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Avoin kansallinen suunnistuskilpailu 18.9.2022 
Kuopion Kaislastenlahti 
Eino Launonen, turvallisuudesta vastaava 
 
 
 
Lausunto yleisötapahtuman pelastussuunnitelmasta  
 
Ilmoittaja  
 

Pohjois-Savon pelastuslaitos on vastaanottanut Eino Launosen sähköpostitse toimittaman 
yleisötapahtuman pelastussuunnitelman 29.8.2022. 
 

Tapahtuma 
 Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma koskee noin 200 hengen suunnistustapahtumaa 

osoitteessa Annikki-veturin tie 3, 71520 Kaislastenlahti. 
  
 Tapahtuma järjestetään 18.9.2022 klo. 9:00-16:00 välisenä aikana.  
 Yleisötapahtuman pelastussuunnitelmassa on mainittu selostus vaarojen ja riskien 

johtopäätelmät, tapahtuma-alueen turvallisuusjärjestelyistä, ohjeet yleisötapahtumaan 
osallistuville annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja 
vaaratilanteissa toimimiseksi.  

 
Pelastuslaitoksen lausunto   
 
 Pelastusviranomainen HYVÄKSYY Pohjois-Savon pelastuslaitokselle toimitetun 

yleisötapahtuman pelastussuunnitelman. (pelastuslaki 379/2011 16 §, Valtioneuvoston 
asetus pelastustoimesta 407/2011 3 §). Tapahtuma ei edellytä erillistä 
tapahtumatarkastusta. 

 
Jakelu 
 

Itä-Suomen poliisilaitos 
ISTIKE Yli 1000 henkilön tapahtumista tai erityispiirteitä omaavasta yleisötapahtumasta 
Ensihoidon johtokeskus 
Asianosainen 

http://www.kuopio.fi/
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 Sovellettavat säädökset 
 

• Laki 390/2005 Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 94 §, 
94a§ ja 97 §. 

• Valtioneuvoston asetus 819/2015 Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 
61 §. 

• Pelastuslaki 379/2011, 16 § Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. 

• Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 3 § 
 
Allekirjoitus 

 
 
29.8.2022 
Palomestari 
Petteri Lintunen 
Pohjois-Savon pelastuslaitos 
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                                                         VALITUSOSOITUS 
 

 
Hallintovalitus Muutoksenhaku (Pelastuslaki 397/2011 104§) 

Pelastuslain nojalla tehtyyn hallintopäätökseen haetaan muutosta siten kuin 

oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Hallintopäätöstä 

on noudatettava heti valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin 

määrää. 

 

Valitusoikeus 

 

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 

tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

 

Valitusviranomainen 

ja valitusaika 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: 

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Minna Canthin katu 64 

PL 1744 

70101 KUOPIO 

 

Virastoposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa 

laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 

Valituskirjelmä 

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- mihin päätökseen haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi  

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero 

 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 

valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän 

nimi, kotikunta ja postiosoite.  

 

Valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä  

- päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- tieto siitä milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai 

muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle 

- asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja 

 

Valituskirjelmän 

toimittaminen 

 

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 

valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 

juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa valitusviranomaiselle 

ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää 

postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii 

perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

Oikeudenkäyntimaksu Hallinto-oikeus voi periä muutoksen hakijalta oikeudenkäyntimaksun. 

 

 


