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RUNFEST STREET-O-SUUNNISTUS 
 
 

RUNFESTIN STREET O -SUUNNISTUKSEN PERIAATE   

Street-O on pistesuunnistusta, jossa on 60 min aikaa kerätä mahdollisimman paljon 
pisteitä. Rasteilla ’leimataan’ vastaamalla kartan kääntöpuolella oleviin kysymyksiin. Rastit 
on pisteytetty 10, 20, 30, 40 ja 50 pisteen arvoisiksi. Rastin ensimmäinen numero ilmaisee 
rastin arvon (esim. numero 32 antaa 30 pistettä). Rastit saa kiertää haluamassaan 
järjestyksessä ja joukkue saa kulkea koko ajan yhdessä tai joukkue saa jakaantua kahtia 
2-3 henkilön suuruisiin osiin (ei yksin!). Mikäli joukkue viipyy reitillä yli 60 min, 
vähennetään jokaiselta ylimenevältä minuutilta 20 pistettä.  

Joukkue kokoontuu viimeisellä rastilla = nro 59 ja juoksee yhdessä käsikädessä maaliin. 

Maaliin tultua joukkueet hakevat Tampereen Pyrinnön suunnistajien teltasta 
aikamerkinnän Street-O-suunnistuksen tuloksia varten.  

VARUSTEET    

Ulkoliikuntavarustus, normaalit juoksutossut, vedenkestävä tussi. Kompassista voi olla 
hyötyä.   

KARTTA  

RunFestissä Street-O -suunnistuksessa käytetään Tampereen Pyrinnön 
sprinttisuunnistuskarttaa, joka on mittakaavassa 1:5000 (eli 1 cm kartalla on 50 m 
maastossa). Kaikille joukkueen jäsenille jaetaan lähdön yhteydessä lähtöalueella 
samanlainen kartta. Kartan symbolit ja ratamerkinnät ovat seuraavat – älä mene kielletyille 
kohteille - vaikka joskus helpostikin pääsisi:    
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LÄHTÖ  

Lähtö tapahtuu lähtökaaren alta yhteislähtönä noin klo 18:06, kun lähtöbriiffi on annettu. 
Joka joukkueelle jaetaan 5 samanlaista karttaa. Joukkueilla on 60 min aikaa saapua 
maaliin, johon tullaan RunFestin mustan maaliportin alta.  

Lisäinfoa suunnistuksen kulusta ja säännöistä kannattaa käydä kysymässä jo hyvissä 
ajoin ennen lähtöä Pyrinnön teltassa. 

RATASUUNNITTELU JA RASTIT 

Rasteilla on talonumero, liikennemerkki, tms. kohde. Rastilla ’leimataan’ vastaamalla 
kartan kääntöpuolella oleviin kysymyksiin – varaa säänkestävä tussi tai kynä. Kustakin 
’leimatusta’ rastista joukkue saa rastin ensimmäinen numeron mukaisen kymmenmäärän 
pisteitä (esim. numero 32 antaa 30 pistettä). Rastit – tai osan niistä – saa kiertää 
haluamassaan järjestyksessä ja joukkue saa kulkea koko ajan yhdessä tai joukkue saa 
jakaantua kahtia 2-3 henkilön suuruisiin osiin (ei yksin!). Mikäli joukkue viipyy reitillä yli 60 
min, vähennetään jokaiselta ylimenevältä minuutilta 10 pistettä.   

MAALI  

Joukkue kokoontuu viimeisellä rastilla = rasti 59 ja kun koko joukkue on koossa, joukkue 
juoksee yhdessä käsikädessä maaliin, joka on sama kuin muillakin RunFest-sarjojen 
osallistujilla. Menkää maaliin tultuanne Tampereen Pyrinnön suunnistajien teltalle 
saadaksenne tuloksia varten karttaan aikamerkinnän. 
 
Huom: viimeinen rasti (59) laitetaan paikalleen vasta lähdön tapahduttua!  
 
RASTIVASTAUSTEN SYÖTTÖ JA TULOKSET  

Maalin jälkeen joukkue syöttää rastien vastaukset kännykällä nettilomakkeeseen. 
Linkkiosoite annetaan kilpailukartassa. 
’Hätätapauksessa’ joukkue voi jättää myös vastauspaperinsa maalin jälkeen 
suunnistusjärjestäjien telttaan maalin vieressä.  
Nettilomakkeeseen syötettävän suoritusajan joukkue saa järjestäjien teltalta heti maaliin 
tulon jälkeen. Illan aikana joukkue voi tarkistaa tuloksensa järjestäjien online -palvelusta  
osoitteessa: www.street-o.fi/tampere  
 
LISÄINFOA 

Koko tapahtuman ajan suunnistuksen järjestäjiltä voi kysyä neuvoja tai ohjeita maalin 
vierestä löytyvästä suunnistuksen teltasta – tai soittamalla Mikko ’Lammikko’ Eskolalle, 
0400-568693, mikkoeskola@kolumbus.fi.  

RunFest-viestiin, juoksuun ja kävelyyn osallistuvat voivat tutustua oman suorituksensa 
jälkeen myös suunnistukseen suunnistuksen teltalla maalin vieressä. 

Pyrinnön nettisivuilla löydät lisätietoa Pyrinnön suunnistustoiminnasta: 
https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/toiminta/  


