
KILPAILUOHJEET 
 

SM-pyöräsuunnistus 13.-14.8.2022 Alajärven Valkealammella 
 

SM-Keskimatka, Suomen Cup-osakilpailu  
sekä MC/U23 MM-näyttökilpailu lauantaina 13.8.  

ja SM-viestit sunnuntaina 14.8.2022. 
 
HUOM! Näyttökilpailusta johtuen keskimatkalla sarjoilla H20 sekä D20 on samat radat kuin H21- ja 
D21-sarjoilla. 
 
 
Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä, erillisohjeita sekä kilpailun järjestäjän antamia ohjeita; 
mm. kypärän käyttö on pakollista, kohtaavat kilpailijat väistävät toisiaan oikealta, kilpailijan on 
kehotuksesta väistettävä takaa tulevaa nopeampaa kanssakilpailijaa, oikominen on sallittua lukuun 
ottamatta kiellettyjä alueita sekä kilpailijoiden tulee huomioida, että alueella liikkuu myös muita 
ulkoilijoita. 
 
Tuomarineuvosto 
 puheenjohtaja Mika Tervala, RaVa 
 jäsen Päivi Mäkineste-Mäkelä, SuJu 
 jäsen Aulis Hahtola, Rasku 
 
Kilpailukeskus 
Kilpailukeskuksena toimii Valkealammen hiihtostadion. Navigointiosoite: Valkealammentie 194, 
Alajärvi. 
Kilpailukeskuksessa info, kisakahvio, tulostaulu, WC:t ja ensiapu. Pukeutuminen ulkotiloissa. 
Uintimahdollisuus kilpailukeskuksen läheisyydessä sijaitsevassa lammessa. Lisäksi Ruokaravintola 
Valkealammen palvelut ovat myös käytettävissä. Kts. kilpailukeskuskartta. 
 
Pyörien pesu 
Kilpailukeskuksessa pyörien pesu on kielletty! (pohjavesialue) 
 
Kilpailuinfo  
Info avoinna lauantaina klo 9-16 ja sunnuntaina klo 8–15. Kilpailunumerot ja kiinnitykseen tarvittavat 
nippusiteet noudettavissa infon läheisyydestä. EmiTag-vuokraus ja -maksu tapahtuu infossa. Vain 
käteismaksu! 
 
Kilpailumaasto ja ajourat 
Maasto on vuoden 2021 pyöräsuunnistuksen MM-kisojen keskimatkan maasto. Maasto on 
nopeakulkuista kangasmaastoa. Osassa kilpailualuetta vanhaa metsittynyttä soranottoaluetta. Paikoin 
melko jyrkkiä rinteitä. Maastoon on tänä kesänä valmistunut frisbeegolf-rata, josta johtuen maastoon 
on tullut uusia uria, joista selkeimmät on merkitty kilpailukarttaan. Koreja ja heittopaikkoja ei ole 
merkitty karttaan. 
 
 
 
 



Kartta 
Kaikissa sarjoissa on käytössä kosteudenkestävä pyöräsuunnistuksen tulostekartta 8/2022, 
kuvausohje ISMTBOM 2022, kartoitus ja urakuvaus (7/2022) Timo Hoskari. Kartan mittakaava on 
1:10000 kaikissa sarjoissa, käyräväli 5m. Kartan koko keskimatkalla 30 cm x 30 cm ja viestissä A4. 
Rastikoodit ovat tulostettu karttaan rastinumeroiden perään. Sarjoissa, joissa on kartanvaihto, kartat 
jaetaan lähdössä toisiinsa nidottuina. Kilpailijalla täytyy olla maaliin tullessa mukanaan kaikki omat 
karttansa. Puuttuvasta kartasta tulee hylätty suoritus. Kartan viimeinen rasti on merkitty seuraavaan 
karttaan lähtökolmiolla, josta numerointi jatkuu. 
 
Kielletyt alueet 
Kielletyt maastoalueet ovat merkitty karttaan. Kilpailukeskukseen tulevan tien käyttö 
kilpailusuorituksen aikana on kielletty! Lähellä kilpailukeskusta yksi sallittu kulku-ura kulkee osan 
matkaa aivan kielletyn tien vieressä, jolloin se on rajattu maastossa nauhalla. Kilpailijat näkevät 
kyseisen paikan saapuessaan kilpailukeskukseen. Kielletyillä alueilla ja reiteillä liikkuneet kilpailijat 
hylätään.  
 
Sarjat ja ratapituudet 

Sarja Matka linnuntietä Matka lyhintä uraa pitkin Karttoja kpl 
H21 13,63 km 21,47 km 3 
H20 13,63 km 21,47 km 3 
H17 10,64 km 15,05 km 2 
H15 9,22 km 12,70 km 2 
H35 10,64 km 15,05 km 2 
H40 10,64 km 15,05 km 2 
H45 10,64 km 15,05 km 2 
H50 9,87 km 14,40 km 2 
H55 9,87 km 14,40 km 2 
H60 9,22 km 12,70 km 2 
H65 9,22 km 12,70 km 2 
H70 7,89 km 11,19 km 2 
H75 4,48 km 6,38 km 1 
H80 4,48 km 6,38 km 1 
D21 11,15 km 16,05 km 2 
D20 11,15 km 16,05 km 2 
D17 9,22 km 12,70 km 2 
D15 5,92 km 7,90 km 1 
D35 9,22 km 12,70 km 2 
D40 7,89 km 11,19 km 2 
D45 7,89 km 11,19 km 2 
D50 5,92 km 7,90 km 1 
D55 5,92 km 7,90 km 1 
D60 4,48 km 6,38 km 1 
D65 4,48 km 6,38 km 1 
D70 4,48 km 6,38 km 1 
D75 4,48 km 6,38 km 1 
D80 4,48 km 6,38 km 1 

 
 
 



Rastit ja leimaus 
Kilpailussa käytetään emiTag-leimausjärjestelmää. Rastit ovat sijoitettu ajouran viereen ja ovat 
leimattavissa ohi ajaessa. EmiTag-leimasinlaite on kiinnitetty puutolppaan, rastilippu on leimasimen 
alapuolella. Rastikoodit ovat merkittynä leimauslaitteeseen sekä rastitolppaan näkyen molempiin 
suuntiin ajouralla ajettaessa. Älä kaada leimasintolppia, niihin ei saa nojata tai muuten ottaa tukea. 
EmiTag-kortin toimivuuden voi tarkastaa mallirastin luona olevalla leimasimella. Mikäli 
kilpailukortti ei toimi, infosta saa vuokrakortin. Kaikki kilpailijat tarkastavat lähtöluettelosta oman 
emiTag-kilpailukorttinsa numeron. EmiTag-numeromuutokset on ilmoitettava infoon ennen 
lähtöpaikalle siirtymistä. SSL:n lajisääntöjen mukaisesti suoritus hylätään, kun kilpailija on käyttänyt 
muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia (kohta 11.518). 
Mallirasti on nähtävissä kilpailukeskuksessa. 
Kilpailijalle, joka ei ole ilmoittanut kilpailukorttinsa numeroa, varataan vuokrakortti. Vuokrakortin 
saa infosta ja siitä veloitetaan 10 €/vkl. Kilpailukortin numeron muutoksesta perimme 5 € ja 
palauttamattomasta vuokrakortista peritään 100 €:n maksu (käteinen).  
Mikäli kilpailija kilpailee molempina päivinä, hän käyttää samaa emiTagia. Muista palauttaa lainattu 
emiTag heti leimantarkistuksen jälkeen, ellet osallistu viestiin. Osallistuessasi viestiin palauta lainattu 
emiTag viestin leimantarkistuksen jälkeen.  
 
Kilpailunumerot 
Kaikki kilpailijat käyttävät pyörän ohjaustankoon kiinnitettävää kilpailunumeroa, numerot ja 
kiinnitystarpeet (nippusiteet) ovat noudettavissa infon läheisyydestä molempina päivinä. Molempina 
päivinä kilpailunumerot kerätään pois maaliin saapumisen jälkeen.  
 
Verryttely 
Verryttely tapahtuu kilpailukeskuksen läheisyydessä (kts kilpailukeskuskartta). Keskimatkalla 
verryttely myös lähtöviitoituksella ja lähdön läheisyydessä olevalla metsäautotiellä. 
 
Lähtö (Keskimatka) 
Ensimmäinen lähtö klo 11.00 (R1-sarjat) ja klo 13.00 (R2-sarjat). Matkaa lähtöön kilpailukeskuksesta 
2 km – viitoitus alkaa opaspaalulta. Viitoitukselta ei saa poiketa, poikkeuksena lähdön lähellä oleva 
metsäautotie. 
Huom! Lähdössä ei ole vessoja eikä varustekuljetusta. 
 
Lähdön toiminta (Keskimatka) 
– 4 min. kilpailija kutsutaan lähtöön ja samalla tarkastetaan pyörä sekä varusteet 
– 3 min. emiTag-kortin nollaus 
– 2 min. kilpailija voi tutustua mallikarttaan 
– 1 min. kilpailija saa ottaa kartan 
– 0 min. lähtö tapahtuu lähtökellon äänimerkistä 
K-piste on merkitty rastilipulla, matkaa lähdöstä K-pisteelle on noin 20 metriä. Viitoitusta ei ole 
merkitty kilpailukarttoihin. 
 
Maali (Keskimatka) 
Viimeiseltä rastilta viitoitus maaliin. Kilpailijan ajaessa maalilinjan yli hänen maaliintuloaikansa 
kirjautuu automaattisesti. Maaliintulon jälkeen kilpailija siirtyy toimitsijan ohjeiden mukaisesti 
leimantarkistukseen. Itkumuuri sijaitsee leimantarkistuksen yhteydessä. Keskeyttäneet tulevat 
maastosta maalin kautta ja käyvät myös leimantarkistuksessa. Maali suljetaan keskimatkalla noin klo 
16:00. 
Kartat kerätään pois maalissa viimeiseen lähtöön asti, jonka jälkeen ne palautetaan kilpailijoille. 



ERILLISOHJEET SM-VIESTIIN: 
 
Joukkueiden kokoonpano 
Viestin pyöräilyjärjestykset ja emiTag-kilpailukorttien numerot on ilmoitettava Irma-palvelussa 
lauantaina 13.8.2022 klo 18.00 mennessä. Joukkue, joka ei ole antanut pyöräilyjärjestystä 
määräajassa, ei saa lähtölupaa. Muussa kuin ilmoitetussa järjestyksessä kilpaileva joukkue hylätään. 
 
Viestimateriaali  
Joukkueiden numerot ja kiinnitystarvikkeet löytyvät infon läheisyydestä kuten henkilökohtaisessa 
kilpailussa. Joukkue numero 1 käyttää seuraavia numeroita; ensimmäinen viestinviejä 101 ja toinen 
201. Joukkue numero 2 käyttää numeroita 102 ja 202, jne. 
 
HUOM! Samaa emiTagia saa käyttää vain yksi kilpailija! 
 
Viestin lähtö 
Viestin lähdöt tapahtuvat kahdessa erässä kilpailukeskuksesta.  

 15 minuuttia ennen lähtöä ensimmäisen osuuden kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle 
sisäänmenoportin kautta, jossa tapahtuu emiTagin nollaus. 

 5 minuuttia ennen lähtöä kilpailijat ryhmittyvät lähtöalueelle joukkueensa kilpailunumeron 
mukaisesti järjestäjän ohjeiden mukaisesti.  

 2 minuuttia ennen lähtöä kartat jaetaan karttapuoli alaspäin karttatelineille. Tarkista, että saat 
omaa numeroa vastaavan kartan. 

 15 sekuntia ennen lähtöä kilpailija saa laittaa kartan telineeseensä. 
 Lähtö tapahtuu kuuluttajan komennosta. 

 
Välittömästi lähdön tapahduttua joukkueen toinen kilpailija käy nollaamassa emiTaginsa lähtöalueen 
sisäänmenoportilla ja siirtyy vaihtoalueelle. Nollaleimasimet poistetaan paikalta 10 minuuttia 
yhteislähdön jälkeen. 
 
Viestin vaihto ja maali 
Huom! Leimantarkistus on vasta kilpailijan oman viimeisen osuuden jälkeen! Osuuksien välissä 
ei siis suoriteta emiTagin nollausta. 
 
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Kilpailijan ajaessa maalilinjan yli hänen kilpailuaikansa 
kirjautuu automaattisesti. Vaihtoon tuleva kilpailija jatkaa vaihtoalueelle, jossa vaihto tapahtuu 
käsikosketuksella. Seuraavan osuuden viestinviejä siirtyy karttatelineelle, ottaa oman numeronsa ja 
osuutensa mukaisen kartan telineestä ja ajaa K-pisteen kautta osuudelleen. Vaihtoon tullut kilpailija 
luovuttaa karttansa vaihtoalueen toimitsijalle ja siirtyy vaihtoalueen verryttelyalueelle seuraavaa 
osuutta varten. Vaihtoalueelta saa poistua, mutta järjestäjät toivovat, että turhaa poistumista 
vaihtoalueelta vältettäisiin. 
Joukkueen aloittaja ohjataan oman viimeisen osuuden jälkeen vaihtoalueelta leimantarkastukseen. 
Joukkueen ankkuri ylittäessään maaliviivan jatkaa suoraan leimantarkastukseen. 
Jos oma kartta on vahingossa viety, vaihdon toimitsijalta saa uuden oman osuuden kartan; menetettyä 
aikaa ei hyvitetä lopputuloksissa. Väärän kartan ottanut joukkue hylätään. Pois kerätyt kartat 
luovutetaan takaisin kilpailun päätyttyä. 
Tarvittaessa voidaan järjestää yhteislähtö. Seuraa kuulutuksia. 
Maali suljetaan klo 15. Keskeyttäneiden kilpailijoiden on ilmoittauduttava maalissa. 
 
Lähtöaikataulu (Viesti) 
10.00: H21, D21, H20, D20, H17, D17 
12.00 muut sarjat 



 
 

SM-viestin sarjat ja ratapituudet                                                                                                                
Sarja Matka linnuntietä Matka lyhintä uraa pitkin Lähtöaika  

H21 4,30 – 4,39 km 6,23 – 7,54 km 10.00  

H20 4,30 – 4,39 km 6,23 – 7,54 km 10.00  

H17 3,57 – 3,84 km 5,0 – 5,4 km 10.00  

H80 3,54 – 3,84 km 5,0 – 5,4 km 12.00  

H100 3,99 – 4,08 km 5,5 – 5,6 km 12.00  

H120 3,08 – 3,12 km 4,4 – 4,8 km 12.00  

H140 2,72 – 2,85 km 3,8 km 12.00  

D21 3,54 – 3,84 km 5,0 – 5,4 km 10.00  

D20 3,54 – 3,84 km 5,0 – 5,4 km 10.00  

D17 3,08 – 3,12 km 4,4 – 4,8 km 10.00  

D80 3,08 – 3,12 km 4,4 – 4,8 km 12.00  

D100 3,08 – 3,12 km 4,4 – 4,8 km 12.00  

D120 2,72 – 2,85 km 3,8 km 12.00  

 
Tulokset 
Tulokset julkaistaan kisasivuilla, http://www.rastiketut.fi/raske/ 
 
Palkinnot 
Keskimatkan kilpailussa jaetaan SM-mitalit kunkin sarjan kolmelle parhaalle ja lisäksi SM-plaketit 
sijat 4-6 saavuttaneille sarjoissa H/D15-H/D21. Pieni kilpailumuisto H/D15-H/D 21-sarjojen 
kolmelle parhaalle ja muissa sarjoissa (R2) voittajille. Viestissä H/D17–21 ja R2:n SM-mitalit jaetaan 
kolmelle parhaalle joukkueelle ja H/D17-21 plaketit sijat 4-6 saavuttaneille, muistopalkinnot 
voittajajoukkueille sarjoissa H/D17-21. Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa tuloksen selvittyä. 
Palkintojen jaosta ilmoitetaan kenttäkuulutuksella. 
 
Kilpailunjohto 
Kilpailunjohtaja  Hannu Matikainen, hannu.matikha@gmail.com, 040-7243785 
Kilpailun varajohtaja Timo Hoskari 
SSL:n valvoja, TA Timo Laurila 
Ratavalvoja  Tuomo Marttinen, Itä-Päijänteen Rasti 
Ratamestarit  Jari Åkerman (keskimatka) ja Heikki Linna (viesti) 
Tiedottaja   Johanna Perkkalainen, johanna.perkkalainen@mhy.fi 
Tulospalvelu  T:mi Result Fellows, risto.kivinen@resultfellows.com, 044-0583583 
Kuulutus   Maria Rantala 
Info  Riikka Saarimäki 
Lähtö   Pasi Nurmi 
Maali  Jorma Mäkiranta  
Paikoitus  Heikki Keisanen 
Turvallisuus  Hannu Pienimäki 
Ensiapu  Kirsti Mäntylä 
Ravintola  Marja-Liisa Taipalus 
Kutsuvieraat   Pentti Ahopelto ja Maarit Kaitola 
 
Nautinnollista kilpailua Lakeuden Lapissa! 
Rastiketut ry 


