
Toiminta onnettomuustilanteessa 
Laskuvarjotoimikunta, 11.3.2022 

Toiminta onnettomuustilanteessa (+ lisäksi tietyt puhelinnumerot säilytetään 
erikseen suljetussa kirjekuoressa) 

Yleistä (ks. lisätietoa A, B ja C sekä Kriisiviestintäohje ja Traficomin 
turvallisuustiedote 3.3.2022 Onnettomuuksista ilmoittaminen ja toiminta 
onnettomuuspaikalla) 
• Hyppytoiminta keskeytetään 
• Ilmoitukset: 

• hätäkeskus 112 
• lähin lennonjohto (paikallinen / alue) 
• Suomen Ilmailuliitto ja Laskuvarjotoimikunta 
• OTKES (24/7 päivystysnumero on +358 50 5 112 112) 
• omaiset, jos loukkaantunut antaa luvan (kuolemantapauksessa AINA viranomaisen kautta) 
• yhdistyksen puheenjohtaja, turvallisuuspäällikkö, koulutuspäällikkö, tiedotusvastaava. 

• Kerhon puhelimet, joiden numerot ovat julkisesti saatavilla, otetaan haltuun. Vain se vastaa, joka tietää, 
mitä saa kertoa. 

• Silminnäkijöiden nimet, osoitteet ja puhelinnumerot kootaan annettavaksi viranomaiselle. 
• Paikallaolleiden kerholaisten briefaus. Ei puhuta toisten kanssa tapahtuneesta, jotteivat 

todistajainlausunnot yhdenmukaistuisi. Tärkeintä, että medialle ei puhu kuin kriisitiedotuksesta 
vastaava henkilö! 

• Kerholaisten (ennen kaikkea paikallaolleiden) keskinäinen kriisihuolenpito on tärkeää. 
• Ilmoitetaan lähiomaisille, jos joku on kuollut (sana leviää nopeasti). Ylimääräisiä tietoja onnettomuudesta 

heille ei saa kertoa. 
• Otetaan talteen uhrin omaisuus. Tiedotetaan poliisille omaisuudesta ja sen mahdollisesta tutkinta-

arvosta (hyppypäiväkirja, varjokirjat…). 

Onnettomuuspaikalla (ks. lisätieto A, B ja C) 
• Estetään lisäonnettomuuksien synty (tie tai lähiympäristö). 
• Annetaan ensiapu. 
• Eristetään alue ja estetään turhien jälkien syntyminen. 
• Loukkaantuneen varusteet pyritään pitämään mahdollisimman alkuperäisessä tilassa, jos mahdollista. 
• Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa uhria ja varusteita ei saa siirtää. Uhri peitetään tarvittaessa. 
• Otetaan onnettomuuspaikasta maastoon sidottuja valokuvia ja/tai videokuvaa. 
• Järjestetään pelastushenkilökunnan sekä viranomaisten opastus onnettomuuspaikalle. 

Tiedottaminen (ks. lisätietoa Kriisiviestintäohje) 
• Tiedottamisen on oltava niukkaa. Ei soiteta itse minnekään. Jos tiedotusvälineestä soitetaan, kerrotaan 

vain, että onnettomuus on tapahtunut (myös missä ja milloin) ja tiedottamisesta vastaa nimetty henkilö. 
• Onnettomuuden uhrin nimeä ei saa julkaista, ennen kuin uhrin omaisille on mennyt tieto tapahtuneesta. 

ja he ovat antaneet siihen luvan. Kerholaiset eivät saa kertoa nimeä ulkopuolisille. 
• Onnettomuuteen johtaneista syistä ei saa esittää minkäänlaisia arvioita. 
• Onnettomuudesta ei saa keskustella missään julkisessa paikassa, ei ravintoloissa, ei busseissa, ei 

saunassa eikä missään, missä on ulkopuolisia kuulijoita. 
• Täytetään ja lähetetään turvallisuusilmoitus (tätä voi täydentää myöhemmin). 

http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/kriisiviestintaohje/
https://uutiskirjeet.traficom.fi/a/s/149853250-10c67136176e0b56f577dd4c316f2e77/4934425
https://uutiskirjeet.traficom.fi/a/s/149853250-10c67136176e0b56f577dd4c316f2e77/4934425
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/kriisiviestintaohje/


 
KERHON NIMI (päivitetty xx.xx.202x)] [täytä ja muokkaa ainakin keltaisella olevat kohdat] 
TOIMINTA VAKAVASSA ONNETTOMUUSTILANTEESSA 
 
Lue tätä ohjetta hitaasti, huolellisesti ja harkiten. Tilanne on varmasti hektinen ja toimit paineen alla, 
mutta hätäilemällä vain viivytät avun saamista oikeaan osoitteeseen. Delegoi tehtäviä, mutta pysy itse 
kartalla, kenelle olet mitäkin delegoinut. Arvio onnettomuuden tapahtuma-ajasta: _____________ 
 
1. Pysäytä hyppytoiminta, ilmoita onnettomuudesta sekä sen hetkisestä vakavuusarviosta 112 sekä 
lennonjohdolle (xxx xxx tai xxx xxx) ja kutsu kaikki kentällä olevat hyppääjät paikalle. Pidä alusta 
lähtien mielessäsi, että uhrin löytyminen, ensiavun antaminen ja ammatti-ihmisten opastaminen paikalle 
mahdollisimman nopeasti on kaikkein tärkeintä. Tapahtumapaikalla olosuhteiden taltiointi on myös 
oleellista tulevan tutkinnan kannalta. Toimi tilanteen mukaan soveltaen seuraavia ohjeita. 
 
2. Arvioi tilanne ja määrää tarpeen mukaan seuraaville lohkoille vetäjät: 
 
A) Johto (nimi): _____________________________________ puh. nro: _____________________ 
 
B) Etsintä / eristys (nimi): _____________________________ puh. nro: _____________________ 
 
C) Opastus (nimi): ___________________________________ puh. nro: _____________________ 
 
3. Mikäli joku on kuollut (tai loukkaantunut siten, ettei voi ilmoittaa omaisilleen), jokainen kerholla 
oleva hyppääjä ilmoittaa omaisilleen, että on kunnossa. Viestin toimittaminen kuolleen tai vakavasti 
loukkaantuneen omaisille sovitaan poliisin kanssa. 
 
4. Johto jatkaa tämän liuskan mukaisesti ja muut vetäjät omilla liuskoillaan. 
 
5. Määrää itsellesi tarpeellinen määrä apulaisia. 
 
6. Toimi B- ja C-lohkojen koordinoijana ja lenkkinä viranomaisten tahojen tilanteen johtajiin, kun nämä 
saapuvat paikalle. Sinun on osattava kertoa, mistä etsitään, onko uhri löytynyt, ja jos on, niin mistä ja 
mikä on sen hetken tilanne avun tarpeen kannalta. Anna tarvittaessa lisätietoa osoitteeseen 112. Poliisille 
ohjeita tutkinnasta antavat rikosylikonstaapeli Mika Vesanen tai komisario Kirsi Kanth, joiden 
puhelinnumerot löytyvät suljetusta kirjekuoresta [luottamuksellinen tieto]. 
 
7. Määrää henkilö, joka lähtee ensimmäisen paikalle saapuvan viranomaisen mukaan. Tämän henkilön 
tulee olla sellainen, joka osaa opastaa viranomaisia uhrin luona. Jos uhri on oppilas, tämä henkilö EI saa 
olla heittänyt kouluttaja, KP tms. Jos uhri on itsenäinen hyppääjä, tämä henkilö EI saa olla sellainen, 
joka on esim. pakannut uhrin VV:n tms. Tämä henkilö odottaa opastuksen alkupisteessä. 
 
8. Kerhon puhelimen päivystys; vain yksi henkilö vastaa eikä tiedoteta muuta kuin: ”On tapahtunut 
onnettomuus, tiedottamisesta vastaa poliisi”. Ei mitään muuta, ei nimiä, ei vakavuusastetta. 
 
9. Kerää onnettomuuden silminnäkijöiden yhteystiedot viranomaisia varten. Ota myös selvää, onko 
onnettomuudesta ilma- tai maavideota ja ota sellaiset haltuun. Tapahtumasta puhuminen kerholla loppuu 
tähän. 
 
10. Ilmoita tapahtuneesta: kerhon PJ xxx xxx, KP xxx xxx, TP xxx xxx, SIL ry toiminnanjohtaja Timo 
Latikka, 040 579 1817, lajipäällikkö Jari Lehti 044 261 2587. Mikäli Lehteä ei saa kiinni, soita LT:n 
puheenjohtaja Timo Kokkonen (v. 2022) 040 510 5467tai LT:n turvallisuusvastaava (v. 2022) Kimmo 
Paularanta 040 584 1485. 
 
11. Kun onnettomuuden uhrin henkilöllisyys on selvillä, ota haltuun hänen kerholla oleva omaisuutensa, 
sovi omaisuuden käsittelystä viranomaisten kanssa ja tee heille selväksi, että omaisuuden seassa on 
tutkintaa palvelevaa materiaalia (esim. hyppykirjanpito, varjokirjat yms.). 
 
12. Nyt saat henkäistä hetken…

A 



 
B-LOHKO, ETSINTÄ JA ERISTYS (päivitetty xx.xx.202x) 
 
Kerhon puhelinnumero on xxx. 
 
 
Johto (nimi): ___________________________________ puh. nro: __________________________ 
 
Opastus (nimi): _________________________________ puh. nro: __________________________ 
 
Kirjoita ylös kellonaika, milloin etsintä aloitettiin, milloin uhri löytyi ja muut mahdolliset asiaan liittyvät 
tekijät, kuten esim. annettiinko ensiapua, liikutettiinko uhria, koskettiinko varusteisiin yms. 
 
 
Etsintä aloitettiin kello: _________________________ 
 
 
Uhri löytyi kello: ______________________________ 
 

Muita huomioita: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1. Ota mukaasi pelastusreppu ja videokamera (tai kännykkäkamera) sekä riittävä määrä apulaisia. 
Tarvittava kartta on pelastusrepussa, mutta tarkista asia. Tästä lähtien sinä olet ainut tästä lohkosta, 
joka on yhteydessä johtoon tai opastukseen.  
 
2. Aloita etsintä oletetun onnettomuusalueen reunalta jakamalla etsijät avoriviin. Arvioi maaston 
tiheyden mukaan avorivin riittävä väljyys. Tiedota johdolle mistä ja milloin aloitat etsinnän. 

• Pysäytä rivin eteneminen aika ajoin ja korjaa muodostelma suoraksi. 

• Jos maastosta löytyy onnettomuuteen mahdollisesti liittyvää tavaraa, esim. kahvoja, merkkaa 
paikka ja jätä tavara koskemattomana paikalle. 

• Jos olet haravoinut yhden alueen ja siirryt jatkamaan etsintää esim. viereisellä alueella, tiedota 
tästä johdolle. 

 
3. Kun uhri löytyy, muista, että ensiavun antaminen on tärkeintä. Tiedota löytymispaikka ja sen hetkinen 
vakavuusarvio ensin opastuksen vetäjälle ja sen jälkeen johdolle. 

• Estä mahdollisten lisävahinkojen syntyminen. 

• Määrää tarpeellinen joukko eristämään alue sivullisten pääsyltä ja suojaamaan varusteita, ettei 
esim. tuuli pääse riepottelemaan varjoa ja muuttamaan tapahtumahetken ”olosuhteita”. Määrää 
loput joukosta järjestämään opastus lähimmältä tieltä onnettomuuspaikalle. Ilmoita opastuksen 
vetäjälle, mistä olet järjestänyt opastuksen onnettomuuspaikalle. 

• Kameran olisi syytä pyöriä koko ajan, kun uhria autetaan tai siirretään. Jos paikalla on jo 
ammatti-ihmisiä, he saattavat kummeksua kuvaamista. Kerro heille, että kuvamateriaalilla on 
oleellinen osa onnettomuuden mahdollisessa rekonstruoinnissa. Hyppääjän varusteet olisi syytä 
pitää mahdollisimman alkuperäisessä kunnossa. 

 
4. Onnettomuuspaikalla ei tupakoida. 

B 



 
C-LOHKO, OPASTUS (päivitetty xx.xx.202x) 
 
Kerhon puhelinnumero on xxx. 
 
 
Johto (nimi): _____________________________________ puh. nro: ________________________ 
 
Etsintä (nimi): ___________________________________ puh. nro: ________________________ 
 
 
Kirjoita ylös, milloin ensiapu saapui paikalla sekä milloin ensiapu oli uhrin luona yms. 
 
 
Ensiapu saapui paikalle kello: ________________________ 
 
 
Ensiapu oli uhrin luona kello: ________________________ 
 

Muita huomioita: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
1. Sovi johdon kanssa, mihin viranomaisia pyydetään tulemaan, eli mistä opastus onnettomuuspaikalle 
järjestetään ja ota mukaasi kartta. Tästä lähtien sinä olet tästä lohkosta ainut, joka on yhteydessä johtoon 
tai etsintään. 
 
2. Mene joukkosi kanssa em. sovitulle paikalle ja odota tietoa etsinnästä. 
 
3. Kun etsintä tiedottaa sinulle löytymispaikan ja mistä sinne on järjestetty opastus, muodosta 
tilanteeseen sopiva katkeamaton opastusketju perille saakka. 
 
4. Nyt saat henkäistä hetken. 

C 
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