
Stadi-sprintti 6.4.2019 Helsingissä Mäkelänrinteen lukiolla 

ALUSTAVA KILPAILUOHJE (lopulliset kilpailupäivänä ilmoitustaululla) 

 

Kilpailuohjeiden tiivistelmä  

 

Kaksi erillistä kansallista kilpailua: ensimmäinen kilpailu klo 10 (lähtöön 950 metriä) ja toinen klo 

13.30 (lähtöön 750 metriä). Kutsu lähtökarsinaan 5 min ennen kilpailijan lähtöaikaa. Maali 

kilpailukeskuksessa. 

Sprinttisuunnistuskartta 1: 4 000, käyräväli 2 m. Rastimääritteiden (kartassa ja lähtökarsinasta) 

lisäksi käytetään kohdistuspistettä. Pakolliset rintanumerot infosta.  

Keskeyttäneiden kilpailijoiden tulee ilmoittautua maalissa. Aamupäivän kilpailun maali sulkeutuu 

klo 13.00 ja iltapäivän klo 16.00. 

Ratavalvonta tarkkailee kiellettyjä alueita ja pakollisia ylityskohteita. 

 

 
 

Ilmoitus- ja tulostaulut sekä opaspaalu koulu sisäänkäynnin katoksen luona ulkona.  

Oman kilpailusuorituksen jälkeen voi käyttää omakustanteisesti uimahallin palveluita ja kulkea 

kilpailukeskuksesta uimahallin sisäänkäyntiin, joka on rakennuksen luoteiskulmalla. 

 

1 pukeutumistila (käynti koulun lounaispäästä) 

2 sprintin lähtöihin 

3 info, toimisto, tuloslaskenta, itkumuuri (sisällä) 

4 kahvio (koulun sisällä) 

5 maali (kaikki kilpailut) ja viestin vaihtoalue 

6 viestin lähtö 

7 HCO:n lähtö 

8 kuntosuunnistuksen ilmoittautuminen ja maali. Lähtöön nuolen mukaan. 

9 kaupat 

WC  bajamajoja ulkona ja wc:itä koulun aulasta portaita alaspäin 

P pieni paikoitusalue koulun takana (muuten paikoitus kilpailukeskuksen ulkopuolella, ei 

kuitenkaan uimahallin parkkialueella eikä uimahallin ja koulun välisellä kentällä) 

 



 

Varsinaiset kilpailuohjeet 
 

Kilpailun järjestää Rasti-Jyry yhteistyössä Liikup Oy:n kanssa. 

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. 

Piikkarien käyttö on kielletty, mutta ei nastapohjaisten tossujen. 

 

Kilpailukeskus: Mäkelänrinteen lukio, Mäkelänkatu 47, Helsinki. 

 

Ohjattua pysäköintiä ei ole. Suosittelemme julkisia kulkuvälineitä, busseja, raitiovaunuja, 

pyöräilyä ja kävelyä. Pasilan rautatieasemalta on keskukseen matkaa 1,5 kilometriä. Mäkelänkatua 

kulkee lukuisia busseja ja ratikkoja, jolla pääsee aivan kilpailukeskuksen viereen. Vallilassa ja Itä-

Pasilassa on lukuisia pysäköintitiloja, mm. Velodromin edustalla ja Messukeskuksessa.  Ks. myös 

Googlen haku: ”pysäköintihalli Vallila” ja 

https://www.hel.fi/static/hkr/pysakointi/kantakaupunkipysakointikartta.pdf 

 

Toimihenkilöt 

Kilpailun johtaja: Jarmo Paikkala, Rasti-Jyry 

Ratamestari: Jorma Helin, Rasti-Jyry 

Valvoja: Aimo Ruohoniemi, Espoon Akilles 

Tuomarineuvosto: xxx (pj.), xxx, xxx 

Tulospalvelu: Risto Kivinen, Result Fellows  

Kuulutus: Mikko Reitti, Oikea Reitti Oy 

Ensiapu: SPR:n Korson osasto  

Kahvila: Mervi Luurila 

Tiedotus ja tiedustelut: Jarmo Paikkala, jarmo.paikkala@luukku.fi, puh. 044 970 3611 

 

Kilpailumuoto, lähdöt ja maali 

Kaksi erillistä kilpailua, mutta palkinnot jaetaan kilpailujen yhteenlaskettujen tulosten perusteella. 

Ensimmäisen kilpailun lähtö klo 10.00 alkaen. Lähtöön (Lähtö 1) matkaa 950 m katuja myöten. – 

Toinen lähtö klo 13.30 alkaen. Lähtöön (Lähtö 2) matkaa 750 m katuja myöten. Molempien 

kilpailujen maali kilpailukeskuksessa. – Huomio, että toisen kilpailun lähtöaika on runsaanosanoton 

takia muuttunut. 

 

Kuntosuunnistus 

Iltapäivällä klo 13–14 mahdollisuus kuntosuunnistukseen. Lähtöön (Lähtö 3) 250 metrin viitoitus 

kilpailukeskuksesta, jossa kuntosuunnistuksen kartanmyynti ja maali. Maali sulkeutuu klo 15.00. 

 

Kilpailumaasto: 

Lähinnä asuinkorttelialuetta ja jokin verran liikennöityjä katuja. Korkeuserot ovat vähäiset, 

aamupäivällä hieman suuremmat. Lunta ja jäätä ei ole. Juoksupohja on enimmäkseen asfalttia, jossa 

on talven jäljiltä paikoin hiekkaa. Puistoja ja puistojen hiekkateitä on vain vähän. Nastattomillakin 

jalkineilla pärjää.   

Kielletyt alueet: ks. https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-

content/uploads/2014/11/SprinttisuunnistuksenKielletytKohteet.pdf. Kiellettyjen alueiden kuvaus 

myös kilpailun ilmoitustaululla. 

 

Liikenne ja kielletyt alueet: Jokainen kilpailija toimii liikenteessä omalla vastuullaan. 

Liikennesääntöjä on kuitenkin noudatettava. Kadut on ylitettävä suojateitä myöten, kielletyksi 

merkityt kulkuväylät saa ylittää vain merkityistä paikoista. 

https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2014/11/SprinttisuunnistuksenKielletytKohteet.pdf
https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2014/11/SprinttisuunnistuksenKielletytKohteet.pdf


 

 
Helsinkin on tällä hetkellä Suomessa ainoa paikka, jossa on raitiotieverkosto, ks. merkintä ylläolevasta 
karttaotteesta. Raitiovaunut kulkevat melko äänettömästi, joten olkaa valppaina. 

 

Ensimmäisen kilpailun loppuvaiheissa on vilkkaan kadun ylitys, jossa on ehdottomasti kuljettava 

merkitystä kohdasta. Kiellettyjen alueiden (esim. pensaiden ja istutusten sekä muurien) 

noudattamista valvotaan. Kiellettyjen alueiden ja kohteiden käyttö johtaa hylkäykseen. Koska 

kilpailussa liikutaan myös tavallisten asuintalojen piha-alueilla, lähikaduilla ja -puistoissa, on 

vauhdissa huomioitava myös hitaammin kulkevien turvallisuus. 

 

Kielletyistä merkeistä on erillinen ohje kilpailun ilmoitustaululla. 

 

Iltapäivän kilpailu käydään osin kahdella katutasolla. Niissä tapauksissa on käytetty siniharmaata 

katoskuvausta, jolla halutaan ilmoittaa mahdolliset sallitut kulkualueet. Tässä muutama selvennys:  

 
 

 
Karttaotteen alueella itä–länsisuuntaisella siniharmaalla alueella voi kulkea niin ylhäällä kuin alhaallakin.  
Musta katkoviiva ei kiellä nousemasta jalkakäytävältä portaita kohti etelää. Sen sijaan pohjoiseen vieviä 
siniharmaita reittejä (siltoja) myöten voi kulkea vain ylätasolla, ei siltojen alla kielletyksi alueeksi merkityn 
liikenneväylän yli. 
 



 
Tämän karttaotteen molempien siltojen ali voi kulkea. 
 
 

  
 
Tässä karttaotteessa eteläisempi siniharmaa alue pisteviivojen vahvistamana ilmaisee, että ylemmän 
katulinjan voi alittaa huolimatta paksusta mustasta viivasta. Pohjoisemmalle siniharmaalle alueelle pääsee 
kaksia portaita alemmalta katutasolta. Ylemmältä tasolta katsoen siniharmaan alueen isompi osa on vain 
alatasolla, jonka päällä paksun mustan viivan pohjoispuolella on rakennusta; paksu mustan viivan 
eteläpuolella olevaan katokseen pääsee sen sijaan ylätasolta. 
 



   
 

 

 

Sarjat ja matkat (km) 

 aamu ilta   aamu ilta

H14 1,9 2,0 

H16 2,2 2,5 

H18 2,4 2,5 

H20 3,2 3,0 

H21 3,2 3,0 

H35 2,4 2,5 

H40 2,4 2,5 

H45 2,4 2,5 

H50 2,2 2,1 

H55 2,2 2,1 

H60 2,2 2,1 

H65 1,9 2,0 

H70 1,7 2,0 

H75 1,7 2,0 

H80 1,6 1,6 

 

D14 1,9 2,0 

D16 1,9 2,0 

D18 2,2 2,1 

D20 2,2 2,5  

D21 2,2 2,5 

D35 1,9 2,0 

D40 1,9 2,0  

D45 1,9 2,0 

D50 1,9 2,0 

D55 1,7 2,0 

D60 1,7 2,0 

D65 1,7 2,0 

D70 1,6 1,6 

D75 1,6 1,6 

D80 1,6 1,6

Iltapäivän kuntosuunnistuksessa kaksi rataa: 

Lyhyt 2,0 km 

Pitkä 3,0 km 

 

Lähtötoiminnot: Ensimmäisen kilpailun ensimmäinen lähtö klo 10.00; toisen kilpailun 

ensimmäinen lähtö klo 13.30. Kaikki kilpasarjat lähtevät samalta lähtöalueelta (tosin iltapäivällä eri 

kuin aamupäivällä). Lähtökarsinaan kutsutaan 5 minuuttia ennen kilpailijan lähtöaikaa. Katuja 

myöten kulkevaa nelivärisellä kuitunauhalla varustettua viitoitusta lähtöpaikalle on ehdottomasti 

noudatettava. Omasta lähtöajastaan myöhästyneet ilmoittautuvat lähtöhenkilökunnalle, jotka 

ohjaavat kilpailijan eteenpäin.  

 

Maali: kilpailukeskuksessa. Kilparadoilla viimeiseltä rastilta (kaikilla radoilla sama) viitoitus 

maaliin. Muista leimata maalissa. Ensimmäisen kilpailun maali sulkeutuu klo 13.00, toisen 

kilpailun maali klo 16.00. Maalin jälkeen emitin tarkistus; noudata toimitsijoiden ohjeita. 

Kilpailukarttoja ei kerätä pois, joten reilun pelin säilyttämiseksi ja sääntöjen noudattamiseksi, 

karttoja ei tule näyttää lähtemättömille kilpailijoille. – Kuntosuunnistuksessa ei viitoitusta 

viimeiseltä rastilta maaliin. 



 

Keskeyttäneet: myös keskeyttäneiden kilpailijoiden tulee ilmoittautua maalissa. 

 

Itkumuuri: maalin välittömässä läheisyydessä, koulun aulassa. 

 

Tulokset: julkaistaan onlinenä Stadi-sprintin kotisivuilla ja päivitetään myös kilpailukeskuksen 

tulostaululle. Erillisiä rastiväliaikalistoja ei kilpailijoille jaeta. 

 

Palkintojen jako: Pääsarjojen (H21, D21) parhaat palkitaan kuulutuksen mukaan. Muissa sarjoissa 

palkitaan voittaja, joka voi noutaa palkintonsa sarjan tulosten selvittyä Infosta.  

 

Kartta: sprinttisuunnistuskartta 1:4 000, käyräväli 2 m. Kartoitus (3/2019): aamupäivän kisassa 

Antti Vainio ja Topi Syrjäläinen sekä iltapäivän osalta Antti Vainio. Kartta (A 4) muovikotelossa. 

Kartat ovat hyvälaatuisia tulosteita (TKP-Print). – Korttelipihoille ei ole merkitty kaikkia erilaisia 

varustuksia (mattotelineitä, yksittäisiä puutarhatuoleja, roskasäiliöitä jne.) erikoismerkeillä. 

 

Rastimääritteet ja -koodit:  rastimääritteet ja rastikoodit kartoissa sekä jaossa irrallisina 

lähtökarsinassa. Omat kiinnitystarvikkeet. Kartoissa rastin sijainti ilmaistaan kohdistuspisteellä, 

joka on rastiympyrän keskellä. 

 

 
 

Mallirasti kilpailukeskuksessa. Kun kyse on monille kevätkauden avauskisasta, on syytä tarkistaa 

emit-kortin toimivuus ja emit-kortin numeron vastaavuus lähtöluettelosta. Kilpailija on itse 

vastuussa emit-korttinsa toimivuudesta. Jos emit-kortti ei toimi, ota yhteys Infoon kortin 

vaihtamiseksi: emitin toimivuus on kilpailijan omalla vastuulla; väärällä emitillä juokseminen 

johtaa suorituksen hylkäämiseen. Samaa emitiä ei saa käyttää kuin yksi henkilö. Infosta saa laina-

emitin 3 euron hinnalla; lainaemitit palautettava maalissa (palauttamattomasta emitistä peritään 70 

€). Myös muut emit-kortin numeromuutokset ilmoitettava Infoon. 

 

Veryttely ei ole sallittu kilpailukeskuskarttaan kielletyksi merkityllä alueella, joka on 

kilpailukeskuksesta pohjoiseen uimahallin ympäristössä. Suositeltavaa on verytellä koulun 

itäpuolella Mäkelänkadun pohjoispuolella ja lähtöviitoituksella. 

 

Kilpailunumerot: käytetään kaikissa kilpasarjoissa. Ne ovat jaossa kansioissa kilpailukeskuksessa. 

Samasta paikasta saa myös emit-kilpailukortin tarkistuslipukkeet. Omat hakaneulat.  

 

Palvelut: WC:t ja pukeutumistilat kilpailukeskuksessa sisätiloissa – samoin kahvila. Ulkona on 

myös muutama bajamaja. Molemmissa lähdöissä on lisäksi yksi bajamaja. Tarjolla ei ole muksulaa. 



Kilpailukeskuksessa myös SPR:n ensiapupiste. Nastareilla liikkuminen sisätiloissa ehdottomasti 

kielletty.  

Kilpailun jälkeen voi käyttää viereisen uimahallin palveluita. 

 

Pelastussuunnitelma nähtävissä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla. Yleinen hätänumero 112. 

 

Kuntosuunnistus  

Ilmoittautuminen paikanpäällä koulun välittömässä läheisyydessä. Lähtöön (Lähtö 3) 250 metrin 

viitoitus kilpailukeskuksesta. Osanottomaksu yhdelle radalle 7 € ja kahdelle radalla 10 €. Maksun 

voi suorittaa myös Smartum-, Virike- ja Tyky-seteleillä. Tarjolla on kaksi erillistä rataa: lyhyt 2 km 

ja pitkä 3 km. Kuntosuunnistuksen maali on samassa paikassa kuin kartan myynti. – Ajanotto 

perustuu emit-kilpailukorttiin. Lähdössä on tarkistettava, että emit-laitteen ilmasin välähtää 4 tai 5 

kertaa; rasteilla ja maalissa ei välähdystä. Emit-kortin voi lainata kuntosuunnistuksen lähdöstä 

euron hinnalla; lainaemitit palautettava kuntosuunnistuksen maalissa (palauttamattomasta emitistä 

peritään 70 €). Kuntosuunnistuksessa voi käyttää myös sellaista emitiä, jota käytetään varsinaisessa 

kilpailussa, koska tuloslaskenta toimiin kummassakin erillään. Kaikkien lähteneiden on tarpeen 

ilmoittautua myös rasteilta tullessaan. – Kuntosuunnistuksessa saa halutessaan mtr-tulosteen 

väliajoista. Muuten lopputulokset kilpailun nettisivulla. – Jokainen kuntosuunnistaja osallistuu 

tapahtumaan omalla vastuullaan. 


