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Kiilopäällä suunnistetaan 34. Suomen Tunturisuunnistus ensi viikonloppuna 5.8.-6.8.2017 

 
Suomen Ladun Kiilopään Tunturikeskus toimii tulevana viikonloppuna Suomen 

Tunturisuunnistuksen kilpailukeskuksena järjestävänä seurana Lapin Veikot Sodankylästä.  Suomen 

Tunturisuunnistus on Suomen tunturialueella järjestettävä kaksipäiväinen, kahden henkilön 

partiona tapahtuva partiosuunnistus.  1990-luvulla sarjavalikoimaan ovat tulleet henkilökohtaiset- 

ja kuntosarjat.   Tunturisuunnistus on järjestetty aikaisemmin Kiilopäällä vuosina 1989, 1996 ja 2010 

ja Saariselällä 1991, 2001, 2005, 2013 ja 2015. 

Kaksipäiväiseen kilpailuun on ilmoittautunut lähes 900 suunnistajaa ympäri Suomea.  Pääsarjoissa 

juoksee nimekkäitä huippusuunnistajia kuten Jere Pajunen parinaan Juha Hyyryläinen, Tuomas 

Tervo/Pekka Itävuo ja viime vuoden voittajapari Matti Kivelä/Kimmo Kymäläinen, naisten 

pääsarjassa Susanna Tervo/Laura Hyyryläinen, Outi Hytönen/Maija Ojanen ja Sanni 

Kymäläinen/Reetta Lassila.  Mukana kamppailemassa hyvistä sijoituksista ovat tietysti mukana 

Pohjois-Suomen omat huippusuunnistajat. 

Ratamestarit Annika ja Keijo Vaara kertovat, että tulevan Tunturisuunnistuksen maasto on parasta 

tunturimaastoa mitä Suomesta löytyy.  Maasto on hyväpohjaista tunturikangasta sisältäen suuria 

korkeuseroja, pääosin avotunturia, osittain tunturikoivikkoa ja avointa mäntymetsää.  Pitkät matkat 

ja suuret korkeuserot mittaavat kilpailijoiden kykyjä selviytyä haastavassa, mutta paikoin 

nopeakulkuisessa maastossa.  Oikeilla reitinvalinnoilla on ratkaiseva merkitys kilpailussa 

onnistumiseen. 

Onnistuneita reitinvalintoja ja nautinnollista suunnistusta kaikille kilpailijoille! 

Kilpailun johtaja Pentti Poikela 
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Valvojan lausunto 

 

Mikä sopisikaan Suomen 100-vuotisjuhlavuoden Tunturisuunnistuksen pitopaikaksi paremmin kuin 

Kiilopää ja Saariselän maisemat, jossa suunnistajat pääsevät kokemaan suurten tuntureiden 

tarjoamat haasteet osin Urho Kekkosen kansallispuiston alueella! Ratamestarit ovat myös 

suunnitelleet radat niin, että jokainen sarja pääsee nauttimaan avoimista ja hyväkulkuisista 

tunturipaljakoista ja hienoista tunturimaisemista. 

Edellisen kerran Lapin Veikot järjesti Tunturin Kiilopäällä 2010 ja sen jälkeen on suunnistettu hieman 

pohjoisempana Saariselän alueella 2013 OH:n ja 2015 LaSun isännöiminä, joten monille kilpailijoista 

nämä rinteet ovat jo tuttuja. Kuitenkin tunturit tarjoavat aina ennen kokemattomia elämyksiä 

uusien reitinvalintojen ja omien voimavarojen mittaamisen merkeissä. 

Maastoa ja karttaa on kuvattu hyvin kilpailuohjeissa – lukekaa tarkasti. Varsinkin ensikertalaisten on 

hyvä tiedostaa kartan mittakaava ja suurpiirteisyys normaaliin suunnistuskarttaan verrattuna. 

Kaikkia maastonmuotoja ei kartalla ole kuvattu, mutta tunturissa etenemisen ja suunnistamisen 

kannalta kaikki oleellinen löytyy. Avonaisten tunturilakien lisäksi tarjolla on myös hieman 

tunturikoivikkoa, jossa näkyvyys vaihtelee ja antaa oman haasteensa rastinotolle. Joissakin 

maastonkohdissa olisi voinut käyttää myös tiheikkökuvausta, mutta kartan tasalaatuisuuden vuoksi 

se olisi vaatinut huomattavasti laajempaa kartoitusta. Karttaan merkittyjen polkujen lisäksi alueella 

on runsaasti porojen ja vaeltajien tallaamia kulku-uria. 

Vaativat radat ja tunturit yhdessä kokeneiden kisajärjestäjien kanssa tarjoavat erinomaiset puitteet 

hyvälle kisaviikonlopulle. Vaikka maastonmuodot ovat pääosin pyöreähköjä ja hyviä juosta, löytyy 

radoilta myös jyrkempää rinnettä ja rikkonaisempaa pohjaa. Ollaan siis myös riittävän varovaisia ja 

jarrutellaan vähän poroaitojakin alittaessa tai ylittäessä, ettei tule vahinkoja niin itselle kuin 

aidallekaan. Ja ennen kaikkea muistetaan tunturisuunnistuksen perussääntö: maastoon ei 

suunnistajan jäljiltä jää kuin tossunjälki, kaikki muu ylimääräinen mukana kannettu tuodaan myös 

maaliin saakka! 

Jyrki Itkonen, OH 

Kilpailun valvoja 
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Kilpailuohjeet 
 

 

 

 

Kilpailusäännöt 

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. 

Kilpailuorganisaatio  

Kilpailunjohtaja Pentti Poikela, ratamestarit Annika Vaara ja Keijo Vaara, kilpailunvalvoja Jyrki 

Itkonen OH, infovastaava Tuija Maijala, tulospalveluvastaava Risto Kivinen/Result Fellows, 

tiedotusvastaava Pentti Poikela, lähtö Antti Tepsa, ensiapu Hanna-Lena Sammela-Paasimaa ja 

paikoitus Ilkka Kuusela.  

Tuomarineuvosto 

Tuomarineuvostoon kuuluu puheenjohtaja Seppo Keltamäki Joutsenon Kullervo, jäsenet Arja 

Lotvonen Laitasaaren Veto ja Santeri Aikio Kuusamon Eräveikot. 

Kilpailumaasto 

Maasto on pääosin nopeakulkuista ja avointa tunturipaljakkaa ja pieneltä osalta tunturikoivikkoa ja 

avointa mäntymetsää. Aukea vaihtuu vähittäin matalaksi tunturikoivikoksi ja edelleen 

mäntymetsäksi, joten kasvillisuuskuvioiden rajat ovat epämääräisiä. Sen takia myöskään tiheikköjä 

ei ole kuvattu. Karttaan merkityistä lammista ja puroista osa voi olla kuivia. Soita on vähän. 

Tunturien rinteissä on paikoin avokallioita ja kivikkoja. Avokalliot ovat paikoin louhikkoisia, eikä ero 

avokallion ja louhikon välillä ole aina selkeä. 

Alueella on useita poroaitoja. Ylipääsemättömiksi merkityt aidat on mahdollista alittaa ryömimällä 

tai merkityistä porteista. Aitoja ei saa vahingoittaa eikä portteja jättää avoimiksi, jos ne ovat kiinni. 

Karttaan on merkitty vihreällä katkoviivalla Urho Kekkosen kansallispuiston raja, joka on maastossa 

merkitty puihin tai tolppiin valkoisin maalimerkein. Sitä voi olla paikoin vaikea havaita. 

Kartta 

Kilpailukartta on laadittu kilpailukeskuksen lähimaaston osalta suunnistuskartan pohjalta, mutta 

pääosin vuonna 2017 päivitetystä MML:n peruskartta-aineistosta. Karttaa on paikoin täydennetty, 

mutta se on kuvaukseltaan pääosin peruskartan tasoinen eli hieman suurpiirteinen, mikä soveltuu 

kilpailun luonteeseen. Kartta on värituloste.  

Kilpailukartan koko on A3. Kartat ovat muovipusseissa. Rastimääritteet on painettu karttaan. Kartan 

mittakaava on 1: 25 000 tai 1: 30 000, erillisen taulukon mukaan sarjoittain jaoteltuna. 

Ensimmäisenä päivän yhteislähdössä kartat ovat valmiina lähtöpaikalla. Toisen päivän takaa-

ajolähdössä kartat ovat sarjatunnuksilla varustetuissa koteloissa, joista kilpailijat ottavat ne itse. 



Lähdöt 

Ensimmäisen päivän yhteislähtö on klo 14:00. Lähtöön on matkaa noin 900 m. Toisena päivänä 

takaa-ajolähtö 1. päivän tulosten perusteella. Ensimmäisten lähtö klo 10:00. Lähtöön on matkaa 

kilpailukeskuksesta 500 m. Lähtöajat ilmoitetaan tulostaululla välittömästi tulosten selvittyä. Yli 40 

minuuttia ja enemmän kärkeä jäljessä olevat lähtevät yhteislähdöllä klo 10:45. Lähtöpaikoille on 

oranssi viitoitus, lähtöihin mennessä on noudatettava nauhoitusta!  

Rastit ja leimaus 

Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. Pari käyttää kahta Emit-leimasinta. Parin on juostava koko 

kilpailu ja käytävä kaikilla rasteilla yhdessä. Emit-tarkistusliuskat saa lähdössä.  Jokainen kilpailija 

vastaa itse tarkistusliuskan kiinnittämisestä. Rastimääritteet on painettu karttaan. Irrallisia 

rastimääritteitä ei ole saatavilla. Leimaus rasteilla on tehtävä siten, ettei vahingoiteta rastipukkeja. 

Kilpailija nollaa oman kilpailukorttinsa mennessään lähtöön järjestäjän varaamilla nollaleimasimilla. 

Muistakaa nollata Emit-kortit! Kilpailijat ovat itse vastuussa kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä, 

että käyttävät lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kortin toimivuuden voi tarkistaa 

kilpailukeskuksen mallirastilla. Muutokset kilpailukortteihin on ilmoitettava infoon ennen lähtöä. 

Vuokrakortit saa infosta hintaan 5 euroa/päivä. Palauttamatta jääneestä Emit-kortista veloitetaan 

80 euroa. 

GPS-seuranta 

Lauantaina gps-seurannassa ovat H21A- ja D21A-sarjojen kaikki parit. Toisena päivänä näiden 

sarjojen kärkipareille annetaan gps- seurantalaitteet lauantain tulosten perusteella. Lisäksi 

sunnuntaina seurannassa ovat HDA-sarjan kärkiparit ja HA- ja DA-sarjojen kärkisuunnistajat. 

Seurantalaitteet saa lähtöpaikalta, laitteet tulee noutaa viimeistään 10 min ennen lähtöä. Lista 

sunnuntain gps-laitteista julkaistaan kilpailun nettisivuilla ja infossa. Kilpailijoiden etenemistä voi 

seurata Kiilopään ravintolasalissa valkokankaalta.  

Maali 

Parin molempien kilpailijoitten on saavuttava maaliin yhdessä. Myös maalissa on leimattava. 

Jälkimmäisen saapuminen maaliin ratkaisee sijoituksen. Maali suljetaan 1. päivänä klo 19:00 ja 2. 

päivänä klo 16:00. 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskuksena toimii Suomen Ladun Kiilopään Tunturikeskus. Kilpailujärjestäjän info ja 

kilpailutoimisto ovat avoinna perjantaina klo 18:00-21:00, lauantaina kello 09:00-18:00 ja 

sunnuntaina kello 08:00-16:00. Opastus infoon kilpailukeskuksessa ja liitteenä olevasta kartasta. 

 

Kilpailumateriaali ja numerot 

Kilpailunumerot löytyvät kilpailukeskuksen infosta kansioista sarjoittain numerojärjestyksessä.  

Numerot voi noutaa perjantaista lähtien.  Numero kiinnitetään rintaan. Numeron kiinnitykseen 

käytetään kilpailijan omia hakaneuloja. Molempina päivinä käytetään samoja numeroita.    

 



Juoma ja ensiapu 

Maastossa ei ole juomarasteja. Kilpailussa on tarjolla urheilujuomaa ja vettä maalissa. Maastossa 

olevat virtaavat vedet ovat juomakelpoisia. Omien juomien kuljettaminen mukana on suositeltavaa. 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. Kilpailijat voivat ottaa turvallisuussyistä maastoon mukaan 

matkapuhelimen. Karttaan on painettu päivystävän EA-ryhmän vastuuhenkilön puhelinnumero.   

WC-, pukeutumis- ja peseytymistilat 

Kilpailukeskuksessa on wc- ja peseytymistilat, jotka toimivat myös pukeutumistiloina. Tilat ovat 

rajalliset, joten kilpailijoita kehotetaan käyttämään kilpailukeskuksen parkkialueella olevia 

bajamajoja.  Kilpailukeskuksena toimivaan Kiilopään Tunturikeskuksen tiloihin on pääsy kielletty 

suunnistuskengillä.  Tilojen käytössä on muutenkin toimittava huolellisesti ja siististi. 

Keskeyttäneet 

Keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa. 

Kuntosarjat 

Kuntosarjoihin voi ilmoittautua paikan päällä kilpailutoimistoon lauantaina klo 12.00 mennessä ja 

sunnuntaina klo 09.00 mennessä.  Kuntosuunnistusmaksu 25€/hlö/päivä maksetaan 

kilpailutoimistoon.  Lauantaina yhteislähtö klo 14:00 ja sunnuntaina lähtö klo 11:00-12:00. 

Muksula 

 

Kilpailukeskuksessa on maksullinen muksula, johon on ollut ennakkoilmoittautuminen. Muksulan 

maksu on 5 euroa/päivä/lapsi. Muksulan sijainnin voi tarkistaa kilpailukeskuksen kartasta. 

Palkintojenjako 

Palkinnot voi noutaa heti sarjan tulosten selvittyä kilpailukeskuksen infosta. Ainoastaan sarjoilla 

H21A, D21A ja HDA jaetaan palkinnot erikseen tulosten selvittyä. Palkintojen lukumäärä sarjoittain 

on oheisessa taulukossa. 

Luonnonsuojelu 

Kilpailu käydään lähes kokonaan Urho Kekkosen kansallispuiston alueella. Kilpailijoiden on otettava 

tämä huomioon myös kilpailun aikana. Maastoon ei missään tapauksessa saa jättää kertakäyttöisiä 

juoma- ja energiavalmistepakkauksia tai muita jätteitä! 

 

  



Sarjat, kartat, matkat, noususummat ja palkinnot 

Sarja Kartta 1. päivä Nousu 2. päivä Nousu Palkinnot 

H21A 1:30000 24,2 880 26,0 840 3 

H21B 1:30000 21,2 795 20,0 605 3 

H21C 1:25000 15,8 400 15,9 475 3 

H80 1:30000 21,2 795 20,0 605 3 

H95 1:30000 18,3 625 18,8 540 3 

H110 1:25000 17,0 610 16,6 500 3 

H125 1:25000 12,7 375 12,0 400 3 

H140 1:25000 10,9 360 10,5 275 3 

H38 1:30000 18,3 625 18,8 540 3 

H32 1:30000 13,6 460 12,7 340 3 

D21A 1:30000 18,2 630 17,9 450 3 

D21C 1:25000 10,9 360 10,5 275 3 

D80 1:30000 13,6 460 12,7 340 3 

D95 1:25000 12,7 375 12,0 400 3 

D110 1:25000 11,3 375 9,9 395 3 

D125 1:25000 10,9 300 9,7 320 3 

D38 1:30000 12,7 375 12,0 400 3 

D32 1:30000 10,9 300 9,7 320 3 

HDA 1:30000 20,6 825 19,4 625 3 

HDB 1:30000 13,9 430 13,2 440 3 

HDC 1:25000 10,2 350 10,3 335 3 

HA 1:30000 22,5 780 22,0 640 3 

HB 1:30000 17,0 610 16,6 500 3 

DA 1:30000 15,8 400 15,9 475 3 

DB 1:30000 11,3 375 9,9 395 3 

Kuntopari 1:25000 10,4 315 10,6 260 Arvotaan 

Kuntohk 1:25000 10,4 315 10,6 260 Arvotaan 



Kilpailukeskuskartta 

 

 

  



Tapahtumaa tukevat 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 


