
Varsinais-Suomen Kevät-Kuppi 2020 *STAGE 7* ohjeet 

 

PAIKKA  Koillispääntie, Naantali 

 

 

Yleiset ohjeet Noudata koronavirustartunnan ehkäisemiseksi annettuja ohjeita 
- Noudata turvaetäisyyksiä, huolellista käsihygieniaa ja 

yskimissäännöksiä 
Älä katso karttaa ennen lähtöä. Käytä alueen tiestöä ja polkuja 
verryttelyyn. Pysähdy rastilipun viereen. Älä koske rastilippuun 
Aika otetaan omalla kellolla ja kirjataan Google Sheetiin. 
Siirrä kisan jälkeen gps reittisi RE-runiin. 
 
Parkeeraaminen tapahtuu kapealla alueella. Tien levennyksissä ja 
risteyksissä mahtuu kääntymään. Muista huomioida kanssa 
suunnistajat kun parkkeeraat. 

 

AIKA Torstai 14.5 – Sunnuntai 17.5 

 

Stage 7 Kartta 1:10000/2,5m. Kartta: Martti Kemppi 2006. Päivityksiä: O. Loukkalahti 2019 
Paikoituksesta lyhyt matka lähtöön. Paikoitus tien levennyksessä (liite 1). 
Maastossa uusia hakkuita, joita pyritty päivittämään karttaan.  
Rastimääritteet kartassa. Rasteilla ei ole koodia. Rasteilla pieni lippu + kuitunauhaa. 
Maalista n. 2 km mittainen verryttely paikoitukseen. Älä astu pellolle maalista 
paikoitukseen siirtyessäsi (liite 2). 

 

RADAT Miehet 5,6 km/13 rastia, naiset 4,4 km/9 rastia 
MM-taso: miehet 31.51 min, naiset 30.31 min 

 

Järjestäjänlausunto Kilpailualue on tyypillistä saariston kalliomaastoa, joka mahdollistaa 
kovan kilpailuvauhdin. 
 
Alue muodostuu useista pitkittäisistä kallioharjanteista, joista 
useimmat ovat varsin runsasmuotoisia. Muutama terävämpi nousu 
radalla varmistaa sen, että urheilijoiden syke ja ventilaatio nousevat 
arvokilpailun mukaiselle tasolle. Lisäksi reitille mahtuu muutama 
”reittä kysyvä” suon ylitys. Tiheämpiä alueita maastossa on vähän. 
 
Koska kartta on vuodelta 2006, ei se enää ole ajantasaisin. 
Suunnistajat tulevat huomaamaan kasvillisuusalueissa pieniä 
muutoksia ja metsänhoitotöiden jälkiä. Tämä ei estä sitä, etteikö 
kartalla voi tehdä onnistunutta kilpailusuoritusta. Tarvittavat 
kohteet löytyvät jokaiselta rastiväliltä. 
 

https://goo.gl/maps/zREXZcZw8W4RVUqSA


Osa naisten ja miesten ratojen toisistaan poikkeavista rasteista ovat 
lähekkäin. Tarkistathan rastipisteen. 
 
Kartan keskiosassa sijaitsee ampumarata, joka on kisakartassa 
reunustettu kielletyn alueen merkillä. Maastossa ei ole yhtenäistä 
kielletyn alueen rajausta. Paikoittain keltainen yhtenäinen nauha 
varoittaa ampumaradasta. Lisäksi ampumaradasta on kylttejä. 
Optimireitit eivät kulje ampumaradan reunaa pitkin, mutta radan 
väistäminen riittävän kaukaa on tarpeen muistaa. 
 
Kevät Kupin seitsemännessä spektaakkelissa päästään vertailemaan 
tämän päivän suunnistuslupausten otteita 2000-luvun maailman 
kärjen suorittamiseen. Tervetuloa nauttimaan luonnonkauniiseen 
Airismaahan. 
 
- Otto Loukkalahti 

 

LIITE 1. Paikoitus ja K-piste  



 

LIITE 2. Poistumisreitti maalin jälkeen 

 

 

LIITE 3. Ampumarata-alue ja sen ympärillä oleva kiellettyalue 


