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Muuramen Rastin kansallinen tarkkuussuunnistuskilpailu 12.6.202, tempo ja 
normaalikilpailu (PreO) 
ja Keski-Suomen Suunnistuksen aluemestaruuskilpailu 
 
Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n tarkkuussuunnistussääntöjä sekä järjestäjien antamia 
ohjeita. 
 
Kilpailukeskus ja palvelupisteet 
Kilpailukeskus on Jyväskylässä Säynätsalon saarella, osoite: Vanerila, Puutie 1, 
Jyväskylä. Ei sisätiloja. Ruokailu-, kahvila- ja wc-palvelut löytyvät kätevästi Shell 
Helmisimpukka Muurame, Muuramentie 69.  
Muita palvelupisteitä: 
ABC Keljonkangas Eteläväylä 17, Jyväskylä, SEO-Säynätsalo Kinkovuorentie 4 
Jyväskylä, Aalto Pizzeria Parviaisentie 5 ja Sale-kauppa Parviaisentie 6. 
Autojen pysäköinti kilpailukeskuksen viereen liikennesääntöjen mukaisesti 
parkkialueelle, Parviaisentie 3, Jyväskylä. 
 
Kielletty alue on Säynätsalon saari 
Ennen kilpailua kilpailualueella kulkeminen on rajoitettua tai kiellettyä. 
 

 
Sallittua on saapua kilpailukeskukseen ja käydä kävellen Sale:ssa tai ajaa Salen 
pysäköintialueelle rakennuksen eteläpuolelta. 
 

 
Mallirasti 
Kilpailukeskuksessa on tempon mallirasti, jossa voi ennen kilpailua tutustua 
rastivälineisiin ja aikarastin rutiineihin. 
 
 



Maastokuvaus 
Tempossa ja normaalikilpailussa maasto on kylätaajamaa ja puistoaluetta sekä 
kangasmetsää. Kulku-urana on kovapohjaisia kevyenliikenteen väyliä ja 
metsäpolkuja. Keski-Suomessa Päijänteen rantamaisemissa kivien ja jyrkänteiden 
määrä ja koko vaihtelevat alueittain ja korkeuserot ovat usein suuret tehden esim. 
kivien luokittelun haastavaksi. 
 
Kokonaisnousua on 25 m, ennen maalia alamäki yksisuuntaista osuutta. 
 
Kartat 
Molemmissa kilpailuissa on tulostetut sprinttisuunnistuskartat mittakaavassa 1:4000, 
käyräväli 2,0 m. Kartoittajana on ollut Topi Syrjäläinen 7/2019, ajantasaistus Esko 
Junttila 5/2021.  
 
Avustajat 
Kilpailijat saavat käyttää avustajaa sääntöjen mukaisesti. H/D12-sarjassa voi huoltaja 
olla mukana, mutta ei saa osallistua tehtävien suorittamiseen. 
 
Lähdöt 
Tempon lähtöpaikka on kilpailukeskuksessa ja PreO:n aikarasti ja lähtöpaikka on heti 
tempon viimeisen aseman jälkeen. 
 
Numerolaput ja muu materiaali 
Numerolaput noudetaan kilpailukeskuksen infosta. Tempon kilpailukortit ja opaskartan 
saa lähtöhetkellä. Vain PreO-kilpailuun osallistuvat saavat PreO-aikarastin 
kilpailukortin ja opaskartan infosta. PreO:n kilpailukortti ja varapihtileimasimia on 
PreO:n lähtöpaikalla. Numerolaput on palautettava. Kilpailussa käytetään omaa emit-
korttia. 
 
Lippujen nimeäminen 
Lippujen nimet vasemmalta oikealle ovat: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo ja Foxtrot 
sekä nollavaihtoehto Zero. Jos toimitsija ei kuule vastausta, hän pyytää toistamaan. 
Jos kilpailija vastaa esim. ”Bravo, ei kun Zero”, vastukseksi kirjataan Bravo. 
PreO:ssa vastaus leimataan kilpailukorttiin omalla pihtileimasimella. Järjestäjällä on 
muutamia lainattavia leimasimia. Puuttuvasta leimasta tai kaksoisleimauksesta 
vähennetään 1 piste. 
 
Nollarasti 
Tehtävän vastaus on nolla (Zero) tempossa ja PreO:ssa, kun lähin lippu on vähintään 
neljän (4) metrin päässä ratamestarin määrittelemästä oikeasta paikasta tai eri 
kohteella tai pistekohteella vähintään 135 astetta väärällä puolella. 
 
Tempo-kilpailu 
Tempossa on väliaikalähtö 2,5 minuutin välein, alkaen klo 10.30 kilpailukeskuksesta. 
Kaikissa sarjoissa samat tehtävät. 
Kilpailijoille annetaan lähtöhetkellä opaskartta, jossa on temporeitti (noususumma 8 
m) ja myös reitti PreO:n maalista kilpailukeskukseen. 
Käytä viranomaisohjeiden mukaisesti maskia ja käytä Odota tässä -kylttien vieressä 
olevaa käsidesiä. Muista turvavälit! 
Kilpailija kutsutaan Odota-paalulta: ”Seuraava”. 
Tempossa on 6 asemaa ja kussakin 5 tehtävää, joilla on myös nollavaihtoehto (Z). 
Tehtäväkarttaniput on sidottu (ei irrallisia). Kilpailija saa kääntää karttanipun 



kansilehden, kun suoritusaika alkaa: ”Näet kuusi lippua, Alfa, Bravo, … Foxtrot, - aika 
alkaa … nyt”. Suorituksen aikana saa näkyvissä olla vain yksi kartta. 
Tempossa maksimiratkaisuaika on yhteensä 150 sekuntia / asema ja kokonaisaikaan 
lisätään 30 sekuntia jokaisesta väärästä vastauksesta. 
 
Kilpailija jättää tempon kilpailukortin PreO:n aikarastille ja saa sen kilpailun jälkeen 
infosta. 
 
PreO-kilpailu 
Osallistuessaan vain PreO-kilpailuun, kilpailija kulkee opaskartan mukaisesti asemat 
ohittavaa reittiä tai temporeittiä PreO:n aikarastille. Ohita asema, kun kilpailija ei ole 
suorittamassa tehtäviä. 
PreO:n aikarasti on heti viimeisen tempoaseman jälkeen, jossa kuusi lippua ja 4 
tehtävää.  
Käytä viranomaisohjeiden mukaisesti maskia ja käytä Odota tässä -kylttien 
vieressä olevaa käsidesiä. Muista turvavälit! 
Kilpailija kutsutaan Odota-paalulta: ”Seuraava”. 
PreO:n aikarastilla on 1 asema ja 4 tehtävää, joilla ei ole nollavaihtoehtoa (Zero). 
Tehtäväkarttanippu on sidottu (ei irrallisia). Kilpailija saa kääntää karttanipun 
kansilehden, kun suoritusaika alkaa: ”Näet kuusi lippua, Alfa, Bravo, … Foxtrot, - aika 
alkaa … nyt”. Suorituksen aikana saa näkyvissä olla vain yksi kartta. 
PreO:ssa aikarastilla maksimiratkaisuaika on yhteensä 120 sekuntia. Väärästä 
vastauksesta tulee 60 sekunnin aikasakko. 
 
PreO-kartta on muovisuojuksessa. 
 
E-sarjan kokonaismatka matka 1,9 km + 290 metrin siirtymäosuus, jota ei lasketa 
suoritusaikaan, kokonaisnousu 25 m, 26 tehtävää, maksimi suoritusaika on 135 min 
(P 141 min). 
A-sarjan matka 1,7 km + 290 metrin siirtymä, kokonaisnousu 25 m, 16 rastia, 
ohjeaika on 99 min (P 105 min). Ei sisällä siirtymäaikaa.  
HD12-sarjan (B-rata) matka on 1,1 km, + 290 metrin siirtymä, 9 tehtävää, 
maksimiaika 60 min. Ei sisällä siirtymäaikaa. Huoltaja saa olla mukana. 
 
Radalla saa liikkua vain kartalle ruskealla värillä merkittyjä kevyenliikenteen teitä, 
polkuja tai alueita pitkin (Omavalvonta periaate). Osa näistäkin reiteistä on kiellettyjä 
ja niihin on merkitty kartalle violetilla poikkiviivalla ylityskielto tai kielto on piirretty 
tilapäisesti kielletyn alueen merkillä. Kiellettyjä reittejä tai alueita ei ole merkitty 
maaston. Niillä liikkuminen voi johtaa suorituksen hylkäämiseen. 
 
Ratkaisupaalussa on rastin järjestysnumero ja sarjatunnus, Elit-sarjassa valkoinen, A-
sarjassa sininen sekä H/D12 radalla oranssi lappu. Reitin alkuosalla mäen rinteessä on 
paalu kävelytien metsänpuoleisessa reunassa teknisitä syistä ja vihreä väri 
öljysoratien reunassa, josta liput näkyvät. Yhden lipun tehtävissä ei ole 
ratkaisupaalua. Kauempana olevissa rasteissa voi olla kaksi rastilippua päällekkäin 
näkyvyyden parantamiseksi. 
 
Kokonaisajan laskennassa käytetään emit-leimausta. Rata koostuu kahdesta osasta. 
Muista nollata emit-kortti PreO:n lähdössä, leimata välimaalissa ja välilähdössä sekä 
maalissa. Emit-kortin purku ja kilpailukortin palautus kilpailukeskuksessa. 
Maksimiajan ylityksestä vähennetään yksi piste alkavaa 5 minuuttia kohden. 
 



Kaikilla radoilla on yksisuuntainen osuus maaliin, merkitty karttoihin ja maastoon. 
Muista leimata edeltävät rastit ennen sille siirtymistä. Toimitsija voi tarkistaa kortin. 
Maalin läpi saa kulkea viimeisille tehtävärasteille. 
 
Maali 
PreO-maalissa toimitsija kirjaa tuloajan sekunnin tarkkuudella ja tarkistaa kortin. 
Kilpailija vie kortin infoon. Opaskarttaan on merkitty reitti maalista 
kilpailukeskukseen. 
 
Tulokset 
Kilpailukeskuksessa ei ole tulostaulua. Tulokset julkaistaan nettisivulla 
https://preoresultat.se 
 
Protestiaika 
Rikkomusilmoitukset ja vastalauseet sääntöjen mukaisesti. Tulosten valmistuttua on 
10 minuutin ”protestiaika”. 
 
Palkinnot 
Molemmissa kilpailuissa Elit-sarjassa palkinnot jaetaan kolmelle parhaalle ja A-
sarjassa voittajalle. Lasten H/D12 (B-rata) radalla palkitaan kaikki. AM-kilpailun 
mitalit toimitetaan jälkikäteen. 
 
Nähtävyydet 
PreO-kilpailun jälkeen on mahdollisuus tutustua Alvar Aallon suunnittelemaan entiseen 
Säynätsalon kunnantaloon (kahvio) tai esim. Aallon suunnittelemaan Muuramen 
kirkkoon. 
 
www-sivut 
Tietoa kilpailusta Muuramen Rastin kotisivulla https://www.muuramenrasti.fi/muura-
trailo-2021/ 
 
Toimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja Anneli Junttila 040 5151 638 
Ratamestari Esko Junttila 040 543 7772, esko.a.junttila ätsii gmail.com 
Valvoja Kari Häkkinen VaajTe 
Tuomarineuvosto: pj. Juha Villikka, Juha Hiirsalmi ja Martti Inkinen 
 
Muuta 
Hyttysiä saattaa olla runsaasti! Toivotaan tuulista ja aurinkoista säätä! 
 
 
Tarkkaa ja mukavaa kilpailua kaikille! 
 
Muuramen Rasti ry 
 


