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1 TAUSTA JA TILANNE
Turussa keskustan välittömässä läheisyydessä järjestetään vuotuinen lukioopiskelijoiden penkinpainajaistapahtuma 1.4.2022 klo 13.00-14.00 välisenä aikana. Kuorma-autoilla toteutettava penkinpainajaisajelu- tilaisuus on Turun ja
lähiseudun lukioiden yhteinen, jossa vuotuinen johtovastuu on tänä vuonna Turun Klassillisella lukiolla.
Turvallisuusjärjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Jesse Mäkinen
(K-S Turvamiehet Oy). Turvallisuusalan työt tähän tilaisuuteen toimitetaan osin
opiskelijatyönä, sekä eri organisaatioiden avulla.
Kuorma-autoilla toteutettavan penkinpainajaistapahtuman ohjelma sisältää
tänä(kin) vuonna perinteisesti hauskasti pukeutuneita lukio-opiskelijoita valituilla
teemoilla kuorma-autojen lavoilla heittelemässä makeisia yleisölle. Kuorma-autoissa on ripustuksia lakanoista ja kartongeista, joihin on kirjoitettu humoristisia
mietelauseita ajankohtaisista tapahtumista tai muistoja opintojen ajalta.
Tapahtumalla on pitkät perinteet. Tapahtuma on hengeltään positiivinen ja kiinnostaa kansalaisia yleisesti arjen keskellä. Tapahtumassa ei esitetä mielipiteitä
eikä se sisällä poliittisia kannanottoja.
Tapahtumaan on vapaa pääsy
Paikkakunnat joiden lukio(t) osallistuvat tapahtumaan:
Turku
Naantali
Raisio
Lieto
Kaarina
Parainen
Nousiainen
Lisäksi tapahtumaan osallistuvat halutessaan myös niin sanotusti ”Riemu-ylioppilaat” yhdellä ajoneuvolla.
Arvioitu ajoneuvojen lukumäärä:
45 joista kuorma-autoja 44 ja linja-autoja 1
Arvioitu yleisömäärä:
4000
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1.1 Tapahtumapäivän kulku
AAMUPÄIVÄ
Tapahtumapäivänä 1.4.2022 klo 07.30 alkaen Lounais-Suomen poliisi tarkastaa
tapahtumaan osallistuvat kuorma-autot Turkuhallin ”takana” paikoitusalueella
osoitteessa Artukaistentie kiitotie, 20240 Turku. Tarkistettavien kuorma-autojen
on oltava paikalla viimeistään klo 08.30. Tarkastuspiste suljetaan klo 09.00.
Tarkastuksen johtaa vuoroluettelon mukaisesti poliisin edustaja.
Hyväksytyn tarkastuksen jälkeen kuorma-autot ovat vapaat siirrettäväksi sovittuun kohtaamispaikkaan kuormaamista ja lopullista somistelua varten.
ILTAPÄIVÄ
Tapahtumassa on ainoastaan yksi ohjelmanumero – itse ajelu makeisten heittelyiden kera, ennalta määrättyä reittiä pitkin. Tarkoituksena on, että eri lukioiden
kuorma-autot osallistuvat reitille soveltuvasta risteyksestä aikakehyksen puitteissa. Reitti on käytettävissä muullekin päivittäiselle liikenteelle. Reittiä kierretään nopeusrajoitusten mukaan, kuitenkin enintään 50km/h ja erityistä varovaisuutta noudattaen aikaisintaan klo 13.00 enintään klo 14.00 asti.
Tämän jälkeen kuorma-autot poistuvat joko omien oppilaitostensa alueelle tai
muuhun sovittuun kohtaamispaikkaan purkutoimenpiteitä varten.
Reitti: Käsityöläis- ja puutarhakadun risteys – Käsityöläiskatu – Läntinen pitkäkatu – Brahenkatu – Maariankatu – Aurakatu – Puutarhakatu. (Kuva liitteenä).
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1.2 Järjestelyihin liittyvä henkilöstö ja vastuualueet
Organisaatio :

Tehtävä / vastuualue:

Nimi:

Puhelin:

Muu yhteystieto:

Poliisi; lupahallinto

Lupaviranomainen

Aaltonen,
Harri

02 9544 6603

lupahallinto.lounais-suomi@poliisi.fi

Poliisi; lupahallinto

Lupaviranomainen

Heinonen,
Jarno

Poliisi; liikenne

YJT / Liikenne / Tarkastukset

Vuoroluettelon
mukaan

xxx

xxxxxx

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos

Palotarkastaja

Rantanen,
Hannu

050 433 1643

hannu.rantanen@turku.fi

Turun kaupunki

Työnjohtaja, kunnossapito

Ahlgren Jussi

040 131 7525

jussi.ahlgren@swy.fi

Turun Ammatti-instituutti

Ensiapu

Alhonkoski,
Mika

040 156 1642

mika.alhonkoski@turku.fi

Turun Klassillinen lukio

Järjestäjän edustaja

Heino, Kai

050 4323612

kai.heino@turku.fi

KST Oy

Turvallisuuspäällikkö

Mäkinen,
Jesse

050 562 3626

jesse.makinen@kst.fi

Turun Kaupunki

Ajoneuvosiirrot

Laine, Olli

050 400 3264

ajoneuvosiirrot@turku.fi

Turun Kaupunki

Kaupunkiympäristötoimiala

Kauma, Kaisa

050 5589 136

kaisa.kauma@turku.fi

lupahallinto.lounais-suomi@poliisi.fi

Liikenteenohjaajina toimii pääosin KST Oy:n ja Pandaturvan henkilöstö.
Järjestyksenvalvojina toimii pääosin KST Oy:n ja Pandaturvan henkilöstö.
Kuorma-autojen lavoilla ”yleisvalvojina” toimivat kunkin lukion omat abiturientit.
Ensiapuhenkilöstönä toimii Turun Ammatti-instituutin ensihoitoalan opiskelijat
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2 YLEISTÄ TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ
Turvallisuussuunnittelun, turvallisuushenkilöstön ja tilaisuuden järjestäjän tavoitteena on tapahtuman häiriötön kulku, jossa riskit ovat pienimmillään. Turvallisuushenkilöstön yleisenä tehtävänä on tukea järjestäjätahoa niin, että tapahtuma
onnistuisi heidän tarkoittamallaan tavalla.
Tilaisuuden reitti noudattaa vuoden 2019 järjestelyä ja poikkeaa kolmatta kertaa
perinteisestä reitistä. Yleisömäärää ja yleisön kerääntymisen painopistettä on
vaikea märittää. Vuoden 2019 kokemusten mukaan kauppatoria lähinnä olevat
tieosuudet ovat suosituimpia yleisölle.
Koululaiset ja opiskelijat ohjataan tapahtumajärjestäjän sähköpostin ohjauksella
sille reitin tieosuudelle, joka on lähinnä omaa oppilaitosta.
Muu yleisö ohjataan sosiaalisen median ennakkoinfolla Puutarhakadun ja Maariankadun tieosuuksille. Koko reitistön jalankulkualueet ovat kuitenkin yleisön vapaasti käytettävissä ja valittavissa. Reitistön varrella oleva parkkiruudut ovat kansalaisten normaalissa käytössä tilaisuuden aikana.
Turvallisuustoimintoihin järjestäjän puolesta kuuluvat tässä tilaisuudessa turvallisuuspäällikkö, turvallisuuspäällikön varahenkilö, liikenteenohjaajat, järjestyksenvalvojat, sekä lavoilla olevat valvojat.
Poliisi osallistuu tapahtumaan konsultoinnilla, suunnitelman tarkastamisella, ilmoituksen käsittelyllä ja yhdellä liikenneryhmällä virkatyönä.
Pelastusviranomainen osallistuu toimintoihin konsultoinnilla ja suunnitelman tarkastamisella virkatyönä.
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2.1 Organisaatiokaavio

Tilaisuuden
järjestäjä
Kai Heino
Turvallisuuspäällikkö
Jesse Mäkinen
Järjestyksenvalvoja
joukkue

Liikenteenohjaaja
joukkue

Petri Kolehmainen

Teemu Lahti

Ensiapujoukkue
Oona Kairisto

Järjestyksenvalvojat

Liikenteenohjaajat

Ensiapuhenkilöstö

22-25 hlöä

15 hlöä

8 hlöä

2.2 Toiminta ajatus
Turvallisuuspäällikkö johtaa kokonaisuutta
Yksi joukkue ohjaa liikennettä
Yksi joukkue toimii järjestyksenvalvojina
Yksi joukkue toimii ensiaputehtävissä
Kaikilla joukkueilla on oma johtaja ja reservi
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2.3 Tapahtumapäivän kulku vaiheittain
Vaihe I klo 09.00 mennessä
Kuorma-autot ovat tarkastettu
Vaihe II klo 12.00 mennessä
Turvallisuuspäällikkö pitää tehtävänannon huoltoryhmälle, liikenteenohjaajille,
järjestyksenvalvojille, sekä ensiapuhenkilöstölle Puutorin Hesburgerin läheisyydessä.
Vaihtoehto A Turun kaupunki/(Jussi Ahlgren) Toimittaa tilatun teknisen materiaalin (lippusiimat, nauhat, aidat ja pylväät) ennalta sovituille kokoamispisteille
tarvittaessa.
Vaihtoehto B Turvallisuushenkilöstö noutaa itse materiaalin ja toimittaa sen tapahtumapaikalle, jossa materiaali asennetaan tilanteen mukaisesti.
Vaihe III klo 12.30 mennessä
Liikenteenohjaajat järjestäytyvät omille vastuualueilleen valmistautumaan tehtäviinsä. Tarvittava perehdytys Puutorilla alkukokoontumisen yhteydessä.
Järjestyksenvalvojat järjestäytyvät omille vastuualueilleen valmistautumaan tehtäviinsä.
Ensiapupartiot siirtyvät vastuualueilleen.
Turvallisuuspäällikkö tarkentaa tarvittaessa ohjeita
Vaihe IV klo 13.00-14.00
Liikennevalot ”keltaiselle” – pois käytöstä
Tilaisuus alkaa, toiminta tilanteen mukaan
Tilaisuus päättyy, toiminta tilanteen mukaan
Liikennevalojen palautus normaalikäyttöön
VAIHE V klo 14.00 jälkeen
Vuokramateriaalin kokoaminen sovittuihin kokoamispisteisiin ja suurten roskien
keruu.
Maahan jääneiden makeisten siivous / Turun kaupunki sovitusti (säävaraus)
Lainamateriaalin palautus omistajilleen.
Palautteet ja henkilökohtainen huolto- kotimatkalle, työvuoro päättyy.
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3 HENKILÖSTÖN ALAKOHTAISET TEHTÄVÄT JA OHJEET

Osioon on kuvattu eri tehtävänimikkeet ja tehtävänkuvaukset.

3.1 Turvallisuuspäällikkö
Tehtävänä on suunnitteluvaiheessa toimia yhteyshenkilönä viranomaisiin ja yhteistyötahoihin, hoitaa lupaprosessia omalta osaltaan, valvoa suunnitelman tekoa
ja varata tarvittava henkilöstö turvallisuustoimintoihin.
Myös lukiolaisten yhteyshenkilöiden perehdytys velvollisuuksiin oppituntimuotoisesti. Perehdytys kootusti Luostarivuoren lukion kokousaulassa.
Tapahtumapäivänä turvallisuustoimintojen yleisjohtaminen, apunaan joukkueiden ja ryhmien esimiehet. Johtamispaikkana tapahtumien (yleisön kerääntymisen) painopistealue. Varustuksena: Sään mukainen asustus, matkapuhelin, radiopuhelin, järjestyksenvalvoja-esimies liivi ja muistiinpanovälineet.
Järjestyksenvalvojajoukkueen johtaja toimii turvallisuuspäällikön sijaisena.

3.2 Liikenteenohjaajat 15 hlöä
Liikenteenohjausjoukkueen esimies johtaa ryhmää.
Tehtävänä yleisesti ohjata liikennettä kullekin ennalta määrätyn risteyksen alueella. Ohjauksen painopisteenä jalankulkijat ja tilaisuutta seuraamaan jäävä
yleisö. Ajoneuvoliikenteen ohjausta tehdään vain tarvittaessa, mikäli liikenne ei
ole sujuvaa.
Varustus: Säänmukaiset takki ja housut, sekä heijastinliivi, jossa teksti ”Liikenteenohjaaja”, käsiopaste, sään mukainen päähine, jalkineet ja hansikkaat.
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3.3 Järjestyksenvalvojat 22-25 hlöä
Järjestyksenvalvojajoukkueen esimies johtaa järjestyksenvalvojia ja tarvittaessa
toimii turvallisuuspäällikön sijaisena.
Tehtävänä yleisesti valvoa järjestystä, turvallisuutta ja toimillaan edesauttaa tapahtuman häiriötöntä kulkua ennalta määrätyillä alueilla. Erityisesti valvoa, ettei
yleisöstä ”rynnätä” ajoneuvoliikenteen sekaan holtittomasti. Normaali jalankulkuliikenne on kuitenkin sallittu (suojatiet jne).
Lähtökohtatilanne järjestyksenvalvojien sijoittumiselle on kuvattu liitteessä. Esimies muuttaa sijoittumista tilanteen mukaan.
Varustus: Kaikilla sään mukainen asukokonaisuus ilman logoja/vastaavia tekstejä, esimiehellä oranssi Järjestyksenvalvoja-Esimies heijastinliivi, matkapuhelin,
radiopuhelin ja muistiinpanovälineet. Muilla keltainen järjestyksenvalvoja heijastinliivi, muistiinpanovälineet ja erikseen nimetyillä radiopuhelin.
Voimankäyttövälineitä ei kanneta.

3.5 Lavavalvojat n.45 hlöä
Kunkin kuorma-auton lavalla on oltava erikseen nimetty lavavalvoja, jonka tehtävänä on valvoa lavalla olevaa toimintaa ja puuttua tarvittaessa asiattomaan toimintaan.
Varustus: Tilaisuuden mukainen, sekä keltainen heijastinliivi, jossa ei ole tunnuksia tai keltainen heijastinliivi, jossa teksti ”valvoja”.
Kuorma-auton lavalla olevilla henkilöillä on oltava kohtuullisesti tilaa viranomaisen ennakko-ohjeistuksen mukaisesti.
Turvallisuuspäälliköllä on lavavalvojien matkapuhelinnumerot, mikäli yhteydenoton tarvetta tulee
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3.6 Ensiapujoukkue 1+3+3+2 hlöä
Tehtävänä on päivystää ja partioida mahdollisten ensiaputilanteiden varalta.
Partioiden toiminta alueet ovat jaettu niin, että ne kattavat koko tilaisuusalueen
(kuva liitteenä).
Varustus: Sään mukainen, radiopuhelin, merkityin liivein ”ensiapu”, ensiapu välineistö ”reppu”. Koulutus EA2.

4 TAPAHTUMAN RISKIANALYYSI
Taulukoihin 1 ja 2 on kuvattu arvioituja riskejä kokemusten, sekä haastattelujen
perusteella aiemmin esille tulleita seikkoja.
Tilaisuus on, kuten todettua, perinteinen ja luonteeltaan iloinen tapahtuma. Erityistä ulkoista uhkaa ei ole ilmennyt tilaisuutta tai sen henkilöstöä kohtaan.
Ensiapuhenkilöstöä on varattu runsaasti, johtuen tapahtuman toiminta-alueen
pituudesta ja näköyhteyden puutteesta koko reitille.
Tilaisuudessa on myös paljon lapsia ja nuoria, joiden innokkuus saattaa vaikuttaa varovaisuuden puutteeseen esim karamellejä kerätessä.
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4.1 Riskitaulukko 1
Riski

Seuraus

Valo-ohjauksen
Ruuhkautuminen
muutoksen puuttuminen.
Yleisön ryntäämi- Loukkaantuminen ajotielle
nen
Yleisömassan leviäminen ajotielle
Asiaton toiminta
lavalla
Pakokaasujen
hengittäminen
Liukas lava
Yleisömäärän
paljous
Liikenneonnettomuus
Tahallaan aiheutettu liikenneonnettomuus
Kuorma-auton
rikkoutuminen
Sairauskohtaus
yleisössä

Ennaltaehkäisy

Toimenpiteet

Huomioitavaa

Ennakkoinfo

Liikenteenohjaajan toiminta, ennakointi
JV:n ennaltaehkäisevä toiminta

Perehdytys

Yleisön ohjaaminen, huoltoryhmän toiminta esimiehen ohjeilla
Valvojan oikeaaikainen toiminta

Rohkeus puuttua
tapahtumien kulkuun

Sovittu aamulle
1.4.2022

Tarkastus ajoissa

Ennakkoinfo
Reservillä varautuminen

Ensiapupartio tilaisuudessa
Johtaminen korostuu

112, viranomainen läsnä

Ajoissa, jaksoittain

Ennakkoinfo,
opasteet, riittävä
henkilöstö
LoukkaantumiOpasteet, ohjaaset, ruuhkautumi- minen kauemnen
mas reitin varrelle, ennakkoinfo
LoukkaantumiOhjeistus, valvonen, omaisuuden jan valinta
rikkoutuminen
Huonovointisuus Ajoneuvon tarkastus ja oikea
varustelu
LoukkaantumiSoveltuvat jalkinen
neet
RuuhkautumiEnnakkoinfo,
nen, tilaisuuden
henkilöstön
epäonnistuminen määrä
LoukkaantumiEnnakkoinfo,
nen, menehtymi- henkilöstön raunen
hallinen toiminta
Suuret henkilöva- Sovittu kokoontuhingot
mispaikka.
Liikenteen ruuhkautuminen
Hoidon viivästyminen, henkilövahingot

Kokoontuminen
Turkuhallin pihalle
Kuorma-auton
Ajoneuvon rikkunnon tarkastus koutuessa liikenja asianmukainen teen ohjaus
huolto
Riittävä määrä
Ennakko-ohjeet
ea-henkilöstöä ja ja havainnointi
yleisvalvontaa

Tehtävänanto
ennakkoon

Tarvittaessa JV
puuttuu asiaan

Viranomainen
johtaa toimintaa
Myös hinauspalvelun/vast tilaaminen.
Hälytysajoneuvoille esteetön
kulku.
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4.2 Riskitaulukko 2

Riski
Paniikkikohtaus
(Suuren
ihmismassan
keskelle
joutuminen)

Intoksikaatiot
(alkoholi,
huumausaineet)

Liikenneonnettomu
us

Isku päähän

Seuraus
Hyperventilaatio,
pyörtyminen
happivajeen
vuoksi.

Ensiavun tarve
Psyykkinen ensiapu,
tärkeää tunnistaa, mistä
on kyse. Ei tarvetta
ambulanssille, ellei
kohtauksen saanut mene
tajuttomaksi. Turhaa
kuormitusta ensihoidolle,
jos heidät kutsutaan
sydänkohtaustehtävälle,
vain koska ei osata
tunnistaa, mistä on kyse.
Resurssien
turvaaminen.
Pahoinvointi,
Hengitysteiden
huimaus,
turvaaminen, pyritään
tajuttomuus,
kartoittamaan, mikä tai
loukkaantuminen
mitkä aineet ovat
(kuten pään
aiheuttaneet
lyöminen),
intoksikaation, 112. Uhri
menehtyminen.
vasemmalle kyljelle
kylkiasentoon.
Tukehtumisriski, koska
pahoinvointi on yleinen
intoksikaation
aiheuttama oire.
Loukkaantuminen Riippuen
ja
liikenneonnettomuuden
vammautuminen,
vakavuudesta, hyvin
pahimmassa
todennäköisesti vaatii
tapauksessa
ensihoidon ja
menehtyminen.
pelastustoimen osaamista.
Ensiapuhenkilöstön tulee
kartoittaa tilanne ja
selvittää uhrien määrä,
sekä pyrkiä rauhoittamaan
yleisöä ja näin ehkäistä
paniikkia yleisössä.
Huimaus, pahoin- Tärkeää seurata uhrin tavointi, tajuttomuus, junnan tasoa, hengitystä
verenvuoto.
ja oireilua. Tukehtumisriski, koska pahoinvointi
on yleinen oire päähän
kohdistuneen iskun jälkeen. Uhri ehdottomasti

Huomioitavaa
Paniikkikohta
us
sekoitetaan
helposti
esim.
sydänkohtau
kseen >
Ensiapuhenk
ilöstön on
tärkeää
tunnistaa,
mistä on
kyse.
Yleistä
tunnelmaa ja
juhlijoiden
käyttäytymist
ä on syytä
tarkkailla.

Tärkeää
tapahtumapa
ikan
tunteminen,
henkilöstön
rauhallinen
toiminta ja
tilanteen
hallinta sekä
liikenteenohj
aus.
Alkoholin
käyttö ja siitä
johtuva humalatila nostavat päävammojen
riskiä.
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Pahoinpitely

Pään lyöminen,
verenvuodot, tajuttomuus, elottomuus.

**Paleltuminen

Loukkaantuminen
(esim. pään lyöminen), tajuttomuus.

Tukehtuminen
esimerkiksi karkkiin

Hapensaannin estyminen, joka lopulta johtaa tajuttomuuteen ja sen
jälkeen elottomuuteen, jos hengitysteitä tukkivaa kappaletta ei saada
nopeasti pois.

kylkiasentoon. Ambulanssille on tarvetta, koska
uhrin neurologinen status
tulee selvittää. Kylmäpusseja ja verenvuodon tyrehdytykseen sopivia välineitä
on syytä löytyä jokaiselta
ensiapupartiolta.
Riippuen pahoinpitelyn vakavuudesta. Ambulanssia
tarvitaan suurella todennäköisyydellä jo senkin
vuoksi, että fyysistä väkivaltaa kokeneen uhrin
neurologinen status on
syytä tarkistaa. Tarve kuljetukselle jatkohoitoon on
myös suuri.
Paleltuneen evakuointi sisätiloihin, ensiapurepuista tulee löytyä ns.
“avaruushuopia”, joiden
avulla ylläpidetään paleltuneen ihmisen ruumiinlämpöä. Huolehditaan hengitysteiden avoimuudesta.
Ambulanssille on tarvetta,
jos paleltunut on sekava,
unelias tai tajuton.
112, viisi lyöntiä lapaluiden väliin ja viisi kertaa
nykäisy Heimlichin otteella. Jatketaan kaavalla
5 lyöntiä, 5 nykäisyä. Tukehtuvalle annettavaan
ensiapuun ei tarvita ensiapupartioiden puolesta
välineistöä, tärkeää on
soittaa 112 ja aloittaa ensiavun antaminen nopeasti.

*Yhteistyön
merkitys.
Syytä varautua myös teräaseisiin.

Alkoholi nostaa paleltumisriskiä
huomattavasti.

***Huomioidaan, että tukehtumistilanteessa on
toimittava
erityisen rauhallisesti ja
nopeasti.
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* Sujuva yhteistyö toimijoiden välillä korostuu pahoinpitelytilanteissa. Ensiapuhenkilöstöllä ei ole esimerkiksi järjestyksenvalvontaan liittyvää osaamista, ja ensiapuhenkilöstön on tärkeää muistaa, että omaa turvallisuutta ei tule missään nimessä vaarantaa. Tilanne tulee rauhoittaa ennen ensiavun antamista, ja tämä
tehtävä kuuluu järjestyksenvalvojille.
**Paleltumisriski on hyvin sidonnainen säähän. Tapahtuman luonteen huomioon
ottaen tähän riskiin on kuitenkin varauduttava esimerkiksi ns. avaruushuopien
avulla, joita tulee löytyä jokaiselta ensiapupartiolta.
***Varmistetaan, että ensiapuhenkilöstö tunnistaa tukehtuvan ihmisen. Tukehtuva saattaa esimerkiksi pidellä kurkkuaan tai olla hätääntynyt. Myös psyykkisen
ensiavun antaminen on ensiarvoisen tärkeää: Puhuttele ja rauhoittele uhria.
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5 HALLINNOLLISET ASIAT

5.1 Medianäkyvyys ja info
Turun Sanomille esitetään infohenkisen kirjoituksen julkaisua ennen tapahtumaa
Esitetään, että Lounais-Suomen poliisi julkaisisi hyvähenkisen tiedotteen turvallisuusjärjestelyistä, jotka tapahtuvan osin opiskelijatyönä ja toivomuksen siitä, että
yleisö käyttäisi koko reittiä tapahtuman seuraamiseen.
Esitetään, että muut osallistuvat organisaatiot julkaisisivat hyvähenkisen tiedotteen laitoksen Twitter, Instagram ja/tai Facebook tileillään.
5.2 Sisäinen viestintä
Tapahtuman järjestäjä on ollut aktiivisesti yhteydessä yhteistyöoppilaitoksiin ja
organisaatioihin sähköpostitse ja puhelimitse ennen tilaisuutta.
Tilaisuuden toimintasuunnitelma toimitetaan asianosaisille sähköpostitse ensi tilassa (hyväksynnän jälkeen).
Tilaisuuden järjestäjä lähettää viestin läheisille kouluille, että tilaisuutta seurattaisiin tullusta suunnasta.
Tilaisuuden aikana turvallisuusorganisaation viestintäkeinot ovat:
Ensisijaisesti:

Radiopuhelin

Toissijaisesti:

Matkapuhelin

Muu:

Henkilökohtainen tapaaminen

Viestipeitteistö:
Turvallisuuspäällikkö
– Johto
Ensiapujjohtaja
-EA Johto
Ensiapupartio 1-3
– EA 1-3
Liikenteenohjaajien esimies
– Liikenne Johto
Liikenteenohjaaja 1-5
– Liikenne 1-5
JV Jjohtaja
-JV Johto
JV ryhmien johtajat 1-5
-JV ryhmä 1-5
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5.3 Vakuutukset ja asiakirjat
Kukin oppilaitos vastaa opiskelijoidensa vakuuttamisesta, oman oppilaitoksensa
tavan mukaisesti.
Kukin oppilaitos vastaa tapahtumajärjestelyihin osallistuvan henkilökunnan vakuuttamisesta. Vakuutustodistukset, ajoneuvolomakkeet ja valtakirjat tulee lähettää turvallisuuspäällikölle 15.3.2022 mennessä.
Kuorma-autoilla tulee olla voimassa oleva toimintaan soveltuva vakuutus, sekä
kuljettajan tulee täyttää viranomaisen vaatimukset koulutuksesta ja kokemuksesta.

5.4 Raportointi ja laskutus
Turvallisuuspäällikkö kirjoittaa tapahtumasta raportin, joka toimitetaan tapahtuman järjestäjälle. Raportin tulee sisältää tapahtuman kulku yleisesti, mahdolliset
erilliset huomiota aiheuttaneen tapahtumat, sekä ”lessons learned”-pohdinnot tulevia vuosia ajatellen.
Tapahtumasta aiheutuvat kulut ja niiden suoritus:
Turun Kaupungin sopimus turvallisuusjärjestelyjen toimittajasta
(K-S Turvamiehet Oy).
Turun kaupungin sopimus katujen kunnossapidosta/siivous
(yhteyshenkilö Jussi Ahlgren)
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5.5 Toimenpiteet aikajärjestyksessä
1.
2.
3.
4.

Yhteistyöstä sopiminen järjestäjän ja yhteistyöoppilaitosten kanssa
Turvallisuuspäällikön nimeäminen
Valtakirja turvallisuuspäällikölle asioiden sopimisen sujuvoittamiseksi
Suunnittelupalaverit järjestäjän ja lupaviranomaisten kanssa, eri ohjeiden kokoaminen
5. Materiaalin hankinta, tilaukset ja varaukset
6. Henkilöstön hankinta ja rekrytointi
7. Maankäyttöluvan ja poikkeusjärjestelyiden hakeminen maa-alueiden omistajilta
a. Turun kaupunki – reitin tiestö
b. Turun kaupunki -- Artukaisten kiitotie
8. Sovitun suunnitelman valmistelu (Turvallisuus-, pelastus-, tai toimintasuunnitelma)
9. Ajoneuvokohtaisen lomakkeen toimittaminen poliisille
10. Tarvittava suunnitelma pelastuslaitokselle (viimeistään 14 vrk ennen)
11. Ilmoitus yleisötilaisuudesta (viimeistään 5 vrk ennen)
12. Mahdolliset täydennykset ja korjaukset
13. Lupaviranomaisten hyväksyntä.
14. Tilaisuuden toteutus käytännössä
15. Raportointi
16. Laskutukset

5.6 Muut järjestelyt, opasteet ja niihin liittyvä materiaali
Tarvetta yleisön käyttöön varattavista katu- tai p-alueosuuksista ei toistaiseksi
ole tullut esille. Tätä asiaa ohjaavat katujen remontti- ja kunnossapitotyöt, sekä
tilaisuuspäivän lumitilanne. Tilannetta arvioidaan päivittäin ennen tilaisuutta.
Turun Kaupungin ”ajoneuvosiirrot” osasto hoitaa sääntöjen mukaisesti aiemmin
siirtovaroitusmerkit esitetylle paikalle, mikäli joitain alueita päätetään esittää
käyttöön, sekä yhteistyössä Turun Kaupungin kanssa paikka rajataan soveltuvalla kalustolla.
Kuvat ja esitykset lähetetään tarvittaessa arvioitavasi hyväksyville tahoille.
Tarvittava vuokramateriaali Turun kaupungilta (arvio):
Muovinauha

2 rullaa

Tolppa ja jalusta

30 kpl
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LÄHTEET JA LIITELUETTELO
Kokoontumislaki
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista
Pelastuslaki
Lounais-Suomen poliisilaitoksen ohjauskirje lukioille 2022
Turun kaupungin ohjauskirje liikenteenohjauksesta jne 2018
Palaveri Klassisen lukion rehtorin (Kai Heino) kanssa
Palaveri Lounais-Suomen poliisin lupahallinnon kanssa
Puhelinkeskustelu palotarkastaja Hannu Rantasen kanssa
Muistiot lukioiden kokouksista
Ensihoito-opiskelija Oona Kairisto (riskitaulukko 2)
Omat kokemukset

LIITTEET
Valtakirja asioiden hoitoa varten

*Erillinen

Henkilöstöluettelo toimialoittain

*Erillinen

Maankäyttölupa

*Erillinen

Kuva jossa piirros mahdollisten paikoitusruutujen rajaamisesta yleisölle
Karttaluonnos järjestyksenvalvojien sijoittumiselle
Karttaluonnos liikenteenohjaajille
Karttaluonnos ensiapupartiolle
Karttaluonnos viestintä peitteistöstä
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Muovinauha
Lippusiima
Kulkusuunta merkitty nuolilla.

3

Yleisöalueen rajaamiseen tarkoitettua materiaalia (sulkunauhaa, lippusiimaa ja
tolppia) on pieni reservi, mikäli jokin alue kerää yleisöä ennakoitua enemmän
tarve päivitetään tähän piirrokseen, mikäli tarve ilmenee.
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Ryhmä 3

Ryhmä 4

Ryhmä 2

Ryhmä 1

Ryhmä 5
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Liikenteenohjaaja

Ensiapupartio

EA 3

EA 1

EA 2

Viestintäpeitteistö
Turvallisuuspäällikkö
– Johto
Ensiapujjohtaja
-EA Johto
Ensiapupartio 1-3
– EA 1-3
Liikenteenohjaajien esimies
– Liikenne Johto
Liikenteenohjaaja 1-5
– Liikenne 1-5
JV Jjohtaja
-JV Johto
JV ryhmienjohtajat 1-5
-JV ryhmä 1-5

Alueet ovat suuntaa antavia.
Tarkat tilannekuvaukset puhelimitse
Turvallisuuspäällikkö puh.
050 562 3626
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Ohjeistus liikenteenohjaajille
Liikenteenohjaaja
Liikenteenohjaajien

Liikenne 3

esimies

Liikenne 2

Liikenne johto

Liikenne 1

Viestintäpeitteistö
Turvallisuuspäällikkö
– Johto
Ensiapujjohtaja
-EA Johto
Ensiapupartio 1-3
– EA 1-3
Liikenteenohjaajien esimies
– Liikenne Johto
Liikenteenohjaaja 1-5
– Liikenne 1-5
JV Jjohtaja
-JV Johto
JV ryhmienjohtajat 1-5
-JV ryhmä 1-5

Liikenne 5

Liikenne 4

