
Varsinais-Suomen Kevät-Kuppi 2020 *STAGE 8* ohjeet 

 

PAIKKA  Kierla, Salo  

 

JÄRJESTÄJÄ AngA  / Matti Mäkinen 044 3362405 

 

Yleiset 
ohjeet 

Noudata koronavirustartunnan ehkäisemiseksi annettuja ohjeita 
-Noudata turvaetäisyyksiä, huolellista käsihygieniaa ja yskimissäännöksiä 
 
Älä katso karttaa ennen lähtöä. Käytä alueen tiestöä ja polkuja verryttelyyn. 
Rasteilla joko iso tai pieni rastilippu. Ei koodeja. Pysähdy rasteilla rastilipun 
viereen. Älä koske rastilippuun. Aika otetaan omalla kellolla ja kirjataan Google 
Sheetiin. Siirrä kisan jälkeen gps-reittisi Reruniin. 

 

AIKA Keskiviikko 20.5. – Sunnuntai 24.5. 

 

Stage 8 
 
Erityis- 
ohjeet 

Pitkä matka vuoden 1994 Isotonicin alkuperäisellä kartalla ja H/D 21 ES (E Super) 
radoilla! Kartta 1:15000/5m, Jussi Silvennoinen. Pääset vertaamaan vauhtiasi 
takavuosien huippuihin. Tuolloin sarjojen kahden kärki: 
H21 ES: 1) Kenneth Cederberg 1.23.34, 2) Janne Salmi 1.25.17 
D21 ES: 1) Reeta-Mari Kolkkala 1.06.34, 2) Riikka Ankelo 1.06.37 
 
HUOM! Normaalista poiketen karttaa ei tulosteta itse, vaan noudetaan joko 
osoitteesta  
1) Leikintie 3, Halikko. Kartat ovat autokatoksessa itse noudettavissa. Jos kartat 
ovat loppu, soita ovikelloa tai puhelimella Matille. Lyhin reitti karttojen 
noutopaikalta parkkiin kulkee Salaistentien kautta. 
2) Maunu Tavastin katu 11 B 13, Turku. Kartat ovat itse noudettavissa etuoven 
vieressä olevasta lasten pyöräkärrystä (kts. liite 2). Jos kartat ovat loppu, nouda 
kartat kohteesta 1. Voit tiedustella tämän pisteen karttatilannetta etukäteen 
Vesalta 044-5271697. Pyrimme päivittämään nettisivuille mikäli jossain pisteessä 
kartat ovat loppu. 
Irtomääritteet saatavissa kartan noudon yhteydessä. 
Noudata hygieniaohjeita myös karttoja noudettaessa! 
 
Saat siis käteesi alkuperäisen kisakartan. Huomioi kartan koko A3 karttamuovia 
mukaan ottaessasi.  
 
Parkkeeraukseen on eri vaihtoehtoja, joista paras lienee P1 (kts. liite 1). Niitylle 
mahtuu yli 5 autoa. Tästä lähtöön on matkaa n. 1 km (kts. liite 1) ja maalista 
parkkiin n. 2 km. 
 
Muuttujat ratoihin: 
Yhteinen: Ratojen lopusta jätetään tienylityksen jälkeinen siirtymä eli kaksi 
viimeistä rastia pois. Ratojen maali sijaitsee tienylityksen kohdalla (kts. liite 1). 
Tämä on käsin piirretty karttoihin. Ratojen loppuosassa on 1-2 pellonylitystä 

https://www.google.com/maps/place/Kakarinojantie+113,+25260+Salo/@60.5023942,23.061833,18.86z/data=!4m5!3m4!1s0x468c3ee35333c2c7:0x440e05a8e6e4bfc!8m2!3d60.5023557!4d23.0623743
https://www.google.com/maps/place/Leikintie+3,+24800+Salo/@60.4076536,23.0911949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468c471724362e4b:0x9b45a772fc836ee6!8m2!3d60.407651!4d23.0933836
https://www.google.com/maps/dir/Leikintie+3,+Salo/Kakarinojantie+113,+25260+Salo/@60.4499592,22.9921281,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x468c471724362e4b:0x9b45a772fc836ee6!2m2!1d23.0933836!2d60.407651!1m5!1m1!1s0x468c3ee35333c2c7:0x440e05a8e6e4bfc!2m2!1d23.0623743!2d60.5023557!3e0
https://goo.gl/maps/QeuJwimLa26ds4d1A


reitinvalinnasta riippuen. Kielletyt ja sallitut pellot täsmälleen kuten alkuperäisessä 
kartassa. 
H: Radan loppupäässä yksi alkuperäisen radan rasti sijaitsee nykyisellä Natura-
alueella. Tämä rasti korvataan naisten sarjan rastilla. Muutos on piirretty karttoihin. 
D: 1-2 -välillä rastiväliviivalla on uusi omakotitalo. Talo on piirretty käsin karttoihin. 
Kierrä talo. 7-8 -välillä viivan alla on lampi (ei kartassa). Lammen kiertäminen 
vapaaehtoista. 
 
Maasto: 
Puolet radoista kulkevat maastossa, jota on viimeksi käytetty Ankkurirasteilla 2015 
ja Triomila-viestissä 2016. Toisesta puoliskosta ei ole v. 1994 jälkeen tehty karttaa 
eikä maastoa ole käytetty lainkaan sen jälkeen. Toisin sanoen suurimmalle osalle 
täysin uutta maastoa. 
 
25 vuodessa maastoon on luonnollisesti ehtinyt kohdistua jos jonkinasteista 
metsänhoidollista toimenpidettä, joista suurin osa aivan viimeisien vuosien aikana. 
Maastossa on uusia aukkoja, tiheikköjä, taloja, lampia ja metsäautoteitä. Uudet tiet 
tai muutkaan muuttuneet elementit eivät kuitenkaan juuri vaikuta välien 
toteutukseen (suurimmat muuttujat mainittu jo ylempänä). Maaston 
kulkukelpoisuus on siis jonkin verran huonompi kuin v. 1994, mutta toisaalta 
näkyvyys on parempi. 
 
Kartta on aikansa tuote. Mm. avokalliot puuttuvat ja jyrkännekuvaus poikkeaa 
nykyisestä. Sinänsä kuitenkin se oleellisin eli korkeuskäyrät ovat edelleen 
kohdallaan eikä tarkoituksenmukaisen harjoituksen tekeminen jää missään nimessä 
kartasta kiinni. Nykymittapuulla kartta on suurpiirteinen, mutta kartanteon 
trendihän on osin taas kääntynyt takaisin pelkistetympään suuntaan. 
 
Harjoituksen teema on pystyä ylläpitämään pitkän matkan suorituksen vaatimaa 
tasaisen hyvää omaa vauhtia, suoraviivaisesti edeten ja oleelliseen keskittyen. 
Kartta on jo valmiiksi pelkistetty ja näkyvyys on hyvä. Eli katse ylös, suunnistus 
kauas eteen ja määrätietoisesti kohti ennakoita. Nauti raa’asta wanhanaikaisesta 
pitkän matkan työstöstä! 
 
Oleelliseen keskittymiseen kuuluu myös suhtautuminen häiriötekijöihin. Miten 
suhtaudut kun edessä on tie tai tiheikkö, jota ei ole merkitty karttaan? Muutatko 
alkuperäistä suunnitelmaasi uudessa tilanteessa? Kuinka kauan mietit asiaa? Jääkö 
asia vaivaamaan? Eli kuinka paljon häiriötekijät kenties rikkovat sujuvuuttasi ja 
miten saat ajattelusi jengoilleen ja suorituksen sujuvuuden jatkumaan. Kisoissa 
häiriötekijöitä voi olla erilaisia, mutta niihin reagoimiseksi on hyvä olla mietittynä ja 
harjoiteltuna malli, jonka mukaan näissä tilanteissa toimia ja ohjata omaa 
ajatteluaan oikeaan suuntaan. 

 

RADAT Miehet 14,5 km / 25 rastia ja naiset 9 km / 15 rastia 

 



 

Noutopiste 2: 

 


