
 

 

 

 

 

 

 SUUNNISTUSKILPAILUN TURVALLISUUS- 
JA 

PELASTUSSUUNNITELMA 
8.-9.5.2021 

 

 

 
 

Järjestäjä: 

Kouvolan Suunnistajat ry 
Tilaisuus 

Kansallinen suunnistuskilpailu 
Tapahtuma-aika 

8. ja 9.5. 2021 klo 10:00 – 18:00.   
Laatija  / yhteystiedot 

Jorma Laukkanen, kilpailun turvallisuuspäällikkö;  puh 040-7460088 email. 
hirvi.laukkanen@gmail.com   

  
Toimitetaan tarvittaessa poliisi- sekä pelastusviranomaiselle 

 
kymenlaakso.pelastuslaitos@kympe.fi 
lupahallinto.kaakkoissuomi@kouvola.poliisi.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kouvolan Suunnistajat r.y. 
 
Kouvola 

 
 

 
KOUVOLASSA 8. ja 9.5.2021 JÄRJESTETTÄVÄN SUUNNISTUSKILPAILUN TURVALLISUUS- JA 
PELASTUSSUUNNITELMA 
 
 

Opastus VT6:n ja tien n:o 360 risteys Elimäellä (Alppiruusun risteys). Ajoaika 
kilpailukeskukseen 3 minuuttia, pysäköinnin navigaattoriosoite Kausalantie 312, Kouvola. 
 
Korona-ohje erillisenä liitteenä. 
 
SUUNNITELMA 
 
1. Toiminnan kuvaus 
 
Kouvolan Suunnistajat ry järjestää Suomen Suunnistusliiton alaisuuteen kuuluvan 
kansallisen suunnistuskilpailun 8. ja 9.5.2021 Kouvolan Elimäellä. Kilpailuareena on 
metsässä Teuroistenkirkkotien varrella, Koordinaatit: N=60.749334, E=26.404589. 
Tiesoite: Teuroistenkirkkotie 40, Kouvola. 
 
Kilpailuun osallistuu noin 900 suunnistajaa. Järjestelyihin osallistuu noin 50 
urheiluseuran jäsentä. Yleisöä ei kilpailussa ole. Kokonaisvahvuus jakaantuu päivittäin 
09.00 – 18.00 välille siten, ettei samalla alueella ole yli 50 henkilöä kerralla. 
Koronaohjeistuksen edellyttämät määräykset ja ohjeet pystytään toteuttamaan. 
 
Kilpailijoiden pysäköinti on Teuroistenkirkkotien varressa sekä lähialueen pelloilla. 
  
 
2. Kartta tapahtuma-alueesta (liite 1) 

                       
Pelastustienä ovat alueen yleiset tiet. 

 
Osanottajien ja järjestäjien poistumisteinä käytetään edellä mainittuja teitä. 
 
Turvallisuustoimenpiteitä johdetaan kilpailutoimistosta (info), joka on kilpailuareenalla, 
N=60.749334, E=26.404589. 
 
Kilpailukeskuksessa on ensiapuryhmä. Ensiavusta vastaa lääkäri. Muutoin tukeudutaan 
Pohjois-Kymenlaakson ensiapupalveluihin. 112 
 
Kilpailukeskuksessa on maali- ja kuulutusvaunu sekä ensiapu ja infoteltta. 
 
Tulostaulua, muksulaa, pesua ja kahvilaa ei ole järjestetty. WC-toiminnot ovat 
Bajamajoja, jotka on hajautettu laajalle alueelle. 

 
 

 



3. Turvallisuusorganisaatio 
 

Turvallisuusorganisaatio on sama kuin kilpailun järjestämisorganisaatio, johtajana 
turvallisuuspäällikkö Jorma Laukkanen ja hänen apulaisenaan Esa Peltonen. Liikenteen 
ohjausryhmää johtaa Ilkka Kohvakka ja ensiaputoiminnasta vastaa lääkäri Terhi Harjula. 
 
Kilpailuorganisaation yhteysvälineenä ja hälytysyhteyksinä ovat matkapuhelimet. 
Organisaatio on liitteessä 2. 

 
 

4. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset 
 
1* tulipalo – aiheuttaa paikallisen vaaratilanteen areenalla. 
2* suunnistajan eksyminen maastoon – ei aiheuta yleistä vaaraa 
3* liikenneonnettomuus – ei aiheita yleistä vaaraa 
4* sairauskohtaus tai suunnistajan vakava loukkaantuminen – ei aiheuta yleistä vaaraa 
5* häiriökäyttäytyminen – ei aiheuta yleistä vaaraa 
6* yllättävät sään muutokset – ei aiheuta yleistä vaaraa 

 
  

5. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 
 

Vaaratilanteiden ehkäisemiseksi osallistujille julkaistaan kilpailuohjeet, joissa on tuotu 
esiin tämän suunnitelman ennaltaehkäiseviä asioita kuten liikenne, avotulenteko ja 
ensiapu.  Kilpailuorganisaatio perehdytetään tämän suunnitelman turvallisuusasioihin 
kilpailua edeltävällä viikolla.   
 
Tarkastetaan alueella mahdolliset vaaraa aiheuttavat kohteet (kuivat puut, jyrkät penkat, 
vesilammikot). Tehdään tarvittavat toimenpiteet vaaran aiheuttajien poistamiseksi. 
 
Avotulen teko on kielletty. Alueella ei saa majoittua yön yli. 
 
Liikenne ja paikoitus ohjataan opastein paikoitusalueelle. Paikoitusalueella on turvaliivein 
ja liikenteenohjausmerkein varustettua henkilöstöä. 
 
Kilpailuradat on laadittu ottaen huomioon osallistujien turvallisuus. 
 
 
6. Ohjeet erilaisia 4 kohdan ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita 

varten 
 
Toimenpiteet seuraavien tilanteiden varalta: 
 
7* Tulipalot tapahtuma-alueella – alkusammutus ja sen rajaaminen, palokunnan 

hälyttäminen (112), pysäköintihenkilöstöllä alkusammutusvälineet 

8* Eksyminen – etsinnän järjestäminen, jokainen suunnistuslisenssin lunastanut on 
velvollinen osallistumaan etsintään. Poliisin hälyttäminen (112). 

9* Sairauskohtaukset ja tapaturmat – ensiapu, sairasauton hälyttäminen (112). 
Ensiapuryhmällä on käytössä kartta, jossa on kaikki rastit, jotta löydetään 
mahdollisen loukkaantuneen luokse. Siirtymiseen käytetään kilpailukeskuksessa 
olevaa autoa. Tarvittaessa ea-ryhmän avuksi lähtee opas ja/tai kantajia. 



10* Liikenneonnettomuus - suuremman vaaran estäminen, ensiapu ja avun hälyttäminen 
(112). 

11* Häiriökäyttäytyminen – otetaan keskustelemalla kontakti henkilöön, ohjataan henkilö 
/ -t sivummalle; tarvittaessa avun hälyttäminen (112) 

12* Ohjeistetaan toimitsijat ja kilpailijat raportoimaan mahdolliset vaaran aiheuttajat ja 
tarvittaessa reagoidaan niihin siten, ettei vaaraa ole. Huomioidaan mahdolliset 
säätilan muuttumiset ja ennakoidaan niiden aiheuttamat vaaratilanteet (kova tuuli, 
ukkonen). 

 
Kilpailukeskuksessa on käytössä kuulutuslaitteet paikallista tiedottamista varten. 

 
 

7. Viranomaisten hälyttäminen 
 

Viranomaiset hälytetään häiriö- ja onnettomuustilanteissa matkapuhelimilla (112). Kaikille 
tapahtumaan osallistujille suositellaan 112-sovelluksen käyttöönottoa. 
 
Hätäilmoituskeskuksen ohje on nähtävissä kilpailukeskuksessa ilmoitustaululla ja 
infossa. Ohje on liitteenä 3. 

 
  

8.   Tiedottaminen turvallisuusasioihin ja vahinkotapahtumiin liittyen 
 
Tapahtuman tiedottamisesta turvallisuuteen liittyvissä asioissa huolehtii kilpailun 
turvallisuuspäällikkö Jorma Laukkanen, 040 7460088. Mahdollisissa vakavissa 
onnettomuustilanteissa hän antaa Kouvolan Suunnistajien puolesta tietoja 
onnettomuustilanteessa yhdessä viranomaisten kanssa. 

 
 
Turvallisuuspäällikkö  
   Jorma Laukkanen 
   040 746 0088   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
LIITE 1 
 
Alueen kartat erillisenä 

– areena kartta 
– kilpailukartta 

 
LIITE 2 

Kilpailuorganisaatio ja yhteydet 
 
Kilpailunjohtaja: Riikka Peltonen 050 461 1242 
Varajohtaja, kenttämestari: Jorma Laukkanen 040 746 0088 
Valvojat: Asko Karjalainen, Iitin Pyrintö ja Reijo Mattinen Joutseno Kullervo 
Ratamestarit: Heikki Kyyrönen, lasten radat Hannu Peni 
Lähdöt: Hannu Töyrylä, Jyrki Hyyrynen ja Mikael Linden 
Maali: Mikko Kekki 
Info: Hanna-Mari Luukkonen 044 522 8872 
Pysäköinti: Ilkka Kohvakka 040 801 4164 
Ensiapu: Terhi Harjula 044 536 2856 
                     

LIITE 3 
 
Ohje hätäpuhelun soittamisesta. 

 
1. Soita hätäpuhelu (112) itse, jos voit. 
2. Kerro, mitä on tapahtunut. 
3. Kerro tarkka osoite ja kunta. 

Tämän paikan osoite on:  

Teuroistenkirkkotie 40, Elimäki, Kouvola 
Koordinaatit: N=60.749334, E=26.404589 

 
4. Vastaa kysymyksiin. 
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan. 
6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan. 
 
LIITE 4 
 
Korona-ohje (Turvallisuusohje koronan varalle) 


