
 
LOPPURAPORTTI: 
HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERIN PALO- JA PELASTUSHARJOITUS 8.12.2018 
 
Helsingin Kaupunginteatteri järjesti paloharjoituksen 8.12.2017. Harjoitus toteutettiin yhteistyössä Safety 
Manager Oy:n ja Helsingin Pelastuslaitoksen kanssa. Harjoituksessa simuloitiin tulipalo suuren näyttämön 
varastossa ja lisäksi yleisössä yhden katsojan henkilövahinko poistumistilanteessa. Kokonaisuutena 
arvioiden harjoittelu onnistui hyvin. Harjoituksen tarkoituksena oli mahdollistaa käytännön harjoittelu 
Helsingin Kaupunginteatterin henkilöstölle, testata palo-, pelastus- ja poistumisturvallisuuden järjestelyitä 
sekä harjoitella yhteistoimintaa Pelastuslaitoksen kanssa.  
 
Henkilöstö onnistui tehtävässään erittäin hyvin. Poistumisajaksi kertyi 6 minuuttia, jonka aikana ihmiset 
olivat tulipalon havaitsemisesta ulkona rakennuksesta. Palo saatiin paikannettua ja Pelastuslaitokselle 
opastus kohteelle. Palo-, pelastus- ja poistumisturvallisuuden järjestelyt toimivat kokonaisuutena arvioiden 
hyvin.  
 
Viranomaiset harjoittelivat sammutus- ja henkilön pelastustoimintaa suurella näyttämöllä kolmella yksiköllä 
H30, HE101 ja HE105. Palo sammutettiin ja loukkaantunut katsoja pelastettiin. Palaute viranomaisilta 
Helsingin Kaupunginteatterin turvallisuustoiminnasta oli kokonaisuutena arvioiden hyvä. 
 
Keskeiset kehittämiskohteet: 

• Suojeluorganisaation toiminnan edelleen kehittäminen 
• Kriisiviestintä koko talon sitovassa poikkeustilanteessa 
• Viranomaisen opastuksen varmistaminen sekä kyltein että riittävin henkilöresurssein, joilla on 

riittävä osaaminen talosta (mm.  
• Suunniteltujen poikkeustilanneohjeiden ja -mallien käyttöönottaminen koko henkilöstön tasolla.  

 

Harjoituksen suunnittelu 
Harjoiteltavana oli kaksi onnettomuustilannetta: 
� Tulipalon syttyminen suuren näyttämön oikeassa sivuvarastossa sähkövian seurauksena 

� Katsojan kaatuminen katsomossa poistumistilanteessa, josta seurasi vakava henkilövahinkotilanne 
Tulipalon ja henkilövahingon sijainnit pohjakuvaan merkittyinä: 

Kuvat 

 

 



 
 
Tapahtumien kulku harjoituksessa aikajanalle sijoitettuna 

13:07 Esitys käynnistyi 
13:09 Paloilmoitinjärjestelmän palopainiketta painetaan, palohälytys laukeaa ja hälytysilmoitus siirtyy 
pelastuslaitokselle 
13:10 Hätäpuhelu, jossa kerrottiin näyttämön oikealla puolella sähköpalo. Katsomo tyhjennetty ihmisistä. 
Hätäkeskus tiedusteli parasta 
reittiä pelastuslaitokselle ja kerrottiin Eläintarhantie, opas kohteessa. 
13:10 Yleisössä ollut asiakas kaatui poistumistilanteessa katsomon portaissa ja meni tajuttomaksi (harjoitus 
2) 
13:11 Palorauta alas suurella näyttämöllä 
13:12 Suurin osa yleisöstä ulkona yleisön kokoontumispaikalla 
13:13 Ensimmäinen suojeluvalvoja henkilökunnan kokoontumispaikalla 
13:13 Pelastuslaitoksen HE30 johtoyksikkö saapui paikalle Ensi Linja 2 kautta 
13:13 Hätäkeskus antoi lisätietoja Pelastuslaitoksen yksikölle palon sijainnista ja välitti tiedon 
paloesimiehelle, joka ohjasi 
pelastuslaitoksen yksiköt nopeimmalle hyökkäysreitille Eläintarhankadulle 
13:13 Yleisön kokoontumispaikalle saapui viimeiset ihmiset 
13:14 Pelastuslaitoksen yksiköt HE101 ja HE105 paikalle Eläintarhankadun kautta 
13:15 Hätäpuhelu, josta ilmeni, että yksi tajuton potilas permannolla, hätäsiirretty lämpiön puolelle, katsomo 
tyhjä muista ihmisistä. 
Opas ulkona. 
13:15 Suojeluorganisaatio antoi väliaikatietoja henkilökunnan kokoontumispaikalla 
13:15 Viimeinen henkilökuntaan kuuluva saapui henkilökunnan kokoontumispaikalle 
13:17 Pyörätuolilla liikkunut ihminen saatiin ulos rakennuksesta kokoontumispaikalle saattajien avustamana 
13:19 Pelastuslaitoksen pelastajat suurella näyttämöllä tulipalon tapahtumapaikalla 
13:20 Pelastuslaitoksen pelastajat tiedustelivat tilan, jossa tulipalo sijaitsi 
13:21 Pelastuslaitos sai selvitettyä savunpoiston tilanteen 
13:22 Pelastuslaitos suoritti letkuselvityksen paikan päälle 
13:23 Pelastuslaitos päätti savunpoiston käytöstä 
13:24 Pelastusesimies sai tiedon palon sammutuksesta 
13:24 Savunpoisto käynnistetty 
13:28 Savunpoistolla hyvä vaikutus 
13:29 Henkilökunta siirtyi Eläintarhankadun puolelta palautteeseen 
13:30 Harjoitus päättyi 


