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Alkusanat 

 

Sprinttisuunnistus on lajina vakiinnuttamassa paikkaansa. Kuluneiden reilun kymmenen vuoden 

kokemukset kansallisesta sprinttisuunnistuksesta ovat tuoneet esiin tarpeen täsmentävän 

järjestelyohjeistuksen laatimiseksi. Lisäksi vuoden 2014 Suomen kesäsuunnistuksen kilpailukalenterissa 

tapahtuu merkittäviä muutoksia. Sprintin SM-kisat siirtyvät keväältä syksyyn ja kansainväliseen 

kilpailutarjontaan MM-tasolle tulee mukaan sprinttiviesti. Kaikki nämä muutokset lisäävät sprinttikilpailujen 

määrää tulevaisuudessa.  

Sprinttisuunnistukseen liittyviä lajisääntöjä tai määrittelyjä on esitetty vielä 2013 lajisäännöissä niukalti ja 

ongelmana onkin ollut paljolti se, että sprinttisuunnistukseen liittyviä täsmennyksiä on pitänyt etsiä kartan 

kuvausohjeista. Tämä koskee niin ratamestaria kuin kilpailijaakin. Toisaalta esiin on tullut vähitellen myös 

tarve täsmentää eräiden ISSOM karttamerkkien käyttöä.  

Suunnistuskilpailujen valmistelun yleiset periaatteet eivät sprinttisuunnistuksessa mihinkään muutu eikä 

tässä ohjeistuksessa olekaan pyritty kirjoittamaan kaikkea järjestelyissä eteen tulevaa auki. Painopiste on 

ollut niissä yksityiskohdissa, joita kilpaileminen asutussa ympäristössä korostetusti tuo eteen sekä 

järjestäjälle että kilpailijalle. Ratamestarityölle tarjotaan esimerkkien kautta vinkkejä ja ohjeistuksia hyvistä 

suunnittelukäytännöistä. 

On huomattu myös, että ratamestari- ja kartoittajakoulutuksessa pitää sprinttisuunnistus ottaa entistä 

enemmän huomioon. Siihenkin tämä opas tarjoaa hyvän lähtökohdan. 

Ohjeistuksen syntymisen taustalla ovat vaikuttaneet SSl:n valmennusjohdon, valmentajien ja 

kilpailuryhmän lisäksi sprinttimaajoukkue. Kartoitukseen ja karttaan liittyvän osuuden ovat tuottaneet 

Jukka Liikari ja Pasi Jokelainen.  Erityiskiitokset haluan lausua Mikko Eskolalle ansiokkaista 

kilpailutapahtuman toteutukseen liittyvistä kuvista sekä Olli-Pekka Koistiselle huippusuunnistajan 

näkökulmaan tehdystä monipuolisesta taustamateriaaliesityksestä.  

 

Lahdessa 28.1. 2013    

    Tauno Haapasaari 
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1 Yleistä sprinttisuunnistuksen kehittymisestä  

Sprinttisuunnistuksen kansallinen kilpailuhistoria on nuori. Suomessa sprintin kehitys alkoi oikeastaan 1980-

luvun Vaasan seudun iltarasteista. Iltarastien idearikkaana järjestäjänä toimineen Anders Vestergårdin 

ajatuksista syntyi ensin yleisurheilun Kunniakierros-ideaa matkiva Jippo- suunnistus. Siitä jatkuneen 

tapahtuman kehitys johti vuosien kuluessa yhteistyöhön ruotsalaisen Jörgen Mårtenssonin ja Ruotsissa 

tällöin vaikuttaneen tsekkiläisen Jaroslav Kacmarcikin kanssa. Syntyi konsepti Park World Tour vuonna 

1996. Tavoite oli kehittää PWT: stä ”suunnistusmaailman tunnetuin brändi”. PWT jatkuu tänäkin päivänä, 

joskin vähän matalammalla profiililla.  

IOF:n kiinnostukseen sprinttisuunnistus tuli myöhemmin, sprinttisuunnistukselta puuttui oikeat ja 

turvallisuuteen ohjaavat säännöt. IOF testasi sprinttiä maailmancupissa Lahdessa vuonna 2000, tällöin 

“ultra short”-nimisenä. Niin kuin nimen valintakin kertoo, järjestäytymisessä oltiin vasta alkuvaiheessa. 

Tähän asti sprinttikilpailuissa oli toimittu suunnistuskartan 1:5000 suurennuksella. Kilpailukokemuksena 

huomattiin, että sprinttisuunnistukseen pitää laatia oma karttamerkistö. Kehitystyön tuloksena 2003 saatiin 

IOF:n toimesta käyttöön ensimmäinen luonnosversio, jota testattiin 2003 MM-kisoissa. 

 Sprintti tuli MM-kisojen ohjelmaan 2001 Tampereella. Tästä asti sprintti on ollut yhä vahvemmin mukana 

arvokisalajina. Vuonna 2013 sprinttejä juostaan maailmancupin 6 osakilpailussa 13:sta. 

Suomen ensimmäisiä kansallisia sprinttikilpailuja 2001 olivat HS:n järjestämä Suunnistuksen huippuliigan 1. 

osakilpailu keväällä, MM-katsastus Tampereella heinäkuussa sekä 2001 Fin5- puistosuunnistus. 

Ensimmäiset sprinttisuunnistuksen SM- kilpailut juostiin keväällä 2003 Liedossa.  

Sprintin kansallinen kilpailutoiminta oli kausitasolla melko vähälukuista 2001- 2010 aikana. Oppia 

kilpailujärjestelyihin on saatu pääasiassa SM-kilpailujen ja muutaman maailmancupin myötä. Kilpailujen 

määrä on kuitenkin nousemassa, sillä 2012 järjestettiin aluemestaruuskilpailujen ja muutaman sprint cup –

sarjan lisäksi jo 10 kansallista sprinttikilpailua. Sprinttiä juostiin jopa talvella. 

Ensimmäisen kerran sprinttisuunnistusta analysoitiin laajemmin Kilpailuryhmän toimesta 2007, jolloin 

julkaistiin raportti: Suomalaisen sprintin olemus 2007-Metsästä puistoihin. Työryhmänä raportin 

laatimisessa toimivat TH, J Salmi, J Ikäheimonen ja J Liikari 

Lajisäännöissä ei ole toistaiseksi pidetty sprinttisuunnistusta sellaisena kilpailumuotona, jolla olisi 

lajikohtaisia erityismääräyksiä. Sprinttikilpailu voidaan siis periaatteessa järjestää ”kuten kilpailut 

ennenkin”. Lajisääntöjen osalta täydennöksiä on tulossa 2014.  

1.1 Kilpailujen jaottelua koon mukaan  

Kansallinen kilpailu, isot AM-kisat 

Tyypillisiä piirteitä :  

Kilpailussa < 250 osanottajaa, rastipisteitä <40.  

Paljon sarjoja, kuitenkin vähän kilpailijoita per sarja ehkä pääsarjoja lukuun ottamatta. 

 Sääntötuntemus osalla kilpailijoita heikkoa, sääntöjä ei ole sisäistetty, lajia vasta kokeillaan.  

Nuoria ja vanhoja kilpailijoita sekaisin. 
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Voimavarat järjestelyihin rajalliset (yksi seura), toimihenkilöitä rajoitetusti käytettävissä. 

 

SM-kilpailu ja rastiviikko, iso kansallinen 

SM-kilpailuissa kilpailu on jaettu ryhmiin R1 ja R2, mutta ryhmät saattavat kilpailla samassa 

paikassa . Osanottajia >500 (kansallinen ja SM:n ryhmä), paljon sarjoja, rastipisteitä 40- 80 

Suurin osa SM- kilpailijoista tuntee jo säännöt. Sääntötuntemus heikompaa rastiviikon tasolla 

ajateltuna. SM-kilpailuissa kaksi kilpailutapahtumaa: karsintakilpailu, finaali 

Maastontarve suurehko, A3:lle mahtuva. Tarvitaan lähtökynnykset ja varattava tilat näille. 

Vaatii paljon toimitsijaväkeä, varsinkin jos kilpailutapahtuma hajautuu kovin moneen 

lähtöpaikkaan. Kilpailu voidaan järjestää yli seurarajojen ts. naapuriseurojen väkeä 

maastovalvonnassa tms.  

 

Kansainvälinen arvokilpailu 

WRE- ja maailmancupin, World Games- kilpailut. Kansainväliset säännöt, joita noudatettava, 

rastipisteitä noin 30. 

Tapahtuma vaatii vähintään 3 karttaa. Mallisuunnistus-, karsinta- ja finaalikartat. Sekä 

mahdollisesti myös joitain harjoituskarttoja lähialueilta. 

Kilpailijat kokeneita lajin ammattilaisia, kilpailijoita karsinnassa 150, joukkueen johto 

edunvalvojina. 

TV- toteutus todennäköisesti mukana. TV:n mukana olo ohjaa ratasuunnittelua, ja 

todennäköisesti karsii parhaan mahdollisen radan pois. Vähän ratoja. 

Kilpailutapahtumiin kuluu järjestäjältä käytännössä 3 päivää. 

Vaatii paljon väkeä järjestelyyn, erityisesti TV:n tulosvarmistelujen tähden 

Huippuliiga 

Huippuliiga kilpaillaan yleensä jonkin kansallisen kilpailun yhteydessä, ja pääsarjoille voidaan 

järjestää omana osionaan sprinttikilpailu. Sarjoja on kaksi, ja sarjan osanottajamäärä on 

rajoitettu 40:een. Kilpailu toteutetaan arvokilpailun kriteerein. 

2 Sprinttisuunnistuskartta 

Jukka Liikari 

Sprinttikilpailun kartta olisi syytä olla kutakuinkin valmis jo vuotta ennen tapahtumaa. Kartan päivitystarve 

on jatkuvaa, muutoksia tulee koko ajan. Esim. kasvillisuus kasvaa keväällä voimakkaasti ja kulkukelpoisuus  

sekä  peitteisyys muuttuu viikoittain. Asuttua aluetta korjataan (erilaiset kaapeli- ja putkikaivannot yms.) ja 
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rakennetaan uutta (vihertyöt, tontit  jne.) ilman ennakoivaa varoitusta. Oman hankaluutensa tuovat 

mukanaan kesäiset tilapäisluonteiset, mutta koko kesän pystyssä olevat tapahtumateltat, siirrettävät 

esiintymislavat, kahviloiden ja ravintoloiden ulkoterassit jne. 

Sprinttisuunnistuskartan kuvausohjeet löytyvät Suunnistusliiton nettisivuilta kohdasta: 

ETUSIVU > KARTTA > Sprinttisuunnistuskartta > Sprinttikartta >Kuvausohjeet   

ja linkkinä  

http://www.suunnistusliitto.fi/ssl/sslwww.nsf/0/8B0C084AC134F6E7C2257690005A0A1E/$FILE/ISSOM_20

07_FIN-teksti.pdf  

Jokaisen ratamestarin on syytä perehtyä sprinttikartan kuvausohjeisiin  

2.1 Yleistä taustatietoa ISSOM:sta 

ISSOM perustuu kansainvälisiin suunnistuskartan kuvausohjeisiin (ISOM2000). Kilpailijoiden ja 
kartantekijöiden tulee kuitenkin ymmärtää, että ISSOM on itsenäinen kuvausohje. 
 
Tämä johtuu siitä, että ISOM 2000 ei riitä yksityiskohtaisen taajamamaaston kuvaamiseen tarkasti ja 
yksiselitteisesti, vaikka mittakaavaa suurentaisi. (kaupunkialue, muu rakennettu alue, puisto jne.). 
Suunnistajan tulee osata molempien standardien mukaiset karttamerkit ja niiden käyttötapa, jos aikoo 
molemmissa lajeissa kilpailla - menestymisestä puhumattakaan. 
 
Monet ISOM2000:n ohjeista pätevät myös sprinttisuunnistuskarttoihin 
 
ISSOM 2007 on laadittu ISOM 2000:n pohjalta. Kaikkea ei keksitty uudelleen. ISSOM:ia on kuitenkin 
pidettävä itsenäisenä ja erillisenä kuvausohjeena. 
 
Tärkein ero on se, että sprinttisuunnistuskartassa paksuilla mustilla viivoilla kuvataan kulkuesteitä, kuten 
aitoja, muureja ja jyrkänteitä. Kilpailujen tasapuolisuuden saavuttamiseksi kaikki esteeksi kartoitetut 
kohteet ovat myös kiellettyjä kulkea (ylittää, alittaa, kiivetä ylös, hypätä alas ja mennä läpi). 
 

  
Sprinttisuunnistusta varten karttamerkkivalikoimaa piti tarkentaa ja täydentää. Syitä tähän olivat mm: 

• puistoissa ja taajama-alueilla on monia reitinvalintoihin vaikuttavia maastonkäytön rajoituksia, kuten 
kulkuesteitä sekä alueita, joille pääsy on kielletty 

• taajama-alueilla - etenkin vanhojen kaupunkien alueilla - merkittävien yksityiskohtien määrä on usein 
suurempi kuin metsäalueilla 

• uusien maastotyyppien tuomien seikkojen lisäksi sprinttisuunnistuskartan kuvausohjeita laadittaessa on 
paneuduttu lajin olemukseen ja sen kartalle asettamiin vaatimuksiin. 

• Tasapuolisen kilpailun toteutumiseksi kartantekijän ja ratamestarin on tehtävä muita suunnistuslajeja 
enemmän yhteistyötä. 

• Kulkukelpoisuudeltaan heikommat maastonosat on kuvattava niiden laajuuden ja hidastavuuden 
asteen mukaisesti erityisen huolellisesti. Sprinttisuunnistuskilpailu on lyhytkestoinen, joten sekunnit 
ratkaisevat. 

• Taajama-alueilla on usein rakenteita, joissa voi kulkea monessa eri tasossa. ISSOM mahdollistaa 
alikulkujen ja ylikulkujen kuvaamisen. Monimuotoiset ja -tasoiset alueet sekä rakenteet, joita ei kartalla 
voida selkeästi kuvata, eivät ole sopivia IOF:n kilpailuihin. 

 

Nuo perusteet suunnistajien on hyvä tietää, jotta voi paremmin sisäistää suunnistuskartan ja 
sprinttisuunnistuskartan erot. 
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ISSOM-karttamerkistöä testattiin monilla koepainatuksilla luettavuuden varmistamiseksi ja jotta 
karttamerkit saatiin tasapainoon keskenään ja toisistaan erottuviksi kokonsa, viivan leveytensä, 
viivatyyppinsä ja värinsä perusteella. 
 
Toisin kuin moni ehkä Suomessa luulee, ISSOMista pyydettiin sen laadinnan aikana kahdesti eri maiden 
huippusuunnistajien kommentteja. Ensimmäinen kuulemiskierros oli Sveitsin MM-kisojen 2003 jälkeen ja 
toinen Ruotsin MM-kisojen 2004 jälkeen. Oli hyvä, että Sveitsin MM-sprintit olivat kaupunkialueella ja 
Ruotsin metsämaastossa, jotta kommentteja saatiin laajasti. Huippusuunnistajat ottivat ISSOMin vastaan 
hyvin eivätkä esittäneet tarkistuksia. Ensimmäinen virallinen ISSOM julkaistiin 2005. Siihen tehtiin lähinnä 
sanamuotojen tarkistuksia 2007. Sama merkistö on siis käytännössä ollut käytössä vuodesta 2003. Sprintti 
kilpailumatkana ja sprinttisuunnistuskartta eivät ole enää uusia. 
 
ISSOMin voimassa olon aikana ei IOF:n karttakomissio ole vastaanottanut yhtään jäsenliiton virallista 
esitystä merkistön muuttamisesta. Komissio on kuitenkin kerännyt kokemuksia ja yksittäisiä kommentteja 
mahdollisia myöhempiä tarkistuksia varten. Kuvausohjeiden muuttaminen ei ole vireillä (tilanne 02/2013).    

2.2 Esteet, jotka ovat kiellettyjä kulkea 

Jotta kilpailu olisi varmasti kaikille tasapuolinen, sprinttisuunnistukseen liittyy periaate, että kartalla esteinä 
kuvattuja kohteita ei saa ylittää, alittaa, mennä läpi, kiivetä ylös tai hypätä alas.  

 

Tämä sääntö on olennainen kahdesta syystä: 

• kullekin kohteelle on mahdotonta määritellä tiettyä tarkkaa rajakorkeutta, jonka ylittävät kohteet ovat 
kulkuesteitä. Kysymys siitä, onko kohde este kilpailijalle, riippuu kilpailijan fyysisistä ominaisuuksista ja 
kyvyistä, kuten pituudesta tai voimakkuudesta. Koska esteinä kartalla kuvatut kohteet ovat myös 
kiellettyjä kulkea, lähtökohdat ovat kaikille samat  

• taajama-alueilla on monia alueita, joille meneminen on kielletty tai joiden ylittäminen on kielletty lain 
perusteella 

 

Kilpailijan juoksuvauhdin ja reitinvalintataidon tulee ratkaista voitto mieluummin kuin onnen, esteiden 
ylittämiskyvyn tai lakien rikkomisen.  

 

Näin ollen kilpailijat, jotka kulkevat kiellettyjen kohteiden kautta ja näin rikkovat IOF:n kilpailusääntöjä, 
tulee hylätä. 

 

Tuossa on sanottu olennainen ns. kielletyistä kohteista. Ei voida määritellä esim. tiettyä aidan tai muurin 
korkeutta, jota korkeammat ovat ylipääsemättömiä esteitä. Joku ylettyy paremmin kuin toinen, joku osaa 
ehkä kiivetä paremmin, joku uskaltaa hypätä korkeammalta, joku pieni ihminen mahtuu pienestä raosta 
jne.  

Suunnistuksessa ei ole tarkoituksenmukaista kilpailla tuollaisten ominaisuuksien avulla. Päätöksen tekee 
kartoittaja ja mieluiten yhteistyössä ratamestarin kanssa. Samanlaisia päätöksiä tehdään yhdessä muista 
kielletyistä kohteista. 

Normaalissakaan elämässä ihmisten kulkiessa julkisilla alueilla ei ole perusteltua talloa kukkamaita tai 
tunkeutua läpi pensasaitojen aiheuttaen mahdollisia tuhoja. Haittojen estämiseksi kartoittaja tekee 
päätöksen ja ratamestari tarpeen mukaan nauhoituksella selventää kohteet, joiden ylittäminen on kielletty 
ja jotka ovat kartalla sellaiseksi merkitty. 
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 2.3 Kuvattavat kartoituskohteet 

Vain maaston tai rakenteen päätaso kuvataan kartalla. Karttaohje sanoo:  

Kaupunkialueilla on usein rakenteita, jotka mahdollistavat kulkemisen monella eri kerrostasolla tai 
korkeudella. Tällaisia ovat mm. sillat, katokset, alikulkukäytävät ja tunnelit. Useamman kuin yhden tason 
kuvaaminen kartalla yksiselitteisesti on mahdotonta. Tästä syystä kartalla tulee kuvata kulkemisen kannalta 
olennaisin taso. Tämän päätason yläpuolella olevat sillat ja alapuolella olevat alikulkukäytävät ja valaistut 
tunnelit tulee kuvata kartalla, mikäli niillä on merkitystä kilpailijan reitinvalintoihin ja kulkureittiin. 

Jos monitasoinen alue on liian vaikea tai mahdoton kuvata kartalla, jätetään se pois kartalta tai ainakaan 
reitinvalintoja ei mahdollisteta monitasoisen alueen kautta. 

On kuitenkin mahdollista, että kartta tehdään nimenomaan suunnistajien tulosuunnasta oikein ja selkeältä 
näyttäväksi. Näin meneteltiin esim. Sveitsin MM-sprintin 2011 karsintamaastossa. Kartta ei ollut selvä ja 
yleispätevä jokaisesta suunnasta, mutta avautui oikein juoksureittien suunnasta. Ko. kartta oli tuon takia 
kertakäyttöinen. Kilpailijat eivät nähneet ratkaisua ongelmalliseksi tai karttakuvausta epäselväksi. 

2.4 Ratamestarin ja kartantekijän välinen yhteistyö 

Järjestäjien ja ratamestarien tulee kiinnittää vakavasti huomiota sprinttisuunnistusmaaston kohteisiin 
liittyviin kieltoihin ja rajoituksiin. Erityisesti: 

• sekä kartantekijän että ratamestarin tulisi tiedostaa kaikki mahdolliset reitinvalinnat 
• ratamestari ei saa tarjota kilpailijalle mahdollisuutta sääntöjen vastaiseen suoritukseen, kuten 

kielletyksi kartoitettujen esteiden tai alueiden kautta kulkemiseen. Mikäli ei voida välttää rastivälejä, 
jotka menevät yli kiellettyjen alueiden tai niitä sivuten tai yli kielletyksi kartoitettujen esteiden, ne tulee 
merkitä maastoon. Vaikeimmissa kohdissa pitäisi olla lisäksi valvoja. 

• Rastipisteeksi ei tulisi valita kohteita, jotka ovat maaston päätason ylä- tai alapuolella 

3 Kartan peruselementit 

3.1 Mittakaava 

Sprinttisuunnistuskartan mittakaava on joko 1:4000 tai 1:5000. Molemmat mahdollistavat 4.0 km 

ratapituudet ja sopivan kartta-arkin koon. 

 

 1:4000 on ehdottomasti parempi tiiviissä taajamassa 

� Ahtaat rakennusten välit, portaat, aidat ja tunnelit mahtuvat paremmin kartalle 

� Rakennusten tarkat muodot helpompi esittää (ulokkeet, syvennykset, katokset) 

� Hyvän taajamasprintin mittakaava aina Suomessakin 

 

1:5000 soveltuu lähinnä puistometsiin ja helppoihin sprinttimaastoihin 

� Rakennusten pieniä yksityiskohtia joutuu yleistämään 

� Yksittäisiä puita ei mahdu paljoa kartalle 

Karttamerkit ovat samankokoisia molemmissa mittakaavoissa. 

Kilpailija juoksee esim. 3.15 -kilometrivauhdilla 100 metriä 19,5 sekunnissa. 1:4000-kartalla 100 metriä on 
2,5 cm ja 1:5000-kartalla 2,0 cm. Tuolla matkalla maastossa voi olla paljon kohteita, joiden tulee olla 
kartalla. Kartan selkeys on tärkeä asia. 
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3.2 Karttamerkkien koko ja minimimitat 

Karttamerkit ovat samankokoisia molemmissa painomittakaavoissa 1:5000 ja 1:4000. Symbolitiedosto on 
ladattavissa SSL:n Internet-sivuilta. 

Poikkeaminen karttamerkkien mitoista ei ole sallittua. Paino- ja tulostustekniikan rajoittuneisuudesta 
johtuen lopulliset mitat saavat poiketa +/- 5 %. 

Annettujen viivojen leveyksien ja karttamerkkien kokojen lisäksi tulee huomioida tietyt minimimitat. Ne 
perustuvat painotekniikkaan sekä vaatimukseen kartan hyvästä luettavuudesta. 

Kartta tulee tehdä kuvausohjeiden mukaisesti. Olennainen osa tuota tavoitetta on oikeiden karttamerkkien 
käyttö työn alusta lähtien. Vääränkokoisten karttamerkkien korjaaminen saattaa olla todella työlästä 
myöhemmin (viivojen päiden kohdistuminen, värialueiden reunat jne.) 

Minimimitat 

• Saman väristen viivojen väli: ruskea ja musta 0.15 mm, sininen 0.25 mm 
• Saman värisen viivan ja alueen väli: musta 0.15 mm 
• Pisteviivassa tulee olla vähintään kaksi pistettä 
• Katkoviivassa tulee olla vähintään kaksi viivaa 
• Pienin alue, jota ympäröi pisteviiva: halkaisija 1.5 mm, vähintään 5 pistettä 
• Pienin värillinen alue: 

- täysväriset (100 %) sininen, vihreä, harmaa ja keltainen: 0.5 mm2 

- musta pisterasteri: 0.5 mm2 

- sininen, harmaa, vihreä ja keltainen pisterasteri: 1.0 mm2 

Kaikki kohteet, jotka olisivat oikeassa koossaan kuvattuna annettuja minimimittoja pienempiä, tulee joko 
suurentaa kartalle tai jättää pois riippuen siitä, onko kohde kilpailijalle olennainen vai ei. Mikäli kohde 
suurennetaan, tulee lähellä olevat muut kohteet siirtää niin, että kohteiden keskinäinen sijainti säilyy. 

Minimimitoista huolehtiminen parantaa kartan selkeyttä. Erilaisten kulkuaukkojen (portti, muu sallittu 
kulkureitti) selkeään kuvaamiseen tulee kiinnittää huomiota, ottaa koetulosteita ja keskustella niistä 
ratamestarin kanssa. 

4 Sprinttikartan kartoitus, -yleistäminen ja -tulostus 

Pasi Jokelainen 

4.1 Kartoitustyö ja kartoitusmenetelmät 

Sprinttisuunnistuskartan kartoitusmenetelmiin ja OCAD-piirtämiseen pätevät kaikki samat menetelmät ja 

käytännöt kuin perinteisen suunnistuskartankin tekemisessä. Sprinttisuunnistuskartan kartoittajan on syytä 

perehtyä myös sprinttisuunnistuksen kilpailusuoritukseen ja ratamestarityöhön, että voi kartoittaessaan 

ymmärtää kartalle olennaisten asioiden vaatimuksia. 

Maastossa kynällä piirrettäessä kannattaa käyttää lopullista julkaisumittakaavaa suurempaa 

työmittakaavaa. Esimerkiksi 1,5 - 2-kertainen suurennus on hyvä käytäntö, jolloin myös sijaintitarkkuuteen 

saadaan lisää varmuutta. 

Maastotietokoneen ja satelliittipaikannuksen käyttämisellä ei taajamamaastossa saavuteta samanlaista 

etua kuin metsämaastoissa. Satelliittipaikannuksen sijaintitiedosta ei useinkaan saada taajamien 

sprinttikartoitukseen lisähyötyä. OCAD-tiedoston piirtämistyö on suunnistuskarttaan verrattuna hitaampaa 
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ja pikkutarkempaa, jolloin sisällä kirjoituspöytätyönä tehty OCAD-piirtäminen on sprinttikartalle usein 

järkevämpää kuin piirtäminen pelkästään ulkona maastotietokoneella. 

4.2 Pohja-aineistot ja tiedostojen käsittely 

Taajamien sprinttikarttojen pohja-aineistoksi on yleensä saatavissa erinomaisen mitta- ja sijaintitarkat 

kuntien kaavoituksen pohjakartat. Jos ne saa käyttöön OCAD- yhteensopivana tiedostona (yleisimmin DXF), 

saa osan karttamerkeistä käännettyä tarkasti ja nopeasti suoraan sprinttikartan merkeille. Tällaisia ovat 

mm. rakennukset, ajoratojen ja kenttien ja peltojen reunat, ojat ja rantaviivat. Kaavoituksen pohjakartoissa 

on usein myös paljon pistemäisiä kohteita, jotka saa tavalla tai toisella hyödynnettyä sprinttikartalle. 

Tällaisia ovat mm. puistojen puut. 

Myös käytettävissä olevien ilmakuvien saatavuus ja käyttökelpoisuus pohja-aineistona kannattaa selvittää. 

Korkea resoluutioisista ilmakuvista näkee todella paljon kohteita, joiden maastokartoitus voi olla työlästä. 

Mm. epämuotoisten kenttien reunat ja kuviorajat metsissä saa usein ilmakuvista hyväksi pohja-aineistoksi 

maastoon piirtämällä ne ennalta.  

Monessa kunnassa asemakaavayhdistelmä ja kiinteistörajapiirros ovat numeerisia. Niistä saa pihamaiden 

rajaukset tarkasti ja helposti. Kartoitustyön vaikeus ei ole niinkään sijainnin määrittäminen, vaan haasteet 

ovat enempi selkeän ja siistin karttakuvan luomisessa. 

Sprinttisuunnistuskarttaa voidaan usein piirtää osittain valmiiksi jo sisätyönä ilman maastossa käymistä. 

Voidaan muuntaa tiedostomuotoista pohjakarttaa sprinttikartan OCAD- tiedostoksi tai piirtää käsityönä 

pohjakartan kohteita sprinttikarttatiedostoon. Aina ei kuitenkaan kannata tehdä tuollaista puolivalmista 

karttapiirrosta etukäteen, koska OCAD-piirroksen korjailu on usein työläämpää kuin kokonaan uuden 

piirtäminen. Tilanteen mukaan pohjakartalta voidaan ottaa joitain viivamaisia kohdeluokkia automaattisesti 

sprinttikartan piirrokseen, mutta esim. aluevärien täyttäminen kannattaa tehdä vasta maastokartoituksen 

perusteella. Joka tapauksessa vektorimuotoisesta ja koordinaatistoon sidotusta kuntien kartta-aineistosta 

on hyötyä, kun piirretään valmista sprinttisuunnistuskarttaa. 

4.3 Kartoituksen työmäärä 

Sprinttisuunnistuskartan alueella on yleensä huomattavasti enemmän kohteita kuin samankokoisella 

metsäalueella. Myöskään valkoista karttapintaa ei sprinttikartoille jää juuri lainkaan. Kohteiden runsaus, 

mittakaavan aiheuttama sijaintitarkkuuden vaatimus, erilaisten viivojen ja pintojen yhteensovittaminen 

sekä alueiden värittäminen vaikuttavat työmäärään niin, että sprinttikartat ovat selvästi hitaampia 

valmistaa kuin metsämaastojen suunnistuskartat. Varsinkin OCAD- piirtämisen osuus lisää työmäärää 

huomattavasti verrattuna suunnistuskarttaan. 

Kun suunnitellaan sprinttisuunnistuskartan valmistamista, työaikamenekkiä ja kustannuksia, on hyvä 

tiedostaa suuri työmäärä suhteessa kartoituspinta-alaan. Tiiviissä taajamassa sprinttikartan pinta-

alakohtainen työmäärä ja kustannus on 3-4 –kertainen verrattuna metsämaaston suunnistuskarttaan 

(paljon yksityiskohtia ja piha-alueita, jotka kartoitetaan sallituksi alueeksi). Myös ratamestarin ja 

kartoittajan yhteistyö pitää ottaa huomioon kartoittajan työmäärässä. 

Sprinttikartoituksessa olisikin usein parempi puhua hehtaareista kuin neliökilometreistä. Vaikka kartoitus ja 

OCAD- piirtäminen voi olla hidasta, eivät yhden kartan alueet ole yleensä suuria. Yhden kilpailun alueeksi 

riittää usein jo 15-30 hehtaarin pinta-ala. Suurempi kilpailualue voi tehdä radoista helpompia, jos 

suoraviivaisilla rastiväleillä käytetään paljon selkeitä kulkureittejä. Hyvällä sprinttiradalla on aina paljon 

sivusuuntaista liikettä ja edestakaisin käännöksiä, jotka tuovat lisää juoksumatkaa, mutta eivät vaadi suurta 

kartta-aluetta. 
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4.4 Sprinttikartan värit ja tulostaminen 

Sprinttisuunnistuskartoissa käytetään ISOM2000:n mukaista seitsemän värin järjestelmää. Mustan, 
ruskean, keltaisen, sinisen, vihreän ja harmaan yhdistelmät ovat mahdollisia sekä violetti 
päällepainatusvärinä. Oikeat värit ovat tärkeät jokaisessa suunnistuskartassa lajimuodosta riippumatta. 

Mikäli sprinttisuunnistuskartta aiotaan tulostaa kilpailua varten, on erityisen tärkeää testata värien 
oikeellisuus ja karttamerkkien koot nimenomaan sillä tulostimella, jolla kartat tullaan kilpailuun 
tulostamaan. Tärkeys korostuu, koska sprinttisuunnistusmaastoissa on paljon eri väreillä kuvattavia pieniä 
ja kapeita alueita vierekkäin ja vaihtelevasti.  

Koko projektin ajan on syytä käyttää samaa OCAD- versiota, samaa tulostinajuria, samaa tulostinta ja samaa 
paperityyppiä. Jos näistä yhdenkin joutuu vaihtamaan, on mahdollista, että värisäädöt joutuu tekemään 
kokonaan uudelleen.  

Eri PDF- ajureilla tulee varsin erilaisia tulosteita varsinkin värien osalta. Osa on perusasetuksilla selkeästi 
tummasävyisiä. Esim. harmaat värialueet ja kielletyn alueen ”oliivinvihreä” vaihtelevat paljon eri PDF- 
ajureilla tulostettuna. Sama karttatiedosto toisella PDF- ajurilla saattaa olla ilman väritaulukon säätöä heti 
paljon parempi ja hienosäädöt ovat helpompia ja nopeampiakin. 

Varatulostimen käyttäminen viime hetken kiireessä saattaa pilata muuten hyvän kartan. Varatulostimenkin 
asetukset pitää testata etukäteen. 

 

Tulostefirmoissa otettaviin koetulosteisiin on tarpeen kirjoittaa kartat tulostaneen henkilön nimi, 
päivämäärä, käytetty ajuri sekä paperin tuotemerkki ja ominaisuudet. Lisäksi tulee etukäteen sopia, että 
varsinaiset kilpailukartat tulostetaan kaikin puolin samalla tavalla kuin koetulosteet. Hyvin tehdyt säädöt, 
paperin valinta ym. menettävät merkitystään, jos lopullisia kilpailukarttoja ei tulosteta ennakkoon testatulla 
tavalla. 

4.5 Kartoituksen erityistapauksia 

Sprinttisuunnistuskartalla on tärkeää kuvata selkeästi ja ehdottoman oikein kaikki sallittujen ja kiellettyjen 

kohteiden tai kulkureittien vaihtelut. Myös reitinvalintoihin vaikuttavien kohteiden ulottuvuus on oltava 

tarkkaa, että eri reitinvalintojen arviointi on oikeudenmukaista (esimerkkinä aidan pään tarkka paikka). 

Sprinttikartallakin on tarpeen kuvata vain sellaista, joka on todella tarpeen kilpasuunnistajalle ja toisaalta 

on varottava hukuttamasta oleellisia maastokohteita pienten epäolennaisuuksien varjoon. Joskus on 

uskallettava jättää jotain pois kartalta, että tärkeimmät asiat saadaan riittävästi esille. 

4.5.1 Pysäköintialueella kapea nurmikaista ja matala kaide 

Kartalla lähekkäin 3 ohutta mustaa viivaa, jotka voivat näyttää yhdeltä paksulta mustalta viivalta 

(ylipääsemätön aita). 

On parasta jättää ainakin lähekkäinen musta reunusviiva pois aidan vierestä. Samankaltainen tilanne voi 

syntyä myös silloin, jos on korkeuskäyrä ylitettävän aidan vieressä, jolloin syntyy vaikutelma todellisuutta 

paksummasta mustasta viivasta. 
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4.5.2 Ahtaita paikkoja kartalla ja maastossa 

Kilpasuunnistajan pitää voida nähdä kartalta varmuudella, että onko kohteesta läpipääsyä vai ei. 

Tarvittaessa läpikuljettavaa aukkoa on kartalla hieman suurennettava, että karttakuva saadaan selväksi. 

� Käytännössä on todettu ja testattu, että kahden aidan pään välissä oleva kulkuaukko (portti) on 

oltava kartalla vähintään 0,6 mm, että kulkuaukko tai portti erottuu kartalta hyvin. Sama mitoitus 

pätee myös aidan ja rakennuksen väliin. Jatkuva alueväri parantaa portin erottumista (esim. tie 

menee portista läpi). 

Portin erottumisen kartalta varmistaisi erityisen portin karttamerkin käyttäminen (poikittaiset 

apuviivat portin reunoilla). Ylimääräiset mustat poikkiviivat eivät kuitenkaan aina mahdu siististi 

kartalle, vaan portit on kuvattava pelkkinä aitaviivojen aukkoina. 

 
 

 

Pieni rako rakennuksen ja aidan pään välissä. Rakoa kannattaa levittää hieman kartalla, että kulkuaukko 

erottuu riittävästi. 
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Ylipääsemättömän aidan ja kielletyllä kasvillisuudella merkityn pensaan päiden välissä on pieni kulkuaukko. 

Aukkoa on hyvä levittää kartalla sen verran (0.6mm), että aukko on varmasti nähtävissä myös 

kilpailuvauhdissa. 

 
 

 

Rakennusten ja aitojen väleistä pääsee kulkemaan, mutta kartalla kohteet ovat lähekkäin ja kulkuväylät 

varsin ahtaita. Koetulosteilta kannattaa varmistaa, että kulkuväylät varmasti erottuvat riittävän selvästi. 

Tarvittaessa karttakuvaa muokataan sen verran, että kulkuväylät saadaan selkeästi esille. 

 
 

 

4.5.3 Pieni jyrkänne / ylipääsemätön muuri (0,30 mm / 0,40 mm) 

Sprinttisuunnistuskartan kuvausohjeissa ja karttamerkeissä on vaikeuksia aiheuttanut pienen jyrkänteen ja 

ylipääsemättömän muurin karttamerkkien samankaltaisuus. Ylityksen sallivana kohteena pieni jyrkänne on 

kartalla 0,30 mm musta viiva ja toisaalta kiellettynä kohteena oleva ylipääsemätön muuri on 0,40 mm 

musta viiva. Väärän tulkinnan ja erehdyksen vaara on kilpailuvauhdissa olemassa. Varsinkin rakennetussa 

ympäristössä ei kartan muistakaan kohteista aina voi päätellä, että tarkoitetaanko sallittua vai kiellettyä 

jyrkännettä tai muuria. Esimerkiksi kadun tai kentän reunassa on usein matalia jyrkänteitä, joiden 

ominaisuus on kilpailijalle tärkeä tietää (kielletty vai sallittu?). Metsäalueilla ei vastaavaa epäselvää 

tilannetta yleensä synny. 

Tapauskohtaisesti pienen jyrkänteen karttakuvaukselle voi käyttää muita vaihtoehtoja. Vasemman 

puoleisessa kuvassa on alkuperäinen tilanne, missä jyrkänne on kuvattu pienen jyrkänteen merkillä. 

Seuraavassa kuvassa on vaihtoehtona ylitettävän muurin merkki (50 % musta). Kolmannessa kuvassa ei 

jyrkännettä ole kuvattu kartalle ollenkaan, vaan pelkkä tien reunaviiva on valittu riittäväksi merkinnäksi. 

Oikeanpuoleisessa kuvassa on koko jyrkänne kuvattu ylipääsemättömänä ja kiellettynä ylittää. Kuvasarja 

osoittaa, että vaihtoehtoja ymmärrettäväksi ja selkeäksi kuvaustavaksi on olemassa.  
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Käytännön tilanteessa kartantekijä ja ratamestari päättävät, että mikä kuvaustapa on maasto ja rastiväli 

huomioiden paras vaihtoehto. Jos karttamerkiksi valitaan ylipääsemätön jyrkänne, voi olla tarpeen käyttää 

maastossa kielletyn kohteen nauhoitusta. 

 

 

 

Leveät polut ja kulku-urat kuvataan metsäalueella tummemmalla ruskean sävyllä kuin taajamassa. 

Metsäalueella ruskean sävy on 20 % tummempi kuin taajamassa (esim. 20 % / 40 %). 

Metsän polkujen tummentaminen on tärkeää, että polut erottuvat riittävän hyvin korkeuskäyrien joukosta. 

 

 

 

4.5.4 Maastokuvan  muokkaus tilapäisesti  

Sprinttisuunnistuksessa on mahdollista ja joskus hyvinkin tarpeellista muokata kilpailualuetta 

keinotekoisilla aidoilla tai muilla kielletyillä kohteilla. Tällainen maaston manipulointi voi olla tarpeen, jos 

maasto ei ole alun perin riittävän vaativaa sprinttisuunnistukseen tai hyvässäkin maastossa on tarpeellista 
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ohjata kilpailijoita tietyille reiteille tai pakottaa väistämään joitain alueita. Järjestäjän pystyttämät lisäaidat 

auttavat parantamaan myös kilpailun tasapuolisuutta ja turvallisuutta. 

Sopivasti sijoitetuilla lisäaidoilla voidaan sulkea sellaisia alueita tai kulkureittejä, joihin ei toivota 

kilpailijoiden juoksevan. Tyypillisesti joku parkkipaikan nurkkaus, mistä ei tiedä, että onko siinä kilpailun 

aikana autoja vai ovatko parkkiruudut välillä tyhjiä. Silloin lyhyelläkin lisäaidalla voidaan varmistaa, että 

kohde on koko kilpailun ajan samanlainen, kun aita on joka tapauksessa kierrettävä. Samoin jonkun piha-

alueen voi rajata aidalla vaikka vasta pihamaan takaosasta, niin pihalle meno ei ole järkevää suunnistajalle. 

Kun kartalla ei ole aluemerkkinä mitään kiellettyä, niin suunnistustehtäväkin yleensä vaikeutuu. 

 

Kuvassa on esitetty kuinka pysäköintialue on suojattu kahdella järjestäjien pystyttämällä lisäaidalla. Kun 

kilpailijoiden on joka tapauksessa kierrettävä aidan päät, ei ole merkitystä, että onko kilpailun aikana 

pysäköintialueella minkä verran autoja. Kilpailun tasapuolisuus parantuu ja rastiväli on aitojen ansiosta 

myös turvallisempi. 

 

 

 

Tekoaitojen rakentamiseen ovat hyviksi ratkaisuiksi osoittautuneet esim. urheilukenttien siirrettävät 

aitaelementit tai rakennusfirmojen työmaa-aidat. 

5 Sprinttikilpailu – muutamia keskeisiä lajisääntöjä 

Suunnistukset lajisäännöt ovat sellaisenaan voimassa sprinttisuunnistuksessa. Sprinttisuunnistukseen 
suoraan niissä viitataan muutamissa kohdissa. 
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5.1 Sprintin määritelmä, sprinttikartta ja kilpailijan varusteet 

8.32 Sprintti on lyhyt, jatkuvaa keskittymistä ja täysivauhtista etenemistä vaativa suunnistusmatka, jossa 

puisto- ja metsäsuunnistuksen erityispiirteet pyritään yhdistämään etenkin niin, että reitinvalinnoista ja 

niiden toteuttamisesta saadaan riittävän vaativia ja yksityiskohtaisia. 

 

12.13 Sprintti järjestetään sprinttikartan kuvausohjeiden mukaisesti laaditulla kartalla, joka mahdollistaa 

vaativia ja yksityiskohtaisia suunnistustehtäviä ja jota voi lukea täydessä vauhdissa (katso 8.32). 

 

3.51 Kilpailijan on käytettävä koko vartalon ja jalat peittävää asua. Asun paita saa olla lyhythihainen. 

3.511 Sprinttikilpailussa voidaan käyttää lyhytlahkeisia housuja ja hihatonta paitaa. 

5.2 Kilpailuradat ja ohjeajat 

11.22 Radan pituus lähdöstä maaliin mitataan kartasta korkeussuhteita huomioon ottamatta lyhintä 

kilpailijalle mahdollista reittiä pitkin (katso hiihtosuunnistus 14.42, pyöräsuunnistus 15.43, 

tarkkuussuunnistus 16.42, RR- radat 17.24). 

 

11.23 Pakollisen kulkureitin (katso 11.6) pituus on sisällytettävä ratapituuteen. 
 

11.24 Pakollista yli- tai alikulkua (katso 12.346) käytettäessä ratapituus on 

mitattava tämän kautta. 

 

11.27 Sprinttikilpailussa ohjeaika on sarjoissa H35 ja D35 sekä vanhemmissa sarjoissa karsinnassa 8- 12 

minuuttia ja finaalissa 8-16 minuuttia, muissa sarjoissa ohjeaika on karsinnassa 10- 11 minuuttia ja 

finaalissa 12- 15 minuuttia. 

5.3 Kielletyt alueet 

Sprinttisuunnistuksessa tulee eteen useat erityyppiset kielletyt alueet. Niistä lajisäännöt sanovat näin: 

 

3.631 Sprinttikilpailussa sprinttikarttaan kulkuesteenä tai kiellettynä alueena kuvattua kohdetta ei saa 

käyttää kulkureittinä eikä tällaista kohdetta saa myöskään ylittää, alittaa, mennä läpi eikä muullakaan 

tavoin käyttää. Luettelo tällaisista kansainvälisten sprinttikartan kuvausohjeiden (International Specification 

for Sprint Orienteering Maps) mukaisista kohteista on esitettävä sprinttikilpailun kilpailuohjeessa (katso 
10.91 q). Liitto ylläpitää luetteloa näistä kohteista internetsivuillaan. 

 

Linkki: Kielletyt kohteet   

 

ETUSIVU > KILPAILU > Säännöt ja ohjeet > Sprinttisuunnistuksen kielletyt kohteet 
 

http://www.suunnistusliitto.fi/ssl/sslwww.nsf/sp?open&cid=content1F1BF8 

 
Sprinttisuunnistuksessa ovat käytössä samat kielletyn alueen ratamerkinnät kuin metsäsuunnistuksessakin. 

Sprinttikartan pikkutarkasta kuvaustarkkuudesta johtuen on otettava tarkasti huomioon käytettävän 

kieltoalueen koko ja näkyvyys kartalla.  
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Karttamerkki 709, kielletty alue on merkkinä iso, sillä pystyssä olevien viivojen väli on 0.6mm ja viivojen 

paksuus 0.25mm.  Jos alueen reuna nauhoitetaan, piirrettävän reunaviivankin paksuus on 0.25mm. 

 

Merkin käyttö johtaa helposti vaikeuksiin selvän karttakuvan kanssa tilanteissa, jossa on lähekkäin useita 

pieniä kiellettyjä alueita. Tällöin on harkittava merkin 714 käyttöä. Merkittävin ero merkkien käytössä on 

se, että 709 alta pystyy hahmottamaan muita kohteita kun taas 714:llä ei näin ole. 
 

Pihamaa-alueen merkin käyttö on harkittava tapauskohtaisesti. Useimmiten merkin alle jäävät kulkuväylät 

ovat käytettävissä. Jos näin ei ole, niin väylät on suljettava tai hävitettävä karttakuvasta. Kummassakin 

tapauksessa asiasta on syytä mainita kilpailuohjeissa. 

Tavallisesti tontin pihamaa-alue rajautuu selkeästi polkuun, pensasaitaan tms. ja alueelle erehtymisen 

mahdollisuutta ei ole.  Usein puistomaisella kerrostaloalueella pihamaa-alue piirretään viitteellisenä 

rakennuksen ympärille lähinnä estämään talon seinustoilla oleville kukkaistutuksille tms. menoa.  

 

Tilanteissa joissa pihamaan alue rajoittuu esim. avoimelle nurmikolle tms. (luonnollista rajaa ei näy), ja jos 

ko. alue halutaan ehdottomasti pitää koskemattomana, niin pitää raja vahvistaa nauhoituksella.  
 

Ylityskielto 707 merkki ei yleensä sovellu katujen ja teiden käytön kieltämiseen koska se ei estä kielletylle 

kadulle astumista.  

 

 

Esimerkki: 714 merkin käyttö edellyttää, että maastossa 

todella on ”jotakin”. Kuvassa etualalla alue, joka on 

kartalla merkitty vaalean ruskeana (ikään kuin avoin 

alue). Aluetta ei voi nauhoittaa, mutta merkkiä 714 

voidaan käyttää. Kuva [11] 
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Esimerkki: Kielletyn alueen merkinnän näkyvyys. Pohjoissuuntaisilla 

kapeilla teillä ollaan vaikeuksissa kielletyn alueen merkintöjen kanssa. 

Merkintää täytyy suurentaa tai ääritapauksissa tiet pitää täyttää 528.1 

merkillä. Suositeltavaa on, että kielletyn alueen merkkiä käytettäessä 

merkistä pitää näkyä vähintään 5 viivaa ja pinta-ala noin puolet 

rastiympyrästä, jotta se varmasti voidaan havaita ilman reunaviivoja 

(ja ilman nauhavarmistusta). Vähänkään epäselvässä kohteessa (esim. 
useita pieniä alueita) voi käyttää silmälle helpommin erottuvaa 

merkkiä 714 (kuvassa keskellä) [21] 

 

6 Kilpailijan jääviys, urheilullinen tasapuolisuus 

Urheilijalle: 

Lajisäännöt 7.17 toteaa, että ”Kun kilpailumaasto julkaistaan, merkitsee se samalla kilpailu- ja 

harjoittelukieltoa siinä. Järjestäjä voi antaa oikeuden poiketa tästä.”  

Edelleen 

 3.26 ”Kilpailijan, jolla on maastotuntemusta, tulee arvioida onko hänellä etuja kanssakilpailijoihin nähden 

ja harkita osanottoaan” 

2.63 ”Kilpailija ei saa tutustua maastoon ennen kilpailua maaston ollessa kilpailu- ja harjoittelukiellossa 

(katso 7.17) eikä hän saa kilpailusuorituksen aikana yrittää hankkia mitään tietoja muilta henkilöiltä.” 

 

Viimeksi mainittu kohta tarkoittaa mm. kilpailualueen kuvaamista tai videoimista. 

Järjestäjälle ja valvojalle: 

2.62 ”Kilpailijalla ei saa olla kilpailumaaston tai kilpailukartan tuntemuksesta johtuvaa välitöntä hyötyä 

kanssakilpailijoihin nähden.” 

2.621 Mikäli kilpailijalla todetaan edellä mainittu etu, on kilpailuvalvojan evättävä häneltä osanotto-oikeus 

2.622 Päätös poissulkemisesta paikallistuntemuksen perustella on saatettava kilpailijan tietoon viimeistään 

24h ennen lähtöä. 

Kysymys jääviydestä osanottoon ei ole yksiselitteinen tulkittava. Jääviys riippuu mm. paikallisista 

olosuhteista eli tapahtumapaikasta. Järjestäjän on itse määriteltävä esimerkiksi opiskelupaikkojen campus- 

tms. julkisten alueiden karanteeniaika, jonka aikana alueella työssä tai muussa toimessa oleskelleilta 

kilpailijoilta evätään osanotto-oikeus. Kohtuullinen karanteeniaika lienee vuosi. 

Sääntöjen mukainen linjaus jääviyspäätöksestä on selkeä. Kun kilpailujen määrä lisääntyy, ei urheilijan 

satunnainen yhden kilpailun jääviys ole iso haitta urheilu-uralla menestymiselle edes saman kauden aikana. 

Ei tehdä tätä asiaa itse vaikeammaksi kuin se on. 
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7 Maastonkäytön luvat ja ohjeet 

Asutussa ympäristössä kilpaileminen muodostaa haasteen maastonkäytön lupien hankintaan. Sprinttikartan 

alueen omistaja- /käyttö-/hallitsijatahojen määrä voi kasvaa suureksi, useisiin kymmeniin.  

 Tyypillisiä omistajatahoja ovat omakotitalotontit asukkaineen, kerros- ja rivitaloyhtiöt., liiketontit. Julkista 

tahoa edustaa esim. kunta/kaupunki kuten koulujen, päiväkotien, urheilupuistojen ja kaupunkipuistojen  

alueet. Kilpailualueelta löytyy tyypillisesti myös eri tahojen ylläpitämää tie- ja katuverkkoa, joiden käytöstä 

pitää sopia.  

Lajisäännöt ottavat maastonkäyttöön yksiselitteisen kannan: 

2.51 Maastossa liikkuminen oikeuksineen ja velvollisuuksineen perustuu jokamiehen oikeuteen ja 

järjestäjän tekemiin sopimuksiin maaston oikeudenhaltijoiden kanssa. 

2.52 Maastossa liikkumista voidaan rajoittaa viranomaisten määräyksin (esimerkki: 

luonnonsuojelu- ja muut suoja-alueet) sekä liiton (katso 1.242), alueen (katso 7.23) että järjestäjien (katso 
1.243) sopimilla perusteilla. 

2.53 Liitto, alue tai järjestäjä voi määräajaksi kieltää tai rajoittaa liikkumista maastossa ennen kilpailua (niin 

sanottu kilpailu- ja harjoittelukielto, katso 7.17). 

2.54 Kilpailija, tukihenkilö ja kilpailun seuraaja, mukaan lukien mediaväki, saavat liikkua kilpailualueella 

heille osoitetuilla alueilla (katso 11.61 ja 11.62). 

2.55 Kilpailijan liikkumista maastossa voidaan, jos erityiset syyt niin vaativat, rajoittaa yleisesti tai 

kohdistettuna (katso 3.61–3.64). 

7.1 Urheilu- ja kulttuuritapahtumat taloyhtiön pihapiirissä  

Suomen isännöintiliitto on ottanut kantaa jokamiehen oikeuksien tulkinnasta sprinttisuunnistuksessa 

seuraavasti: 

Urheilu- ja muita kulttuuritapahtumia asuinkiinteistöjen läheisyydessä järjestettäessä on tärkeää 

huomioida, että myös taloyhtiön piha-alue on osa kiinteistöä. Taloyhtiön piha-alueelle ulottuvia tapahtumia 

suunniteltaessa onkin aiheellista jo hyvissä ajoin etukäteen huolehtia asianmukaisten lupien hankkimisesta 

taloyhtiöltä. 

Tapahtumalupa taloyhtiön johdolta 

Lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiön piha-alue kuuluu taloyhtiön hallintaan. Tällöin luvan pääsääntöisesti 

myöntää taloyhtiön yleistoimivaltaa käyttävä yhtiön hallitus ja isännöitsijä. Käytännössä lupahakemus tulee 

toimittaa isännöitsijälle, joka ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin lupa-asiassa. Mikäli kyseessä on 

pienimuotoinen tapahtuma, josta ei aiheudu asukkaille haittaa, voi isännöitsijä yleensä myös käsitellä 

hakemukset itse. Myöhempien riitatilanteiden välttämiseksi lupa on syytä aina hakea kirjallisena. 

Lupahakemus tulee toimittaa isännöitsijälle riittävän varhain, jotta lupa-asian käsittelylle jää kohtuullinen 

aika. 

Mikäli tapahtuma on luonteeltaan kuitenkin hyvin laaja tai muuten poikkeuksellinen, esimerkiksi 

tapahtumasta aiheutuu merkittävää meluhaittaa, isännöitsijä voi joutua viemään luvan myöntämisestä 

päättämisen yhtiökokoukseen. Tällöin on erityisen tärkeää, että luvan hakija on ajoissa liikkeellä.  

Lupa osakashallintaisesta piha-alueesta osakkaalta 
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Piha-alueet on yhtiöjärjestyksessä voitu jakaa myös osakashallintaan. Tyypillisesti piha-alueet voivat olla 

osakashallinnassa rivi- ja paritalokiinteistöissä. Mikäli piha-alue kuuluu osakashallintaan, luvan 

myöntämisestä päättää osakas. Myös osakashallinnassa olevien piha-alueiden osalta tapahtuman 

järjestäjän tulee kääntyä isännöitsijän puoleen osakkaan luvan saamiseksi. 

Liitteessä 1 on esimerkki kirjallisesta lupahakemuksesta. Hakemus voi olla vapamuotoinen, kunhan siinä 

riittävän selkeästi informoidaan lupa-anomuksen tarkoitus. 

7.2 Muita ohjeita kilpailujärjestäjälle  

Vuonna 2012 valmistui ympäristöministeriön laatima jokamiehen oikeuksien tulkintaa monipuolisesti yli 

lajirajojen käsittelevä kirja:  

SY30/2012 Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella 

Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä 

Pekka Tuunanen, Markus Tarasti, Anne Rautiainen (toim.) 2012 

Suomen ympäristö 30/2012, Luonto, s. 141, Ympäristöministeriö. URN: ISBN: 978-952-11-4064-8. ISBN: 

978-952-11-4064-8 (PDF). Julkaisu on saatavana myös painetussa muodossa ISBN 978-952-11-4063-1. 

Internetistä kirjan voi ladata:  

Sivut 1- 84  http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=138438&lan=fi 

sivut 85- 142   http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=138439&lan=fi 

 

SSL: Suunnistuskilpailun ympäristöohje  

http://www.suunnistusliitto.fi/SSL/SSLwww.nsf/0/ADC5B228D8A0F2E2C22576900059FFA2/$FILE/skilpymp

ohje.pdf 

SSL: Suunnistustapahtumaan liittyvä lainsäädäntö 

http://www.suunnistusliitto.fi/SSL/SSLwww.nsf/0/ADC5B228D8A0F2E2C22576900059FFA2/$FILE/Suunnist

ustapahtumaan%20liittyv%E4%20lains%E4%E4d%E4nt%F6%202008.pdf 

7.3 Lupien hallinta käytännössä 

Sprinttikilpailussa erilaisia intressitahoja on niin monta, että ratamestari ei yksin ehdi hoitamaan kaikkia 

lupia vaan hän tarvitsee pätevän apulaisen, joka keskittyy lupien hankintaan ja sovittujen asioiden 

toteutumiseen.  

Usein luvan saamiseksi riittää asian esittäminen ja sopiminen. Tärkeää on sopimisen lisäksi selvittää mitä 

lupa tarkoittaa esimerkiksi piha-aitojen ja porttien aukiolo-/ kiinniolona. Ei riitä, että asia sovitaan vaan asia 

pitää valvonnalla varmistaa.  

Ihmiset elävät ja liikkuvat rutiininomaisesti totutuilla reiteillä. He eivät siis näe eivätkä kuule ja jos 

liikkuminen pysäytetään, syntyy helposti kiukkua. Lehtijutut menevät helposti ohi ulkopaikkakuntalaisilta. 
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Tästä syystä on erityisen tärkeää, että keskeisten alueiden informointi suoritetaan kirjallisesti vielä H-

hetken lähestyessä.  

Kaikista ponnisteluista huolimatta saattaa tulla eteen ennakolta aavistamattomia yllätyksiä vaikkapa 

kuorma-auto muuttokuorman tms. muodossa. Kts. myös luku 9 Maastovalvonta . 

7.4 Hyvät käytännöt viranomaistahojen kanssa 

Sprinttisuunnistuksen kilpailutapahtuma on lajina outo tapahtumakunnan viranomaisille. Kun tapahtuma 

koskee vaikutuksiltaan montaa keskeistä viranomaista ja muuta toimijaa, on mielekästä vähänkään 

suuremmassa tapahtumassa pitää kaikille kunnan/kaupungin viranomaiselle yhteinen informaatiotilaisuus 

siitä mistä kilpailutapahtumassa on kyse. Keskeisiä toimijoita ovat paikkakunnan poliisi, liikenteestä 

vastaavat tahot, kunnan tekninen toimi jne.  

Asia on myös päinvastoin. Kullakin kunnalla on omat muotoutuneet menettelytapansa miten 

yleisötapahtumia käsitellään ja minkälaista byrokratiaa pitää läpikäydä. Yleispätevää ohjetta ei voi antaa. 

Selvittelytyö on aloitettava paikkakunnan teknisestä toimialasta ja sen toimijoista. 

Liitteissä 2 ja 3  esimerkkinä Tampereen kaupungin ohjeet: Tapahtumajärjestäjän opas ja 

Tapahtumajärjestäjän muistilista.  

8 Kilpailun yleisjärjestelyt 

8.1 Kilpailukeskus 

Sprinttisuunnistuksen hengen ja tunnelman luo tiiviiksi suunniteltu maalialue, areena. Tämä on sitä 

tärkeämpää mitä suuremmasta kilpailusta on kysymys. Kyse ei ole yksin lajin sisäisen tapahtuman 

luomisesta vaan myös lajin sidosryhmien ja yleisön kytkemisestä tapahtumaan osana sitä. Suunnistuslajina 

sprintti omaa tähän parhaimmat mahdollisuudet. 

Areenan koko ja lopullinen muoto määräytyy kilpailukeskuksen mukaan. Yli 100m loppusuoran pituuksia on 

vältettävä. Suurenkin kilpailun maalitapahtumat mahtuvat 25x80 m alueelle. Kilpailun kaupalliset palvelut 

ovat tämän varsinaisen kilpailun ytimen ulkopuolella. Areenan rajaus erityisesti loppusuoralla tehdään 

mahdollisimman selkeästi aidoilla, pelkkä nauhoitus ei riitä koska suuri yleisömassa helposti työntää sen 

poikki. 

Areenan muotoiluun vaikuttaa luonnollisesti se, jos kilpailun lähtöpaikka on kilpailukeskuksessa kuten 

arvokilpailussa usein on laita. Toki lähtö kilpailukeskuksesta onnistuu isollekin kilpailijamäärälle, mutta 

tällöin tulee varmistaa maaliin tulleiden ja lähtemättömien kilpailijoiden pitäminen erillään. 
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Esimerkki: Salo, maailmancupin finaali 2009. [11] 

 

                 

Esimerkki: Viisi metriä leveällä loppusuoralla saadaan riittävästi tilaa usealle eritasoiselle juoksijalle. 

Maalileimauksen jälkeen on jätetty tilaa hengityksen palauttamiseen (ja valokuvaajille) ennen leiman 

tarkistusta. [10] 

 

 

Esimerkki: Maalisuora ja lähtö yhdistettynä maailmancupin kilpailussa. Tilankäyttö optimoitu yhden kadun 

leveydelle. [7] 
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8.2 Kilpailut, joista on TV-lähetys 

Jos sprinttikilpailusta tehdään TV-lähetys, tuo se mukanaan uuden osapuolen eli lähetyksen tekevän 

tuottajayhtiön, jonka kanssa tehtävä yhteistyö vaikuttaa kilpailun ratasuunnitteluun, tulospalveluun, 

markkinointiin ja tapahtuman toteuttamiseen. Yhteistyö aloitetaan jo varhaisessa ratasuunnitteluvaiheessa. 

TV:n kannalta jokainen kilpailumaasto on omaleimainen. Tärkein tekninen vaatimus on 63 A:n sähköliittymä 

tekniselle alueelle . Toinen ja tärkeä asia on riittävän ja kovapohjaisen teknisen alueen varaaminen 

isokokoiselle tuotantokalustolle kilpailukeskuksessa tai sen vieressä. Aluetta tarvitaan noin 600m2. TV:n 

muut tarpeet lähtevät paljolti kustannuspohjalta eli tarpeettomia kamerapaikkoja ja kaapelivetoja pyritään 

välttämään. Kaapelilinjat, ylitykset, alitukset, kaapeleiden suojaus ylimenopaikoissa jne. on suunniteltava 

yhteistyössä jo ennen kilpailua ja varattava resursseja hankalimpiin paikkoihin. Kaapelilinjojen esittämiseen 

OCAD on kätevä työkalu kunhan muistaa valita oikean kartan perusmittakaavan, jotta ohjelman laskema 

viivan pituus tulee oikeaksi.  

 

Ratasuunnitteluun kuluu yleensä seuraavia tarpeita: 

Lähtö- ja maali ovat samassa paikassa. Tämä vaatimus ohjaa myös esilähdön sijaintia ja kilpailijoille varatun 

verryttelyalueen sijoittelun kilpailukeskuksen tuntumaan. 

TV:n väliaikarastit: Ensimmäinen väliaikapiste on suunnistajan esittely ja sen täytyy tapahtua käytännössä 

alle 40 sekuntia lähdöstä. 

Toinen väliaikapiste on noin radan puolivälissä. Kuvattava rastiväli (tai osa siitä) on noin 15- 20 sekuntia. 

Kolmas väliaikapiste on noin 1.5-2 minuuttia ennen maalia. 

Kutakin TV:n väliaikapistettä ennen on oltava varoitusrasti. TV:n väliaikapisteet on varmistettava 

manuaaliajanotolla. 

Kilpailun tulospalvelulle em. konsepti tuottaa hoidettavaksi 5 väliaikapistettä per rata.  

Aikataulu tuotannolle: 

Aikataulutus kilpailupäivälle suunnitellaan tapauskohtaisesti. Siihen vaikuttaa mm. kaapeloinnin haasteet.  

Tyypillinen aikataulu on esimerkiksi seuraava: 

8:00  Aloituspalaveri kilpailukeskuksessa 

8:30 -12:00  Kaapeloinnin levitys suunnitelman mukaan 

12:00 -13:00  TV-lähetysketjun tarkistaminen. Varmistetaan, että kuva ja äänilinjat toimivat. 

14:00  Kilpailu alkaa 

16.30 - 18:00  Purku 
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8.3 Muut median palvelut 

Kilpailukeskuksessa on huolehdittava jo suunnitteluvaiheessa myös median tarpeet.  Helpoiten tämä käy 

varaamalla kilpailujen maalialueelle kuvaajille kuvauspaikka, vaikkapa sitten yleisöstä erotettu käytävä 

maalisuoran kupeeseen.  Kilpailijoiden haastattelua häiritsee yleensä kuulutuksen ääni, ja niitä varten olisi 

hyvä olla erillinen tila, jossa kilpailijaa voi haastatella häiriöttömästi tai jopa kuvata TV-lähetykseen.   

Kirjoittavaa mediaa varten riittää useimmiten teltta 

tms. jossa on varattuna riittävästi pöytiä ja sähköä on 

saatavilla. Kuva mediateltasta [9] 

 

 

 

 

 

TV-ryhmä haastattelee urheilijaa kilpailukeskuksen 

tuntumassa rauhallisessa paikassa.[11]                             

 

 

 

 

 

 

Kuvausrasteina käy melkein mikä tahansa rasti, jossa kiinnostavat 

kilpailijat käyvät.  Mutta eduksi on, jos kuvausrastiksi pystyy 

löytämään jonkin sellaisen rastikohteen, joka jää poikkeavana 

mieleen. [11] 
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8.4 Saniteettijärjestelyt 

Samanlainen puskassa käynti kuin suunnistuksen maasto-olosuhteissa ei yleensä ole mahdollista 

sprinttisuunnistuksessa vaan saniteettijärjestelyt on suunniteltava huolella. Jos laji aikoo ”selviytyä” 

kaupunkioloissa niin tähän on mukauduttava sekä järjestäjänä että kilpailijana. On huomattava, että 

julkinen virtsaaminen on kaupunkien/kuntien järjestyssäännöissä kielletty ja rikesakotettava teko. 

Saniteettijärjestelyt tuovat tietenkin mukanaan kustannuksia, jotka on pystyttävä kattamaan. Ja mielellään 

sellaisella rahalla, johon liiton kilpailijamaksu ei kohdistu! On mahdollista, että tämä johtaa ulkoistettuun 

maksulliseen WC-palveluun? 

Valviran ohje yleisötapahtumiin : 

 http://www.valvira.fi/files/tiedostot/v/a/Valvira_ohje_14_2011.pdf 

 

Kustannukset:  

Kustannukset bajamaja- tyyppiselle ratkaisulle riippuvat tietenkin vuokrausajasta ja käytöstä. Suuntaa 

antavina lukuina (euroja, lvv. mukana) voidaan pitää: 

WC perushinta (lienee = tuonti)   70 – 90  

inva- WC         130 - 190 

pisoaari          70 - 130 

Tyhjennykset/koppi/kerta       15 - 25 

9 Maaston valvonta 

Sprinttikilpailun keskeiset suunnitteluperusteet ovat kilpailuratojen turvallisuus sekä tasa-arvoisuus. 

Turvallisuus käsittää tässä niin kilpailijat kuin myös yleisön ja muut asukkaat jotka liikkuvat kilpailun aikana 

kilpailualueella. Turvallisuus käsittää myös kiinteistöjen istutukset yms. kohteiden suojaamisen. 

Tasa-arvoisuus: ratojen tulee olla sellaiset, etteivät satunnaistekijät, kuten ajoneuvoliikenne, aseta 

kilpailijoita eriarvoiseen asemaan. Yksittäisenä kohteena voi mainita esim. taloyhtiöiden maanalaiset 

pysäköintitilat ja kulku niihin tai esimerkiksi P-talojen ajoneuvoliikenne. 

Kilpailun tulee häiritä kilpailualueella asuvien ja siellä vierailevien ihmisten elämää mahdollisimman vähän.  

Mahdollisia ennalta arvaamattomia yllätystekijöitä on paljon, eikä niitä pysty luetteloimaan. Syntyneet 

tilanteet on pyrittävä ratkaisemaan luovuutta noudattaen. Aina on olemassa se mahdollisuus, että 

”peliaikaa” ostetaan siirtämällä kilpailujen lähtöä, jos se suinkin muuten on mahdollista.  
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9.1 Maastovalvontasuunnitelma- esimerkki 

Seuraavassa esimerkkinä ison sprinttikilpailun (MPS 30.9.2012) maastonvalvontasuunnitelma ja sen 

toteuttaminen. Lainaukset kilpailusta laaditusta raportista. 

”Maastovalvontaa ja sen suunnittelua ohjasi neljä kriteeriä: 

1. Turvallisuus (kilpailijat, tavalliset kaupunkilaiset, omaisuus eli kiinteistöjen istutukset ym.) 

2. Tasapuolisuus. Satunnaistekijät, kuten ajoneuvoliikenne kadulla tai pihassa, eivät saa asettaa kilpailijoita 

eriarvoiseen asemaan. Myöskin se, että kaikille kilpailijoille oli kaiken aikaa samat karttaan merkityt portit 

auki (ja muut mieluiten kiinni), on osa tasapuolisuusvaatimusta. 

3. Lajisääntöjen noudattaminen. Hylkäysmentaliteetin sijasta kisassa oli tavoitteena opastava ja ohjaava ote 

niin ennen kisaa kuin kisan aikana niin, ettei ketään tarvitsisi hylätä ainakaan sprinttisääntöjen 

tietämättömyyden takia. Lajisääntöjen noudattaminen on osaltaan myös tasapuolisuustekijä; kenenkään ei 

tule saada etua siitä, että on rikkonut sprinttisääntöjä. 

4. Rastien tulee olla paikallaan käyttökuntoisina koko kilpailun ajan. Myös tämä on osaltaan 

tasapuolisuustekijä. 

Mainittujen kriteerien pohjalta ratamestari tunnisti maastosta 58 potentiaalista valvontapistettä. 

Maastovalvontavastaava arvioi nämä kriittisesti maastokäyntien pohjalta, minkä seurauksena muutama 

piste yhdistettiin toisiinsa. Lisäksi muutamalle vähemmän kriittiselle pisteelle annettiin status ”mukana, jos 

riittävästi valvojia”. Kartta kaikista rasteista sekä maastovalvontapisteistä (maastovalvontapisteet pienillä 

sinisillä ympyröillä) 

Maastovalvontatehtävät jaettiin kolmeen kategoriaan: 1) rastivalvonta, 2) ’maasto’valvonta (hipsut, koska 

suurin osa radasta on rakennettua ympäristöä), sekä 3) liikennevalvonta. Useimmat valvontapisteet pitivät 

sisällään enemmän kuin yhden valvontakategorian. Rastivalvonnan (sisältäen sekä rastien 

toimintakunnossa pysyminen että kilpailijoiden esteettömän rastille pääsyn turvaaminen) lisäksi tehtävään 

saattoi siis kuulua, paikasta riippuen, myös muuta maastovalvontaa (kiellettyjen alueiden seuranta) ja/tai 

liikennevalvontaa (turvallisuus). Liikennevalvonta saattoi kohdistua myös vain jalankulkijoiden ja 

kilpailijoiden väliseen törmäämisvaaraan esim. talonkulmissa. 

Maastovalvontavastaava laati kustakin valvontapisteestä yksityiskohtaisen tehtäväkuvauksen nojautuen 

em. luokitteluun sekä kunkin valvontapisteen erityispiirteisiin.  

Maastovalvonnan organisoimiseksi kilpailualue jaettiin neljään alueeseen, joille kullekin nimettiin ns. 

aluevalvoja, jonka tehtävä oli olla alueen muiden maastovalvojien ”lähiesimies”. Aluevalvojille järjestettiin 

noin viikkoa ennen kilpailua tehtävien läpikäynti/koulutustilaisuus.  

Maastovalvojille laadittiin A4-sivun mittainen yleisohje , joka lähetettiin heille etukäteen sähköpostitse. 

Lisäksi maastovalvojille annettiin lyhyt koulutus. Koulutuksessa maastovalvontapäällikkö antoi ensin lyhyen 

kiteytyksen maastovalvonnan tärkeimmistä asioista ja ratamestari kertoi mm. että maastovalvojien tehtävä 

on ratkaisevan tärkeä kilpailun onnistumiselle. Samalla maastovalvojat saivat tiedon omasta 

valvontapisteestään ja tehtävästään. Tämän jälkeen maastovalvojat lähtivät oman aluevalvojansa johdolla 

tutustumaan omaan valvontapisteeseen ja – tehtävään. Aluevalvoja antoi paikan päällä henkilökohtaisen 

tehtäväopastuksen. Koulutukselle oli kaksi vaihtoehtoista tilaisuutta: joko kilpailua edeltävänä päivänä tai 
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varhain kilpailupäivän aamuna. Maastovalvojat jakautuivat varsin tasaisesti näihin kahteen tilaisuuteen. 

Lauantain koulutustilaisuuteen osallistuneet saivat tehtäväksi viedä taloyhtiöiden rappuoviin tiedotteen 

tapahtumista.  

Esimerkki löytyy liitteestä 4 

9.2 Liikenneohjaus ja ylitykset 

Sprinttikartan kuvausohjeet ottavat kantaa aiotun kilpailualueen liikenteeseen: 

Niiden mukaan kilpailun on oltava tasapuolinen ja turvallinen. Sen vuoksi liikennettä, joka voi vaikuttaa 

tuloksiin, ei voida sallia kilpailualueella. On huomattava, että ajoneuvojen kuljettajat ja kilpailijat eivät tiedä 

toisistaan kilpailun aikana. Kilpailijan joutuminen auton töytäisemäksi saattaa aiheuttaa vakavia ja 

kohtalokkaita vammoja, joten tällaiset mahdolliset onnettomuudet tulee estää.  

Liikenteen määrää ja laatua ei ole mahdollista osoittaa kartalla. Liikenne on satunnaista eli se vaihtelee 
kullakin tien tai kadun osalla huomattavastikin. Alueella, jolla on liikennettä, ei näistä syistä voida järjestää 
tasapuolista kilpailua. Sprinttisuunnistuskilpailu tulee järjestää vain alueella, jolta liikenne voidaan sulkea 
pois. 

Järjestäjän tulee harkita seuraavat toimet: 

• liikenteen pysäyttäminen (katujen sulkeminen) 
• liikenteen kieltäminen (poliisin valvonnassa) 
• tilapäisten siltojen rakentaminen 
• kilpailijoiden erottaminen nauhoilla tai aidoilla yleisöstä ja muista liikkujista 
 

Jos nämä järjestelyt nähdään välttämättömiksi, mutta todetaan mahdottomiksi toteuttaa, alue ei sovi 
sprinttisuunnistukseen. 

 

On huomattava, että em. tärkeät ohjeet on annettu nimenomaan kartan kuvausohjeissa. Sprintti vaatii 
usein eritysjärjestelyjä ja ohjeita. Tärkeätä on, että kilpailijat lukevat kilpailuohjeet ennen kilpailua. 
Järjestäjien tulee selkeästi esittää mahdolliset erikoisjärjestelyt.  

 

Sprinttikilpailun liikennejärjestelyiden huolellinen suunnittelu on siis onnistuneen kilpailun edellytys. 

Liikennejärjestelyiden suunnitelma kirjataan kilpailun tapahtumailmoitukseen. Kilpailijoiden katujen 

käyttöön ja teiden ylityksiin jää kaksi vaihtoehtoa. Liikenne katkaistaan määräajaksi tietyltä osuudelta, 

jolloin koko liikennealue jää kilpailualueeksi. Tai vaihtoehtoisesti liikenne pysäytetään ja päästetään 

etenemään yksitellen ylityskohdan läpi hyvin hiljaisella nopeudella. Liikenne voidaan katkaista myös vain 

toisesta suuntaa, jolloin autojen hallinta helpottuu. 

Kaikissa em. tapauksissa on huolehdittava hälytysliikenteen esteettömästä kulusta. Tai mahdollisista 

bussiliikenteen erikoisjärjestelyistä. 

Ongelmallisia paikkoja myös ovat vilkkaat parkkipaikat ja niiden liikenteen ohjaaminen. 

Liikenteenohjaajat hyväksyy poliisi, yleisötilaisuusilmoitukseen vaaditaan liikenteen ohjaajien nimet ja 

henkilötunnukset ilmoituksen liitteeksi. Lähtökohta on, että järjestäjä vastaa tilaisuuden järjestelyistä ja 
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turvallisuudesta. Poliisi on vaativimmissa paikoissa ainoastaan päältä katsojan, korkeintaan avustajan 

roolissa. 

Huomioitava että käytettäviin tiealueisiin on tienpitäjän tai muun alueen omistajan lupa. Järjestäjällä oltava 

vastuuvakuutukset. 

Liikenteen ohjaajien varusteina oltava heijastinliivi ja pienoiskoossa kooltaan näkyvä, mutta helposti 

käytettävä oleva Ajoneuvolla ajo kielletty– liikennemerkki.  

Liikenteenohjaajien väliset viestivälineet olisivat hyvä olla olemassa ja niistä voi poliisi määrätä 

päätöksissään.  

Jos suljettavilla reiteillä valo-ohjausta niin niiden hoitaminen vilkuille ennen tapahtumaa hyvissä ajoin, 

lisäksi jos tarvitaan jotain tilapäisiä nopeusrajoituksia tai pysäköintikieltoja. 

9.2.1 Ylityspaikka 

Kadun tai tien ylityspaikka, siis kulkuaukko, on selvästi merkittävä esimerkiksi pylväillä tai muilla merkeillä. 

Ylityspaikka on valvottava oikaisujen ehkäisemiseksi. Ylityspaikka on suunniteltava myös niin, että kadulla 

pysäytetystä autosta pystyy havaitsemaan juoksijatilanteen (ei ole esim. kadun varteen pysäköityjä autoja 

aiheuttamassa katvetta). Sama koskee asiaa kilpailijan kannalta. Ylityspaikka on pystyttävä selkeästi 

näkemään juoksuvauhdissa. 

 

     

Esimerkki: Ylityspaikan merkintä luonnossa ja kartassa [10,21] 

 

9.2.2 Kulkuaukko 

Sprintisuunnistuskartassa kartan luettavuus ja täsmällisyys kovassa juoksuvauhdissa on korostuneesti 

keskeinen tekijä. Tämä tulee esiin esimerkiksi symbolilla 421.1(läpipääsemätön kasvillisuus) kielletyksi 

merkittyjen pensasaitoihin syntyneiden kulkuaukkojen kuvauksessa. Tällaisia näkymättömiä aukkoja 

saattaa olla myös isossa verkkoaidassa (urheilupuistot tms. alue) jossa avataan normaalisi kiinni oleva 

kulkuovi kulkutieksi. Jos tämäntyyppiset  aukot piirretään karttaan, piirretään ne korostettuina. Piiloon 

jäävä aukko merkattava näkyviin ja merkitsemistavasta on ilmoitettava myös kilpailuohjeissa. 
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Esimerkki: Pensasaidassa oleva liioiteltu kulkuaukko kartalla sekä kuvattuna vastakkaisista suunnista. 

Juoksijalle näkymätön aukko on merkitty huomiotolpilla. [10] 

10 Lähtö ja lähtökynnys, mallisuunnistus 

Sprinttisuunnistuksen kilpailualue on varsin pieni verrattuna normaaliin maastosuunnistukseen. 

Kilpailusuoritus on lyhyt ja on tarkoituksenmukaista ohjata lähtemättömät kilpailijat erilleen maaliin 

saapuneista kilpailijoista. Toinen tärkeä seikka on ohjata urheilijoiden verryttely alueille, joissa ei tapahdu 

kilpailusuoritusta. Näillä menettelyillä taataan urheilullinen tasapuolisuus kilpailusuoritukseen. 

Mallisuunnistus on ollut käytössä kansainvälisissä kisoissa jo kauan. Mallisuunnistus on helposti 

yhdistettävissä lähtökynnyksen käyttöön ja verryttelyyn.  

Muistin tueksi muutama asiaa koskeva lainaus lajisäännöistä: 

11.31 Lähtökynnys on lähtöön johtavalla viitoituksella oleva tarkistuspiste, jonka kilpailija tulee ohittaa 

ennen järjestäjän määräämää ajankohtaa ja jonka ohitettuaan hänen katsotaan aloittaneen kilpailun. 

11.311 Lähtökynnyksen ylitettyään kilpailija ei saa palata takaisin lähtökynnyksen yli. 

11.312 Lähtökynnykseltä myöhästynyt kilpailija ei saa osallistua kilpailuun. 

11.313 Lähtökynnystä käytettäessä tulee sen jälkeen olla säänsuojaa, käymälä ja mahdollisuus verryttelyyn 

(katso 11.111). 
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Esimerkki 1 : Kansallinen kilpailun kilpailukeskusjärjestely, jossa lähtökynnys kilpailukeskuksessa. 

Lähtökynnys ja mallisuunnistus/verryttely oli yhdistetty (käytössä oli etämaali maastossa) [4]: 

Mallisuunnistuksen yhdistäminen 

lähtökynnykseen, lainaus kilpailuohjeesta: 

”Jokaisen kilpailijan on siirryttävä viimeistään 

klo 18.10 yli lähtökynnyksen = Areenan 

länsipuolella sijaitseva hiekkakenttä. Klo 18.10 

jälkeen lähtökynnykseltä ei saa enää palata. 

Lähtökynnykselle voi toimittaa varusteitaan 

(reppujakkara tms.) ennen sen sulkeutumista. 

Lähtökynnykselle jätetyt tavarat voi käydä 

noutamassa viimeisen lähdön jälkeen 

toimitsijan annettua siihen luvan. 

Lähtökynnykselle voi siirtyä 

kilpailukeskuksesta suoraan käymättä 

mallisuunnistuksessa.  

Sateen sattuessa avataan Areenan sisätilaa odotteluun. Lähtökynnyksen WC:t ovat sisätiloissa, joten 

kengännauhoja ei kannata liian aikaisin teippailla. Kilpailijoita, joiden lähtöaika on 18.00- 18.35 suositellaan 

jättämään varusteensa joko yläpihaan, pukusuojaan tai autolleen, jotta ne eivät turhaan jää karanteeniin 

lähtökynnyksen taakse. 

Mallisuunnistus (3 rastia) on suositeltava. Mallisuunnistukseen pääsee klo 17. 00 lähtien. Lähtöpaikka 

sisääntulon pysäköintialueen tuntumasta hätätien betoniaidan päästä. Mallisuunnistus päättyy siirtymiseen 

lähtökynnysalueelle. Mallisuunnistukseen voi käyttää aikaa haluamansa ajan. Muistakaa kuitenkin 

pakollisen lähtökynnyksen sulkeutumisaika! 
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Mallisuunnistusaluetta voi käyttää loppuverryttelyyn kilpailun jälkeen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkki 2: Mallisuunnistuskartta , kansallinen kilpailu, jossa lähtökynnys, verryttely ja lähtö etäällä 

kilpailukeskuksesta. Kartassa lisäohjeita kilpailijalle.[21] 

11 Maalipiste, etämaali  

Sprinttisuunnistuksessa kilpailukartan uusintakäyttö on mahdollista. Kuten edellä olevasta esimerkistä 

ilmenee, varsinainen kilpailukartta voidaan kilpailun jälkeen julistaa käyttö- ja harjoituskieltoon. 

Tällä menettelyllä samaa monipuolista kilpailumaastoa voidaan käyttää myöhemmin uudestaan ja 

tilannetta auttaa vielä jos kilpailijoilta salataan varsinainen lähtöpaikka ja myös maalipiste eli etämaali 

suunnitellaan varsinaisen kilpailukeskuksen ulkopuolelle. Tällöin tietenkin varmistusajanotto pitää 

suunnitella niin kuin normaalissa maalissa muulloinkin on vaatimuksena. Kilpailijat täytyy selvästi ohjeistaa 

miten maalileimauksen jälkeen toimitaan ja huolehtia riittävästä opastuksesta kilpailukeskukseen. 

Etämaalin käyttö helpottaa kilpailumaaston parhaiden osien hyväksikäyttöä. 
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12 Viitoitukset  

Viitoitusnauhoilla tehtäviä viitoituksia on neljän tyyppisiä: 

1. Yleisviitoitus: käyttö pääosin kilpailukeskuksessa: Nauhoituksella rajataan kilpailukeskusalueen 

toimintojen reunat, käytävät sekä mahdolliset maastossa tapahtuvat pakolliset siirtymät. 

Viitoitusväriksi suositellaan yhtenäistä (valkoista) väriä. 

 

2. Viitoitus lähtöön: Kaksivärinen nauhoitus, joka opastaa lähtöpaikalle. Lähtöviitoitus ei saa olla 

punaisen ja vihreän yhdistelmä. 

 

3. Kielletyn alueen ja vaarallisen alueen reunaviitoitukset: Nauhoituksilla rajataan kiellettyjä alueita, 

pensaita ja istutuksia. Kielletyn alueen nauhoituksen  on oltava kaksivärinen . Ratamerkinnöistä 

riippuen osa nauhoituksista  saattaa olla painettu myös karttaan. 

 

4. Kulkuaukko tms. : Opastava nauhoitus, jolla selvennetään kartan mahdollisesti luonnollista kokoa 

suuremmaksi piirrettyä kulkuaukkoa (esim. pensasaitojen väli, ovi verkkoaidassa jne.). Väri sininen 

tai valkoinen. Jos tätä viitoitustyyppiä käytetään, se on kuvattava kilpailuohjeissa 

13 Mallikilpailuohje 

Lajisääntöjen 10.9 Kilpailuohjeet- luvun kohtiin n) ja y) on sprinttisuunnistuksessa syytä huomioida 

seuraavat täsmennykset, merkinnät punaisella : 

 

10.91 Kilpailijalle on annettava tai hänen nähtäväkseen kilpailukeskukseen on asetettava kilpailuohjeet, 

joista ilmenevät: 

a) kilpailunjohto (katso 10.12) sekä kilpailun- ja ratavalvoja 

b) tuomarineuvoston puheenjohtaja 

c) kilpailumaaston lajikohtaiset erityispiirteet 

d) kartan mittakaava, valmistusvuosi ja laatu (esimerkki: tuloste) 

e) ratojen ja osuuksien pituudet 

f) lähtöluettelo lähtöaikoineen 

g) viitoitukset ja niiden värit (katso 11.6) 

h) käymälät, pukeutumis- ja peseytymispaikat 

i) mallirastin sijainti 

j) kilpailunumeroiden antaminen ja kantotapa 

k) vuokrakorttien lunastus 
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l) rastinmääritteiden antaminen 

m) kilpailukartan antaminen, koko ja suojaustapa 

n) kielletyn alueen merkintätavat (katso 11.6), tarkennukset pelloilla liikkumisesta, sekä sprinttikilpailussa 

millä periaatteella nauhoitus on maastossa ratateknisesti kiellettyjen kohteiden ympärillä (esim. 

kukkapenkki, matala/harva esteeksi merkitty pensasaita) 

(katso 3.63) ja vaaralliset alueet (katso 12.39) 

o) erityisohjeet viestikilpailua varten (esimerkki: vaihtotapa) 

p) juoma- ja ensiapurastit 

q) hiihtosuunnistuksessa ohjeet välinehuollosta, verryttelystä ja suksien testauksesta sekä 

pyöräsuunnistuksessa polkupyörän katsastusohjeet sekä sprinttisuunnistuksessa lista kansainvälisten 

sprinttikartan kuvausohjeiden (International Specification for Sprint Orienteering Maps) mukaisista kartalla 

esteenä kuvattavista kohteista (katso 3.631) 

r) ohjaus lähtöpaikalle, matka 

s) mahdollinen lähtökynnys, matka ja arvioitu kulkuaika kynnykselle 

t) lähdön ja maalin järjestely (esimerkki: maalipisteen käyttö, katso 11.722) 

u) maalituomari (katso 13.13) 

v) maalin ja mahdollisesti lähdön sulkemisajankohdat 

w) ohjeet keskeyttäneitä varten 

x) palkinnot, lukumäärät sarjoittain ja jaon ajankohta 

y) muut tarpeelliseksi katsottavat asiat (esimerkki: erikoisvarusteet, ratamerkinnät kuten erityyppiset 

kielletyt alueet tai erityisten kulkuaukkojen merkintätapa, keinotekoisten kiellettyjen alueiden käyttö) 

14 Sprinttiradan arviointi ratamestarin työkaluna 

14.1 Maaston yleispiirteiden arviointi 

Mitkä tekijät tekevät hyvän sprinttiradan? Ensiarvoisessa asemassa on maaston valinta ja sen parhaiden 

alueiden tehokas käyttö. Kaikki maastot eivät yksinkertaisesti sovi laadukkaaseen sprinttisuunnistukseen 

vaan tällaisen maaston kilpailukäytöstä on luovuttava. 

Kansainvälisessä kielenkäytössä on alettu viljelemään maastoa luokittelevaa käsitettä ”Granularity”, joka 

voidaan käsittää maaston pikkupiirteisyytenä (small granularity) tai karkeapiirteisyytenä (large granularity) . 

Hyvin harvoin maasto on kokonaisuudessaan yhtä ja samaa tyyppiä vaan siinä on erotettavissa alueittain 

kumpaakin edellä mainittua luokkaa. 
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Karkeapiirteinen maasto: 

Tyypillisiä piirteitä suuria yksinkertaisia selväpiirteisiä muotoja sisältäviä rakenteita tai teiden rajaamia 

alueita. Alueen käyttö tarjoaa yleensä korkeintaan kaksi yksinkertaista valintaa vasen/oikea . 

 

       

Esimerkki: Korttelilohkot tai geometrisesti yksinkertaiset muodot hallitsevat karttaa. [1,22] 

 

Hienopiirteinen maasto: 

Suorakaidemuodosta poikkeavia lukuisia rakenteita ja mutkikkaita kulkuväyliä sisältävät alueet. Usea 

reitinvalinta mahdollinen 

 

           

 

Esimerkki: Epäsäännölliset muodot ja kulkusuunnan muutoksia vaativat väylät hallitsevat karttakuvaa. 

[1,21] 

14.2 Reitinvalinta 

Toinen tärkeä tekijä hyvän sprinttiradan luomisessa ovat reitinvalintaa sisältävät rastivälit. Rastipisteet ovat 

sprinttisuunnistuksessa teknisesti yksinkertaisia. Reitinvalintojen rooli tulee esiin jo sprintin 

määritelmässäkin ” Sprintti on lyhyt, jatkuvaa keskittymistä ja täysivauhtista etenemistä vaativa 

suunnistusmatka, jossa puisto- ja metsäsuunnistuksen erityispiirteet pyritään yhdistämään etenkin niin, 

että reitinvalinnoista ja niiden toteuttamisesta saadaan riittävän vaativia ja yksityiskohtaisia”. 

Ideaalitilanteessa jokaisella rastivälillä on lukuisia valintoja, mutta käytännössä joudutaan turvautumaan 

kompromisseihin kuten maastosuunnistuksessakin. Aina tarvitaan ohjaavia rastivälejä, jotta kilpailualueen 

parhaat osat saadaan tehokkaasti käyttöön ja ratoihin rytmitystä. 

Reitinvalinnoissa vaihtoehtoiset reitit eivät saisi olla liian pitkiä kiertoja eli kaukana rastiväliviivasta käyviä. 

Jos reitit ovat laajat ja vielä lisäksi esim. lähtö rastilta on taaksepäin ja/tai tulo seuraavalle on takaa, on 
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nopeimman ja/tai lyhimmän reitin arviointi liian vaikeaa. Ei ole myöskään järkevää, että vaihtoehtoiset 

reitinvalinnat ovat yhtä pitkät tai ajallisesti samat toteuttaa (ylämäki + lyhyt, tasainen + pitempi). Tällöinhän 

tulos on se, että valitsi miten tahansa, rastiväliaika on sama ja vain juoksuvauhti ratkaisee. Suositeltavaa on 

20-30 metrin matkaero rastiväleille tai rastiväleillä on toteutus aikaero, vaikkapa pienikin. 

14.3 Arviointimenetelmä kilpailuradan vaativuuden kehittelyyn 

Ratamestari voi kehittää sprinttirataansa esimerkiksi arvioimalla rataa rastiväleittäin ja pisteyttämällä 

rastivälit. Rastivälien arvioinneissa on hyvä ottaa huomioon radan  alku, sen 2-3 ensimmäistä rastia, sillä 

varsinkin ensimmäinen rastiväli muodostaa yllätysmomentin uuden kartan ja radan muodossa koska  

ennakkokuvaa ei ole ehtinyt muodostua. Arvioinnin kokonaiskuvaa parantaa, jos rastivälin arviointia tekee 

yhdistäen siihen edeltävä rastiväli ja seuraava rastiväli, jolloin muodostuu parempi käsitys radasta sekä 

rastivälin tarpeellisuudesta ja luonteesta. 

 

Sprinttiradan arviointi skaalalla 1-4 

Pistemäärä Kaupunkimainen/asuttu maasto Metsämäinen/maaseutu maasto 

1 Vähän tai ei ollenkaan reitinvalintaa. 

Käytännössä yksi reitti, jota lähes kaikki 

suunnistajat käyttävät. Rastipiste selkeä 

yksittäinen kohde. 

Yksinkertainen rastiväli ilman suunnistusta 

2 Kaksi vaihtoehtoista helposti havaittavaa 

reitinvalintaa. Reittien toteutus 

yksinkertaista. 

Helppo reitinvalintaväli, muutama yksityiskohta 

suunnistusta tukemassa 

3 Useita mahdollisia reitinvalintoja tai pitkä 

reitinvalintaväli, joka on monimutkainen 

toteuttaa (suunnanvaihdot). 

Rastipistealue saattaa olla 
monimuotoinen. 

Reitinvalinnat eivät itsestään selviä ja/tai 

muutamia suunnistusteknisiä haasteita 

4 Monimutkainen reitinvalintatehtävä, 
yksityiskohtien hallintaa vaaditaan, useita 

päätöksenteko paikkoja, vaaditaan 

tarkkaa kartanlukua lähes koko ajan 

Monimutkainen reitinvalintatehtävä, 
suunnistustaitoa tarvitaan koko ajan 

 

 

Esimerkki 1 pisteen rastivälistä [1]: 
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Esimerkki 2 pisteen rastivälistä  [1] 

 

Tämä esimerkki on 2pisteen kategorian yläpäästä 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkki 3 pisteen rastivälistä [1] 

Rastivälit 13- 14 ja 14-15 
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Esimerkki 4 pisteen rastivälistä [1] 

Monimutkainen reitinvalintatehtävä, jossa useita 

päätöksentekopaikkoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprinttiradan tekninen arviointi 

 

Ratamestari voi teknisesti arvioida etukäteen ratavaihtoehtoja esimerkiksi käyttämällä edellä mainittua 

arviointiasteikkoa kullekin rastivälille. Painotus voidaan laatia siten että mukaan lasketaan kaikki 

rastiväliarvosanat neliöön korotettuna, jolloin korostuu parhaiden rastivälien mukanaolo. Painotus 

suoritetaan arvosanoille xi= 1,2,3,4 painojen ollessa vastaavasti vi= 4,2,1,1. Käytännössä painotus sakottaa 

lukuisten 1 pisteen rastivälien käyttöä. 

Kaavana: Radan rastiväli-indeksi  RVI = 1/v*(v1x1
2
+v2x2

2
...) 

missä v= v1+v2+…    

Rataa voi pitää hyvänä kansainvälisen luokan ratana, jos sen indeksi ylittää 2.3  

Kansallisella tasolla joudutaan tyytymään usein pienempiin arvoihin pääosin ”köyhän” maastotyypin 

johdosta. Rastiväleillä ei synny monia käännöksiä/mutkitteluja/valintoja. 

Jos radan indeksi painuu <1, on rata teknisesti niin köyhä että on harkittava toimenpiteitä radan teknisen 

vaativuuden lisäämiseksi. Käytettäviä keinoja ovat mm. rastimäärän tai 1- pisteen rastivälien vähentämien, 

rastipisteiden siirtäminen. Ääritilanteessa voidaan joutua käyttämään esim. keinotekoisia esteitä (kts. luku 

4.5.4) tai suorittamaan kilpailumaaston vaihto.  

 

Esimerkki: Suunnistusradalla on 20 rastia (ei maalileimauksen rastia) seuraavasti arvioituna:  

1 pisteen rastivälejä 4, 2 pisteen rastivälejä 11, 3 pisteen rastivälejä 3 ja 4 pisteen rastivälejä 2. 
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Saadaan painosumma 4*4+11*2+3*1+2*1 = 43  

ja 

RVI = 1/43 (4*12+11*22+3*32+2*42) = 2.49. Rataa voidaan pitää teknisesti vaativana 

Jos rastipisteistä enemmän kuin 1/3 on tasolla 1, niin radasta on käytännössä mahdoton saada teknisesti 

hyvä. Yhden pisteen rastiväli tarkoittaa suunnistajalle mahdollisuutta edetä rastiväli melkein ilman 

kartanlukua ja toisaalta se antaa turhaan mahdollisuuden lukea rastivälejä ennakkoon, varsinkin jos ko. väli 

on ajallisesti pitkä. 

 
Hyvän sprinttiradan tunnusmerkit: 

 

Hyviä ja pienipiirteisiä maastonosia käytössä. Maksimoidaan reitinvalinta mahdollisuudet ja 

suunnanvaihtojen määrä rastiväleillä 

 

Vältä pitkiä rastivälejä. Käytä kuitenkin niitä, jos ne muodostavat korkeatasoisen reitinvalintatehtävän (mm. 

lukuisia päätöksentekopaikkoja) 

 

Älä käytä liian vähän rastipisteitä radalla. 16-25 on jo sopiva määrä. Lyhyillä radoilla riittää pienempikin 

määrä. 

15 Ratasuunnittelussa huomioon otettavia muita tekijöitä 

15.1 Kilpailun koko ja luonne 

Jos kilpailussa on paljon osanottajia samaan aikaan liikkeellä, niin keskeinen riskitekijä on kilpailijoiden 

törmääminen paikoissa, missä on näkemäeste ja reittiä käytetään kumpaankin suuntaan. Samanlainen 

kaksisuuntaisen juoksuliikenteen ongelma tulee esiin hyvin kapeissa portaissa/silloissa ja käytävissä. 

Tilanahtaudessa on vaikea väistää. Myös olisi pyrittävä välttämään yleisön pääsyä tämän tyyppiselle 

alueelle. Radat pitäisi mahdollisuuksien mukaan kanavoida siten, että parhaat ja vanhimmat eivät käytä 

samoja rasteja yhtä aikaa. 

15.2 Kilpailukartan käyttö 

On ehkä helpompaa saada käyttölupia yhdeksi kerraksi suunnistuksellisesti haastavalle alueelle tai voidaan 

sopia yksittäisten tonttien käytöstä yhden kerran kuin että olisi pyydetty ”jatkuva lupa”. Kilpailun jälkeen 

kilpailualue julistetaan harjoittelukieltoon ja samaa karttaa voidaan käyttää myöhemmin uudelleen 

vaikkapa esimerkiksi toisentyyppisellä tonttimerkinnällä. 

Jos kilpailussa käytetään kartanvaihtoa, niin kilpailualueen kokovaatimuskin pienenee.  

15.3 Rastipisteen tehokas käyttö 

Sprinttikilpailussa samaa rastipistettä voidaan käyttää useampaan kertaan eri suunnista (uudet 

reitinvalinnat, ristiradat). Mahdollistaa perhoslenkkien ja kartanvaihtojen tms. käytön.  Rastipiste ei ole 

sprinttikilpailun tehtävä vaan se on sinne johtava reitinvalinta ja toteutuksen sujuvuus. Ristiradoilla ja 

lähekkäisillä rastipisteillä piilee kuitenkin riski kilpailijoiden toisiinsa törmäilemisistä ja tässä kohtaa on myös 

valvojan oltava huolellinen.  
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Esimerkki yllä: Rastipisteen 4 huolellisella sijoittamisella saadaan suuripiirteiseen alueeseen hyvä 

rastiväli.[1] 

 

 

Esimerkki: WMOC 2012. Hyvällä lähtöpaikan valinnalla ja käyttämällä pienipiirteinen alue tehokkaasti 

yhdessä maaston kanssa, saadaan aikaan monipuolinen rata.[1] 
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15.4 Rastin sijoittaminen, rastirakenne esimerkkejä 

Rastin sijoittelussa toimivat samat säännöt kuin suunnistuksessa yleensäkin (lajisäännöt 11.4). Erityistä 

huomiota on kiinnitettävä rastilipun ja leimausalustan sijoitteluun sekä lähekkäin sijaitseviin rastipisteisiin. 

Pääsääntöisesti rastilippu on kiinnitettävä rastipukin alle (jos pukin korkeus antaa siihen mahdollisuuden) 

tai rastipukkiin kiinnitettävään erilliseen lipulle varattuun loppusalkoon. Tavanomainen metsässä käytössä 

oleva menettely erillinen lippusalko ja leimausalusta on sekin mahdollinen kunhan huomataan, että 

sprintissä reitinvalinta on ratkaiseva tekijä ja leimausalusta ei saa olla sijoitettuna etäälle lipusta. 

Reitinvalintaerojen ollessa sekuntien luokkaa, etäälle lipusta (=rastipisteestä) sijaitseva leimausalusta 

saattaa antaa toiselta puolelta kulkevalle reitinvalinnalle epäoikeudenmukaisen edun varsinkin jos 

lähtösuunta sattuu vastakkaiseen suuntaan (toinen reitinvalinta juoksee matkan rastilipulta 

leimausalustalle tuplana edestakaisin). 

Tuuri ei saa ratkaista rastinottoa ja oikealla rastilla leimaamista rastiympyrässä. Sprintissä etäisyys 

samankaltaisilla rastipisteillä pitää olla >30m (samalla juoksutasolla). Rastimääritteeltään eri rastit pitää 

sijaita >15m toisistaan (samalla juoksutasolla).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Rastipukki, jossa kolme jalkaa muodostavat tason. Rastilipulle oma pukissa kiinni oleva salko. Kahden 

jalan alla kulkee poikkilauta, jonka päälle voi tarvittaessa lisätä painoja. [6] 

 

 

Kuva: 4- jalkainen Online-rastipukki, joka on tuettu painoilla .[8] Turku Sprint 2012 
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Pienikokoinen rastipukki, joka on tuettu pukin läpi kulkevalla lippusalolla. Toimii pehmeässä maastossa [6] 

SM- sprint 2012 

 

Yleensä omilla jaloilla seisova rastipukki pitää tukea painoilla (kivi, tiilet tms.) tai sitoa se esimerkiksi 

ruuveilla/rautalangalla/nippusiteellä maahan lyötyyn pieneen rimaan. [5] 

16 Rastien levitys paikoilleen kilpailutapahtumassa 

Kilpailutapahtuma on sprintissä hieman poikkeava. Koska kilpailumaasto on keskellä asutusta ja verrattain 

pieni, niin kilpailualueen tutustumista ehkäisevää valvontaa ei voi tehdä kovinkaan kattavasti. Kaikki 

ylimääräiset maastoon jätettävät merkinnät näkyvät helposti. Tämä johtaa siihen, että hyvin harvoin 

rastipisteitä voidaan ennakolta rakentaa tai edes kovin hyvin merkitä tai merkintä pitää tehdä hyvin 

huomaamattomasti viimeisen vuorokauden aikana. Tämä tietenkin luo kiirettä ratamestarille loppuhetkille 

ja korostaa ennakkovalmistelun ja ennakkosuunnittelun tärkeyttä. 

Ennakkoon siis ei voi rastipisteitä rakenteiden osalta paljoa valmistella. Käytännössä rastiliput ja 

leimausalustat viedään yhdellä kertaa paikalleen muutama tunti ennen kilpailua. Tällöin on huolehdittava 

siitä että: 
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1. Rastien jakosuunnitelma on tehty ennakkoon ja varmasti toimii. Kts. 9.1. ja liite 4. 

2.Rastien viejät on tarkoin ohjeistettu sijoittamaan rastilippu (-rastipukki) täsmälleen määritteen 

ilmaisemaan paikkaan.  

3.Rastien viejät on varustettu tarpeellisilla työvälineillä rastipukkien kiinnittämistä ja tuentaa varten. 

Esimerkiksi ruuviväännin, ruuveja, painoja, ruuveja rastilaitteiden kiinnittämistä varten jne.,puisia 

maakiiloja, narua tai ohutta rautalankaa, kirves, teräskiila (rautakanki  tms.) 

4.Rastien viejillä on kulkuneuvo rastien kuljettamiseen. Polkupyörä on kovin huono, mutta kotikärryt tms. ja 

mönkijä peräkärryn kanssa ovat jo käteviä useamman rastin kuljettamiseen. 

Jos resurssit ja aikataulu vielä antaa myöten, rastien oikean sijainnin varmistamiseen on hyvä käyttää 1-3 

(kilpailualueen koosta riippuen) hyvän suunnistustaidon omaavaa henkilöä tarkistamaan rastilipun 

täsmällinen rastimääritteiden mukainen sijainti (ei siis leimausta). Tämän tyyppinen varmistus vie noin puoli 

tuntia aikaa ja voidaan tehdä osin päällekkäin varsinaisten tarkistusjuoksujen kanssa (joissa suoritetaan 

leimaus kullakin rastilla). 

17 Ratapituuden arviointi 

Sopivan ratapituuden arviointi on sprintissä kohtuullisen yksinkertaista . Kansallisten kisojen voittoajaksi on 

määritelty 12- 15 minuuttia ja ikäsarjoille on määritelty aikahaarukka on vieläkin suurempi 8- 16 min. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että esimerkiksi ikäsarjat voidaan juoksuttaa vain paria kolmea rataa 

käyttäen. Jos sarjan ihanneajan suunnittelee aikahaarukan puoliväliin, niin pelivaraa jää melko reilusti. 

Kilpailijan etenemisnopeuteen vaikuttaa oleellisesti ikä, sukupuoli, maastopohja ja korkeuserot. Naisilla 

korostuu miehiä enemmän korkeuserojen vaikutus juoksunopeuteen. Ero mäessä kasvaa lisää noin 10-15% 

verrattuna juoksunopeuseroon tasaisella alustalla.  

Toinen ratapituuden suunnitteluun vaikuttava tekijä liittyy maaston peruspiirteisiin eli paljonko erikokoisia 

rakenteita ja esteitä joudutaan kiertämään ja paljonko näin keskimäärin kertyy lisämatkaa. Arvion tälle 

maastokertoimelle, joka tarkoittaa suhdelukua, joka saadaan vertaamalla todellinen juoksumatka OCADin 

linnuntietä mittaamaan matkaan, saa tekemällä ensin yhden suunnistusradan ja mittaamalla siitä 

kilpailijalle lyhin mahdollinen reitti sekä OCADin antama reitti. Yleensä maastokerroin asettuu haarukkaan 

1.15 – 1.5. Alaraja edustaa melko puhdaspiirteistä metsäsprinttiä ja yläraja kompleksista 

korttelisokkeloiden, portaikkojen, muurien ja isojen rakenteiden kiertoa. Maastokerroin saattaa oleellisesti 

muuttua kun ratapituudet lyhenevät, riippuen tietenkin siitä miten lyhemmät radat sijaitsevat. 
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Seuraava ohjeellinen taulukko perustuu maastokertoimen 1.17 – 1.25 käyttöön.  

Kansallinen kilpailu: Ratojen suunnittelupituus todellisena juoksumatkana 

       

  

Alaraja 

km 

Yläraja 

km Ihanneaika min   

Alaraja 

km 

Yläraja 

km 

H14 2,5 3,1  12/15 D14 2,1 2,6 

H16 2,7 3,3  12/15 D16 2,3 2,8 

H18 2,8 3,5  12/15 D18 2,4 3,0 

H20 2,9 3,6  12/16 D20 2,5 3,1 

H21 3,0 3,8  12/15 D21 2,6 3,2 

H35 1,8 3,6  8/16 D35 1,5 3,1 

H40 1,7 3,4  8/16 D40 1,4 2,9 

H45 1,6 3,2  8/16 D45 1,4 2,7 

H50 1,5 3,0  8/16 D50 1,3 2,6 

H55 1,4 2,9  8/16 D55 1,2 2,5 

H60 1,3 2,6  8/16 D60 1,1 2,2 

H65 1,3 2,5  8/16 D65 1,1 2,1 

H70 1,3 2,5  8/16 D70 1,1 2,1 

       

       Kansallinen kilpailu: Ratojen suunnittelupituus linnuntietä (Ocad) 

 

       

       

  

Alaraja 

km 

Yläraja 

km Ihanneaika min   

Alaraja 

km 

Yläraja 

km 

H14 2,0 2,5  12/15 D14 1,7 2,1 

H16 2,2 2,6  12/15 D16 1,8 2,2 

H18 2,2 2,8  12/15 D18 1,9 2,4 

H20 2,3 2,9  12/15 D20 2,0 2,5 

H21 2,4 3,0  12/15 D21 2,0 2,6 

H35 1,4 2,9  8/16 D35 1,2 2,4 

H40 1,4 2,7  8/16 D40 1,2 2,3 

H45 1,3 2,7  8/16 D45 1,1 2,3 

H50 1,3 2,5  8/16 D50 1,1 2,1 

H55 1,2 2,4  8/16 D55 1,0 2,1 

H60 1,1 2,2  8/16 D60 0,9 1,9 

H65 1,1 2,1  8/16 D65 0,9 1,8 

H70 1,1 2,1  8/16 D70 0,9 1,8 
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18 Ratamerkinnät 

Alla oleva taulukko on kopioitu Suunnistusliiton nettisivuilta  

ETUSIVU > KILPAILU > Ratamestaritoiminta > Ratamerkintöjen mitat eri mittakaavoissa suunnistuksessa 

Linkki: http://www.suunnistusliitto.fi/ssl/sslwww.nsf/sp3?open&cid=content33A432 

Ratamerkintöjen mitat eri mittakaavoissa  

1:15 000 -mittakaavaisella suunnistuskartalla ratamerkinnät piirretään ISOM 2000:n mukaisesti. 

1:10 000 -mittakaavaisella suunnistuskartalla ratamerkinnät piirretään 25 % suurennuksella ISOM 2000 -
symboleista. Kyseessä on kansallinen poikkeus, jonka SSL:n karttaryhmä on päättänyt syksyllä 2006. 

Päätöksellä on tarkennettu ISOM 2000:n hieman epäselvää kohtaa. 

Sprinttisuunnistuskartalla (1:5000, 1:4000) ratamerkinnät piirretään ISSOM 2007:n mukaisesti. 

Oheisen taulukon lukemista helpottaa IOF:n karttakomission Internet-sivuilla julkaistut kansainväliset 

kuvausohjeet (ISOM 2000, ISSOM 2007). Lisäksi SSL:n Internet-sivuilla julkaistut ja ajan tasalla pidettävät 

OCAD-symbolitiedostot sisältävät ratamerkinnät oikeissa mitoissaan. 

Ilmoitetut mitat ovat millimetrejä painomittakaavassa. "Välillä" tarkoitetaan etäisyyttä viivan keskilinjasta 

seuraavan viivan keskilinjaan, ei viivojen välistä rakoa. 

 

 
 

1:15 000  1:10 000  1:5 000/1:4 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

701 Lähtö  
 

 

 

 

 

 

- kolmion sivu  7.0  8.75  7.0  

- viivan leveys  0.35  0.44  0.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

702 Rasti  
 
 

 
 

 
 

- ympyrän halkaisija  6.0  7.5  6.0  

- viivan leveys  0.35  0.44  0.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

703 Rastin numero  
 

 

 

 

 

 

- korkeus  4.0  5.0  4.0  

 
 

 
 

 
 

 
 

704 Yhdysviiva  
 

 

 

 

 

 

- viivan leveys  0.35  0.44  0.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

705 Viitoitus  
 

 

 

 

 

 

- viivan pituus  2.0  2.5  2.0  

- viivojen väli  0.5  0.63  0.5  
- viivan leveys  0.35  0.44  0.35  
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706 Maali  
 

 

 

 

 

 

- ympyröiden halkaisijat  5.0/7.0  6.25/8.75  5.0/7.0  

- viivan leveys  0.35  0.44  0.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

707 Ylityskielto  
 
 

 
 

 
 

- viivan leveys  0.7  0.88  0.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

708 Ylityspaikka  
 

 

 

 

 

 

- symbolin pituus  3.0  3.75  3.0  

- symbolien väli  0.6  0.75  0.9  

- viivan leveys  0.35  -  0.35  

 

 

 
 

 
 

 
 

708.1 Ylitys- tai alitus-  
 

 

 

 

 

 

paikka, portti  
 

 

 

 

 

 

- "levennyksen" pituus  -  -  1.5  

- viivan leveys  -  -  0.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

709 Kielletty alue  
 
 

 
 

 
 

- rasteriviivan paksuus  0.25  0.31  0.5  

- rasteriviivojen väli  0.6  0.75  0.6  

- reunaviivan leveys  0.25  0.31  0.25  

- katkoviivan viivan pituus  3.0  3.75  3.0  

- katkoviivan katkon pituus  0.5  0.63  0.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

710 Vaarallinen alue  
 

 

 

 

 

 
- rasteriviivan paksuus  0.25  0.31  0.25  

- rasteriviivojen väli  0.6  0.75  0.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

711 Kielletty reitti  
 

 

 

 

 

 

- symbolissa viivan pituus  3.0  3.75  -  

- viivan leveys  0.35  0.44  -  

 
 

 

 

 

 

 

    



51 

712 Ensiapupaikka  
 

 

 

 

 

 

- symbolissa viivan pituus  3.0  3.75  3.0  

- viivan leveys  1.0  1.25  1.0  

 
 

 

 

 

 

 

713 Juomapaikka  
 

 

 

 

 

 

- symbolin korkeus  3.0  3.75  2.7  
- symbolin leveys  3.0  3.75  2.7  

- viivan leveys  0.35  0.44  0.35  
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Liite 1 

TAPAHTUMALUPA  ASUNTO-OSAKEYHTIÖN PIHA-ALUEELLE  

 

1. Tapahtuman luonne   (Urheilukilpailu/Musiikkitapahtuma/Muu) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Luvan hakija 

Ry/Oy/Ay ___________________________________________________________ 

Osoite  ___________________________________________________________ 

Yhteyshenkilö ______________________________________puh._________________ 

 

3. Piha-alueen haltija 

Asunto-osakeyhtiö: __________________________________________________________ 

Osoite: __________________________________________________________ 

Yhteyshenkilö: ______________________________________puh_________________ 

 

4. Tapahtuman kuvaus (mainitse mm. arvio henkilömääristä ja mahdollisimman 
yksityiskohtaisesti mitä tapahtuman aikana on tarkoitus tehdä) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Tapahtuman päivämäärä ja kesto 
 

____/_____20____     klo _______ - klo ________     
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6. Muuta huomioitavaa 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Aika ja paikka 
 

Luvan hakija sitoutuu huolehtimaan piha-alueen siisteydestä ja jätteiden kierrätyksestä 

tapahtuman yhteydessä sekä hankkimaan mahdollisesti tarvittavat viranomaisluvat ja 

vakuutukset.  

 

Tapahtuman järjestäjä vastaa myös kaikista mahdollisista vahingoista, mitä taloyhtiölle ja 

taloyhtiön piha-alueelle tapahtuman järjestämisestä aiheutuu.  

 

Luvan myöntäjä: 

 

__________________ssa          ____ päivänä ____kuuta 20__  

 

 

Allekirjoitus 

____________________________________ 

nimen selvennys  
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Liite 2 

 

Tapahtumanjärjestäjän opas  

 

Tärkeitä viranomaisia ja heidän vastuualueitaan  

Poliisilaitos  

Vastaanottaa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia ilmoituksia ja antaa niitä koskevia määräyksiä. 

Myöntää myös luvat arpajaisiin ja rahankeräyksiin.  

Kiinteistötoimi  

Vastaa kaupungin maa-alueista. 

 

- Kaikki tapahtumat kaupungin maa- ja vesialueilla 

- Banderollipaikat 

- Mainonta kaupungin alueilla, ilmoitustaulut 

- Torimyynti, katualueilla tapahtuva myynti 

 

Tampereen kaupungin kiinteistötoimelle osoitettavien anomusten normaali käsittelyaika on kaksi viikkoa. 

Kiinteistötoimi lähettää päätöksen tiedoksi kaikille virastoille, joita asia koskee (esimerkiksi poliisi). Suurista 

tapahtumista järjestetään mielellään tapaaminen järjestäjän kanssa. Muun kuin kaupungin maa-alueen 

käytöstä on oltava lupa tontin omistajalta.  

Kulttuuripalvelut  

Vuokraa tiloja ja voi tukea tilaisuuksien järjestämistä taloudellisesti. Sopivia tiloja ovat esim. Vanhan 

kirjastotalon puistolava, Haiharan kartano, Vanha kirjastotalo, Tullikamarin Pakkahuone, Viikinsaari. 

Kulttuuritoimi järjestää sovittaessa myös tiedotusta järjestöille sekä yleisölle.  

Katutilavalvonta  

Avustaa ja antaa lausuntoja liikennejärjestelyissä ja kulkueiden järjestämisessä. Pysäköinninvalvonta valvoo 

pysäköintipaikkoja.  

Pirkanmaan ELY-keskus  

Vastaa tieopasteista läpiajoteillä ja kaupungin ulkopuolella.  
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos  

Järjestää sovittaessa bussikuljetuksia. 

Tampereen Infra Liikelaitoksen kunnossapitopalvelut  

Vuokraa ja valmistaa liikenne- ja ohjausmerkkejä ja myy viherkasveja sekä kukkia.  

Tredea Oy  

Tredea Oy:n GoTampere-matkailupalvelu harjoittaa matkailupalvelujen myynti- ja välitystoimintaa ja 

kehittää matkailutuotteita.  

Sähkölaitos  

Järjestää ja asentaa tilapäisiä sähköliittymiä, ripustaa banderollit ja voi haluttaessa pimentää julkista 

valaistusta.  

Ympäristöpalvelut  

Myöntää tilaisuuksille luvat elintarvikkeiden myyntiä ja tarjoilua varten sekä käsittelee ilmoitukset melua 

aiheuttavista tilaisuuksista. Meluilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 vrk ennen tapahtumaa. Myös 

jätehuollosta ja riittävistä WC-tiloista on sovittava. Hakemus ja valvontasuunnitelma on jätettävä 

viimeistään 30 vrk ennen tilaisuutta.  

Teosto  

Antaa luvat musiikin esittämiselle ja perii siitä korvauksen.  

Pelastuslaitos  

Järjestää erilaisten rakennelmien ennakkotarkastuksia, ohjaa poistumisteiden ja paloturvallisuuden 

varmistamisessa sekä opastaa mahdollisia vaaratilanteita aiheuttavien tapahtumien, kuten tapahtumat 

veden ja avotulen äärellä, järjestämisessä.  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  

Myöntää alkoholijuomien anniskeluluvat, jotka on haettava viimeistään kuukautta ennen tapahtumaa.  

Tampereen Logistiikka Liikelaitos  

Vuokraa esiintymislavan ja lippuja, penkkejä, tervapatoja jne.  

Liikuntatoimi  

Auttaa tapahtumien järjestämisessä kaupungin urheilukentillä ja stadioneilla.  

Viestintäyksikkö  
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Auttaa yleisessä mediatiedottamisessa.  

Kuvasto ry  

Antaa valtakunnallisesti luvat esim. maalauksista tai patsaista otettujen kuvien käyttöön julisteessa tai 

muissa julkaisuissa, puh. 09 272 4022 .  

 

 

Yleisötilaisuus ja yleinen kokous  

Yleisötilaisuus  

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin 

rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. 

 

Yleisötilaisuuksia ovat muun muassa erilaiset juhlat, tanssit ja taiteen esittämiseen liittyvät näytökset kuten 

teatteri-, ooppera-, baletti-, sirkus- ja elokuvanäytökset sekä konsertit ja näyttelyt. Yleisötilaisuuksia ovat 

myös erilaiset kaupalliset tilaisuudet, kuten messut ja mainostapahtumat. Lisäksi yleisötilaisuuksia ovat 

erilaiset kilpailut, urheilu- ja ottelutapahtumat. 

 

Jos tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan 

yleisötilaisuutta koskevia säännöksiä, jollei osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden 

erityisten syiden perusteella tilaisuutta voida pitää yksityisenä.  

Yleinen kokous  

Yleinen kokous on mielenosoitus tai muu kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestetty tilaisuus, johon 

muut kuin nimenomaan kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. Yleisenä kokouksena ei 

kuitenkaan pidetä sellaista mielenosoitusta, joka on tarkoitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden 

mielipiteen ilmaisemista varten.  

Ilmoitus yleisötilaisuudesta  

Yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä kirjallinen ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä 

järjestämispaikan poliisilaitokselle. Lain mukaan ilmoitus tulee jättää vähintään viisi vuorokautta ennen 

tilaisuuden alkamista. Käytännössä, kun kyseessä on suurtapahtuma, ensimmäinen yhteydenotto 

poliisiviranomaisiin kannattaa ottaa jo vähintään puoli vuotta ennen suunniteltua tapahtumaa. Tällöin on 

riittävästi aikaa valmistella tapahtuman turvallisuuteen ja lupamenettelyihin liittyvät asiat. 

 

Poliisin lupamenettelyä vaativia tapahtumia ovat muun muassa seuraavat: 

 

suuret tapahtumat, jossa useita satoja osallistujiapienempikin tilaisuus, joka järjestetään erityisissä 

olosuhteissayleisötilaisuus, jossa on anniskelualue 

rockfestivaalit, nuorisotapahtumat ja ilmaistilaisuudet, joiden osanottajamäärää on vaikea ennakoida 
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suljettu tilaisuus, mikäli sitä ei voida tulkita vähäiseksi tai yksityiseksikansainvälinen kilpailu, esimerkiksi 

jalkapallo-ottelu  

1 Ilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat  

tilaisuuden järjestäjä, tapahtuman yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

tilaisuuden tiedot (ajankohta, paikka, ohjelma, aikataulu, arvio osallistujamäärästä) 

tilaisuuden järjestämispaikka ja siihen liittyvät kulkureitit (esim. kulkueet, rallit jne) 

järjestyksenvalvojat 

tilaisuudessa käytettävät rakennelmat ja muut erityisvälineet 

mahdollinen anniskelu, avotuli, äänentoisto 

pysäköinnin ja liikenteen järjestäminen 

turvallisuussuunnitelma, joka sisältää tarvittaessa pelastussuunnitelman  

Mikäli tilaisuus järjestetään ulkona, on ilmoituksessa määriteltävä yleisötilaisuuden alue ja mielellään 

liitettävä kartta tapahtuma-alueesta. 

 

Järjestäjä voi ilmoittaa samalla ilmoituksella useampia samanlaisia, samassa paikassa, mutta eri aikoina 

järjestettäviä tilaisuuksia, mikäli järjestämispaikkakunnan poliisi antaa siihen suostumuksensa. 

 

Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai 

haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät 

ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet. Poliisi voi myös vaatia selvityksen vastuuvakuutuksen ottamisesta.  

» Lisätietoja yleisötilaisuuden ilmoituksen tekemisestä  

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/D7D4F9B18EEEF6BDC2256BC3002E7F92?opendocument  

 

Ilmoitus yleisestä kokouksesta  

Järjestäjän on tehtävä ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta suullisesti tai 

kirjallisesti ilmoitus kokouspaikan poliisille kokoontumislain mukaan vähintään kuusi tuntia ennen 

kokouksen alkamista. Ilmoitusta suositellaan tehtäväksi aikaisemmin, koska yleisen kokouksen turvallinen 

onnistuminen saattaa vaatia erityisjärjestelyjä, joita ei välttämättä ehditä muutamassa tunnissa järjestää. 

 

Yleistä kokousta koskevan ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:  

Kokouksen järjestäjä, yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Kokouksen tiedot (ajankohta, paikka, ohjelma, arvio osallistujamäärästä, aikataulu) 

Kokouspaikka tai kulkueen reitti 

Kokouksen alkamisaika ja arvioitu päättymisaika 

järjestyksenvalvojat 

Kokouksessa käytettävät rakennelmat ja erityisvälineet 

Ilmoitukseen on lisäksi merkittävä ulkona järjestettävän yleisen kokouksen kokouspaikan omistajan tai 
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haltijan suostumus, mikäli kokousta ei järjestetä yleisessä käytössä olevalla alueella.  

Tulosta tästä yleisötilaisuuden järjestäjän muistilista (doc, 30 kb)  

Milloin ilmoitusta ei tarvitse tehdä?  

Kaikista yleisötilaisuuksista ei tarvitse tehdä ilmoitusta poliisille. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä sellaisesta 

yleisötilaisuudesta, joka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi ei 

edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan 

estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyitä. Kyse voi olla sekä sisä- että ulkotiloissa järjestettävistä 

tilaisuuksista. Tällaisia tilaisuuksia ovat muun muassa sisätiloissa säännöllisesti järjestettävät elokuva-, 

teatteri-, ja oopperanäytökset sekä konsertit, joihin ei ole tarpeen asettaa järjestyksenvalvojia. 

 

Jos olet epävarma ilmoituksen tekemisestä, tarkista asia aina Poliisin lupayksiköstä. 

 

Mikäli tapahtuman yhteydessä järjestetään arpajaiset, tarvittavasta arpajaisluvasta löytyy lisätietoja poliisin 

kotisivuilta. 

 

Tampereen kihlakunnan poliisilaitos 

Hatanpään valtatie 16 

PL 147 

33101 TAMPERE 

puh. 07187 40131 (vaihde)  

» Lisätietoja arpajaisluvista  

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/905446A93FC28974C2256BC200465EA4?opendocument  

 

Poliisin antamat ohjeet ja märäykset  

Ennen tilaisuutta on syytä varmistua yhteistyössä poliisin kanssa tilaisuuden lainmukaisesta ja turvallisesta 

kulusta. Poliisi voi antaa yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämisestä ennakolta tai tilaisuuden 

aikana ohjeita tai määräyksiä. Joko poliisi tai järjestäjä voi kieltää päihdyttävien aineiden hallussapidon 

yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa. 

 

Poliisi voi myös kieltää yleisötilaisuuden järjestämisen, mikäli on esimerkiksi ilmeistä, että tilaisuus on 

lainvastainen, turvallisuutta ei voida ylläpitää tai tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa huomattavaa haittaa 

sivullisille tai ympäristölle. Samoilla perusteilla poliisi voi myös peruuttaa tilaisuuden tai määrätä jo 

alkaneen tilaisuuden keskeytettäväksi tai päättymään.  

Viranomaisten yhteistyö  

Suurtapahtumat edellyttävät usein useiden eri viranomaisten lupia. Tällöin on hyvä kutsua jo suunnittelun 

alkuvaiheessa yhteinen palaveri kaikkien tilaisuutta valvovien viranomaisten ja järjestäjien kesken. 
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Yhteispalaverin koollekutsujana voi olla järjestäjä tai esimerkiksi poliisi. Yhteiskokoontumisessa voidaan 

yhteisesti määritellä järjestäjältä vaadittavat selvitykset. 

Tilaisuuksissa, joissa toimintaa valvoo useita viranomaisia, on järjestäjän kannalta selkeintä, että juuri 

ennen tapahtumaa toteutetaan viranomaiskatselmus. Katselmus on hyvä toteuttaa esimerkiksi päivää 

ennen tapahtuman alkua, jolloin jää vielä aikaa mahdollisesti vaadittaville muutoksille. Tavoitteena 

kuitenkin on, että katselmus on yhdessä suunniteltujen ja tilaisuudelle määriteltyjen ehtojen toteutumisen 

toteamista kuin määräysten antamista.  

Järjestyksenvalvojat  

Yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden 

säilymisestä sekä lain noudattamisesta tilaisuudessa. 

 

Useimmissa tilaisuuksissa kuten diskoissa, rock- ja musiikkikonserteissa, auto- ja moottorikilpailuissa sekä 

muissa suurissa tapahtumissa, on oltava järjestyksenvalvojia. Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää 

yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia siinä tilaisuudessa tai alueelle, 

jonne hänet on asetettu järjestyksenvalvojaksi. 

Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä tehtävään sopiva 18-vuotta täyttänyt henkilö, joka on saanut 

sisäasiainministeriön vahvistaman koulutuksen. Järjestyksenvalvojan hyväksyy hänen kotikuntansa 

paikallispoliisi enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Järjestyksenvalvojakortti oikeuttaa toimimaan 

järjestyksenvalvojana koko maassa. Järjestyksenvalvojilla tulee olla voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti 

mukanaan tehtävää suoritettaessa ja se on esitettävä pyydettäessä. 

 

Järjestäjä voi myös esittää poliisin hyväksyttäväksi tilaisuuteen järjestyksenvalvojiksi henkilöitä, joilla ei ole 

järjestyksenvalvojakorttia. Heidän nimensä ja henkilötunnuksensa on silloin merkittävä ilmoitukseen, jonka 

poliisi joko hyväksyy tai hylkää. Hyväksyminen on voimassa ainoastaan luvassa määritellyn tilaisuuden 

keston ajan. Tällaisella järjestyksenvalvojalla tulee olla ja hänen on pyynnöstä esitettävä jäljennös 

päätöksestä, jolla hänet on hyväksytty tehtäväänsä. On kuitenkin suositeltavaa, että kaikki järjestyksestä 

vastaavat henkilöt ovat koulutettuja järjestyksenvalvojia. 

 

Poliisi voi määrätä yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestäjän hankkimaan tarvittavan määrän 

järjestyksenvalvojia huolehtimaan tilaisuuden yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta.  

» Lisätietoja järjestyksenvalvojista  

http://www.intermin.fi/poliisi/home.nsf/pages/0654D8844A1C1150C2256BC3002F956A?opendocument  

 

Tapahtumat kaupungin maa-alueilla  

Kaupungin omistamia maa-alueita ovat torit, puistot, katualueet jne. Niiden käyttö tapah-tumien 

yhteydessä on yleensä maksullista ja edellyttää poliisin luvan lisäksi maanomista-jan (kiinteistötoimen) 

luvan. Lupa-anomukset osoitetaan kiinteistötoimeen tai kaupungin-hallitukselle. Suuremmat tapahtumat 

vaativat erilliset neuvottelut.  
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Markkinat  

Kauppatoreilla (torien aukioloaikojen ulkopuolella) ja Keskustorilla voivat järjestöt, yritykset ja näiden 

ryhmittymät pitää, kiinteistötoimen maksullisella luvalla, markkinoita. Toreille saa sähköä sopimalla asiasta 

suoraan torivalvojan kanssa. Puhtaanapidosta sovitaan erikseen tapahtumien yhteydessä.  

Katusoitto  

Katusoittoon ei tarvita kiinteistötoimen lupaa. Äänen sähköinen vahvistaminen katusoitos-sa on kielletty. 

Katusoittajan tulee huolehtia siitä, että musiikin esittäminen ei häiritse naa-purustoa. Samassa paikassa ei 

saisi soittaa toistuvasti. Ohjeet perustuvat kaupungin 1.1.2007 voimaan tulleisiin 

ympäristönsuojelumääräyksiin.  

Ulkomyynti  

Torimyyntiä on kauppatoreilla sekä kävelykatualueilla.  

 

Ulkomyynti liikkeiden edustalla 

Oman liikkeen tuotteita voi laittaa myyntiin liikkeen edustalle. Myyntiin voi käyttää enintään kolmanneksen 

jalkakäytävän leveydestä. Jos myyntialue on alle kaksi neliötä, lupaa ei tar-vitse hakea eikä alueen käytöstä 

peritä korvausta. Isommalle alueelle tulee lupa hakea ja sen käytöstä peritään korvaus. Kukkaisviikkojen ja 

joulun aikaan ulkomyynti on maksuton-ta.  

Banderollit  

Kaupungin alueella on 15 kadun yläpuolista banderollin sijoituspaikkaa sekä kaksi pysty-banderollipaikkaa 

(= 2 x 5 paikkaa). Esilläoloaika on yksi tai kaksi viikkoa, maanantaista maanantaihin. Kiinteistötoimi perii 

aluevuokraa banderollipaikoista ja Tampereen Vera Oy perii banderollien asennus- ja poistokulut. 

 

Banderollipaikat varataan kiinteistötoimesta: 

 

Tampereen Vera Oy hoitaa banderollien asennukset, jotka hoidetaan arkimaanantaisin, ja määrittelee 

niihin lujuus- ym. vaatimukset, sekä perii banderollien asennus- ja poistokus-tannukset. 

 

Banderollien varausohje, rakennevaatimukset, sijoituspaikat, aluevuokrat sekä asennus-hinnasto:  

Banderollit (pdf, 122 kb)  

Tilapäiset ulkomainostelineet sekä opasteet  

Tilapäisten ulkomainostaulujen (ainoastaan tapahtumien mainostamiseen) sijoittamiseen kaupungin 

omistamille paikoille voidaan harkinnanvaraisesti myöntää lupia. Ajo-opasteita voi sijoittaa 2-3 
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vuorokaudeksi. Ulkomainostaulujen ja ajo-opasteiden sijoittamiseen tulee hakea lupa kirjallisesti 

kiinteistötoimesta ja niiden sijoittamisesta peritään maksu. Vapaasti käytettäviä ilmoitustauluja on 

Koskipuistossa, Posteljooninpuistossa ja Hämeenpuistossa. Kaupungin omistamiin sähköjakokaappeihin, 

sähkötolppiin, puihin ja rakennusten seiniin on mainosten ja ilmoitusten kiinnittäminen kielletty.  

Eräitä lupiin liittyviä ohjeita ja määräyksiä  

• Luvan saaja on vastuussa ja korvausvelvollinen banderollien mahdollisesti aiheuttamista 

vahingoista 

• kaupungin omaisuudelle tapahtuman järjestämisestä aiheutuvista vahingoista 

• vahingoista, jotka aiheutuvat määräysten ja turvatoimien laiminlyönnistä 

 

• Luvan saajan on sovittava erikseen kaupungin eri yksiköiden kanssa tapahtumaan mahdollisesti 

liittyvistä toimenpiteistä sekä kustannuksista 

• Luvan saajan on hankittava tarvittavat poliisi- ym. viranomaisten luvat 

• Tapahtuman järjestäjältä voidaan periä tapauskohtaisesti määriteltävä takuusumma mahdollisten 

jälkisiivouskulujen peittämiseksi. Ongelmitta sujuneen tapahtuman jälkeen takuusumma 

palautetaan.  

Kiinteistötoimi 

puhelin 050 517 7052 

faksi 03 5656 6633 

 

Sähköt ja julkinen valaistus  

Tilapäiset sähköliittymät  

Tapahtumien yhteydessä tarvittavan sähkön toimittamisen mahdollisista vakuuksista sovitaan 

sähkölaitoksen asiakastoimiston kanssa.  

Vastuut  

Käyttäjällä on vastuu TPK:n (työmaakeskuksen) jälkeisestä verkosta. Tampereen sähkölaitos vastaa sähkön 

toimittamisesta vain TPK-keskuksen pistorasioihin asti.  

Yhteistyö muiden toimittajien kanssa  

Sähkölaitos toimii tarvittaessa yhteistyössä sähköistäjän (mm. ARE Oy) ja tietoliikennetoimittajan (mm. 

Elisa, Sonera) kanssa (mm. yhteiskäyttöpylväät ja rakentamisen suunnittelu).  

Julkisen valaistuksen pimentäminen tai muuttaminen  
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Tapahtumien tai muiden tilaisuuksien yhteydessä tarvittavasta julkisen valaistuksen pimentämisestä tai 

muuttamisesta tulee tehdä tilaus ja sopia käytännön toimista Sähkölaitoksen kanssa hyvissä ajoin 

etukäteen. 

 

Jos kyseessä on pitempiaikainen tai ison alueen pimentäminen, on otettava yhteys poliisiin 

turvallisuuskysymysten hoitamiseksi. Joidenkin valaisinten valonvärin muuttaminen suodattimilla tai 

vastaavilla saattaa aiheuttaa kyselyitä valmistajilta, jolloin siihen kuluu aikaa. Tilaaja vastaa muutoksen 

aiheuttamista kuluista ja mahdollisista ongelmista.  

Tampereen Sähkölaitos, asiakaspalvelu 

puhelin 03 5653 4500 

Voimakatu 11  

33100 Tampere  

ma - pe 8.30 - 15.45 

 

 

Elintarvikkeet  

Elintarvikkeiden tilanpäinen myynti, valmistus ja tarjoilu  

Mikäli tapahtumaan liittyy elintarvikkeiden myyntiä, tarjoilua tai luovuttamista, on järjestäjän hyvä olla 

yhteydessä kaupungin elintarvikevalvontaan jo suunnittelun alkuvaiheessa. Varsinainen ilmoitus 

elintarvikevalvontaan tulee tehdä viimeistään 14 vrk ennen toiminnan aloittamista. Mikäli kyseessä on 

vähintään 2 vuorokautta kestävä tapahtuma, tulee ilmoituksen sijaan täyttää asiaa koskeva hakemus. 

Juomaveden sekä ruoanvalmistukseen, astioiden pesuun, siivoukseen ja puhdistukseen käytettävän veden 

tulee täyttää talousveden laatuvaatimukset. Mikäli vesi tuodaan tapahtumaan esim. tankkiautoilla, on 

järjestäjän velvollisuus varmistua veden laadusta ja sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen. 

 

Elintarvikkeiden myynnistä kirpputoreilla ja muissa kuin hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa on niin ikään 

tehtävä myyjän toimesta kirjallinen ilmoitus elintarvikevalvontaan. Ilmoitukseen tulee liittää selvitys 

myytävien elintarvikkeiden valikoimasta, myyntipaikasta ja -ajasta. Lisäksi on selvitettävä, miten myynti tai 

tarjoilu tapahtuu sekä miten myytävät elintarvikkeet ja myyntivälineet säilytetään myyntiajan ulkopuolella. 

 

Myyntipaikan yhteyteen on järjestettävä käsienpesumahdollisuus.  

Elintarvikevalvonnalle tehtävästä ilmoituksesta tai hakemuksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot: 

 

toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot (Y-tunnus) 

selvitys harjoitettavasta toiminnasta 

arvio osallistujamäärästä 

selvitys vedenhankinnasta, ilmanvaihdosta, viemäröinnistä ja jätehuollosta selvitys toimintaan varatun 
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paikan sijainnista 

selvitys käymälöiden määrästä käsienpesupisteineen 

muut terveyshaitan arvioimiseksi tarpeelliset tiedot ja toimenpiteet terveyshaitan ehkäisemiseksi 

tuotevalikoima 

myytävien ja tarjoiltavien tuotteiden säilyttäminen 

säilytyslaitteet ja valmistuslaitteet 

selvitys elintarvikkeiden säilytyksestä ja varastoinnista myyntiajan ulkopuolella 

helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä on oltava tartuntatautilainsäädännönmukainen todistus 

terveydentilasta  

Mikäli tilaisuudessa on alkoholituotteiden anniskelua, toimijan tulee ilmoittaa anniskelualueen 

anniskelupaikkamäärä, ja toimittaa aluekartta, johon on merkitty elintarvikemyyntipisteet sekä 

anniskelualueet. 

 

Näitä yleisohjeita tarkentavia toimintaohjeita löytyy Tampereen kaupungin elintarvikevalvonnan sivuilta. 

Myös kaikki tilapäistapahtumissa tarvittavat elintarvikkeisiin liittyvät ilmoitus-/hakemuslomakkeet sekä 

ohjeet omavalvonnan järjestämisestä löytyvät kyseisiltä sivuilta.  

2 Tupakointi  

Tupakointi sisätiloissa on pääsääntöisesti kielletty. Ravintolatupakointia koskeva tupakkalain muutos astui 

voimaan 1.6.2007. Lain mukaan tupakointi on kielletty ravitsemusliikkeiden sisätilaksi laskettavissa tiloissa, 

lukuun ottamatta tupakointiin hyväksyttyä tilaa. Lisätietoja tupakkavalvonnasta tästä linkistä.  

Elintarvikevalvonta 

http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/ymparistoterveys/elintarvikevalvonta.html 

elintarvikevalvonta@tampere.fi 

puhelin 03 5656 4400 

Frenckellinaukio 2 B  

 

Meluilmoitus  

Meluilmoitus tulee tehdä erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista. 

Ilmoitusvelvollisuus on jos toiminta aiheuttaa melua, jonka on syytä olettaa olevan melun voimakkuuden, 

keston, toistuvuuden tai ajankohdan vuoksi erityisen häiritsevää lähistöllä asuville, oleskeleville tai 

työskenteleville. 

 

Ilmoitus tulee tehdä mm. seuraavista toiminnoista:huvitilaisuudet, kuten ulkoilmakonsertit 

moottoriurheilukilpailut 

näytökset tai melua aiheuttavat suuret yleisötilaisuudet 

eräät rakennus-, korjaus- ja kunnossapitotyötIlmoitusvelvollisuus ei koske pienimuotoisia 
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katusoittoesityksiä tai muitakaan tapahtumia, joiden äänitaso ei ylitä alueen tavanomaista melutasoa. 

 

Melun aiheuttaja on ilmoitusvelvollinen. Ilmoitus on tehtävä riittävän ajoissa ennen kuin ryhdytään 

olennaisiin toimiin työn tai toimen meluisan vaiheen tai tapahtuman järjestämiseksi. Ilmoitus on joka 

tapauksessa tehtävä kuukausi ennen meluisaa työvaihetta tai tapahtumaa. 

 

Meluilmoitus voidaan tehdä lomakkeella, joka löytyy internet-sivuilta kohdasta 

Ympäristö - Ympäristönsuojelu - Luvat ja ilmoitukset  

» Meluilmoitus  

 

Ympäristöpalvelut 

http://www.tampere.fi/ymparistojaluonto.html 

puhelin (03) 5656 6700 

ma - pe 8.30 - 15.45 

 

Jätehuolto  

Tilaisuuden järjestäjä on päävastuussa jätehuollon järjestämisestä. Kunkin tilaisuuteen osallistuvan on 

osaltaan huolehdittava, että tilaisuudessa jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Ensisijaista on ehkäistä 

jätteiden syntyä. Toiseksi tärkeintä on huolehtia, että syntynyt jäte toimitetaan hyötykäyttöön. Tähän 

velvoittaa myös jätelaki. Toimivalla jätehuollolla vähennetään jätteiden haittavaikutuksia ja saadaan 

tilaisuuden ympäristöimago myönteiseksi. Jätteen synnyn ehkäisy vähentää tuntuvasti myös 

roskaantumista ja jälkisiivouksen tarvetta. 

 

Seuraavassa ohjeita miten suurten yleisötapahtumien järjestäjä voi tapahtumaa järjestäessään pyrkiä 

jätteiden määrän vähentämiseen ja toisaalta estää ympäristön roskaantumista asianmukaisella 

jätehuollolla: 

 

Jätteiden määrän vähentäminen  

• Vältetään turhia pakkauksia 

• Vältetään kertakäyttötuotteita 

• Suositaan kierrätystä ja uusiokäyttöä 

• Suositaan helposti hyödynnettäviä, luonnonmateriaalista valmistettuja tuotteita 

• Suositaan puhtain menetelmin valmistettuja tuotteita 
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Jätehuollon suunnittelu  

Yleisön viihtyvyyden kannalta ja ympäristön roskaantumisen estämiseksi on alueella oltava riittävästi roska-

astioita. Jotta jätteitä pystyttäisiin kierrättämään ja hyödyntämään, pitää ne lajitella syntypaikalla. Tämän 

vuoksi paperit (mm. ylimääräiset mainos- ja ohjelmalehtiset), pahvit, biojätteet, ravintorasvat, lasi sekä 

ongelmajätteet on jo syntypaikalla lajiteltava erilleen sekajätteestä. 

 

Jätehuoltomääräysten perusteella on eroteltava ainakin seuraavat hyötykäyttöön soveltuvat jätteet: Pahvi, 

jos syntyy yli 50 kg tapahtumassa, biojäte, jos syntyy yli 50 kg tapahtumassa ja energiajätteeksi sopivat erät 

kuten kartonkitölkit ja -mukit, pikarit ja muovit, jos niitä syntyy yli 50 kg tapahtumassa.  

Vähäjätteisen suurtapahtuman organisointivinkkejä  

Lähde: Suomen ympäristökeskus 

 

Rakenteet 

 

- Suosi kestäviä, muunneltavia ja uudelleenkäytettäviä rakenteita 

- Hyödynnä jo olemassaolevaa eli lainaa ja vuokraa 

 

Käymälät 

 

- Kompostointikäymälöitä voi vuokrata 

- Kädet kuivaksi kangaspyyhkeellä 

- WC-paperi uusiota (myös käsipyyhkeet, jollei kangaspyyhe ole mahdollinen) 

- Vähäjätteinen saippua: joko pakkaamaton palasaippua tai täytettävät automaatit 

 

Ruoan valmistaminen 

 

- Suunnittele ruokalajit siten, että voit tarjoilla ne vähäjätteisesti 

- Arvioi paljonko kuluu ja mieti mihin loput päätyvät 

- Osta mahdollisimman suurissa pakkauksissa, mieluiten uudelleenkäytettävissä 

- Tee itse niin paljon kuin voit 

- Muista kestosuodatin ja haudutettu tee 

 

Ruoan tarjoilu ja kattaus 

 

- Selvitä tiskausmahdollisuus 

- Vuokraa/lainaa kestoastiat 

- Myy halvalla omaan astiaan, peri astioiden käytöstä pantti 

- Vältä pieniä annospakkauksia: kahvimaito tölkistä / kannusta, sokerit irtona jne. 

- Kata yksinkertaisesti 
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Tapahtuman tiedotus 

 

- Ennakkotiedotus radion ja lehtien kautta 

- Kuulutuksin ja ilmoitustaulun käyttämisellä voit välttää jaettavaa materiaalia 

- Esitteet vain tarvitseville, käytä uusiopaperia 

 

Jätehuollon järjestäminen 

 

- Mieti mitä jätettä tulee 

- Uudelleenkäyttö ensisijalle: pullot kauppaan, puhtaat ämpärit yms. käyttöön 

- Järjestä pullon- / tölkinpalautuspisteet, joissa tyhjistä pulloista / tölkeistä maksetaan 

- Keräysastiat eri materiaaleille 

- Sekajäteastioita tarpeeksi 

- Sijoita jäteastiat luonnollisten kulkureittien varrelle 

- Sovi astioiden tyhjennyksestä ajoissa jätehuoltoyrityksen kanssa 

- Jälkisiivous kuuluu järjestäjälle 

 

Jätehuoltoa hoitavien yritysten yhteystietoja saa ympäristöpalveluista sekä puhelinluettelon keltaisilta 

sivuilta.  

Ympäristöpalvelut 

http://www.tampere.fi/ymparistojaluonto.html 

puhelin (03) 5656 6700 

Frenckellinaukio 2 B  

 

 

WC-tilat  

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan on yleisölle varattava riittävä määrä käymälöitä 

käsienpesupisteineen. Käymälät ja jäteastiat on tyhjennettävä hygieenisesti ja riittävän usein. 

 

Suuressa yleisötilaisuudessa on oltava riittävästi käymälöitä sekä miehille että naisille. Käymälöiden on 

sijaittava tarkoituksenmukaisesti eri puolilla tapahtuma-aluetta. Alueelle on laitettava opasteet 

käymälöiden sijainnista. 

 

Käymälöitä varataan alla olevan taulukon mukaisesti. Miesten käymälöistä 50% voidaan korvata vastaavalla 

määrällä virtsa-altaita.  
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Liikennejärjestelyt  

Katutilavalvonta antaa poliisilaitokselle lausunnot tapahtumista, jotka sijoittuvat kaduille, toreille, 

pysäköintialueille tai vastaaville liikennealueille. 

 

Suurten tapahtumien järjestäjien on hyvä olla katutilavalvonnan kanssa yhteydessä jo 

suunnitteluvaiheessa. Hyvät ja toimivat liikkumisyhteydet auttavat tilaisuuden onnistumisessa. Teitä tai 

pysäköintialueita voidaan sulkea tai avata väliaikaisesti poliisin tai katutilavalvonnan päätöksen mukaan.  

Katutilavalvonta 

http://www.tampere.fi/liikennejakadut/katutilavalvonta.html 

puhelin 03 5656 5321, katuluvat 

Frenckellinaukio 2 L  

Liikennemerkkitoimisto 

http://www.tampere.fi/liikennejakadut/liikenteenohjaus.html 

puhelin 040 801 6719 

Viinikankatu 42  

 

 

Vuokrattavia tiloja  

Tampereella on tilojen puolesta runsaasti mahdollisuuksia kaikenlaisten tapahtumien järjestämiseen. 

Matkailutoimisto myy luetteloa vuokrattavista tiloista. Tietoja myös matkailutoimiston www-sivuilla. 

Soveltuvia tiloja voi tiedustella lisäksi mm. kaupungin kulttuuritoimesta.  

Kulttuuritoimiston vuokrattavat tilat  

Tullikamarin Pakkahuone, 

Rautatieaseman vieressä. Konsertit, näyttelyt, kokoukset, 1200 henkeä tai 612 istumapaikkaa. 

 

Haiharan kartano 

Kaukajärvellä. Juhlat ja kokoukset, 180 paikkaa, vuokra tilaisuuden luenteen ja keston mukaan. 

 

Vanha kirjastotalo 

Keskustorin laidalla. Näyttelytila Emil-sali 226 m2, Mäkelän kabinetti 22 paikkaa, Luentosali 60 paikkaa, 

Musiikkisali 100 paikkaa (flyygeli), kaikkiin tiloihin saatavissa av-laitteet. Vuokrat vaihtelevat ajan ja 

tilaisuuden mukaan. 
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Hervannan elokuvateatteri 

N. 10 km keskustasta. Salit 186 ja 100 paikkaa. 

 

Vanhan kirjastotalon puistolava 

Keskustorin laidalla. 

 

Viikinsaari 

Pyhäjärvellä Pyyninkin ja Pispalan edustalla. Kulku vuoro- tai tilauslaivalla, vuokrattavana puulämmitteinen 

sauna. 

 

Urheilukentät ja -hallit, stadionit, uimarannat 

Vuokrattavissa liikuntatoimesta. 

 

Kirjastotalo Metso 

Hämeenpuistossa. Vuokrattavissa luento- ja kokoussaleja. 

 

Koulujen tiloja 

On mahdollista tiedustella viikonloppuna tai lomien aikana käytettäväksi.  

Kulttuuripalvelut 

puhelin 03 5656 6137 

Puutarhakatu 11, 3. kerros  

Go Tampere Oy - Matkailutoimisto 

gotampere@gotampere.fi 

puhelin (03) 5656 6800 

Rautatienkatu 25 A  

Asiakaspalvelu, liikuntapalvelut 

puhelin (03) 5656 4888 

Suvantokatu 4  

Kasvatus- ja opetustoimialan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan hallintopalvelukeskus 

puhelin (03) 5656 6702 

Vanha kirjastotalo  

Keskustori 4  

 



LIITE 2 

69 

Pääkirjasto Metso 

keskus (03) 565 614  

Pirkankatu 2  

Tampere-talo  

Tampere-taloon mahtuu useita eri tapahtumia samaan aikaan ja sen palveluyksiköt auttavat tilaisuuden 

suunnittelussa. 

 

Kongressitoimisto vastaa kokous-, kongressi- ja näyttelytoiminnasta. Ohjelmatoimisto tuottaa taloon omaa 

ohjelmistoa ja vuokraa tilaa muille ohjelmanjärjestäjille. Ohjelmatoimisto suunnittelee myös erityisohjelmia 

kongressien tarpeisiin. 

 

Tilaisuuksien ammattitaitoisesta läpiviennistä vastaavat tekninen toimisto ja palvelutoimisto.  

Tampere-talo 

http://www.tampere-talo.fi 

keskus (03) 243 4111  

Yliopistonkatu 55  

PL 16 

33101 Tampere  

 

Ensiapu  

Tapahtumapaikalle on varattava riittävästi ensiaputarvikkeita. Suomen Punaiselta Ristiltä voi tilata 

ensiapuryhmän parantamaan osanottajien ja yleisön turvallisuutta. SPR:n ensiapuryhmä arvioi tilaisuuden 

vaaratekijät ja tekee suunnitelman niihin varautumiseksi. SPR:n päivystysryhmä on maksullinen ja se on 

hyvä tilata viimeistään 2-4 viikkoa ennen tapahtumaa.  

Punainen Risti, Tampereen osasto 

puhelin (03) 3141 6915 ja ja 040 7566 393, tiedustelut ma - pe klo 10 - 14 

Rongankatu 11 C 82  

33100 Tampere  

Tiedotus  
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Ratkaiseva edellytys tapahtuman onnistumiselle on hyvän ja kiinnostavan sisällön ohella tiedotus ja 

markkinointi, johon kannattaa keskittyä tai hankkia osaavien ihmisten apua. Tiedotus- ja 

markkinointipalveluja tarjoavia viestintä- ja mainostoimistoja on Tampereella runsaasti. 

Tapahtumakalenterit  

Tapahtumista on hyvä laittaa tietoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Tampereen kaupungin ja 

Aamulehden yhteiseen tapahtumakalenteriin sekä muihin alueen tapahtumakalentereihin:  

» Tapahtumakalenteri  

Tampereen kaupungin ja Aamulehden yhteinen tapahtumakalenteri  

http://www.aamulehti.fi/tapahtumakalenteri  

 

» Tamperelainen-lehden tapahtumakalenteri  

Kaupunkilehden sähköinen tapahtumakalenteri www.tamperelainen.fi/Tapahtumat  

 

» Taidelaari  

Pirkanmaalaisen kulttuurin ostoskanava www.taidelaari.fi  

 

» Bluetooth-tekniikalla matkapuhelimiin toimitettava tapahtumakalenteri  

Green Touch Oy  www.gtmarketing.fi/tapahtumat/tampere  

Julisteiden levittäminen  

Tampereen kaupungilla julisteiden levittäminen on sallittua vain kaupungin ylläpitämiin 

tapahtumailmoitustauluihin. Esimerkiksi sähköjakokaappeihin ja valopylväisiin ei saa laittaa julisteita. 

Kaupat ja muut yritykset päättävät itse, saako heidän ilmoitustauluilleen tai seinilleen laittaa 

tapahtumatietoa.  

 

Allaolevasta linkistä voit ladata pdf-muotoisen kartan, johon kaupungin ylläpitämien ilmoitustaulujen 

sijainnit on merkitty:  

Tapahtumailmoitustaulut (pdf, 457 kb)  

Banderollit  

» Kts. lisätietoja banderolleista  

Muut tiedotuspisteet  

Voit informoida tapahtumasta myös kaupungin matkailutoimistoa Go Tamperetta.  
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Go Tampere Oy - Matkailutoimisto 

http://www.gotampere.fi 

gotampere@gotampere.fi 

faksi (03) 5656 6463 
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LIITE 3 

 

JÄRJESTÄJÄN MUISTILISTA YLEISÖTILAISUUKSISSA 

1. TAPAHTUMAPAIKKA -ASIAT 

 paikan käyttöön oltava omistajan tai haltijan suostumus (Kokoontumislaki 13 §) 

 Tampereen kaupungin puisto- ja torialueista vastaa Yhdyskuntapalvelut / Kiinteistötoimi 

 Tampereen kaupungin liikuntapakoista vastaa Liikuntatoimi 

 Tampereen kaupungin liikennejärjestelyistä ja katualueista vastaa tienpitäjä, käytännössä 

Yhdyskuntapalvelut / Katupalvelu, josta myös tapahtumaan liittyvät pysäköintiluvat anottava viimeistään 

viikkoa ennen tapahtumaa 

 hakemuksen käsittely kaupungilla kestää n. 1-3 viikkoa 

 joukkoliikenteen poikkeusreiteistä vastaa Yhdyskuntapalvelut / Joukkoliikenne 

2. POLIISIASIAT 

 poliisille on tehtävä kirjallinen ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtuman 

alkamista 

 poliisilaitoksen lupatoimistossa on valmiita lomakkeita 

 käytännössä em. aika ei millään riitä isommissa tapahtumissa 

 on syytä olla ajoissa liikkeellä, mielellään viikkoja (joskus jopa kuukausia) ennen 

 isompiin tapahtumiin poliisilaitoksessa nimetään vastuuhenkilö turvallisuuden päällystöstä 

 isommat tapahtumat vaativat turvallisuussuunnitelman, järjestyksenvalvojia ja mahdollisesti 

tilapäisiä liikenteenohjaajia 

 tilapäisestä ravitsemisliiketoiminnasta on tehtävä poliisille ns. aloittamisilmoitus 

3. PELASTUSASIAT 

 tapahtuman pelastussuunnitelma (voi sisältyä turvallisuussuunnitelmaan, mutta esitettävä 

erikseen pelastuslaitokselle), tässä yhteydessä ei kelpaa esim. kiinteistön pysyvä pelastussuunnitelma vaan 

tapahtuma vaatii erityisluonteensa vuoksi omansa 

 pelastustiet, alkusammutuskalusto, ensiapu, tuli- ja / tai kaasupisteet 

 tilapäiset rakenteet oltava aluepelastuslaitoksen hyväksymiä ja tarkastamia 

 kiinteistöjen sallitut väkimäärät 
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4. YMPÄRISTÖASIAT (melu ja jäte) 

 Tampereen kaupungin Ympäristövalvonnalle on tehtävä meluilmoitus ja esitettävä 

jätehuoltosuunnitelma 

 tapahtumanjärjestämispaikan ympäristöä on informoitava mahdollisista haitoista 

 ulkoilmakonserttien päättymisaika on klo 22.00 

 teltoissa elävän musiikin ja vahvistimien kautta soitettavan musiikin päättymisaika on klo 

24.00 

5. YMÄRISTÖASIAT (elintarvike ja hygienia) 

 jos tapahtuman osallistujamäärä yli 500 niin elintarvikevalvontaan on tehtävä kirjallinen 

ilmoitus vähintään 15 vrk ennen tapahtumaa 

 vesipisteet 

 ruokien valmistaminen ja ruoka-aineiden säilytys 

 WC – tilat; osallistujamäärän mukaan ja oltava molemmille sukupuolille, on olemassa 

valmiita sapluunoita 

 muut hygieniaan liittyvät asiat 

6. ANNISKELUASIAT 

 Länsi-Suomen lääninhallituksen Tampereen palveluyksikkö myöntää Tampereen alueen 

anniskeluluvat 

 anniskelulupahakemus liitteineen toimitetaan vähintään kuukautta ennen tapahtumaa 

lääninhallitukselle, joka pyytää hakemuksesta mm. poliisin lausunnon 

7. VASTUUVAKUUTUS 

 järjestäjän on otettava vastuuvakuutus, jos tapahtuman järjestämisestä voi aiheutua 

vahinkoa henkilölle tai omaisuudelle 

8. VIRANOMAISTARKASTUS 

 ennen tapahtuman alkua on viranomaistarkastus, joihin viranomaiset osallistuvat 

intressiensä mukaan sovitaan tapauskohtaisesti ja yleensä siitä on maininta poliisin kokoontumislain 

mukaan antamassa päätöksessä yleisötilaisuutta 
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LIITE 4 

MPS 2012/Maastovalvontapisteiden kartta ja tehtäväluettelo 
(1=rastivalvonta, 2=maastovalvonta, 3=liikennevalvonta) 

 

 
 
 
Henkilö Piste  Tehtävä  Valvonnan kohde 
 
----  201  2,3  Korvataan nauhalla ja kyltillä ”Kilpailualue” 

----  202  1,2  Poistettu (tehtävä yhdistetty pisteeseen 205) 

203  2,3  Kielletty alue, jalankulkuliikenne 

----  204  1,2,3  Poistettu (tehtävä yhdistetty pisteeseen 211) 

205  1,2  Rastit 33, 37, 40, 79, kielletty aita ja portti 

206  1,2,3  Rastit 31, 75, portit, istutukset, jalankulkuliikenne 

----  207  3  Poistettu (yhdistetty 206) 

208  2,3  Sallittu portti, kielletty tienylitys, kielletyt portit, 

jalankulku (Huom:  portti aukaistava ja laitettava 

nippusiteellä kiinni) 

209  3  Liikenteen pysäytys, tienylitys, kielletyt tienylitykset 

----  210  2,3  Poistettu (tehtävä yhdistetty pisteeseen 212) 

211  1,2,3  Rasti 32, kielletty tienylitys, jalankulkuliikenne ja 

liikenne pihasta/pihaan 

212  2,3  Kielletty porttikäytävä, istutukset, liikenne 

parkkihallista/porttikäytävästä 

213  1,2  Rasti 34, istutukset, aita, tonttialueet 

214  1,2,3  Rasti 35, aita, istutukset, jalankulkuliikenne, 

autoliikenne pihasta/pihaan 
 


