
TURVALLISUUSOHJE 

Tanhuvaaran jalkapallohallin käyttöön 
 

Tanhuvaaran jalkapallohallin osoitetiedot 

 

Tanhuvaaran jalkapallohalli 

Moinsalmentie 1042  

57100 Savonlinna 

 

Yhteystietoja  

- Poliisi: Akuutti hätätilanne 112 Lähipoliisi, ennalta ehkäisevä poliisitoiminta kts poliisi.fi 

Pelastuslaitos: Akuutti hätätilanne 112 Ennalta ehkäisevä neuvonta, yleisötapahtumat 

kts.lup.fi  

- Isännöitsijä: Savonlinnan kaupunki vapaa-aikapäällikkö Simo Räty  044 417 4221 

- Kiinteistöhuolto:  

Tanhuvaaran Urheiluopisto Kiinteistöpäällikkö Jouko Laamanen 050 4666 410, 

Tanhuvaaran Urheiluopisto huoltopäivystys 24/7   050 466 413 

 

Ennen käyttöä 

Katso ennen harjoituksia, että kenttäalue on turvallinen. Poista tai pyydä pelaajia poistamaan tarvittaessa 

roskat ja rikkinäiset välineet kenttäalueelta ennen harjoitusten alkua. 

Jokaisessa harjoitus- ja pelitapahtumassa tulee olla huoltolaukku perusvälineistöineen paikalla. Pääasiassa 

tämä on joukkueen huoltajan tehtävä, mutta jos huoltaja on estynyt, niin valmentajalla / apuvalmentajalla 

olisi syytä olla mukana jonkinlainen ensiapuvälineistö, poikkeuksena jos harjoituspaikalta löytyy valmiina 

tarvikkeita. 

Tärkeää tietää 

HALLIN KÄYTTÖ ON KIELLETTYÄ, MIKÄLI PUUSKITTAISEN TUULEN VOIMAKKUUS NOUSEE YLI 20m/s tai 

jatkuva tuuli on yli 15 m/s 

Mikäli hallin käyttöpaine laskee alla hälytysrajojen tai halli painuu merkittävästi esim. lumen painon 

vaikutuksesta hallin automaattinen hälytysjärjestelmä laukeaa. Tällöin hälytyssummeri alkaa soida ja 

punainen merkkivalo välkkyä huoltotunnelin puoleisessa päädyssä. Mikäli hälytys tapahtuu, niin hallista on 

poistuttava välittömästi, mutta rauhallisesti ja soitettava hallin päivystävälle huoltomiehelle. 

 

 

 



Toimintaohjeet erilaisiin kriisi-, uhka-, rikos- tai onnettomuustilanteisiin 

Hätäilmoituksen tekeminen  

• Yleinen hätänumero 112  

Kerro selkeästi:  

1. Kuka olet ja mistä soitat  

2. Mitä on tapahtunut  

3. Missä on tapahtunut (Tanhuvaaran jalkapallohalli, Moinsalmentie 1042, 57100 Savonlinna) 

4. Onko joku vaarassa  

5. Kerro missä on opastus paikalle tarvittaessa  

6. Vastaa kysymyksiin  

7. Sulje puhelin vasta siihen luvan saatuasi. 

Sairaskohtaus tai tapaturma  

• Tutki potilas, auta kykysi mukaan  

• Tee hätäilmoitus 112  

• Kutsu ensiaputaitoinen henkilö paikalle  

• Älä jätä potilasta yksin  

• Selvitä sairasauton tuloreitti vapaaksi  

• Opasta sairasauto kohteeseen. 

Sähkökatko  

• Ohjaa pelaajat ja katsojat rauhallisesti ulos tilasta pukuhuoneeseen tai 

kokoontumispaikkaan.  

• Muista että oma rauhallinen käyttäytymisesi ohjaa muiden käyttäytymistä  

• Tee ilmoitus päivystävälle huoltomiehelle 

Lumen kuormasta aiheutuvat riskit 

Mikäli havaitset hallin painuvan joltakin osin lumen painosta, ilmoita asiasta valmentajalle, 

joukkueenjohtajalle tai muulle aikuiselle. Hallin käyttöhenkilöstö saa automaatti hälytyksen 

ja tulee paikalle niin nopeasti kuin mahdollista. 

PELASTA välittömässä vaarassa olevat 

POISTU hallista joko pyöröoven tai hätäpoistumisteiden kautta. Huomaa että 

hätäpoistumistien ovea ei saa suljettua ulkokautta. Kiilaa ovi tiiviisti kiinni, kun hallissa ei ole 

enää varmasti ketään, jotta halli ei ala painumaan. Sulje ovet perässäsi.  

Tarkasta että hallista on kaikki ihmiset poistuneet 

Soita hälytyskeskukseen 

Mene etukäteen sovitulle kokoontumispaikalle 

 

 



Kovasta tai puuskittaisesta tuulesta johtuvat riskit 

Mikäli havaitset, että halli alkaa huojua mielestäsi hallitsemattomasti ilmoita asiasta 

valmentajalle, joukkueenjohtajalle tai muulle aikuiselle.  

Hallin käyttöhenkilöstö saa automaatti hälytyksen ja tulee paikalle niin nopeasti kuin 

mahdollista. 

POISTU hallista joko pyöröoven tai hätäpoistumisteiden kautta. Huomaa että 

hätäpoistumistien ovea ei saa suljettua ulkokautta.  

Tarkasta että hallista on kaikki ihmiset poistuneet. 

Kiilaa ovi tiiviisti kiinni, kun hallissa ei ole enää varmasti ketään, jotta halli ei ala painumaan.  

 

Palo- ja savuriskit 

TOIMI NÄIN, JOS HUOMAAT SAVUA TAI TULTA  

PELASTA välittömässä vaarassa olevat 

SAMMUTA palon alku itse, jos voit 

POISTU hallista joko pyöröoven tai hätäpoistumisteiden kautta. Huomaa että 

hätäpoistumistien ovea ei saa suljettua ulkokautta. Kiilaa ovi tiiviisti kiinni, kun hallissa ei ole 

enää varmasti ketään, jotta halli ei ala painumaan. Sulje ovet perässäsi.  

Tarkasta että hallista on kaikki ihmiset poistuneet 

Soita hälytyskeskukseen 112 

Mene etukäteen sovitulle kokoontumispaikalle (liite 1) 

 

Ukkonen  

• Ukkosen lähestyessä jalkapallohallia varoita riittävän ajoissa mahdollisesta vaarasta  

• Ohjaa pelaajat ja katsojat ajoissa suojaan sisätiloihin tai ajoneuvoihin  

• Muista että oma rauhallinen käyttäytymisesi ohjaa muiden käyttäytymistä  

MUISTA! Harjoituksen / ottelun jatkaminen on turvallista, kun viimeisestä salamasta tai 

jyrähdyksestä on kulunut 30 min  

 

Ilkivalta riskit 

Mikäli havaitset hallissa tehdyn ilkivaltaa tai jonkun yrittävän avata hätäpoistumisteiden 

ovea, ilmoita asiasta heti valmentajalle, joukkueenjohtajalle tai muulle aikuiselle. Hallin 

käyttöhenkilöstö saa automaatti hälytyksen ja tulee paikalle niin nopeasti kuin mahdollista. 

Mikäli hallissa harjoitteleva joukkue aiheuttaa ilkivaltatilanteita kyseinen joukkue saa 

määräaikaisen harjoittelukiellon hallissa, lisäksi seuralle tulee korvausvastuu mahdollisista 

aiheutuneista vahingoista, mikäli sitä ei saada pelaajalta perittyä. 



Hallissa on tallentava kamerajärjestelmä ja ilta- ja yö aikaan valot pidetään hallin 

ympäristössä päällä, ehkäisemässä ilkivalta riskejä. 

 

Rikosriskit 

Jos hallin toimintaa palvelevia laitteita yritetään vahingoittaa tai jos ne varastetaan 

teknisestä tilasta, se aiheuttaa aina hälytyksen käyttövalvonta järjestelmän kautta. Alueella 

on tallentava valvontajärjestelmä, josta lähtee hälytys Tanhuvaaran Urheiluopiston 

päivystävälle huoltomiehelle. 

 

Sähkökatkon aiheuttamat vaaratilanteet 

Varavoima kytkeytyy automaattisesti päälle ja se riittää ylläpitämään hallin paineet.  

 

Ilmastointilaitteen toimintahäiriöstä aiheutuvat vaaratilanteet 

Varakone kytkeytyy automaattisesti päälle ja se riittää ylläpitämään hallin paineet.  

 

Poistuminen hätäuloskäyntien kautta 

- Vältä aina hätäpoistumisteiden käyttämistä, mikäli se ei ole aivan välttämätöntä. 

- Pyörö-ovesta pystyy poistumaan ripeästi ja turvallisesti. 

- Vain ja ainoastaan uhkaavassa vaaratilanteessa voidaan käyttää hätäpoistumisteitä 

- Hätäpoistumistien avaaminen saattaa aiheuttaa avaajalleen tapaturmariskin viskaamalla 

avaajan ulos, paineen purkautuessa avatusta ovesta. 

- Painehäviön aikana hätäpoistumisteiden turha avaaminen nopeuttaa hallin paineen 

alenemista ja nopeuttaa hallin painumista. Poistu siis pyöröovien kautta aina kun 

mahdollista. 

- Mikäli hätäpoistumistien käyttäminen on välttämätöntä, pyri avaamaan vain tarvittava 

määrä ovia, mielellään ei koskaan enempää kuin 2 hätäpoistumistietä. 

 

Loukkaantuneen henkilön kuljettaminen pois hallista 

Loukkaantuneen henkilön kuljetukseen paareilla ulos hallista käytetään huoltotunnelia.  

Ota yhteys hallin päivystävään huoltomieheen. 

Huoltotunnelin molemmat ovet (sisäovi ja ulko-ovi) eivät saa olla samaan aikaan auki eli 

ensin avataan sisäovi hallin puolelta, loukkaantunut kuljetetaan huoltotunneliin, sisäovi 

suljetaan huoltotunnelin puolelta, ulko-ovi avataan, loukkaantunut siirretään ulos ja ulko-ovi 

suljetaan tunnelin sisältä. 

 

 

 



Hätäpoistumisteiden turhasta tai välttämättömästä avaamisesta aiheutuvat vaaratilanteet 

Hallissa on kuusi (6) hätäpoistumistietä. Ovien aukaiseminen aiheuttaa paineen alenemisen 

hallissa. 

Hätäpoistumisteiden ovet ovat sinetöity ja ne tarkistetaan päivittäin ennen harjoittelun alkua 

ja harjoittelun päätyttyä. Hätäpoistumistien avaamisesta aiheutuu hälytys ja seura, jonka 

alueella ovi avataan, joutuu maksamaan hälytyksestä 500 euron maksun.  

Kahden hätäpoistumistien yhtäaikainen avaaminen aiheuttaa halliin niin merkittävän 

painehäviön että halli alkaa painumaan. 

Siksi on tärkeää, että hätätapauksessa, joku aikuinen avaa tarvittaessa hätäuloskäynnin ja 

valvoo tehokkaan ja nopean poistumisen hallista. Lopuksi pyrkii sulkemaan oven kiilaamalla, 

kunnes paikalle tulee käyttöpäällikkö. Pyöröovia tulee käyttää aina ensisijaisesti painehäviön 

minimoimiseksi. Vain todellisessa vaaratilanteessa ovien avaaminen on luvallista. 

Huoltotunneli pidetään aina lukittuna. 

Huoltokuiluun viedään kuljetettava esine tai ajetaan ajoneuvo sisälle, suljetaan ulko-ovi, 

varmistetaan sen tiivis kiinniolo ja vasta sen jälkeen avataan halliin johtava ovi, kun on voitu 

varmistua, että ulompi ovi on lukossa. Mikäli ulompi ja sisempi ovi on samanaikaisesti auki, 

se aiheuttaa hallin paineiden romahtamisen. Huoltokuilun avaimia on siksi vain niiden 

käyttöön perehdytetyillä käyttäjillä. 

 

Huolto- tai kunnossapitolaitteiden aiheuttamat riskit 

Mikäli työkone syttyy palamaan tai alkaa savuttamaan, tulee aina ensin evakuoida halli 

ihmisistä välittömästi. ja soittaa yleiseen hälytysnumeroon. Palavan tai savuttavan laitteen 

siirtäminen on kiellettyä, mikäli siitä voisi aiheutua jotain henkilövahingon vaaraa. Konetta 

voidaan yrittää sammuttaa hallista löytyvillä sammuttimilla pelastuslaitoksen tuloa 

odottaessa.  

 

Hallin seinämään syntyneen repeämän aiheuttamat riskit 

Mikäli seinä- tai kattomateriaaliin syntyy reikä, viilto tai repeämä on valmentajan tai 

joukkueenjohtajan ilmoitettava välittömästi huoltopäivystykseen ja käyttöpäällikölle. 

 

Muuta 

Jalkapallohallin kriisitiedotuksesta vastaavat Savonlinnan kaupunki, vapaa-aikapäällikkö Simo Räty tai 

Tanhuvaaran Urheiluopisto, kiinteistöpäällikkö Jouko Laamanen. Vakavimmissa tapauksissa ole yhteydessä 

mahdollisimman pian em. henkilöihin kertoaksesi mitä ja missä on tapahtunut. Kriisitilanteen sattuessa 

tapahtumien kommentointi medialle jalkapallohallin edustajana on muilta toimihenkilöiltä kielletty.  

 

 

 



Riskianalyysi  

Taulukkoon on kerätty mahdollisia uhka-, rikos- tai vaaratilanteita sekä lyhyet toimintaohjeet hallin 

toimijoille kriisitilanteeseen. 

  

Vaara/vamma Seuraus Todennäköisyys Ennakointi Toimenpiteet 

vakava 
loukkaantuminen, 
sairauskohtaus, 
menehtyminen 

Harjoitukset 
keskeytetään. 
Ottelu 
keskeytetään 
tilanteen mukaan 

Epätodennäköinen Ehkäise, vaikea 
ennakoida 

Soita 
112,varmista 
esteetön kulku 

Kaatumisruhjevamma Ei seurausta Todennäköinen Ehkäise, vaikea 
ennakoida 

tapahtuman 
järjestäjä hoitaa  

Tulipalo Toiminta 
keskeytetään 

Epätodennäköinen Tupakointi vain 
tupakointipaikalla. 
ehkäise, 
palovartiointi 

Soita 112, pelasta 
henkilöt 

Ukkonen, kova sade, 
kova tuuli yli 15 m/s 

Todennäköinen 
keskeytys 

Melko 
todennäköinen 

Vaikea ennakoida Ohjataan henkilöt 
ulos, tiedotus 

Sähkökatko Keskeytys 
tilanteen mukaan 

Melko 
todennäköinen 

Vaikea ennakoida Ohjataan henkilöt 
ulos, tiedotus 

Pommiuhka Todennäköinen 
keskeytys 

Epätodennäköinen Vaikea ennakoida Tiedotus, soita 
112, ohjataan 
henkilöt ulos 

Yleinen hälytysmerkki Toiminta 
keskeytetään 

Epätodennäköinen Vaikea ennakoida Ohjataan ulos ja 
väestönsuojaan 

kaasuvuoto Toiminta 
keskeytetään 

Epätodennäköinen Vaikea ennakoida soita 112, 
Ohjataan ulos ja 
pois vaara-
alueelta 

     

 


