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Rundi Helsinki 2022

Ohjeet osallistujille

1) Turvallisuus

1.1) Turvallinen ajaminen

Keräämämme palautteen mukaan pyöräilytapahtumien keskeisin turvallisuusriski on ajajissa itsessään.

Ryhmässä ajettaessa ollaan tiiviisti ja matka taittuu normaalia kovemmalla vauhdilla. Joukossa voi olla

sekaisin kokeneita ryhmäajajia ja kokemattomia ensikertalaisia. 

Jos et ole kokenut ajamaan isommassa ryhmässä, niin pysy joukon perällä ja älä tee äkkinäisiä liikkeitä tai

ajolinjan muutoksia. Tarkkaile myös muita ajajia ja ennakoi. Väli edellä ajavaan ja oma vauhti on pyrittävä

pitämään tasaisena, ei äkkinäisiä jarrutuksia! Näytä merkki, jos olet vaihtamassa ajolinjaa, kääntymässä

tai tiessä on merkittäviä ongelmia (yllättäviä kuoppia tai töyssyjä).

Jos olet tottunut ryhmäajaja, niin muista että kaikki eivät välttämättä ole. Ennakoi, aja tasaisesti ja näytä

muille tarvittaessa selviä merkkejä. Tee omalta osaltasi ajosta turvallisempaa ja auta myös muita tässä.

1.2) Reitin turvallisuus

Reitti on saatavissa gpx-tiedostona ja tästä on lisäinfoa myöhemmin tässä dokumentissa.

Keskinopeusryhmien vetäjät vastaavat kussakin ryhmässä reitillä pysymisestä. Lisäksi reitti on merkitty

mustavalkoisin opaskilvin ja kriittisimmät risteykset ja muut riskikohdat on miehitetty

liikenteenohjaajilla.

Rundi Helsingissä on kaksi eri matkaa. Lyhyempi, 105 kilometriä pitkä lenkki erkanee Nurmijärven

kirkonkylällä, noin 54,8 ajokilometrin jälkeen. Erkanemiskohdassa on liikenteenohjaus, joka ohjaa ensin

Pitkän Rundin reitille ja tämän ryhmän jälkiauton mentyä ohi kääntää ohjauksen Lyhyen Rundin reitille.

Huomioi tämä, mikäli ajat Pitkää Rundia ja putoat jostain syystä jälkiauton taakse.



Huomaa, että osa opaskilvistä on voinut kadota ilkivallan seurauksena ja tapahtumajärjestäjä ei pysty

korjaamaan näitä kaikkia päivän aikana.

Mikäli risteyksessä tai muussa liikenteen kohdassa on liikenteen ohjaaja, niin ajo tapahtuu hänen

ohjeiden mukaan. Mikäli ohjausta ei ole, niin ajetaan liikennesääntöjen mukaan, noudattaen mm.

väistämissääntöjä ja liikennevaloja.

Muista myös, että merkinnöistä ja ohjauksesta huolimatta osa muusta liikenteestä voi aina toimia

vaarallisesti. Kävelijät saattavat lähteä suojatielle tai autot kääntyä eteen, vaikka pyöräilijäryhmä on

tulossa. 

2) Saapuminen tapahtumapaikalle

Rundi Helsingin startti ja maali sijaitsevat Helsingin Velodromilla, osoitteessa Mäkelänkatu 70.

Osallistujanumeroiden nouto ja lähtö tapahtuvat Velodromin edustalla, sen ulkopuolella. Maaliin

saavuttaessa ajetaan Velodromin sisään ja maali on radalla, sen normaalin maaliviivan kohdalla.

Lähin juna-asema on Pasila, joka sijaitsee noin kilometrin päässä Velodromilta. Lähimmät parkkialueet

ovat Velodromin oma parkkialue (maksullinen 24h, sijaitsee aivan Velodromin vieressä) sekä Käpylän

liikuntapuiston parkkialue (maksuton, sijaitsee Velodromin pohjoispuolelta, sisäänajo Mäkelänkatu 72:n

kohdalta). Molempiin voi ajaa pyörä katolla.

3) Ilmoittautuminen ja osallistujanumerot

Rundi Helsingin ennakkoilmoittautuminen on päättynyt ke 24.8.

Velodromilla voi ilmoittautua mukaan vielä tapahtumapäivänä klo 8.00-9.30/10.30 (lähtöajan mukaan).

Ilmoittautumispiste sijaitsee Velodromin aulatilassa. Jälki-ilmoittautuminen maksaa 100€ ja maksun voi

suorittaa käteisellä (tasaraha) tai liikuntaeduilla (Edenred, Smartum, ePassi ja Eazybreak).

Osallistujille jaetaan pyörään kiinnitettävä ajanottotarra. Tarrat jaetaan Velodromilla tapahtumapäivänä

klo 8.00-9.45 ja 10.00-10.45. Numerojen jako tapahtuu Velodromin ulkopuolella, tähän varatussa

kojussa. Tarra kiinnitetään pyörän satulaputkeen, siten että numero jää satulaputken takapuolelle.

Osallistujanumerot on syytä noutaa hyvissä ajoin ennen omaa lähtöä. Numeroa noudettaessa voi

varmistaa oman lähtöryhmän. Paitaan kiinnitettäviä ajonumeroita ei ole käytössä.

Velodromilla on myös maksuton, omatoiminen tavarasäilytys. Tavarat jätetään muovisäkkiin, johon

merkitään oma osallistujanumero. Säkkiä noudettaessa tulee esittää oma ajanottotarra ja siinä oleva

numero. Lisätietoa säilytyksestä annetaan osallistujanumeroiden jakopisteellä. Tavarat jätetään

säilytykseen omalla vastuulla, tapahtumajärjestäjä ei vastaa kadonneista tai rikkoutuneista esineistä.

Mikäli tavaroita jää noutamatta, niin niitä säilytetään viikko tapahtumasta. Mikäli unohdat hakea säilöön

jättämäsi tavarat, niin ota yhteyttä osallistujat@rundihelsinki.fi.

https://goo.gl/maps/b8dfzumw1wScM95QA


+38km/h -vapaavauhtiryhmä (ryhmässä ei ole vetäjää)

35km/h -keskinopeusryhmä

33km/h -keskinopeusryhmä

30km/h -keskinopeusryhmä

Pullukka Cycling Club (vain ryhmän jäsenet)

Rynkeby Helsinki 2022 (vain ryhmän jäsenet)

27km/h + 24km/h -keskinopeusryhmät (ryhmät on yhdistetty)

25km/h -keskinopeusryhmä

Suur-Töölön Pyöräkerho (vain ryhmän jäsenet)

20km/h + 7h-tavoiteryhmä (ryhmät on yhdistetty)

4) Lähtö, maali ja ajaminen

Matkaan lähdetään yhteislähdöllä, kahdessa eri ryhmässä. Pitkän Rundin (160km) lähtö on kello 10.00 ja

Lyhyen Rundin (105km) klo 11.00. Lähdöt tapahtuvat Velodromin edustalta, tapahtumajärjestäjän

merkistä.

Ajajat järjestäytyvät keskinopeusryhmien mukaisesti ryhmiin ennen lähtöä. Järjestäytyminen tapahtuu

ryhmän vetäjien perään. Muista varmistaa oma ajoryhmäsi ja siirry sen luo hyvissä ajoin ennen lähtöaikaa,

viimeistään noin 15 minuuttia ennen lähtöä. Ryhmät järjestyvät lähtöä varten nopeusjärjestyksessä,

nopeimmat ensin.

Pitkän Rundin keskinopeusryhmät lähtöjärjestyksessä:

Lyhyen Rundin keskinopeusryhmät lähtöjärjestyksessä:

Ryhmät ajavat etuauton perässä Leppävaaran urheilupuistoon, josta keskinopeus- ja joukkueryhmät

lähtevät matkaan yksi kerrallaan. Ryhmät lähetetään mahdollisimman nopeasti ja pienin lähtövälein,

tapahtumajärjestäjän merkistä.

Ajoryhmistä on lupa lähteä irti, mutta etuautoa ei saa ohittaa. Etuautoja on kaksi ja ne ajavat kummallakin

matkalla nopeimman lähtöryhmän (+38km/h ja 25km/h) edellä. Lisäksi osalla keskinopeusryhmiä on

saattajana ja liikenteenohjauksen apuna moottoripyörä.

Jos putoat ajoryhmästäsi, niin voit halutessasi liittyä mukaan johonkin takaa tulevista ryhmistä. Liity

joukkoon varovaisuutta noudattaen ja muut huomioiden.

Tapahtuman maali sijaitsee Velodromin sisällä. Velodromille saavutaan Isoniitynkadulta, Mäkelänkadun

yli. Velodromin portti sijaitsee sen pohjoispuolella. Portti on kapea ja siihen ajetaan viistosti, joten

sisäänajo on tehtävä erittäin varovaisesti, yksi ajaja kerrallaan. Velodromilla ajetaan noin puoli kierrosta

maaliviivalle, joka on musta viiva katetun pääkatsomon edessä. Velodromin kaarteet ovat jyrkkiä, joten

aja varovasti ja käytä mieluiten sen alaosaa. Sateella sisäänkäynti on huomattavan liukas ja ainoastaan

radan alaosat ovat käytössä.

Rundi Helsinki ei ole kilpailu ja tapahtumassa ei ole voittajia tai sijoitukseen perustuvia palkintoja.

Tapahtuma on luonteeltaan urheilullinen, joten kirimistä ei ole erikseen kielletty. Mikäli otat loppukirin,

niin tee se vastuullisesti, muut ajajat huomioiden!



5) Huolto ja palvelut

5.1) Palvelut Velodromilla ennen lähtöä

Velodromilla on tarjolla Olvin virvoitusjuomia ja alkoholitonta olutta. Velodromin wc:t ovat osallistujien

käytössä. Velodromilla on myös omatoiminen tavarasäilytys (kts. kappale 3).

Lisäksi Velodromilla on aamulla ennen starttia ja maaliin saapumisen jälkeen Cycled Shopin myyntipiste,

josta on ostettavissa mm. Enervitin urheiluravinteita, Sportfulin urheiluvaatteita ja Pirellin renkaita.

Huomio: Velodromilla ei ole järjestetty erikseen veden tai urheilujuoman jakelua tai ruokahuoltoa, joten

paikalle on syytä tulla juomapullot täytettyinä ja tarpeen mukaan omien eväiden kanssa. Käytössä ei

myöskään ole pukuhuoneita.

5.2) Reitillä olevat huoltopisteet

Pitkällä Rundilla on yhteensä neljä huoltopistettä, joista ensimmäinen ja neljäs ovat myös Lyhyen Rundin

reitillä. Huoltopisteissä on tarjolla kaikki klassikot: vettä, urheilujuomaa, suolakurkkua, leipää, rusinoita

ja pullaa.

Huoltopisteet ja niiden sijainnit:

Huolto I: Lepsämän koulu (40km)

Huoltopiste sijaitsee koulun pihalla, hieman reitin sivuun poiketen.

Huolto II: Nukarin pirtti (59km)

Huoltopiste sijaitsee pirtin edustalla. Käytössä on WC.

Huolto III: Pornainen (110km)

Huoltopiste sijaitsee huoltoaseman pihalla, hieman reitin sivuun poiketen. Käytössä on WC

Huolto IV: Kuninkaanmäki (87km/142km)

Huoltopiste sijaitsee kadun varressa bussipysäkillä.

5.3) Tekninen huolto ja keskeyttäminen

Reitillä päivystää tapahtumajärjestäjän tekninen huolto, joka on sijoitettu jälkiautoon. Kapasiteettia on

käytössä rajatusti ja etäisyydet ovat pitkiä, joten huollon osalta on syytä varautua pitkiin odotusaikoihin

ja joissakin tilanteissa huollon saapuminen paikalle voi olla mahdotonta. Kevyet huollot, kuten renkaan

paikkaus, suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti omatoimisesti. Mikäli tarvitset teknistä huoltoa, soita

alempana löytyvään numeroon.

Keskinopeusryhmät eivät odota teknisten vikojen takia joukosta putoavia ajajia. Kaikilla huoltopisteillä

on käytettävissä jalkapumppu.

Jos et pysty ajamaan loppuun asti, niin keskeyttäminen suositellaan tapahtuvaksi huoltopisteillä. Mikäli

joudut keskeyttämään ylivoimaisten esteiden vuoksi reitin varrella, niin soita asiasta oman ryhmän

(160/105km) jälkiautoon. Jälkiautot tuovat keskeyttäneet seuraavalle huoltopisteelle, josta järjestetään

erillinen kuljetus Velodromille. Mikäli tarvitset ensiapua, niin ota yhteys Rundi Helsingin omaan

ensiapuun. Kriittisissä tilanteissa soita suoraan hätänumeroon ja tämän jälkeen mahdollisuuksien mukaan

myös Rundi Helsingin ensiapuun.



Yhteystiedot (ota numerot talteen esimerkiksi kännykkäkuvalla):

Tekninen huolto:     045-234 5181

Jälkiauto (160km):  045-234 5181

Jälkiauto (105km):  044-9327793

Ensiapu:                       045-6301566

5.4) Palvelut Velodromilla ajon jälkeen

Maaliin saapumisen jälkeen Velodromilla on tarjolla Olvin virvoitusjuomia, alkoholitonta olutta sekä

palautusjuomaa. Lisäksi tarjolla on keittolounas, myös kasvisversiona. Tarjoilu on osallistujille maksuton.

Lisäksi maaliin saapumisen yhteydessä jaetaan Synsamin alennuskuponkeja, joilla voi saada 100€:n

alennuksen vahvuuksilla tilattavista ajolaseista.

Rundi Helsingin yhteistyökumppani Synsam on lahjoittanut tapahtuman palkinnoiksi yhden lahjakortin

vahvuuksilla tilattaviin ajolaseihin sekä kolmet kierrätysmateriaalista valmistetut Fellepini-aurinkolasit.

Palkinnot - ennakkotiedoista poiketen myös lahjakortti - arvotaan kaikkien ajajien kesken. Voittajat

arvotaan lähtöjen jälkeen ja tuloksia kuulutetaan ryhmien saapuessa maaliin, joten perille saavuttua on

syytä pitää korvat höröllä. 

Myös Cycled Shopin myyntipiste palvelee Velodromilla maaliin saapumisen jälkeen ja ostettavissa on mm.

Enervitin urheiluravinteita, Sportfulin pyöräilyvaatteita ja Pirellin renkaita.

Velodromi suljetaan kello 19.00. Tämän jälkeen ajanotto ja Velodromin palvelut päättyvät ja ajo sisään

Velodromille ei ole enää mahdollista.

6) Reitti

Rundin pitkä ja lyhyt reitti ovat katsottavissa kartalta tästä linkistä. Lisäksi reitit ovat ladattavissa gpx-

tiedostoina verkkosivuilta www.rundihelsinki.fi tai Rundi Helsingin Google Drive -reittikansiosta.

7) Ajanotto

Rundi Helsingissä on käytössä passiivinen ajanotto. Tämä edellyttää, että osallistuja kiinnittää

osallistujanumeron yhteydessä saamansa ajanottotarran omaan pyörään. Passiivinen ajanotto mittaa

ajoaikaa Velodromilta lähdöstä maaliin saapumiseen. Väliaikapisteitä ei ole ja ajanotto ei huomioi

huoltopisteillä käytettyä aikaa tai muita pysähdyksiä. Tulokset ovat nähtävissä tapahtuman päätyttyä

tällä sivulla.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wCZFHbi6iRC3cmo8ejZ-FD4PE_DAYAUv&ll=60.39038932496404%2C25.014349999999983&z=10
http://www.rundihelsinki.fi/
https://drive.google.com/drive/folders/18TVSzx_6YPgRBXxc5iymNzWoMtL-wp69?usp=sharing
https://my.raceresult.com/216320/results


8) Osallistumisen siirtäminen ja peruminen

Ilmoittautumisen yhteydessä jokainen osallistuja on hyväksynyt tapahtuman peruutus- ja muutosehdot.

Niiden mukaan osallistujalla on oikeus siirtää osallistuminen seuraavan vuoden tapahtumaan

lääkärintodistusta vastaan. Mikäli et pysty osallistumaan tapahtumaan, niin ole yhteydessä

tapahtumajärjestäjään viimeistään kolmen päivän sisällä tapahtumasta (viimeistään ke 31.8.) ja toimita

samassa yhteydessä lääkärintodistus. Tämän jälkeen toimi sähköpostitse saamiesi ohjeiden mukaan.

Osallistumista ei voi siirtää seuraavalle vuodelle muista kuin terveydellisistä syistä ja osallistujalla ei ole

oikeutta saada takaisin jo suoritettua osallistumismaksua.

9) Vakuutus

Rundi Helsingin tapahtumajärjestäjä tekee yhteistyötä Suomen Pyöräilyn kanssa ja yhteistyön puitteissa

jokainen tapahtuman osallistuja on vakuutettu tapaturman varalta tapahtuman ajan. Vakuutus koskee

vain omia henkilövahinkoja ja ei sisällä vastuu- tai pyörän vakuutusta. Suosittelemme varmistamaan nämä

vakuutusasiat henkilökohtaisesti ennen tapahtumaan osallistumista. Mikäli sinulle tulee tapahtuman

aikana tapaturma ja haluat käyttää vakuutusta siihen liittyvien korvausten hakemiseen, ota yhteyttä

osoitteeseen osallistujat@rundihelsinki.fi ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan.

@RundiHelsinki


