
 
 

Versio 29.8.2019 EJ 
 
Tarkkuussuunnistuksen Suomen mestaruuskilpailut 31.8.-
1.9.2019 Muuramessa.  
Muuramen Rastin 20-vuotisjuhlakilpailu. 
 
 
Kilpailuohjeet 
 
 
Yleistä 
 
Säännöt  
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. 
 
www-sivut 
Tietoa kilpailusta Muuramen Rastin kotisivulla 
https://www.muuramenrasti.fi/sm-tarkkuussuunnistus-2019/ 
 
Päätoimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja Esa Honkonen, 040 752 4795 esa_honkonen at luukku.com 
Ratamestari ja tiedottaja: Esko Junttila, 040 543 7772, esko.a.junttila at 
gmail.com 
Valvoja: Kyllikki Anttila, Suunta Jurva 
 
Tuomarineuvosto  
Juha Villikka Koovee, Pertti Hartman RaN ja Heikki Liimatainen RiSu. 
 
Kilpailukeskus 
Muuramen kulttuurikeskus Nisulantie 1, Muurame.  
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMark
er&n=6889526&e=430654&title=SM-
tarkkuuss.+2019+kilpailukeskus&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%2
2%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D 
 
Aukioloajat la 31.8. kello 9:30- ja su 1.9. kello 9:00- palkintojen jakoon 
saakka. Kahviosta löytyy Inva-WC. 
 
Kilpailukeskuksesta ajoaika lähtöpaikoille on autolla n. 12 min.  
ABC-Keljonkangas huoltoasemalta löytyvät ravintola ym. palvelut, Eteläväylä 
17, Jyväskylä. 
 
Avustajat 
Kilpailijat saavat käyttää omaa avustajaa sääntöjen mukaisesti. 



Protestiaika 
Rikkomusilmoitukset ja vastalauseet sääntöjen mukaisesti. Tulosten 
valmistuttua on 10 minuutin ”protestiaika”.  
 
Tulokset ja palkinnot  
Tulokset julkaistaan ilmoitustaululla ja myös netissä. Suomenmestaruusmitalit 
jaetaan tulosten selvittyä. Sijoille 1-3 mitalit ja 4-6 plaketit. 
 
Kielletty alue 
Harjoittelukielto: SM-tarkkuussuunnistus 2.9.2019 saakka. 
 

 
Kuva 1: Tempon ja normaalikilpailun kielletyt alue 
 
http://www.karttarekisteri.fi/kartta2017/index.php/pages/logout# 
 
 
Tempo 31.8. 
 
Inva-WC 
Kilpailukeskuksessa Muuramessa ja Keljonkankaan ABC-huoltoasemalla. 
Lähtöpaikalla ei ole vesoja.  
 
Lähtö ja pysäköinti 
Lähtöpaikalle on kilpailukeskuksesta n. 12 min ajomatka, Keljonkankaan 
urheilupuisto, Soratie 11, Jyväskylä. Pysäköinti P-paikalla tai liikennesääntöjen 
mukaan kadun varrella.  
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMark
er&n=6896221&e=433430&title=SM-
tempo+2019+pys%C3%A4k%C3%B6inti&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B
%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D 
 
Ensimmäinen lähtö on kello 11:00. Lähtöön ei kannata mennä liian aikaisin, 
koska lähtöpaikalla ei ole huoltotiloja. 
 



 
 
Kuva 2: SM-tempon alkukilpailun lähtöpaikka 
 
Malliasema  
Malliasema on kilpailukeskuksessa Muuramessa ennen lauantain tempoa.  
 
Nollarasti  
Tehtävän vastaus on nolla (Zero), kun lähin lippu on vähintään neljän (4) 
metrin päässä oikeasta paikasta tai eri kohteella tai pistekohteella 135 astetta 
väärällä puolella.  
 
Kartta  
Sprinttisuunnistuskartta, mittakaava 1:4000, käyräväli 2,5 m. Kartoitus Lauri 
Kontkanen 10/2017-11/2018. Tarkistukset Esko Junttila 8/2019.  
 
Maasto ja reitti  
SM-tempo on luonteeltaan metsätempo. Reitti kulkee kovapohjaista 
ulkoilualueen tietä, reitin pituus on 1,5 km, kokonaisnousu reitillä 45 m.  
 
Kilpailumateriaali  
Kilpailussa käytetään lähtöpaikoilta saatavia numerolappuja (numerot 61-98)  
Kilpailukortin saa lähdöstä ja myös reittikartan, jota tulee noudattaa. 
Numerolappu palautetaan Muuramen kilpailukeskukseen. 
 
Leimaus ja ajanotto 
Tempossa käsiajanotto. 
 
Toiminta tempo-asemalla  
Tempo-asemia on 6-7 (määrä ilmoitetaan lähtöpaikan ilm. taululla), asemilla 
on kuusi lippua ja viisi tehtävää. Toimitsija ojentaa karttaniput, joista toinen 
on irtonainen ja toinen sidottu. Kilpailija valitsee nipuista toisen. Karttoja ei 
saa vielä kääntää. Toimitsija osoittaa kaikki liput Alfa - Foxtrot. Toimitsija 
kellottaa suoritusajan aloitusluvasta: ”Aika alkaa nyt!” aina viimeiseen 
vastaukseen saakka. Maksimisuoritusaika 150 sekuntia. Väärästä vastauksesta 
saa 30 sekunnin aikasakon.  
Vastaukset on annettava lausuen lippujen nimillä: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, 
Echo, Foxtrot tai puuttuvalle lipulle Zero. Vastausta ei voi vaihtaa. Epäselvän 
vastauksen toimitsija pyytää toistamaan. Vastausta ei voi muuttaa ja ko. 
kartta tulee olla näkyvillä koko vastauksen ajan. (kts. säännöt). Jos et pysty 



ääntämään vastausta, näytä kirjainta kartalla. Kerro tämä etukäteen 
toimitsijalle. 
 
Vastaukset ja suoritusaika kirjataan kilpailijan kilpailukorttiin. Kilpailija 
tarkistaa ennen asemalta lähtöään vastauksensa.  
 
Maali 
Viimeisen aseman jälkeen kilpailukortin ottaa toimitsija. Vielä lähtemättömien 
kilpailijoiden kanssa ei saa kommunikoida eikä keskustella tehtävistä 
äänekkäästi myöskään lounaspaikoissa ennen viimeisen kilpailijan lähtöaikaa.  
 
Tulokset 
Tulokset julkaistaan kilpailukeskuksessa Muuramessa.  
Viisitoista (15) parasta ja tasatuloksen saaneet saavat lähtöluvan finaaliin heti 
tulosten selvittyä n. klo 14. 
 
 
Tempo-finaali 
 
Lähtö ja finaali-karanteeni  
Pysäköinti ja lähtöpaikka on kilpailukeskuksessa, Nisulantie 1, Muurame 
Kilpailijoiden tulee olla kilpailukeskuksessa sisällä kello 14:00. Tarkempi 
kellonaika ilmoitetaan tulostaululla. Ensimmäinen lähtö n. 15 min myöhemmin. 
 
Kilpailumateriaali  
Kilpailussa käytetään karanteenista saatavia numerolappuja (numerot 15-1)  
Kilpailukortti saadaan lähdöstä ja myös reittikartta, jota tulee noudattaa. 
Numerolappu palautetaan finaalin jälkeen kilpailukeskukseen. 
 
Tempo-finaalin kartta  
Sprinttisuunnistuskartta, mittakaava 1:4000, käyräväli 2,0 m. Kartoitus Esko 
Junttila 7/2019. 
 
Maasto, reitti ja asemat 
SM-tempofinaali on luonteeltaan urbaanitempo. Reitti kulkee kovapohjaista 
kevyenliikenteen väylää, reitin pituus on 1,0 km.  
Tempo-asemia on 2-4, asemilla on kuusi lippua ja viisi tehtävää. Asemien 
määrä ilmoitetaan karanteenissa. 
 
Yleisöasema  
Yhtä finaalin asemista pääsee yleisö seuraamaan. Asemalle opastetaan 
kilpailukeskuksesta n. kello 14. Kilpailun nopeuttamiseksi yleisö siirtyy lyhyen 
matkan omilla autoilla. Yleisön tulee olla katselualueella ennen 1. lähtöä. 
 
Palkintojen jako 
Finaalin jälkeen heti tulosten selvittyä. 
 



 
Normaalikilpailu 1.9. 
 
Inva-WC 
Keljonkankaan ABC-huoltoasemalla. Lähtöpaikalla ei ole vessoja, Sääksjärven 
uimarannalta löytyy tavallinen vessa. 
 
Kilpailukeskus 
Kilpailukeskus on Muuramen kulttuurikeskus, Nisulantie 1 Muurame.  
Huom! Kilpailuohje löytyy myös Ommellinen-liikkeen pihasta (pun. info-taulu). 
 
Lähtöpaikka ja pysäköinti 
Lähtöpaikalle on kilpailukeskuksesta n. 12 min ajomatka. 
Lähtöpaikan pysäköinti liikennesääntöjen mukaisesti kadun varteen 
(vuoropysäköinti) Sääkslahdentielle, Jyväskylä. Vain Inva- ja asuntoautot sekä 
toimitsijat saavat pysäköidä Ommellinen-liikkeen pihassa Sääkslahdentien 2. 
Pysäköinnistä on lähtöön kävelymatkaa ylämäkeen 700 m (viitoitus: sininen 
kuitunauha), Itätuulentie 13, Jyväskylä. 
Lähtöpaikalla ei ole tilaa oleskeluun eikä vessoja, joten lähtöön ei kannattaa 
tulla liian aikaisin. 
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMark
er&n=6894899&e=434053&title=SM-
PreO+2019+pys%C3%A4k%C3%B6inti&desc=&zoom=11&layers=%5B%7B%
22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D 
 
Ensimmäinen lähtö 10:00, väliaikalähtönä, emit ajanotto. 
 

 
 
Kuva 3: Pysäköinti, tavallinen vessa, kävelytie lähtöön (pohjoiseen). 
 



 
 
Kuva 4: PreO-lähtöpaikka 
 
Malliasema 
Malliasema on lähtöviitoituksen varrella ennen lähtöpaikkaa.  
 
Kilpailumateriaali  
Kilpailussa käytetään lähtöpaikalta saatavia numerolappuja (numerot 1-59). 
Testaa emit-korttisi tässä. 
 
Kilpailukortit (2 kpl) annetaan ennen aikarastille siirtymistä.  
 
Nollarasti 
Tehtävän vastaus on nolla (Zero), kun lähin lippu on vähintään neljän (4) 
metrin päässä oikeasta paikasta tai eri kohteella tai pistekohteella 135 astetta 
väärällä puolella.  
 
Aikarasti, leimaus ja ajanotto 
Aikarastit ennen varsinaista lähtöä ja maalin jälkeen. Aika-asemilla 
käsiajanotto. 
Normaalikilpailussa leimaus omalla pihtileimasimella ja ajanotto emit-kortilla. 
Muista leimata: lähdössä, yksisuuntaisen alussa (emit-kortin virkistys) sekä 
maalissa. 
Kartta on muovisuojuksessa 
 
Toiminta aikarastilla  
Kahdella aikarastilla on kuusi (6) lippua ja 3 tehtävää. Toimitsija ojentaa 
karttaniput, joista toinen on irtonainen ja toinen sidottu. Kilpailija valitsee 
nipuista toisen. Karttoja ei saa vielä kääntää. Toimitsija osoittaa kaikki liput A-
ja F. Toimitsija kellottaa suoritusajan aloitusluvasta: “Aika alkaa nyt!” aina 
viimeiseen vastaukseen saakka. Maksimisuoritusaika 90 sekuntia. Väärästä 
vastauksesta saa 60 sekunnin aikasakon. Vastaukset on annettava lausuen 
lippujen nimillä: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo tai Foxtrot. Ei 
nollavaihtoehtoa (ei Zero). Vastausta ei voi vaihtaa. Epäselvän vastauksen 
toimitsija pyytää toistamaan. Vastaukset ja suoritusaika kirjataan kilpailijan 
kilpailukorttiin. Kilpailija tarkistaa ennen asemalta lähtöään vastauksensa.  
 



Sallitut reitit  
Kilpailija saa kulkea karttaan ruskealla merkittyjä polkuja ja alueita pitkin. 
 
Kartta  
Sprinttisuunnistuskartta, mittakaava 1:4000, käyräväli 2,5 m. Kartoitus Lauri 
Kontkanen 10/2017-11/2018. Tarkistukset Esko Junttila 8/2019.  
 
Maasto, rata ja yksisuuntainen osuus 
Kovapohjaista ulkoilualueen tietä ja polkua. Reitin pituus on 1,0 km. 
Kokonaisnousu reitillä 25 m.  
Radalla on lyhyt yksisuuntainen osuus, jota ennen tulee leimata edeltävät 
rastit. Rasteja on 28. Maksimi suoritusaika on 114 minuuttia. (Para 120 min.). 
Katselutolppa on myös yhden lipun tehtävissä (A/Z). 
 
Maali  
Suoritusaika päättyy maalileimaukseen, jonka jälkeen kilpailija antaa 
kilpailukortin toimitsijalle. Hän tarkistaa kortin. Tämän jälkeen kilpailija siirtyy 
aikarastijonoon. Aikarastin jälkeen kilpailija palaa kilpailureittiä pitkin 
lähtöpaikalle ja palauttaa sinne oman kilpailukorttinsa ja purkaa emit-kortin 
tiedot. 
Muiden kilpailijoiden kanssa ei saa kommunikoida eikä keskustella 
paluumatkalla tehtävistä.  
 
Tulokset ja palkintojen jako 
Tulokset julkaistaan kilpailukeskuksessa Muuramessa ja netissä. Palkinnot 
jaetaan heti tulosten selvittyä. 
 
 
Mukavaa ja leppoisaa SM-kilpailua kaikille! 
 
Muuramen Rasti 


