
Kilpailuohjeet 
NÄMÄ OVAT ALUSTAVAT OHJEET. LOPULLISET OHJEET NÄHTÄVISSÄ KILPAILUKESKUKSESSA. 

HÄMEEN AVOIN AM-PITKÄ AKAAN KYLMÄKOSKELLA KE 11.8.2021 
 

Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjien ohjeita. 

Maasto ja radat 
Aluetta halkoo muutama metsäautotie. Lisäksi alueella on eri tasoisia polkuja, joista kartalle on 
merkitty selkeästi havaittavissa olevat. Maastossa on myös peuranpolkuja, joista kartalle on merkitty 
vain selkeimmät. Osa suo-ojista on leveitä ja syviä. Kuivaan aikaan vain harvassa ojassa on runsaasti 
vettä, mutta ojan pohja ja reunat ovat paikoin mutaisia ja hyvinkin upottavia. Suo-ojien ylityksessä 
kannattaa olla tarkkana. 

Maasto on normaalissa metsätalouskäytössä ja alueella onkin muutama tuoreehko 
harvennushakkuualue. Maaston kulkukelpoisuus ja peitteisyys vaihtelee alueittain paljonkin. Paikoin 
pohja on kivinen ja maassa on vanhojen harvennushakkuiden hakkuujätettä, mutta vastapainoksi 
tarjolla on myös hienoa nopeakulkuista kangasmaastoa sekä tarkkuutta vaativia mäkialueita. 

Näille seuduille tyypilliseen tapaan maastossa on runsaasti kiviä. Kartalle ei ole merkitty kaikkia kiviä, 
jotka ovat korkeudeltaan  alarajan (1m) tuntumassa. Suuret kivet ovatkin sitten pienen kivitalon 
kokoisia. Kartan luettavuuden parantamiseksi on päädytty vaihtoehtoiseen, mutta  Suomessa 
poikkeukselliseen ratkaisuun kuvata selkeät kuviorajat vihreällä katkoviivalla (416.001). 

Radat on suunniteltu niin, että ne hyödyntävät alueen parhaita osia ja että ne mahdollistavat paikoin 
kovankin vauhdin pidon. Pahimmat harvennushakkuut on pyritty kiertämään, vaikka reitinvalinnoista 
riippuen niitä joillekin radoille saattaa osua. Maastossa on paljon rasteja, paikoin hyvinkin lähellä 
toisiaan, joten muistakaa tarkistaa koodit leimatessanne. 

Kielletyt alueet 
Muutama pelto, kesämökin pihapiiri, osa hakkuualueista ja taimikot on 
maanomistajientoivomuksesta merkitty kielletyiksi alueiksi. Kilpailukeskuksen läheisyydessä 
sijaitsevan kielletyn alueen nurkat on nauhoitettu oletetuista tulosuunnista, jotta suunnistajat eivät 
epähuomiossa päädy kielletylle alueelle. Kunnioittakaa kiellettyjä alueita! 

Kilpailukeskus, opastus ja pysäköinti 
Kilpailukeskus sijaitsee Urjalan Pelti Oy:n teollisuushallin piha-alueella, osoitteessa Helmitalontie 30, 
Akaa. 

Opastus kilpailukeskukseen alkaa valtatieltä nro 9 Kylmäkosken liittymästä (opasteet: Kylmäkoski, 
Tipuri, Vankila), josta ajoaika kilpailukeskukseen on n. 2 minuuttia. 

Pysäköinti opastetusti kilpailukeskuksessa tai tarvittaessa opastetusti kilpailukeskukseen johtavan 
Helmitalontien varressa. 

  



Kartta 
Kartta on tulostekartta (Grano 8/2021), käyräväli 5 m. Kartoitus ja ajantasaistus Vesa Ijäs 2017/2021. 

Mittakaava ja kartan koko: 

 H/D10RR, H/D12TR, H/D12, H/D13, H/D14, H/D50-H/D85 - 1:7 500, A4 
 H/D16, D18, D20, D35, D40, D45 - 1:10 000, A4 
 H18, H20, H/D21, H35, H40, H45 – 1:10 000, A3 

Kartat ovat muovisuojuksessa. 

Kilpailija on itse vastuussa oikean kartan ottamisesta. 

Matkat lähtöihin 
Kilpailussa on käytössä kaksi lähtöpaikkaa. Lähtöön 1 (oranssi viitoitus) on kilpailukeskuksesta 
matkaa n. 750 m ja lähtöön 2 (valkoinen viitoitus) on kilpailukeskuksesta matkaa n. 650 m.  

Lähtöihin on kuljettava viitoitusta pitkin. Poikkeaminen viitoitukselta on kielletty. Viitoitus alkaa 
opaspaalulta. Lapsia lähtöön saattaville tiedoksi että lähtöön kuljetaan pääosin metsäkoneuraa 
pitkin eikä lähtöön siis pääse esim. lastenrattaiden kanssa. 

Viitoitus Lähtö 1:een on ohjattu kapeahkolle uralle, ja kulku tapahtuu "maasto-olosuhteissa".  
Ohitusmahdollisuuksia on aika ajoin, mutta turvaetäisyyksien säilyttämiseksi, ohitukset on tehtävä 
maltilla. 

Sarjat, Matkat, Rastimäärät ja Lähdöt 
H21 9,6 km 16 L1  D21 7,1 km 14 L1 
H35 8,6 km 15 L1  D35 5,4 km 15 L1 
H40 8,6 km 15 L1  D40 5,4 km 15 L1 
H45 8,6 km 15 L1  D45 5,2 km 14 L1 
H50 5,4 km 15 L1  D50 4,8 km 11 L1 
H55 5,2 km 14 L1  D55 3,7 km 9 L1 
H60 5,2 km 14 L1  D60 3,4 km 9 L1 
H65 4,8 km 11 L1  D65 3,0 km 8 L1 
H70 3,7 km 9 L1  D70 2,4 km 8 L2 
H75 3,4 km 9 L1  D75 2,4 km 8 L2 
H80 3,0 km 8 L1  D80 2,1 km 7 L2 
H85 2,1 km 7 L2  D85 2,1 km 7 L2 
H20 8,6 km 15 L1  D20 5,4 km 15 L1 
H18 7,1 km 14 L1  D18 5,4 km 15 L1 
H16 5,2 km 14 L1  D16 4,1 km 9 L1 
H14 2,6 km 10 L2  D14 2,3 km 8 L2 
H13 2,3 km 8 L2  D13 2,1 km 7 L2 
H12 2,0 km 8 L2  D12 2,0 km 8 L2 
H12TR 1,9 km 7 L2  D12TR 1,9 km 7 L2 
H10RR 2,3 km 5 L2  D10RR 2,3 km 5 L2 

 

  



Rastit ja leimaus 
Kaikissa sarjoissa on Emit-leimaus. Tarkista Emit-numerosi Tarpian Suunnan nettisivuilta tai 
kilpailukeskuksen lähtöluettelosta. Mikäli Emit-numerosi on väärin tai vaihtunut, ilmoita oikea 
numero viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä sähköpostilla osoitteeseen 
tarpian.suunta@gmail.com, tai kilpailupäivänä infoon ennen lähtöpaikalle menemistä. Väärällä 
kilpailukortilla kilpaileminen johtaa hylkäykseen. Emit-kortin tarkistuspiste ja mallirasti ovat 
opaspaalun luona. 

Järjestäjä varaa vuokrakortin niille kilpailijoille, jotka eivät ole ilmoittaneet Emit-kortin numeroa. 
Vuokrakortti noudetaan 5 €:n käteismaksua vastaan infosta. Palauttamattomista korteista peritään 
70 €.  

Rastikoodit on merkitty Emit-leimasimen viereen. Emit-tarkistusliuskat ovat lähdössä. 

Rastimääritteet 
Käytössä on irralliset rastimääritteet. Järjestäjä ei ole varannut kiinnitystarvikkeita. Sarjoilla 
H/D12TR, H/D12-H/D14, D70-D85 ja H85 rastimääritteet on painettu myös karttoihin. Sarjoissa 
H/D10RR ei käytetä rastimääritteitä. 

Kilpailunumerot 
Kaikissa sarjoissa käytetään kilpailunumeroita. Kilpailunumerot ovat kilpailukeskuksessa infon 
läheisyydessä. Numerot kerätään pois maalissa. Järjestäjä ei ole varannut hakaneuloja numeroiden 
kiinnittämiseksi, joten varaa omat hakaneulat. 

Juomapaikat 
Maastossa on kaksi juomapaikkaa, joista toinen on ainoastaan pisimpien ratojen käytössä. 

Lähtöluettelot 
Lähtöluettelot julkaistaan kisasivuilla viimeistään maanantaina 9.8. illalla. Lisäksi ne ovat nähtävillä 
kilpailukeskuksessa. 

Lähdöt 
Toiminta lähtöpaikalla 1: 
 4 minuuttia ennen lähtöä: Kilpailija kutsutaan lähtöön.  
 3 minuuttia ennen: Kilpailija nollaa Emit -korttinsa. 
 2 minuuttia ennen lähtöä: Kilpailija saa tutustua mallikarttaan. 
 1 minuutti ennen lähtöä: Kilpailija siirtyy sarjansa karttaämpärin viereen. 
 0 minuuttia: LÄHTÖHETKI. Kilpailija ottaa karttansa karttaämpäristä ja lähtee radalleen 

K-pisteelle on viitoitus, jota on noudatettava. K-pisteelle on matkaa 50 m. 

Kilpailija on itse vastuussa oman sarjansa kartan ottamisesta ja Emit-korttinsa toiminnasta. 

Myöhästynyt kilpailija ilmoittautuu lähdön toimitsijalle, joka antaa lisäohjeet. 

Ensimmäinen lähtö klo 18:00. Lähtö suljetaan 10 minuuttia viimeisen lähtöajan jälkeen. 

Noudattakaa 1-2 m turvaväliä lähtöpaikan alueella. Pitäkää kasvomaskit päässä, kunnes 
lähtöhetkeen on 1 min jäljellä (karttaämpärin viereen siirtymiseen saakka). Viimeisen minuutin 
aikana ottakaa kasvomaski pois päältä ja laittakaa roskikseen. Alle 12-vuotiaiden suunnistajien ei 
tarvitse käyttää kasvomaskia (THL:n ikäsuositus). 



Toiminta lähtöpaikalla 2: 
 5 minuuttia ennen lähtöä: Kilpailijat kutsutaan lähtöön lukemalla lähtöaika ja kilpailijan nimi. 

Sarjoissa H/D10RR ja H/D12TR suunnistaja saa tutustua karttaan minuutin ajan. Kartassa on 
kunkin sarjan ratapainatus. Myös muut lasten sarjat saavat tutustua karttaan minuutin ajan, 
mutta näihin mallikarttoihin on merkitty vain K-piste. 

 4 minuuttia ennen lähtöä: Tarkastetaan kilpailunumero.  
 3 minuuttia ennen lähtöä: Emit-korttien nollaus.  
 2 minuuttia ennen lähtöä: RR- ja TR-radan suunnistajat saavat kartan 2 min ennen lähtöä ja 

halutessaan myös opastusta. Muilla lasten sarjoilla on nähtävillä kartta, johon on merkitty K-
piste. K-piste on lähtöpisteessä (lähtöpaikalla). Veteraanisarjoilla nähtävillä puhdas mallikartta.  

 1 minuutti ennen lähtöä: RR- ja TR-radan suunnistajat saavat tutkia karttaa. Muut lasten sarjat 
saavat oman karttansa ja voivat tutustua siihen minuutin ajan. Veteraanisarjat saavat kartan 
karttatelineestä vasta lähtöhetkellä. 

Noudattakaa 1-2 m turvaväliä lähtöpaikan alueella. Pitäkää kasvomaskit päässä, kunnes 
lähtöhetkeen on 1 min jäljellä (karttaämpärin viereen siirtymiseen saakka). Viimeisen minuutin 
aikana ottakaa kasvomaski pois päältä ja laittakaa roskikseen. Alle 12-vuotiaiden suunnistajien ei 
tarvitse käyttää kasvomaskia (THL:n ikäsuositus). 

Lasten ratojen erityisohjeet 
Nämä erityisohjeet koskevat sarjoja H/D10RR, H/D12TR, H/D12, H/D13 ja H/D14. 

Lähtö 
 5 minuuttia ennen lähtöä: Kilpailijat kutsutaan lähtöön lukemalla lähtöaika ja kilpailijan nimi. 

Sarjoissa H/D10RR ja H/D12TR suunnistaja saa tutustua karttaan minuutin ajan. Kartassa on 
kunkin sarjan ratapainatus. Myös muut lasten sarjat saavat tutustua karttaan minuutin ajan, 
mutta näihin mallikarttoihin on merkitty vain K-piste. 

 4 minuuttia ennen lähtöä: Tarkastetaan kilpailunumero.  
 3 minuuttia ennen lähtöä: Emit-korttien nollaus.  
 2 minuuttia ennen lähtöä: RR- ja TR-radan suunnistajat saavat kartan 2 min ennen lähtöä ja 

halutessaan myös opastusta. Muilla lasten sarjoilla on nähtävillä kartta, johon on merkitty K-
piste. K-piste on lähtöpisteessä (lähtöpaikalla). 

 1 minuutti ennen lähtöä: RR- ja TR-radan suunnistajat saavat tutkia karttaa. Muut lasten sarjat 
saavat oman karttansa ja voivat tutustua siihen minuutin ajan.  

Viitoitus 
Rastireitin ja tukireitin viitoitus alkaa lähdössä 2 sijaitsevalta K-pisteeltä ja jatkuu yhtenäisenä maaliin 
saakka. Viitoituksena käytetään valkoista nauhaa. Rastireitin rastit RR1, RR2, RR3, RR4 ja RR5 
sijaitsevat viitoituksella. Tukireitin rastit sijaitsevat viitoituksen läheisyydessä. 

Rastit ja rastimääritteet 
RR-radoilla ei ole rastimääritteitä, muissa lasten sarjoissa rastimääritteet on painettu karttaan. 
Lisäksi on saatavilla irralliset rastimääritteet (omat kiinnitystarvikkeet). Kaikilla rasteilla on Emit-
leimasimet. RR-rasteilla on tunnukset RR1, RR2, RR3, RR4 ja RR5. Muiden sarjojen (myös TR) rasteilla 
on normaalit numerokoodit. Tarkasta koodit, sillä rasteja on hyvin lähekkäin. Ole huolellinen myös 
rastien oikean kiertojärjestyksen suhteen. Mallirasti on nähtävänä kilpailukeskuksessa opaspaalun 
vieressä. Viimeisellä rastilla on kaksi leimasinta. Rastilla on sekä koodi RR5 että muiden sarjojen 
numerokoodi 100. Kilpailija voi leimata kummalla tahansa leimasimella, molemmat hyväksytään. 



Maali 
Kaikilla sarjoilla on sama viimeinen rasti. Viimeisellä rastilla on kaksi leimasinta (koodit 100 ja RR5) 
joista kummalla vaan voi leimata. Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. Viitoitusta on 
seurattava. 

Maalissa suoritetaan maalileimaus ja siirrytään leimantarkastukseen. Mikäli leimantarkastuksessa 
havaitaan virheitä tai puutteita leimauksissa, kilpailijalle annetaan hylkäysehdotus ja hänet ohjataan 
jatkoselvityksiä varten itkumuurille. 

Maaliin tultuaan kilpailija voi pitää kartan, mutta reilun pelin hengessä karttaa ei saa näyttää 
maastoon lähtemättömille kilpailijoille. 

Maali suljetaan klo 21.30. 

Keskeyttäneet 
Keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa. 

Tulokset 
Kilpailussa on käytössä online -tulospalvelu. Linkki online-tuloksiin löytyy kisasivulla. Tulostaulua ei 
ole. 

Lopputulokset ja rastiväliajat ja löytyvät kilpailun jälkeen kisasivulta. 

Ensiapu 
Ensiapu sijaitsee leimantarkistuksen välittömässä läheisyydessä. 

Jokaisen suunnistajan velvollisuus on auttaa maastossa loukkaantunutta suunnistajaa. 

Yleinen hätänumero 112. 

Pesu, pukeutuminen ja WC 
Kilpailukeskuksessa ei ole pesumahdollisuutta. Pukeutuminen kenttäolosuhteissa. 

WC:t ovat kilpailukeskuksessa. TEOLLISUUSHALLIN SISÄVESSOJA KÄYTETTÄESSÄ NASTARIT ON 
EHDOTTOMASTI JÄTETTÄVÄ ULKO-OVELLE. 

Palkinnot 
Am-sarjalaiset palkitaan am-mitalein, jotka voi noutaa infosta heti tulosten selvittyä. 

Kahvio 
Kilpailukeskuksessa on kahvio. Huom. Käteismaksu! 

  



Korona-ajan erityisohjeet 
Korona-ohjeita kilpailijalle 
 Tutustukaa erillisiin terveysturvallisuusohjeisiin 
 Kilpailukeskuksessa on käytettävä kasvomaskia 
 Älä saavu kilpailupaikalle nuhaisena, yskäisenä tai jos tunnet itsesi sairaaksi. 
 Huomioi matkustuksen osalta virustilanteen vaatimat ohjeistukset. Kilpailupaikalle saa tulla vain 

kilpailijoita sekä nuorten välttämättömät huoltajat. 
 Käytä käsidesiä ennen kuin siirryt lähtökarsinaan ja maalissa ennen kuin saavut tulospalveluun. 

Myös infossa on käsidesiä tarjolla. 
 Muista turvaväli kaikissa tilanteissa! 
 Vältä kilpailualueella oleskelua / ryhmäytymistä. 
 Vältä yskimistä, syljeskelyä tai nenän tyhjentämistä, vaikka keuhkot olisivatkin olleet kovilla 

suorituksen aikana. 
 Siirry lähtöpaikalle niin, että et joudu odottamaan siellä pitkää aikaa. 
 Suorita leimaus niin, että vältät turhaa leimasimeen koskemista. 
 Siirry välittömästi pois rastirakenteen luota leimattuasi, ettei synny ruuhkaa. 

 
Järjestäjän Korona-toimenpiteet 
Järjestäjä noudattaa SSL:n ohjetta Korona-turvallisten kilpailujen järjestämiseksi mahdollisimman 
kattavasti: 

 Käsidesia on tarjolla useissa paikoissa 
 Maaliin saapuneille kilpailijoille on tarjolla kasvomaskeja 
 Väljyys lähtöpaikalla ja maalialueella 
 Tulokset ovat vain netissä 
 

Toimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja: Jukka Rajala 

Valvoja: Jani Mäntytörmä, Kalvolan Keihäs 

Tuomarineuvosto:  Outi Borgenström IkNV pj, Hannu Paunonen Koovee, Reijo Olli VaHa 

Pääratamestari: Teppo Salmia 

Ratamestariryhmä: Vesa Ijäs, Marko Mahkonen, Esa Toivonen, Harri Koski 

Kartta: Vesa Ijäs 

Tiedottaja/Info: Maria Hakala 

Lähdöt: Harri Koski (L1) ja Esa Toivonen (L2) 

Tulospalvelu: Sebastian Kulkula 

Kahvio: Akaan Maatalousnaiset 

 

Tervetuloa! 

Tarpian Suunta 


