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POHJANLINNAN PESÄPALLOKENTÄN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 

 
1. Perustiedot ottelusta 
 
Pohjanlinnan pesäpallokenttä sijaitsee Kankaanpään kaupungin keskustassa olevassa 
Liikuntakeskuksessa. Kenttä on tekonurmikenttä, jota ympäröi katsomorakenteet ja verkkoaita, 
lukuun ottamatta kentän takarajan takana olevaa osaa. Vierasjoukkueiden puku- ja 
peseytymistiloina toimivat Liikuntakeskuksessa olevat ulkoalueiden pukutilat. Kentän kuuluttamo- 
ja selostamotilat ovat kotipesäkatsomon päällä. Myös kirjurit toimivat kyseisessä tilassa. Yleisön 
käyttöön tarkoitetut WC-tilat ovat kotipesäkatsomon alla sekä KaMarilla ja Liikuntakeskuksen 
tiloissa. Kentän kioskit sijaitsevat kotipesäkatsomon ja kolmoskatsomon välissä sekä 
kakkoskatsomon päässä. Sisääntulo kentälle tapahtuu KaMarin puoleisen kioskin vierestä ja 
kentän takaosasta uimahallin vierestä sekä kakkoskatsomon päästä (vain tarvittaessa). 
Lipunmyyntipisteet sijaitsevat myös näissä paikoissa. Pohjanlinnan kentän katsomoissa on 
yhteensä noin 2300 istumapaikkaa, joista noin 500 on katetussa kolmoskatsomossa. Muut 
katsomotilat ovat kattamattomia. Kotipesäkatsomon etuosassa on pyörätuolikatsojia varten oma 
katsomotilansa, jota suojaa kentän ja katsomon välissä oleva suojamuuri + verkko. 
 
Pallotyttöinä toimivat seuran omat juniorit. 
 
2. Kentän rakenne 
 
Kentän pohjapiirros ja turvaverkkosuunnitelma on liitteenä 1. 
 
3. Organisaatio ja yhteystiedot 
 
Pohjanlinnan kentällä tapahtuvien otteluiden järjestelyistä vastaa kunkin joukkueen johto ottelusta 
riippuen.  
 
Pohjanlinnan kentän yhteystiedot: 
 * kentän puhelinnumero  02 577 2683 
 * Mailajuniorit ry:n puheenjohtaja  0500 848686 
 * Mailajuniorit ry:n varapuheenjohtaja 040 5632800 
 * naisten joukkueenjohtaja  0500 848 686 
 * naisten suomisarjan yhteyshenkilö 0500 724284 
 * B-tyttöjen joukkueenjohtaja 0500 848 686 
 * Järjestyksenvalvonnasta vastaava  
   henkilö   044 0123969 

* kaupungin kenttämiehet  044 577 2685 
 * liikuntakeskus/uimahalli  02 577 2680 
   (puku- ja peseytymistilojen käyttö) 

* ensiapu   050 5726666 ja 044 5830427 
 

4. Pääsyliput ja katsojamäärät 
 
Naisten ykköspesiksen otteluihin myydään lippuja. Alle 15-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Naisten 
suomisarjan sekä juniorisarjojen otteluun on yleisöllä vapaa sisäänpääsy. Lipunmyynti alkaa 1 h 
ennen ottelun alkua ja päättyy 1. jakson päätyttyä. 
 
Naisten ykköspesiksen otteluihin on sisäänpääsy myös seuran kausikorteilla sekä joukkueiden 
vetäjille ja pelaajille annetuilla kausikohtaisilla pelaaja- ja vetäjäkorteilla. Otteluihin pääsee lisäksi 
Pesäpalloliiton sääntöjen ja ohjeiden mukaisilla toimitsija- ja tuomarikorteilla. 
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Katsojamäärät naisten ykköspesisotteluissa tullee olemaan 150-350 katsojaan kesän 
ajankohdasta, viikonpäivästä sekä ottelupäivän säästä ja vastustajasta riippuen.  
 
 
 
5. Turvallisuushenkilöstö ja tehtävät 
 
Mailajuniorit ry:n hallituksella on kokonaisvastuu kentän turvallisuudesta ottelutapahtumissa. 
Käytännön turvallisuustoiminnasta yksittäisissä otteluissa vastaa kunkin joukkueen johto. Otteluihin 
nimetään tarvittava määrä paikallisen poliisiviranomaisen hyväksymiä järjestyksenvalvojia. 
Järjestyksenvalvojien vastuu- ja yhteyshenkilönä toimii Jouni Viitasalo. Otteluajankohdasta ja 
arvioidusta katsojamäärästä riippuen järjestyksenvalvojien tarve on 2–5 henkilöä naisten 
ykköspesiksen otteluissa. Jokaiseen naisten ykköspesisotteluun nimetään kyseisen ottelun 
turvallisuusjohtaja otteluun ennalta määrätyistä järjestyksenvalvojista. Turvallisuuspäällikön ollessa 
paikalla ottelun aikana hän toimii kyseisen ottelun turvallisuusjohtajana. 
 
Järjestyksenvalvojat huolehtivat yhdessä lipunmyynnin kanssa siitä, ettei katsomoalueelle päästetä 
henkilöltä, jonka päihtymyksensä, käyttäytymisensä tai varustautumisensa vuoksi on perusteltua 
syytä epäillä vaarantavan järjestystä tai turvallisuutta.  
 
Järjestyksenvalvojat huolehtivat lisäksi kenttävalvonnasta sekä tarvittaessa toimivat myös 
katsomovalvonnassa.  
 
 
        
6. Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt 
 
Otteluun ajoneuvolla saapuvat katsojat käyttävät ajoneuvonsa pysäköintiin Liikuntakeskuksen 
pysäköintialueita, kirjaston pysäköintialuetta, kaupungintalon pysäköintialuetta, Pohjanlinnan ja 
Kangasmetsän koulun pysäköintialuetta sekä Pohjanlinnan kentän vieressä kulkevaa 
Kuninkaanlähteenkatua. Viimeksi mainittuun on paikallisen poliisiviranomaisen lupa. Lisätilana on 
tarvittaessa Hotelli Kantrin pysäköintialue, Kankaanpään tori, Ravintola Lumiaisen takapiha ja 
Taidekoulun piha-alue (kävelymatkaa 300–700 metriä).   
 
Liikuntakeskuksen, kirjaston ja Kuninkaanlähteenkadun pysäköintiin ei tarvita ohjausta tai 
valvontaa. Muille pysäköintialueille määrätään tarvittaessa järjestyksenvalvojista 2-4 henkilöä 
tilapäisesti liikenteenohjaustehtäviin tai määrätään tähän tehtävään henkilöt etukäteen erikseen. 
 
 
7. Toimintaohjeet kriisi- ja uhkatilanteissa 
 
Kriisi- tai uhkatilanteina tulevat kyseeseen lähinnä sairaskohtaukset katsomossa, loukkaantumiset 
kentällä tai katsomossa, häirikkö-käyttäytyminen katsomossa, mahdollinen tulipalo katsomo-, 
kioski- ja kuuluttamotiloissa taikka ulkopuoliset muut häiriötekijät. 
 
Ottelun turvallisuusjohtajalla on toimintaohjeet kunkin edellä mainitun kriisi- ja uhkatilanteen 
varalta. Turvallisuusjohtaja käynnistää välittömästi tarvittavat toimenpiteet yhdessä muun 
turvallisuushenkilöstön kanssa. Hän antaa tarvittavat toimintaohjeet yleisölle ja ottelun 
toimihenkilöille kenttäkuulutuksella, käyttäen apuna ottelun kenttäkuuluttajaa. 
 
Häirikkötapauksissa ja mahdollisissa katsomotappelutapauksissa otetaan yhteyttä 
poliisiviranomaiseen yleisen hälytysnumeron (112) kautta ottelun turvallisuusjohtajan harkinnan 
mukaan. Toiminnassa tulee ottaa huomioon poliisin päivystysluonteiset toimintaedellytykset iltaisin 
ja erityisesti viikonloppuisin. Tarvittavat numerot ovat turvallisuusjohtajan toimintaohjeissa ja 
kuuluttamossa. 
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Tulipalotapauksissa ja tarvittaessa muissa onnettomuustapauksissa hälytetään paikalle ottelun 
turvallisuusjohtajan harkinnan mukaan pelastuspalveluyksikkö joko Kankaanpään paloaseman 
suoran numeron tai yleisen hälytysnumeron kautta. Tarvittavat numerot ovat turvallisuusjohtajan 
toimintaohjeissa ja kuuluttamossa. 
        
8. Viestiliikennejärjestelyt 
 
Ottelun turvallisuusjohtajan matkapuhelimen numero ilmoitetaan ennen ottelua kirjallisesti ottelun 
järjestyksenvalvojille, kuuluttamoon sekä pelaavien joukkueiden johtajille ja pelinjohtajille. 
Kuuluttamossa on oltava matkapuhelin, jolla otetaan tarvittaessa yhteys ottelun 
turvallisuusjohtajaan ja hänen mahdollisesti käskemiinsä viranomaisiin. Järjestyksenvalvojilla on 
omat matkapuhelimensa, joiden välityksellä ottelun turvallisuusjohtaja antaa ohjeet ja käskyt 
toiminnasta mahdollisissa pikatilanteissa.  
 
9. Suojalaitteet ja niiden sijoittelu 
 
Suojalaitteina tarvitaan suojaverkkoja, joista on oma suunnitelmansa. Tärkein verkko on 
kolmoskatsomon takakentän puoleisen puolikkaan ja kentän välissä ja se on ripustettava jo 
lämmittelyvaiheessa. Kotipesäkatsomoa suojaa sen ja kentän välissä oleva runsaan metrin 
korkuinen suojamuuri ja sen päällä oleva verkko. Kakkospuolella suojataan pesälle suuntautuvien 
heittojen jatkeella oleva yleisö suojaverkolla. 
 
 
 
 
Sanna Löytökorpi   Matti-Pekka Salo 
puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 

  


