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COVID -19 

Koronan tartuntariskin pienentämiseksi on laadittu erillinen SM-viestisuunnistuksen 2021 
terveysturvallisuusohje. Terveysturvallisuusohje on kilpailun nettisivuilla. 

Noudatettavat säännöt ja ohjeet 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja suunnistuksen SM kilpailujen erillisohjeita 2021 sekä kilpailun 
järjestäjän antamia ohjeita. Joukkue on muodostettava saman seuran lisenssin lunastaneista suunnistajista, joista 
yksi voi olla ulkomaalainen. Kilpailun osanottajan tulee kilpailuvuonna täyttää vähintään 14 vuotta (kts. Lajisäännöt 
19.2). R2 joukkueiden yhteisiän sekä joukkueen jäsenten alaikien tulee noudattaa SM-viestien sääntöjä (kts. 
Lajisäännöt 19.336) 

Kartta ja rastimääritteet 
Kartta on 6-värinen, koko A4S, mittakaava on 1:10 000, paitsi H50 ja D50 ja vanhemmissa sarjoissa 1:7500. 
Käyräväli kaikissa mittakaavoissa 5 m. Rastimääritteet on painettu karttoihin. Kartoitus Jarmo Tonder 2015, 
ajantasaistus Jussi Silvennoinen 2020–2021. Kartat Offset-painettu 8/2021 (Kirjapaino Kari). Kartat ovat suljetussa 
muovisuojuksessa. 
Maasto 
Kilpailumaasto sijaitsee Mikkelin Tornimäellä. Maastossa ei ole kilpailtu aikaisemmin 2000-luvulla. Edellinen 
maastossa käyty arvokilpailu on monimaaottelu 1986. Maaston tarkemmat kuvaukset löytyvät ratamestarin 
lausunnosta. 

Kielletyt alueet 
Kielletyt alueet on merkitty kilpailukarttaan ratapainatusvärillä. Jos kielletyn alueen reunassa on yhtenäinen viiva, niin 
maastossa on vastaavalla kohdalla yhtenäinen kielletyn alueen nauha. 
Kilpailijoiden on noudatettava karttaan ja rastimääritteisiin merkittyjä viitoituksia. Viitoitukset on juostava loppuun 
saakka. Viitoituksia noudattamattomat joukkueet hylätään. Viitoituksilla on valvonta. 
Pysäköintialueita ja kilpailukeskusta ympäröivät maastot ovat kiellettyä aluetta, noudata järjestäjien opasteita 
siirtyessäsi kilpailukeskukseen. 
Juoksujärjestykset ja muutokset 

Ilmoitettava lauantaihin 11.9.2021 klo 18:00 mennessä Irma-tietojärjestelmään. Joukkue, joka ei ilmoita juoksujärjestystä 
ohjeen mukaisesti, ei saa lähtölupaa. Muussa kuin ilmoitetussa järjestyksessä juokseva joukkue hylätään SSL:n ohjeen 
mukaisesti. Pakottavista syistä voi juoksujärjestystä muuttaa sunnuntaina 12.9.2021 klo 09:30 mennessä. Tämä muutos 
tehdään kilpailukeskuksen infoon sieltä saatavalla kaavakkeella. Hyväksynnän tai hylkäyksen suorittaa kilpailun TA. 
Joukkueiden ilmoittajat vastaavat joukkueisiin nimettyjen oikeista henkilötiedoista ja nuorten alaikärajan 
noudattamisesta sekä R2 joukkueen muodostamisen ikämääräyksistä. 
Kilpailumateriaali 
Kilpailumateriaali noudetaan SEUROITTAIN infosta su 12.9.2021 klo 07:00 alkaen, edellyttäen että kaikki maksut on 
maksettu ja juoksujärjestykset on ilmoitettu ilmoittautumisjärjestelmään. Kilpailumateriaalikuori sisältää rintanumerot (ei 
hakaneuloja) sekä EMIT tarkistusliuskat ja karttojen palautuksessa tarvittavan karttojenpalautuskupongin. 
Kilpailutoimistossa asioivat käyttävät maskia. Mallirasti ja 0-leimasin ovat esillä opaspaalun luona. 
Kilpailunumerot 

Kilpailunumerot määräytyvät H/D21 sarjojen kärjen osalta vuoden 2020 SM-viestien tulosten perusteella. 
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Numeroa ei saa taitella. Kilpailunumeroihin on painettu joukkueen ja osuuden 
numerot. Tarkista, että käytät oikeaa, lähtöluettelon mukaista kilpailunumeroa. Numeroita ei kerätä pois.  
Emit-leimausjärjestelmä ja vuokrakortit 
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Samaa Emit-korttia saa käyttää vain kerran kilpailun aikana. Tarvittaessa 
kortteja on vuokrattavissa infosta (vuokra 10 euroa). Vuokrakortit palautetaan infoon. Palauttamatta jätetystä kortista 
peritään 87 euroa. Kirjoita emit-tarkistusliuskaan joukkueesi numero ja osuus. 
Varusteet 

Ilman karttanäyttöä olevan tallentavan GPS-laitteen käyttö on sallittu. GPS-tietoja reaaliaikaisesti lähettävien omien 
laitteiden käyttö on kokonaan kielletty, ainoastaan järjestäjät antavat seurantalaitteita erikseen määritettyjen 
joukkueiden käyttöön. Tallennettua GPS-tietoa ei saa käyttää kenenkään kilpailusuorituksen edistämiseksi. 
Tallennetun reittidatan saa ladata internettiin tai muihin palveluihin vasta viestin uusintalähdön jälkeen. 
Kypäräkameran käyttö on sallittu, mutta laitteet kerätään vaihdossa uusintalähtöön asti. 
Suunnistusasun tulee olla sääntöjen mukainen. Piikkareiden käyttö on kielletty. 
GPS-seuranta 

H/D21 viesteissä on käytössä GPS-seuranta kaikilla osuuksilla. Joukkue, joka kieltäytyy seurantalaitteen kantamisesta, 
suljetaan kilpailusta. GPS-seurantaan valituista joukkueista on nähtävillä oma listansa kilpailukeskuksen tulostaululla. 
Seurattavat joukkueet saattavat muuttua kisan aikana, joten seuraa kuulutusta kilpailukeskuksessa. 
Seurantalaite ja GPS-liivi asennetaan kilpailijalle järjestäjien avustamana ennen sisäänmenoa olevassa GPS-
pisteessä. Seurantalaite ja GPS-liivi on pidettävä päällä 0-leimauksen (sisäänmenon) jälkeen siihen asti, kunnes 
kilpailijalta kerätään GPS-laite ja liivi pois leimantarkistuksen jälkeen GPS-pisteellä. Oman GPS-liivin käyttäminen on 



sallittua. Halutessaan GPS-liivin voi noutaa ennen sisäänmenoa GPS-pisteeltä, mutta itse seurantalaite asennetaan 
vasta sisäänmenon yhteydessä. 

ISTV:n lähetyksen seuraaminen 
Suunnistuksen lajisääntöjen mukaan kilpailijat eivät saa näyttää kilpailukarttaa ja rataa muille kilpailijoille eikä 
valmentajille/ huoltajille. Tämä koskee myös GPS seurannasta ja netti- tai TV-lähetyksistä kilpailun aikana hankittua 
tietoa. Kilpailun seuraaminen netistä ISTV:n lähetyksen kautta omilla päätelaitteilla on kilpailun aikana kielletty, myös 
huoltajilta. Mikäli tätä fairplay -ohjetta rikotaan, voidaan kaikkien siihen osallistuvien urheilijoiden ja joukkueiden suoritus 
hylätä. 
Sarjat ja matkat 

Matkat ovat sääntömääräiset ja kaikissa sarjoissa kaikilla osuuksilla on hajonta. 

Sarja 

Ikä 

vähintään 

osallistuja / 

joukkue 

Osuuspituus 
(km) 

Kartan 
mittakaava 

Lähtö 

D21   5,0 1:10 000 10:20 

H21   6,3 1:10 000 10:00 

D16 14 3,7 1:10 000 10:00 

H16 14 4,0 1:10 000 10:00 

D18   3,9 1:10 000 10:10 

H18   4,6 1:10 000 10:00 

D20   4,6 1:10 000 10:20 

H20   5,3 1:10 000 10:20 

D35 35/105 4,0 1:10 000 10:20 

H35 35/105 5,2 1:10 000 10:10 

D45 35/130 3,8 1:10 000 10:10 

H45 35/130 4,5 1:10 000 10:10 

D50 40/150 3,6 1:7 500 10:00 

H50 40/150 4,3 1:7 500 10:10 

D55 45/170 3,0 1:7 500 10:00 

H55 45/170 4,2 1:7 500 10:20 

D60 50/190 2,9 1:7 500 10:20 

H60 50/190 3,7 1:7 500 10:20 

D70 60/210 2,4 1:7 500 10:10 

H70 60/210 3,0 1:7 500 10:10 

H75 70/225 2,5 1:7 500 10:00 

H80 75/240 2,4 1:7 500 10.20 

 
Lähdöt tapahtuvat sarjoittain porrastetusti seuraavissa lähtöryhmissä 
Klo 10.00: H21 H18 H16 H75 D50 D55 D16 

Klo 10.10: D18 H35 H45 D45 H50 H70 D70 



Klo 10.20: D21 H20 D20 D35 H55 H60 H80 D60 
Lähtö 
Lähtö sijaitsee laskettelukeskuksen alueella. Lämmittelyalueelle/lähtöpaikalle mennään teltan kautta, jossa Emit-kortti 
nollataan (sisäänmeno). Kilpailijan pitää käyttää maskia sisäänmenossa. Maskin voi ottaa pois lämmittelyalueelle 
tultaessa, mistä löytyy roska-astia maskeille. K-pisteelle mentäessä on myös roska-astia, johon maskin voi laittaa lähdön 
tapahduttua. 
HUOM! Kilpailussa ei lueta Emit-numeroita sisäänlukuna, vaan EMIT-numerot pitää ilmoittaa etukäteen juoksujärjestysten 
yhteydessä Irmaan lauantaihin 11.9.2021 klo 18.00 mennessä. 
Lämmittelyalueelta pääsee lähtöpaikalle 10 min ennen oman sarjan lähtöä (lähtö klo 10:00) tai kun edellinen lähtöryhmä 
on lähtenyt (lähdöt klo 10:10 ja klo 10:20) Lämmittely-/lähtöalueelta ei saa poistua Emit nollauksen jälkeen. 
Lähtöpaikalla toimitaan kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Kilpailijat siirtyvät numeronsa mukaiselle riville 5 
minuuttia ennen lähtöhetkeä. Lähtörivit on merkitty opastauluilla, joissa on riville kuuluvat joukkuenumerot. 
Kartat jaetaan kilpailijoille käteen. Saadessaan kartan toimitsijalta kilpailijan on varmistettava, että hänellä on 
kilpailunumeroaan vastaava kartta. Lähdössä oikean kartan saaminen ja vaihdossa oikean ottaminen karttatelineestä on 
kilpailijan vastuulla. 
Viestiin voi lähteä myös väljästi, joten kilpailijan on mahdollista odottaa yhteislähdön ajan kartta-alueen takana ilman 
seisomista lähtörivistössä. Kilpailija saa yhteislähdön jälkeen karttansa oman kilpailunumeronsa mukaisen lähtörivinsä 
päädystä kartan jakajalta ja pääsee näin lähtemään muun kilpailijajoukon takaa.  
Lähtö tapahtuu lähtölaukauksella. Kilpailija ei saa liikkua eteenpäin paikaltaan ennen lähtölaukausta. Varaslähdön 
ottaneet tai sen aiheuttaneet joukkueet hylätään. Karttojen jako ja lähdöt videoidaan. Lähdöstä ja vaihdosta on 
yhtenäinen viitoitus K-pisteelle. 
Myöhästyneet joukkueet saavat karttansa lähtölaukauksen jälkeen lähdön toimitsijoilta. 

Vaihto 
Viimeiseltä rastilta on viitoitus vaihtoon ja maaliin. Vaihtoon ja maaliin tulevat kilpailijat jaetaan ennen maalia karsinoihin. 
Vaihtokarsina on oikeanpuoleinen kaista ja maalikarsina on vasemmanpuoleinen kaista. Kilpailija on itse vastuussa, että 
hän valitsee oikean kaistan omalla osuudellaan. Kilpailijoilta kerätään kartat pois vaihtoleimauksen jälkeen. 
Viestin vaihto tapahtuu siten, että saapuva kilpailija ottaa karttatelineestä (repäise kartta alaspäin telineestä) seuraavan 
osuuden viestinviejän kartan ja ojentaa sen seuraavalle viestinviejälle vaihtopuomilla. Kilpailija on itse vastuussa, että ottaa 
oman joukkueensa seuraavan osuuden kartan. Vaihtopuomilla odottavan kilpailijan tulee varmistaa, että hän on saanut 
oikean joukkueen oikean osuuden kartan. Joukkueen suoritus hylätään, mikäli vaihto suoritetaan väärällä kartalla. Jos 
joukkueen kartta ei ole telineessä, vaihtoon saapuva kilpailija ilmoittaa siitä vaihtopuomin päässä olevaan vaihdon helppi-
pisteeseen. Helppi-pisteen toimitsija opastaa lähtevän kilpailijan varakarttapisteelle, joka sijaitsee K-pisteen läheisyydessä. 
Vaihtoalueelle pääsee ainoastaan kilpailunumerolla varustettu kilpailija kulkemalla Emit-nollauksen kautta. 
Vaihtoon saapuneet kilpailijat saavat poistua vaihtoalueelta ainoastaan Emit-tarkastuspisteen kautta. Mennessään 
leimantarkistukseen kilpailijoille jaetaan maskit ja käsidesiä, joita on käytettävä leimantarkastuksessa ja 
kilpailukeskuksen alueella. Leimantarkistukseen ei pääse ilman kasvomaskia. 
Huomioi risteävä kilpailijaliikenne vaihtoalueella vaihtopuomin molemmin puolin ja vältä verryttelyä lähtevien kilpailijoiden 
kulkureitillä. 
Vaihtoa odottaville kilpailijoille on wc vaihtoalueella. 
Vaihdon sulkeminen ja uusintalähtö 
Viestinomainen vaihto suljetaan noin klo 13:10. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähtö 
osuuksille 2–4 tapahtuu karttatelineiltä noin klo 13:20. Kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 3 minuuttia ennen uusintalähtöä 
kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Uusintalähdössä lähetys tapahtuu kuulutuksen mukaisin ohjein. Vaihdon 
sulkeutumisesta ja uusintalähdön aikataulusta ilmoitetaan kenttäkuulutuksella kilpailun aikana. 
Maali 
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Joukkueen loppusijoituksen ratkaisee maalilinjan ylitysjärjestys. Maalituomari kirjaa 
maalilinjalla joukkueiden maaliintulojärjestyksen. Aika tulee maalileimauksesta maalilinjan jälkeen. 

Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalissa ja kulkevat leimantarkistuksen kautta. Myös loukkaantumistapauksissa täytyy 
tehdä ilmoitus maalitoimitsijoille. 
Mennessään leimantarkistukseen kilpailijoille jaetaan maskit ja käsidesiä, joita on käytettävä leimantarkastuksessa ja 
kilpailukeskuksen alueella. Leimantarkistukseen ei pääse ilman kasvomaskia. 
Maali suljetaan klo 14:45. 
Itkumuuri 
Leimantarkistuksen yhteydessä sijaitseva itkumuuri on auki kilpailua koskevia selvityksiä varten kilpailun ajan. 
Mahdolliset joukkueen hylkäysesitykset käsitellään itkumuurilla tarvittaessa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. 
Joukkueenjohtajan pääsee hakemaan paikalle itkumuurin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Mahdolliset ilmoitukset 
sääntörikkomuksista ja vastalauseet jätetään kilpailun aikana itkumuurille tai tuomarineuvoston jäsenelle ainoastaan 

kirjallisesti paperilla. Ilmoituksen jättäjän on jätettävä henkilö- ja yhteystietonsa. 

Tulokset 
Kilpailun aikana tulokset näkyvät vain SM-viestin tulospalvelun nettisivuilla. Viralliset tulokset julkaistaan nettisivuilla 
kilpailun jälkeen. 
Ensiapu 
Kilpailukeskuksessa on lääkäri- ja ensihoitajatasoinen ensiapupiste maalialueen välittömässä läheisyydessä. Sisäänkäynti 
ensiapupisteelle tapahtuu HupiSki Oy:n huoltorakennuksen länsisivulta. 
Huoltajat 
Huoltajat ja valmentajat eivät saa mennä lämmittely-, lähtö-, vaihto- tai maalialueelle. 
Palkintojenjako 



Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä, kuulutuksen ilmoittamana ajankohtana. R1-sarjoissa palkitaan mitaleilla sijoille 1–3 
sijoittuneen joukkueen kukin jäsen, sekä plaketeilla sijoille 4–10 sijoittuneen joukkueen kukin jäsen. R2-sarjoissa palkitaan 
mitaleilla sijoille 1–3 sijoittuneen joukkueen kukin jäsen.  
Lisäksi pääsarjan kolme parasta joukkuetta, sekä muiden sarjojen voittajajoukkueet palkitaan tuotepalkinnoin. Palkittavat 
kokoontuvat kenttäkuulutuksen ilmoittamana ajankohtana 0-leimauksen luona, josta siirtyvät kootusti 
palkintojenjakopaikalle. 
Karttojen palautus 
Viestin palautuskarttojen jako on uusintalähdön jälkeen. Seuraa kuulutuksen ohjeita. Palautuskartat jaetaan infossa 
seuroittain seuramateriaalissa olevaa karttojenpalautuskorttia vastaan. Palautuskarttoja ei postiteta. 
Pukeutuminen, pesu ja WC 
Pukeutuminen kenttäolosuhteissa. Kilpailukeskuksessa on mahdollisuus lämpimällä vedellä varustettuun suihkuun. 
Koronaturvallinen toiminta on muistettava myös pesupaikalla.  
Kilpailukeskusalueella on siirrettäviä käymälöitä. Vaihtoalueella ja pysäköinnin yhteydessä on myös käytettävissä 
siirrettäviä käymälöitä. 
Kahvila- ja ravintolapalvelut sekä juomavesi 
Kilpailukeskuksessa on ruokailu- ja kahvilapalvelut. Kaikki kahvilan ja ravintolan tuotteet maksetaan suoraan kyseiseen 
myyntipisteeseen. Maksuvälineenä käy pankkikortti. 
Kilpailualueen sijainnista johtuen maksupäätteiden toimivuus kilpailukeskuksessa voi olla verkkoyhteyksien 
kuormituksesta johtuen epävarmaa, joten varaa mukaan myös käteistä rahaa. 
Jokainen kilpailija/huoltaja varaa itse tarvitsemansa juomat (vesi ml.) Kilpailukeskuksessa on myynnissä rajallisesti 
pullotettua juomavettä 
Pysäköinti 
Pysäköinti aukeaa klo 07:00. Noudata opasteita ja liikenteenohjaajien määräyksiä. Opastus alkaa Lahden ja Kuopion 
suunnista saapuville valtatieltä 5 Pursialankadun liittymästä ja Ristiinasta päin saapuville VT13 ja kantatien 62 
risteyksestä edelleen Anttolantielle. Anttolan suunnasta saapuville on myös opasteet. Anttolantiellä on alennettu 
nopeusrajoitus. 
Henkilöautojen pysäköinti sijaitsee tyhjillä teollisuustonteilla. Matkaa pysäköinnistä kilpailukeskukseen on n. 1,5 km. 
Bussien ja asuntoautojen/-vaunujen pysäköintialue on kilpailukeskukseen menevän tien varrella n. 500 metrin 
etäisyydellä kilpailukeskuksesta. Osa matkailuautoista voidaan ohjata henkilöautoparkkiin, mikäli matkailuautoille varattu 
tila täyttyy. Seurabusseilla, asuntoautoilla ja asuntovaunuilla saapuvien on ilmoitettava ko. ajoneuvolla saapumisestaan 
sähköpostiin: pekka.karkkainen@maanmittauslaitos.fi  keskiviikkoon 8.9.2021 klo 20.00 mennessä (yksi ilmoittaja / 
ajoneuvo). 
Pysäköntimaksu on 5 euroa / ajoneuvo. Pysäköintilippu lunastetaan infosta ja maksetaan pankkikortilla 
(maksupäätteiden toimivuus kilpailukeskuksessa voi olla verkkoyhteyksien kuormituksesta johtuen epävarmaa) tai 
käteisellä tasarahalla. Mikäli ajoneuvossa pysäköinnistä poistuttaessa ei ole pysäköintilippua, sen voi lunastaa käteisellä 
tasarahalla pysäköinnin opastajalta hintaan 10 euroa / ajoneuvo. 
Henkilöautojen pysäköintialueelta kilpailukeskukseen lähdettäessä ylitetään katu, jolla on satunnaista 
ajoneuvoliikennettä. Kadun yli siirrytään sen länsipuolella olevalle rinnakkaistielle, jota pitkin edelleen opasteiden 
mukaisesti kilpailukeskukseen. Kadun ylittäminen on tehtävä varovaisuutta noudattaen. Rinnakkaistiellä ei ole 
ajoneuvoliikennettä. Rinnakkaistieltä poistuttaessa jalankulku jatkuu kilpailukeskukseen johtavalla tiellä. Tällä tiellä on 
ajoneuvoliikennettä. Kilpailukeskukseen mentäessä jalankulku tapahtuu opasteiden mukaisesti kulkusuunnassa tien 
oikeaa reunaa ja takaisin tullessa tien vasenta reunaa. 
Kilpailukeskus 
Kilpailukeskus sijaitsee Tornimäen laskettelukeskuksen alueella. Kilpailukeskus avautuu sunnuntaina 12.9. klo 07:00, 
jota ennen alueelle meneminen on kielletty. Kilpailukeskuksessa seuratelttojen sekä tuulisuojien/viirien pystytys on 
sallittu niille määrätyille paikoille. Kilpailukeskuksen osoite on Skimbapolku 9, 50800 Mikkeli. Kilpailukeskuksen kartta on 
kilpailujen nettisivuilla. Muksulaa ei ole. 
Toimintoja, jotka eivät ole sallittuja 
Majoittuminen kilpailukeskuksessa, pysäköintialueilla ja niiden läheisyydessä on kielletty. Saapuminen 
kilpailukeskukseen ennen sen avautumista on kielletty. 
Mainostaminen, kaupustelu ja myynti ovat kilpailukeskuksessa ja pysäköintialueilla kielletty ilman järjestäjän lupaa. 
Kilpailun seuraaminen netistä ISTV:n lähetyksen kautta omilla päätelaitteilla on kilpailun aikana kielletty, myös huoltajilta. 
Muutokset kilpailuohjeisiin 
Mahdolliset muutokset kilpailuohjeisiin julkaistaan tarvittaessa. Lopulliset kilpailuohjeet ovat nähtävissä kilpailukeskuksen 
infotaululla sekä SM-viestin nettisivuilla kilpailupäivänä. 
Toimihenkilöt: 
Kilpailunjohtaja: Heikki Tonteri, htonteri@hotmail.com   

Kilpailunjohtajan apulainen: Juha Paanila, +358 50 377 1200 

Ratamestariryhmänjohtaja: Jouni Nykänen, +358 40 725 4092 
Tulospalvelu: Timo Harju, +358 44 565 1983 
Tiedottaja: Tiina Tervaniemi, +358 40 527 1053 
Valvoja (SSL/TA): Ari Kattainen, +358 40 516 9258 
Ratavalvoja: Pekka Valkonen (Kalske) +358 400 224 089. 
Tuomarineuvosto 
Puheenjohtaja: Pasi Valkonen (IHR) 
Jäsen: Janne Weckman (VeVe) 
Jäsen: Merja Rantanen (JRV) 
 

mailto:pekka.karkkainen@maanmittauslaitos.fi
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Kilpailun nettisivut: www.navisuunnistus.fi/sm-viesti-2021  
Tervetuloa Mikkelin Tornimäelle! 

http://www.navisuunnistus.fi/sm-viesti-2021

