
SUUNNISTUKSEN SM-VIESTIKILPAILU 2021 MIKKELIN TORNIMÄELLÄ 

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 

1. YLEISTIEDOT 

1.1 Ajankohta 

 12.9.2021 

 1.2 Tapahtuman järjestäjä 

 Navi ry. 

1.3 Tapahtumapaikka 

 Tornimäen laskettelukeskus, Mikkeli ja sen lähimaastot 

 Osoite: Skimbapolku 9, 50800 Mikkeli 
 
1.4 Osallistujat 
 
 Kilpailijoita n. 1700, ikä 14-90 v 

 Kilpailijoiden huoltajat n. 100 
 Toimihenkilöitä n. 120, jotka ovat Navi ry:n jäseniä ja talkoolaisia 

Em. lisäksi muuta yleisöä on paikalla arviolta n. 50 henkilöä. 
Henkilömäärä tapahtumassa on n. 2000 hlöä. 

  

 
1.5 Selvitys tilaisuudesta 
 
Suomen mestaruus viestisuunnistuskilpailu, johon osallistutaan seurajoukkueilla. Sarjojen 
ikäjakauma on 16 vuotiaista 80 ikävuoteen. Sarjat naisille ikäryhmittäin naisille ja miehille. 
Kilpailu alkaa sunnuntaina 12.9. klo 10.00 ja kilpailun kesto on noin kokonaisuudessaan n. 
4,5 tuntia. 
 
Kilpailun info on avoinna kilpailukeskuksessa 07.00-16.00. 
 
Kilpailuun tulevat joukkueet majoittuvat ennen kilpailua yleisissä majoitusliikkeissä tai 
muissa itse varaamissaan majoituspaikoissa, järjestäjien puolesta ei majoitusta ole tarjolla. 
Kilpailualueella yöpyminen esim. teltoissa ei ole sallittu. 
 
Talkootoiminta kilpailun valmisteluja varten alkaa lauantaina 4.9. Varsinaiset talkoot 
kilpailurakenteiden pystyttämiseksi pidetään lauantaina 11.9. Kilpailuun liittyvät rakenteet 
puretaan sunnuntaina 12.9. klo 20.00 mennessä. 
 
Kilpailijoiden ja huoltajien peseytymis- ja pukeutumistilat ovat maasto-olosuhteissa 
kilpailukeskuksessa. Ruoka- ja kahviopalvelut ovat kilpailukeskuksessa HupiSki Tonimäen 
tiloissa ja toimittamana, sekä ulkona teltoissa Navi ry:n järjestämänä.  
 
Huomioimme ja ohjeistamme osallistujia ja talkoolaisia ko. ajankohdan 
koronaohjeistuksien ja erillisohjeiden mukaisiin toimintatapoihin. Seuraamme 
aluehallintoviranomaisten, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin (ESSOTE), OKM:n ja THL:n 



ohjeistuksia. Niiden pohjalta teemme erillisen koronaohjeistuksen tapahtumaan 
osallistujille ja järjestelyissä mukana oleville. Tilanne 13.8.2021: 
 
https://www.essote.fi/korona/kiihtymisvaihe/  
 
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69915550  
 
 
Tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelman lisäksi järjestäjä on perehtynyt HupiSki 
Tornimäen turvallisuusohjeisiin. Ne tukevat ja ohjaavat lisäksi tapahtuman turvallisuutta.  
 

 
1.6. Vakuutukset 
  
Suunnistusliitto ja seura on vakuuttanut tapahtuman ja talkoolaiset 
tuplaturvavakuutuksella, joka sisältää toiminnan vastuuvakuutuksen ja vapaaehtoistyön 
tapaturmavakuutuksen (OP vakuutus nrot 16-550-119-2 ja 16-549-997-7). Lisäksi 
osallistujilla on omat lisenssivakuutukset. Suunnistusliiton kautta jäsenseuroilla on myös 
musiikin julkiseen esittämiseen tarvittavat luvat Gramexilta (nro LII040) ja Teostolta (nro 
70014878). 
 
1.7. Järjestyksen valvonta 
 
Järjestyksenvalvonnasta vastaa erikseen nimetyt järjestyksenvalvojat 
(järjestyksenvalvojakortilliset). Järjestyksenvalvojia on paikalla kolme henkilöä. 
Henkilöiden nimet, syntymäajat ja järjestyksenvalvojakortin numero on toimitettu Poliisille 
erillisellä sähköpostilla. Heidän tehtävä on valvoa yleistä järjestystä ja turvallista toimintaa 
alueella. Yhteydenpito kilpailualueella tapahtuu mobiililaitteilla. 
 
 
1.8.Viranomaisyhteistyö 
 
Tämä turvallisuus- ja pelastussuunnitelma toimitetaan yleisötilaisuusilmoituksen liitteeksi ja 
pelastusviranomaisille 5 vuorokautta ennen tilaisuutta. 
 
Kilpailusta informoidaan etukäteen keskussairaalaa ja pelastuslaitosta. 
 
 
 
2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ 
TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA 
 
2.1 Tulipalo 
 
Kilpailukeskuksessa on tulenteko kielletty. Alueen ja rakennusten alkusammutuskalusto on 
tarvittaessa käytettävissä. Tulipalon syttyessä tehdään alkusammutus ja soitetaan 
yleiseen hätänumeroon 112 ja pyydetään pelastuslaitos paikalle. 
 
2.2 Sairaskohtaus, sairaus tai tapaturma 
 

https://www.essote.fi/korona/kiihtymisvaihe/
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Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste, jonka sijainti näkyy myös kilpailuohjeissa. Paikalla 
on lääkäri. Vakavissa tapauksissa soitto hätänumeroon 112. 
 
Kilpailukeskuksessa on tarvikkeita myös allergisten reaktioiden hoitoon (hyönteiset ym.) 
 
Pelastushelikopterille varataan paikka kilpailukeskuksen alueelta. Pelastushelikopterin 
laskeutumispaikka tiedotetaan kaikille toimitsijoille. Mahdollisen pelastushelikopteritarpeen 
ilmaantuessa alue eristetään toimitsijoiden toimesta. 
 
Koronatilanteesta riippumatta kaikille alueelle tuleville korostetaan käsihygienian 
tarpeellisuutta ja että sairausoireisena ei voi alueelle tulla eikä siellä oleskella. Tästä 
tiedotetaan ennakkotiedotuksessa sekä kuulutuksissa tapahtuman aikana. Lisäksi 
noudatetaan tuona ajankohtana voimassa olevia viranomaisten ohjeita. 
 
2.3 Liikenne 
 
Liikenne ohjataan pääteiltä kilpailukeskukseen opasteilla. Pysäköintiin ohjauksessa 
käytetään huomioliiveillä varustettuja pysäköinnin opastajia. Pysäköintiin käytetään 
Kiertotalouden tien varressa olevaa kaupungin teollisuustontin pohjaa.Bussit ja 
matkailuautot ohjataan omille P-alueille Skimbapolun varteen. 
 
Mahdollisista liikenteessä tapahtuvista onnettomuuksista ilmoitetaan tarvittaessa 
hätänumeroon 112. 
 

Kilpailijat ylittävät EcoSairilaan johtavan Kiertotaloudentien, jonka ylityskohdissa on 
toimihenkilöt varoittamassa autoilijoita ja turvaamassa kilpailijoiden turvallisen tien 
ylityksen. 
 
 
2.4 Eksyminen tai tapaturma maastossa 
 
Mikäli kilpailija ei ole palannut maastosta niin, että on syytä epäillä eksymistä tai 
tapaturmaa, kootaan suunnistustaitoinen etsintäryhmä tekemään maastoetsintä. 
Kilpailualueella on myös suunnistustaitoisia rastivalvojia kilpailun aikana. Ensiavun 
henkilöstöllä on käytössään maastokelpoinen ajoneuvo, jolla loukkaantunut voidaan 
tarvittaessa noutaa maastosta. 
 
2.5 Sähkötapaturma 
 
Kilpailun vaihto-/ maalialueelle sijoitettavat sähköjohdot sijoitetaan tai peitetään siten, että 
niistä ei aiheudu vaaraa. Pääosin käytetään kiinteää paikallista sähköverkkoa. 
 
2.6 Myrkytystapaus 
 
Juoma- kahvi ym. vesi saadaan kiinteästä verkostosta. Tarvittaessa yhteys hätänumeroon 
112 ja myrkytystietokeskukseen 09-471 977. Ruokahuollossa ravintolasta vastaava 
hankkii terveysviranomaisten edellyttämät luvat. 
 



WC-tiloina käytetään alueen kiinteitä wc-pisteitä, joiden lisäksi kilpailukeskus ja 
pysäköintialueella on bajamajoja. Käytössä on kiinteiden wc-tilojen lavuaarit sekä 
käsidesivälineet, joita on myös bajamajojen yhteydessä. 
 
2.7 Ukkosmyrskyt tai muut sääilmiöt 
 
Tapahtuman aikana seurataan säätilanteen kehittymistä. Rajun ukkosmyrskyn sattuessa 
kilpailu keskeytetään. 
 
 
3. TILAISUUDEN TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT 
 
3.1 Kilpailun johtaja ja tarvittaessa onnettomuustiedottamisesta vastaava 
 Heikki Tonteri 

htonteri@hotmail.com 
 0400 575 359 
 
3.2 Kilpailunjohtajan apulainen 
 Juha Paanila 
 juha.paanila@hotmail.com  
 050 3771 200 
 
3.3 Tiedottaja Tiina Tervaniemi 
 ttervani@gmail.com  
 040 5271 053 
 
 
3.4 Turvallisuus- sekä liikennevastaava ja pelastustilanteissa yhteyshenkilö 
 Hannu Seppänen 
 hannu.seppanen@surffi.fi  
 0400 153 589 
 
3.5 Ensiavun vastuuhenkilö 
 Vili Paanila 
 vilipaanila@gmail.com  
  
 
 
4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
 
4.1 Alkusammutus 
 
Käytetään tarvittaessa alueen rakennuksissa olevia jauhesammuttimia ja 
sammutuspeittoja sekä hankitaan vaihto-/maalialueelle ko. kalustoa. 
 
4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka 
 
Kilpailukeskuksessa on EA-merkillä varustettu lääkäritasoinen ensihoitopiste, joka on 
merkitty myös opasteisiin ja karttoihin. 
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4.3 Kokoontumis- ja evakuointipaikka 
 
Tarvittaessa kokoontuminen tilanteen mukaan joko kilpailukeskukseen johtavan tien 
varressa olevalle portille tai kilpailukeskuksen pohjoisreunassa sijaitsevalle 
varastorakennukselle. Kokoontumisen jälkeen tiedotetaan jatkotoimenpiteistä.  
 
4.4 Pelastustiet ja poistumistiet tapahtuma-alueelta 
 
Alueen pelastustiet pidetään ajoneuvoille avoimena. Käytössä on yksi tieyhteys 
Kiertotaloudentieltä Skimbapolkua pitkin kilpailukeskukseen. Skimbapolulla olevan puomin 
kohtaan ajetaan pakettiauto, joka tukkii tien vapaan ajoneuvokäytön. Ko. ajoneuvossa on 
”päivystys”, joka siirtää ajoneuvoa ja sallii vapaan liikennöinnin esim. 
hälytysajoneuvoliikenteelle.  
 
4.5 Sisäinen hälyttäminen 
 
Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Turvallisuussuunnitelma 
käydään tarvittavilta osin ennakolta läpi kuuluttajan kanssa. 
 

4.6 Perehdytys toimitsijoille 
 
Kilpailun kunkin valiokunnan puheenjohtajat perehdyttävät turvallisuussuunnitelman 
tarpeellisilta osin oman alansa toimitsijoille. 
 
Turvallisuussuunnitelma on myös sähköisessä muodossa tapahtuman nettisivuilla 
osoitteessa https://navisuunnistus.fi/kilpailut/sm-viesti-2021/  
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