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YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUSUUNNITELMA 

 

Tilaisuuden/tapahtuman nimi 

Saimaa ½- maraton ja hölkkä sekä Prinsessakierros 

Tapahtumapaikka/kilpailukeskus 

Kimpisen urheilupuisto, Urheilukatu, 53100 Lappeenranta 

Tapahtuman ajankohta: 

Lauantai 4.5.2019 

YLEINEN HÄTÄNUMERO  112 (poliisi, pelastustoimi, ensihoito, sairaankuljetukset, tulipalot) 

Päivystys: 

Etelä-Karjalan keskussairaala 
K-siipi, käynti Kahilanniementie 2 , ovi 38 
53130 Lappeenranta 
puh.  päivystysapu  116 117 
 
Imatran Honkaharjun sairaala 
Honkaharju  4 
55800 Imatra 
puh.  päivystysapu  116 117 tai (05) 352 0980 
 
Myrkytystietokeskus 
puh. 0800 147 111  tai (09) 471 977 (suora vanha nro) 
 

1. Suunnitelman tarkoitus 

Tavoitteena on taata juoksu-, hölkkä- ja kävelytapahtuman osanottajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä 

toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan huomioimalla mahdolliset 

riskitekijät ja pyrkimällä ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden 

haittavaikutusten minimointiin.  

Suunnitelma jaetaan kaikille järjestelytehtävien osa-alueiden vastuuhenkilöille. Lisäksi se julkaistaan 

Lappeenrannan Urheilu-Miesten nettisivulla. Vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän 

vastuualueellaan työskentelevä tuntee toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa. 

Suunnitelma toimitetaan Lappeenrannan poliisilaitokselle ja pelastuslaitokselle. 

2. Tilaisuuden yleistiedot 

2.1. Tilaisuuden nimi, ajankohta ja tapahtumapaikka  
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Saimaa ½- maraton ja hölkkä sekä Prinsessakierros, lauantai 4.5.2019 kello 8.00 – 17.00, kilpailukeskus 

Kimpisen urheilupuistossa, Urheilukatu , 53100 Lappeenranta. Talkoot perjantaina  3.5.2019.  

2.2. Tilaisuuden järjestäjä ja yhteyshenkilö 

Lappeenrannan Urheilu-Miehet ry, 0215729-8, Seppo Nuuttila, puh. 040 8251185, 

nuuttila.seppo@gmail.com    

2.3. Selvitys tilaisuudesta ja sen yleisömäärästä  

Kyse on juoksu-, hölkkä- ja kävelytapahtumasta, jonka kilpailukeskuksena on Kimpisen urheilupuisto. Lähtö 

½- maratonille ja hölkälle tapahtuu kello 11.30 ja Prinsessakierrokselle kello 14.00. Osallistujia, toimitsijoita 

ja yleisöä/huoltajia arvioidaan olevan samanaikaisesti kilpailukeskuksessa yhteensä 600. Reitin varrella on 

myös jonkin verran katsojia. Ikärakenne 0 – 85 vuotta. Ei alkoholitarjoilua. Ruokailu ja kahvila. 

Tapahtuman reitti on seuraava: Urheilukenttä (lähtö ja maali), Maaherrankatu, Mäkikatu, Pajakuja, 

Valtakatu ja Kaukaankadun viereinen kävely-/pyörätie, Insinöörintie, Isännöitsijäntie, Kahilanniemen 

golfkentän läpi kulkeva tie, Kaukaankadun, Imatrantien ja Kahilanniementien kävely- /pyörätie, Valto 

Käkelän katu, Ainonkadun kävely-/pyörätie, satama-alue Hiekkalinnalle saakka, Satamatien kävely-

/pyörätie, satama-alue, Ainonkadun kävely-/pyörätie, Pajukatu, Luhtakatu, Mäkikatu, jota pitkin  ½-

maratoonarit jatkavat toiselle kierrokselle. Hölkällä (ja  ½- maratonilla toiselta kierrokselta tultaessa) 

Mäkikadulta käännytään Maaherrankadulle, jolta urheilukentälle. Prinsessakierroksen reitti on muutoin 

sama, mutta se lähtee Kaukaankadun ja Imatrantien kävely-/pyörätien risteyksestä Imatrantien kävely-

/pyörätietä pitkin kiertämättä Kaukaan kautta. Liitteenä kartat reitistä.  

3. Riskien kartoitus, niiden ennaltaehkäisy ja toimenpiteet onnettomuuden sattuessa 

3.1. Tulipalo 

Vaara vähäinen. Toimenpiteenä alkusammutus ja ilmoitus 112. 

3.2. Sairauskohtaus 

Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Reitillä kaksi kahden hengen ea-ryhmää. Hätäensiapu annetaan 

tapahtumapaikalla. Huoltopisteillä ja risteyksen valvonnassa puhelinyhteys ea-ryhmään. Vakavammassa 

tapauksessa soitetaan 112. 

3.3. Tapaturma 

Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Reitillä kaksi kahden hengen ea-ryhmää. Hätäensiapu annetaan 

tapahtumapaikalla. Huoltopisteillä ja risteyksen valvonnassa puhelinyhteys ea-ryhmään. Vakavammassa 

tapauksessa soitetaan 112. 

3.4. Liikenne 

Liikenneonnettomuustilanteessa soitetaan 112 ja paikalla hätäensiapu. Jokaisessa vaarallisemmassa 

risteyksessä ja tien ylityskohdassa on risteyksen valvoja liikenteen ohjaajana. 

3.5. Tilapäisrakenteet 



3 
 

 

Ei rakennettuja korkeita/raskaita rakennelmia. Telttoja pystytetään. Kiinnitetään huomiota telttojen 

kiinnittämiseen rajuilman varalta. Tarvittavat painot ja/tai kiilat.  

3.6. Varmistus kaikkien osanottajien saapumisesta reitiltä   

Reitti on merkitty osittain kalkilla ja opasteilla. Kilpailuohjeiden mukaan keskeyttäneen kilpailijan tulee 

ilmoittautua lähtö- tai maalipaikalla olevalle toimitsijalle tai reitillä ollessaan siellä olevalle toimitsijalle, joka 

ilmoittaa siitä lähtö- ja maalipaikalle. Näin kontrolloidaan, että kaikki osallistujat ovat tulleet pois reitiltä. 

Viimeisen osallistujan perässä jälkipään valvoja, joka huolehtii, että retille ei jää osanottajia.  

Maalissa on ½- maratonin ja hölkän osalta jatkuva tulosseuranta, jonka mukaan voidaan tarkistaa reitillä 

olevien määrä näiden osalta. 

3.7. Sähkötapaturma  

Tapahtumassa käytetään urheilukeskuksen tarjoamaa normaalia verkkovirtaa. Sähkötapaturman riski on 

pieni.  

3.8. Myrkytys 

Juoma-, kahvi- ja teevesi otetaan kaupungin vesijohtoverkosta. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 

Vakavassa tapauksessa soitetaan Myrkytystietokeskukseen puh. 0800 147 111 tai yleiseen hätänumeroon 

112. 

4. Tapahtuman henkilöstö ja heidän yhteystietonsa tapahtuman aikana 

4.1. Tapahtuman johtaja ja yhteyshenkilö: 

Seppo Nuuttila 040 8251185, varalla Virpi Silonsaari 040 5089046 

4.2. Tapahtuman turvallisuudesta ja liikenteen ohjauksesta vastaava henkilö sekä turvallisuushenkilöstö 

Pekka Hyvärinen 040 5614553, järjestyksen- ja risteyksen valvojien, liikenteen ohjauksen ja muun 

turvallisuushenkilöstön määrä, sijoittelu ja tehtävät. Tarpeellinen määrä järjestyksenvalvojia (4-6) ja 

risteyksen valvojia (13-16). Varalla Seppo Nuuttila 040 8251185 

4.3. Tapahtuman tilapäisrakenteista vastaava henkilö 

Pekka Toivakka  050 5369330, varalla Seppo Nuuttila 040 8251185 

4.4. Reitin merkitseminen ja opasteet 

Risto Laari  050 3657299 ja Jukka Mäkirinta  050 4994318, varalla Seppo Nuuttila 040 8251185 

4.5. Tiedottamisesta vastaava henkilö 

Seppo Nuuttila 040 8251185, varalla Virpi Silonsaari 040 5089046 

4.6. Ensiavusta ja pelastushenkilöstöstä vastaava henkilö  

Seppo Nuuttila 040 825 1185, apunaan ea-ryhmä  
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4.7. Vastuuhenkilö tapahtuman aikana 

Seppo Nuuttila 040 8251185, varalla Virpi Silonsaari 040 5089046 

4.8. Onnettomuustiedottamisesta vastaava henkilö 

Seppo Nuuttila  040 8251185, varalla Virpi Silonsaari 040 5089046 

5. Turvallisuusjärjestelyt 

5.1. Alkusammutuskalusto 

Jauhesammuttimet ja sammutuspeitteet. 

5.2. Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka 

Kilpailukeskuksessa ensiapuvälineistöä ja lisäksi kaksi kahden henkilön ea- ryhmää reitin varrella. 

5.3. Kokoontumis- / evakuointipaikka 

Kentän ulkopuoliset alueet tai kentän nurmialue riippuen tilanteesta. 

5.4. Poistumistiet tapahtuma-alueelta 

Samat kuin tapahtumaan saavuttaessa. Urheilukatu ja Maaherrankatu.  

5.5. Sisäinen hälyttäminen 

Ihmisiä ohjeistetaan kentän kuulutuslaitteiden kautta. 

5.6. Pelastustiet 

Urheilukatu ja Maaherrankatu. 

6. Muuta huomioitavaa 

6.1. Pysäköintijärjestelyt 

Urheilukeskuksen pysäköintialue. Tila rajallinen. Liikenteen ohjaus. Tarvittaessa ohjataan muille 

pysäköintipaikoille.  

6.2. Ensiapukoulutus 

Ensiavusta vastaavat terveydenhuollon ammattihenkilöt.  

6.3. Tästä suunnitelmasta tiedottaminen 

Suunnitelma toimitetaan tapahtumaorganisaation vastuuhenkilöille ja julkaistaan Lappeenrannan Urheilu-

Miesten nettisivuilla.  

6.4. Kadonneen etsintä 
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Mikäli osanottaja ei ole palannut kilpailukeskukseen jälkipään valvojan tullessa pois reitiltä, reitti 

tarkastetaan ajamalla se läpi. Pyritään saamaan puhelinyhteys ao. henkilöön. Tarvittaessa ilmoitetaan 

poliisille 112. 

 

Seppo Nuuttila 
tapahtuman johtaja 
040 8251185 
nuuttila.seppo@gmail.com 
 

  


