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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 
1.1 Tilaisuuden nimi Liedon Läpsyttely 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yh-

teystietoineen) 
Jatkuva Liike Oy 044-3566402  

1.3 Järjestämispaikka (Paikan 

nimi ja osoite, ehkä myös GPS-

koordinaatit) 

 
Opintie 1, Liedon koulukeskuksen alue pysäköintiin 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 25.4.2021 klo 09.00 – 13.00 

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 

selvitys tilaisuuden luonteesta) 
 
Suunnistuksen sprinttikilpailu 
 
 
 
 
 

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön 

laatu. liikuntarajoitteisuus tms. 

alkoholitarjoilua jne.) 

 
Yleisöltä pääsy kielletty 
 

 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 

SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.) 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 
2.1 Tulipalo 

 
Tapahtumassa ei ole käytös-
sä sisätiloja, eikä sähkölait-
teita 

 

2.2 Sairaskohtaus  Varataan lähdön ja maalin 
läheisyyteen ajoneuvo, jolla 
voidaan tarvittaessa suorit-
taa evakuointi TYKS/Akuutti 

2.3 Tapaturma  Varataan lähdön ja maalin 
läheisyyteen ajoneuvo, jolla 
voidaan tarvittaessa suorit-
taa evakuointi TYKS/Akuutti 

2.4 Liikenne Kaikki vilkasliikenteiset tiet 
on merkitty kielletyksi alu-
eeksi, ja joiden ylitys on 
mahdollista ainoastaan suo-
jateiden kohdalta. 

Varataan lähdön ja maalin 
läheisyyteen ajoneuvo, jolla 
voidaan tarvittaessa suorit-
taa evakuointi TYKS/Akuutti. 
Suoritetaan kilpailun aikana 
aluepartiointia teiden ylitys-
paikkojen alueilla. 

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei tilapäisrakenteita.  
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2.6 Eksyminen maastoon Varsin suppea taajama-alue, 

jossa suunnistuksen lisens-
siurheilijan eksyminen on 
lähes mahdotonta. 

Suoritetaan kilpailun aikana 
aluepartiointia 
 

 

 

 

 

 

 

 
2.7 Sähkötapaturma Ei sähkölaitteita.  

2.8 Myrkytystapaus Ei tarjoilua tai myyntipistettä.  

 

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                      

AIKANA  

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro  
3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö 

joka vastaa koko tapahtumasta) 

 

Petri Paukkunen 044-3566402 

3.2 Turvallisuudesta vastaava 

 
Kari Lehto 040-7274970 

3.3 Rakenteista vastaava 

 
Petri Paukkunen 044-3566402 

3.4 Liikenne ja pysäköintivas-

taava  
Kari Lehto 040-7274970 

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 

vastaava 
Kari Lehto 040-7274970 

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

2/Kari Lehto 040-7274970 

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

2/Kari Lehto 040-7274970 

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa) 

Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen) 
4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, 

laatu ja sijoitus) 
Ajoneuvon alkusammutusvälineistö infossa 

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-

paikka 
Ensiapulaukku infossa 
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4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-

paikka 

 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-

eelta (reitit joita pitkin yleisö pois-

tuu onnettomuustilanteessa) 

Ei yleisöä 

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-

sön varoittaminen ja henkilökunnan 

hälyttäminen) 

Henkilökunnan hälyttäminen whatsup-ryhmässä 

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 

pelastusajoneuvot pääsevät kohtee-

seen) 

Yleiset tiet käytössä 

 

 

5. MUUTA HUOMIOITAVAA 
Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin) 

5.1 Pysäköintijärjestelyt Liedon koulukeskuksen yleiset pysäköintialueet käytössä 

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökun-

ta) 
Raija Säteri Vibax Tank Oy:n HSEQ -päällikkö/ hätäen-
siapukurssi (voimassa 15.5.2022) 

5.3 Alkusammutuskoulutus 

(Henkilökunta) 

 

5.4 Suunnitelman ja turvallisuus-

järjestelmän saattaminen henki-

löstön tietoon 

 

5.5 Kadonneen etsintä  

 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen 

yleisötilaisuutta. 

 

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt en-

nen tilaisuuden aloittamista. 

 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset 

 

Aika ja paikka: Turku 7.4.2021 
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Petri Paukkunen  Kari Lehto 

Tapahtuman johtaja                                             Tapahtuman turvallisuudesta vastaava 

 

 

       Pelastusviranomainen 

 

LIITTEET   
1. Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, ko-

koontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjes-

telyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.( Alueen kartta on kilpailunjoh-

tajalla) 

2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelas-

tustoiminnan aloittamisesta. On näkyvillä ravintolassa, kuuluttamossa ja alkusammutuskaluston vieressä  


