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Suomen Tunturisuunnistus  

Ylläs 4.–5.8.2018 
 

Kilpailuohjeet 

 

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton sääntöjä ja 

järjestäjien antamia ohjeita. 

  

Kilpailuorganisaatio   

 

Kilpailunjohtaja Tero Taulavuori, p. 040 8481665, taulavuori<at>kotikone.fi 

Ratamestari Arto Vilppola 

Kilpailun valvoja Raimo Tolonen, LänRa 

Infovastaava Heidi Tolvanen, p. 050 3545265, tolvanen.heidi<at>gmail.com 

Tulospalvelu Risto Kivinen/Result Fellows, risto.kivinen<at>resultfellows.com 

Tiedotus Risto Luodonpää, p. 040 8201781, risto.luodonpaa<at>suomenmaa.fi 

Lähtö Antti Kalapudas 

Ensiapu SPR Kolari / Ira Pääkkölä 

Kilpailukeskus Tapani Heikkuri 

Paikoitus Jani Konstenius.    

Tuomarineuvosto Tuomarineuvostoon kuuluu puheenjohtaja Antti Härkönen, Pudasjärven Urheilijat, 

jäsenet Annika Vaara, Lapin Veikot ja Matti Kivelä, Hiidenkiertäjät. 

 

Kilpailumaasto 

 

Maasto vaihtelee hyväkulkuisesta metsästä avotunturiin. Korkeuserot ovat kohtuullisen suuret. 

Kilpailualue on pääosin Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueella, joten kasvillisuusrajoja ei 

juurikaan ole. Osa poluista on sorastettu ja osa on leveitä. Muutama pääpolku on kuvattu 

leveämmällä katkoviivalla. 

 

Karttaan on merkitty vihreällä katkoviivalla Pallas-Yllästunturin kansallispuiston raja, joka on 

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

  

Kartta 

 

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

mittakaava on 1: 25 000 tai 1: 30 000 sarjoista riippuen. Käyräväli on 5 m. Kilpasarjojen kartat on 

numeroitu joukkueittain. Kuntosarjoissa ei ole joukkuenumeroita, joten on syytä tarkistaa, että 

kilpailija on saanut oikean sarjan mukaisen kartan. 

  

Lähdöt 

 

Lauantaina on yhteislähtö kilpasarjoilla klo 14.00 ja kuntosarjoilla klo 14.15. Lähtöön on matkaa 

noin 1300 m. 

Sunnuntaina on myös yhteislähtö kilpasarjoilla klo 9.30 ja kuntosarjoilla klo 9.45. Lähtöön on 

matkaa kilpailukeskuksesta noin 800 m. 

Lähtöpaikoille on sini-keltainen viitoitus, lähtöihin mennessä on noudatettava nauhoitusta!   

 

Lähtöön on ryhmittäydyttävä erillisen lähtökaavion mukaisesti viimeistään 15 min ennen 

lähtöhetkeä, jolloin karttojen jakaminen alkaa. Karttoja ei saa avata näkyville ennen lähtöhetkeä. 
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Rastit ja leimaus 

 

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

kilpailu ja käytävä kaikilla rasteilla yhdessä. Rastimääritteet on painettu karttaan. Irrallisia 

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

 

Kilpailija nollaa oman kilpailukorttinsa mennessään lähtöön järjestäjän varaamilla nollaleimasimilla. 

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 sarjojen H21A, D21A, HDA, D32, D38, H32 ja H38 kaikki parit. 

Sunnuntaina gps-seurannasssa ovat H21A, D21A, HDA, HA ja DA sarjojen kärkiparit lauantain 

tulosten perusteella. Seurantalaitteet saa lähtöpaikalle menevän viitoituksen varrelta noin 200 m 

kilpailukeskuksesta. Laitteet on suositeltavaa noutaa jo hyvissä ajoin ennakkoon. Lista sunnuntain 

gps-laitteista julkaistaan kilpailun nettisivuilla ja infossa.  

 

Omien GPS-laitteiden ja matkapuhelinten käyttö kilpailusuorituksen aikana 

 

Ilman karttanäyttöä olevan tallentavan GPS-laitteen käyttö on sallittu. GPS-tietoja reaaliaikaisesti 

lähettävien omien laitteiden käyttö on kokonaan kielletty, ainoastaan järjestäjät antavat 

seurantalaitteita joidenkin joukkueiden käyttöön. Tallennettua GPS-tietoa ei saa käyttää kenenkään 

kilpailusuorituksen edistämiseksi. Tallennetun reittidatan saa ladata internettiin tai muihin 

palveluihin vasta kilpailun päättymisen jälkeen sunnuntaina klo 15. 

 

Oman matkapuhelimen saa turvallisuussyistä ottaa mukaan, mutta sen tulee olla suljettuna 

kilpailusuorituksen aikana, ja sitä saa käyttää ainoastaan hätätapauksessa. Kartan kuvaaminen 

kilpailun aikana on kielletty. 

 

Maali 

 

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

Jälkimmäisen saapuminen maaliin ratkaisee sijoituksen. Parisarjojen kilpailijoiden on tultava 

leimantarkistukseen peräkkäin samalle koneelle. Maali suljetaan 1. päivänä klo 19.00 ja 2. päivänä 

klo 15.00. 

  

Kilpailukeskus 

 

Kilpailukeskuksena toimii Navettagalleria Karilantie 31, 95970 Äkäslompolo. Kilpailujärjestäjän 

info ja kilpailutoimisto ovat avoinna perjantaina klo 18.00-21.00, lauantaina kello 10.00-19.00 ja 

sunnuntaina kello 8.00-15.00. 

 

Navettagalleriassa on lounas molempina päivinä hintaan 12 euroa. Lisäksi on myynnissä makkaraa, 

kahvia, virvokkeita ja leivonnaisia. 
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Kilpailumateriaali ja numerot 

 

Kilpailunumerot löytyvät narulta kilpailukeskuksesta infon läheisyydestä. Numerot voi noutaa 

perjantaista lähtien.  Numerolappu kiinnitetään rintaan omin hakaneuloin. Molempina päivinä 

käytetään samoja numeroita.  

 

Emit-tarkistusliuskoja saa infosta ja emit-nollauksen yhteydestä. On suositeltavaa teipata liuska 

kiinni emitiin, jottei se putoa matkalle. Jokainen kilpailija vastaa itse tarkistusliuskan 

kiinnittämisestä. 

 

Lauantain ja sunnuntain aikana tehtävistä kilpailijatietojen muutoksista peritään 5 euron maksu.  

  

Ensiapu ja juoma  

 

Ensiapupisteet ovat kilpailukeskuksessa ja karttaan merkityssä paikassa maastossa. Kilpailijat 

voivat ottaa turvallisuussyistä maastoon mukaan matkapuhelimen. Karttaan on painettu päivystävän 

EA-ryhmän vastuuhenkilön puhelinnumero. Hätätilanteessa on suositeltavaa soittaa numeroon 112 

tai käyttää matkapuhelimeen asennettavaa 112-sovellusta. 

 

Omien juomien kuljettaminen mukana on suositeltavaa.  Maastossa ensiapupisteellä on mahdollista 

saada täydennystä omille vesipulloille, jos on tarvetta. Maaston halkoo pohjois-eteläsuunnassa 

Nilioja, jossa on kuivasta kesästä huolimatta juoksevaa vettä. Kirkasvetisten, juoksevien purojen 

vettä voi juoda kilpailijan omalla vastuulla. Useat niistä ovat lähteistä peräisin. 

 

Maalissa on tarjolla urheilujuomaa ja vettä.  

 

WC-, pukeutumis- ja peseytymistilat 

 

Kilpailukeskuksessa on 10 kpl Bajamajoja. Myös Navettagalleriassa on pari vessaa, mutta ne ovat 

lähinnä kahvion asiakkaille ja kahvioon ei saa mennä suunnistusjalkineilla. Kilpailukeskuksessa ei 

ole pukeutumis- eikä peseytymistiloja. Pukeutumista ja pesua varten on mahdollista käyttää 

Äkäslompolon koulun jumppasalin suihkutiloja, jotka ovat avoinna lauantaina klo 12.30 – 20.00 ja 

sunnuntaina klo 8.00 – 16.00. Varusteet voi myös jättää kilpailun ajaksi koululle, jossa on päivystys. 

  

Keskeyttäneet 

 

Keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa. 

  

Kuntosarjat 

 

Kuntosarjoihin voi ilmoittautua paikan päällä kilpailutoimistoon lauantaina klo 12.00 mennessä ja 

sunnuntaina klo 8.30 mennessä.  Kuntosuunnistusmaksu 25 €/hlö/päivä maksetaan 

kilpailutoimistoon.  Yhteislähtö lauantaina klo 14.15 ja sunnuntaina klo 9.45. 

  

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

sarjoittain on esitetty erillisessä taulukossa. Kaikki voittajat saavat kunniapalkintojen lisäksi 

kittiläläiset Lapin Kampanisupussit. Kuntosarjojen palkinnot arvotaan. 

 

Tunturinvalloittajamitalit voi noutaa infosta osallistumiskerojen mukaan: 10, 20 ja 25 kertaa. 

Tunturinvalloittajatilasto on julkaistu ennakkoon nettisivustolla tunturisuunnistus.fi. 

 

80. maaliin tulija palkitaan molempina päivinä Pallas-Yllästunturin kansallispuiston juhlavuoden 

kunniaksi Kesänkijärven vuokratuvan majoituspalkinnolla (2 vrk). 

  

Luonnonsuojelu 

 

Maastoon ei missään tapauksessa saa jättää kertakäyttöisiä juoma- ja energiavalmistepakkauksia tai 

muita jätteitä! Ei edes geelipussien ”korkkeja”. Myös juomapullot tulee olla tukevasti kiinni. Tämä 

koskee sekä kansallispuiston aluetta että muuta maastoa. Ensiapupisteellä on ainoa maastossa oleva 

roskis.    

 

Kiitokset tapahtuman tukijoille, maanomistajille ja Metsähallitukselle. 

 

Tervetuloa tunturiin! 

 

Alatornion Pirkat ry 

  

http://www.tunturisuunnistus.fi/
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Sarjat, kartat, matkat ja noususummat 
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Kilpailukeskuskartta ja opastus pesupaikalle 

 

 
 

 


