
Kilpailuohje (Alustava) 
 

Avoin nuorten suunnistuskilpailu keskimatkalla ja Häme cupin 11. osakilpailu 

16. Junnusuunnistus 
Valkeakoskella Sääksmäen Rironmäessä su 11.8.2019 klo 11.00 

 

 

. 

Tiivistelmä kilpailuohjeista 

 Kilpailukeskus Rironmäessä, Huittulantie 356, Valkeakoski karttalinkki opastuksen alkuun 

 Maksuton pysäköinti opastuksen mukaisesti kilpailukeskuksen läheisyydessä 

 Ensimmäiset lähdöt klo 11.00, Kuntosarjan lähtöaika vapaasti valittavissa klo 11-12.20  

 Lähtöpaikka kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä 

 Kilpailunumerot INFOn vierestä, omat hakaneulat! 

 Kartan mittakaava 1:5000, koko A4 paitsi RR-sarjoilla A5 

 Rastimääritteet vain kartassa 

 Muilla kuin H/D10, RR- ja TR-sarjoilla kartan kääntö (rata kahdessa osassa) 

 Maasto pienipiirteistä rinnettä ja nopeakulkuista mäntykangasta, runsaasti polkuja 

 Ei pesupaikkaa, uimapaikka 1 km päässä 

Sarjat ja matkat 
Sarja Matka (km) Rasteja Sarja Matka (km) Rasteja 

H16 3,3 18 D16 3,3 18 

H14 2,7 16 D14 2,7 16 

H13 2,4 16 D13 2,4 16 

H12 2,2 14 D12 2,2 14 

H12TR 1,1 6 D12TR 1,1 6 

H10 1,7 13 D10 1,7 13 

H10RR 2,3 / 1,3 5 D10RR 2,3 / 1,3 5 

H8RR 2,3 / 1,3 5 D8RR 2,3 / 1,3 5 

H8RRS 2,3 / 1,3 5 D10RRS 2,3 / 1,3 5 

H6RRS 2,3 / 1,3 5 D8RRS 2,3 / 1,3 5 

KUNTO 3,3 18 D6RRS 2,3 / 1,3 5 

 
Rastireitin matka ilmoitettu siimarin pituus/ihannereitin pituus. 

Häme Cup 
Häme Cupin sarjat H10RR/H10, H12, H13, H14, D10RR/D10, D12, D13 ja D14.  

https://goo.gl/maps/aKVRTFggk5UaLmDKA


Kilpailusäännöt 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. 

Kilpailukeskus, opastus ja paikoitus 
Kilpailukeskus on vanhalla soranottoalueella osoitteen Huittulantie 356, Valkeakoski kohdalla. Noudata 

varovaisuutta kylätien ylityksessä, vaikka se rauhallinen onkin.  Ensiapupiste on maalin yhteydessä. 

Muksulaa ei ole. Kahvila löytyy. 

Maksuton pysäköinti vanhan asvalttiaseman ja soranottoalueen avoimilla alueilla. Varapysäköintialueena 

Hakalanrannan uimarannan pysäköintialue. Noudatathan järjestäjien opastusta. Opastus alkaa karttalinkin 

osoittamasta paikasta. Kulku pysäköintipaikalta kilpailukeskukseen järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Matkaa 

500m. Hakalanrannan pysäköintialueelta 1,1 km. 

Pukeutuminen, pesu ja WC 
Pukeutuminen maasto-oloissa. Ei pesumahdollisuutta. Uimaranta 1,1 km päässä maalialueesta. WC 

kilpailukeskuksessa.  

Kahvila 
Kahvilassa on myytävänä kahvia, virvokkeita, sämpylöitä, pullaa sekä karamelleja. Lisäksi tarjolla on 

makkaraa.  

Info 

Emit ja muut muutokset infossa hyvissä ajoin ennen omaa lähtöaikaa. Lähtöluetteloita koskevat 

huomautukset vastaanotetaan infossa. Lainakortit luovutetaan leimantarkastuksessa järjestäjille.  

Kilpailuaineisto 

Kilpailunumerot ovat kilpailukeskuksessa info:n läheisyydessä. Kilpailunumeroa käytetään kaikissa 

sarjoissa – myös kuntosuunnistuksessa. Kilpailunumerot palautetaan maalissa sijaitsevaan laatikkoon. 

Huom! Omat hakaneulat  

Emit-tarkistuskortit ovat kilpailukeskuksessa infon läheisyydessä. Kilpailija kirjoittaa kilpailunumeronsa itse 

Emit -tarkistuskorttiin. Muista kiinnittää tarkistuskortti huolellisesti, sillä kortin hyytyessä se on ainoa 

varmistuskeino suorituksen hyväksymiseksi! Vuokra-Emitit (3€) saa infosta, jonne ne myös palautetaan.  

Rastimääritteet ovat vain kartoissa. RR-sarjoissa ei ole rastimääritteitä. 

Emit-ohje 
Kaikissa sarjoissa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Tarkista, että sinulle on merkitty oikea Emit-kortin 

numero lähtöluetteloon. Kilpailija itse vastaa siitä, että hän kilpailee järjestäjälle ilmoitetulla ja toimivalla 

Emit-kortilla. Virheellinen Emit-numero on vaihdettava kilpailukeskuksen infossa ennen lähtöpaikalle 

siirtymistä. Virheellinen Emit-numero voi johtaa hylkäykseen. 

Testaa korttisi kunto kilpailukeskuksen 0-leimasimella mallirastin luona, sillä järjestäjän lähdössä 

toimimattomaksi toteamalla Emit -kortilla metsään lähtevät kilpailijat tullaan hylkäämään. Varakortteja on 

rajoitettu määrä lähdössäkin. Lainakortin voi vuokrata infosta, jonne hinta 3 € myös maksetaan. Laina-emit 

kerätään pois leimantarkastuksessa. Palauttamattomasta kortista peritään 70€.  

Kilpailumaasto 
Kilpailumaastossa ei aiemmin ole suunnistuskilpailuja järjestetty, ja karttakin on aivan uusi.  Kilpailualue on 

kooltaan pieni ja selkeästi rajautuva alue koostuen metsittyneestä soranottoalueesta ja sen 

pienimuotoisista rinteistä sekä nopeasta kangasmaastosta rinteen päällä.  Pisin rata käy myös normaalissa 

https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-ohjeet/lajisaannot/
https://goo.gl/maps/aKVRTFggk5UaLmDKA


hämäläisessä metsämaastossa, missä pystyvihreää kannattaa kunnioittaa ja on helposti vältettävissä. 

Ydinosassa aluetta on erittäin runsaasti polkuja. 

 

Kielletyt alueet  

Kielletyn alueen merkintöjä (violetti pystyviivoitus ja tonttivihreä) tulee ehdottomasti noudattaa. 

Kilpailualue on katsojille kiellettyä aluetta. 

Rastit ja leimaus 

Mallirasti on nähtävissä kilpailukeskuksessa. Rastireitin mallirasti on lähdössä. Muista tarkistaa rastien 

tunnukset (koodit), sillä rasteja on lähekkäin. Viimeisen rastin kohde on kaikilla sarjoilla sama, mutta 

rastireitille on oma rastilippu ja leimasin, joka on tarkoitettu näille pienimmille kilpailijoille. Muut sarjat 

leimaavat omalla leimasimellaan, vaikka tuloslaskenta hyväksyykin leiman kaikille kilpailijoille kummasta 

tahansa viimeisen rastin leimasimesta. 

 

Kilpailukartta 
Kilpailukartta on Heikki Hillon tekemä tulostettu maastosuunnistuskartta 8/2019. Kartan mittakaava 

selkeälukuisuuden varmistamiseksi poikkeuksellinen 1:5000, käyräväli 5 m. Kartan koko on A4, paitsi RR-

sarjoilla A5. Kartta on muovikotelossa. Mallikartat ovat nähtävillä lähdöissä. 

Ratamerkinnät 
Pienen kilpailualueen takia muilla kuin H/D10, RR- ja TR-sarjoilla radat on tulostettu kahdelle kartalle, jotka 

molemmat ovat karttakotelossa. Karttaan on merkitty viimeisen sarjatunnuksen viereen kaarisulkeisiin (1) 

tai (2) sen mukaan, onko kyse ensimmäisestä kartasta, jolla aloitat suunnistuksen lähdöstä (1) vai kartan 

käännön jälkeisestä kartasta (2).  Kääntörastit sarjoittain ovat: HD16 /10, HD14/8, HD13/8 ja HD12/7.   

Suunnistus aloitetaan siis kartalla 1 rastille 1. Ensimmäisen kartan ratamerkinnät päättyvät jollekin rastille, 

jonne saavuttuasi käännät karttakotelon toisella puolella olevan kartan näkyviin.  

Kartalta 2 löydät lähtökolmion. Se sijaitsee samassa paikassa kuin kartan 1 viimeinen rasti – siis paikassa 

jossa tällöin seisot. Jatka suunnistusta tältä lähtökolmiolta normaalisti seuraavalle rastille.   

Rastien numerointi on juoksevaa alusta loppuun eikä ala uudestaan ykkösestä kartalla 2. Rastimääritteet 

tulostuvat kartoille rastien mukaisesti eli kartalla 1 näkyy alkuosan rastimääritteet ja kartalla 2 loppuosan 

rastimääritteet.  Tutustu ilmoitustaulun mallikarttojen ratamerkintöihin.    

Rastiympyröitä ja rastiväliviivoja on jouduttu runsaasti katkomaan, joten ole tarkkana, että olet aina 

menossa oikealle rastille ja hahmotat rastipisteen oikein. Samaa tarkkuutta vaatii runsas rastimäärä ja pieni 

kilpailualue, koska jokaisella radalla on paljon suunnanmuutoksia. Kartan suuntaamista tulee paljon.  

Lähtöajat ja lähdön toiminnot 
Lähtöajat ovat nähtävillä Junnusuunnistuksen nettisivuilla, kilpailukeskuksen tulostaululla sekä lähdössä. 

Käytössä on yksi lähtöpaikka kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Verryttelyyn on varattu 

soranottoalueen pohjoisosa. K-piste sijaitsee lähtöviivalla. 

Lähdössä kartan saa 1 min ennen lähtöä, paitsi 16-sarjalaiset ja kuntoilijat lähtöhetkellä ja RR -sarjalaiset 
2 min ennen lähtöään opastuksen kera. Myös TR -sarjalaiset saavat halutessaan opastusta kartan saatuaan. 
Lähtökarsinassa ovat rasti- ja tukireitin kartat näkyvillä ratoineen. Muiden ratojen mallikarttoihin on 
merkitty lähtöpaikka.  
 

https://hakasuunnistus.sporttisaitti.com/junnusuunnistus/


Lähtövalmiudessa tulee olla 5 min ennen lähtöaikaa. Myöhästyneille ei anneta uutta lähtöaikaa, mutta 
maastoon on mahdollisuus lähteä myöhästyneenäkin ilmoittautumalla MYÖHÄSTYNEET -kyltin luona. 
 
Kuntosuunnistuksen lähtöpaikka on sama kuin muiden sarjojen. Ilmoittautuminen viimeistään kello 12.15 
infossa. Ennakkoilmoittautunut saa kartan lähdöstä nimellä. Kilpailupaikalla ilmoittautuva saa INFO:sta saa 
tositelapun, jota vastaan kuntosuunnistuksen lähdössä saa kartan. Ajanotto alkaa nollaleimauksesta. 
Lähteä saa vapaasti kello 11-12.20. HUOM! Poikkeus kutsusta. 
 

Maali 
Kaikilla sarjoilla on viimeinen rasti samassa kohteessa, jolta lähtee sekä viitoitus että rastireitin nauha 
maaliin. Kaikki kilpailijat ja kuntosuunnistajat tulevat samaan maaliin. Käytössä on maalileimaus. Kilpailija 
on itse vastuussa maalileimauksestaan. Saattajat voivat juosta maaliin tai siirtyä sivuun ennen maalia. 
 
Leimantarkastuksessa havaitut ongelmat selvitetään leimantarkastuksen jälkeen virheselvityksessä, jonne 
tarvittaessa kutsutaan huoltaja / ohjaaja kenttäkuulutuksen avulla. 
 
Vuokratut Emit -kortit kerätään pois leimantarkastuksessa. Palauttamatta jääneestä Emit -kortista peritään 
70 €! Maali suljetaan klo 14.30. 
  

Keskeyttäneet 
Keskeyttäneet tulevat normaalisti maalin kautta ja ilmoittavat maalissa keskeyttäneensä. Lisäksi he 
toimivat kuten muutkin kilpailijat. 
 

Karttojen palautus 
Kartat saa pitää maaliintulon jälkeen muistaen urheilullinen tasapuolisuus. 
  

Tulokset ja palkinnot 
Tulokset tulevat kilpailun edetessä tulostaululle ja live-palveluun.  Tulokset ja väliajat sekä Reittihärveli 
ovat nähtävissä myös kilpailun jälkeen internet-sivuillamme 
https://hakasuunnistus.sporttisaitti.com/junnusuunnistus/ 
 
Palkintoja jaetaan  Junnusuunnistuksessa sarjojen osanottajamäärän mukaan, kannustuspalkinto kaikille 
rastireittisarjalaisille. Palkittavien määrät ilmoitetaan sarjoittain tulostaululla. 
  
Kilpasarjojen palkinnot jaetaan sarjoittain palkintojärjestyksen selvittyä muutaman sarjan ryhmissä. 
Noutamatta jääneitä palkintoja ei toimiteta jälkeenpäin kilpailijoille. Saattajasarjalaisten arvontapalkinnot 
voi noutaa palkintopisteestä arvontamerkinnän ilmestyttyä tulostaululle. 
 

Löytötavarat 
Löytötavarat pyydetään toimittamaan infoon, josta niitä voi myös tiedustella. Löytötavarat luovutetaan 
tuntomerkkejä vastaan. Kilpailun jälkeen tavaroita voi kysellä numerosta 0400 – 848948 tai tutkia kilpailun 
internet –sivuilta. 
 

Kuntosuunnistuksen ohjeet 
Ilmoittautuminen viimeistään kello 12:15 infossa. Kuntosuunnistuksen osanottomaksu 10 € maksetaan 
INFO:ssa etukäteen, ellei sitä ole maksettu jo ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Muut kuin 
ennakkoilmoittautuneet saavat INFO:sta tositelapun, jota vastaan kuntosuunnistuksen lähdössä saa kartan. 
IRMAn kautta ennakkoilmoittautuneet saavat kartan lähdöstä nimellään. Opastus lähtöön kuten muillakin.  
 
Kartan saa lähettäjältä lähtöleimauksen (0-leimauksen) yhteydessä.  Ajanotto alkaa nollaleimauksesta. 
Lähteä saa vapaasti kello 11-12.20. Kuntosuunnistuksessa tullaan normaalisti maaliin ja 

https://hakasuunnistus.sporttisaitti.com/junnusuunnistus/


leimantarkastukseen. Tulokset julkaistaan kuten kilpasarjoissakin. 

LÄHDÖN SEKÄ RASTI- JA TUKIREITIN LISÄOHJEET (lue myös muut ohjeet) 

Lähdön K-piste on lähtöpaikalla. Rasti- ja tukireitin siimari on merkitty maassa kulkevalla vaalealla 
muovinauhalla. Siimarin kulkiessa tietä tai polkua pitkin, on se karttaan piirretty uran viereen vahvalla 
oranssin värisellä viivalla. 
 
Siimarin välittömässä läheisyydessä näkyy muitakin kuin tukireitin ja rastireitin rasteja, joten muista 
tarkistaa koodi aina ennen leimausta. Väärällä rastilla leimaus ei kuitenkaan haittaa, kunhan muistat 
leimata kaikilla oman ratasi rasteilla oikeassa järjestyksessä. Rastireitillä puuttuvasta leimauksesta ei 
hylätä, vaan jokaisesta puuttuvasta oikeasta leimasta kilpailija saa 10 minuuttia lisäaikaa. 
 

H/D10, H/D12, H/D13, H/D14 
Kilpailija kutsutaan esilähtöön viisi minuuttia ennen varsinaista lähtöä. Kilpailija saa halutessaan neuvoja 
järjestäjäseuran oppaalta ja nähtävillä on mallikartta, johon on piirretty K-piste. Kilpailija kutsutaan neljä 
minuuttia ennen lähtöä kilpailunumeron sekä lähtöajan tarkistukseen. Kolme minuuttia ennen lähtöä on 
emit -kortin nollaus. Kaksi minuuttia ennen lähtöä on vielä nähtävillä mallikartta, jossa on K-piste. 
Kilpailukartta annetaan minuutti ennen lähtöä. Rastimääritteet on tulostettu karttaan. Irrallisia 
rastimääritteitä ei ole saatavilla. 
   

H12TR, D12TR 
TR -sarjan kilpailija kutsutaan esilähtöön viisi minuuttia ennen varsinaista lähtöä. Sen jälkeen hän saa 
tutustua mallikarttaan, jossa on kilpailurata. Kilpailija saa halutessaan neuvoja järjestäjäseuran oppailta. 
Kilpailija kutsutaan neljä minuuttia ennen lähtöä kilpailunumeron sekä lähtöajan tarkistukseen. Kolme 
minuuttia ennen lähtöä on emit -kortin nollaus.  Kaksi minuuttia ennen lähtöä on vielä nähtävillä 
mallikartta, jossa on kilpailurata. Kilpailukartta annetaan minuutti ennen lähtöä. Rastimääritteet on 
tulostettu karttaan. Irrallisia rastimääritteitä ei ole saatavilla. Rastit ovat tavallisia numerokoodirasteja. 
  

RR- JA RRS-SARJAT 
RR(S) -sarjan kilpailija kutsutaan esilähtöön viisi minuuttia ennen varsinaista lähtöä. Sen jälkeen hän saa 
tutustua mallikarttaan, jossa on kilpailurata. Kilpailija saa halutessaan neuvoja järjestäjäseuran oppaalta. 
Kilpailija kutsutaan neljä minuuttia ennen lähtöä kilpailunumeron sekä lähtöajan tarkistukseen. Kolme 
minuuttia ennen lähtöä on emit -kortin nollaus. Kilpailukartta annetaan kaksi minuuttia ennen lähtöä ja 
opas antaa tarvittaessa neuvoja (kartan suuntaus, lähtöpaikan sijainti kartalla, mallirasti, viitoitus). RR -
radan rastit ovat kartassa järjestysnumeroin ja maastossa leimasinten vieressä on vastaavat tunnukset RR1, 
RR2 jne. Rastilipussa on myös tunnus RR1, RR2, jne. RR -mallirasti on nähtävillä lähdössä.  
 

Toimihenkilöitä 

Kilpailun johtaja: Timo Salonen, 0400 848 948 (tiedotus) 
Ratamestari:  Seeti Salonen 
Tulospalvelu:  Jarmo Annala 
Palkinnot:                 Pirjo Nieminen 
Lähtö:  Reijo Olli 
Sisäinen valvoja Sanni Virjula 
 

Tuomarineuvosto: Puheenjohtaja 

                                                Jäsen                                                                 Jäsen 

Tervetuloa! 
Valkeakosken Haka 


