiin 16. - 18.5.2014.  Majoitukseen osallistui lapsia huoltajineen reilut 70 hen-

keä.  

Tavoitteena oli luoda lainmukainen pelastussuunnitelma ja taata osallistujien turvallisuus majoitus-

paikassa. Pelastussuunnitelman lisäksi vastasin paikan päällä järjestyksenvalvonnasta, yövalvon-

nasta, ohjeistuksesta huoltajille sekä ensiavusta. Mukana minulla oli työpari. Tehtävänäni oli pe-

rehtyä turvallisuuteen ja riskeihin laaja-alaisesti ja luoda teorian pohjalta toimiva pelastussuunni-

telma. Työssäni käytin Kainuun pelastuslaitoksen pelastussuunnitelmapohjaa ja pelastussuunni-

telma on Kainuun pelastuslaitoksen hyväksymä.  

Pelastussuunnitelma oli työni toiminallinen osuus. Käytin työssäni mallina jo olemassa olevia pe-

lastussuunnitelmia ja niiden tekoon olemassa olevia ohjeita pelastuslaitosten sivuilta. Minulla oli 

käytettävissäni myös toimeksiantajan kokemus aiheesta ja haastattelin häntä aiheesta useaan ot-

teeseen. Kirjallinen osuus luo teoriapohjan tekemilleni ratkaisuille pitkälti lain vaatimusten näkökul-

masta. Teoriaosuus keskittyy lisäksi riskeihin, riskien hallintaan sekä yleisötilaisuuden turvallisuu-

teen. Tapahtumia ja majoitusta järjestettäessä turvallisuuskysymykset ovat kaikkein tärkeimpiä ja 

niihin kannattaa alusta saakka panostaa huolellisesti. Ilman lainmukaista pelastussuunnitelmaa 

majoitusta ei saada järjestää.  

Pelastussuunnitelma pitää sisällään tiedot rakennuksesta, yhteyshenkilöiden tiedot sekä tiedot ma-

joitettavista tiloista. Lisäksi siinä on liitteenä riskikartoitus sekä toimintaohjeet ensiaputilanteessa.  

  



 

ABSTRACT 

Author(s): Koskela Mirka Liisa 

Title of the Publication: Safety plan for temporary accommodation at the Teppana School 
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The topic of the thesis was creating a safety plan for temporary accommodation at Teppana 

School, Kajaani. The accommodation was required from the 16th to 18th of May, 2014, when 70 

people were accommodated in the School.  

The purpose of this thesis was to create a legitimate safety plan and also to guarantee the safety 

of the participants. In addition to the safety plan, the author of the thesis was in charge of day and 

night security at the location, instructing guardians and of first aid. In the aforementioned tasks, I 

was assisted by a partner.  My task was to comprehensively examine security issues and risk 

management in order to compile a safety plan with a functional theoretical basis. In my work, a 

safety plan model created by the Kainuu Rescue Department was used. The safety plan has also 

been approved by the Kainuu Rescue Department. 

The safety plan was the functional part of the thesis. The thesis involved using existing safety 

plans, as well as using instructions and information on how to create a safety plan. The client 

who commissioned the security plan was interviewed as a part of the thesis and provided infor-

mation based on experience. The literature section creates a theoretical foundation for law-based 

decisions made during the thesis process to form the theory of the safety plan, which mainly fo-

cuses on risk management, laws and security. It also includes information on laws pertaining to 

organizing public events. Security is the most important issue in even management and accom-

modation. Thus, it is vital to focus on this, from the very beginning. Without a legally valid safety 

plan, it is forbidden to arrange accommodation. 

The safety plan itself includes information about the building and the accommodation facilities. 

First aid instructions, a list of possible risks and what to do in the event of such risks becoming 

reality are enclosed as an appendix to the thesis. 
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1  JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön aiheena on tilapäismajoituksen pelastussuunnitelman laati-

minen. Opinnäytetyöni on laadultaan toiminnallinen opinnäytetyö. Pelastussuun-

nitelma tehtiin Teppanan koululla tapahtuvaa tilapäismajoitusta varten. Majoitusta 

tarvittiin Koululiikuntaliiton ja Kajaanin Juntan järjestämiä painikilpailuja varten. Ky-

seessä oli lasten painikisat, jotka olivat Kajaanissa 16 -18.5.2014. Osallistujia ar-

vioitiin tulevan 200, joista suurin osa saapui paikalle jo edellisenä iltana. Teppanan 

koulun lisäksi majoituspaikkoina toimivat Vienankadun painisali sekä Scandic Ka-

janus. Teppanan koululla majoittujia oli lopulta vähän reilut 70 henkilöä. 

Opinnäytetyöni pitää sisällään tietoa turvallisuudesta ja tilapäismajoituksesta ylei-

sellä tasolla. Teoriaosuudessa käydään läpi riskejä ja riskinhallintaa. Itse tuotok-

sena on pelastussuunnitelma majoituspaikkaan Teppanan koululle sekä selvitys 

siitä, kuinka se on tehty ja mitä siinä kuuluu olla, jotta se on säädösten mukainen. 

Käytin työni pohjana Kainuun pelastuslaitoksen valmista mallipohjaa tilapäisma-

joituksen pelastussuunnitelmasta.  

Oma toimenkuvani itse tapahtumassa oli olla paikalla huolehtimassa, että mm. 

vaaditut paloturvallisuusvälineet oli sijoitettu niille kuuluville paikoilleen. Lisäksi 

huolehdin yövalvonnasta sekä järjestyksenvalvonnasta majoituspaikassa.  Huo-

lehdin ulko-ovien lukitsemiset ja avaamiset kisaajille, kisaajien vastaanoton ja ja-

kamisen majoituspaikoilleen sekä opastamisen turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Lisäksi ohjeistin huoltajat. Tämän lisäksi vastasin osaltani loppusiivouksesta sekä 

mahdollisesta ensiavusta majoituspaikassa sekä lasten yleisestä turvallisuudesta 

työparini kanssa.  

Viitekehyksen tehtävänä on luoda teoriapohja itse pelastussuunnitelmassa oleville 

ratkaisuille ja osoittaa, mitä tehtiin, miksi tehtiin ja kuinka tehtiin, jotta saadaan 

luotua mahdollisimman turvallinen majoitus majoittujia varten. Pelastussuunnitel-

man tulee olla lakia noudattava, selkeä ja toimiva.  
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Kajaanin ammattikorkeakoulun kautta olen ollut mukana erilaisissa tapahtumissa 

ja kaikkia niitä yhdistää turvallisuus sekä sujuvuus ja yhteistyö. Suunnitelmallisuu-

den olen myös huomannut ensisijaisen tärkeäksi tapahtumia suunniteltaessa. Tur-

vallisuus kaikissa tapahtumissa ja varsinkin näinä aikoina on tärkeää, jotta isoille 

ihmisjoukoille saadaan luotua turvallinen ilmapiiri. 

Pienten lasten äitinä lasten hyvinvointi on lähellä sydäntäni, joten ajattelin tämän 

opinnäytetyön soveltuvan itselleni mainiosti. Lisäksi tässä työssä sain perehtyä 

turvallisuuteen kokonaisvaltaisemmin sekä tutustua riskinhallintaan ja siihen liitty-

viin seikkoihin tarkemmin. Toimeksiantaja saa puolestaan työelämäyhteistyötä 

Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.  
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2  YLEISÖTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 

Yleisötapahtumalle on olemassa monia eri määritelmiä, mutta itse käytän työssäni 

poliisin sivuilta otettua määritelmää yleisötilaisuudesta. Sen mukaan 

”Kokoontumislaissa yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huviti-

laisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, 

joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Jos tilaisuuteen osallistuminen 

edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan yleisötilai-

suutta koskevia säännöksiä, jollei osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laa-

dun tai muiden erityisten syiden perusteella tilaisuutta voida pitää yksityi-

senä.” (Poliisi.fi)  

Yleisötilaisuudeksi katsotaan tilaisuus, johon arvioidaan osallistuvan yli 200 hen-

kilöä tai siellä tulee olemaan myynnissä elintarvikkeita. Osallistujamäärä voi olla 

tapahtumissa pienempikin, mutta järjestämispaikka, kuten tila, jota ei ole alun pe-

rin tarkoitettu yleisötilaisuuden järjestämispaikaksi tai on muuten luonteeltaan eri-

koisessa paikassa tai luonnonolosuhteissa ja sinne myydään pääsylippuja, katso-

taan yleisötilaisuudeksi. (Pirkanmaan pelastuslaitos 2016.)  

Erilaisten festivaalien, urheilutapahtumien ja muiden pienempien tilaisuuksien jär-

jestämisestä on tullut entistä kalliimpaa järjestäjille näiden joutuessa panostamaan 

yhä enemmän ja enemmän turvallisuuteen Suomen lainsäädännöstä johtuen. Mo-

ninaisista turvallisuusriskeistä keskeisimmäksi nousee yleisön häiriökäyttäytymi-

nen. (Paasonen 2013, 7.) 

Yleisötilaisuuksia järjestettäessä ennakointi on valttia ja liikkeelle kannattaa lähteä 

ajoissa, jotta ennen tilaisuuden alkamista saadaan varmasti kaikki tärkeät asiat 

hoidetuksi. Lupa-asiat ja turvallisuuskysymykset ovat keskeisiä, ja kokoontumis-

lain 13 § määrää, että yleisötilaisuutta varten on hankittava omistajan tai paikan 

muun haltijan lupa tilaisuuden järjestämiseen. (Paasonen 2013, 25—26, Finlex 

1999.) 
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Yleisötilaisuuksia ja erilaisia tapahtumia voidaan järjestää lukuisin eri tavoin. Tär-

keintä on selvittää ensin itselle mitä järjestetään ja kenelle. Tärkeää on myös sel-

vittää, mitä tekee itse omien resurssien mukaan vai onko mahdollista ulkoistaa 

järjestäminen jollekin toiselle taholle ajankäytön ja muiden resurssien takia. (Vallo 

& Häyrinen 2003, 68—69.) 

Yleisötilaisuuksien järjestämisen näkyvä osuus on vain jäävuoren huippu, yleensä 

osallistujat ovat täysin tietämättömiä mitä kaikkea tilaisuuden järjestämisen taus-

talla tapahtuu ja miten paljon erilaisia asioita on täytynyt ottaa huomioon eri ihmis-

ten toimesta, jotta mahdollistetaan toimiva tapahtuma. Oli kyseessä sitten urheilu-

kilpailut, erilaiset näytökset tai kulttuuritapahtuma tai vastaava niin taustatyötä on 

todella paljon. Paras lopputulos saavutetaan yleensä, jos heti alusta saakka nou-

datetaan projektityöskentelyn yleisiä periaatteita. (Kauhanen, Juurakko & Kauha-

nen 2002, 23.) 

Projektityöskentelyn periaatteiden mukainen työskentely alusta lähtien helpottaa 

järjestelmällisen yleisötapahtuman toteuttamista joka kestää myös jälkitarkastelun 

niin järjestäjän kuin osallistujan taholta. Itse projekti tarkoittaa ehdotusta tai suun-

nitelmaa ja erilaiset projektit ovat tuttuja jo antiikin ajoilta saakka josta ne eri kehi-

tysvaiheiden kautta ovat tulleet osaksi nykypäivän työskentelyä. (Kauhanen ym. 

2002, 23—24.) 

Projektia ja erilaisia hankkeita voidaan kuvata hyvin moninaisin tavoin, kuten esi-

merkiksi: 

”projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu 

kertaluontoinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vasta varta vas-

ten perustettu, johtosuhteiltaan selkeä organisaatio, jolla on käytettävis-

sään selkeästi määritellyt voimavarat ja panokset.” (Kauhanen ym. 2002, 

24.)  

Yleisötilaisuuksia järjestäessä järjestäjä on vastuussa kaikesta, ja vastuun - ja työn 

määrä on suuri. Siksi kannattaa olla jopa turhan tarkka ja puuttua pieniinkin yksi-

tyiskohtiin ja mahdollisiin epäkohtiin tuoreeltaan. (Vallo & Häyrinen 2003, 110.) 
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Tulee myös hyväksyä jo alusta lähtien se, että hyvän tapahtuman järjestäminen 

vie paljon aikaa kuukausista jopa vuosiin. Lisäksi prosessi sisältää aina omat vai-

heensa joista tärkein ja eniten aikaa vievä on ehdottomasti suunnitteluvaihe.  

(Vallo & Häyrinen 2003, 177—179.) 

2.1  Yleisötapahtuman turvallisuus 

Tilaisuuden luonteesta riippumatta turvallisuusasioiden tulee aina olla järjestyk-

sessä. Erityishuomiota vaativat tilaisuudet, jotka ovat kansainvälisiä, monikulttuu-

risia, poliittisia tai uskonnollisia. (Vallo & Häyrinen 2003, 199.) 

Lainsäädäntö sekä kuluttajavirasto ovat erittäin tarkkoja turvallisuussuunnittelun 

eri osa-alueista. Edellytyksenä hyvälle suunnittelulle pidetään tarkkaa tiedonke-

ruuta sekä analysointia. Hyvä suunnitelma takaa sujuvan toiminnan mahdollisissa 

poikkeustilanteissa. Riskien osuessa kohdalle ei ole enää aikaa suunnitella ja 

miettiä vaihtoehtoja vaan toiminnan on tultava selkärangasta suoraan toimintaan. 

Kaikkien on tiedettävä paikkansa alusta loppuun saakka. (Verhelä 2007, 37—38.) 

Kokoontumislaki määrää 17 §:n kohdalla, että järjestäjä vastaa järjestämänsä ti-

laisuuden turvallisuudesta. Kaiken perusta turvallisuutta ajatellen lähtee liikkeelle 

riskien tunnistamisesta ja niiden todennäköisyyden ja toteutumisen arvioinnista. 

Sen jälkeen tärkeimmäksi kohdaksi nousee oikeiden menettelytapojen valitsemi-

nen ja niiden tuominen käytännön tasolle. Hyvin tehdyssä riskien arvioinnissa 

mahdolliset riskit voidaan joko minimoida tai jopa poistaa täysin. Sen takia on en-

siarvoisen tärkeää käyttää kaikkia mahdollisia resursseja eikä kiirehtiä riskiarvioin-

nin kanssa. (Paasonen 2013, 27, Finlex 1999.) 

Viranomainen voi kieltää yleisötilaisuuden järjestämisen, mikäli havaitsee puut-

teita turvallisuusjärjestelyissä tai mikäli tilaisuus saattaa mahdollisesti aiheuttaa 

muuta mainittavaa vahinkoa ympäristölle tai ihmisille tai on muuten lainvastainen. 

Jo alkaneen tilaisuuden voi myös keskeyttää samoilla perusteilla. (Välikylä 2003, 

56.) 
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Tilaisuuden ja tapahtuman turvallisuus on aina järjestäjän vastuulla. Tapahtuman 

luonteesta riippuen tapahtumaan voidaan asettaa laillisia järjestyksenvalvojia. 

(Välikylä, 2003, 56.) 

Mitä suurempi yleisötapahtuma on kyseessä, sitä tärkeämpää on huomioida kaikki 

riskit. Jokainen tapaus käsitellään tapauskohtaisesti, mutta aina on huomioitava 

rakennusten turvallisuus ja laitteiden käyttöturvallisuus. Niiden lisäksi myös pois-

tumistiet, sammutusvälineistö, kaikki poistumiseen liittyvät merkinnät ja opasteet 

tulee ottaa huomioon. Mitä useammin sama tapahtuma järjestetään, niin sitä kat-

tavammaksi turvallisuussuunnittelu muodostuu. (Välikylä 2003, 70.) 

Mikäli toiminnan laatu tai muut vallitsevat olosuhteet aiheuttavat kohonnutta riskiä 

palo- tai henkilöturvallisuuden osalta, on todennäköistä, että sammutusvälineitä 

tai muita turvallisuuteen liittyviä hankintoja joudutaan tekemään pelastusviran-

omaisen määräämänä. Mahdollisia huomioitavia vaaratilanteita ovat esimerkiksi 

hukkumiseen, putoamiseen, sähköiskujen mahdollisuuteen tai muuhun vammaa 

aiheuttaviin riskeihin liittyvät tilanteet. Nämä kaikki huomioon ottamalla voidaan 

taata paras mahdollinen turvallisuustaso. (Finlex 2011; Välikylä 2003, 69—70.) 

2.2  Järjestyksenvalvonta tapahtumassa 

Järjestyksenvalvojat ovat aina poliisin hyväksymiä, täysivaltaisia, koulutuksen 

saaneita henkilöitä, joiden toimipaikkoina ovat yleisesti erilaiset tapahtumat, huvi-

tilaisuudet ja ravintolat. Järjestyksenvalvoja pitää yllä turvallisuutta ja vastaa ylei-

sen järjestyksen säilymisestä. Suojanaan järjestyksenvalvojalla on rikosoikeudel-

linen suoja, jotta tämä voi toimia tehtävässään oikealla tavalla. (Iiskola - Kesonen 

2004, 88; Järjestyksenvalvojan koulutusmateriaali 6/107.) 

Yleisön turvallisuus on aina etusijalla järjestyksenvalvontaa tehtäessä. Laki edel-

lyttää, että toiminta on asiallista, tasapuolista ja edistää sovinnollisuutta. Järjestyk-

senvalvojan on ensisijaisesti kyettävä neuvoin, kehotuksin ja erilaisin käskyin yllä-

pitämään järjestystä ja yleistä turvallisuutta. Tärkein tehtävä on osata ennakoida 

mahdollisia järjestyshäiriöitä tai onnettomuuksia tai jopa rikoksia. Myös erilaisten 

väkivaltakonfliktien estäminen kuuluu järjestyksenvalvojalle. Jokainen tilanne on 



7 

yksilöllinen eikä mikään laki tai muu ole kyennyt määrittelemään mitään yleistä 

ohjenuoraa toimintaohjeiden osalta niiden vaihtelevuuden ja moninaisuuden 

vuoksi.  Mahdolliset toimenpiteet eivät saa aiheuttaa suurempaa vahinkoa kuin 

mitä tehtävän tekeminen vaatii. Mikäli yleisötilaisuuteen saapuvan henkilön huo-

mataan olevan häiriöksi tilaisuudelle joko käytöksensä, varustuksensa tai päihty-

mystilansa vuoksi, on järjestyksenvalvojalla oikeus estää henkilön pääsy tilaisuu-

teen, jotta kyetään takaamaan muiden turvallisuus ja yleinen järjestys. Tilaisuu-

desta voidaan myös poistaa henkilö samoin edellytyksin. Voimakeinojen käyttö 

katsotaan sallittavaksi, mikäli ne voidaan katsoa puolustusta vaatineiksi, joita il-

man järjestyksen ylläpito olisi vaikeutunut.  Järjestyksenvalvontalaki määrittelee 

tarkemmin järjestyksenvalvojan toimivaltuudet ja velvollisuudet. (Iiskola - Kesonen 

2004; järjestyksenvalvojan koulutusmateriaali 6/107.) 

2.3  Yhteistarkistus 

Siinä vaiheessa, kun paikalliset viranomaiset ovat hyväksyneet tulevan yleisötilai-

suuden turvallisuusjärjestelyt kokouksessa, sovitaan yhteistarkastusaika, jolloin 

kaikki turvajärjestelyt tullaan käymään läpi viranomaisten kanssa. Tämä tehdään 

yleensä ennen tilaisuuden alkua. Pelastuslain 35 § ja 36 § määrää viranomaisen 

suorittamaan tilaisuuden luonteen mukaisen tarkistuksen. Tarkistuksessa käy-

dään läpi rakennus, jossa tilaisuus järjestetään, pelastussuunnitelma kokonaisuu-

dessaan, mahdolliset laitteet ja ympäristö sekä muut asiat, jotka voivat vaikuttaa 

tilaisuuden kulkuun. (Välikylä 2003, 71.) 

Mikäli puutteita tarkistuksen yhteydessä löytyy, niin ne määrätään heti korjatta-

viksi. Mitä isompi tilaisuus on kyseessä, sitä vähemmän puutteita sallitaan eikä 

aikaa korjauksiin välttämättä ole paljoa ennen tilaisuuden alkua. Sen takia on eri-

tyisen tärkeää huolehtia turvallisuusasiat kuntoon jo hyvissä ajoin ennen tilai-

suutta, jotta turhaa työtä ja vaivaa vältetään. Viranomaisella on oikeus lopettaa 

toiminta, mikäli tämä havaitsee mahdollisuuden onnettomuustilanteeseen puuttei-

den vuoksi. Yleensä näin ei kuitenkaan ole, vaan asiat on hoidettu asianmukaisesti 

jo hyvissä ajoin etukäteen. Pelastuslaitokselta voi aina kysyä neuvoa itseä askar-

ruttavissa asioissa, ja liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin. (Välikylä 2003, 69.) 
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3  TILAPÄISMAJOITUS 

Tilapäismajoitusta yleensä vaativia tilaisuuksia ovat erilaiset leirit, leirikoulut, ylei-

sötapahtumat tai muut vastaavat, jotka vaativat majoitustilaa vain muutaman ker-

ran vuodessa. Tällöin majoituspaikaksi valikoituu yleensä rakennus tai joku sen 

osa, joka ei yleensä ole majoitustilana toimiva tila. Näitä ovat esimerkiksi koulun 

liikuntasalit ja luokat jotka yleensä katsotaan kokoontumis- ja liiketiloiksi. Sen 

vuoksi niiden rakenteelliset vaatimukset tai turvallisuusmääräykset eivät ole samat 

kuin oikeilla majoitustiloilla. (Kainuun pelastuslaitos 2015.)  

Jokaista tilapäismajoittumistilaa varten on luotava oma pelastussuunnitelma, mi-

käli henkilöitä majoittuu yli 20. Pelastuslaitokselle on tehtävä kirjallinen ilmoitus 

kaikista rakennuksista ja tiloista joihin majoitusta suunnitellaan. Pelastussuunni-

telma tulee olla toimitettuna pelastuslaitokselle viimeistään 14 vuorokautta ennen 

majoituksen alkamista. Usein tiloissa, joihin majoitusta suunnitellaan, on jo ole-

massa rakennuksen oma pelastussuunnitelma. Yleisiä ohjeita ja muita voi ja kan-

nattaa hyödyntää tilapäismajoituksen pelastussuunnitelmaa tehtäessä, tiedot 

näistä kannattaa hankkia hyvissä ajoin tilan luovuttajalta. (Kainuun pelastuslaitos 

2016.) 

3.1  Majoittumisen lähtökohdat  

Majoitettavat tilat on aina tarkastettava ennen majoituksen aloittamista ja tämän 

suorittaa pelastusviranomainen. Tarkastuksen pohjalta pelastusviranomainen te-

kee palotarkastuspöytäkirjan, johon on kirjattava mm. majoituksen kesto, tilat sekä 

majoittujien määrä. Tarkastusaika on tilattava viimeistään silloin kun pelastus-

suunnitelma toimitetaan viranomaisille. (Kainuun pelastuslaitos 2015.) 

Tilapäismajoitusta saa pääsääntöisesti sijoittaa umpikerroksisten rakennusten 

kahteen ensimmäiseen kerrokseen. Rakennuksista joista ei löydy kerrososastoin-

tia niin vain ensimmäiseen kerrokseen. Alimpaan kerrokseen tulee sijoittaa lapset 

sekä henkilöt joilla on mahdollisesti alentunut toimintakyky. Mikäli useampia ma-

joituskerroksia tarvitaan, täytyy pelastusviranomaisille tiedottaa asiasta hyvissä 
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ajoin. Sääntönä on, että yhdellä majoittujalla tulee olla käytössään 3m² nettopinta-

ala. Mikäli rakennuksessa on erittäin hyvä suojaustaso, kuten esimerkiksi toimiva 

automaattinen paloilmoitin, on majoittuminen useammassa kerroksessa yleensä 

sallittua. Poissuljettuja ovat tilat, joissa on kemikaaleja tai jotka katsotaan teknisiksi 

tiloiksi. (Kainuun pelastuslaitos 2015.) 

3.2  Majoitukseen käytettävä tila 

Mikäli erilaisissa huonetiloissa on automaattiset, lämpöön reagoivat paloilmoitti-

met, on niihin asennettava ylimääräiset palovaroittimet. Mikäli rakennuksessa ei 

ole lainkaan automaattista paloilmoitinta, kaikki huoneet on varustettava erikseen 

ja huolehdittava, että varoittimen paikka on aina huoneen korkeimmalla kohdalla. 

Kaikki laitteet tulee testata, ennen kuin tilaan majoitutaan, ja myös majoittumisen 

aikana olisi hyvä huolehtia laitteiden testauksesta. 60m² alueelle riittää aina yksi 

varoitin (Kainuun pelastuslaitos 2015.) 
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4  PELASTUSSUUNNITELMA 

Yksikään pelastussuunnitelma ei ole samanlainen johtuen erilaisista tilanteista ja 

rakennuksista, joihin niitä tehdään. Joitakin yleisiä ohjenuoria voidaan kuitenkin 

antaa. (Majamaa 2013, 17.) 

”Pelastussuunnitelma antaa perusteita omatoimiseen varautumiseen ja on-

nettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaohjeita mahdollisiin onnetto-

muus- ja vaaratilanteisiin. Pelastussuunnitelman tarkoitus on avustaa sen 

täyteen panoon osallistuvia tulipalojen ja muiden onnettomuuksien eh-

käisyssä sekä henkilöturvallisuusriskien poistamisessa. Pelastussuunnitel-

man avulla jokainen voi kehittää turvallisuutta omalta osaltaan ja sen kautta 

auttaa kohottamaan kohteen kokonaisturvallisuutta.” (Kainuun pelastuslai-

tos 2015.) 

Pelastussuunnitelmaa tehtäessä viranomaisilla on velvollisuus opastaa siihen liit-

tyvissä kysymyksissä. Tapahtuman järjestäjän on kyettävä luomaan pelastus-

suunnitelma, joka on pelastuslain 16 §:n mukainen ja siitä selviää tilaisuuden riskit 

ja vaaratilanteet. Tämä luo pohjan tuleville turvallisuusjärjestelyille sekä ohjeet ti-

laisuudessa vastuussa olevalle henkilölle ja muille osallistujille siitä, kuinka mah-

dollisissa vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa toimitaan ja ennen kaikkea, kuinka 

ne tehokkaasti voidaan ehkäistä. (Paasonen 2013, 31.) 

Pelastussuunnitelma tulee olla 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua paikallisilla 

pelastusviranomaisilla, jotta heillä on aikaa käydä se läpi mahdollisten puutteiden 

osalta. Puutteiden löytyessä suunnitelma voidaan palauttaa järjestäjälle korjatta-

vaksi. Tarvittaessa pelastusviranomainen tekee tapahtumapaikalla palotarkastuk-

sen ja puutteiden ilmetessä määrää ne korjattaviksi. Mikäli tulipalon tai muun 

vaara on ilmeinen, tilaisuus voidaan keskeyttää. Siksi pelastussuunnitelman riski-

kartoitus ja siitä johtuva ohjeistus ja turvallisuusjärjestelyt kannattaa tehdä alusta 

saakka huolella. (Paasonen 2013, 31.) 

Pelastussuunnitelmaa tehtäessä ensiarvoisen tärkeää on ensin selvittää turvalli-

suuden ydinasiat. Sellaiset kohdat, jotka vaativat erityishuomiota ovat ne esiintyjiä 
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tai muita vieraita, ja tarvitaanko tilaisuuteen esimerkiksi järjestyksenvalvontaan liit-

tyviä ulkopuolisia palveluita. Isot rakennukset itsessään ovat haasteellisia ja eri-

tyishuomiota vaativat yleensä esimerkiksi ovien käyttöajat. Yövalvonta on myös 

asia joka kannattaa selvittää heti aluksi. Perusteellisen alkuselvityksen jälkeen on 

hyvä siirtyä jakamaan työtehtäviä. Myös SPR:n maksullinen ensiapuryhmä on pal-

jon käytetty apu isoissa tilaisuuksissa. (Kauhanen ym. 2002, 82- 83.) 

Yksi pelastussuunnitelman keskeisiä asioita on paloturvallisuus muiden vaarati-

lanteiden havaitsemisen ohella. On tärkeää selvittää, mitä vaaditaan, jotta onnet-

tomuuksien ehkäisy sekä ihmisten pelastaminen vaativat. Laadukkaan pelastus-

suunnitelman olemassaolo helpottaa kokonaisuuden hallintaa ja lisää täten turval-

lisuutta. Kun mahdolliset vahingot ja vaarat saadaan minimoitua, toiminta tehos-

tuu, laatu ja luotettavuus paranevat sekä vastuukysymykset turvallisuuteen liittyen 

selkenevät. Johtamisen merkitystä ei myöskään voida väheksyä. Laki määrää pe-

rusteet, joilla helpotetaan suunnittelua, mutta on järjestäjän tai muun vastuullisen 

vastuulla tunnistaa omat turvallisuustarpeensa. Siksi kokonaisturvallisuutta ajatel-

len pelastussuunnitelmaan kannattaa sisällyttää myös asioita, joita laki ei välttä-

mättä vaadi mutta jotka vaikuttavat kokonaisturvallisuuden tunteeseen. (Majamaa 

2013, 8.) 

Ihmiselle ei riitä, että esimerkiksi vaadittavat turvavälineet jne. ovat kunnossa, 

vaan myös itse tilanteen on tunnuttava turvalliselta. Kokemuksen tulee olla ihmi-

sen mielessä positiivinen. Mikäli vaaran tuntu on liian voimakas, muuttuu ihmisen 

tunnetila positiivisesta negatiiviseen, josta muodostuu päällimmäinen muistijälki. 

Tämä ei ole suotavaa asiakkaan kannalta. (Verhelä & Lackman 2003, 52.) 

Pelastussuunnitelman tulee selvittää ja arvioida tilaisuuden mahdolliset vaarat ja 

uhkaavat riskit. Näiden löydyttyä on mahdollista luoda henkilökunnalle ja muille 

osallistujille ohjeet onnettomuuksien ehkäisyyn ja toimintaohjeet, mikäli jokin ris-

keistä toteutuisi. (Majamaa 2013, 11.) 

Yksikään pelastussuunnitelma ei ole samanlainen, vaan niiden yksilöllinen sisältö 

määräytyy aina kunkin tilaisuuden omista lähtökohdista. Yleispätevää sääntöä ei 

ole, mutta samankaltaisuutta on paljon ja erilaisia pelastussuunnitelmapohjia voi-

daan muokata itselle sopiviksi aina tilanteen mukaan (Majamaa 2013, 17.) 
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Pelastussuunnitelmien tärkein anti on tuoda ilmi mahdolliset vaarat ja riskit, joiden 

tunnistamiseksi voidaan käyttää useita eri menetelmiä. Vaara itsessään tarkoittaa 

jotain asiaa tai tapahtumaa, joka voi aiheuttaa mahdollisen haitan. Se voi olla esi-

meriksi katolta riippuvat jääpuikot tai raskas lumi. Vaara aiheuttaa aina riskin. Riski 

itsessään on vasta jonkin asian uhka, kuten menetys tai tappio, ja ne voivat koh-

distua useisiin eri asioihin, kuten ihmisiin tai vaikka luontoon. Riskin suuruus ja 

vakavuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja sen kautta lähdetään suunnittele-

maan riskinhallintaa. Vaaroja ja riskejä on mahdollista tunnistaa usein eri mene-

telmin. (Majamaa 2013, 18—19.) 

4.1  Lakiperusta 

Pelastussuunnitelmasta on määrätty pelastuslaissa seuraavasti: 

     ”Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: 

1. Ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä 

2. Varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen 
vaaratilanteissa 

3. Varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastus-
toimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät 

4. Ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja 
muissa vastaavissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoi-
minnan helpottamiseksi.”  

(Pelastuslaki 14 §.) 

Pelastussuunnitelmien erilaisuudesta ja moninaisuudesta huolimatta tulee olla 

tarkkana, että suunnitelma on lain mukainen.  

Pelastuslaki määrää pelastussuunnitelman sisällöstä seuraavaa: 

”1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä 

2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjeste-
lyistä 

3. asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimiseksi. 
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4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä 
toimenpiteistä. ” 

(Finlex 2011; Majamaa 2013, 17.) 

Kaikkiin rakennuksiin tai paikkoihin joissa on erikoiset poistumistiet, tai se vaikut-

taa pelastustoiminnan kannalta vaikealta, on tehtävä pelastussuunnitelma. Mikäli 

sen myös katsotaan aiheuttavan vaaraa ihmisille, paloturvallisuudelle, kulttuu-

riomaisuudelle tai luonnolle suunnitelma tulee aina tehdä. Paikallisilla pelastusvi-

ranomaisilla on velvollisuus opastaa kaikissa järjestelyissä, jotka liittyvät omatoi-

miseen varautumiseen ja pelastussuunnitelmien laadintaan. Tämä mahdollisuus 

kannattaa jokaisen suunnitelmaa tekevän hyödyntää. (Majamaa 2013, 11, 16, Pe-

lastuslaki 2011.) 

4.2  Riskit 

Riskejä voidaan kuvailla monin erin tavoin. Itse käytän työssäni seuraavaa määri-

telmää. 

”Vaara tai riski on onnettomuuden, vahingon, menetyksen tai muun uhan-

alaisen aseman todennäköisyys tai uhkatilanne, joka ei herätä luottamusta.” 

(Verhelä 2007, 49.) 

Tapahtumaa suunniteltaessa on aina tärkeä lähteä liikkeelle suunnittelusta, jotta 

mahdollistetaan kattava turvallisuussuunnittelu alusta saakka. On huomattu, että 

lähes kaikki toiminta sisältää jonkin asteisen riskin ja niiden hävittäminen koko-

naan on lähes mahdotonta. Kaikkeen tähän vaikuttaa vielä jokaisen ihmisen hen-

kilökohtainen kokemus riskistä. Toiset riskit ovat hyväksyttävämpiä kuin toiset. 

(Alho 1999, 18—19.) 

Riski muodostuu vaaratilanteeseen vahingon vakavuusasteesta sekä sen mah-

dollisen toteutumisen yhdistelmästä. Riski on siis jostain toiminnasta johtuvaa hai-

tallisten tai muuten vaarallisten tapahtumien todennäköisyys. Vaara aiheuttaa aina 

riskin, joka on aina tulevaisuudessa oleva tekijä. Mennyt ja tapahtunut ei enää voi 
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olla riski. Riskit voivat olla joko tiedostettuja tai tiedostamattomia, joista tiedosta-

mattomat ovat vielä tunnistamattomia riskejä. ( Verhelä 2007, 37.) 

Riskien havainnointi on vaikea ja monimutkainen prosessi, koska se pitää sisäl-

lään mm. jokaisen ihmisen henkilökohtaisen aistiprosessin. Tähän lukeutuu mm. 

erilaiset stereotypiat toisista ihmisistä. Isommat asiat, kuten riskit, on tehty parem-

min hallittaviksi, kun ne jaetaan pienempiin osiin. (Glendon & McKenna 

1995,137—138.) 

4.3  Riskinhallinta 

Mitä isompi tilaisuus tai tapahtuma on kyseessä, muodostuu riskinhallinasta yhä 

vaikeammin käsiteltävä kuvio. Riskinhallin tulee olla mukana tapahtuman kaikissa 

toteutusvaiheissa alusta loppuun, jotta johtaminen on mahdollista eikä riskienhal-

linta muutu yhdeksi leijuvaksi osaksi kokonaiskuvasta. Tärkeintä hallinnan kan-

nalta on löytää oikeat tavoitteet, roolit ja jakaa vastuualueet. Riskinhallinnan tulisi 

olla mitattavissa ja valvottavissa ja oikeiden työkalujen tulisi olla järjestäjällä hal-

linnassa. (Paasonen 2013, 28.) 

Riskianalyysi helpottaa mahdollisten riskien löytämistä ja auttaa tunnistamaan, 

mitkä ovat suurimmat riskit ja minkä torjuntaan kannattaa erityisesti panostaa. 

Priorisointia helpottaa riskien suuruuden arviointi mikä koostuu vahinkojen toden-

näköisyyden ja suuruuden perusteella. Avuksi löytyy monenlaisia valmiita lomak-

keita, jotka helpottavat dokumentointia. (Paasonen 2013, 29.)  

”Vaaran ja riskin suhdetta voidaan kuvata siten, että vaara aiheuttaa riskin. 

Riski on aina tulevaisuuteen suuntautuva tekijä. Jo tapahtunut asia ei voi 

olla riski.” (Verhelä, 2007, 37.) 

Yleensä riskejä ei pyritä täysin poistamaan, vaan pyritään ennemminkin niiden 

hallintaan. Hallinta koostuu riskien tarkasta analysoinnista, niiden arvioinnista 

sekä erinäisistä toimenpiteistä, joita riskien minimoiminen vaatii. (Verhelä 2007, 

37.) 
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Riskianalyysin tärkeimpiä kohtia on tunnistaa suurimmat riskit sekä erityisesti ne, 

jotka ovat torjuntalistan kärjessä. Mahdollisten riskien suuruus määrittelee niiden 

tärkeyden listalla. Suuruus määräytyy puolestaan mahdollisten tulevien vahinko-

jen ja todennäköisyyden perusteella. Apuna näiden löytämiseen voidaan käyttää 

erilaisia lomakkeita, jotta dokumentointi helpottuu. (Paasonen 2013, 29.) Riskien 

tunnistamista helpottavat erilaiset listat ja tarvittaessa asiantuntijoiden apu. (Ver-

helä 2007, 38).  

Turvallisuudesta on huolehdittava kaikissa tilaisuuksissa. Tilaisuuden luonteesta 

johtuen joskus on aiheellista hankkia tapahtumaan mukaan turva-alan ammattilai-

sia, jotka tilanteen vaatiessa ovat välittömästi toimintavalmiudessa, mutta muuten 

sulautuvat tilaisuuteen huomaamattomasti. Lisäksi tulee huolehtia tilaisuuden 

henkilökunnan ensiaputaidoista. (Vallo & Häyrinen 2003, 199.)   

Turvallisuussuunnitelmasta ei voi saada kattavaa ja luotettavaa ilman tutustumista 

pelastuslakiin. Laki veloittaa tilaisuuden järjestäjän varautumaan ennakolta ihmis-

ten, omaisuuden ja luonnon suojaamiseen sekä estämään mahdolliset vaaratilan-

teet jo ennen niiden syntymistä. (Paasonen 2013, 30.) 

Mitä tärkeämmäksi tuleva toiminta koetaan, sitä suurempi riski ollaan valmiina hy-

väksymään. Mikäli riskinotto on vapaaehtoista, on riskin suuruus yleensä monin-

kertainen verrattuna tilanteeseen, johon ei itse pystytä vaikuttamaan. (Alho 1999, 

18.) 

Riskejä kartoittavan henkilön tulee kyetä kuvittelemaan erilaisia onnettomuusske-

naarioita. Hänen on kyettävä kuvittelemaan tapahtumia ja vaihtoehtoja joita ei ken-

ties ikinä tapahdu, jotta riskinhallinta on mahdollisimman kattavaa. (Alho 1999, 

19—20) 

Riskien tunnistamisessa on mahdollista käyttää asiantuntijoiden osaamista tai eri-

laisia tarkistuslistoja. Suosittu menetelmä on ns. blueprinttaus, jossa koko tapah-

tuma puretaan pieniin osiin, jolloin mahdollistetaan kaikkien eri osien analysointi 

ja tätä kautta riskien tunnistaminen helpottuu. Oikeaa tapaa toimia on todella vai-

kea määritellä, mutta joitakin suuntaviivoja voidaan antaa. Laadukas riskin arviointi 

on yleensä järjestelmällistä, kattavaa, totuudenmukaista, se hyödyntää asiantun-

tijoita sekä on yhdenmukaista. Pohjana tälle kaikelle on perusteellinen suunnittelu. 
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Jokainen vaihe on tärkeä ja jokainen vaaratekijä tulee käydä asteittain läpi. Siihen 

oivana työkaluna toimii ns. riskimatriisi, jossa riskin todennäköisuus ja sen mah-

dolliset seuraukset luokitellaan kolmiportaisella asteikolla. Matriisissa on riskin to-

dennäköisyydelle kolme eri tasoa: epätodennäköinen, mahdollinen ja todennäköi-

nen, ja seurauksilla on myös omat kolme tasoa, joita ovat vähäinen, haitallinen 

sekä vakava. Yleensä nämä kaikki pohjaavat vahvasti tekijän omaan henkilökoh-

taiseen kokemukseen. (Verhelä 2007, 38—43.) 

Riskejä löytyy huolellisen seulonnan avulla usein todella paljon. Niiden kaikkien 

poistaminen tai hallintaan saaminen ei ole yleensä mahdollista. Riskinhallinnan 

kannalta onkin tärkeää tunnistaa tärkeimmät riskit. (Majamaa 2013, 19.) 

Alla oleva taulukko on tulkintani Majamaan kirjasta löytyvästä taulukosta. 

Taulukko: Vahinkoriski= vahingon seuraukset x vahingon todennäköisyys. 

Tapahtuman      

todennäköisyys 

Tapahtuman seu-

raukset 

  

Vähäinen Haitallinen Vakava 

Epätodennäköi-

nen 

1. Merkityksetön       

riski 

2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen 

riski 

Mahdollinen 2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen 

riski 

4. Merkittävä riski 

Todennäköinen 3. Kohtalainen 

riski 

4. Merkittävä riski 5. Sietämätön riski 

(Majamaa 2013, 19.) 

Tapahtuman järjestäjän on syytä olla yhteydessä poliisi-, ympäristö-, pelastus-, 

terveys- ja rakennusviranomaisiin hyvissä ajoin jo tapahtumaa hahmoteltaessa. 

Nämä osaavat antaa neuvoja riskien arviointiin ja muihin vaadittaviin asioihin. (Ma-

jamaa 2013, 16—17.) 



17 

5  TILAPÄISMAJOITUKSEN PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Tilapäismajoituksen pelastussuunnitelman laatiminen on pitkä prosessi, jonka ai-

kana tulee selvittää monia asioita liittyen majoitukseen käytettäviin tiloihin, lain 

vaatimiin näkökulmiin sekä aikatauluasioihin. Tilapäismajoituksen pelastussuun-

nitelman laatiminen sopi erittäin hyvin toiminnallisen opinnäytetyön aiheeksi. 

5.1  Toiminallinen opinnäytetyö 

Toiminallinen opinnäytetyö on vaihtoehto ammattikorkeakoulun tutkimukselliselle 

opinnäytetyölle. Toiminallisen opinnäytetyön kannalta on tärkeää yleensä löytää 

työlle toimeksiantaja, joka tarvitsee jonkin konkreettisen työn. Tämä voi olla esi-

merkiksi messuosasto, ohjevihkonen, kotisivut tai kirja. Toimeksianto yleensä saa 

opiskelijan tekemään vastuullista työtä ja opettaa hallitsemaan ajankäyttöä ja saa 

luovuuden kehittymään. Toimeksianto jostain firmasta voi myös auttaa tulevaisuu-

den työpaikan saamista ja samalla tukee ammatillista kasvua (Vilkka & Airaksinen 

2003, 9, 16—17.)  

Toiminnallisin opinnäytetyön kaikkia eri muotoja kuvaa jokin tuote, joka on luotu 

tarpeeseen. Sitä tehdessä on voitu käyttää paljon erilaisia visuaalisia ja viestinnäl-

lisiä keinoja. Toiminnallista opinnäytetyön aihetta valitessa kannattaa valita itse-

ään aidosti kiinnostava aihe, sillä työn tulee näyttää erikoisosaamisesi sillä osa-

alueella. (Vilkka & Airaksinen 2003, 24, 51.) 

Toiminallisen opinnäytetyöprosessissa on tärkeää tehdä toimintasuunnitelma. 

Tämä tehdään siksi, että koko prosessi on paremmin hallittavissa. Idea ja tavoit-

teet tulee valita tietoisesti ja niiden tulee olla perusteltuja. Toiminallisen opinnäy-

tetyön tekijän tulee olla perillä siitä mitä tehdään, kuinka tehdään ja miksi tehdään. 

Toiminallinen opinnäytetyö ei toimi ilman teoreettista viitekehystä. Tekijän täytyy 

osata osoittaa, miksi jotkin tietyt keinot on valittu käyttöön. Tekijän täytyy perustaa 

työnsä ratkaisut, pohja ja sisältö johonkin tietopohjaan tai käsitteisiin. Yleensä jo-

kin alan käsite tai määritelmä riittää. (Vilkka & Airaksinen 2003, 42—43.) 
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Ammatillista osaamista kuvaa lukijalle parhaiten raportti, jossa kerrotaan, millai-

nen prosessi on kokonaisuudessaan ollut ja mitä on selvitetty ja saatu tulokseksi. 

Raportti vastaa miten, miksi ja mitä - kysymyksiin ja pohtii omaa oppimista, itse 

tuotetta ja prosessia alusta loppuun. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) 

Toiminallinen opinnäytetyö nojaa raportissaan myös alan lähteisiin, teoreettiseen 

viitekehykseen ja tieteelliseen tietoon. Myös niiden oikea käyttö ja lähdemerkinnät 

ovat ratkaisevia. Tekijän on osattava perustella tekemänsä valinnat ja ratkaisut. 

Tämän tulee myös osata käyttää asiakieltä ja olla tekstissään johdonmukainen 

sekä hallita aikamuodot ja kielen muut säännöt luodakseen hyvän kokonaisuuden. 

Raportin teon tulee kulkea läpi prosessin, jotta päästään parhaimpaan lopputulok-

seen, sillä raportti paljastaa osaamisesi ja tietämyksesi. Raportin teossa on useita 

vaiheita, jotka lähtevät liikkeelle aineiston keräämisestä sen muovaamisesta läpi 

prosessin ja päättyy lopuksi tekstin viimeistelyyn. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65—

67.) 

5.2  Kuvaus pelastussuunnitelman teosta 

Toimeksiantonani oli tehdä tilapäismajoituksen pelastussuunnitelma Teppanan 

koululle osana Koululiikuntaliiton ja Kainuun Juntan järjestämiä painikilpailuja. 

Aloitin työni syksyllä 2013 haettuani aikani sopivaa opinnäytetyötä ja Kajaanin am-

mattikorkeakoulun kautta sain tietooni, että kyseiseen tapahtumaan haetaan pe-

lastussuunnitelman tekijää.  

Otin yhteyttä toimeksiantajaan ja sovimme palaverin, jossa kävimme pintapuoli-

sesti asioita ja aikataulua lävitse. Sain jo tältä pohjalta hyvän kuvan tulevasta vas-

tuualueestani, jonka pohjalta lähdin sitten etsimään tietoja. Vastuualueeseeni kuu-

lui myös itse tapahtumaan osallistuminen. Paikan päällä vastasin työparini kanssa 

yövalvonnasta, ohjeistimme valvojat, majoitimme yöpyjät heille varattuihin tiloihin 

ja vastasimme järjestyksen säilymisestä. Itse vastasin myös ilta- ja aamupalan ja-

kamisesta sekä ulko-ovien avaamisesta ja sulkemisesta. Vastasimme myös ma-

joituspaikan siistimisestä tapahtuman jälkeen.  
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Toimeksiannon saatuani otin avukseni koulun kirjaston tietokannan ja aloin etsiä 

tietoa riskinhallinasta, turvallisuudesta ja pelastussuunnitelmasta yleisellä tasolla. 

Tutustuin lakipykäliin ja siihen, millaiseen pohjaan pelastussuunnitelma tehdään 

ja mitä sen täytyy pitää sisällään. Apunani käytin paljon mm. Tampereen pelas-

tuslaitoksen ja Kajaanin pelastuslaitoksen nettisivuja ja ohjeistuksia. Kainuun pe-

lastuslaitoksen nettisivuilta ei vielä tällöin löytynyt tarkkaa ohjeistusta, tämä on tul-

lut sivuille vasta 2015. Pelastussuunnitelmapohja sieltä sen sijaan löytyi ja tämän 

pohjan valitsin oman työni pohjaksi.  

Syksyllä 2013 tullessa koostin teoriaosuutta jonkun verran ja tapasimme toimek-

siantajan kanssa muutamia kertoja käyden läpi aikatauluasioita ja pelastussuun-

nitelman etenemistä.  

Tärkein seuraava vaihe oli mielestäni palaveri Teppanan koululla yhdessä henki-

lökunnan kanssa, jolloin pääsin tutustumaan koulun omaan turvallisuussuunnitel-

maan. Samalla kävimme paikat ensimmäistä kertaa läpi ja pääsimme kysymään 

tarkempia kysymyksiä henkilökunnalta liittyen ovien käyttöön, poistumisteihin, 

sammutusjärjestelmiin sekä muihin tärkeisiin osiin. Vastuualueeseeni kuului tehdä 

tilakartoitus ja ottaa selvää, paljonko saadaan olemassa oleviin tiloihin mahtumaan 

ihmisiä. Tässä nousi tärkeäksi selvittää majoitustilojen tarkat koot, jotta tiesimme 

etukäteen, kuinka paljon paikalla on majoituskapasiteettia. Vastuullani oli myös 

tehdä turvaohjeet huoltajille ja huolehtia niiden laittaminen näkyvälle paikalle. 

Kävin Teppanan koululla vielä keväällä useamman kerran sopimassa käytännön 

järjestelyistä ja aikatauluista mm. sen suhteen, milloin pääsemme laittamaan luok-

kahuoneita majoituskuntoon sekä asentamaan palovaroittimia ja opasteita paikoil-

leen. Vastasin näistä talkoolaisten ja toimeksiantajan kanssa tapahtuman aamuna 

5.3  Pelastussuunnitelman kuvaus 

Aloitin pelastussuunnitelman teon tutkimalla eri kuntien ohjeistuksia pelastussuun-

nitelmista ja etsin alan kirjallisuutta. Sain toimeksiantajalta käyttööni heidän aiem-

min vastaaviin tapahtumiin tekemiä pelastussuunnitelmia. 
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Pelastussuunnitelman tulee olla lakia noudattava, selkeä ja ennen kaikkea toimiva 

ja helposti luettavissa. Sovelluksia ei hirveästi ollut mahdollista lähteä tekemään. 

Tekemästäni pelastussuunnitelmasta löytyy turvallisuusvastaavan tiedot, majoi-

tusajankohta, tarkat tiedot valvonta-ajoista, rakennuksen perustiedot, majoitustilo-

jen tiedot sekä merkitty kokoontumispaikka. Siitä löytyy myös tiedot rakennuksen 

suojaustasosta. Lisäksi omassa pelastussuunnitelmassa on liitteenä mahdolliset 

vaaratilanteet sekä tilapäismajoituksen turvaohje. (Liite 1.) 

Alusta saakka mielessäni oli aika selkeä kuva tietyistä riskeistä, jotka tulee ottaa 

huomioon. Listaa ei ole lähdetty turhaan laventamaan ja miettimään erityisen pie-

nen mahdollisuuden riskejä, vaan on selkeästi otettu esille isoimmat ja suurinta 

vaaraa aiheuttavat riskit. Tässä tapauksessa mm. tulipalo, loukkaantuminen/sai-

rastuminen tai ulkopuolisen henkilön aiheuttama uhka. Paikanpäälle oli varattu en-

siapuvälineitä ja ensiaputaitoista henkilökuntaa sekä tueksi ohjeistus, kuinka toi-

mia sairauskohtauksen sattuessa ja tapatumapaikan tiedot. (Liite 2.) 

Tärkeimpänä tutkimusmenetelmänäni oli jo olemassa olevien pelastussuunnitel-

mien tutkiminen sekä lakiasioihin perehtyminen. Myös keskustelut ja yhteydenpito 

toimeksiantajaan ja tämän haastatteleminen ja kokemuksen hyödyntäminen olivat 

ensiarvoisen tärkeitä. Yleiset tiedot tapahtuman järjestämisestä auttoivat myös 

paljon. Tärkeitä olivat myös palaverit ja keskustelut koulun henkilökunnan kanssa 

useaan otteeseen projektin aikana. 

Tiloihin tutustuminen oli ensiarvoisen tärkeätä, jotta sain luotua hyvän kokonais-

kuvan rakennuksesta jo etukäteen. Kyseessä on kuitenkin todella iso, vuonna 

1958 rakennettu rakennus, jota on myöhemmin vielä saneerattu ja laajennettu 

(Teppanan koulun pelastussuunnitelma). 

Olin muutamaan kertaan yhteydessä pelastuslaitokseen mm. aikatauluihin liitty-

vissä asioissa ennen kuin lähetin lopullisen työn Kainuun pelastuslaitokselle. Pe-

lastussuunnitelma oli hyväksytty, ja sovimme samalla yhteistarkistusajan tapahtu-

mapäiväksi. Yhteistarkistuksessa pelastusviranomainen huomasi vielä joitakin 

puutteita mm. palovaroittimien määrässä ja sijoituksessa ja määräsi ne korvatta-

vaksi. (Liite 4.)  
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5.4  Arviointi 

Palolaitoksen henkilökunta teki tapahtuma-aamuna paikan päällä palotarkistuksen 

ja huomasi jonkin verran puutteita palohälyttimien ja sammutusvälineistön osalta. 

Näitä hankittiin ennen tapahtuman alkua lisää ja kiinnitettiin talkoolaisten avulla 

paikoilleen. Pelastuslaitoksen tekemä yhteistarkistus oli todella hyödyllinen. On eri 

asia käydä ammattilaisen kanssa vielä läpi kiinnitetyt paloturvallisuusvälineet, 

poistumisteiden esteettömyys sekä muut sellaiset asiat, joihin ei itse ole paperilla 

osannut kiinnittää huomiota. Näitä oli mm. palohälyttimien kiinnittäminen liian lä-

helle katon reunaa, jonne savu ei nouse ensimmäisenä. Näiden huomioiden jäl-

keen oli helppo hankkia lisävälineistöä ja kiinnittää hälyttimet vielä parempiin paik-

koihin. 

Majoittujia alkoi saapua alkuillasta ja kun kaikki olivat saapuneet paikalle, pidin 

työparini kanssa yleisen ohjeistuksen valvojille sekä majoittujille itselleen keskit-

tyen yleisiin järjestyssääntöihin ja käytöstapoihin. Kerroimme myös turvaohjeista 

ja ensiavusta. Luotimme pitkälti siihen, että majoittujat käyttäytyvät järkevästi ja 

kohteliaasti ja luotimme myös, että ryhmien omat huoltajat pitävät huolen, että il-

kivaltaa tai muuta häiriökäyttäytymistä ei pääse tapahtumaan. Ensiapuohjeet ja 

taidot meillä oli hallussamme, mutta niitä ei tarvittu. 

Tekemäni pelastussuunnitelma oli toimiva eikä yhtäkään listaamistani riskeistä to-

teutunut, joten emme päässeet testaamaan varotoimenpiteitä toiminnassa. Sijain-

timme oli lähellä Kajaanin keskustaa, joten hädän sattuessa poliisi- ja pelastusvi-

ranomaiset olisivat olleet nopeasti paikalla.  

Kaiken kaikkiaan tapahtuman osalta kaikki sujui jouhevasti, majoittujat olivat koh-

teliasta ja hyväkäytöksistä väkeä, jotka uskoivat kieltoja ja asetettuja rajoituksia 

mm. kulkemisen suhteen hyvin. Yöaikaan kulkemista ei juuri tapahtunut eikä var-

sinkaan alaikäinen majoittujajoukko edes yrittänyt kaupungille hiljaisuuden alettua. 

Viimeisen päivän aamuna sotkua oli ehtinyt tulla melko lailla, ja siivousjäljestä tuli 

sanomista jälkeenpäin koulun henkilökunnalta. Majoittuvien sijoitusta ja ohjeis-

tusta olisi voinut miettiä tarkemmin, että roskat olisivat myös luokissa ja muualla 
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löytäneet tiensä roskiin paremmin. Lisäksi majoittumista pukuhuoneisiin olisi voi-

nut rajoittaa.  

Vastaavaa tapahtumaa järjestettäessä tekemääni pelastussuunnitelmaa voidaan 

hyödyntää ja tarvittaessa tarkentaa, jolloin tapahtuman kokonaislaatu varmasti 

myös paranee. Riskinhallintaosiota voisi laajentaa ja riskejä kuvailla yksityiskoh-

taisemmin, jotta jatkossa varautuminen olisi kattavampaa. Pelastussuunnitelma it-

sessään on toimiva ja siitä löytyy kaikki vaadittavat tiedot. 
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6  POHDINTA 

Opinnäytetyöni sai alkunsa jo vuonna 2013 syksyllä toimeksiannon osalta ja itse 

tapahtuma oli keväällä 2014. Aikaa on kulunut paljon ja arviointia olen mielessäni 

ehtinyt tehdä jo monen monta kertaa ja miettiä mitä kaikkea voisi tehdä eri lailla, 

jos saisin toimeksiannon käteeni nyt. 

Ensimmäinen asia jonka muuttaisin heti olisi aikataulutus ja tiedonhankinta. En 

toimeksiannon saatuani perehtynyt mielestäni tarpeeksi esimerkiksi riskikartoik-

seen ja riskinhallintaosioon ja koen sen jääneen vajavaiseksi niin omassa mieles-

säni kuin paperillakin.  

Tieto ja teoria jäivät liian vähälle enkä aloitusvaiheessa osannut panostaa teorian 

kirjoittamiseen, vaan keskityin lähes täysin pelkän pelastussuunnitelman tekoon. 

esimerkkien avulla. Pelastussuunnitelman sisältöön olen tyytyväinen. Sieltä löytyy 

kaikki vaadittavat tiedot ja suurimmat riskitekijät kartoitettuna sekä toimintaohjeet. 

Koen, ettei itse vaadittu sisältä kärsinyt teoriaosuuden puutteista. 

Minulla oli paljon neuvoja ja apuja käytettävissäni toimeksiantajasta pelastuslai-

toksen henkilökuntaan, jotka neuvoivat käytännön asioissa. Jos nyt aloittaisin työn 

uudelleen, en ottaisi käyttööni valmista pohjaa, vaan tekisin itse uuden ja katta-

vamman.  

Ratkaisuja tehtiin nopeasti ja muiden opintojen ohessa, joten jälki ei ollut niin prii-

maa kuin sen näin jälkikäteen soisin olleen. Minusta johtumattomista syistä opin-

näytetyöprosessi viivästyi eikä kulkenut yhtenäisenä alusta loppuun. 

Kenties en ollut vielä silloin ns. kypsä tekemään opinnäytetyötä pitkäjänteisesti 

eikä tiedonhaku ja lähdemateriaalien käsittely tuntunut helpolta. Tällä kertaa myös 

valitsisin jonkun kanssani tekemään työtä niin olisi joku jonka kanssa puurtaa 

asiaa eteenpäin. Lisäksi pyytäisin enemmän ohjausta kirjoitusprosessiin enkä yrit-

täisi tehdä niin paljon yksin ilman selkeää suuntaa mihin mennä.  
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Tänä päivänä turvallisuusasiat ovat keskustelun alla ja ihmiset ehkä kokevat 

olonsa keskimääräistä turvattomammiksi. Siksi koin, että työssäni erityisen tär-

keää on luoda kokonaisvaltaista turvallisuudentunnetta huokuva ilmapiiri. Halusin, 

että asiat sujuvat mutkattomasti ja nuorilla majoittujilla on miellyttävät olot majoi-

tuspaikassaan. 

Pidin erityisen hyödyllisinä Teppanan koululla käytyjä palavereita, jolloin pääsin 

tutustumaan hyvin rakennukseen. Aluksi kokonaisuuden hahmottaminen oli hie-

man vaikeaa, kun kyseessä oli niin iso rakennus, mutta useiden käyntien ansiosta 

kokonaiskuvan luominen onnistui hyvin.  

Koin, että lakipykälät antoivat työlle selkeät raamit. Tiettyjen asioiden tuli löytyä 

pelastussuunnitelmasta ja asioiden täytyi kulkea tietyn järjestyksen mukaan. Yh-

teistyö eri tahojen kanssa oli myös mielestäni tärkeää ja yhteydenpito pelastuslai-

tokseen antoiva selkeät raamit toiminnalle. Oma osaaminen mm. ensiaputaitojen 

suhteen antoi vakautta ja uskoa siihen, että mahdollisista pienistä haavereista sel-

vitään.  

Riskien hallinnan teoriaosuus ja yleinen katsonta tapahtumien järjestämiseen loi-

vat hyvän pohjan lähteä tekemään itse suunnitelmaa. Pelastussuunnitelmien mo-

ninaisuus olisi voinut olla hieman hämmentävä tekijä, mutta koska tapahtuma oli 

suhteellisen pieni ja olin valinnut valmiin mallipohjan pelastussuunnitelmani poh-

jaksi koin, ettei rönsyilyn mahdollisuutta ollut.  

Puutteena mielestäni on kuitenkin suppea riskikartoitus.  Jos nyt jos aloittaisin 

työni alusta, en tekisi sitä Kainuun pelastuslaitoksen valmiille pohjalle, vaan tekisin 

ihan kokonaan uuden pohjan jossa olisi keskitytty tarkemmin riskeihin, vaaroihin 

ja niiden hallintaan.  

Tässä käyttämässäni pohjassa esimerkiksi on listattu vain sairauskohtaus/louk-

kaantuminen eikä ole sen tarkemmin pohdittu, onko se mahdollisesti astmakoh-

taus, murtuma, iso haava tai vaikka oksennustauti keskellä yötä.  

Ulkopuolisen henkilön aiheuttaa uhkaa ei ole myöskään arvioitu sen kummemmin, 

mikä on mielestäni selkeä puute. Vaikka suunnitelma meni hyväksytysti läpi pe-

lastuslaitoksella, niin itse en näin jälkikäteen tarkastellen ole siihen tyytyväinen ja 
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tekisin monta kohtaa tarkemmin ja selvemmin. Esimerkiksi ilkivallan mahdolli-

suutta ei oltu listattu ollenkaan. Toki tulee muistaa, että itse tapahtuma ei ollut 

valtavan suuri eikä majoittujien lukumäärä (n. 70 henkilöä) ole valtava. Majoitus-

määrä oli suhteellisen helposti ohjeistettavissa ja hallittavissa varsinkin, kun ryh-

mien valvojat pitivät hienosti joukoistaan huolta. Mikäli kuitenkin jotain isompaa 

olisi sattunut niin toivon, että olemassa olleet ohjeet ja toimintakyky olisivat olleet 

riittäviä. Paloturvallisuuden osalta näin uskonkin olleen. 

Onneksi sijaintimme oli kuitenkin Kajaanin keskustan alueella, jolloin mahdollinen 

lisäapu olisi ollut helposti saatavilla. 

Tieto siitä, että viranomaisapua ja tukea oli saatavilla läpi prosessin, oli hyvä asia. 

Olisin voinut hyödyntää sitä jopa enemmän. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen te-

kemääni opinnäytetyöhön ja siihen, millainen siitä kaikkien vaikeuksien jälkeen 

kuitenkin tuli. Se on selkeä, toimiva, lainmukainen ja helposti täydennettävissä. 

Pelastussuunnitelman teko opetti minulle paljon tapahtumien järjestämisen turval-

lisuuspuolesta. Olen ollut ennenkin mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia, 

mutta turvallisuuspuoli oli itselleni uusi alue, jonka koen nyt hallitsevani hyvin aja-

tellen vaikka tulevaa työelämää. Jatkossa osaan myös kiinnittää huomiota aika-

taulutukseen ja pohjatyön hankinnan tärkeyteen. 
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Tilapäismajoituksen ajankohta 

16.-18.5.2014 

 

Pelastussuunnitelma on toimitettu pelastuslaitokselle  

30.4.2014 

 

Kohteen palotarkastus  

 

 

Kiinteistön perustiedot 
Osoite 

Eliaksentie 1 B 

87200 Kajaani 

   

Rakennusvuosi Rakennuksia tontilla Paloluokka Kerroksia 

1958 1 ? 3 

 

Tilapäismajoitusta toteutetaan seuraavissa huonetiloissa 

Huone nro: Luokan nu-

mero  

Huonetila Max.  henkilömäärä  

(3m2/hlö) 

Henkilömäärä 

1B   

57,4m² 

19 max 12 

115 60m² 

 

20 max 12 

114 58,5m² 

 

19 max 12 

Liikuntasali  

549,5m² 

92 (6m²)  max 90 

222  

58,3m² 

19 max 12 

 

227 

56,2m² 18 max 12 

2A 59,6m² 19 max 12 

”Rehtorin luokka” 54,7m² 18 max 12 

 

Rakennuksen / majoitustilojen suojaustaso 
Automaattinen paloilmoitin 

Ei ole. 

Palovaroittimet  Yksi per luokkatila (7kpl), 10kpl 

liikuntasaliin. Lisäksi jauhesammutin+ peitto 

 

 

Kiinteistön omistajan yhteystieto 

Kajaanin kaupunki 

Kiinteistönhoitaja 

Markku Tapaninen 

Sähkölaitoksen vikailmoitus 

 

Sähköpääkeskuksen sijainti 

1krs. 

Vesilaitoksen vikailmoitus 

 

Päävesisulkuventtiilin sijainti 

 

Ilmastoinnin sulkeminen 
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Hissin vikailmoitus 

Vain tavarahissi 

 

TILAPÄISMAJOITUKSEN VASTUUHENKILÖT 
Turvallisuusvastaava / majoituksen vastuuhenkilö 

Tarkastaa turvallisuusjärjestelyt ja tiedottaa niistä. Huom! kohderyhmän äidinkieli 

nimi 

Pekka Moliis 

puh. 

040-7257977 

 

Majoituksen valvonta kohteessa 

Kaksi valvojaa ovat paikalla koko ajan. Valvonta-aika; Pe 16.5 klo. 18.30- La 17.5. klo. 9.00.  

La 17.5 klo. 18.30- Su 18.5 klo. 9.00 saakka. Muun ajan tilat ovat suljettuina ja lukittuina. 

Valvontapisteen sijainti 

1krs. pääovien edessä, liikuntsalin vieressä sekä yksi partioi jatkuvasti muissa käytössä olevissa tiloissa 

Kerrosvalvojat 

Ville Hokkanen 040-5047707, Mirka Koskela 040-5675487 (järjestyksenvalvojakortti) 

 

 

Ensiapu 

Molemmat valvojat ovat ensiaputaitoisia. Mirka Koskela (EA2) 

 

 

Kokoontumispaikka 

Koulun kentän laidalla 

 

Riskit ja niihin varautuminen sekä esimerkkejä liitteiksi 
Tulipalo tiloissa 

Varautuminen 

- Pelastussuunnitelma on tiedotettu organisaatiolle. 

- Palohälytinlaitteiden testaus suoritetaan ennen tapahtumaa. 

- Varapoistumismahdollisuudet tutustutaan ennakkoon. 

- Alkusammutuskaluston sijainti tarkastetaan. 

- Majoittujien nimilistat tulostetaan valvojien käyttöön. 

Evakuointi 

- Ensisijaisesti pyritään tehokkaaseen alkusammutukseen ja sen jälkeen tarvittaessa no-

peaan rakennuksen evakuointiin 

- Kerrosvalvojat käyvät kaikki majoitus-, yleiset - sekä sosiaalitilat läpi ja varmistavat, että 

tilat ovat tyhjiä. 

- Viimeisenä lähtiessään kerrosvalvojat sulkevat kaikki ovet ja ikkunat sekä poistuvat ko-

koontumispaikalle.  

- Kokoontumispaikalla kerrosvalvoja vielä varmistaa kaikkien majoittuvien henkilöiden 

olevan paikalla. 

- ilmoittaudutaan tilannetta johtavalle 

Mahdollisia liitteitä: 

- Asemapiirustus sekä tarvittaessa pohjakuvat 

- Hätäilmoitusohje 

- Toiminta sairauskohtauksessa tai tapaturmassa 

- Toiminta tulipalossa 

- Yleinen vaaramerkki 

- Säteily ja kaasuvaara 
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- Pommiuhkaus 

- Toimintaohjeita hätätilanteen varalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


