
LATUSUUNNISTUS LOPEN SAMO-LADUILLA ti 16.2. - su 28.2.21  

Riihimäen Suunnistajat järjestää Lopen Samoojien ylläpitämillä laduilla omatoimisen 
kunto-/harjoitussuunnistuksen hiihtäen ti 16.2. - su 28.2. Lähtö ja maali ovat Kalamajan kämpällä osoitteessa 
Hirvenharjuntie 149, opastus Kalamajantieltä. Parkkipaikkojen sijainti on esitetty suunnistuskartassa. Pitkälle radalle 
(aa) pääsee myös lähtemällä Luutasyrjän parkista, osoite Pilpalantie 931. Tässä vaihtoehdossa tulee siirtymähiihtoa 
suunnistusladulle ja takaisin yhteensä vajaa 7 km. 

Latusuunnistuksessa hiihdetään maastoon moottorikelkalla ajettua perinteisen tyylin latu-uraa. Ladun varressa on 
rasteja, joiden sijainnin suunnistaja merkitsee karttaansa. Merkinnän mahdollisesta virheestä lisätään hiihtoaikaan 
aikasakko, yleensä 1 min/mm. 

Latukartta ja Metsähallituksen ohje hiihtämisestä luonnonsuojelualueella: 

 

Ladut on moottorikelkalla tehty ja niillä on perinteisen hiihdon latu-ura, hiihtotapa on ehdottomasti perinteinen. 
Risteyskohdissa ja rastien kohdalla on paikkoja, joissa on suksilla tehty latu. Reittien kiertäminen vaatii kohtalaista 
hiihtotaitoa. 

Kartta on A4 -ote suunnistuskartasta Malva. Päivitys vuodelta 2020. 
Latusuunnistusversiossa ei ole pieniä polkuja eikä ajouria. Mittakaava on 
1:10 000, käyräväli 5m. 

Karttaan on merkitty lähtö ja maali. Ja myös kolme ”apurastia” (koodi ja 
puna-valk. muovinauha). Apurastit ovat helpottamassa opastusta. Reitillä on 

myös A4-kokoisia opasteita  aina risteyskohdissa, jokunen 
välilläkin. Kartoissa on ohjeita eri ratojen kiertämisestä.  

Valittavana on kaksi karttaa lähtöpaikan mukaan: lähtö Kalamaja ja lähtö Luutasuo, jossa vain aa-rata. Rasteilla 
roikkuu sijainnin merkitsemistä varten hakaneula/kynä. Rastin merkitseminen tehdään karttaan rastilla. Ratoja on 
kolme: A 8,9 km (aa 9,0 km), B 7,1 km ja C 4,7 km.  

Huom! Parkkialueet eivät ole kovin suuria, viikonloppuisin on ollut ahdasta! Täytäthän parkkialueen viisaasti. 

Kartan saat ostettua 6 euron hintaan www.rastilippu.fi valitsemalla kartasta oikean tapahtuman. Ostaaksesi sinun 
pitää kirjautua palveluun (paina kirjaudu). Voit maksaa kartan palvelussa verkkopankkitunnuksillasi tai yleisimmillä 
maksukorteilla. Maksettuasi saat ladattua kartan pdf:nä, ja edelleen tulostettua itsellesi. 

Jos sinulla ei ole tulostusmahdollisuutta, voit maksaa tasarahalla (6 euroa) tai Smartum-seteleillä vihreään lukolliseen 
postilaatikkoon osoitteessa Kallionkatu 7, Riihimäki. Paperikartan saat viereisestä postilaatikosta, jossa lukee RiSu.  

Ratamestarin puhelinnumero 050 34 28 185.  

Mukavaa hiihtoretkeä latusuunnistuksen parissa toivottavat Riihimäen Suunnistajat ja Lopen Samoojat! 


