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1. SUUNNITELMAN TARKOITUS 
 
Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata Husqvarna-kisa 2020 tapahtuman 
toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkiyttää turvallisuuden 
vastuita ja velvoitteita. 
Tämän yleisötapahtuman toteuttamisesta vastaavat tahot sitoutuvat noudattamaan 
pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta sekä 
noudattamaan viranomaisten voimassa olevia koronaohjeita ja -määräyksiä! 
 
1.1 Tapahtuman yleistiedot 
 
Tapahtuman nimi: Husqvarna-kisa 2021, kansallinen suunnistuskilpailu 

Tapahtuman ajankohta: 15.8.2021 klo 9-16 

Tapahtumapaikka: Kilpailukeskus on Anne Hannuksen omistama 
peltoalue. Lähin osoite Veckjärventie 560, 06200 
Porvoo. 
Tieliittymän koordinaatit: 60°23,495'N 25°46,170’E 
Suunnistusmaasto on Veckjärventien eteläpuolisella 
metsäalueella. 
 

Kohderyhmä/asiakaskunta: Suunnistajia, aikuisia ja lapsia, huoltajia ja ohjaajia 
sekä nuoria ja aikuisia toimitsijoita. Ikäjakauma on 8 
- 90 vuotta 
 

Tapahtuman järjestäjä:  Suunnistusseura OK Trian rf, Y-tunnus 2657363-2 
puheenjohtaja@oktrian.fi  
 

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: Kilpailunjohtaja Emma Simosas 
p. 040 515 5735 
 

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: Turvallisuusvastaava Risto Säynäväjärvi,  
p. 040 569 3706 
Liikenne- ja pysäköintivastaava Peter Tallberg,  
p. 0500 718 269 
 

Tapahtuman turvallisuushenkilöstön 
määrä, sijoittelu ja tehtävät 

Kilpailukeskusalueella sekä lähtöpaikoilla on 
yhteensä n. 40 toimitsijaa. Jokainen toiminto on 
miehitetty vähintään kahdella henkilöllä. 
Kilpailukeskusalueella on 2 järjestyksenvalvojaa. 
 

Tapahtuman kuvaus: Suunnistuskilpailu. Lähdöt ovat klo 10:00 – 13:00 
Kilpailuun odotetaan osallistuvan n. 530 kilpailijaa 
sekä yhteensä n. 70 toimitsijaa/huoltajaa. Liikenteen 
ohjaus karttaan merkityillä paikoilla klo 8-16 

Arvio henkilömäärästä: Tapahtuman kokonaisosallistujamäärä on n. 600 
henkilöä, pääosin iältään 10 - 90 vuotta. Yleisön 
joukossa voi olla jonkin verran lapsia. Saman 
aikaisesti suunnistusmaastossa ja 
kilpailukeskuksessa paikalla oleva henkilömäärä 
yhteensä n. 600. Kilpailukeskuksessa on saman 
aikaisesti paikalla n. 250 - 300 henkilöä. 
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Tapahtuman erityispiirteet: Kilpailukeskuksessa on yksinkertainen take-away 
kisakahvio, jonka yhteydessä kaasugrilli 
makkaramyyntiä varten. Käytössä on kuulutus- ja 
tietokonelaitteet. Kilpailukeskuksessa tarvittava 
sähkö saadaan valtakunnan verkosta sekä tuotetaan 
polttomoottorikäyttöisellä generaattorilla. 
Kilpailukeskuksessa ei ole kiinteitä rakenteita, vaan 
tulospalvelua ja muita toimintoja varten kevyet 
telttakatokset. 

Tapahtumapaikan erityispiirteet: Kaikissa tapahtuman toiminnoissa noudatetaan 
viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia 
koronaturvallisuuteen liittyen (katso kohta 4.1). Vain 
välttämättömimmät toiminnot ovat käytössä, jolloin 
vähennetään ihmisten kokoontumista lähekkäin ja 
varmistetaan riittävät turvavälit. Näin minimoidaan 
tartuntariskejä.  
Pysäköintipaikat ovat kilpailukeskuksen välittömässä 
läheisyydessä olevalla pellolla. 
Kilpailun lähtöpaikat sijaitsevat Veckjärventien 
tuntumassa olevalla metsäalueella. Kilpailijat siirtyvät 
kilpailukeskuksesta sinne metsän puolella merkittyä 
reittiä pitkin. 
Kilpailuun osallistuvat viipyvät paikalla tyypillisesti 
vain oman suorituksensa ajan, saapuvat hieman 
ennen lähtöaikaansa ja poistuvat pian oman 
suorituksensa jälkeen. 
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2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI 
 
Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä 
tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. 
 

A - Vaara tai riski B - Syyt C – Seuraukset 

Tulipalo 
Kilpailukeskuksessa: satunnainen syttymissyy esim. 
makkaragrilli, viallinen sähkölaite 
Maastossa: satunnainen syttymissyy esim. ukkonen. 

Tapahtuman keskeyttäminen/hetkellinen 
keskeyttäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, 
maastovahinko, maine 

Tapaturma 
Kompastuminen esteeseen tms. loukkaantuminen 
maastossa tai kilpailukeskuksessa 

Ensiavun/hoidon järjestäminen, henkilövahingot 

Sairauskohtaus 
Satunnainen kilpailijan tai järjestäjän sairauskohtaus 
kilpailukeskuksessa tai maastossa 

Ensiavun/hoidon järjestäminen, henkilövahingot 

Liikenneonnettomuus 
Suunnistajien huolimaton käyttäytyminen liikennealueilla 
tai kilpailukeskuksessa lähettyvillä olevien teiden varsilla 

Ensiavun/hoidon järjestäminen, kolari, 
henkilövahingot, irtaimistovahingot 

Tilapäisrakenteiden 
sortuminen 

Tilapäisrakennelmien huolimaton pystytys 
kilpailukeskuksessa 

Tapahtuman hetkellinen keskeyttäminen, 
henkilöstövahingot, irtaimistovahingot, maine 

Eksyminen maastoon 
Suunnistajan eksyminen Etsintäpartion ja ensiavun/hoidon järjestäminen, 

henkilövahingot 
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3. TAPAHTUMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT  
 
Jokaista kohdassa 2 havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät 
järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman 
toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat. 
 
3.1 Turvallisuusjärjestelyt tapahtumassa havaittujen riskien osalta 
 
Vaara tai riski: Tulipalo Vastuutaho 
Tulipaloja 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 
tulipaloon 

Kilpailukeskuksen infossa on 
jauhesammutin ja sammutuspeite.  
Myös makkaragrillin vieressä on 
jauhesammutin ja sammutuspeite. 
Myös sähkögeneraattorin vieressä on 
jauhesammutin ja sammutuspeite. 

Infon vastaava 
Rita Wickholm 
p. 040 575 8707 
Kisakahvion vastaava 
Nina Simosas 
p. 050 341 2704 
 

Toiminta 
tulipalotilanteessa 

Alkusammutus kilpailukeskuksessa, 
ilmoitetaan p. 112 
Maastopalosta ilmoitetaan p. 112 
Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 

Turvallisuusvastaava 
Risto Säynäväjärvi 
p.  040 569 3706, 
varalla Jari Pullinen,  
p. 040 584 6055 
Ensiavun vastaava 
Heikki Frilander 
p. 050 597 5733 
 

 
Vaara tai riski: Tapaturma Vastuutaho 
Tapaturman 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 
tapaturmaan 

Kilpailukeskuksen ja  
lähdön alueen tarkistaminen, ja 
mahdollisten vaaraa aiheuttavien 
esineiden poisto.  
 

Turvallisuusvastaava 
Risto Säynäväjärvi, 
p. 040 569 3706 / Jari Pullinen, 
p. 040 584 6055 
Lähdön vastaavat 
Hannu Fabritius 
p. 0440 610 933 ja 
Inga-Lill Åberg 
p. 050 541 6044 
Kuntosuunnistuksen vastaava 
Mathias Karlå 
p. 040 544 4678 
 

Toiminta tapaturman 
sattuessa 

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 
Ilmoitetaan puh. 112 
 

Ensiavun vastaava 
Heikki Frilander 
p. 050 597 5733 
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Vaara tai riski: Sairauskohtaus Vastuutaho 
Sairaskohtauksen 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 

Järjestäjällä on tapahtuman aikana 
ensiaputeltta kilpailukeskuksessa. 
Maastossa ei ole ensiapupistettä, 
mutta tarvittaessa otetaan yhteys 
lähtöpaikoille tai pysäköinnin 
ohjaajiin. 

Ensiavun vastaava 
Heikki Frilander 
p. 050 597 5733 
 

Toiminta 
sairaskohtauksen 
sattuessa 

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 
Ilmoitetaan puh. 112 
Hälytysajoneuvojen opastus 
tapahtumapaikalle: sovitaan 
hälytyksen yhteydessä. 

Ensiavun vastaava 
Heikki Frilander 
p. 050 597 5733 
 

 
Vaara tai riski: Liikenneonnettomuus Vastuutaho 
Liikenneonnettomuu-
den 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 
 

Kilpailukeskuksessa ja lähialueella 
olevan paikoitusalueen opastus ja 
liikenteen ohjauksen järjestäminen 
tapahtuman ajaksi. 
 

Liikenne- ja pysäköintivastaava 
Peter Tallberg,  
p. 0500 718 269 
 
 

Toiminta 
liikenneonnettomuus-
tilanteessa 

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 
Ilmoitetaan puh. 112 
Hälytysajoneuvojen opastus 
tapahtumapaikalle: sovitaan 
hälytyksen yhteydessä. 
 

Liikenteen ohjaajat sekä 
Ensiavun vastaava 
Heikki Frilander 
p. 050 597 5733 
 

 
Vaara tai riski: Tilapäisrakenteiden sortuminen Vastuutaho 
Tilapäisrakenteiden 
sortumisen 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 

Tilapäisrakennelmien (maali- ja 
vaihtoalueen karsinat, tuloslaskennan 
ja infon sekä ensiavun teltat, take-
away kahvion teltta, makkaragrilli) 
huolellinen pystytys ja kiinnitys. 
 
Pienet teltat järjestäjillä, kiinnitetään 
kulmistaan ja pitkän sivun keskeltä 
maakiiloilla maahan kiinni tai 
tarvittaessa painoja käyttäen. Kevyet 
teltat ja katokset kiinnitetään 
kulmistaan. 
 

Turvallisuusvastaava 
Risto Säynäväjärvi, 
p. 040 569 3706 / Jari Pullinen, 
p. 040 584 6055 
 

Toiminta 
tilapäisrakenteiden 
sortumistilanteessa 

Tilapäisrakennelmien uudelleen 
pystytys 
Mahdollisten henkilövahinkojen 
yhteydessä ensiapu annetaan 
tapahtumapaikalla. Ilmoitetaan puh. 
112 
Hälytysajoneuvojen opastus 
tapahtumapaikalle: sovitaan 
hälytyksen yhteydessä. 
 
 
 

Turvallisuusvastaava 
Risto Säynäväjärvi, 
p. 040 569 3706 / Jari Pullinen, 
p. 040 584 6055 
Ensiavun vastaava 
Heikki Frilander 
p. 050 597 5733 
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Vaara tai riski: Eksyminen maastoon Vastuutaho 
Maastoon eksymisen 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 

Kilpailuradat on suunniteltu ikä- ja 
taitotasoon sopiviksi.  
Ratamestarilla, tulospalvelussa ja 
ensiavussa on saatavilla 
kilpailukartta, johon on kaikki radat ja 
rastipisteet merkitty. 

Ratamestariryhmän johtaja Pasi 
Liitiäinen toimittaa kartat infon ja 
ensiavun vastaaville. 

Toiminta maastoon 
eksyminen 
tilanteessa 

Suunnistajan eksyminen: Mikäli 
osanottaja ei ole palannut välittömästi 
eksymisilmoituksen saapumisesta tai 
viimeistään 15 min. kuluessa maalin 
sulkemisesta eikä myöhemmästä 
paluusta ole sovittu, järjestäjän partio 
suorittaa maastotiedustelun. Ellei se 
tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille 
(puh. 112) hengen-/terveydenvaaran 
kokonaistilanteen arvion mukaan 
(lapsi/vanhus – terve aikuinen, sataa / 
on kylmää – kaunis, lämmin 
kesäpäivä, pimeä pian tulossa – on 
pitkään valoisaa jne).  
 
Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 
Ilmoitetaan puh. 112 
Hälytysajoneuvojen opastus 
tapahtumapaikalle: sovitaan 
hälytyksen yhteydessä. 
Paikalla on koko kilpailun ajan 
nimetty lääkäri. Vakavissa 
sairaustapauksissa hälytetään 
sairasauto, lievemmät 
sairaustapaukset ohjataan 
tarvittaessa terveyskeskuksen 
päivystykseen. 
 
Loukkaantuneet, jotka eivät pääse 
omin avuin pois metsästä, käydään 
hakemassa miesvoimin lähimmälle 
tielle, mikäli se vain on suunnistajan 
kunnon perusteella mahdollista. 
Ambulanssi opastetaan/ohjataan 
loukkaantuneen luo puhelimitse. 
Kilpailualueen reunojen lähistölle 
pääsee autolla (kartta 
pelastussuunnitelman liitteenä 3).  
Ensiapuryhmällä on käytössään 
kilpailukartta, johon on merkitty kaikki 
rastit. 

Kilpailun johtaja koordinoi 
toimintaa 
Emma Simosas 
p. 040 515 5735 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensiavun vastaava 
Heikki Frilander 
p. 050 597 5733 
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3.2 Yksityiskohtaiset turvallisuusjärjestelyt 
 
Alkusammutuskalusto: Kilpailukeskuksessa on 3 kpl jauhesammuttimia (vähintään 6 kg) ja 
sammutuspeite. 
 
Automaattinen paloilmoitin: Ei ole, tapahtuma järjestetään ulkona. 
 
Ensiapu: Ensiapujärjestelyt ovat kilpailukeskuksessa. Noudatetaan voimassa olevia 
koronapandemialta suojautumisen viranomaismääräyksiä / -suosituksia. 
 
Ensiavun 
vastuuhenkilö 

Nimi: Heikki Frilander 
Puhelin: 050 597 5733 
Sähköposti: heikki.frilander@mbnet.fi 

Ensiapuhenkilöstö  Määrä Koulutus Päivystysaika 

Johto 1 lääkäri 9-16 
Päivystäjät 1 sairaanhoitaja 9-16 

 
Ensiapumateriaali Kilpailukeskuksessa sijaitsevassa ensiaputeltassa on 2 makuupaikkaa, 

peittoja sekä lääkärin ensiaputoimenpiteiden tekemiseen tarvitsemia 
välineitä, puhdistusaineita, sidostarvikkeita, kylmäpakkauksia ja 
lääkkeitä.  
 

 
 
Henkilömäärä: Noin 530 suunnistajaa, noin 30 ohjaajaa/huoltajaa. Järjestelytehtävissä on 
toimitsijoita noin 40 henkilöä. Enimmillään on kilpailukeskuksen alueella samanaikaisesti 
paikalla noin 250 – 350 henkilöä. 
 
Nestekaasu: kaasugrillin lämmityksessä. 
 
Palavat nesteet: Sähköaggregaatin polttoaine. 
 
Palo-osastointi: Ei ole, tapahtuma järjestetään ulkona. 
 
Pelastuslaitoksen toimintaedellytykset:  
Kilpailuja varten on tienvarsiopasteet sekä viitoitus kilpailukeskukseen. 
Kilpailukeskus ja pysäköintialue sijaitsee pellolla, kilpailukeskus osittain tien toisella puolella 
metsässä, lähin osoite Veckjärventie 560, 06200 Porvoo. Pysäköintialueelle johtavan 
tieliittymän koordinaatit: 60°23,495'N 25°46,170’E 
Kilpailukeskukseen pääsee kahta reittiä:  

- 1. opasteiden mukaisesti tie VT 7, liittymä 63 - Sannaistentie (tie 11863) etelään – 
Veckjärventie (tie 11675) lounaaseen 

- 2. Tarmolantien ja Veckjärventien risteys (liikenneympyrä - Veckjärventie (tie 11863) 
itään 

Myös helikopterilla voidaan tarvittaessa laskeutua kilpailukeskuksen läheiselle pellolle. 
Kilpailukeskuksen tilapäisrakennelmat sijoitetaan siten, että pelastustiet ovat käytettävissä. 
 
Poistumisjärjestelyt: Tapahtuma järjestetään ulkona. Kilpailukeskuksen pelastustie on 
Veckjärventie länteen kohti Porvoon keskustaa tai Veckjärventie itään / koilliseen kohti 
Moottoritietä VT 7 
 
Sisusteet/somisteet: Tapahtuma järjestetään ulkona. Tulospalvelun teltta sekä pienehköjä 
telttakatoksia, joissa paperia, kalusteita ja kuulutus sekä tietokonelaitteita. 
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Sähköt: Tilaisuudessa käytetään sähköä kilpailun maalissa olevan tulospalvelun järjestämiseen 
polttomoottorikäyttöisestä aggregaatista. Kilpailukeskukseen tarvittava sähkö saadaan 
valtakunnan verkosta kilpailukeskuksen viereisestä talosta, varalla sähköaggregaatti.  
 
Tilapäiset rakennelmat: Tapahtuman tilapäisiä rakennelmia ovat maalialueen karsinat, 
tuloslaskennan teltta, kahvioteltta, makkaragrilli, Info-teltta ja ensiavun teltta. 
 
Tapahtuma järjestetään ulkona, joten varsinaisia yleisölle tarkoitettuja tilapäisrakennelmia ei 
ole. Koronaohjeistuksen mukaisesti yleisöä ei alueelle toivota. 
 
Tuliesitys, pyrotekniikka: Ei ole. 
 
Tupakointi on kilpailualueella kielletty. 
 
 
4. OHJEET 
 
Henkilökunnan ohjeistus: Tapahtumasta vastaavat ovat perehtyneet pelastussuunnitelmaan 
etukäteen.  
Tilaisuuden pelastussuunnitelma on yleisön nähtävillä kilpailun tulostaululla tapahtuman aikana. 

4.1 Korona-ajan erityisohjeet (Noudatetaan tapahtuma-aikaan voimassa olevia 

viranomaisten määräyksiä ja suosituksia) 

Korona-ohjeet kilpailijalle (ovat mukana myös kilpailijoiden käyttöön tulevissa 
kilpailuohjeissa) 

 Älä saavu kilpailupaikalle nuhaisena, yskäisenä tai jos tunnet itsesi sairaaksi. 
 Huomioi matkustuksen osalta virustilanteen vaatimat ohjeistukset. Kilpailupaikalle 

saa tulla vain kilpailijoita sekä nuorten välttämättömät huoltajat. 
 Käytä käsidesiä ennen kuin siirryt lähtökarsinaan ja maalissa ennen kuin saavut 

tulospalveluun. Myös infossa on käsidesiä tarjolla. 
 Muista turvaväli kaikissa tilanteissa! 
 Vältä kilpailualueella oleskelua / ryhmäytymistä. 
 Vältä yskimistä, syljeskelyä tai nenän tyhjentämistä, vaikka keuhkot olisivatkin 

olleet kovilla suorituksen aikana. 
 Siirry lähtöpaikalle niin, että et joudu odottamaan siellä pitkää aikaa. 
 Suorita leimaus niin, että vältät turhaa leimasimeen koskemista. 
 Siirry välittömästi pois rastirakenteen luota leimattuasi, ettei synny ruuhkaa. 

Järjestäjän Korona-toimenpiteet (ovat mukana kilpailuohjeissa ja toimitsijoiden 
koulutuksessa näitä painotetaan erityisesti) 

Järjestäjä noudattaa Suomen Suunnistusliitto SSL:n ohjetta Korona-turvallisten 
kilpailujen järjestämiseksi mahdollisimman kattavasti: 

 Käsidesiä on tarjolla useissa paikoissa. 
 Osa toimitsijoista käyttää suojavarusteita. 
 Väljyys lähtöpaikalla ja maalialueella. 
 Tulokset ovat vain netissä. 



10 
 

5. POHJAKARTTA, KILPAILUKESKUS JA LIIKENNEOPASTUS 
 
5.1.KILPAILUALUE 
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Tienvarsiopasteet 15.8.2021, Porvoo 
 

 

 

Kyltit: 
 

- Sannaistentien, nro 11863 ja Jakarintien, nro 1571, risteyksessä, nuoli oikealle ja teksti Kilpailukeskus 3 
km. 

- Tarmolantien ja Veckjärventien, nro 1571, liikenneympyrän jälkeen, nuoli suoraan eteenpäin ja teksti 
Kilpailukeskus 5 km. 

- Veckjärventie 511 kohdalla, suuntaan Sannainen, alennettu ajonopeus, 40 km/h, ja teksti suunnistajia, 
suuntaan Porvoo ajonopeus 60 km/h. 

- Veckjärventie 610 kohdalla, suuntaan Porvoo, alennettu ajonopeus, 40 km/h ja teksti suunnistajia, 
suuntaan Sannainen ajonopeus 60 km/h. 

- Veckjärventie 555 kohdalla nuoli vasemmalle ja teksti Pysäköinti. 
- Veckjärventie 565 kohdalla nuoli oikealle ja teksti Pysäköinti. 

 

 



12 
 

 

 

 

 



13 
 

 OK Ei 
käytössä 

Korjattava / 
korjauksen 

vastuuhenkilö 

Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu 
pelastuslaitokselle vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa. 

OK   

Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, ympäristökeskus, 
aluehallintovirasto) on hankittu. 

  Valmisteilla/ 
Risto 
Säynäväjärvi 

Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle 
vähintään 14 vuorokautta ennen esitystä. 

 ei 
käytössä 

 

Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus 
pelastusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen 
tehosteiden käyttöä. 

 ei 
käytössä 

 

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu 
paikkakunnan poliisille vähintään 7 vuorokautta ennen 
näytöksen järjestämistä. 

 ei 
käytössä 

 

Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin 
pelastuslaitokselle ja paikallisia ohjeistuksia noudatetaan. 

 ei 
käytössä 

 

Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman 
pelastussuunnitelmaan. 

  Perehdytetään 
14.8. / 
Risto 
Säynäväjärvi 

Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on 
esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu. 

ok   

Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty 
ensiapuvalmius. 

ok   

Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on 
tiedossa ja sitä valvotaan. 

ok   

Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään 
esteettöminä. 

  Merkitään 15.8.  
/ Jari Pullinen 

Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen 
osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita. 

ok   

Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan 
määräyksiä ja ohjeita. 

ok   

Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja 
ohjeita sekä valmistajan antamia ohjeita. 

ok   

Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä 
esteettömiä. 

ok   

Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei 
kiilata auki. 

 ei 
käytössä 

 

Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti 
syttyvä SL1 tai vastaava) 

ok   
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6. TARKASTUSLISTA 
 
 
 
 
Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpanosta 
ja sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä järjestelyitä.  
 
Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tarvittavat 
muutokset, jotta tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia järjestelyitä. 
 
 
Pelastussuunnitelma lähetetään viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman  
alkua pelastusviranomaiselle. 
 
 


