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Suomen Tunturisuunnistus 3.–4.8.2013 Saariselällä 

ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET 27.7.2013 (lopulliset ovat nähtävillä kilpailukeskuksen 

ilmoitustaululla) 

Vastuuhenkilöt 

Kilpailunjohtaja  Tarmo Oikarinen   p. 0400 227024 

Ratamestari   Kimmo Määttä, varalla Mikko Rapakko 

Valvoja   Velu Sipola, S-2000   p. 0400 396 345 

Kuulutus   Mikko Ojanaho,  

Tiedottaja   Tarmo Oikarinen,  

Lähtö   Juha Rantala  

Maali   Pasi Jurmu 

Tulospalvelu   Result Fellows / Risto Kivinen  

Info   Maarit Oikarinen  p. 040 835 1456 

Muksula   Riitta Hurtig 

Ensiapu   Kyösti Haataja  p. 040 563 1256  

Paikoitus   Aake Bergman 

Rakenteet ja huolto  Toivo Ojanaho 

 

Tuomarineuvosto 

Tuomarineuvoston puheenjohtaja Pertti Itkonen, Jäsenet Seppo Keltamäki ja Mirja Vuopio. 

Säännöt 

Kilpailuissa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton sääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. 

Erilaisten mittaus- ja paikannusapuneuvojen käyttö on kielletty.  

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskuksena toimii Santa’s Hotel Tunturi, Lutontie 3, Saariselkä. Opastus 4-tieltä.  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&srs=EPSG%3A3067&y=7589748&x=51755

1&lang=fi  

Paikoitus 

Paikoitusalue sijaitsee noin 1 km päässä kilpailukeskuksesta hiihtohissien ala-asemalla. 

Suosittelemme autojen jättämistä omiin majoituspaikkoihin mahdollisuuksien mukaan. 

Info 

Info sijaitsee hotellin aulassa ja on avoinna perjantaina klo 16-21, lauantaina klo 10-19 ja 

sunnuntaina klo 8-16. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&srs=EPSG%3A3067&y=7589748&x=517551&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&srs=EPSG%3A3067&y=7589748&x=517551&lang=fi
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Kartta 

Tunturisuunnistuskartta 8/2013. Mittakaava on sarjasta riippuen 1:25 000 tai 1:30 000. 

Mittakaavat näkyvät ratataulukosta.  Käyräväli on 5m. Kartan koko on molempina päivinä A3.  

Kartta on muovikotelossa.  Mallikartta on nähtävillä lähtöpaikalla.  

Kartan pohja-aineistona on käytetty Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa, 

laserkeilausaineistoa ja ilmakuvia. Kartan korkeusinformaatio on tuotettu kokonaisuudessaan 

laserkeilausaineistosta.  Tarkempia maastokartoituksia on suoritettu erityisesti kilpailijoiden 

oletettujen kulkureittien ja rastien lähiympäristössä. 

Tunturisuunnistuksen luonne, kartan mittakaava ja kilpailualueen koko huomioiden kartta on 

luonnollisesti kuvaustavaltaan erittäin yleistetty luomus ns. ”normaalin suunnistuskartan” 

kuvaustarkkuuteen verrattuna. Tunturisuunnistusta varten kartta kuitenkin antaa koko alueen 

osalta luotettavat ja tasalaatuiset edellytykset onnistuneisiin reitinvalintoihin ja rastinottoihin, 

kaikki niiden kannalta oleelliset kohteet kartalta varmasti löytyvät. 

Maasto 

Maasto on pääosin hyväkulkuista Saariselän tunturimaastoa; avotunturia, tunturikoivikkoa ja 

mäntymetsää. Kivirakkaa ei juurikaan ole. Karttaan harmaalla merkityt alueet ovat rikkonaista 

kalliota sekä paikoitellen louhikkoa, ja se rajautuu ympäristöönsä epäselvästi. Tunturi- ja 

vaivaiskoivikko saattaa hidastaa matkan tekoa ajoittain. Avoin alue vaihtuu vähitellen matalaksi 

koivikoksi ja edelleen metsäksi, joten kasvillisuuskuvioiden rajat voivat välillä olla epämääräisiä. 

Karttaan sinisellä v-kirjaimella merkityt kohteet ovat pieniä lampareita, jotka ovat nyt 

pääasiallisesti kuivia, mutta ne erottuvat maastosta selkeästi. Myös monet pienet purot ovat 

nyt kuivia. Kaikki sarjat ylittävät lauantaina Luttojoen. Karttaan on merkitty kaksi siltaa 

ylityspaikoiksi, mutta muualtakin matala ja kapea joki on ylitettävissä kahlaamalla.  

Karttaan merkityt polut erottuvat selkeästi, mutta niiden lisäksi maastossa on melko runsaasti 

porojen ja vaeltajienkin tallaamia kulku-uria. 

Korkeuserot ovat tunturimaastossa luonnollisesti suuria, mutta tunturien rinteet ovat 

loivapiirteisiä.  

Rastit ja leimaus 

Rastirakennelmat ovat mallirastin mukaisesti luonnonmukaiset, kansallispuistossa kun liikutaan. 

Emit-leimasimet on kiinnitetty irrallisiin, pääasiallisesti kevyisiin maapuihin. Lauantain 1. 

rasteilla ja molempina päivinä viimeisellä rastilla leimasimia on kaksi, muilla yksi.  

Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. Parisarjoissa käytetään kahta Emit-kilpailukorttia. Parin 

on juostava koko kilpailu ja käytävä kaikilla rasteilla yhdessä. Parin molempien jäsenten tulee 

leimata kaikilla rasteilla. Mallirasti sijaitsee kilpailukeskuksessa. Mallirastilla on 0-leimasin, jolla 

voi tarkistaa Emit-kortin toiminnan.  
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Kilpailunumerot, tarkistuskortit ja rastinmääritteet 

Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita. Sama numero on käytössä kumpanakin päivänä. 

Numerolaput ovat saatavilla perjantaina Infosta ja myöhemmin kilpailukeskuksessa naruun 

ripustettuina. Ottakaa omat hakaneulat mukaan.  Kilpailunumero kiinnitetään rintaan siten, 

että numero on helposti havaittavissa. 

Numeroiden yhteydessä ja lähtöpaikalla on saatavissa EMIT-tarkistuskortteja. Kilpailija vastaa 

itse tarkastuskortin käyttämisestä ja merkitsee kilpailunumeronsa korttiin. 

Rastinmääritteet ovat painettu karttaan. Irrallisia rastinmääritteitä ei ole saatavilla. 

EMIT-kilpailukortit 

Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää 

lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule tarkistamaan/varmistamaan 

kilpailijan kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin 

järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia, suoritus hylätään (Suunnistuksen lajisääntö 

11.518). Muutokset on ilmoitettava kilpailukeskuksen infoon ennen kilpailijan lähtöhetkeä. 

Vuokrakortit saa infosta hintaan 5 euroa. Palauttamatta jätetystä EMIT-kortista veloitetaan 60 

euroa. 

Lähdöt 

Lauantaina yhteislähtö kaikille sarjoille on klo 14:00 Kaunispään huipulta. Lähtöön on matkaa 

noin 1,7 km, joka on suurelta osin nousua. Lähtöön on viitoitus. Varaa riittävästi aikaa lähtöön 

siirtymiseen. Lauantain lähtöpaikalla on saatavilla vettä, ja lähtöpaikalta löytyvät myös WC:t. 4 

kpl. Mallikartta on nähtävillä lähdössä. 

Lauantain lähtöalueelle aletaan ottaa kilpailijoita sisään klo 13:30. Alueelle mentäessä 

nollataan Emit-kortit. Klo 13:45 aletaan ryhmittyä lähtöriveille oman numeron osoittamaan 

paikkaan. Klo 13:55 toimitsijat jakavat kaikille kilpailijoille kartat väärinpäin käteen.  Kartan 

nurkkaan on painettu sarjatunnus, joka on näkyvillä. Tarkista kartasta, että olet saanut oikean sarjan 

kartan. Parisarjoissa parin kartat ovat nidottu kulmasta yhteen. Kartat saa kääntää nähtäväksi 

kuuluttajan antaman lähtömerkin jälkeen. 

Sunnuntain lähtöön on matkaa hyväkulkuista polkua pitkin noin 1,6 km. Nousua ei juurikaan 

ole. Lähtöpaikalla on WC:t 4 kpl sekä vettä juotavaksi. 

Sunnuntaina on takaa-ajolähtö 1. päivän tulosten perusteella kaikilla sarjoilla kuntosarjaa 

lukuun ottamatta. Takaa-ajoon pääsevät mukaan kaikki ne, jotka jäävät 1. päivänä sarjansa 

kärkeen korkeintaan 40 minuuttia. Sekaparisarjoissa ikähyvitykset (1 min/ 1 vuosi yli 70 

menevältä  osalta) huomioidaan ensimmäisen päivän tuloksiin. Ikähyvityksien mahdollisia 

korjauksia voi tehdä infossa ennen lauantain lähtöä. 
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Kaikki ensimmäisen päivän voittajat lähtevät toisena päivänä klo 10:00 ja siitä lähdöt jatkuvat 

takaa-ajona klo 10:40 asti. Kaikki ne, jotka eivät pääse takaa-ajoon ja kaikki kuntosarjalaiset, 

lähtevät toisena päivänä yhteislähdöllä klo 10:45. Sunnuntain tarkat lähtöajat ilmoitetaan 

tulostaululla ja kisasivuilla lauantain tulosten selvittyä. 

Sunnuntaina sarjojen voittajat lähtevät yhteislähtönä klo 10.00. Heidät kutsutaan alueelle klo 

9.55 ja samalla heidän Emit-korttinsa nollataan. Muut takaa-ajolähtöön päässeet kutsutaan 

lähtöajan mukaan noin 3 min ennen lähtöä. Kaksi minuuttia ennen lähtöä tapahtuu EMIT-kortin 

nollaus. Lähtömerkin saatuaan kilpailija siirtyy kartoille ja ottaa kartan sarjansa tunnuksella 

merkitystä lokerosta. Kilpailija vastaa itse siitä, että ottaa oikean kartan. Parisarjan kartat on 

nidottu yhteen. Mallikartta on nähtävillä lähdön lähellä. 

Sunnuntain yhteislähtö tapahtuu lauantain tavoin. Omien paikkojen taakse aletaan ryhmittyä 

klo 10:30 ja karttojen jako aloitetaan klo 10:40. Jokaisen on nollattava Emit-korttinsa ennen 

lähtöpaikalle ryhmittymistä. 

Myöhästyneet ilmoittautuvat lähtöhenkilökunnalle, joilta he saavat toimintaohjeet. 

Molempina päivinä lähtöpaikoille menevä viitoitus on merkitty maastoon sinisillä ja punaisilla 

nauhoilla. Lähtöihin mennessä on noudatettava viitoitusta. 

Maali 

Kaikki sarjat saapuvat samaan maaliin, johon on viitoitus viimeiseltä rastilta. Kilpailussa 

käytetään maalileimausta. Muistakaa leimata. Parisarjoissa molempien kilpailijoiden on 

saavuttava maaliin yhdessä. Jälkimmäisen saapuminen maaliin määrää tuloksen. Maalituomari 

ratkaisee sijoituksen maaliviivan ylityksestä tiukoissa tilantanteissa. Maali suljetaan lauantaina 

klo 20:00 ja sunnuntaina klo 16:30. Karttaa ei kerätä pois maalissa kumpanakaan päivänä. 

Väliajat ja GPS-seuranta 

Väliaikarasteja ei ole. Viimeinen rasti toimii lähestymisrastina. 

Molempina päivinä osalle sarjojen H21A, D21A ja HDA pareista sekä mahdollisesti muillekin 

osallistujille annetaan GPS-seurantalaitteet. Seurantaan valitut parit ilmoitetaan kisasivuilla ja 

kilpailukeskuksen ilmoitustaululla perjantai iltaan mennessä. Seurantalaitteet jaetaan 

lähtöpaikoilta, laitteet tulee hakea viimeistään 10 min ennen omaa lähtöaikaa. Kilpailijoiden 

etenemistä voi seurata Santa’s Hotel Tunturin kahviosta valkokankaalta. 

Juomat 

Maastossa ei ole järjestäjien toimesta juomarasteja. Virtaavien purojen vesi on kuitenkin 

puhdasta ja juomakelpoista. Puroista veden juominen on kuitenkin kilpailijan omalla vastuulla. 

Kilpailijoiden on kuitenkin syytä varata omat tarvitsemansa urheilujuomat mukaan. 

Vettä on saatavilla molempina päivinä lähtöpaikalla sekä maalissa. 
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Kuntosarjat 

Kuntosarjaan voi ilmoittautua myös paikan päällä kilpailukeskuksen infossa lauantaina klo 13:00 

mennessä ja sunnuntaina klo 9:00 mennessä. Jälki-ilmoittautumiset ovat vain 

henkilökohtaiseen sarjaan ja lähtö tapahtuu kuten muillakin yhteislähtönä.  

Kuntosuunnistusmaksu paikan päällä ilmoittauduttaessa on 20 euroa / henkilö / päivä ja se 

maksetaan infoon käteisellä.  

Keskeyttäneet 

Keskeyttänyt kilpailija tulee normaaliin tapaan maaliin ja ilmoittaa leimantarkastuksessa 
keskeyttäneensä. Kaikkien keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa. 

Pesu 

Pesu tapahtuu Santa’s Hotel Tunturin saunatiloissa. Sisätiloihin ei saa mennä 

suunnistuskengillä. Pesutilat ovat rajalliset, joten suositeltavaa on käyttää majoitustilojen 

pesumahdollisuutta.  

WC 

Santa’s Hotel Tunturin WC-tilat ovat kilpailijoiden käytettävissä. Ne sijaitsevat Infon vieressä. 

Lähtöpaikoilla on molempina päivinä WC-koppeja neljä kpl.  

Ensiapu 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupaikka. Lisäksi molempina päivinä ensiapupaikka on myös 

maastosta. Maastossa oleva ensiapupaikka on merkitty karttoihin. Karttaan on merkitty 

puhelinnumero (040 4657892), mistä voi hälyttää tarvittaessa apua paikalle. Turvallisuussyistä 

maastossa saa pitää matkapuhelinta mukana. 

Muksula 

Kilpailukeskuksessa on muksula. Ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen 

maarit.oikarinen@rovaniemi.fi.  Muksulan hinta on 5e/päivä/lapsi. Muksula sijaitsee hotellin 

sisätiloissa. Omat eväät mukaan.   

Ravintola 

Kilpailukeskuksen ulkotiloissa on kotakanttiini avoinna la klo 11.00-17.00, su klo 09.00-15.00. 

Santa’s Hotel Tunturin kahvio palvelee koko ajan. Lauantaina on tarjolla keittolounas klo 12.00-

20.00 hintaan  8,50 EUR/hlö sekä päivällisbuffet klo 17.00-20.30   hintaan 17,50 EUR/hlö. 

Sunnuntaina on tarjolla keittolounas klo 12.00-18.00 hintaan 8,50 EUR/hlö. 
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Palkintojen jako 

Lauantaina jaetaan kaikille maaliintulijoille muistopalkinto. 

Sunnuntaina jaetaan palkinnot yhteistulosten mukaan. Palkittavien määrät ovat nähtävissä 

kilpailuohjeessa jäljempänä. Palkinnot jaetaan heti tulosten selvittyä. Seuraa kuulutusta. 

Palkintojenjaon yhteydessä jaetaan myös tunturinvalloittaja-mitaleita 10, 20 ja 25 

osallistumiskerrasta. 

Kuntosarjan arvontapalkinnot noudetaan sunnuntaina infosta. Arvonnan voittajien nimet 

julkistetaan kilpailukeskuksen ilmoitustaululla sunnuntai aamuna. 

Tulokset 

Tulokset ovat nähtävillä tulostaululla sekä tulospalvelun sivuilla 

http://www.resultfellows.com/2013/tunturi/ . Kisasivuilla on nähtävissä myös väliajat. 

Urho Kekkosen kansallispuiston erityisohjeet 

Kilpailu käydään suurimmaksi osaksi Urho Kekkosen kansallispuiston alueella. Kilpailijoiden on 

otettava tämä huomioon kilpailun aikana. Maastoon ei missään tapauksessa saa jättää 

kertakäyttöisiä juoma- ja energiavalmistepakkauksia tai muita jätteitä! ”Kaiken, minkä jaksat 

viedä mukanasi maastoon, jaksat tuoda sieltä myös pois.” 

Tarkat UKK kansallispuiston ohjeet ja säännöt, sekä tiedot roskattomasta retkeilystä löytyvät 

kilpailukeskuksen ilmoitustaululta sekä Internetistä osoitteesta: 

http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/urhokekkosenkansallispuisto/ohjeetjasaa

nnot/Sivut/Default.aspx   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.resultfellows.com/2013/tunturi/
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/urhokekkosenkansallispuisto/ohjeetjasaannot/Sivut/Default.aspx
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/urhokekkosenkansallispuisto/ohjeetjasaannot/Sivut/Default.aspx
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Sarjat, matkat ja palkittavien määrät 

Sarjat, matkat, noususummat ja palkittavien määrät ilmenevät alla olevasta taulukosta.  

 

Sarja   Lauantai   Sunnuntai   

  Matka             
Nousu-
summa 

Mitta-
kaava Matka 

Nousu-
summa 

Mitta-
kaava 

Palkit-
tavat 

D21A 17,3 574 1 : 30 000 16,8 483 1 : 30 000 3 

D21C 12,1 322 1 : 25 000 11,1 307 1 : 25 000 3 

D80 13,2 414 1 : 25 000 13,2 474 1 : 25 000 2 

D95 12,5 379 1 : 25 000 12,1 337 1 : 25 000 3 

D110 10,0 295 1 : 25 000 9,8 354 1 : 25 000 3 

D125 10,0 295 1 : 25 000 9,8 354 1 : 25 000 1 

D38 12,5 379 1 : 25 000 12,1 337 1 : 25 000 1 

D32 10,0 295 1 : 25 000 9,8 354 1 : 25 000 1 

DA 14,1 405 1 : 25 000 14,4 449 1 : 25 000 3 

DB 12,5 379 1 : 25 000 12,1 337 1 : 25 000 3 

H21A 25,9 827 1 : 30 000 25,2 937 1 : 30 000 3 

H21B 21,1 653 1 : 30 000 21,1 632 1 : 30 000 3 

H21C 13,8 356 1 : 25 000 13,4 445 1 : 25 000 3 

H80 20,9 600 1 : 30 000 20,9 643 1 : 30 000 3 

H95 18,4 578 1 : 30 000 17,8 531 1 : 30 000 2 

H110 17,3 574 1 : 30 000 16,8 483 1 : 30 000 3 

H125 14,8 388 1 : 25 000 14,1 443 1 : 25 000 3 

H140 12,2 352 1 : 25 000 13,0 417 1 : 25 000 1 

H38 18,4 578 1 : 30 000 17,8 531 1 : 30 000 2 

H32 14,8 388 1 : 25 000 14,1 443 1 : 25 000 2 

HA 24,1 678 1 : 30 000 24,0 820 1 : 30 000 3 

HB 14,3 408 1 : 25 000 14,1 429 1 : 25 000 5 

HDA 18,0 577 1 : 30 000 17,5 546 1 : 30 000 3 

HDB 14,6 443 1 : 25 000 14,9 449 1 : 25 000 5 

HDC 10,7 358 1 : 25 000 10,5 375 1 : 25 000 5 

KUNTO 12,0 367 1 : 25 000 11,7 276 1 : 25 000 5 

 

Kuntosarjassa palkinnot arvotaan. 

Mukavan nautinnollisia suunnistuselämyksiä Saariselän tuntureille! 

Ounasvaaran Hiihtoseura  
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Kisakeskuskartta 

 


