
Avoimet kansalliset Karkki-Rastit  

Karkkilassa 22.5.2021, keski-/pitkänmatkan kilpailu 

 

KILPAILUOHJEET 

 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja näitä järjestäjän ohjeita. Noudattakaa 

mahdollisimman hyvin korona-ajan turvallisuusohjeita. Kilpailuun ei saa osallistua, jos ei 

tunne itseään terveeksi. Lähikontakteja tulee välttää ja tulee pitää riittäviä turvavälejä. 

Maskeja tulee käyttää muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana. Maski jätetään 

lähtöpaikalla roska-astiaan ja maalissa on jaossa uusia maskeja maaliin saapuneille 

kilpailijoille. Käsidesiä on saatavissa kisakahviossa, infossa, lähdössä, maalissa ja 

WC:n luona. 

 

Opastus 

22.5. klo 9 alkaen Vt2 Karkkilasta 9km Forssaan päin ja Forssan suunnasta 18km 

ennen Karkkilaa. Kummastakin ajoaika parkkiin n. 7 min. Pysäköinnin navigaattoriosoite 

Vuotinaistentie 561, Karkkila. 

 

Pysäköinti 

Vuotinaisten leirikeskuksessa ja Vuotinaistentien varressa. Ei pysäköintimaksua. 

Pysäköinnistä siirrytään suoraan lähtöön (katso kohdasta ”lähtö” tarkemmat ohjeet). 

 

Maalialue ja Info 

Pysäköinnistä matkaa maalialueelle 1,5-2,5 km, jonka ohi kuljetaan kumpaankin 

lähtöön. Info sijaitsee pysäköintialueella (kts. alueen kartta)   

 

Kilpailukartta 

Tulostekartta, 6-värinen 05/2021 (Janne Seppälä) mittakaavassa 1:10 000, käyräväli 5 

m. Sarjoissa H/D10RR, H/D12TR, H/D12, H/D14, H/D50-H/D90 kartan mittakaava 1:7 

500. Kartan koko sarjasta riippuen A5-A3. Kartat ovat muovikoteloissa. Kartta on 

nähtävissä lähdössä SSL:n sääntöjen mukaisesti. Karttaa ei kerätä pois maalissa. 

Kartan näyttäminen maastoon vielä lähtemättömille on kielletty. 
 

Maasto 

Valvoja on laatinut kuvauksen maastosta, joka on luettavista ennen kilpailuja 

kilpailusivuilla http://www.karkki-rasti.fi/fin/index.php/etusivu-2021sekä infon viereiseltä 

ilmoitustaululta. 

Maastossa ei ole juomarasteja eikä ensiapupisteitä. 

  

 

http://www.karkki-rasti.fi/fin/index.php/etusivu-2021


Kielletyt alueet 

Piha-alueet ja kielletyn alueen merkillä merkityt alueet ovat kiellettyjä alueita. Niille 

meneminen johtaa kilpailijan hylkäämiseen. Kilpailumaastoon ei saa mennä muulloin 

kuin kilpailusuorituksen aikana 

 

Sarjat, matkat ja lähtöpaikka 

 

Sarja Matka Lähtö  Sarja Matka Lähtö 

H21A 5,3 km 1  D21A 4,2 km 1 

H21B 2,8 km 2  D21B 2,8 km 2 

H35 4,2 km 1  D35 3,2 km 1 

H40 4,1 km 1  D40 3,1 km 1 

H45 4,0 km 1  D45 3,0 km 1 

H50 3,2 km 1  D50 2,9 km 1 

H55 3,1 km 1  D55 2,8 km 1 

H60 3,0 km 1  D60 2,6 km 1 

H65 2,9 km 1  D65 2,6 km 1 

H70 4,1 km 2  D70 2,8 km 2 

H75 2,8 km 2  D75 2,5 km 2 

H80 2,0 km 2  D80 2,0 km 2 

H85 2,0 km 2  D85 2,0 km 2 

H90 2,0 km 2  D90 2,0 km 2 

H20 4,1 km 1  D20 3,1 km 1 

H18 4,0 km 1  D18 3,0 km 1 

H16 3,2 km 1  D16 2,8 km 1 

H14 2,4 km 2  D14 2,4 km 2 

H12 1,7 km 2  D12 1,7 km 2 

H12TR 2,3 km 2  D12TR 2,3 km 2 

H10RR 
2,3 km   

(oikaisulla 2km) 2  D10RR 
2,3 km   

(oikaisulla 2km) 2 

 

 



Rastit ja leimausjärjestelmä 

Kilpailussa käytetään EMIT -leimausjärjestelmää. Kilpailija on itse vastuussa 

elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää lähtöluettelossa 

mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule tarkistamaan kilpailijan kilpailukortin 

oikeellisuutta tai sen toimivuutta ennen lähtöä. 

Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia, 

suoritus hylätään (Suunnistuksen lajisääntö 11.518). Elektronisen kilpailukortin (EMIT) 

muutokset on ilmoitettava lähtöreitin varrella olevaan info-pisteeseen ennen kilpailijan 

lähtöhetkeä. 

Toimivia EMIT -kortteja on mahdollisuus vuokrata infosta. EMIT -kortin vuokra on 5 

€/kpl. Ilmoitetun kortin numeron vaihtaminen infossa, maksu 5 €. Varaa tasaraha! Myös 

pankkikorttimaksu kelpaa. 

Vuokratuista kadonneista EMIT-korteista veloitetaan 70 €. 

Lähdössä on saatavilla EMIT-tarkistuslipukkeita. 

Mallirasti on infon läheisyydessä. Mallirastin yhteydessä on 0-leimasin, jossa voi 

tarkistaa EMIT-korttinsa toimivuuden. 

Rastimääritteet on painettu karttoihin, ei irrallisia rastimääritteitä. Lisäksi rastikoodit on 

painettu karttaan rastinumeron perään. 

 

Lähtöaikojen valinta 

Kilpailijat voivat valita oman lähtöaikansa kilpailusivuilla http://www.karkki-

rasti.fi/fin/index.php/etusivu-2021 olevasta lähtöaikalistasta keskiviikkona 9.5. klo 10 ja 

torstain 20.5. klo 18 välisenä aikana. Jälki-ilmoittautuneet voivat varata lähtöaikansa 

torstaina klo 10 alkaen. Lähtölistat tulevat kilpailusivuille pe 21.5.2021 aamupäivällä. 

 

Kilpailunumerot 

Kilpailunumeroita ei käytetä.  

 

Lähtö 

Kilpailussa on kaksi lähtöä. 

- Viitoitukset lähtöihin pysäköinnin yhteydessä – tien varrella on opasteita 0,5 

km välein joista kilpailija näkee matkan lähtöön. 

- Ensimmäinen lähtö on klo 11.00. 

- Lähtöihin kuljetaan maalialueen ohi 

- Lähtöluettelot löytyvät kisasivuilta. 

- Kilpailija on itse vastuussa, että ottaa oikean kartan. 

Lähtö 1: Matka pysäköintialueelta lähtöön 2,5-3,5 km, opastus sininen viitoitus 

Lähtö 2: Matka pysäköintialueelta lähtöön 2-3 km, opastus sininen viitoitus 
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Lähdön 1 toiminta 

- 4 min ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan 

- 3 min ennen lähtöaikaa EMIT -kortti nollataan 

- 2 min ennen lähtöaikaa on kilpailukartta nähtävillä 

- 1 min ennen lähtöaikaa kilpailija siirtyy karttatelineille ja riisuu maskin 

roskakoriin 

- Kartan saa ottaa lähtöhetkellä 

- K-piste on merkitty rastilipulla ja sinne johtaa viitoitus 

Lähdön 2 toiminta 

 

- Aikuisilla (H/D21B, H/D70-90) kuten lähtö 1 ohjeet 

- lasten sarjojen (H/D10RR - H/D14) toiminta erillisessä ohjeessa alempana. 

 

Viimeinen rasti ja maali 

Kaikissa sarjoissa on sama viimeinen rasti ja sama maali. Viimeisellä rastilla on kaksi 
rastipukkia, toinen lastensarjoille ja toinen aikuisille. Molempien rastipukkien leimat 
hyväksytään kaikille kilpailijoille. Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin, jossa on 
maalileimaus. Kilpailussa käytetään online maalileimausta ja leimaus suoritetaan 
maaliviivalla. Maaliintulon jälkeen on tarjolla desinfiointiainetta ja kertakäyttöisiä 
kasvomaskeja. Käsien desinfioinnin ja kasvomaskin pukemisen jälkeen kilpailija jatkaa 
leimantarkastukseen, jossa Emit-kortti luetaan. 

Epäselvät suoritukset selvitetään leimantarkistuksessa. Aikuissuunnistajien on varottava 

nuoria suunnistajia loppusuoralla. 

Lainakortit on muistettava palauttaa leimantarkistukseen tai infoon. 

Mahdolliset keskeyttäneet tulevat normaalisti maaliin ja ilmoittavat toimitsijoille 

keskeyttämisestä. 

Maalin jälkeen tarjolla vettä ja mehua 

Maali suljetaan klo 16.00. 

 

Tulokset 

Kilpailun aikana online-tulosseuranta kilpailusivuilla http://www.karkki-

rasti.fi/fin/index.php/etusivu-2021. Lopulliset tulokset ovat nähtävissä kilpailujen jälkeen 

kilpailusivuilla. 

 Palkinnot 

H/D21A sarjan kolme parasta palkitaan lahjakortilla, jotka toimitetaan postitse. Näiden 
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sarjojen palkittavien pyydetään toimittamaan osoitetiedot henri.faldt@ensto.com.  

H/D10RR-sarjojen kaikki osallistujat saavat osallistumispalkinnon maalissa.  

H/D21B, H/D35-90, H/D12TR, HD12-18 osallistujien kesken arvotaan etukäteen yksi 

palkinto/sarja. Lista arvontapalkintojen saajista julkaistaan pe 21.5 Karkkirastien www-

sivuilla http://www.karkki-rasti.fi/fin/index.php/etusivu-2021 

Arvontapalkinnot noudettavissa infosta. Arvontapalkintoja ei postiteta jälkikäteen. 

  

 

Keskeyttäneet 

Keskeyttänyt kilpailija leimaa maalissa ja ilmoittaa keskeyttämisestään emit-kortin 

tarkastuksessa. 

 

Pesu ja WC 

Pukeutuminen omilla autoilla. Järvipeseytyminen mahdollista pysäköintipaikan vieressä. 

WC:t sijaitsevat pysäköintipaikalle (vain 2 paikkaa) ja maalialueen lähellä (10 paikkaa), 

matkalla lähtöön. (kts. Erillinen kartta) 

 

Kahvila 

Pysäköinnin yhteydessä toimii kahvila, josta on mahdollisuus ostaa kahvia, virvokkeita 

ja pikkusyötävää yms. 

 

Kaupat 

Suunnistajan Kauppa ja Pekka Sport ovat pysäköintialueella (Vuotinaisten leirikeskus) 

 

Ensiapu 

Ensiapu sijaitsee maalialueella teltassa. Kilpailukeskuksesta löytyy myös lääkäri. 

Tarvittaessa tukeudutaan Lohjan sairaalan päivystykseen. 

 

LASTEN RATOJEN ERITYISOHJEET 

Rastit: 

RR-sarjan rastit ovat viitoituksen varrella selkeissä, hyvin näkyvissä kohteissa ja ne on 

merkitty tunnuksin RR1, RR2 jne. Muilla sarjoilla on normaalit rastitunnukset. Kustakin 

virheellisestä tai puuttuvasta leimauksesta RR-sarjalaisen aikaan lisätään 10 minuuttia, 

eikä suoritusta hylätä. 

 

RR/TR-viitoitus: 

Reitti on merkitty maastoon valkoisella yhtenäisellä muovinauhalla. 

 

http://www.karkki-rasti.fi/fin/index.php/etusivu-2021


Kartan antaminen ja avustus: 

Lasten lähdössä SSL:n suosittelema ohjausasema opastajineen. 

·         5 min ennen kuulutetaan lähtöaika ja lähtevien nimet, kilpailijat siirtyvät 

ohjausasemalle, jossa opastaja neuvoo. Alueella on näkyvillä RR- ja TR-sarjojen 

radat, muilla sarjoilla kartta, johon on merkitty K-piste 

·         4 min ennen lähtöajan ja kilpailukortin tarkistus 

·         3 min ennen kilpailija nollaa EMIT-korttinsa 

·         2 min ennen H/D10RR saa kartan ja häntä opastetaan, H/D12TR tutustuu 

karttaan, jossa on rata, H/D12 ja H/D14 tutustuu karttaan, jossa on K-piste 

·         1 min ennen H/D10RR suunnistaja tutustuu itsenäisesti omaan rataansa; 

H/D12TR, H/D12 ja H/D14 kilpailijat ottavat oman karttansa ja tutustuvat rataan 

·         lähtöhetki kilpailijat lähtevät matkaan 

 

Viimeinen rasti ja maali: 

Viimeisellä rastilla on kaksi rastipukkia, toinen lastensarjoille ja toinen aikuisille. 

Molempien pukkien leimat hyväksytään kaikille kilpailijoille. Viimeiseltä rastilta on 

yhtenäinen viitoitus maaliin. Maalileimaus suoritetaan maaliviivalla, josta siirrytään 

suoraan leimantarkistukseen. 

 

Toimihenkilöt: 

Kilpailun johtaja    Henri Fäldt puh. 0407780558 

Ratamestariryhmän johtaja  Rauno Autio puh. 0405345644 

Valvoja     Matti Viirto, Hiidenkiertäjät, puh. 0400422940 

Tulospalvelu     Tommy Rantala/Kokkens, puh. 0408331280 

Tiedottaja    Keijo Rantala, puh. 0500453322 

Info     Tuija Harju, puh. 0408437148 

 

Tuomarineuvosto: 

Puheenjohtaja   Jorma Helin, Rasti-Jyry 

Jäsen     Sirpa Kangasaho, Hiidenkiertäjät 

Jäsen     Kari Laine, Hiidenkiertäjät 

 

Antoisaa ja menestyksekästä kilpailua! 

KARKKI-RASTI RY 


