SOLAR SOUND FESTIVAL
28. - 29.7.2017
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YLEISTÄ

Tämä pelastussuunnitelma on laadittu Pelastuslaki 379/2011 15 §:ssä tarkoitetulla
tavalla, noudattaen Pelastusasetus 407/2011 1§:n kohdan 5 ja 6 sisältöä.
Suunnitelman tarkoituksena on ennaltaehkäistä onnettomuuksien ja vaaratilanteiden
syntymistä. Suunnitelma antaa toimintaohjeet erilaisiin onnettomuus-, vaara- ja
vahinkotilanteisiin.

Solar Sound Festival on viidettä kertaa järjestettävä urbaanin ja elektronisen musiikin
kaupunkifestivaali Seinäjoella. Mukana tämän hetken kuumimmat artistit.
Tapahtumapaikkana Sedun sisäpiha Kirkkokatu 10, 60100 Seinäjoki. Tapahtumaan
odotetaan yhteensä 14 000 tuhatta kävijää kahden päivän aikana. Tässä
suunnitelmassa tiedostetaan tämän tapahtuman riskit ja uhat.
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1. VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET
Vaaratilanne
(riskiarvio)

Vaikutus
(vaikutuksen merkitys)

Varautuminen /
huomioitavaa

Tulipalo
- tulipalo ruoanvalmistuspaikalla
- tulipalo
esiintymislavoilla
- vaarassa yleisö

-

henkilövahingot
materiaalivahingot
toiminnan keskeytys
negatiivinen julkisuus

-

Sairauskohtaus tai muu
fyysinen onnettomuus
(todennäköinen)

-

henkilövahingot
toiminnan keskeytys
negatiivinen julkisuus

-

-

-

Häiriökäyttäytyminen

lavoilla on jauhe- ja
hiilihapposammutti
mia
Henkilöstöllä alkusammutuskoulutus

Ensiaputaitosta
henkilöstöä paikalla
kokoajan
EA päivystys

-

henkilövahingot
materiaaliset vahingot
toiminnan häiriö

Säätilan muutos
- mittava pitkään
jatkunut sade
- rajuilma

-

materiaalivahingot
toiminnan keskeytys
henkilövahingot

Nestekaasu
- nestekaasuvuoto
- kaasupalo

-

-

-

henkilövahingot
(myrkytystila)
materiaalivahingot
toiminnankeskeytys

Nestekaasua
käytössä,
myyntipisteillä.

Liikenneonnettomuus
- onnettomuus
- väkijoukkoon ajo

-

henkilövahingot
materiaalivahingot
negatiivinen julkisuus

-

Ulkopuoliset
tiealueet
suljettu
liikenteeltä.
sisääntuloväylille
sijoitetaan
ajoesteitä

-

Tapahtumaalueiden vartiointi

Vesillä tapahtuva
onnettomuus
- hukkuminen
- upoksiin joutuminen
(epätodennäköinen)
-rakenteiden vartiointi
-rakenteiden ankkurointi
-rakenteiden turvamäär.

-
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2. TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI
2.1 Organisaatio
Festivaalilla on perustettu turvallisuusorganisaatio (jäljempänä nimellä: Turva), joka
vastaa tapahtuman yleisestä turvallisuudesta, ensiavusta ja onnettomuus- tai
vaaratilanteen vaatimista ensitoimenpiteistä.
Turva toimii tuotannon alaisuudessa. Turva vastaa onnettomuus- ja vaaratilanteiden
syntymisen
ehkäisemisestä
valvomalla
tapahtuman
aikaista
toimintaa.
Poikkeustilanteiden yleisjohtajana toimii Turvallisuuspäällikkö ja jv-päällikkö.
Turvallisuuspäällikkö voi tilanteen niin vaatiessa antaa johtamisen vastuualueita
tapahtuman vastuuhenkilöille .

2.2 Vaaratilanteiden ehkäisy
Suunnitelmassa
lueteltujen
vaaratilanteiden
tapahtumassa tehty seuraavaa:

ennalta

ehkäisemiseksi

on

Tulipalo
Festivaalin
järjestyksenvalvontaja
alkusammutuskaluston käyttö tapahtuman
toimintaohje tulipalojen varalta.

huoltohenkilöstölle
kerrataan
alkaessa. Suunnitelmassa on

Festivaalialueelta alkusammutuskalustoa löytyy sisääntuloporteilta, lipunmyynnistä,
esiintymislavoilta, miksauskopeilta ja myyntipaikoilta.

Sairauskohtaus


Tapahtuma-alueelle perustetaan ensihoitopiste, jossa on tapahtuman aukioloaikana
jatkuva päivystys. Tapahtuman ensiapu toiminnasta vastaa SPR Seinäjoki.



Jos sairauskohtaus tai muu vastaava vaatii sairaalahoitoon siirtoa, ensiapu huolehtii
kuljetuksen järjestämisestä.

Häiriökäyttäytyminen


Järjestyksenvalvonta on velvollinen puuttumaan tapahtuman aikana järjestys- ja
turvallisuushäiriöihin. Häiriökäyttäytymiseen on suhtauduttava rauhallisesti pyrkien
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sovittelevalla käytöksellä tilanteen rauhoittamiseen. Käskyin, neuvoin ja kehotuksin
mutta tarpeen vaatiessa jopa voimakeinoja käyttäen.

Säätilan muutos


Vesisateen jatkuttua pitkään tai rajuilman yllättäessä johtoryhmän päätöksellä
voidaan yksittäinen esiintyminen tai koko tapahtuma keskeyttää.

Nestekaasu


Turvallisuuspäällikkö valvoo nestekaasulaitteiden käyttöä. Laitteiden käyttäjille
kerrataan turvallisuusohjeet nestekaasun käytöstä. Suunnitelmassa on toimintaohje
nestekaasuvuotojen ja tulipalojen varalle.

Liikenneonnettomuus


Liikenne on rajattu tapahtuman välittömästä läheisyydestä sulkemalla Kirkkokatu
väliltä Vapaudentie – Koulukatu ja Alvar Aallonkatu väliltä Ammattikoulunkatu –
Torikatu. Liikenneturvallisuudesta tapahtuma-alueen liittymissä ja lähialueilla on
huolehdittu varustamalla alue sulkupuomein ja liikennemerkein erillisen
suunnitelman mukaan. Ajoneuvolla ajo väkijoukkoon tapahtuma-alueelle
varustaudutaan aluesuunnittelulla ja betoni- ja/tai muilla hidasteilla.

3. TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ
Tapahtuman järjestyksenvalvojat perehdytetään turvallisuussuunnitelmaan ja
velvoitetaan havaittuaan onnettomuuden tai vaaratilanteen uhkaavan ilmoittamaan
siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen ja ryhtymään kykynsä mukaan
pelastustoimintaan.

4. TURVALLISUUSMATERIAALI JA -KALUSTO
Festivaalialueella on käytettävissä alkusammutuskalustona
jauhesammuttimia sekä sammutuspeitteitä.

hiilihappo-

ja

5. HYVÄKSYNTÄ JA JAKELU
Tämän pelastussuunnitelman hyväksyy järjestäjä. Suunnitelmaan perehtyy jvvastaavat ja järjestyksenvalvojat. Se annetaan tiedoksi pelastuslaitokselle,
ambulanssiin, ensiavulle sekä poliisille.
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Solar Sound Festival 28.-29.7.2017 yhteyshenkilöt
Nimi

Tommi Mäki
Jesse Salomäki
Ari Myllyniemi
Niki Olkkonen

Vastuualue

Timo Ristimäki
Jani Ylimäki
Juha Iso-Tuisku
Hannele Salomäki
Tuomas Lahdenperä
Jenni Peltomäki
Seinäjoen ensiapuryhmä SPR
Timo Puska

Johto, tiedotus
Tuottaja, rakenteet
Ohjelmapäällikkö, artistit, festivaalitoimisto
Tekniikka / lava
Anniskeluvastaava
Turvallisuuspäällikkö
Turvallisuuspäällikkö
Järjestyksenvalvonta / seura-jv:t, portit
Backstagevastaava
Lipunmyynti, myyntipisteet
Lipunvaihtopiste / narikka, portti-vastaava
Ensihoito
Leirintäalueen vastaava (Urheilutalo)

Juha Koski
Veli-Matti Hakala
Hannu Puranen
Pasi Vuorenmaa
Pasi Korpi-Hallila
Arto Kruuti
Jukka Järvinen
Hanna Latva-Kiskola
Johanna Sivula
Hannu Lahti
Tuomo Etula
Reijo Vaisto
Juha Tiainen

E-P:n Pelastuslaitos
E-P:n Pelastuslaitos
E-P:n Pelastuslaitos
Pohjanmaan Poliisilaitos
Pohjanmaan Poliisilaitos
Rakennusvalvonta
Ympäristötarkastaja
Ympäristötarkastaja
Terveystarkastaja
Seinäjoen Kaupunki
Seinäjoen Kaupunki
Seinäjoen Kaupunki
EPSHP Ensihoitokeskus

Puh. numero
050 438 9844/
050 434 4888
040 528 1189
040 753 1324
0400 265 199
040 775 4866
044 357 5529
040 570 0500
050 344 1232
050 571 1901
0400 229 335
050 314 3229
0400 864 986
040 774 8668
040 774 8405
071 874 7495
029 541 5790
0500 262 928
050 307 3015
044 425 5716
044 425 5579
040 774 8486
040 514 2903
040 591 2016
050 474 2922
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NESTEKAASUVUOTO
Jos tunnet kaasun hajua
 paikanna mistä haju on peräisin
 ilmoita myyjille/asukkaille hajusta
 sulje pulloventtiili
 valvo ettei lähettyvillä käytetä avotulta
 älä käytä sähkökatkaisijoita
 tuuleta käyttötila huolellisesti
 ilmoita TURVALLE
 Turvallisuuspäällikkö käy tarkistamassa vuodon
aiheuttajan ja ilmoittaa tarvittaessa hyväksytylle
kaasulaitteiden asentajalle
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SAIRAUSKOHTAUS TAI MUU ONNETTOMUUS

1. Mitä on tapahtunut?
 Yritä selvittää mitä on tapahtunut puhuttelemalla avun
tarvitsijaa.
2. Hereillä?
 Jos avun tarpeessa oleva makaa liikkumattomana, selvitä onko
hän hereillä.
 Puhuuko potilas?
 Vastaako puhutteluun?
 Mitä potilas tekee juuri nyt?
3. Hengittääkö normaalisti?
 Jos potilas ei ole hereillä, katso hengittääkö hän normaalisti.
Avaa hengitystiet ja tarkista hengitys.
4. Mitä valittaa?
 Jos potilas puhuu, selvitä, mitä hän valittaa.
 Mikä on pahin vaiva juuri nyt?
5. Millainen onnettomuus?
 Jos on sattunut onnettomuus, selvitä, minkälaisesta
onnettomuudesta on kyse.
6. Ilmoita Ensiapuun ja aloita ensiapu
 Älä jätä avun tarvitsijaa yksin
 Käännä tajuton kylkiasentoon
 Tyrehdytä suuret verenvuodot

