
Stadi-viesti 5.4.2019 Helsingissä Mäkelänrinteen lukiolla 

KILPAILUOHJE 

 

Kilpailun järjestävät Rasti-Jyry (Helsingin Jyry ry) ja Liikup Oy. 

 

Kilpailu on kuntosuunnistustapahtuma, mutta kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton 

lajisääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. Ns. kilpasarjoissa noudatetaan SM-kilpailuperiaatteita. 

Piikkarien käyttö on kielletty, mutta ei nastapohjaisten tossujen. Kilpailumaasto on pääosin lumeton 

ja jäätön. 

 

Kilpailukeskus: Mäkelänrinteen lukio, Mäkelänkatu 47, Helsinki. Mäkelänrinteen uintikeskuksen 

pysäköintialue on tarkoitettu vain uimahallin asiakkaille. Uimahallin ja koulun välinen kenttäkään 

ei ole tarkoitettu kilpailijoiden parkkipaikaksi. 

 

 
 

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 (ei käytössä perjantaina) 

2 sprintin lähtöihin 

3 info, toimisto, tuloslaskenta, itkumuuri (sisällä) 

4 kahvio (ei perjantaina) 

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) 

 



Sarjat ja juoksujärjestykset: H/D21, H/D18 sekä kuntosarja. Neljä osuutta. Radat ovat samoja 

kaikissa sarjoissa, mutta joukkueet juoksevat osuuksia eri järjestyksessä. Sarjoissa H/D18 ja H/D21 

joukkueeseen kuuluu kaksi miestä ja kaksi naista, jotka suunnistavat järjestyksessä nainen – mies – 

mies – nainen. Kuntosarjassa voi olla 2-4 jäsentä, jotka voivat juosta vapaavalintaisessa 

järjestyksessä; yksi kilpailija voi juosta siis 1-2 osuutta; ei kuitenkaan kahta peräkkäisiä, koska emit 

täytyy purkaa ja nollata osuuksien välillä. 

 

Viestin juoksujärjestykset ja juoksijoiden emit-numerot on kerrottava ilmoittaumisen yhteydessä tai 

viimeistään kilpailupäivänä klo 18.00 mennessä infossa. Mikäli emit-numero puuttuu, varaavat 

järjestäjät emit-kilpailukortin 3 euron hintaan (hävitetystä kortista peritään 70 €). Kilpailijat ovat 

itse vastuussa siitä, että käyttävät ilmoitettu emit-korttia. Väärän kortin käyttö aiheuttaa joukkueen 

hylkäämisen. 

 

Lähtötoiminnot: Yhteislähtö koulun välittömästä läheisyydestä klo 19.00. Kilpailijoiden tulee olla 

valmiina lähtöpaikalla klo 18.50. Lähtöhetkellä kilpailijat ottava omalla numerolla varustetun kartan 

ja juoksevat K-pisteeseen.  

 

Vaihdot 

Viestin toiminnot sijoittuvat koulun välittömään läheisyyteen. Vaihdoissa jokainen joukkue on 

velvollinen tarkistamaan, saako vaihtopaikalla otettua oman joukkueensa numeron mukaisen kartan. 

Osuuden eli vaihtoleimauksen jälkeen viestin viejä ottaa karttatelineestä seuraavan osuuden kartan 

ja antaa sen seuraavan osuuden viejälle sekä siirtyy sen jälkeen leimantarkastukseen, joka on 

tulospalvelun yhteydessä. Jos sama viestin viejä osallistuu myöhempään osuuteen, on hänen 

nollattava emit-korttinsa uudelleen. 

 

Jos joukkueen kolmen ensimmäisen osuuden viestin viejä ei ole saapunut vaihtoon 20.05 mennessä, 

järjestetään 2., 3. ja 4. osuuksien viestinviejien yhteislähtö klo 20.15. 

 

Maali: kilpailukeskuksessa. Viimeiseltä rastilta viitoitus maaliin. Kilpailukarttoja ei kerätä pois, 

joten reilun pelin säilyttämiseksi ja sääntöjen noudattamiseksi, karttoja ei tule näyttää 

lähtemättömille kilpailijoille. – Huom. aurinko laskee klo 20.13, joten hitaimmat joukkueet 

saattavat tarvita kartan luvun avuksi valaisimen. 
 

Kilpailumaasto: 

Sprinttiviesti kisataan eri maastossa kuin seuraavan päivän Stadi-sprintti.  Maasto koostuu asutus- ja 

puistoalueista. Korkeuseroja on jonkin verran. Ratamestari suosittelee nappulakenkää tai 

maastojuoksutossua. 

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

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

myös kilpailun ilmoitustaululla. 

 
Osuuspituudet: 1,75–1,95 km. 
 

Keskeyttäneet: myös keskeyttäneiden joukkueiden tulee ilmoittautua maalissa. 

 

Tulokset: julkaistaan onlinena Helsinki City-O:n. Erillisiä rastiväliaikalistoja ei kilpailijoille jaeta. 

 

Kartta: sprinttisuunnistuskartta 1:4 000, käyräväli 2 m. Kartoitus: Antti Vainio (3/2019). Kartta (A 

4) muovikotelossa. Kartat ovat hyvälaatuisia tulosteita (TKP-Print). – Korttelipihoille ei ole 

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


merkitty kaikkia erilaisia varustuksia (mattotelineitä, yksittäisiä puutarhatuoleja, roskasäiliöitä jne.) 

erikoismerkeillä. 

 

Rastikoodit: painettu karttoihin rastinumeron perään. Kartoissa rastin sijainti ilmaistaan 

kohdistuspisteellä, joka on rastiympyrän keskellä. Eri rastimääritteitä. 

 

 
 

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 Infoon (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. 

 

Kilpailunumerot: kaikki joukkueet käyttävä rintanumeroita. Ne ovat jaossa kansioissa 

kilpailukeskuksessa, koulun sisäänkäyntikatoksessa. Samasta paikasta saa myös emit-kilpailukortin 

tarkistuslipukkeet. Omat hakaneulat.  

 

Liikenne ja kielletyt alueet: Liikennesääntöjä on noudatettava. Jokainen kilpailija toimii 

liikenteessä omalla vastuullaan. Kiellettyjen alueiden (esim. pensaiden ja istutusten sekä muurien) 

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

kilpailussa liikutaan enimmäkseen tavallisten asuintalojen piha-alueilla, lähikaduilla ja -puistoissa, 

on vauhdissa huomioitava myös hitaammin kulkevien turvallisuus. 

 

Kielletyistä merkeistä on erillinen ohje kilpailun ilmoitustaululla. 

 

Palvelut: WC:t kilpailukeskuksen sisätiloissa. Ulkona on myös viisi bajamajaa. Tarjolla ei ole 

muksulaa eikä kahvilaa, mutta vaihto- ja maalipaikalla mehua. Kilpailukeskuksessa myös SPR:n 

ensiapupiste. Nastareilla liikkuminen sisätiloissa ehdottomasti kielletty.  

 

Pelastussuunnitelma nähtävissä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla. Yleinen hätänumero 112. 

 

Toimihenkilöt 



Kilpailun johtaja ja tiedustelut: Jarmo Paikkala (jarmo.paikkala@luukku.fi, puh. 044 970 3611) 

Ratamestarit: Antti Vainio ja Eero-Matti Vainio  

Tulospalvelu: Risto Kivinen, Result Fellows  

Kuulutus: Mikko Reitti, Oikea Reitti Oy 

Ensiapu: SPR:n Korson osasto  


