
LAPIN PELASTUSLAITOS 

Pienten yritysten ja laitoksien pelastussuunnitelmapohja 

Turvallisuuspalvelut 16.1.2014 

 

 

 

 

 

Pelastussuunnitelma 

 

Kittilän urheiluhalli 

Päivitetty 11.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 
 
 

Sisällys 
1. Pelastussuunnitelma ........................................................................................................ 2 

1.1 Suunnitelman laatijat ......................................................................................................................... 2 

1.2 Suunnitelman hyväksyjä(t) ................................................................................................................. 2 

1.3 Suunnitelman päivitys ........................................................................................................................ 3 

1.4 Suunnitelman jakelu ........................................................................................................................... 4 

2. Kohteen tiedot .................................................................................................................. 5 

2.1 Kohteen yleistiedot ............................................................................................................................ 5 

2.2 Kohteen turvallisuusasioihin liittyvät vastuut...................................................................................... 5 

2.3 Kohteen turvallisuushenkilöstö .......................................................................................................... 6 

2.4 Kiinteistön huolto ............................................................................................................................... 7 

2.5 Kiinteistön sulkujen sijainnit ............................................................................................................... 7 

2.6 Vakuutukset ....................................................................................................................................... 8 

2.7 Arvio kohteessa olevista henkilöistä ................................................................................................... 8 

2.8 Poistumisturvallisuusselvitys .............................................................................................................. 8 

3. Pelastuslaitos ja hätäkeskus ............................................................................................ 9 

3.1 Pelastuslaitoksen yhteystiedot ........................................................................................................... 9 

3.2 Hätäkeskus ......................................................................................................................................... 9 

4. Riskienhallinta ................................................................................................................ 10 

4.1 Tulipalo .............................................................................................................................................10 

4.2 Sairaskohtaus tai tapaturma ..............................................................................................................12 

4.3 Sähkökatko .......................................................................................................................................18 

4.4 Vesi- ja lämmitysjärjestelmän vuoto ..................................................................................................18 

4.5 Riski 1: Urheiluhallilla ei ole valvovaa henkilökuntaa .........................................................................19 

4.6 Riski 2: Ulkopuolinen uhka toiminnalle ..............................................................................................19 

4.7 Riski 3: Myrkky, kaasu tai yleinen säteilyvaara ...................................................................................20 

4.8 Riski 4: Katsomon turvallisuus ...........................................................................................................21 

4.9 Riski 5: Kiipeilyseinän turvallisuus ......................................................................................................21 

5 Omatoiminen valvonta ................................................................................................. 22 

6 Koulutus ...................................................................................................................... 22 

7 Liitteet .......................................................................................................................... 23 

7.1 Pelisäännöt .......................................................................................................................................23 

7.2 Pohjakuva .........................................................................................................................................26 

 



2 
 
 
 

 

1. Pelastussuunnitelma 

1.1 Suunnitelman laatijat 

 

Nimi Tehtävänimi Päiväys 

Maija Virranniemi liikuntasihteeri  

Marko Nilivaara rakennustöiden valvoja  

Veli-Matti Rauhala urheilulaitosten hoitaja  

Ari Mäkinen Alakylän koulun johtaja  

Pasi Juntunen urheiluhallivastaava 7.10.2015 

 

1.2 Suunnitelman hyväksyjä(t) 

 

Nimi Tehtävänimi Päiväys 

   

   

   

   

   

 

Valmiin suunnitelman hyväksyy yrityksen johtoon kuuluva henkilö. Suunnitelmaa ei tarvitse 

hyväksyä uudelleen, mikäli siihen tehdään pieniä päivityksiä, suurempien muutosten kuten 

toimintatapojen, käytäntöjen ja suurten organisaatiomuutosten jälkeen suunnitelma tulee 

hyväksyttää uudelleen. 
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1.3 Suunnitelman päivitys 

 

 

Suunnitelma tulee päivittää vähintään kerran vuodessa ja aina, kun tapahtuu muutoksia. 
Suunnitelman päivittämisestä vastaa turvallisuudesta vastaava henkilö. 

Päiväys Nimi (Kuka päivitti) Päivitetyt asiat 

7.10.2015 Pasi Juntunen aukioloajat, säännöt, 4.2. kohtaan 
defibrillaattorin sijainti, henkilötietoja 

19.5.2016 Pasi Juntunen 7.1. pelisäännöt 

17.1.2017 Pasi Juntunen 2.3. kohteen turvallisuushenkilöt, 
2.4. kiinteistön huolto 
2.6. vakuutukset 
3.1. pelastuslaitoksen yhteystiedot 
4.1. tulipalon toimintaohjeet 
4.2. sairaskohtauksien ja tapaturmien 
ennaltaehkäisy 
4.3. sähkökatko 

22.11.2017 Pasi Juntunen 2.3. kohteen turvallisuushenkilöt 
4.2. defibrillaattorin sijainti 
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1.4 Suunnitelman jakelu 

 

Pelastussuunnitelmasta tiedotetaan urheiluhallin käyttäjiä. Urheiluhallin käyttö edellyttää 

pelastussuunnitelmaan tutustumisen. 

 

Yllä olevaan taulukkoon kirjataan, kuinka suunniteltua suunnitelman jakelua on toteutettu. 

Päiväys Kuka perehdytti Kenelle perehdytettiin 
29.8.2016 Pasi Juntunen seuroille kirjallinen kehotus 

suunnitelmaan tutustumisesta, kuittaus 
sähköpostitse 

18.12.2017 Pasi Juntunen kaikille käyttäjille kehotus suunnitelmaan 
tutustumisesta, kuittaus vaaditaan 
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2. Kohteen tiedot 

2.1 Kohteen yleistiedot 

 

Kohteen nimi:  Kittilän Urheiluhalli 

Osoite: Havutie 6 

Suunnitelma kattaa 
seuraavat rakennukset: 

Urheiluhallin tilat: liikuntasalit, pukuhuoneet, yleiset tilat, varastot ja 

katsomo 

Rakennuksen kerrosala: 1808,00m2 

Rakennuksen kerrosluku: 1,5 

Lyhyt kuvaus 
rakennuksen käytöstä: 

Rakennus on tarkoitettu erilaisten liikuntalajien harrastamiseen ja 

liikuntatapahtumien järjestämiseen. 

Kiinteistössä olevat muut 
toimijat ja yhteystiedot: 

- 

 

2.2 Kohteen turvallisuusasioihin liittyvät vastuut 

 

Kittilän urheiluhalli on julkinen liikuntapaikka, jonka omistaa Kittilän kunta. Hallin toimintaa organisoi 

Kittilän kunnan liikuntatoimi ja hallin pääasiallisia käyttäjiä ovat kunnan omien liikuntaryhmien lisäksi 

Kittilän urheilu- ja liikuntaseurat ym. liikuntaa tarjoavat tahot. Kittilän kunnan tekninen toimi on vastuussa 

yhdessä liikuntatoimen kanssa tilojen ja teknisten laitteiden kunnossapidosta ja turvallisuudesta. Toiminnan 

turvallisuudesta ovat vastuussa käyttäjät ja etupäässä käyttäjäryhmien johtajat (valmentaja, ohjaaja ym.). 

Urheiluhallilla ei ole valvovaa henkilökuntaa, jonka vuoksi, ryhmien johtajien vastuu korostuu entisestään. 

Salivuorojen käyttäjät saavat vuorot käyttöönsä sillä ehdolla, että sitoutuvat noudattamaan urheiluhallin 

järjestys- ja turvallisuussääntöjä (liite 1). 

Toiminnanharjoittaja 

Kittilän kunta, koulut, päiväkodit, Revontuliopisto, liikuntatoimi, nuorisotoimi, 
urheilu- ja liikuntaseurat ym. yhdistykset, yritykset, yksityiset henkilöt 

 

Omistaja 

Kittilän kunta 
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2.3 Kohteen turvallisuushenkilöstö 

 

Turvallisuuspäällikkö/turvallisuusasioista vastuussa oleva henkilö 

Nimi: Pasi Juntunen Tehtävänimi: urheiluhallivastaava 

Puh: 040 7749 743 

Turvallisuuspäällikön apulainen/sijainen 

Nimi: Juha Marletsuo Tehtävänimi: liikuntasihteeri 

Puh: 040 5731 123 

Muut turvallisuuteen liittyvät henkilöt 

Nimi Tehtävä Puhelin 

Jukka Takala Kiinteistön hoitaja 0405712441 

   

   

Väestönsuojan hoitaja 
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2.4 Kiinteistön huolto 

 

 Nimi Yhteystiedot 

Isännöitsijä Lauri Hettula 0400 943 634 

Huoltomies/huoltoliike Jukka Takala 040 5712 441 

Kameravalvonta Securitas Kittilä 0400 639 597 

Sammutinhuolto Jukka Takala 040 5712 441 

Turvamerkkien ja 
turvamerkkivalaistuksen 

huolto 

Jukka Takala 040 5712 441 

Paloilmoitinjärjestelmän 
huolto 

Jukka Takala 040 5712 441 

Päivystävä talonmies  0400 690784 

Urheiluhallivastaava Pasi Juntunen 040 7749743 

 

2.5 Kiinteistön sulkujen sijainnit 

 

Sulku Sijainti 

Sähkön pääkytkin IV-huone 204, 2. kerros 
(katsomotasossa) 

Veden pääsulku IV-huone 204, 2. kerros 
(katsomotasossa) 

Lämmitysjärjestelmän katkaisu IV-huone 204, 2. kerros 
(katsomotasossa) 

Ilmastointi, ilmanvaihto IV-huone 204, 2. kerros 
(katsomotasossa) 2 turvakytkintä, 

tulipalon sattuessa ilmastointi sammuu 
automaattisesti. 
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2.6 Vakuutukset 

 

Vakuutusyhtiö IF 

Vakuutukset kiinteistö- ja irtaimistovakuutus 

Vakuutusnumero 0004520650 

Vakuutusyhtiön 24h 
päivystysnumero 

päivä 010 19 16 00 
ilta ja viikonloppu 0800 1 3800 

 

2.7 Arvio kohteessa olevista henkilöistä 

 

Klo Henkilökuntaa Asiakkaita Muut 

09 - 16 0 0-50  

16 - 22 0 0-100  

22 - 07    

La - Su  0-200  

 

2.8 Poistumisturvallisuusselvitys 

 

Kittilän urheiluhalli on uusi ja siellä on määräysten mukainen poistumisturvallisuusjärjestelyt. 

Poistumisreiteillä on opasteina opastevalot. Poistuminen on mahdollista neljästä ovesta.  Koko liikuntasalin 

molemmissa päädyissä ovat ovet, samoin kuin pukuhuonekäytävän molemmissa päissä ovat ovet. 

Nopeimmat poistumisreitit urheiluhallin eri tiloista on havainnollistettu vihreillä nuolilla urheiluhallin 

pohjapiirroksessa liitteessä 2. 

Tulipalon sattuessa salin väliverhot nousevat automaattisesti nopeasti ylös. Muissa uhkaavissa tilanteissa 

väliverhojen ollessa alhaalla nopein poistumisreitti saleissa 1 ja 3 ovat saleissa olevista ulko-ovista, salissa 2 

poistuminen tapahtuu pukuhuoneiden kautta.  

tel:010%2019%2016%2000
tel:0800%201%203800
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3. Pelastuslaitos ja hätäkeskus  
 

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 

3.1 Pelastuslaitoksen yhteystiedot 

 

Lapin pelastuslaitos www.lapinpelastuslaitos.fi 

Lähin paloasema Lapin pelastuslaitos / Kittilä 

Nikuntie 3, 99100 Kittilä 

Puhelin 0201 311 318 

Yhteyshenkilö pelastustoimeen ja 

yhteystiedot 

Palopäällikkö Jorma Ojala 0400 393 519 
Palotarkastaja Kari Kuosmanen 040 553 4966 

Arvioitu pelastustoimen 
toimintavalmiusaika kohteeseen 

7 minuuttia 

 

3.2 Hätäkeskus 

 

Oulun hätäkeskus www.112.fi 

Puhelin hätätilanteessa 112 

Paloilmoitintestaukset (08) 313 8515 tai 071 4713 515 

Ei kiireelliset puhelut 071 4716 500 

 

tel:0400%20393%20519
tel:040%20553%204966
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4. Riskienhallinta 
 

Kittilän urheiluhallin riskien arviointia on tehty eri tahojen toimesta. Riskejä ovat olleet arvioimassa mm. 

liikuntasihteeri Maija Virranniemi, urheiluhallivastaava Pasi Juntunen, rakennustöiden valvoja Marko 

Nilivaara, urheilulaitosten hoitaja Veli-Matti Rauhala ja opettaja Ari Mäkinen. Riskejä on arvioitu yhdessä 

monien kunnan teknisentoimen viran- ja toimenhaltijoiden kanssa ja hallin tulevien käyttäjien kanssa.  

Riskiarviointi tullaan jatkamaan tulevaisuudessa koko ajan toiminnan ohella. Pelastussuunnitelmaa 

täydennetään koko ajan, kun uusia riskejä havaintaan. Muutoin pelastussuunnitelma tullaan tarkistamaan 

vuosittain.  

Kittilän urheiluhallilla riskienhallinnasta tiedottaminen nousee ensiarvoisen tärkeään asemaan, sillä siellä ei 

toistaiseksi ole valvovaa henkilökuntaa. Näin käyttäjien ja erityisesti käyttäjäryhmien johtajien vastuu 

turvallisuudesta korostuu. Käyttäjät eivät kuitenkaan voi valvoa urheiluhallia kokonaisvaltaisesti, vaan 

ensisijaisesti oman ryhmänsä osalta. Siksi yksi erittäin merkittävä turvallisuusriski on ulkopuoliset henkilöt, 

jotka voivat aiheuttaa erilaista ilkivaltaa ja vaaratilanteita urheiluhallin tiloissa. 

 

4.1 Tulipalo 
 

Urheiluhalli on uusi rakennus, joten tulipalon riski on uuden tekniikan ansiosta varmasti vanhempia 

rakennuksia pienempi, mutta riski on aina olemassa. Urheiluhallilla ei tapahdu tulenkäyttöä eikä siellä ole 

käytössä syttyviä kaasuja. Tulipalon riskiä Kittilän urheiluhallilla lisää se, että Urheiluhallilla ei toistaiseksi 

ole valvovaa henkilökuntaa. Siksi esimerkiksi ilkivallan kautta aiheutettu tulipalo on todennäköisemmin 

mahdollista.  

Tulipalon sattuessa vahingon määrää on vaikea arvioida. Rakennuksesta löytyy runsaasti 

alkusammutusvälineistöä, joten tulipalon alku on mahdollista saada sammutetuksi hyvissä ajoin. Mikäli tuli 

pääsee leviämään, on sammuttaminen aina vaikeampaa. Palohälyttimiä ja -sireenejä on rakennuksessa 

useita.  Alkusammutusvälineistön ja paloilmoituspainikkeiden sijainnit on havainnollistettu rakennuksen 

pohjapiirustuksessa liitteessä 2. 

 

 

 

 

 



11 
 
 
 

Ennaltaehkäisy 

Tulipalon syttymisenmahdollisuutta on pyritty ennaltaehkäisemään suunnittelemalla rakennus niin, että 

tulipalon mahdollisuus on mahdollisimman pieni. Esimerkiksi rakennuksen puumateriaalit ovat 

palosuojakäsiteltyä. Lisäksi käyttäjiä tiedotetaan turvallisuuteen liittyvistä asioista ja näin myös 

paloturvallisuus otetaan huomioon. Rakennuksessa on toimiva ja nykyaikainen palohälytin järjestelmä ja 

useita alkusammutusvälineitä, joiden kunto tarkistetaan säännöllisin väliajoin.  

 Perehdy huolella kaikkiin palon varalta annettuihin toiminta- ym. ohjeisiin. Noudata niitä. 

 Noudata ehdottomasti avotulen käyttöä koskevia määräyksiä (tupakointi, kynttilät, hitsaus, 
kuumennus/sulatus ) 

 Pidä poistumisreitit, käytävät, porrashuoneet ja alkusammuttimien sekä sähkönjakokeskusten 
edustat vapaana kaikesta tavarasta. 

 Älä peitä alkusammuttimien ja poistumisreittien merkintöjä. 

 Huolehdi, että palo-ovet pidetään suljettuina. 

 Irrota työajan päätyttyä verkosta sellaiset sähkölaitteet, joita ei käytetä työajan ulkopuolella. 

 Älä peitä sähkökäyttöisiä lämmitys- ym. laitteita. 

 Ilmoita viallisista sähkölaitteista huoltomiehelle tai hallivastaavalle. 

 Toimita roskat ja jätteet niille varattuihin paikkoihin.  

 Huolehdi, että roska-astiat ja -laatikot tyhjennetään mahdollisimman pian niiden täytyttyä. 

 Tutustu sammutusvälineiden sijaintiin ja käyttöön. 

 Tutustu poistumisreitteihin. 
 

Selvitä itsellesi kuinka paloilmoitus tehdään 

Tulipalon sattuessa 

Tulipalon sattuessa tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen! 
 
PELASTA ja varoita muita ihmisiä 

 Tulipalossa aika on ratkaiseva tekijä. 

 Mikäli vaatteiden haku pukuhuoneista on turvallista, ne voidaan pukea päälle ennen poistumista 

 Mikäli tämä ei ole turvallista salista on poistuttava vaikka avojaloin. Talviaikana otetaan 
välinevarastosta mukaan eristävät jumppapatjat, joiden päällä voidaan seistä kokoontumispaikalla 
odottamassa jatko-ohjeita. 

 Tarkasta pukuhuoneet, jokaisen ryhmän jäsenen on käytettävä ryhmän ohjaajan osoittamia 
pukuhuoneita. 

 
SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella 

 Tutustu etukäteen sammuttimien sijaintiin ja niiden käyttöön. 

 Älä koskaan sammuta rasvapaloa vedellä. 
 
HÄLYTÄ palokunta yleisestä hätänumerosta 112 

 Kerro kuka olet ja mistä soitat. 

 Mitä on tapahtunut. 

 Missä osoitteessa on tapahtunut. 

 Onko ihmisiä vaarassa. 

 Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan. 
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RAJOITA palon leviäminen sulkemalla ovet, luukut ja ilmastointi (ilmastoinnin pysäytin painike on eteisessä) 
 
OPASTA tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksiköille palokohteeseen. 
 
Palavasta rakennuksesta poistuttaessa kokoontumispaikka on parkkialue päiväkodin ja urheiluhallin 
edustalla.  
                               
Kokoontumispaikkaa osoittava merkki:   
         
                                 
Kohteessa on automaattinen paloilmoitin, mutta hälyttäminen voidaan tehdä myös 
paloilmoitinpainikkeella. Hälytys on aina varmistettava puhelimella hätänumeroon. 
 
Urheiluhallin alkusammutuslaitteisto on merkitty liitteenä olevaan urheiluhallin pohjapiirrokseen.  
 
 

 

4.2 Sairaskohtaus tai tapaturma 
 

Sairaskohtauksien riski urheiluhallissa on nuorehkojen ja urheilullisen käyttäjien vuoksi pieni, tapaturmien 

riski puolestaan on melko suuri. Koska urheiluhallilla ei ole henkilökuntaa, vastuu käyttäjillä ja erityisesti 

käyttäjäryhmien johtajilla on suuri tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa.  

Urheiluhallilla liikkuu paljon eri-ikäisiä ja kuntoisia ihmisiä. Sairaskohtaukset ovat mahdollisia erityisesti 

varttuneille käyttäjille. Liikunnassa ja urheilussa myös tapaturmat ovat yleisiä.  

Ensiapuvälineet löytyvät salin pääovien puoleisessa päädyssä olevasta tilasta, lisää ensiaputarvikkeita sekä 

paarit löytyvät ensiapuhuoneesta. Huone on merkitty liitteenä olevaan pohjapiirrokseen. 

Elvytystilanteessa tarvittava defibrillaattori löytyy salin pääovien puoleisessa päädyssä olevasta tilasta. 

 

Defibrillaattoria osoittava merkki:  
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Ennaltaehkäisy 

Tapaturmia voi ehkäistä pitämällä tilat ja liikuntavälineet asianmukaisessa kunnossa ja siistinä. 

Ennaltaehkäisyssä käyttäjät ja etenkin käyttäjäryhmien johtajat ovat erittäin suuressa roolissa. Tapaturmien 

ehkäisemisessä oikeanlainen liikunnan harrastaminen on avainasemassa. Asianmukaiset alkulämmittelyt ja 

-veryttelyt ennen harjoituksen aloittamista ja loppuveryttely ehkäisevät monia liikuntavammoja. Lisäksi 

ryhmän johtajan tulee arvioida ja harjoittaa kohderyhmälle terveyden ja turvallisuuden kannalta sopivaa 

liikuntaa. Liikunnassa on käytettävä asianmukaisia varusteita ml. suojat ja osaavaa ohjausta.  

Liikunta- ja urheiluharrastuksissa tapaturmia ja sairaskohtauksia väistämättä sattuu ja siksi ryhmän johtajan 

ensiaputaidot on tärkeä olla kunnossa. 

 Noudata liikuntavälineiden käytössä turvallisuusohjeita. Älä käytä jos olet epävarma. 

 Käytä henkilökohtaisia suojaimiasi oikein. 

 Tee työsi ergonomisesti oikeita työtapoja noudattaen. 

 Pidä varastot ja harjoitteluympäristösi järjestyksessä ja siistinä. 

 Puhdista mahdolliset pölyt ja roskat hallin lattialta mopilla. 

 Ilmoita liukastumisvaaraa aiheuttavista paikoista huoltomiehelle tai hallivastaavalle 

 Ilmoita kaikista vaaratilanteista ja havaitsemistasi turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista 
hallivastaavalle, esimiehellesi tai turvallisuusorganisaatioon kuuluvalle. Käytä ilmoittamiseen 
valmiita lomakepohjia, joita löytyy hallikansioista. 

 Tiedota ohjaajaa mahdollisista sairauksistasi kuten, diabetes tai epilepsia 

 Pidä lääkkeesi mukana ja kerro etukäteen missä ne sijaitsevat ja kuinka niitä annetaan 

 Älä urheile sairaana 
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Varautuminen 

Urheiluhallin käyttäjiä on opastettu urheiluhallin turvallisuuteen liittyvistä asioista. Urheiluhallissa on 

ensiapuhuone, jossa on ensiapuvälineitä. Ensiapuhuone on merkitty liitteenä olevaan urheiluhallin 

pohjapiirrokseen. Käyttäjien ja etenkin käyttäjäryhmien johtajien vastuulla on hankkia/ylläpitää riittäviä 

ensiaputaitoja. Jos urheiluhalliin saadaan henkilökuntaa, tulee heidät kouluttaa ensiaputaitoisiksi.  

 

Tapaturma- tai sairaskohtaustilanteessa toiminta 

OHJE ONNETTOMUUDEN TAI SAIRAUSKOHTAUKSEN VARALTA 

 

Ambulanssi: 112 Ambulanssi varanumero: 0400 142 291 

Poliisi: 112  Poliisi varanumero: 0400 292 080 

Myrkytystietokeskus: 09-471977  Myrkytykset varanumero: 09-4711  

Päivystävä sairaala : Lapin keskussairaala/päivystyspoliklinikka  (016) 328 2100 

Terveyskeskus        : Kittilän terveyskeskus  0400 356 498 (arkisin 8 – 16),  
                                     0400 356 498 ja 016 5100 200 (muulloin) 

Hammaslääkäri       : Hammashoitola  040 546 3901 

Talon ensiapupaikka poikkeusoloissa :  Kittilän terveyskeskus järjestää 

 
Tapaturmissa oikea ensiapu saattaa olla ratkaisevan tärkeä! 
 
SELVITÄ, MITÄ on tapahtunut 
PELASTA hengenvaarassa olevat, estä lisäonnettomuudet 
Anna HÄTÄENSIAPU 
- turvaa hengitys ja verenkierto 
- ehkäise sokki ja tyrehdytä verenvuoto 
HÄLYTÄ apua yleisestä hätänumerosta 112 
 

 
 
 
Painantaelvytys: 
 
* Aloita painamalla 30 kertaa rintakehän keskeltä avoimella kämmenellä kyynärvarret suorana. 
* Puhalla 2 kertaa normaalilla hengitysrytmillä. 
* Jatka elvytystä edellä mainituin ohjein. 
* Elvytys jatkuu kunnes hälytyskeskus antaa luvan lopettaa. 
 
HUOM! Lasta elvyttäessä puhalla ensin 5 kertaa. Mikäli hengitys ei palaa normaaliksi jatka painelu-
puhalluselvytyksellä 30 painallusta, 2 puhallusta. Rintakehän painelu tapahtuu kahdella sormella (alle 1-
vuotiaat) tai yhden kämmenen tyvellä (leikki-ikäiset). Puhalla vain sen verran, että lapsen rintakehä 
kohoaa. 
 



15 
 
 
 
Sähköisku:  
 
Katkaise virta. Koko hallin pääkatkaisija löytyy toisen kerroksen lukitusta ilmanvaihtokonehuoneesta. Oveen 
tarvitaan yleisavain 

1) Herättele uhri 
2) Hälytä apua 112 
3) Aloita elvytys: kokeile hengitys kämmenselällä, avaa hengitystiet (leuka ylös, puhdista suu), avaa 

kiristävät vaatteet, paineluelvytys 30 kertaa, puhalla 2 kertaa (tarkista ilman perillemeno: rintakehä 
kohoilee). Jatka keskeytyksettä niin kauan kunnes apu saapuu perille. Älä katkaise puhelua ilman 
hätäkeskuksen lupaa. Älä jätä potilasta yksin! 

 
 
 
Voimakas verenvuoto: 
 
Vauriokohta koholle. Tyrehdytä välittömästi asettamalla paineside vuotokohtaan. Soita 112. Rauhoita 
potilasta juttelemalla. 
Älä jätä potilasta yksin! 
 
 
Tajuttomuus: 
 
Yritä herätellä. 
Kokeile hengitys kämmenselällä, avaa hengitystiet (leuka ylös, puhdista suu), avaa kiristävät vaatteet 
Aseta henkilö kylkiasentoon. Soita 112. 
Älä jätä potilasta yksin! 
 
 
 
Epilepsiakohtaus: 
 
Varmista, ettei potilas vaurioita itseään. Älä laita potilaan suuhun mitään. Tarkkaile peruselintoimintoja 
koko ajan ja turvaa avoimet hengitystiet. Kun kouristukset loppuvat, käännä potilas kylkiasentoon. (Mikäli 
tiedetään varmuudella, että henkilö sairastaa epilepsiaa.) 
Jos kohtaus kestää yli 5 min tai se uusiutuu, soita 112. 
Älä jätä potilasta yksin! 
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Insuliinishokki: 
 
Mittaa potilaan verensokeri, mikäli mahdollista. 
 
Hypoglykemia (alhainen verensokeri) 
 
Tajuissaan olevalle potilaalle tulee tarjota verensokeria nopeasti kohottavaa ravintoa, kuten tuoremehua, 
limsaa, sokeripaloja, hedelmää tms. Jos potilaan oireet eivät helpotu 15 minuutissa, tulee paikalle soittaa 
ambulanssi. Tajuttomalle potilaalle ei pidä syöttää mitään, vaan hänet käännetään kylkiasentoon ja 
toimitetaan jatkohoitoon. 
 
Hyperglykemia (korkea verensokeri) 
 
Tajuton potilas käännetään kylkiasentoon ja toimitetaan hoitoon. 
 
Älä jätä potilasta yksin! 
 
 
Astmakohtaus: 
 
Rauhoittele potilasta. Anna hänen asettua asentoon, missä hänen on paras olla. Usein hengittämistä 
helpottaa etukumara istuma-asento, jossa voi nojata käsillään esim. pöytään. Järjestä potilaalle raikasta 
ilmaa avaamalla ikkuna. Jos lääkäri on määrännyt potilaalle astmalääkettä, anna sitä hänelle. Mikäli kohtaus 
ei mene ohi, soita 112. 
 
 
Nenänverenvuoto: 
 
Aseta potilas etukumaraan istuma-asentoon. Paina sormilla nenäluun molemmilta puolilta. Kylmää nenän 
päälle. 
 
 
Nyrjähdys / venähdys: 
 
KKK = kylmä, kohoasento, kireä side. Viilennä vammakohtaa lumella / jäällä muovipussin ja pyyhkeen 
sisällä. Sulan maan aikaan käytä kertakäyttöistä kylmäpussia. 
Rauhoita potilasta juttelemalla. 
Älä jätä potilasta yksin! 
 
Raaja poikki:  
 
Laita raaja henkilölle kivuttomimpaan asentoon. Kylmä lieventää kipua ja turvotusta. 
Soita 112.  
Rauhoita potilasta juttelemalla. 
Älä jätä potilasta yksin! 
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Aivotärähdys: 
 
Laita potilas makuuasentoon. 
Rauhoita potilasta juttelemalla. 
Soita terveyskeskukseen. 
Lievissäkin tapauksissa on seurattava kotona potilaan kuntoa. Ilmoita tapahtuneesta kotiin. 
 
 
Shokki:  
 
Laita potilas selinmakuulle. Nosta jalat ylös. Älä anna juotavaa.  
Soita 112. 
 
 
Pyörtyminen: 
 
Laita potilas selinmakuulle. Nosta jalat ylös. Kysy potilaan ruokailusta. Anna tarvittaessa energiapitoista 
juotavaa /  syötävää. 
Soita tarvittaessa terveyskeskukseen. 
 
 
Palovamma: 
 
Pidä palanutta aluetta juoksevan viileän veden alla n. 15 min. Peitä palanut alue steriilillä siteellä. Viilennä 
tarvittaessa lumella / jäällä muovipussin ja pyyhkeen sisällä. Sulan maan aikaan käytä kertakäyttöistä 
kylmäpussia. 
Rauhoita potilasta juttelemalla. 
Soita tarvittaessa terveyskeskukseen. 
 
 
Paleltuma: 
 
Vie potilas lämpimään. Älä hiero paleltumakohtaa. 
Rauhoita potilasta juttelemalla. 
Soita tarvittaessa terveyskeskukseen. 
 
 
Pysyvän hampaan irtoaminen: 
 
Uhri toimitetaan hammaslääkäriin. Mukana on irronnut hammas, joka on tilkassa maitoa tai vettä. Hammas 
ei saa kuivua.  
Toimita henkilö hammaslääkäriin. Soita ensin 040 546 3901. 
 
Roska silmässä: 
 
Silmien räpyttely -> roska poistuu useimmiten kyynelten mukana. Jos roska ei lähde pois, huuhtele 
runsaalla vedellä. ÄLÄ YRITÄ POISTAA ROSKAA MEKAANISESTI! 
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4.3 Sähkökatko 
 

Lyhytaikainen sähkökatko ei aiheita urheiluhallissa suuria ongelmia. Sähkölaitteet eivät sähkökatkon aikana 

toimi, mutta turvavalot jäävät palamaan. Turvavalojen valo ei tosin ole yhtä kirkas kuin normaali lampuissa. 

Jos sähkökatko kestää pidempään, tulee toiminta urheiluhallissa keskeyttää.  

Kiinteistönhoitaja saa hälytyksen sähkökatkosta puhelimeensa ja osaa toimia tilanteen edellyttämällä 

tavalla. Päivystävän kiinteistönhoitajan numero on 0400 690 784 

4.4 Vesi- ja lämmitysjärjestelmän vuoto 

 

Vesivahingon riski on vähäinen, mutta kuitenkin olemassa. Vesivahingon sattuessa ota yhteyttä 

välittömästi päivystävään kiinteistönhoitajaan, 0400 690 784: 

1. Katkaise vedet pääsulusta (IV-konehuone 204) Oveen tarvitaan yleisavain. 

2. Tutkitaan mistä vuoto johtuu 

3. Toimenpiteinä on vuodon tukkiminen ja estää veden pääsy rakenteisiin. Toimenpiteitä 

tulee suorittaa vain, jos niitä on mahdollista tehdä itseään vaarantamatta. 

 

Lämmitysjärjestelmän vuoto 

Vuodon sattuessa ota yhteyttä päivystävään talonmieheen, 0400 690 784. 

Lämmitysjärjestelmän vuodon riski on vähäinen, mutta mahdollinen voimakkaan iskun 

kohdistuessa patteriin tai putkistoihin. Iskun voi aiheuttaa esimerkiksi varustevaunu joka 

siirrettäessä törmää patteriin.  

Mikäli vuoto on itse patterissa väännä termostaatti kiinni ja sulje veden virtaus myös alaosasta 

avaamalla kansi ja sulkemalla veden kierron. Alaosan sulkemiseen tarvitaan työkaluja. 

Toimenpiteitä tulee suorittaa vain, jos niitä on mahdollista tehdä itseään vaarantamatta. 

Lämmitysjärjestelmän putkiin kohdistuvassa vuodossa tulee sulkea veden kierto 2. kerroksen IV 

konehuoneesta 204. Käännä kiertovesipumpun yläpuolinen sulku kiinni ja sammuta 

kiertovesipumppu irrottamalla siitä pistoke.  
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4.5 Riski 1: Urheiluhallilla ei ole valvovaa henkilökuntaa 
 

Urheiluhallilla ei ole henkilökuntaa. Hallin käyttäjät ja etupäässä ryhmän johtajat ovat vastuussa ryhmän 

turvallisuudesta. Urheiluhallilla ei ole heidän lisäkseen muuta tahoa, joka pystyisi auttamaan tapaturma-, 

tulipalo-, ilkivalta- tai muissa uhkaavissa tilanteissa. Esimerkiksi jos urheiluhalliin tulee uhkaavasti 

käyttäytyvä henkilö, ovat urheiluhallin käyttäjät yksin tilanteessa.  

Urheiluhallin ovet ovat pääsääntöisesti lukossa muulloin kuin tapahtumien aikaan. Lukitus estää 

asiattomien tulon halliin. Tämä edellyttää sitä, että kaikki käyttäjät sitoutuvat siihen ettei asiattomia 

päästetä halliin. 

 

4.6 Riski 2: Ulkopuolinen uhka toiminnalle 
 

Päihdeaineiden vaikutuksen alaiset henkilöt 
 

 Liikuntaryhmän ohjaaja johdattaa ryhmäläiset pois tilanteesta.  

 Tiedota muita ohjaajia henkilöstä. 

 Pyri rauhoittamaan päihtynyt henkilö kuuntelemalla ja myötäilemällä; ei vastaväitteitä! 

 Pyydetään henkilöä poistumaan urheiluhallin alueelta, mikäli ei lähde, yhteys poliisiin 112 

 Tilanteen rauhoituttua, tee harkinnan mukaan ilmoitus tapahtuneesta poliisille 0400 292 080 

 Huolehditaan, että asianosaiset henkilöt saavat tarvittaessa jälkihoitoa 

 Jälkihoitoon saadaan yhteys poliisin kautta 
 
 
Psyykkisesti sairaat henkilöt 
 

 Liikuntaryhmän ohjaaja johdattaa ryhmäläiset pois tilanteesta. 

 Tiedota muita ohjaajia henkilöstä. 

 Pyri rauhoittamaan henkilö kuuntelemalla ja myötäilemällä; ei vastaväitteitä! 

 Tarvittaessa yhteys poliisiin 112 

 Huolehditaan, että asianosaiset henkilöt saavat tarvittaessa jälkihoitoa  

 Jälkihoitoon saadaan yhteys poliisin kautta 
 
 
Ahdistelijat, itsensäpaljastajat, ym. 
 

 Mikäli havaitaan outo henkilö alueella, havaitsijan tulee ilmoittaa asiasta välittömästi 
vastaavalle liikuntaryhmän ohjaajalle. 

 Liikuntaryhmän ohjaaja johdattaa ryhmäläiset pois tilanteesta  

 Tiedota muita ohjaajia henkilöstä. 

 Ota yhteys poliisiin 112 

 Huolehditaan, että asianosaiset henkilöt saavat tarvittavaa jälkihoitoa. 

 Jälkihoitoon saadaan yhteys poliisin kautta 
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Aseellinen uhkaus 
 

 Soita 112 ja pyydä poliisin apua. 
* Tiedota rakennuksen muita käyttäjiä asiasta 
* Lukitse kulkuväylät ja ikkunat, laske pimennysverhot. 
* Lukitse tilan ovi ja sammuta valot. 
* Pidä urheiluhallin käyttäjät turvallisessa tilassa, poissa ovilta ja ikkunoista.  
* Istu asiakkaiden kanssa lattialla ja pyri rauhoittamaan tilannetta. 
* Pidä jatkuvasti yhteyttä poliisiin. 
* Älä päästä asiakkaita yksin kotimatkalle. 

 Huolehditaan, että asianosaiset henkilöt saavat tarvittavaa jälkihoitoa 
 

 

4.7 Riski 3: Myrkky, kaasu tai yleinen säteilyvaara 
 

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa! 
 
Yleinen vaaramerkki on nouseva ja laskeva hälyttimen ääni. 
 

 Mene sisälle ja kehota muita urheiluhallissa olevia tekemään samoin. 

 Katkaise kiinteistön ilmastointi, sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja tuuletusaukot. 

 Kuuntele ohjeita radiosta ja noudata niitä. 

 Vältä puhelimen käyttöä. 

 Älä lähde ulos ilman viranomaisten kehotusta. 
 

Poikkeusoloissa yleinen vaaramerkki kehottaa nopeaan suojautumiseen väestönsuojaan tai muuhun 
suojatilaan. 
 
 
OHJE KAASUVAARATILANNETTA VARTEN 
 
Älä poistu alueelta ilman viranomaisen lupaa. Voit joutua vaaraan matkalla! 
 
Väestö hälytetään yleisellä vaaramerkillä (15), ja toimitaan sen mukaisesti. Lisäksi annetaan tietoja radion 
välityksellä. 
 

 Pysy SISÄLLÄ, älä mene kellariin tai väestönsuojaan. 

 Hengitä kostean, ilmavan kankaan läpi, jos tunnet kaasun hajua. 

 ULKONA poistu kaasun alta sivutuuleen, vältä hengästymistä. 

 Pyri korkeampaan maastokohtaan, vältä alavia paikkoja. 

 Suojaa hengitystä, silmiä ja ihoa kostealla vaatteella, sammaleella tms. 
 
Jos sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa asukkaita siirtymään pois vaara-alueelta. Jos 
on pakko mennä ulos, suojataan silmät ja hengitys sekä käytetään tiivispintaista vaatetusta.  
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OHJE SÄTEILYVAARATILANNETTA VARTEN 
 
Suojautuminen vähentää ihmiseen kohdistuvaa säteilyä ja estää radioaktiivisten aineiden joutumista 
elimistöön. Oikealla suojautumisella säteilyn terveyshaittoja voi ratkaisevasti pienentää! 
 
Väestö hälytetään yleisellä vaaramerkillä, ja toimitaan sen mukaisesti. Lisäksi annetaan tietoja radion 
välityksellä. 
 

 Parhaan suojan saat kellarikerroksessa tai rakennuksen keskiosassa. 

 Sulje ikkunat ja ovet, tiivistä tuuletusaukot. 

 Nauti joditabletit vasta viranomaisten kehottaessa. 

 Suojaa ruokatavarat pölytiiviisti ja varastoi juomavettä suljettaviin astioihin. 

 Jos on pakko mennä ulos, käytä hengityssuojainta ja tiivispintaista pukua. 
 

Väestönsuojaan tai tilapäissuojaan suojaudutaan viranomaisen niin kehottaessa. 

 

 

4.8 Riski 4: Katsomon turvallisuus 
 

Urheiluhallin katsomo on toisessa kerroksessa pukuhuoneiden yläkerrassa. Katsomon turva-aita on sen 

verran matala ja katsomorivit ovat sen verran jyrkästi, että katsomosta putoaminen on mahdollista. Siksi 

katsomossa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, ettei tämän kaltaista onnettomuutta pääse 

tapahtumaan. Esimerkiksi päihtyneenä katsomoon tuleminen on ehdottomasti kielletty. Katsomon eteen 

voi laskea suojaverkon, mutta se ei estä putoamista, jos joku syystä tai toisesta horjahtaa laidan yli. 

Katsomon turvallisuusriskistä tiedotetaan käyttäjiä. Katsomoon on pääsy kielletty aina, kun urheiluhallissa 

ei ole sellaista tapahtumaan, joka edellyttää katsomon käyttöä. Tällöin katsomoon menevä ovet ovat 

lukittu. 

 

4.9 Riski 5: Kiipeilyseinän turvallisuus 
 

Salissa 3 sijaitsevan kiipeilyseinän käyttö on sallittua vain koulutetun ohjaajan opastuksella. Kaikki muu 

käyttö on ehdottomasti kielletty putoamisvaaran takia. Kiipeilyseinän alaosa peitetään suurilla 

alastulopatjoilla, jotka estävän kiipeilyseinän käytön. Patjat myös suojaavat kiipeilyseinää mm. pallon 

iskuilta. Boulderoitaessa (matalalla ilman varmistusta tapahtuvaa kiipeilyä), lattia on peitettävä patjoilla.  
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5 Omatoiminen valvonta 
 

Sisäiset turvallisuustarkastukset. Turvallisuusjohtaja tai turvallisuuspäällikön apulainen tekevät 
joko yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa tai erikseen sisäisiä turvallisuustarkastuksia 
vähintään kerran vuodessa. Tarkastusten ensisijaisena tarkoituksena on valvoa, että ns. 
päivittäinen onnettomuuksien torjunta toimii suunnitellulla tavalla ja ettei välitöntä 
onnettomuusvaaraa ole. Tarkastuksista pidetään kirjaa ja havaittujen puutteiden poistamiseksi 
tehtyjä korjaustoimenpiteitä seurataan jälkitarkastuksilla.  
 

Omatoimisessa valvonnassa tulee kiinnittää huomiota palo- ja poistumisturvallisuuteen, siihen 

kuinka kohteessa osataan toimia onnettomuuden sattuessa, kemikaaliturvallisuuteen tai muihin 

kohteen toiminnasta johtuviin turvallisuuden kannalta keskeisiin asioihin. 

Jos esimerkiksi tehdään omatoimisia palotarkastuksia tai turvallisuuskävelyitä, tulee nimetä 

vastuuhenkilöt, kirjata kuinka usein, millä tavoin, miten havaitut puutteet korjataan yms. 

6 Koulutus 
 

Koulutettava(ryhmä)  Annettava koulutus 
Koulutuksesta 
vastaava 

Uudet työntekijät 
Ryhmien vastaavat 

Turvallisuussuunnitelmaan 
tutustuminen ensimmäisen työviikon 
aikana. 

Lähin esimies  
 
 
 
 

Kaikki työntekijät 

Turvallisuussuunnitelman 
muutoksista tiedottaminen 
välittömästi. 
Ensiapukoulutus 1 krt /  4v 
Poistumisharjoitus  1 krt /  4v 
Alkusammutuskoulutus 1 krt /  4v 
Turvallisuussuunnitelmaan 
perehdyttäminen 1 krt / 4v 

Lähin esimies  
 
Turvallisuuspäällikkö 
Turvallisuusvalvoja 

Suojan hoitajat Suojan hoitajakurssi 
Turvallisuuspäällikkö 
 

Turvallisuuspäällikkö ja muut 
työpaikkaturvallisuus 
organisaatioon kuuluvat 

Varautumisen perusteet 
Tehtävän edellyttämä erikoiskoulutus Turvallisuuspäällikkö 

Turvallisuuspäällikkö Turvallisuuspäällikkökurssi Läänin pelastusliitto 
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7 Liitteet 
 

7.1 Pelisäännöt 
 

Kittilän urheiluhallin pelisäännöt 

Urheiluhallin aukioloajat  

- Arkisin klo 7-22:30 

- Lauantaisin urheiluhalli on etupäässä liikuntatapahtumien käytössä. 

- Sunnuntaisin liikuntatapahtumat tai vakiovuoroja klo 9-22:30 

- Juhlapyhinä henkilökuntaa ei ole paikalla, vakiovuorot voivat toimia normaalisti 

Avainkäytännöt salivuorojen käyttäjille 

- Jokaisella salivuorolla tulee olla nimetty vastaava, joka saa käyttöönsä urheiluhallin 

avaimen. 

- Avain noudetaan liikuntasihteeriltä tai hallivastaavalta salivuorolomakkeen palautuksen 

yhteydessä, avaimesta peritään 50 € pantti. 

- Avain on henkilökohtainen. Avain ja lukko keräävät ja tallentavat automaattisesti viimeiset 

500 tapahtumaa lokitiedostoon. Mikäli avain katoaa, on siitä ilmoitettava välittömästi 

hallivastaavalle, jotta se voidaan poistaa järjestelmästä. Kadonneesta avaimesta pidätetään 

maksettu pantti. 

- Lisätietoa avainkäytännöistä antaa hallivastaava. 
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Salivuorojen hakeminen ja käyttö 

- Vakiosalivuoroja haetaan salivuorolomakkeella hallivastaavalta syys-kevät kaudeksi ja kesäkaudeksi 

ennalta ilmoitettuun päivämäärään mennessä 

- Salivuoroja jaettaessa otetaan huomioon salivuoron käyttötarkoitus ja vuorot jaetaan seuraavassa 

järjestyksessä, kuitenkin tasapuolisuutta noudattaen: 

1. Kunnan omat liikuntaryhmät mukaan lukien Revontuli-opiston ryhmät 

2. Urheiluseurat 

a. Lasten ja nuorten ryhmät 

b. Edustus- ja kilpajoukkueet ja -ryhmät 

c. Harrasteporukat 

3. Muut liikuntajärjestöt 

4. Työpaikkaporukat 

5. Yksityiset käyttäjät ym. 

 

- Yksittäiset salivuorot tulee aina erikseen ja etukäteen sopia liikuntatoimen kanssa ja niistä tulee 

tehdä kirjallinen sopimus. 

- Käyttämättä jäävät salivuorot tulee aina perua hyvissä ajoin, jotta ne voidaan antaa toisten 

käyttöön. Mikäli salivuoroja ei toistuvasti käytetä, on vuoro mahdollista perua kunnan toimesta. 

- Salin on oltava käyttövalmis seuraavalle käyttäjälle heti, kun oma salivuoro ilmoitettu päättyväksi. 

Seuraava salivuoro alkaa heti edellisen päättymisen jälkeen. Muistattehan varata riittävästi aikaa 

salin siistimiseen oman vuoron lopussa. 

- Pukuhuoneisiin saa mennä 15 minuuttia ennen oman salivuoron alkua.  

- Ulko-ovia ei saa pönkittää auki. 

- Liikuntasaleissa saa käyttää vain puhtaita sisäliikuntajalkineita. 

- Salivuoron vastaava on velvollinen huolehtimaan, että urheiluhalliin ei jää ketään, ovet ovat kiinni 

ja valot sammutettu. 

- Tapahtumat menevät vakiovuorojen edelle. Jos esim. urheiluhallissa on koko viikonlopun kestävä 

tapahtuma, perutaan sunnuntailta ne vuorot joiden kanssa tapahtuma on päällekkäin. Sama pätee 

arkipäiviin. 

- Mikäli paikallinen seura tai järjestö järjestää tapahtuman kolmannelle osapuolelle esim. yritys tai 

ulkopaikkakuntalainen toimija, veloitetaan tilojen käytöstä vahvistettu hallivuokra tai käyttömaksu. 

- Kunnan omat ryhmät kuten Revontuli-opiston ryhmät ovat salivuoroissa etusijalla. Jos esim. 

Revontuli-opiston vuoro perutaan koulun liikuntasalissa, on kyseinen ryhmä etuoikeutettu 

tulemaan urheiluhallille vaikka siellä olisi jonkun toisen ryhmän vuoro. Näistä tapauksista 

tiedotetaan hyvissä ajoin. 

 

Tapahtumien varaaminen 

 

- sali varataan hallivastaavalta viimeistään kyseisen viikon maanantaina (klo 16:00 

mennessä) 

- varaus tehdään pääsääntöisesti varauskaavakkeella 

- varauksen yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot 

o päivämäärä ja tapahtuman kesto (tarvittaessa ovien aukioloajat). 

o tapahtuman vastuuhenkilön yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti). 

o tarve kahvilan käytölle (mikäli kahvilaa käytetään, tulee ilmoittaa kahvilan 

vastuuhenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti). 
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o mahdollisesti tarvittavat erityisjärjestelyt (lumityöt tms.) sovitaan hallivastaavan 

kanssa etukäteen 

Järjestyssäännöt 

- Salivuoroa käyttävän ryhmän johtaja eli ohjaaja/ valmentaja / tai muu vastaava henkilö on 

vastuussa ryhmän toiminnasta sekä salivuoron ja pukutilojen käytöstä. Hän voi aina poistaa 

asiattomat omalta salilohkoltaan tai muista urheiluhallin tiloista. 

- Salivuoroa käyttävän ryhmän johtajalla tulee olla riittävät ensiaputaidot tapaturman tai 

sairaskohtauksen varalta esim. ensiapu 1 kurssi. 

- Vuoron käyttäjällä tulee olla omat ensiapuvälineet, mutta tarvittaessa urheiluhallin 

ensiapuvälineitä voidaan käyttää. Ensiapuvälineet löytyvät ensiapuhuoneesta. 

- Urheiluhallin pelastussuunnitelma löytyy keittiössä säilytettävästä hallikansiosta. 

- Urheiluhallin käyttäjät ovat vastuullisia ilmoittamaan liikuntatoimen henkilökunnalle, 

mikäli jokin urheiluhallin varuste rikkoontuu tai on epäkunnossa. 

- Jos urheiluhallin käyttäjä tahallisesti epäasianmukaisella käyttötavalla tai ilkivaltaisesti 

rikkoo urheiluhallin tiloja, varusteita tai rakenteita, on hän näistä korvausvelvollinen. 

- Kunta ei vastaa pukutiloihin tai muihin urheiluhallin tiloihin jätetyistä henkilökohtaisista 

tavaroista. 

- Urheiluhallin tiloja ja välineitä tulee käyttää asianmukaisesti. Esim. kori- ja lentopalloja ei 

potkita ja mailoilla saa lyödä vain asiaan kuuluvia palloja, eikä esim. seiniä tai lattiaa. 

- Liikuntavälineet on tuotava käytön jälkeen aina takaisin omille paikoilleen. 

- Noudatetaan yleistä siisteyttä kaikissa urheiluhallin tiloissa ja pihapiirissä. 

- Kiipeilyseinän käyttö vaatii vastuullisen koulutetun ohjaajan. Turvallisuussyistä 

kiipeilyseinän muu käyttö on kielletty 

- Käyttäydytään asiallisesti muut huomioon ottaen. 

- Päihtyneenä tulo ja päihteiden tuonti urheiluhallille on kielletty. 

- Tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty sisätiloissa ja hallin ulkoalueilla. 

- Katsomossa oleskelu on sallittu vain tapahtumien aikana. 

- Koritelineissä ja väliverhoissa roikkuminen on kielletty. 

- Salivuoron johtajan tulee huolehtia, että sali, välinevarasto, pukutilat, liikuntavälineet ja 

ym. tilat ja tavarat jäävät siistiin ja asianmukaiseen kuntoon ryhmän poistuttua 

urheiluhallista. 

- Asiaton oleskelu urheiluhallin tiloissa on kielletty. 

- Perutuista salivuoroista ilmoitetaan hallin ulko-ovessa ja urheiluhallin nettisivuilla. 

- Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan henkilökunnan ohjeita. 

Näitä sääntöjä rikkoville voidaan määrätä urheiluhallin määräaikainen käyttökielto ja tapauksesta 

riippuen siivous-/rikemaksu! 

 

liikuntasihteeri  urheiluhallivastaava 

Juha Marletsuo  Pasi Juntunen 

040 5731 123  040 7749 743 
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7.2 Pohjakuva 
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