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1. PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS 

Tämän pelastussuunnitelman tavoitteena on taata Joutsenon Kullervon järjestämän 
juoksutapahtuman kilpailijoiden, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus 
tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset 
riskitekijät sekä pyrkimällä ennalta ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä 
varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin. 
Tätä tarkoitusta varten pelastussuunnitelma jaetaan (sähköisenä) kaikille järjestelytehtävien 
osa-alueiden vastuuhenkilöille. Lisäksi pelastussuunnitelma julkaistaan Joutsenon Kullervon 
maratonin ja Urheilu-Jaskan www-sivuilla. Vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän 
vastuualueellaan työskentelevä tuntee toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa. 
Pelastussuunnitelma toimitetaan Lappeenrannan poliisilaitokselle ja pelastuskeskukseen. 
 

2. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 
 
2.1 Tilaisuuden nimi: 
37. Kullervo-maraton ja SM-maraton 22.9.2018 
 

2.2 Tilaisuuden järjestäjä: 
Joutsenon Kullervon yleisurheilu- ja suunnistusjaosto 
 

2.3 Järjestämispaikka: 
Joutsenon urheilukeskus, Penttiläntie 17, 54100 Joutseno 
. 
2.4 Ajankohta ja aukioloajat: 
22.9.2018 klo 8.00 – 18.00, talkoot perjantaina 21.9.2018 klo 16 - 21 
 

2.5 Selvitys tilaisuudesta: 
Kansallinen Kullervo- maraton juoksukilpailu, jonka yhteydessä yleisten sarjojen SM-maraton. 
n. 300- 350 osallistujaa, 100 toimitsijaa + 150 – 200 huoltajaa/yleisöä.  



Kilpailukeskus, Joutsenon urheilukeskus, Lappeenrannan kaupungin, Joutsenon 
kaupunginosassa 
Juoksureitti kulkee seuraavaa reittiä: Urheilukeskus – Penttilän tien kevyen liikenteen väylä 
kirkonmäelle, Saimaantien kevyen liikenteen väylää Keskuskadulle, josta kevyen liikenteen 
väylää Puistoraitin, Teeritien ja Tiaisen tien ylitse Tavitietä Teollisuustielle, joka ylitetään 
valvotusti. Teollisuustietä pitkin Asentajantielle, Puusepäntie, Valimontie ja Varastokatu, jolta 
käännytään Lappeentien kevyen liikenteen väylälle kohti Karjalaisentien liikenneympyrää. 
Liikenneympyrästä reitti jatkuu Karjalaisentien varressa olevaa kevyen liikenteen väylää pitkin 
Ahvenlammentielle, josta kääntyy Uusi-Ahvenlammentielle ja sieltä jatkuu Linjatien kautta 
takaisin Ahvenlammentielle. Reitti palaa Karjalaisentien kevyen liikenteen väylää pitkin 
liikenneympyrään ja Lappeentien kevyen liikenteen väylää pitkin kirkonmäelle, josta lähdetään 
joko uudelle kierrokselle tai kohti urheilukeskusta Penttiläntien kevyen liikenteen väylää pitkin.  
Kartta liitteenä 
 

2.6 Arvioitu yleisömäärä: 
Kokonaismäärä n.700 henkilöä, ikärakenne 0-85 vuotta. Ei alkoholitarjoilua, kahvila. 
 

3. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN 
ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN 
SATTUESSA 

3.1 Tulipalo: 
Vaara vähäinen, käytettävissä tiloissa on automaattinen sammutusjärjestelmä. 
 Toimenpide: alkusammutus ja ilmoitus 112. 
 

3.2 Sairaskohtaus: 
Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Paikalla on ea-
ryhmä. Tarvittaessa ea-ryhmä lähtee reitille. Huoltopisteiltä ja teiden ylityspisteiltä on puhelin 
yhteys ea-ryhmään. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. 
 

3.3 Tapaturma: 
Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Paikalla ea-
ryhmä. Tarvittaessa ea-ryhmä lähtee reitille. Huoltopisteiltä ja teiden ylityspisteiltä on puhelin 
yhteys ea-ryhmään. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. 
 

3.4 Liikenne: 
Liikenneonnettomuuden sattuessa ilmoitetaan 112 + hätäensiapu. 
 

3.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet: 
Ei rakennettuja korkeita/raskaita rakenteita.  
 

3.6 Varmistus kaikkien kilpailijoiden saapumisesta pois reitiltä: 
Reitti on merkitty risteyksissä kalkilla kulku-uralle. Kilpailijat ovat aktiivisia lajin harrastajia, 
mutta matkan rasittavuuden takia keskeytyksiä tulee. Kilpailuohjeiden mukaan keskeyttäneen 
kilpailijan tulee ilmoittautua maalissa jolla kontrolloidaan että kaikki ovat tulleet pois reitiltä. 
Molempien juoksujen (maraton/puolimaraton) perässä kulkee jälkipään valvoja, joka huolehtii, 
että reitti on tyhjä kilpailijoista kisan päätyttyä. 
Maalissa on jatkuva seuranta, jonka mukaan voidaan tarkistaa reitillä olevien määrä. 
 

3.7 Sähkötapaturma: 
Kilpailuissa käytetään urheilukeskuksen tarjoamaa normaalia verkkovirtaa. Sähkötapaturman 
riski pieni. 



 

3.8 Myrkytystapaus: 
Juoma- ja kahvivesi otetaan kaupungin vesijohtoverkosta. Ensiapu annetaan tapahtuma-
paikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 tai yleiseen 
hätänumeroon 112. 
 

4. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN 
YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA 

4.1 Tilaisuuden johtaja: 
Hannu Myllärinen 0400 682 400, varalla Jaakko Lehtonen 040 754 3969 
Kokonaisvastuu sekä päättää mahdollisen etsinnän aloittamisesta. 
 

4.2 Turvallisuudesta vastaava: 
Hannu Myllärinen puh 0400 682 400, varalla Jaakko Lehtonen 040 754 3969 
Urheilukeskuksen henkilöstö vastaa tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuudesta. 
 

4.3 Rakenteista vastaava: 
Hannu Myllärinen puh 0400 682 400, kenttähenkilökunta 
Kisakeskuksena ovat paikallaan olevat rakennukset ja maalivaunu.  
 

4.4 Liikenne ja pysäköintivastaava: 
Pysäköinnin vastaava Pertti Viskari 0400 459 143 
Vastaa autojen pysäköinnin organisoimisesta, tarvittavien opasteiden pystyttämisestä. 
Opasteet Terho Tiainen 050 5472 803 
Vastaa opastuksesta valtatie 6:lta Joutsenon kirkonkylän kautta kilpailukeskukseen sekä 
reitille ja sen läheisyyteen tulevista opasteista. 
Opasmiesten vastaava; Harri Miettinen 050 4905 414 
Vastaa maratonreitin tienylityspaikoissa opasmiesten paikalla olosta, asian mukaisesta 
varustuksesta (liivi/opasviitta) ja tehtävästä. 
 

4.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava: 
Hannu Myllärinen 0400 682 400, varalla Jaakko Lehtonen 040 754 3969 
 

4.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana: 
Ensiavun vastuuhenkilönä on Eksoten ensihoito. Vastaa vammoja saaneiden ensiavusta ja 

päättää mahdollisista jatkohoidon tarpeista sekä päättää mahdollisen maastoon vietävän 

ensiavun laajuudesta. 

4.7 Pelastushenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana: 
Hannu Myllärinen puh 0400 682 400 
Apuna ea-ryhmä ja toimitsijat 
 

5. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 

5.1 Alkusammutuskalusto: 
Rakennuksissa automaattinen sammutusjärjestelmä ja riittävä alkusammutuskalusto 
 

5.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka: 
Ensiapuvälineistönä kilpailukeskuksessa.  
 



 
5.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka: 
Joutsenon urheilukeskus. 
 
5.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta: 
Reitit ovat samat kuin tapahtumaan saavuttaessa. 
 
5.5 Sisäinen hälyttäminen: 
Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Kuuluttajana on Jorma Pennanen. 
 
5.6 Pelastustiet: 
Penttiläntie 
 
6. MUUTA HUOMIOITAVAA 

6.1 Pysäköintijärjestelyt: 
Opastus valtatie 6:lta Joutsenon risteyksestä, molemmista suunnista (Lpr, Imatra). 
Opasteet ovat paikalla perjantaista 21.9. klo 15.00 lähtien. Ajoaika 6-tieltä kilpailukeskukseen 
5 min. 
Pysäköinti kilpailukeskuksen P-paikoilla (n. 150 paikkaa) ja raviradan ajourat, josta matkaa 
kilpailukeskukseen 150 m. 
Pysäköintiä ohjaavat pysäköinninohjaajat, joilla on päällä huomioliivi ja opasviitta. 
 

6.2 Ensiapukoulutus: 
Ensiavusta vastaavat terveydenhuollon ammattihenkilöt  
 

6.3 Alkusammutuskoulutus: 
Paikalla on kenttähenkilöstö, joka on saanut koulutuksen alkusammutuskaluston käyttöön 
 

6.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon: 
Pelastussuunnitelma toimitetaan kilpailuorganisaation vastuuhenkilöille sähköpostijakeluna. 
Lisäksi se julkaistaan Urheilu-Jaskan nettisivuilla ja Joutsenon Kullervon www-sivuilla 
(http://www.joutsenonkullervo.fi/maraton). Ensiapupisteissä, tulospalvelussa ja infopisteessä 
on kilpailunjärjestäjien puhelinluettelo ja pelastusohje. Kaikille vastuuhenkilöille jaetaan 
kilpailun puhelinluettelo. 
 

6.5 Kadonneen etsintä: 
Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut kilpailukeskukseen jälkipään valvojan tullessa pois 
reitiltä, reitti tarkastetaan ajamalla reitti lävitse. Pyritään saamaan yhteys puhelimitse ao. 
henkilöön. Ellei etsintä ja puhelimitse tehty haku tuota tulosta, n. 1h, ilmoitetaan poliisille 112. 
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Hannu Myllärinen 
Kilpailunjohtaja 
puh 0400 682 400 
email:ht.myllarinen2@pp.inet.fi 

http://www.joutsenonkullervo.fi/maraton

