
 

Fin5 TrailO 
Ohjeet 

 

Tervetuloa 
Kuopion Suunnistajat järjestää Fin5 suunnistusviikon Heinäkuussa 2019. Fin5:llä käy vuosittain kahdesta neljään 
tuhanteen suunnistajaa. Fin5 on tänä vuonna kuusipäiväinen viidellä osakilpailulla. Ensi kertaa myös 
tarkkuussuunnistus (TrailO) on mukana. Tarkkuussuunnistusta tarjotaan viitenä kilpailuna neljänä 
keskimmäisenä suunnistusviikkon päivänä. Osallistua voi sekä suunnistukseen että tarkkuussuunnistukseen, 
koska tapahtumat eivät ole samaan aikaan. Tule mukaan pitämään hauskaa tarkkuussuunnistuksessa yhdessä 
maailman huippujen kanssa. 

 

Muutoksena aiempaan (Bulletin 1). WRE TempO kilpailu ei ole Nilsiän keskustassa, vaan sen sijaan Halssilla.               
TempO kilpailu on myös ennen normaalikilpailua (PreO). Kilpailupäivä pysyy samana (16.7.). Samoin            
ilmoittautumisjärjestys (2 = Normaalikilpailu ja 3 = TempO). Voit käyttää “Lisätietoa järjestäjille” -kenttää             
ilmoittautumislomakkeessa varmistaaksesi osanoton oikeassa kilpailussa.  

Alue 
Fin5 suunnistusviikko järjestetään Tahkon alueella. Lähimpään kaupunkiin Kuopioon on noin 60 km. 

https://www.google.com/maps/dir//63.2920148,28.039184/@63.2318843,27.5233572,9.25z/data=!4m2!4m1!3e0 

Järjestäjät 
Kilpailun järjestää Fin5 järjestäjät yhteistyössä Kuopion Suunnistajien ja nimekkäiden tarkkuussuunnistajien 
kanssa: 

Hanna Väätäinen Kilpailun johtaja (Fin5) 

Juha Hiirsalmi Ratamestari 1. osakilpailu, Turun Metsänkävijät 

Pekka Seppä Ratamestari 2. osakilpailu (WRE), Suunta-Sepot 

Petteri Hakala Ratamestari 3. osakilpailu (WRE), Rasti-Nokia 

Pinja Mäkinen Ratamestari 4. osakilpailu, Koovee 

Hannu Niemi Ratamestari 5. osakilpailu, Epilän Esa 

 

Sami Hyvönen IOF Event Adviser (WRE) / Kansallinen valvoja,  

Nurmeksen Sepot 

Markku Hyvönen Kansallinen valvoja  (WRE), Nurmeksen Sepot 

Yhteystiedot Sami Hyvönen sami.m.hyvonen@gmail.com 

 

  



 

Tapahtuma aikataulu 
Pvm. Tapahtuma 1. Lähtö lähtöön Paikka 

Ma 15.7. Normaalikilpailu 16:00 0.1km; 2m Huuhkaja, Lapinlahti lähellä (10km) 
Rautavaaran lentokenttää 

Ti 16.7. TempO (WRE) 
Normaalikilpailu (WRE) 

10:00 0.9km; 2m 
0.2km; 4m* 

Halssin Urheilukenttä, Nilsiä 

Ke 17.7. TempO 16:15 0.1km; 12m Piazza, Tahkokylä 

To 18.7. Normaalikilpailu 
Palkintojen jako 

16:00 0.5 km; 24m Panorama 180, Tahkovuori 

 

* Temposta Normaalikilpailun lähtöön 

 

Kisakylä ja majoitus 
Kisakylä sijaitsee Tahkon Piazzalla, noin 10 km Nilsiästä ja 50 km Kuopion lentokentältä. 

Majoitusohjeet ovat Fin5 Suunnistusviikon sivulla: https://2019.fin5.fi/majoitus/ 

 

Harjoitusmahdollisuudet (WRE) ja malli suunnistukset 
Ei järjestettyjä harjoituksia. Malli aikarasteista on tarjolla kilpailukeskuksissa: 

1. Huuhkaja 
2. Halssi 

Säännöt 

Kilpailussa käytetään kansainvälisen suunnistusliiton sääntöjä ja kilpailunjärjestäjän ohjeita. Uusimmat säännöt 
ovat saatavilla IOF:n verkkosivulla: http://orienteering.org/trail-orienteering/rules/ . 

Tuomarineuvosto 
Competition Jury for whole week: 

● John Kewley MDOC, GBR;  
● Martin Fredholm OK Linné, SWE 
● Geir Myhr Øien Ringsaker OK, NOR 

Tarkkuussuunnistus Info 
Ilmoittautumiset ja maksut hoidetaan Fin5-suunnistus info kautta kisakylässä ja Fin5 kilpailupaikoilla.           
Tarkkuussuunnistuksen kilpailukeskuksessa on Info henkilö viimeiseen lähtöön asti. 
 

  

https://2019.fin5.fi/majoitus/
http://orienteering.org/trail-orienteering/rules/


Kielletyt alueet 

 

Ensimmäinen osakilpailu käydään lähelle 
Rautavaaran lentokeskusta. Aluetta käytettään Fin5 
suunnistusviikolla ja alueella liikkumista on siten 
rajoittettu. Lähtö ja maali sijaitsevat 10 km sisällä 
lentokeskuksesta luoteeseen. 

 

Kilpailukeskus: 

Huuhkajantie 18, Lapinlahti 

( 63°25'57.0"N 28°05'03.2"E ) 
Opatus Rautavaarantien (582) ja Huuhkajantien 
risteyksestä. 

 

 

WRE TempO ja normaalikilpailun kielletty alue 
Kangas (nk. Halssi). 

 

Kilpailukeskus: 

Halssin Urheilukenttä, Nilsiä 

( 63°12'54.7"N 28°03'21.4"E ) 
Opastus Varpaisjärventien (577) ja Nilsiäntien 
(5762) risteyksestä. 

 

 



 

Neljäs osakilpailu käydään Tahkokylässä. Alue on 
harjoittelu kiellossa. Fin5 sprintti suunnistetaan 
alueella aikaisemmin samana päivänä. 
Sprinttisuunnistukseen saa osallistua. 

Kilpailukeskus: 

Sääskiniementie 560, 73310 Tahkovuori 

( 63°17'27.0"N 28°02'16.4"E ) 
 
Opastus on sama kuin Fin5 suunnistusviikon 
3.osakilpailun. Inva-parkkia varten ilmoittaudu 
parkkeerausvastaavalle. Lisätietoa infosta. 
 

Kartan vaalean vihreällä rajatulla alueella 
kilpailijoiden liikkuminen on kielletty 17.7.2019 kello 
7.00 – 15.00 ilman hyväksyttävää syytä (majoitus 
tms.). Esim. välitön siirtyminen majoituksesta 
kilpailukeskukseen on sallittua. Kilpailukeskus on 
merkitty karttaan violetilla värillä. Tahkolahden 
pysäköinnistä siirtyminen kilpailukeskukseen 
tapahtuu Tahkolahden länsirantaa pitkin. Kaikissa 
tilanteissa huomioidaan reilun pelin periaatteet 
(SSL:n Fair play -lajisäännöt). 

 

Viides osakilpailu on Tahkolla. Osa kielletystä 
alueesta on käytettään myös suunnistusviikolla. 
Osa kielletystä alueesta säilyy kiellettynä 
suunnistusviikon jälkeenkin aina 2023 tai 25 
MM-kilpailuihin. 

Kilpailukeskus: 

Tahkomäentie 333, 73310 Nilsiä 

( 63°17'44.8"N 28°00'47.4"E ) 
Opastus Varpaisjärventien (577) ja Tahkomäentien 
risteyksestä. Parkkitilaa on rajoitetusti, suosi 
kimppakyytejä. 

 

  



Opastus ja kilpailukeskukset 
Yleiskartta 

 

 

 



 

1. Osakilpailu 
Huuhkajantie 18, Lapinlahti  
(63°25'57.0"N 28°05'03.2"E). Opastus 
Rautavaarantien (582) ja Huuhkajantien 
risteyksesta. Lähin WC on Rautavaara 
lentokeskuksella. 

 

2.  
3. Osakilpailu 

Halssin urheilukenttä, Nilsiä 
 (63°12'54.7"N 28°03'21.4"E). Opastus 
Varpaisjärventien (577) ja Nilsiäntien 
(5762) risteyksestä. WC on 
kilpailukeskuksessa. 

  
4. Osakilpailu 

Sääskiniementie 560, 73310 Tahkovuori 
(63°17'27.0"N 28°02'16.4"E). Opastus on 
sama kuin Fin5 suunnistusviikon parkkiin. 
Invaparkkiin pääsemiseksi ilmoittaudu 
hyvissä ajoin parkkivastaavalle. Lisätietoa 
infossa.  

 



  
5. Osakilpailu 

Tahkomäentie 333, 73310 Nilsiä 
(63°17'44.8"N 28°00'47.4"E). Opastus 
Varpaisjärventien (577) ja Tahkomäentien 
risteyksestä. 

Kilpailukeskuksessa on ravintola. WC 
kilpailukeskuksessa on vaikeasti 
saavutettavissa pyörätuolilla. 

 

 

 
 

  



Maastot ja radat 
Yhtäkään maastoa ei ole ennen käytetty tarkkuussuunnistukseen. Kaikki kartat ovat kuvausohjeeltaan ISSOM ja 
mittakaavassa 1:4000. 

 

Paivä Tyyppi Lähtö Lähtöön Rata Rasteja Maks. aika One-ways 

15.7. Normaalikilpailu 16:00 0.1km; 2m 0.6 km; 15m 1x3, E 20 
1x1, A 15 

79 (85) min 
64 (70) min 

 

16-7. 
TempO (WRE) 
Normaalikilpailu 
(WRE) 

10:00 
0.9km; 2m 
0.2km; 4m 

0.9km; 15m 
1.1km; 5m 

7x5  
1x3, E 20 
1x1, A 20 

150 s 
90 min 

 
1 

17.7. TempO 16:15 0.1km; 12m 2.2km; 12m 5x5 150 s  

18.7. Normaalikilpailu 16:00 0.5 km; 24m 0.8 km; 10m E 22, 1x3 
A 22, 1x1 

90 min 1 

 

 

1. Huuhkaja, Lapinlahti. Hyvä näkyvyys ja 
maltilliset korkeuserot. Mäntykangasta ja 
soramonttua. Polku on enimmäkseen 
hiekkatietä. Käyräväli 2 m. 

Tarjolla on erillinen A-rata, joka sopii 
aloittelijoille. 

  

 

2. Halssi, Nilsiä, WRE TempO.  Hyvä 
näkyvyys ja suuret korkeuserot. 
Pyörätuolilla avustajan käyttö suotavaa. 
Mäntykangasta, suuria suppia ja 
soramonttua. Polku hiihtoladunpohjaa ja 
kuntopolkua. Käyräväli 2 m. 

Vain TempOon osallistuvat ohjataan 
kilpailukeskukseen normaalikilpailun 
lähdöstä. 

  

 

 

3. Halssi at Nilsiä, WRE PreO. Hyvä 
näkyvyys ja suuret korkeuserot. 
Pyörätuolilla avustajan käyttö suotavaa. 
Mäntykangasta, suuria suppia ja 
soramonttua. Polku hiihtoladunpohjaa ja 
kuntopolkua. Käyräväli 2 m. 

  



 

 

Vain normaalikilpailuun osallistuvien tulee 
ohittaa TempOn lähtö 10:00 mennessä tai 
odottaa TempOn päättymistä. Kulkue 
normaalikilpailun lähtöpaikalle lähtee 9:55. 

Normaalikilpailu on heti TempOn jälkeen. 
Normaalikilpailussa käytetään jonolähtöä. 

Radalla on yksi yksisuuntainen ( One-way) 
ylämäkeen. 

 

 

4. Piazza, Tahkokylä. Urbaania ympäristöä. 
Polku enimmäkseen päälystettyä tai 
hiekkatietä. Käyräväli 2,5 m. 

Reilun pelin hengessä toivoimme, että 
kaikki kilpailijat olisivat ennen lähtöään 
Sääskiniementien länsipuolella. 

  

  

Symboli 420 Huomattava kasvillisuus kohde on 
noin 1.5m koivunkanto. 

 

5. Panorama 180, Tahkolla. Hienot näkymät 
ja suuret korkeuserot. Pyörätuolilla 
avustajan käyttö suotavaa. Sekametsää ja 
laskettelurinnettä. Polku on 
laskettelurinteen hiekkainen huoltotie. 
Käyräväli 2 m. 

Ylhäällä mäen päällä on rajoitetusti 
parkkitilaa, joten järjestäjä toivoo, että 
mahdollisimman moni käyttäisi 
kimppakyytiä. Enemmän parkkitilaa on 
mäen alla,  600 m kilpailukeskuksesta. 
Mäki on jyrkkä. 

Radalla on yksi (One-way) alamäkeen. 

 

  

 



Yksisuuntaiset viitoitukset 
 

 

Kahdessa normaalikilpailussa on käytössä 
yksisuuntaisia viitoituksia. Viitoituksen päät ovat 
merkattu ja kulkusuuntaa osoittaa nuoli. Viitoista 
pitkin ei saa palata takaisin. 
Yksisuuntaiset on merkattu myös rastimääritteisiin. 

Nollarasteista 
Takaamme, että mikään lippu ei sijaitse lähempänä kuin 4 m, kun kyseessä on nollarasti. 

AIkarasteista 
Aikarasteilla ei ole nollarasteja siis aikarastin ratkaisu on aina lippu. AIkarastilla on kuusi lippua. Jokaisella 
karttalehdellä on vain yksi tehtävä. Maksimiaika tehtävää kohti on 30 sekuntta. Väärästä vastauksesta tulee 60 
sekunnin aikasakko.Aikarastilla toimitaan seuraavast: 

1. Aikarastille kutsutaan komennolla: “Next!” 
2. Saavuttuasi aikarastille istuidu tuoliin. 
3. Valitse kahdesta kartta nipusta: Loose (Irto) tai Bounded (Nidottu). Irto tarkoittaa, ettei kartta nippua ole 

kiinnitetty. Nidottu tarkoittaa, että kartat ovat kiinnitetty lenkillä. 
4. Kun saat valitsemasi karttanipun tarkista, että kartat ovat oikeassa järjestyksessä: oikeassa 

järjestyksessä karttanipun oikeassa reunassa näkyy kaikkien tehtävien numerot. 
5. Valitse kahdesta vastaustavasta: Point (osoittamalla) tai Speak (lausuen). Osoittaminen tarkoittaa, että 

osoitat ratkaisun (ei lippua) vastauslaudasta, joka on edessäsi. Lausuen tarkoittaa, että lausut lipun 
nimen ääneen. Liput ovat nimeltään aina vasemmalta oikealle: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo ja 
Foxtrot. Ääneen vastaaminen on nopeaa, jos osaat lippujen nimet. Osoittaminen ei ole hidasta, mutta 
silti harvinaista. Jopa aloittelijat suosivat ääneen vastaamista osoittamisen sijaan.  

6. Toimitsija esittelee sinulle liput osoittaen lippua ja lausumalla sen nimen. 
7. Toimitsija antaa lähtökomennon: “Time starts now!” ja suoritusaika alkaa. 
8. Ensimmäinen kartta on kansilehti. Poistamalla sen, ensimmäinen tehtävä paljastuu. 
9. Vastaa ja siirry seuraavaan tehtävään. Et voi muuttaa vastausta, jonka olet jo antanu. Jopa alkamaan 

aloitettu lasketaan vastaukseksi. Fox… on jo Foxtrot. 
10. Vastaa ja siirry seuraavaan tehtävään. Jos toimitsija pyytää toistamaan vastauksesi: “Repeat”, sinun 

tulee toistaa edellinen vastauksesi. 
11. Suoritus päättyy viimeiseen vastaukseen.  
12. Palauta kartat toimitsijalle. 
13. Tarkista vastauksesi tahattomien virheiden varalta, kuten väärin kuulema tai kirjoittama. Et voi muuttaa 

niitä myöhemmin. 

TempO asemat ovat täsmälleen kuten aikarastit, muutamin poikkeuksin: 
1. Vastaus voi olla: Zero, eli nollarasti. 
2. Tehtäviä on viisi. 

Väärästä vastauksesta tulee 30 sekunnin sakko. 
 

Leimaaminen 

Otags leimausta käytetään kaikissa osakilpailuissa. WRE normaalikilpailussa pihtileimaus on ensisijainen 
leimaustapa, mutta auttaaksesi järjestäjää voit lisäksi leimata Otagsilla. Otagsilla on leimattava järjestyksessä. 



Otagsia käytetään seuraavasti: 
1. Lähtöpaikalla saat Otags leimasimen. 
2. Valitse leimauskortista sarjaasi vastaava leima: E – Eliitille ja A – avoimelle. 
3. Toimitsijan luvalla leimaa rekisteröinti leima. 
4. Kun lähdet, leimaa lähtöleima. Mikä tahansa käy. 
5. Radalla valitse vastausvaihtoehdoista ja leimaa se. 
6. Kun saavut maaliin, tee maalileima. Mikä tahansa käy. 
7. Palauta kilpailukortti maalivirkailijalle.  

 
Aikarasti- ja TempO-asemilla Otagsia käytettään kirjautumiseen. Otagsia ei käytetä vastaamiseen. 
 
Katso leimauksesta Test Run-video oppiaksesi lisää: 
https://www.youtube.com/watch?v=gX2VLpZqtgA 

Tulokset 
Päivätulokset lasketaan normaaliin tapaan. Normaalikilpailussa käytetään pisteitä ja aikaa, aikarasti sanktion 
ollessa 60 sekunttia. TempOssa käytetään aikaa sanktion ollessa 30 sekunttia. 
 
Yhteistulokset lasketaan seuraavasti: 

1. Päivän tulos on aika, jossa normaalikilpailun virhe on 60 sekuntia ja aikarastin tai TempOn virhe on 30 
sekuntia - miinus voittajan aika. Tarkoittaa, että voittajan tulos on 0 sekuntia. 

2. Neljän parhaan kilpailun tulokset otetaan huomioon. Yhteistulos on näiden summa. 
3. Osallistuminen yhteiskilpailuun edellyttää osallistumista vähintään neljään osakilpailuun. 

Sarjat 
Koko viikon on mahdollista osallistua yhteen kahdesta sarjasta: 

1. Kilpasarja (Avoin*): E (Elite) 
2. Kuntosarja** (Avoin*): A (Public) 

* Osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu iän, sukupuolen tai fyysisen toimintakyvyn mukaan. 

** Osallistumiseen ei vaadita lisenssiä. 

TempO ja normaalikilpailut  16.7.  ovat kilpasarjassa maailman ranking (WRE) osakilpailuja. 

Osallistuminen 
Seuraa osallistumis ohjetta: https://2019.fin5.fi/trailo-ilmoittautuminen/ tai englanniksi: 

 https://2019.fin5.fi/trailo/registration-for-trailo/?lang=en . 

 

Osallistumismaksu kilpasarjaan 30.6. saakka: 90 €/viikko tai 22 €/kilpailu. 

Jälki-ilmoittautuminen kilpasarjaan: 110€/viikko tai 25€/kilpailu. 

Kuntosarjan ilmoittautuminen tapahtuu samoin kuin maksuin kuin suunnistusviikolla. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gX2VLpZqtgA
https://2019.fin5.fi/trailo-ilmoittautuminen/
https://2019.fin5.fi/trailo/registration-for-trailo/?lang=en


1.7. Mennessä ilmoittautuneiden määrä 
 

Sarja Osakilpailu 
1. 

Osakilpailu 
2. 

Osakilpailu 
3. 

Osakilpailu 
4. 

Osakilpailu 
5. 

Yhteensä 

Eliitti 64 65 56 55 58 69 

Avoin 8 6 4 4 9 10 

 72 71 60 59 67 79 

 

Sää 
Paikallissään Tahkolla voi tarkistaa ilmatieteenlaitokselta: 
https://ilmatieteenlaitos.fi/saa/kuopio/tahko?day=4 
 

Varoituksia 
Maastossa (varsinkin Huuhkajalla), on tavattu hyönteisiä, kuten hyttysiä, mäkäräisiä ja pieniä 
kärpäsiä. 
 
HUOMIO! 
Osakilpailun 4 (TempO) kartoissa virhe. Puoliavoin puuttuu (symbolit 402 ja 404). 
Virhe koskee asemia 1, 3 ja 4. 
 
Helppokulkuinen puoliavoin (402) on tulostunut avoimena alueena (401) ja symbolin 
puoliavoin maasto (404) on tulostunut metsänä (405). 
 
Puuttuvat helppokulkuiset puoliavoimet (asemat 1, 3 ja 4) ovat joko A-F-lippujen 
sektorin ulkopuolella tai liputetun alueen takana tai näköesteen takana. 
 
Puuttuva puoliavoin maasto (asema 4) on liputetulla alueella, mutta se erottuu 
ympäröivästä alueesta korkean heinäkasvillisuuden ja pensaikkoisuuden perusteella. 
 
 

https://ilmatieteenlaitos.fi/saa/kuopio/tahko?day=4
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