
 

 

 

 

 

 

WOC 2013 

Sprint Final   

Kuinka se tehtiin?  
Jukka Kemppainen  

   ratamestari 

 



 Valmistautumisaika  3 ½ vuotta. Kotikenttä. Tuttu kylä, 
tutut ihmiset. 

 Syvällinen sprintin sisäistäminen. 

 Kolmet MM-kisat, maailmancupia, Huippuliigaa, 
kansallisia kisoja, blogeja, kotisivuja, sprinttikarttoja. 

 Työryhmä. Ratamestari Jukka Kemppainen, ratamestari 
Antti Schroderus, valvoja Jarmo Puttonen, kartantekijä 
Pasi Jokelainen. 

 ”Esikisat”: Euromeeting Kuhmossa 2011 (Puttonen) ja 
maailmancup Kajaanissa 2012. Lisäksi Huippuliiga 
Kajaanissa 2007. 

 

 

 

Sprint Final  

 



 Tasapuolinen kilpailu ja maastonhallinta 

 Haasteellinen, reitinvalintoja  vaativa kisa. Paljon 

rasteja. Suunnistajalle koko ajan tekemistä. Erilaisia 

reitinvalintatehtäviä: suoraan, kiertäen, s-mutkaa. 

Välillä eteenpäin, välillä taaksepäin. 

 Mahdollisimman paljon kovaa juoksualustaa ja 

urbaania ympäristöä. ”Täydellinen kartta”. 

Viimeistelyssä radan ehdoilla kaikki oleellinen kartalle 

hyvin näkyviin (esim. ratapainatusten katkot, aidan 

väkäset). Mallisuunnistukseen kaikki oleellinen esille.  

 Mahdollisimman vähän metsää. Jos metsäosuuksia, 

kova alusta ja polkuja. Ei ylivoimaisen hankalia 

välejä, joissa rajuja aikaeroja.  

 Yleisöystävällinen, myös TV-tuotanto huomioon. 

 

  

Tavoite MM-finaaliin 



Lähtö - 1 – 2  
 Reikä kentän aitaan 

 Eka väli TV-väli 

 Toisella välillä parkkipaikan hallinta.  Aidat, TV-kuva 
siistiksi. Näkösuoja. Kerrostalojen väliin aita mäen alle, 
joka oli yksi harvoista ainoastaan reitinvalintaa vasten 
rakennetuista aidoista. 

 Kiellettyjen kohteiden nauhoitus. 

 Autojen hallinta pihalla. 

 Kolme reitinvalintaa, joista s-mutkavalinta lyhyin. Ero 
18 m seuraavaan.  

Mitä huomioitiin 

rastiväleillä?  

Perustana riittävä etukäteissuunnittelu 

Työkartat (aidat, portit, nauhoitukset, parkkipaikat) 

Luvat, pihojenhallinta (asukkaat, autot, koirat)  

Kaikki kartan mukaan sallitut kulkuväylät auki (autot, roskikset, ihmiset) 



Pitkä alkuviitoitus yleisön ja TV:n takia. Kakkosvälille hieman vääntämistä.  



Aitaa siistitty mainoksin. Aidan takana autoja parkissa. Näköeste myös kilpailijalle.                                        

Kuva: Jukka Liikari 



Kakkosrastin portaat edellisenä kesänä.                                    Kuva: Jukka Kemppainen 



 

Aita muurin päälle. Kartassa kielletty muuri ja ylhäältä huomaamaton. 

Kuva: Jukka Kemppainen 



Yllä yksityiskohta. 

Muista avata portti ja 

hoida vartiointi. 

Korostetun suuri rako 

talon ja aidan välissä. 



2 – 3  
 Pysäköintikiellot kadulle ja alueen valvonta jo aamusta 

alkaen.  

 Autojen hallinta pihoilla. 

 Aita parkissa olevien autojen takia katujen risteykseen. 

 Kiellettyjen kohteiden nauhoitus. Kolmosrastin pihalle 

alussa tarkoituksella myös väärää nauhoitusta ja 

korjaus vähän ennen kisaa. Tällä estettiin yleisön 

väärää parkkeerausta. 

 Pieniä reitinvalintaeroja. Oikealta lyhyin. 

 



3 – 4 
 Autojen hallinta kaikilla pihoilla. 

 Vasemmalta kierrettäessä aidat kesäterasseja varten ja 
portti auki pihalta pääkadulle. Portin valvonta. 

 Oikealta kierrettäessä aita estämään autiotalon ja 
piharakennuksen välistä juokseminen puskan takia. 
Sprintti ei ole puskasuunnistusta. 

 Kerrostalojen väliin jatkettiin jo olemassa olevaa aitaa. 
Tämä oli toinen vain reitinvalintaa varten rakennettu aita. 

 Pienen kielletyn alueen viereen aita korostamaan kieltoa. 

 Kolme päävaihtoehtoa, joista oikealta kierto lyhyin. Muut 
vähintään 18 m pitempiä. 

 



Autiotalon ja ulkorakennuksen välin puska 3 - 4 -välillä. Ei reitinvalintaa, koska talon 

pihalla aita ja umpiperä.                                                     Kuva: Jukka Kemppainen 



4 – 5 
 Pääkadun hallinta, ennakkotiedotus. Yhteydenotot rekka-

autofirmoihin, että eivät aja kylän läpi kisan aikana.  

 Autojen hallinta pihoilla, kukkakaupan ulkomyymälän 
varmistus. 

 Tienylityksien hallinta, nauhoitukset, tolpat, henkilöstön 
koulutus, ennakkovaroittajat, pillit avuksi. 

 Tienylitys oli esitetty mallisuunnistuksessa. 

 Kaksi päävaihtoehtoa, joista oikealta kierto 10 m 
lyhyempi. 

 Haluttiin tähänkin reitinvalintavaihtoehto, vaikka yksi 
ylityspaikka olisi ollut helpompi toteuttaa ja hallita. 

 

 
 



Mallisuunnistuksessa päätien ylitys.  Sama käytäntö kisassa.                                                                                                  

Kuva: Jukka Kemppainen                     



Reitinvalinta-aita 

auttoi myös 

pihanhallinnassa. 

Epäsopivan maaston 

poistaminen aidalla. 

Aidoilla tilaa katsojille ja 

torielämälle. Kilpailijoille 

vapaat reitit. 

Parkkipaikat 

autoille. 



Maastonhallintaa torilla. Aita erottaa katsojat ja kilpailijat.                                Kuva: Jukka Liikari      



Kun aita loppuu, täytyy olla esteetön väylä.  Autot poistettu.  Muovitolppia ja nauhaa 

käytettiin paljon ennakkohallintaan.                                               Kuva: Jukka Liikari 



5 – 6 
 Torin hallinta. Ennakkotyöt, aidat estämään torin 

toimintojen häiriintymistä ja rajaamaan yleisöä. Terassi. 

 Parkkikiellot. Lisäksi siimari yleisöä varten torin itäpäähän. 

Odotettavissa oli paljon ihmisiä torille. Aitaelementit tuotiin 

torille varastointiin tarkoituksella jo useita päiviä aiemmin. 

 Suunnistajien reittien vapaana pitäminen. 

 Pihojen autojen hallinta. Yksi lyhyt aita pankin pihalle 

parkkipaikan takia. 

 Yksi aita reitinvalintaa varten aidan ja talon väliin, mutta 

toimi samalla myös pihojen hallintaa helpottamaan. 

 Viisi reitinvalintaa, joista torilta vasemman talon pihalle ja 

sieltä aitojen välistä lyhyin. Muut 20 – 50 m pitempiä.  



6 – 7 
 Kutosrastin talon pihan hallinta. Ei todellinen reitinvalinta 

etupihan kautta, joten parkkeerausta ei rajoitettu. 

 Pihapuiden kaataminen siirrettiin tehtäväksi vasta kisan 
jälkeen. 

 Ennen seiskarastia pieni pätkä aitaa, joka estää 
pyykkitelineen ja pihakeinun läpi juoksemisen. Samalla 
hieman vääntöä välille, ettei pääse liian suoraan ja tulee 
kaksi reitinvalintavaihtoehtoa. Oikea 5 m lyhyempi. 

 Pihojen autojen hallinta aitojen avulla. 

 Moottoripyörä pois nurmikolta.   

 



Moottoripyörä pois kulkuväylältä. Omistajan ”löytäminen”. Siirrettäviä 

ajoneuvoja oli alueella paljon.                          Kuva: Jukka Kemppainen 



7 – 8 
 Autojen hallinta talojen ja vanhan huoltoaseman 

pihoilla sekä ja huonekaluliikkeen edessä. 

 Aita huoltoaseman taakse estämään 

puskasuunnistus. Pyrittiin estämään kaikki 

kasvillisuusspekulaatiot, kun reitti ei kulje vihreän 

läpi eikä hoitamattomilla nurmikoilla. Vain hyvä 

juoksualusta kelpasi reitinvalinnoille. 

 Vasemmalta kierto noin 10 metriä lyhyempi. 



Piha tällaisenaan ei kelvannut. Auto edessä. Suoja-aita.         Kuva: Jukka Kemppainen 



                                                                                                   Kuva: Jukka Kemppainen   

Vanhan huoltoaseman takapiha hoitamaton ja pusikkoinen. Ei kisakäyttöön. Aita 

esteeksi. 



Selvät 

reiät. 

 

Autoille 

tilaa.  

Parkki- 

paikka 

kiinni. 



 8 – 9 
 Pihojen hallinta 

 Käytettiin aitoja parkissa olevien autojen hallintaan. 
Parkkeerauksen estäminen jo edellisillasta alkaen siellä, 
missä ei aitaa auttamassa. Porttien varmistus. 

 Torin hallinta. Katujen hallinta. Ison parkkipaikan aidoitus. 
Aitakasa varastoitiin jo hyvissä ajoin parkkipaikan vierelle.  

 Tehtiin aukko aitaan hieman ennen ysirastia. Vieressä 
autotallin takana olisi ollut jo pieni portti, mutta haluttiin aukko, 
jonka helpommin huomaa kartalta. Riittävän suuri reikä, että 
erottuu varmasti. Samoin rivitalon takapihalle menevää aitojen 
väliä  korostettiin. Peräkärry pois aidan ja autotallin välistä. 

 Ainakin kuusi eri reitinvalintavaihtoehtoa, joista keskeltä 
luoviminen lyhyin. Äärioikealta 65 metriä ja äärivasemmalta 
75 metriä lisämatkaa. Haluttiin tähän väli, missä keskeltä 
selvästi lyhyin reitti eikä liian vaikeasti havaittavissa.  

 

 



Parkkipaikan ja 

kasvillisuuden 

suoja-aidat. 

Tonttien aidan 

jatkoa n. 7 m, 

kulkureitti kiinni.  

 

 

 

Pienen kielletyn 

alueen korostus 

aidalla.  



9 – 10 
 Pihojen hallinta. Parkkipaikkojen hallinta ja 

katuparkkien hallinta. Aloitettiin jo edeltävinä päivinä. 
Aamusta alkaen päivystys. 

 Kiellettyjen kohteiden nauhoitus. Terveyskeskuksella 
nauhoitettiin molemmat puolet pensasaidoista, kun 
hätätapauksessa terveyskeskuksessa saattoi käydä 
kilpailijoita ennen kisapäivää. Radan kulkusuunta 
salattiin. 

 Lyhyt pätkä aitaa estämään heti alussa pihalta 
toiselle juokseminen. Ei haluttu pihan läpi kulkua ja 
toimi myös reitinvalinnallisesti. Nyt pitää kiertää. 

 Varsinkin ysirastin lähellä olevissa tontinväliaidoissa 
oli kaksinkertainen valvonta eli valvojia molemmilla 
puolilla aitaa.  

 Vähintään neljä mahdollista reitinvalintavaihtoehtoa, 
joista alussa oikealta ja sitten mahdollisimman 
suoraan oli lyhyin. 

 Terveyskeskuksen lähellä aitoja käytettiin myös 
parkkipaikkojen ja kasvillisuuden suojelemiseen. 
Alussa aidat rakennettiin tarkoituksella väärin.   



10 – 11 – 12 
 Autojen hallinta ja pyörätelineiden siirtäminen. 

 Aloitettiin jo edeltävinä päivinä. Päivystys aamusta 
alkaen. 

 Yksi lyhyt aita alussa autojen ja pyörien takia.  

 Lisäaitaa terveyskeskuksen yläparkkipaikalle 
autojen takia.  

 Oikealta kierto hieman lyhyempi ja vasemmalla 
lisäksi portaat ylöspäin. 

 11-12. TV-väli, väliaika. Ei reitinvalintavaihtoehtoja. 



Aitaa oli kartalla n. 6 km, kilpailualueella  

n. 4 km,  josta kilpailua varten 

rakennettua aitaa n. 600 m ja 

pelkästään reitinvalintaan n. 60 m! 

On aivan sama, mikä aita on rakennettu 

edellisiltana ja mikä viisi vuotta sitten. 

Kartta kertoo, mistä saa juosta.  

Tasapuolisuuden takia esittelimme 

kilpailua varten rakennettuja 

aitaelementtejä mallisuunnistuksessa.  

Tarkoituksella varastoimme niitä 

kasoittain mallisuunnistusalueelle, että 

kaikki ne varmaan huomaavat. Lisäksi 

kerroimme joukkueenjohtajien 

kokouksessa, että vain kisaa varten 

tulevaa aitaa on aika paljon.  

Karsintaan rakennettiin myös 

väliaikaista aitaa, että idea varmasti 

tulee kaikille selväksi.     

Maailmancupissa Kajaanissa ja 

Euromeetingissä Kuhmossa 

suunnistajat oppivat idean ja se haluttiin 

viestittää myös niille maille, jotka eivät 

näihin kisoihin osallistuneet.  Kuva: Jukka Liikari 



Aitaa varastoituna mallisuunnistusalueelle.          Kuva: Jukka Kemppainen 



12 – 13 
 Parkkipaikan hallinta. Iso aukio, jonka länsiosa haluttiin 

säilyttää parkkipaikkana. Parkkiruutujen mukaan aitaa, 

joka mahdollisti periaatteessa suuren osan itäosaakin 

autojen parkkeeraukseen. Itäosa kuitenkin päätettiin 

lopulta kieltää autoilta. Edellisiltana parkkipaikan käytön 

estävä nauhoitus. Aita rakennettiin aluksi tahallaan 

väärin. Lopullinen muoto kisapäivänä. 

 Haluttiin aukko aitaan ja näin kolme reitinvalintaa heti 

TV-rastilta lähdettäessä. Kierrot tuovat lisämatkaa 10 – 

14 m. Ei kahta väliä ilman reitinvalintaa peräkkäin. 

 



Autot, 

nurmikoi-

den aita-  

narut 

pois, 

kielto- 

nauhat 

pensas-

aitaan, 

tonttiaita 

kiinni 

 

Autot 

pois,  

nauhoi-

tus 

Rasti-

nenän 

raivaus 



Miesten 13 – 14 
 Autojen hallinta. Parkkipaikkojen rajoittaminen 

illalla. 

 Rasti 14 oli alun perin vihreällä, mutta rastinenä 

raivattiin kisaa varten. Ei haluttu rastia vihreälle 

nenälle. Kyseinen piste tuntui radalle sopivalta. 

 ”Viimeinen talo vasemmalta” oli lyhyin reitti, mutta 

oikealtakin harjun yli pääsi kulkematta puskan läpi 

(+14 m).  



Miesten 14 – 15 
 Kevyen liikenteen väylän hallinta. Oikealta 8 metriä lyhyempi, 

mutta lopussa jyrkkä alamäki. 

Miesten 15 – 16 
 Pihojen hallinta. Autopaikkojen hallinta. Oikealta kierrettäessä 

kaksi autopaikkaa suojattiin aidalla.  

 Lyhyt pätkä aitaa myös jo olemassa olevan aidan jatkeeksi puskan 
kohdalle. Aita oli erittäin luontevassa paikassa ja toimi autojen 
hallinnan ja reitinvalinnankin kannalta. Estää suoran juoksun 
pihalta toiselle. Kiellettyjen alueiden nauhoitus. 

 Kahdelta pihalta narujen poistaminen nurmikon reunasta kisan 
ajaksi. 

 Talon ikkunaremontin alkamisajankohdan varmistaminen. 

 Oikealta kierto on 17 m lyhyempi ja sielläkin kaksi samanmittaista 
vaihtoehtoa.  

 

 
 

 



Nyt 

vaihteeksi 

s-mutka 

hyvä. 



Miesten 16 – 17 
 Pihojen hallinta 

 Autojen ja parkkipaikkojen hallinta. 

 Kiellettyjen kohteiden nauhoitus. 

 Kolme pääreitinvalintavaihtoehtoa, joista vasemmalta 
kierrossa vielä useampia eri toteutusmahdollisuuksia. 

 Keskeltä s-mutka lyhyin ja nopein. Vasemmalta 
vähintään 25 metriä reitistä riippuen ja oikealta 45 metriä 
pitempi. Lisäksi vasemmalta vielä harju välissä, jonka 
toki voi kiertää juoksemalla lisämatkaa.  

 Nyt haluttiin suosia s-mutkaa. 



Portin varmistus. 

Nippusiteellä kiinni ja valvoja. 

 

Pihaparkkien suojaus aidoilla 

toimi erinomaisesti 

reitinvalinnallisestikin. 

 

 

Nauhoitus kielletylle alueelle 

ja autot pois parkista. 

Kaikki aidan väkäset 

mietitty ja käännetty siten, 

että kulkureitit helpompi 

havaita.  



Miesten 17 – 18 
 Pihojen hallinta. 

 Parkkipaikkojen hallinta. Aika paljon aitaa pihoilla 
olevien autojen vuoksi. Toimivat myös reitinvalinnan 
kannalta erinomaisesti. Vasemmalta ja loppu 
nurmikoiden kautta selvästi lyhyin. Oikealta 45 m 
lisämatkaa. Vasemmaltakin lisäksi useita huonoja 
vaihtoehtoja. 

 Talon remontin ajankohdan varmistaminen. Remontti 
kisan jälkeen. 

 Kiellettyjen kohteiden nauhoitus. 

 

 

 

 

 



Miesten 18 – 19 
 Pihojen hallinta. 

 Pääkadun ylityspaikka. Ennakkovaroittajat. 

 Henkilöstön koulutus.  

 Pari autopaikkaa ennen ylityspaikkaa hallintaan jo 

aamulla.  

 Kiellettyjen kohteiden nauhoitus. 

 

 



Pensasaitojen nauhoitus molemmilta 

puolilta.  

 

 

 

Kasvillisuuden raivaus, nurmikon 

leikkaus, autot pois vieraspaikoilta ja 

autojen siirto 1.5 metriä 

terveyskeskuksella, piharemontin 

siirtäminen.  



Naisten 13 – 14 
 Pihojen hallinta. 

 Autopaikkojen hallinta. 

 Kiellettyjen kohteiden nauhoitus. 

 Kaksi pääreitinvalintavaihtoehtoa. Lisäksi eri 

variaatioita. 

 Oikealta noin 25 metriä lyhyempi. 

 



Naisten 14 – 15 
 Pihojen hallinta.  

 Autopaikkojen hallinta. Vieraspaikkojen nauhoitus 
edellisenä iltana.  

 Talon piharemontin varmistaminen. 

 LVI-liikkeen pihan siivous ja liikkeen autoille sopivat 
parkkipaikat. Puskan raivausta pihojen välisestä 
raosta, että rako saadaan kartalle riittävän suureksi. 

 Puolenkymmentä vaihtoehtoa. Rastilta taaksepäin 
ja sitten pihojen läpi on vähintään 30 metriä muita 
lyhyempi. 

 



Naisten 15 – 16 
 Autopaikkojen hallinta. Tien ylitys. Ennakkovaroittajat. 

 

lllll 

 

ll 

Tien ylitys ja  järjestyksenvalvoja. Kielletyn alueen tarkka nauhoitus.   Kuva: Jukka Liikari 



Täynnä olevaa parkkipaikkaa ei käytetty suunnistukseen. Kuva otettu joskus 

pesismatsin aikaan.                                                                  Kuva: Jukka Kemppainen  





Pitkä väli 19 – 20  
 Pihojen ja autopaikkojen hallinta. 

 Kiellettyjen alueiden nauhoitus. Roskalavan siirto.  

 Aita parkkipaikan suojaksi ja lisäksi aita estämään 
kulkua alueelle, minne ei haluttu suunnistajien 
menevän. 

 Vasemmalla kierrolla on rinteessä ennen tienylitystä 
kaistale kunnan maata, joka otettiin käyttöön ja tontit 
nauhoitettiin. 

 Harjun päälle raivattiin kolo vihreään kasvillisuuteen ja 
vastaava myös karttaan. Harjun päällä metsässä 
polkuja ja kova maapohja. Jos olisi ollut pehmeää, ei 
olisi kelvannut  ratasuunnitteluun. 

 
 



 Tuliketun alueelle porttien hallinta: toinen kiinni ja 

toinen auki. Kiinni oleva portti ohjasi juoksijat pois 

parkkipaikalta. 

 Oikealta kierrettäessä on jo radan alkupään hallinta 

käytössä. Myös äärioikeaan kiertoon oltiin 

varauduttu ja siellä oli paljon kiellettyjen pihojen 

nauhoitusta. Reilu lisämatka ei kuitenkaan ketään 

kiinnostanut. 

 Reitinvalintavaihtoehtoja on paljon ja niitä myös 

käytettiin. 

 Vasemmalta harjun päältä on noin 15 metriä 

lyhyempi matka kuin oikealta alakautta pihat 

optimaalisesti oikoen. Noususumma on sama. 

Oikealta tulijat olivat pääsääntöisesti nopeampia. 

Kuitenkaan juuri kukaan ei tullut harjun päältä 

optimireittiä.  



 Miehistä harjun kautta Martin Hubmann, joka oli 

lopputuloksissa sijalla 22, hävisi kuitenkin vain 3 

sekuntia pronssimies Jonas Leanderssonille ja 5 

sekuntia hopeamitalisti  Scott Fraserille, jotka 

juoksivat oikealta.  Måre meni toki 10 sekuntia 

Martinia kovempaa. 

 Naisissa harju kautta nelonen Maja Alm hävisi 14 

sekuntia oikealta juosseelle välin nopeimmalle 

Annika Billstamille, mutta vain 5 sekuntia Venla 

Niemelle. Varsinkin naisilla oli usealla vaikeuksia 

harjun päällä ja harjulta alastulossa. Näin myös Maja 

Almilla. 

 Tavoite oli, että optimaaliset reitit vasemmalta ja 

oikealta eivät eroa ajallisesti liian paljoa toisistaan. 

Ainoa rastiväli, jota koejuostiin ja todettiin välin 

olevan käyttökelpoinen. 

 



Puoliavoimen alueen ja metsän täytyi olla kovapohjaista. Muuten ei olisi kelvannut 

reitinvalintavaihtoehdoksi.                                                          Kuva: Jukka Liikari 



                                                                                         Kuva: Touho Häkkinen Pitkä rastiväli loppuu tähän. Yleisö katselee kauempaa. 



Rastipukki kokoontaitettava. 

Rastisalkona irroitettava  

sähköpaimenpoikakeppi. Tarvittaessa 

pukkeja tuettiin hiekkasäkeillä. 

Rastipukin suunnittelu: Jukka 

Kemppainen, Jyri Immonen ja Ilkka 

Härkönen. 

Kuva: Touho Häkkinen 



Jos ei löytynyt mieleisestä paikasta rastipistettä, käytettiin pisteenä rakennetun 

aidan päätä.                                                                     Kuva: Touho Häkkinen 



Loppuun esteetön eteneminen. Aidat, siimarit, järkkärit. 



20 – 21 
 Rastilta 20 TV-kamerat saattelivat suunnistajat maaliin. 

 Yleisön hallinta tärkeää etenkin lopussa. Suunnistajille 
esteetön kulku lopun lyhyille rastiväleille. 

 Aitaa rajaamaan katsojia juoksureitiltä. Rannan puolella 
siimari rajaamassa katsojia. Jämäkät järjestysmiehet. 

21 – 22 
 Yleisön hallinta.  

 Talon läpi tai vasen kierto. Talon läpi noin 15 metriä 
lyhyempi.   

 

 

 



Siimari ja järkkärit rajoittamassa yleisöä. Esteetön eteneminen maaliin saakka. 

                                                                                                             Kuva: Jukka Liikari                                                     



 22 – 23 – 24 - maali 

 Yleisön hallinta.  

 Viimeiselle rastille reitinvalinta. Oikealta 23 m 

pitempi.  

 Moni juoksi eteenpäin rastilta liian kauas ja tuli 

suuria virheitä reilu sata metriä ennen maalia. 

 Tavoiteaika oli 14 min. Naisten voittoaika 14:10.6 ja 

miesten 14:19.6. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuva: Jukka Liikari 

    

Viimeinen vilkaisu karttaan 

ennen maalia. Viimeisellä  

rastivälillä tuli joillekin isoja 

virheitä.  



 Aluevalvojia 32, joista suuri osa oli jo aamulla karsinnassa 
Katinkullassa ja kaikki finaalissa Sotkamossa. Osa henkilöistä 
jäi jo aamulla Sotkamoon toisen ratamestari Antti 
Schroderuksen kanssa varmistamaan alueen hallintaa. 
Aluevalvojat koulutettiin etukäteen tehtäväänsä. Heillä oli 
apulaisia ja kokonaismäärä maastovalvonnassa oli n. 120 
henkilöä. Liikenteenvalvonnassa oli lisäksi metsästysseuran 
ihmisiä n. 25.   

 Yhteistyötä tehtiin isännöitsijöiden, huoltofirmojen, 
ammattiautoilijoiden, liikkeenharjoittajien, talojen asukkaiden, 
talojen omistajien ja vuokralaisten kanssa. Lisäksi Sotkamon 
kunta oli tärkeä yhteistyökumppani. 

 Halusin käydä sopimassa itse henkilökohtaisesti 
liikkeenharjoittajien ja taloyhtiöiden asukkaiden kanssa 
tapahtumaan liittyvistä asioista ja samalla tiedottamassa, mistä 
on oikein kyse. Tiedotteet liikkeisiin ja rappukäytäviin. 

 Lupia hankittiin myös tonteille, joita ei käytetty. 

Henkilöstö 

ja yhteistyötahot 

        



 Sotkamon suviyössä sahailevat Schroderus ja Puttonen. Kuva: Jukka Kemppainen  



Kartantekijä Jokelainenkin tarvitsi  välillä avustajia. Kuva: Jukka Kemppainen 


