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Sprintin kehitys

�Park World Tour = PWT, 1996-

�WOC-2001 Tampere / Kauppi

�SM-sprintti 2003 (!) / Raisio Kerttula – vaan millainen?!

� sprinttikisat nykyään - laji ja radat onneksi kehittyneet !

�Woc, jwoc, eyoc, wmoc, Måre&Venla => arvostus noussut – myös Suomessa ;)

�Maastosprintti / puistosprintti / kaupunkisprintti ja niiden yhdistelmät

�Erikoistuminen ja ainakin erikoisharjoittelu 



Eka MM-sprint Tampere/Kauppi 2001









Mitä on sprintti?
� Sprintti on lyhyt, jatkuvaa keskittymistä ja kova-/täysvauhtista etenemistä vaativa 

suunnistusmatka, jossa reitinvalintojen ja niiden toteuttaminen on pääasia – eikä 

niinkään rastin löytäminen.  

� Karttamerkit: osin samat, osin omat

� Mittakaava: 1:4000 tai 1:5000

� Tavoiteajat: 12-15 min (ikählöt 8-16 min)

� Matkat mitataan lyhyintä sallittua reittiä pitkin

� Suorituksen teho MK:lla => fyysinen vaativuus => taidollinen vaativuus

� Oikeiden reitinvalintojen teko,  reitin toteuttamisen sujuvuus, ennakointi, 

suorituksen hallinta… kovassa/täydessä vauhdissa. 



Rintissä ropleemia…
� Ei se ole oikeaa suunnistusta – pelkkää kukkapuskien kiertoa…

� Ei sovi lapsille…

� Ei sovi ikähenkilöille, eikä ne edes tule mokomaan… 

…no, korkeintaan metsärinttiin…

� Vain huipuille…

…ja nekään ei arvosta sitä…  

� Tv-toteutukset onnettomia, gepsikään ei toimi…

� hylkyjä, polemiikkia, lisää hylkyjä ja lisää polemiikkia…

� liian yksinkertaista ja helppoa => en tykkää…

� …vai… kun en osaa…!



rinttiä? - rinttiä!

Luvat?



TP:n ja ME:n kokemus rinttien järjestämisestä
�(MM-sprintti 2001)

�Am-sprintti 2003 / Pappila

�Kartta, mittakaava, metsä&puistosprintti, tehtävät

�2011: Mikonpäivän Suunnistus Koukkuniemen vanhainkodilta

�Lapinniemi kaupunki- ja puistosprintti

�Alueottelu Häme – Satakunta – Varsinais-Suomi (sprinttinä siis)

�640 osallistujaa + 57 kuntosarjalaista = 697 (!), sarjat H/D4RRS – H/D80 + rollaattorirata

�Onnistutaanko järjestämään ilman polemiikkia? Yes!

�2012: 

�Tampere Games: keskustori, woc-katsastus, jwoc-katsastus, eyoc-katsastus

�Keskusta, puistometsää + kaupunkisprinttiä, rytmitys, reitinvalinnat

�600 osallistujaa + 1000 katsojaa

�Mikonpäivän Suunnistus / Finlaysonin Palatsin puisto

�Kaupunki- ja puistometsäsprinttiä, reitinvalinnat

�578 + 61 = 639

�2013:

�MPS: Keskustori/Laikunlava: 726 + 50 = 776 (!)

�Keski-Tampereen Sprinttiviikko, 4 osakisaa, 26.12.2013– 5.1.2014, 100-150 osallistujaa/tapahtuma

�2014:

�Tampere Games, 1. osakisa, Pe 6.6.2014 kaupunkisprinttiä, MC-näyttökisa

�MPS: Su 28.9.2014 kaupunkisprinttiä (jossa myös alueottelu Häme – Satakunta – Varsinais-Suomi)

�Keski-Tampereen Sprinttiviikko 26.12.2014- 5.1.2015, 4 osakisaa



Rintin ohjeistusta

� Kartan kuvausohjeet – ks SSL:n sivut: Kartta – sprinttisuunnistuskartta

� Suunnistuksen säännöt

� ”Sprinttisuunnistuskilpailun suunnittelu – järjestämisohjeita 

kilpailunjohtajalle ja ratamestarille”, Tauno Haapasaari, 2013. Ks SSL:n sivut

Kartan kuvaus:

�Värit oleelliset - tee koetulostukset!

�Karttamerkkien vähimmäisvälit, jotta kartasta saa selvää täydessäkin 

vauhdissa – levennä tarvittaessa. Tee koetulostukset!

�Musta leveä viiva –> kielto (jyrkänne, muuri, aita)

�Tummimman vihreä –> kielto. 

�’Kaksoisväkäsaita’ –> kielto 

�Tarkkana: kapea mustaviiva + reunaviiva (tai korkeuskäyrä) => näyttää 

kielletyltä leveältä mustalta, ym - tee koetulostukset ja testaa vauhdissa…

�Tarvittaessa kielletyn alueen nauhaa epäselviin-/riskipaikkoihin!

�Selkeys – kovassa vauhdissa!



Kooste sprintin kielletyistä kohteista yleensä ja 

Mikonpäivän Sprinttisuunnistuksen erityisohjeet

Kielletty 

pensasaita, 

jota on 

tehostettu 

kielletyllä 

nauhalla, 

koska aita on 

harvahko.

Kielletty 

matala aita, 

johon rtm

on laittanut 

varmuuden 

vuoksi 

kielletyn 

nauhan. 



YLEINEN VAADITTAVA PERIAATE (JA LAJISÄÄNTÖ):

Kukkapuskat, kielletyt kaksoisväkäs –aidat, tienylitykset, ym:

Älä yritä oikaisemalla voittaa paria sekuntia ja/tai paikata virhettä!
Kyseessä on sekä lajin imago että fairplay-henki sekä oma ja muiden turvallisuus!

Tien ylitys

(huom kartta 

ja kuva eivät 

samasta 

paikkaa!)



MPS 2012: 

esimerkki siitä, 

että korkeuskäyrä 

olisi pitänyt 

katkaista/

siirtää, jotta 

kilpailija 

kovassakin 

vauhdissa näkee, 

että jalkakäytävää 

saa kulkea (8. 

rastin kohdalla 

tiellä) samoin 

jossain kohtaa 

olisi pitänyt 

jalkakäytävää 

’aukaista’ 

enemmän.



Rinttikisan suunnittelun lähtökohtia
Huolellinen suunnittelu ja yllättävienkin asioiden ennakointi/minimointi

�Turvallisuus - Number one!

�Kilpailijat

�Asukkaat ja ulkopuoliset

=> turvallisuus ja lajin imago

�Kilpailullinen tasapuolisuus – voidaanko aina edes taata!? 

�Lajin maine & imago ���� tasapuolisuus!?

�Ohjeajat

Luvat (ja tiedotus) kuntoon:

�Kaupungin eri virastot, taloyhtiöt, poliisi => tarvittaessa muutos ratoihin

�Tietojen onkiminen työlästä!

�Tiedotus talojen asukkaille, P-paikalla oleville autoille, yleisölle, ulkoilijoille, (ym)

Kartan ja ratojen ‘hieronta’

�Rtm, kilp.johtajan ja kartoittajan tiivis yhteistyö välttämätöntä

=> Hyvän sprinttikilpailun järjestäminen on paljon työläämpää kuin metsäkisan!



Rinttikisan suunnittelun lähtökohtia
Maastovalvontasuunnitelma

�Liikenne-, maasto- ja rastivalvonta –> riittävä määrä valvojia

�Aluevalvojat (fillarilla), rastitarkastajat, nollajuoksija

�Turvallisuus, tasapuolisuus ja lajin imago ja harrastusmahdollisuudet myös jatkossa

�Puskat ja pensaat –> lajin maine ja harrastusmahdollisuudet

�Opi omista ja muiden virheistä ja hyvistä kokemuksista/toimivista käytänteistä, kysy, 

keskustele, näytä, arvioi, koetulosta, testaa, älä sokeudu omalle tekemiselle

�Ratasuunnittelulla ja rastien sijoittelulla riskipaikkojen vähentäminen

�Turvallisuusseikkojen mietintä – liikennettä ei voida läheskään aina estää, hallitse

�Tasapuolisuusseikkojen mietintä

�Teko/apuaidat – vrt Vuokatin MM-sprintti (turvallisuus ja tasapuolisuus; parkkipaikat ym)

�Teiden ylitykset valvotusti, keskittäen, opastetolpat/suojatiet

Opastava ja ohjaava ote => sääntöjen tuntemus ja noudattaminen tutuksi (erityisesti: lapset ja

ikählöt, kuntosuunnistajat)

� ohjeet & valokuvia nettiin jo etukäteen (+kilp.ohjeet), jopa lähtöpaikalle/-karsinaan!?

� maastovalvojien ohje: 1) ehkäise (keltainen liivi, sijoittuminen) 2) opasta?! 3) estä: puskat, 

pensaat, aidat, nurmikot – lajin maine ja harrastusmahdollisuudet 4) hylkää –

maastovalvontapöytäkirja + hylkäysesitys kisakeskukseen soittaen heti



Rinttiradan suunnittelu

� Radan pituus mitataan lyhyintä sallittua reittiä; ratojen yhdistäminen

� Ocad näyttää matkan linnuntietä => kerrottava 1.15 – 1.6 :llä riippuen maastosta ja radasta

� Ohjeaika 12-15 min – aivan liian usein ylitetään!

� Monipuolisia/erilaisia reitinvalintoja – ei vain vasen oikea, saati vain yksi (kuin RR:n suunnittelu!)

� Lähdön järjestelyt – erillinen K-piste näkymättömissä  

� Rastilta jopa taaksepäin lähtö, takakautta tulo, umpikujat, portaat, kulmat, esteet,… 

� Tekoaidat, kielletyt alueet, esteet… tarvittaessa reitinvalintoja monipuolistamassa ja 

vaikeuttamassa – mieti tarviiko valvoa!

� Rastin sijoittaminen (rastimäärite ei ole aina selvä, mieti rastille tulo ja lähtö, ruuhka, …)

� Reitinvalintojen vertailu: reitin pituus, nousut, kulmien määrä, portaat, reitin monimutkaisuus, 

reitin selkeys, reitin suoraviivaisuus, … 

=> reitin nopeus – sujuvuus – varmuus… 

� Radan rytmitys erittäin tärkeä! Pitkä väli – mutta missä kohtaa rataa? Rastirypäs & 

suunnanmuutokset. Lapsille selkeämpi - ikähenkilöt ei näe (silti mittakaava 1:4000 ����

� 12-sarjan rata voi olla vaativuudeltaan kuin ikähenkilöiden rata ja samoja rasteja…

� Kisan jälkeen arvioi onnistuminen: palaute kilpailijoilta, SuunnistusNet, reittihärveli, ajat, 

hylkäysten määrä ja maastovalvojien raportit, palaute taloyhtiöiltä ja asukkailta, …  



Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 

ikähenkilöille: Mikonpäivän Suunnistus 2012

H21A-sarjan radan alku: vaativaa nopeaa ’säksätystä’ alussa, ettei kerkiä 

valmistautumaan vaativalle rastivälille 5-6



Sprinttikilpailun järjestäminen lapsille, nuorille, huipuille ja 

ikähenkilöille: Mikonpäivän Suunnistus 2012

H/D12-sarjan radan alku on selkeä, jota myös helpottaa se, että lapset saavat 

katsoa karttaa 1 min ennen starttiaan – auttaa ja selkeyttää paljon!

H65:lla oli sama rata - lapset voittivat ikäpapat mennen tullen!



Mikonpäivän Suunnistus 2013: H18-sarjan EM-katsastusradan alku

Radan ’profiili’ ja 

rastivälien tehtävät 

muuttuivat tyystin 

14. rastilta lähtien: 

alussa oli tiukkaa 

suorituksen 

hallinnan  ja 

reitinvalintojen teon 

testausta. 

Sitten 

vauhtinappula 

kaakkoon ennen 

Koskipuiston  

puisto-osuutta, 

jossa moni teki 

virheitä… 



Mikonpäivän Suunnistus 2013: H18-sarjan EM-katsastusradan loppu

H18-sarjan EM-katsastusradan lopussa testattiin 

’urku auki’ -osuuden jälkeen silmät sumeena

suunnistuksen hallintaa puistossa, johon oli 

tuotu kaksi tekoaitaa (rastivälillä 20-21) 

tuomaan lisää vaativuutta suunnistuksellisesti 

suoraviivaiseen  Koskipuistoon.

Tällä sinällään helpolla ja näkyvällä puisto-

osuudella tehtiin maitohapoissa ja 

katsastuspaineessa vielä isojakin virheitä….

Lopussa mielenkiintoinen kiertoreitinvalinta… 

Tämäkin katsastusrata on osoitus hyvän 

sprinttiradan näennäisen helppouden harhasta: 

huippukovassa vauhdissa suorituksen hallinta 

joutuu todella koville! Sprintti ei todellakaan ole 

helppoa - pistelepä  vaikka perässä H18-radan 

3,250 km, voittoaika  (Topi Raitanen) 13:07 min = 

4:02 min/km - 22 rastileimauksella ja noin 58 

tiukalla yli 90 asteen kulmalla ja n 130 portaalla 

höystettynä!!!  



Mikonpäivän Suunnistus 2013: H/D14 ja ikänaisten radan alku

Radan ’profiili’ ja 

rastivälien tehtävät 

muuttuivat 7. rastilta 

lähtien: alussa 

reitinvalintoja, kiertoja, 

portaita,… sitten alkoi 

’yli’vauhdikkaat välit…

Rata 2,292 km

H14: 1) 10:19 min = 4:30/km 

D14: 1) 11:51 min = 5:10/km

D35: 1) 12:49 min = 5:36/km

D40: 1) 11:26 min = 4:59/km

D45: 1) 13:32 min = 5:54/km



Mikonpäivän Suunnistus 2013: H/D10 ja H/D70-85 sarjojen radan alku

Rata selkeä, osin liiankin, 

mutta Vapriikki-museon

avointen ovien päivän takia 

laitettu iso kielletty alue 

aiheutti radan turhankin 

helppouden, mutta 

turvallisuus ennen kaikkea…

Tämä oli esimerkki siitä, että 

rtm joutuu usein tekemään 

kompromisseja mm. 

turvallisuuden 

varmistamiseksi.

Rata 1,662 km

H10: 1) 8:47 min   = 5:17/km!

D10: 1) 8:34 min   = 5:09/km!!

H70: 1) 10:06 min = 6:05/km

H75: 1) 12:34 min = 7:34/km

D75: 1) 15:22 min = 9:15/km



Mikonpäivän

Suunnistus 2013: 

H/D10 ja H/D70-85 

sarjojen radan 

loppu



Mitä sprintti on?

Vauhtia, nopeita päätöksiä, vaativuutta, näkyvyyttä…

Upea suunnistuksen lajimuoto

kaiken ikäisille!

Muista lajisääntöjen noudattaminen ja turvallisuus, 

jotta hienon lajin toimintaedellykset säilyvät ja 

lajin imago ja fair play –henki

pysyy hyvänä!



Sytytä henkilölle tuli ja

hän on lämmin koko päivän.

Sytytä henkilön sisäinen kipinä ja

hän on lämmin koko loppuelämänsä. 


