
Pelastussuunnitelma  

TUA NOI uinnit Pori 19.9.2020  
1. TAPAHTUMAN TARKOITUS  

Porin Uimaseura ry järjestää Porin keskustan Uimahallissa, presidentinpuistokatu 6, 28130 Pori, TUA NOI 
kilpailut, joihin osallistuu 200-300 eri-ikäistä uimaria. Kilpailut kestävät yhden päivän neljässä jaksossa.  

Osallistujamäärät selviävät osallistujalistoista ja aikataulusta, jotka julkistetaan viisi päivää ennen kilpailuja.  

Tapahtuma järjestetään talkoovoimin. Organisoimassa on seuran hallituksen jäsenet sekä seuran kilpailujen 
järjestelytoimikunta ja kilpailutyöryhmä.  

Kilpailijoille suunnatut kilpailuohjeet löytyvät kotisivuilta; porinuimaseura.fi. 

2. YLEISKUVAUS  

25 metrin allas tulee olemaan kilpailualtaana, jossa ennen kilpailua on myös verryttelyuintimahdollisuus. 
Tapahtuma alkaa lauantaina 19.9 klo 9.00 verryttelyuinnilla ja osallistuvien toimitsijoiden palaverilla.  

Kisojen alustava aikataulu: Lauantaina klo 10.00 - 18.00. Aikataulu löytyy LiveTiming.fistä 

Perjantai-illalla tulee hallituksen ja kilpailun järjestelytoimikunnan väkeä valmistelemaan kilpailutiloja. 

Uimareilla on ranneke uimahallin pukuhuoneiden kaappeihin tavaroiden säilyttämistä varten. Pukuhuoneet 
löytyvät erikseen miehille ja naisille. 

Mikäli kuka tahansa osallistujista tai yleisöstä huomaa jotain epäilyttävää, on hän velvollinen ilmoittamaan 
siitä välittömästi järjestäjille kisakanslian kautta.  

Osallistujat ovat rutinoituneita uimahallissa kävijöitä ja kilpailuohjeissa on mm., että myöskään puku- ja 
pesutiloissa ei saa juosta. Näin pyritään ehkäisemään loukkaantumisia.  

Ajanottoa varten on kuuluttamo käytössä. Kilpailuorganisaatio käyttää ko. paikasta nimeä valvomo.  

Toimitsijoiden tarjoilua on järjestetty kilpailukanslian läheisyydessä olevaan pukuhuoneeseen. 
Toimitsijoiden tarjoilun järjestämisestä huolehtivat rutinoituneet uimaseuralaiset.  

Tupakointi on ehdottomasti kielletty sisällä.  

3. KOHTEEN TIEDOT  

Tapahtumapaikka Porin Uimahalli, presidentinpuistokatu 6, 28130 Pori.  

Pääjärjestäjä Porin Uimaseura ry, yhteystiedot: puheenjohtaja Matti Luhtanen puh.0405894548 
(kisakanslian puhelinnumero)  

Turvallisuuspäällikkö kilpailujen aikana Matti Luhtanen. 

Ensiapu kilpailun aikana: kilpailukansliassa on ensiaputarvikkeita ja paikalla ovat ensiapuvastaavat 
uimavalvojat. 

Turvallisuushenkilöstö uimaseura vastaa tapahtuman turvallisuudesta ja uimahalli vastaa kiinteistöstä 
tapahtuman aikana. Uimaseuran puolelta kilpailunjohtaja ja puheenjohtaja.  



Maksimimäärä henkilöitä kisoihin liittyen uimahallissa on n 300 henkilöä yhtä aikaa, mukaan lukien uimarit 
ja henkilöstö. Henkilöstö kilpailujen aikanaan 40-50 henkilöä uimaseurasta, lisäksi paikalla henkilöstöä 
uimahallin kassalla, uimahallin valvomossa, siistijöitä sekä uimahallin kahvion työntekijät. Katsomo on 
varattu vain uimareille ja valmentajille, yleisöllä ei ole pääsyä katsomoon. 

HUOMIOITAVAA  

Uimahalli on avoinna yleisölle kilpailujen aikana, lukuun ottamatta kilpailuallasta ja kahta harjoitusrataa. 
Uimahallissa on paikalla myös uimahallin henkilökuntaa sekä kassalla. Aulassa on myös varustemyyjä. 

TULIPALO  

Mahdollisen tulipalon sattuessa aloitetaan välittömästi koko tapahtuman evakuointitoimenpiteet. Tulipalon 
rajoittamiseksi on jokaisessa sähkölaitteita sisältävässä pisteessä CO2 sammuttimet, sekä 
jauhesammuttimet, joilla palo pystytään nopeasti rajaamaan ja vahingot asiakkaille sekä henkilöstölle 
minimoimaan.  

EVAKUOINTI  

Kilpailujen aikana evakuoinnista päättää tapahtuman turvallisuuspäällikkö yhdessä uimahallin valvojien 
kanssa. Kuuluttamon kautta hän antaa käskyt toimimisesta. Jos tulee automaattihälytys, pysytään 
rauhallisina ja odotetaan kuulutuksen kautta tulevaa ohjeistusta.  

Evakuointi voi tulla kysymykseen rakenteellisen vian, VSS-tilanteen tai tulipalon takia, jokaisessa tilanne 
arvioidaan erikseen turvallisuuspäällikön/kilpailunjohtajan sekä valvojan toimesta ja päätetään 
jatkotoimista välittömästi.  

Mahdollisiin häiriökäyttäytymisiin puututaan jo tapahtumaan tultaessa, jolloin tapahtuman henkilöstö 
pyrkii tunnistamaan ja arvioimaan asiakkaiden mielentilaa ja päättää jatkotoimista. Valvonta jatkuu 
asiakkaiden koko sisällä olon ajan, jolloin mahdollisiin häiriöihin pystytään puuttumaan saman tien, 
ennenkö ne eskaloituvat suuremmiksi tapahtumiksi. Mahdollinen häiriökäyttäytyjä siirretään häiriöttömään 
tilaan ja turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö tekee päätöksen jatkotoimista. Mikäli tilannetta ei 
muuten voida muiden asiakkaiden tai häiriökäyttäytyjän etujen mukaisesti ratkaista, suorittavat 
järjestyksenvalvojat kiinnioton, jolloin asiakas saatetaan poliisin haltuun.  

Evakuointisuunnitelma kisojen aikaan: 

KOKOONTUMISPAIKKA ON KUNINKAANHAAN KOULUN SISÄPIHA. 

1) Katsomotyhjennys - valvomon porukka lähtevät ulos valvomosta ja ohjeistavat katsomossa olevia 
poistumaan uimahallin aulaa kohti josta löytyy hätäpoistumiskäynnit. 

 2) Lähtöpäädyn ratahenkilöstö – radat 1-4 lähtevät ohjaamaan katsomossa olevia poistumaan aulaa kohti 
hätäpoistumiskäynneille. - radat 4-8 lähtevät ohjaamaan suihku- ja pukuhuoneissa olevia poistumaan kohti 
aulan hätäuloskäyntejä. Tarkistavat kaikki wc tilat suihku- ja pukuhuoneista. 

3) Käännöspään ratahenkilöstö – radat 1-4 lähtevät ohjaamaan aulaan henkilöitä poistumaan rauhallisesti 
ulos. – Radat 4-8 lähtevät ohjaamaan hyppy ja monitoimialtaassa olevia uimareita poistumaan uimahallin 
aulaa kohti hätäpoistumiskäynneille. 

4) Keräilyn henkilöstö – ohjaavat keräilyssä olevat henkilöt poistumaan aulaa kohti 
hätäpoistumiskäynneille. 

5) Kilpailunjohtajat ja ratatuomarit – huolehtivat että kaikki poistuvat hallin sisätiloista, pois mennessään 
tarkistavat aulan wc tilat. 



6) Kilpailukanslian henkilöstö – lähtevät ohjaamaan toimitsijoiden pukuhuoneista ja uimarien ruokailutilasta 
henkilöt poistumana aulaa kohti. Sekä tarkistavat sen käytävän varrelta wc tilat. 

Evakuointipaikalla jokaisen seuran valmentaja/ huoltaja kerää omat uimarinsa kokoon ja ilmoittaa 
kilpailunjohtajalle kun on kaikki paikalla. Valmentaja/ huoltaja on vastuussa omista uimareistaan 
pelastuslaitoksen paikalle saapumiseen asti. 

 


