
 

HELSINKI MARATHON 21.8.2021 

TERVEYSTURVALLISUUSSUUNNITELMA 

1. Tapahtuma 

Helsinki Marathon Oy:n ja Helsinki Half Marathon Oy:n yhteistyössä järjestettävä Helsinki Marathon -

juoksutapahtuma järjestetään lauantaina 21.8.2021. Matkoina tapahtumassa ovat maraton, maratonviesti, 

puolimaraton, 10 km ja lasten juoksut. Tapahtumakeskus sijaitsee Helsingin Meripuistossa ja juoksureitti 

kiertää Kaivopuiston, Eiran, Punavuoren, Kampin, Kluuvin, Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueella. Lisätietoja 

tapahtumasta on saatavilla tapahtuman Internet-sivuilta osoitteista www.helsinkimarathon.fi, 

www.helsinkihalfmarathon.fi ja www.hki10.fi. Osallistujamäärä tapahtumassa on rajattu 8 000 henkilöön. 

Toimitsijoita tapahtumaan on tulossa noin 350 henkilöä. Tapahtuman johtajana toimii Tapani Virtanen. 

2. Viranomaismääräykset ja -ohjeet 

 Osallistujien ja toimitsijoiden terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi tapahtumassa noudatetaan 

koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi annettuja viranomaismääräyksiä, -ohjeita ja -suosituksia. 

Koronaohjeistus toteutetaan koronaviruksen leviämistilanteen mukaisesti. Voimassa olevia ohjeita 

seurataan viranomaisten verkkosivuilta. Tätä terveysturvallisuussuunnitelmaa muutetaan tarvittaessa. 

Tapahtumassa noudatetaan tapahtuma-ajankohdan ohjeita. 

- Tartuntatautilaki 21.12.2016/1227 (www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227)  

- Kokoontumislaki 22.4.1999/530 (www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990530)  

- Valtioneuvosto (valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset)  

- Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa)  

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (thl.fi/fi/web/infektiotaudit-

jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19) 

- Aluehallintovirasto (avi.fi/korona) 

- Helsingissä voimassa olevat keskeiset rajoitukset ja suositukset 

(https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-suositukset-ja-rajoitukset) 

Tämä suunnitelma on toimitettu kommentoitavaksi HUS-alueen tartuntataudeista vastaavalle ylilääkärille. 

3. Terveysasioiden yhteyshenkilö 

Tapahtumassa terveysasioiden yhteyshenkilö on tapahtuman johtaja Tapani Virtanen (puh 050 574 0267, 

tapani.virtanen@runhigh.fi). 

Yhteyshenkilö vastaa viime kädessä tämän suunnitelman tiedottamisesta ja noudattamisesta tapahtumaan 

valmistauduttaessa ja tapahtuman aikana.  

4. Ensiapu 

Ensiavusta tapahtumassa vastaa Peter Railakari (puh 050 511 5051, palvelut@pr-sec.com). Hänen 

toimipisteensä on tapahtuma-alueen yhteydessä. 

5. Järjestyksenvalvonta ja turvallisuuspäällikkö 

Tapahtuman järjestyksenvalvonnasta ja turvallisuudesta vastaa Kari Laitila (puh 045 234 5175, 

kari.laitila@9rturva.fi). Hänen toimipisteensä on ensiavun tavoin tapahtuma-alueen yhteydessä. 

 

 



 

6. Tiedotus ja valvonta 

Tämä suunnitelma on luettavissa tapahtuman Internet-sivuilla osoitteissa www.helsinkimarathon.fi, 

www.helsinkihalfmarathon.fi ja www.hki10.fi. Tiedot informoidaan kaikille tapahtumaan osallistuville 

ennakkoon. Tapahtuman toimihenkilöt neuvovat ja valvovat ohjeiden noudattamista. Ohjeiden 

noudattamatta jättäminen voi johtaa osallistujan tapahtumasta sulkemiseen. Tapahtuma-alueella on info-

kylttejä, jossa muistutetaan toimenpiteistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tämän lisäksi 

tapahtuman juontaja muistuttaa osallistujia säännöllisesti kontaktien välttämisestä. 

7. Osallistumisoikeus 

Tapahtumaan osallistuvilla juoksijoilla ja toimitsijoilla on oikeus osallistua tilaisuuteen vain terveinä. Mikäli 

henkilöllä on korona- tai hengitystieinfektioon viittaavia oireita, epäilys altistumisesta koronalle, 

omaehtoinen karanteeni, määräys karanteenista tai todettu koronavirustauti viimeisen kahden viikon 

aikana, hän ei saa osallistua tapahtumaan eikä tulla tapahtuma-alueelle. 

Mikäli em. seikkoja ilmenee tapahtuman aikana, tulee henkilön välittömästi ilmoittaa siitä tapahtuman 

johtajalle puhelimitse, samalla ilmoittaa keiden kanssa on ollut kontaktissa, poistua paikalta ja noudattaa 

terveysviranomaisten antamia ohjeita. Henkilön kanssa kontaktissa olleet eristetään muista toimitsijoista ja 

osallistujista tapahtuman loppuajaksi. Kasvomaskin käyttö tapahtuma-alueella on osallistujille ennen 

juoksua ja juoksun jälkeen on pakollista. Kaikki toimitsijat käyttävät tapahtuma-alueella maskeja. Järjestäjä 

varaa kattavan määrän käsidesipisteitä tapahtuma-alueelle. 

Saavuttaessa ulkomailta Suomeen osallistujien tulee toimia THL:n karanteeniohjeistuksen 

(thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-

19/matkustaminen-jakoronaviruspandemia) mukaisesti ennen kuin on oikeus osallistua kilpailuun. 

8. Henkilökontaktien minimointi 

Koko tapahtuma-alueella on pyrittävä pitämään vähintään 2 metrin turvavälit toisiin henkilöihin. 

Tapahtuma-alueena toimiva Meripuisto on laaja alue, johon osallistujat pystyvät levittäytymään. 

Tapahtumaan osallistuvia kehotetaan hakemaan osallistumisnumero tapahtumaa edeltävänä päivänä 

ruuhkautumisen välttämiseksi. Numeroidenjaon jonotuksessa noudatetaan 2 metrin turvavälejä, joita 

valvotaan järjestyksenvalvojien toimesta.  

Juoksutapahtumissa juoksun lähtö on perinteisesti se, jossa ruuhkaa on eniten. Tästä syystä tapahtumassa 

noudatetaan järjestelyä, jossa juoksuun voi lähteä tunnin aikaikkunan sisällä maratonilla, maratonviestissä 

ja puolimaratonilla (noin 5 000 juoksijaa) ja kympillä 15 minuutin aikaikkunan sisällä (noin 1 000 juoksijaa). 

Tällä tavalla lähikontaktit toisiin osallistujiin on mahdollista välttää. Tapahtuman toimitsijat valvovat, ettei 

lähtöalue ruuhkaudu liiaksi. Lähtö tapahtuu Ehrenströmintieltä, jossa on hyvin tilaa ryhmittäytyä lähtöön.  

Juoksijoiden saapuessa maaliin, juoksijoita kehotetaan poistumaan tapahtuma-alueelta välittömästi 

maaliintulon jälkeen. Pukuhuoneita eikä suihkutiloja ole osallistujille käytössä tapahtuma-alueella 

kontaktien minimoimisen mahdollistamiseksi. Järjestäjä varaa alueelle riittävän määrän siirtokäymälöitä 

jonojen välttämiseksi. 

9. Kasvomaskit 

Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi tapahtuma-alueella. Maskin voi poistaa kilpailusuorituksen ajaksi. 

Tapahtuman henkilöstö käyttää maskeja tapahtuma-alueella koko ajan. 



 

Lisätietoja kasvomaskien käytöstä: thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-

koronaviruksesta-covid19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-

kansalaisille  

10. Yskimistekniikka 

Yskiminen ja aivastaminen tulee tapahtua omaa olkavartta vasten. Lisätietoa yskimistekniikasta: 

thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-

jatorjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen 

11. Käsihygienia 

Tapahtuma-alueella on mahdollisuus käsien desinfiointiin. Käsidesipisteitä sijoitetaan tasaisesti tapahtuma-

alueelle mm siirtokäymälöihin, kilpailutoimistoon ja maalialueelle. 

Lisätietoa käsienpesusta: thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-

jatorjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen 

12. Koronavilkku 

Koronavilkku-sovellusta suositellaan pidettäväksi päällä älypuhelimessa koko tapahtuman ajan. 

 


