Turvallisuusasiakirja
RUUNAA RACE 9.2-12.2.2018 Koiravaljakkoajon SM kilpailut
Ruunaan Matkailu - Siikakoskentie 47 Pankakoski
N63 21.397 E30 23.723
Ruunaan koskikierros reittiasiakirja

- Moottorikelkka ja koiravaljakko -yhteiskäyttöura. Ruunaan retkeilyalue ja Ruunaan luonnonsuojelualue, Lieksa.
Ruunaan Koskikierros kiertää nimensä mukaisesti Ruunaan kosket.
Reitillä on vaihtelevaa metsämaastoa, soiden ylityksiä sekä vesiosuuksia,
Reitin varrella ja sen läheisyydessä on yhteensä viisi laavu- ja taukopaikkaa..
Reitin vaikeustaso on keskivaikea. Reitin pituus on 32 km,
Reitillä on kaksi riippusiltaa: Haapavitja ja Siikakoski
Koiravaljakoilla on myös mahdollisuus tehdä Ruunaan luonnonsuojelualueella ruunaanjärvellä noin 12 km lisälenkki
Reitin lähtöpisteet ovat
Ruunaan Matkailu, Siikakoskentie 47 81750 Pankakoski (63°21'24.0"N 30°23'37.9"E).
Palvelut talvella: Majoitus-, kahvila-, ja ravintolapalvelut sekä ranta- ja savusauna.
moottorikelkkasafarit ja -vuokraus, polttoaineen myynti, koiravaljakkoyöpyjille ketjupaikat.
Ruunaan retkeilykeskus, Neitikoskentie 47, 81750 Pankakoski. (63°23'27.4"N 30°27'10.3"E).
Palvelut avoinna talvella tilauksesta: majoitus-. kahvila- ja ravintolapalvelut..
Reitti alkaa Ruunaan Matkailusta, josta on matkaa Ruunaan retkeilykeskukselle 8 km.
Retkeilykeskukselta Haapavitjan laavulle (63°24'05.5"N 30°30'09.0"E) on n. 4 km,
josta jatketaan Onkilammen laavulle (N63 22.070 E30 29.348) n. 10 km.
Onkilammen laavulta Siikakosken laavulle (63°20'28.8"N 30°28'27.9"E) n. 5 km,
josta takaisin Ruunaan Matkailuun n. 6 km.
Reitin pituus on yhteensä n. 33 kilometriä, reitin kulkusuuntasuositus on myötäpäivään,
- moottorikelkoilla reitillä korkein sallituu nopeus on 40 km/h.
Ruunaan Matkailusta reitti lähtee tasaisena, ja ensimmäiset kilomaterit ovat enimmäkseen suota.
Ensimmäinen huomiota vaativa paikka etenkin koiravaljakoilla sijaitsee n 5 km:n jälkeen lähtöpisteestä,
jossa sijaitsee jyrkähkö lasku Kattilalammille.
Kattilalammilta jatketaan vesistöosuuksia pitkin Neitikoskelle n. 3 km.
Keväällä ja alkutalvesta on varottava heikkoja jäitä.
Reitti jatkuu Neitikoskilta Haapavitjalle vaihtelevassa metsämaastossa,
ja Haapavitjan sillalle laskeutuminen tapahtuu jyrkkää mäkeä pitkin.
Haapavitjalta jatketaan suomaastoa Huuhkajanvaaralle, ja vaaralta on jyrkkä lasku,
joka on haastava etenkin aloittelijoille ja koiravaljakoille.
Huuhkajanvaaralta reitti jatkuu suo- ja metsämaastona onkilammen kautta Siikakoskelle, j
a ennen Siikakosken siltaa seuraa jyrkkä laskuosuus.
Jyrkkä lasku ja jyrkkä käännös ovat haastavia aloittelijoille sekä koiravaljakoille.
Reittiosuus Siikakoskelta takaisin Ruunaan Matkailuun on pääosin tasaista ja helppoa, n. 6 km.
Yleiset turvatekijät:
Koirat on aina pidettävä kytkettynä reitillä ja sen läheisyydessä.
Reitillä noudatetaan aina tilaanteeseen soveltuvaa tilannenopeutta.
Reittikarttaan on syytä tutustua etukäteen. Reitin suositeltava kulkusuunta on myötäpäivään.
Koiravaljakoille haasteellisimmat paikat ovat Haapavitjan ja Siikakosken riippusiltojen ylitys.
.
Reitillä
liikutaan maastoliikennelain mukaisesti uran oikeaa reunaa ja ohittaminen tapahtuu kulkusuunnassa vasemmalta puolen.
Koiravaljakoiden on syytä tarkkailla myös takaa tulevaa liikennettä.
Reitillä olevat vaaratekijät ja -paikat
* Irrallaan olevat koirat
* kohtaaminen kelkan tai toisen koiravaljakon kanssa
* vesistöosuuksilla jään pettäminen
* tien ylitykset: Siikakosken tie, Neitikoskentie.
* jyrkät alamäet Siikakoski, Huuhkajanvaara, Haapavitja
* reitille käätuneet puut tai muut poikkeukselliset esteet
* riippusilloille saapumiset, kapeneva ajolinja
Onnettomuuden sattuessa otetaan ensisijaisesti yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112 tai
Ruunaan Matkailu / Jarkko Peltolaan puh. 013 533 130 ja 0400 695 955.

Henkilökuntalista Ruunaa Raceen.
Kilpailupäällikkö Jarkko Peltola
Ylituomari Juha Hyvönen
Tuomariharjoittelija Pia Isomursu
Tuomarikarjiuttelija Sini Ampuja
Kilpailukoetuomari Mikael Backman
Kilpailukoesihteeri Marja-Liisa Kiuru
Reittivastaava / etukelkka Panu Sipilä
Media Mikko Tirkkonen
Ajanotto Marke Turunen Sini Ampuja
Lähettäjä Heikki Turunen
Kuulutus Milla Tirkkonen ja Minna Kettunen
Tuloslaskenta Minna Kettunen, Mikko Tirkkonen, Jarkko Peltola
Tienylitys Neitikoski Benny Amsler
Tienylitys Siikakoski Teemu Koivunen

Ruunaa Race 14.2-16.2.2020
MD-SM Rettikartta
MD4 - 33km
MD6 ja MD10 - 45 km

Lähtö ja maali
Ruunaan Matkailu
Jarkko 0400695955

