
TEKNINEN OPAS

Kalevan Kierros, pyöräily 20.8.2022 v. 1.0

Varmista tapahtuman nettisivuilta, että käytössäsi on uusin versio tapahtumaohjeista.

1. Tapahtumassa noudatettavat säännöt ja määräykset

Osallistujien tulee noudattaa tieliikennelain ja -asetuksen mukaisia säädöksiä. Reittiä
ei ole suljettu muulta liikenteeltä. Vilkkaimmissa risteyksissä on risteysvalvoja, ja
reitti on merkattu reittiopastein. Osallistujien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta
risteyksissä.

Noudatettavien sääntöjen ja -ohjeiden lisäksi tapahtumanjärjestäjä voi antaa lisäohjeita
tai määräyksiä, joita osanottajat ovat velvollisia noudattamaan. Tapahtumanjärjestäjä
pidättää lisäksi jälkikäteisen oikeuden muuttaa itse antamiaan ohjeita tai määräyksiä.

2. Tapahtumaorganisaatio

Järjestävä seura
Järvenpään Pyöräilijät ry (rek. no. 113.153)
Tapahtumajohtaja
Tommi Ikonen, p. 050 506 0706
Kilpailun sihteeri
Minna Ikonen

Kilpailureitti: Harri Vuorimaa
Markkinointi ja viestintä: Beni Kauhanen

Ajanotto: PP-timing, Petri Pesonen

3. Tapahtumakeskus ja kisakanslia

Tapahtumakeskus: Haarajoen koulu, Haarajoenkatu 2, 04480 Järvenpää

Opastus tapahtumakeskukseen on Vanhan Lahdentien ja Vähänummentien
risteyksessä Järvenpäässä, noin 5 km keskustasta koiliseen. Opastus on myös Lahden
moottoritien Järvenpään pohjoisen liittymän ramppien yläpäässä. Tästä ajoaikaa
P-alueelle max. 5min. Kaikki autot pysäköidään 0-500 m päähän kilpailukeskuksesta.

Tapahtumapäivänä tapahtumakeskus on auki klo 8:00 alkaen. Tapahtumakeskuksesta
noudetaan henkilökohtaisesti osanottomateriaali (osanottajanumero ja
ajanotto-chippi).



4. Tapahtuman alustava aikataulu

Tapahtuman alustava aikataulu:

klo 08:00 tapahtumakeskus aukeaa (avoinna koko tapahtuman ajan)
klo 09:00 Nautiskelijat, yhteislähtö
klo 09:55 Ei-kiertäjät, väliaikalöhdöllä (20s)
klo 10:00 Kalevan Kiertäjät, väliaikalähdöllä (20s)

Palkinnot jaetaan klo 14.00 tapahtumakeskuksessa (Haarajoen koulu)

Reitti on kuvattu tämän oppaan lopussa.

5. Huoltopiste

Reitillä on yksi huoltopiste josta on saatavissa juotavaa ja pientä purtavaa. Huoltopiste
sijaitsee Hinthaarassa, reitin puolivälissä. Huoltopiste on avoinna koko tapahtuman
ajan.

6. Ajanotto

Ajanotto tapahtuu sähköisellä järjestelmällä.

Kadonneesta Chipistä veloitamme 100 euroa.

Ajanotto-chippi kiinnitetään pyörän etuhaarukan vasemmalle puolelle, haarukan
puoliväliin. Kiinnitys tehdään kahdella nippusiteellä, alla olevan kuvan mukaisesti:

Kilpailunumero kiinnitetään hakaneuloilla, pyöräilijän selkään vasemmalle puolelle
pystyasentoon.



7. Tapahtumakeskuksen palvelut ja pysäköinti

Tapahtumakeskuksen välittömässä läheisyydessä on pysäköinti. Pysäköintiopastus on
järjestetty sisääntulotiellä. Seuraa tapahtumakeskuksessa liikenteen opastajien ohjeita.

Tapahtumakeskuksessa on pukeutumis- ja peseytymistilaa sekä WC:t.

8. Lähtöalueen palvelut

Lähtöalueella järjestäydytään reitille lähtöön. Ei pysäköintiä. Ole lähtöalueella
viimeistään 10 min ennen lähtöaikaasi ja varaa siirtymiseen kisakeskuksesta
lähtöpaikalle lisäksi 10min. Joten aloita siirtymien kisakeskuksesta lähtöpaikalle
viimeistään 20 min ennen lähtöaikaasi.

9. Vakuutusturva

Tapahtuman järjestäjä ei vakuuta tapahtumaan osallistuvia henkilöitä, vaan jokaisen
osallistujan tulee huolehtia omasta vakuutusturvastaan oman harkintansa mukaan.
Osallistujat osallistuvat tapahtumaan omalla vastuulla.

Järjestäjällä on kilpailuun liittyen vastuuvakuutus.

10. Palkinnot

Palkinnot jaetaan tapahtumakeskuksessa klo 14.00

11. Ensiapu

Hätätilanteessa ota yhteys yleiseen hätänumeroon 112.

Lähin päivystävä terveysasema:
Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST / Akuutti
Lääkärinkuja 1
04410 Järvenpää
P. 09 2719 3360

Lähtoalueella on EA-tarvikkeita

12. Muuta

Tapahtumanjärjestäjällä on vapaa ja täysi käyttöoikeus tapahtumassa järjestäjän
toimesta otettuihin kuviin ja videoihin.

Tervetuloa!



LIITEKARTAT

OPASTUKSEN ALKUPISTE

Opastus tapahtumakeskukseen saapumiseen on merkitty alla olevaan karttaan punaisella neliöllä.
Ajoaika pysäköintiin max. 5 min.
Tapahtumakeskus merkitty karttaan sinisellä ja lähtöalue mustalla neliöllä.



REITTI



REITTIKUVAUS

Kalevan Kierroksen reitin lähtö- ja maalialue sijaitsee Halkiantiellä n. 2km tapahtumakeskuksesta.
Lähtö- / Maalialueelle on opasteet.

Reitti kulkee Halkiantietä josta käännytään Nummistentielle vasemmalle. Nummistentien päässä
T-risteyksestä kääntyminen oikealle, Pornaistentielle jota ajetaan n. 15km ennen kääntymistä
vasemmalle Porvoontielle. Porvoontietä ajetaan n.7km matka Hinthaaraan jossa on reitin
huoltopiste. Porvoontie päättyy T-risteykseen josta kääntyminen oikealle, Kuninkaantielle.
Kuninkaantietä ajetaan 5km ja käännytään oikealle, Linnanpellontielle jota ajetaan aina
T-risteykseen saakka. Risteyksestä kääntyminen vasemmalle, Pornaistentielle. Pornaistentietä
jatketaan n.4km kunnes käännytään oikealle, Paippistentielle. Paippistentietä jatketaan suoraan
reilut 10km ja saavutaan Rajakulmantien risteykseen. Reitti jatkuu suoraan Rajakulmantien yli
Granbackantielle jota ajetaan n.4km jolloin saavutaan Halkiantielle. Halkiantien risteyksestä
vasemmalle kohti maalia.

Reitti on kumpuilevaa ja valtaosaltaan hyvähköä asfalttia. Mahdolliset kuopat sekä railot on pyritty
merkkaamaan tiehen.

Muutama huomio liittyen reittiin:
- Reitti ei ole suljettu muulta liikenteeltä. Reitillä on noudatettava tieliikennesääntöjä, sekä

erityistä varovaisuutta tapahtuman aikana
- Järjestäjillä on liikenteenohjaaja risteyksissä, joissa kilpailijan tulee kääntyä
- Liikenteenohjaaja varoittaa muuta liikennettä lähestyvästä kilpailijasta
- Aja mahdollisimman lähellä kaistan oikeaa reunaa
- Noudata liikenteen ohjaajien ohjeita pyöräilyn aikana
- Kaikki liikenteeseen liittyvät suunnitelmat on tehty Poliisin kanssa yhteisesti sopimalla ja

urheilijoiden turvallisuus on ollut suunnitelmien ensisijaisena tavoitteena.

Tapahtumalla on poliisin ja ELY-keskuksen myöntämät luvat.
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	Tekninen opas, lähtöalue ja vaaralliset risteykset

	Kalevan Kierros tekninenohje_draft.docx.pdf

