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43. Pirkan Pyöräily järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti syksyllä. Osallistujien ja talkoolaisten turvalli-
suus ja terveys ovat meille tärkeitä ja teemme kaikkemme, jotta voit osallistua Pirkan Pyöräilyyn turvallisin 
mielin. 

Erityisjärjestelyitä: 

• Tulemme tekemään tänä vuonna erityisiä järjestelyitä, joiden avulla minimoimme ylimääräisiä kon-
takteja ja ruuhkien syntymistä lähtöalueella 

• Lähtöjä porrastetaan normaalin minuutin sijaan kahden minuutin väleillä.  

• Alueella ja huoltopisteillä on saatavilla käsidesiä 

• Suihkumahdollisuutta ei valitettavasti pystytä tarjoamaan 

Pyydämme osallistujiamme ottamaan muut huomioon ja jokaista pitämään omalta osalta huolta turvaväleistä 
hyvästä hygieniasta niin lähtö- ja maalialueella kuin myös huoltopisteillä sekä. Ethän saavu tapahtumaan 
kipeänä! 

1. Ennen tapahtumaa 
• Tutustu näihin ohjeisiin; ota talteen esim. tärkeät puhelinnumerot kisanumerosi takaosaan tai tal-

lenna ne kännykkään 
• Tarkista varusteet, pyörän jarrut, vaihteet, ketjut ja renkaat  
• Huomioithan, että lähempänä tapahtumaa sähköposteihin vastaaminen saattaa kestää 
• Varaudu lämpötilan muutoksiin; Suomen kesä on arvaamaton! 

• Halutessasi voit ladata älypuhelimeesi Racemap-sovelluksen, jonka avulla omat kannustusjoukot 
voivat seurata matkasi etenemistä.  

• Kisanumerot kiinnitetään selkään tai reiden ulkosyrjään. 217km keskinopeusryhmillä kisanumeron 
pohjaväri on punainen. Näihin ryhmiin liittyminen matkan varrella on kielletty, viranomainen valvoo 
erityisesti ryhmien kokoa. Rekisterinumerot (pienemmät numerolaput) kiinnitetään nippusitein pyörän 
ohjaustankoon ja niiden pitää näkyä koko matkan eteenpäin 
 
 

 
Numeroiden jako aloitetaan ma 17.8. ja toivomme, että lähialueella asuvat noutaisivat numeronsa mah-
dollisuuksien mukaan ennakkoon. 
Ma 17.8. klo 10-16 Hervannan Vapaa-aikakeskus, Pirkan kierroksen toimisto 2.krs 
Ti 18.8. klo 15-17.30 Kauppi Sports Center, HLU:n toimisto 3.krs 
Ke 19.8. klo 15-17.30 Kauppi Sports Center, HLU:n toimisto 3.krs 
To 20.8. klo 9-14 Hervannan Vapaa-aikakeskus, Pirkan kierroksen toimisto 2.krs 
La 22.8. klo 15-19 Hakametsän jäähalli 
Su 23.8. klo 6.45 alkaen Hakametsän jäähalli 

 
 

 
2. Osanoton peruuttaminen/siirtäminen 
Koronatilanteesta johtuen mahdollistamme siirrot ensi vuodelle tapahtumapäivään asti. Jos haluat siirtää 
osallistumisen ensi vuodelle, lähetä tieto sähköpostilla ja kirjoita otsikoksi SIIRTO ja oma nimesi. Osanoton 
peruuntuessa sairauden vuoksi palautamme sairaustodistusta vastaan osanottomaksun vähennettynä 8,50 € 
toimistokuluilla. 

 

3. Tapahtuma-alueena Hakametsän jäähalli 
Tapahtumapaikkana ja maalialueena toimii Hakametsän jäähallin piha-alue (os. Keltinkatu 2, 33100 Tre). 
Jäähallin piha-alueen reunasta löytyy hiekkaista maastoa mahdollisia telttayöpyjiä varten, myös asuntoauto-
pysäköinti onnistuu (ei sähkömahdollisuutta). 
 

Pysäköinti 
Hiekkaisella pallokentällä jäähallin vasemmalla puolella ja pihamaalla. Pysäköinninvalvojat 
ovat ohjaamassa. Invapysäköinti sijaitsee jäähallin lipputoimiston edessä, talon seinustalla. 
 
Kisakanslia ja jälki-ilmoittautuminen 
Kisakanslia sijaitsee jäähallin sisätiloissa lähtöalueen vieressä. Kanslian yhteydessä toimii 
myös varustesäilytys. Kanslia on avoinna lauantaina 22.8. klo 15–19 ja varsinaisena tapahtu-
mapäivänä klo 7.00 lähtien. 



 

Lähtöryhmissä suuremmalla numerolla ET voi ohittaa pienempiä numeroita lähtö-

jonossa, mutta pienempinumeroiset voivat jäädä jonossa jälkeen esim. omaa kaveria 

odottamaan. 

 
Mehun ja urheilujuoman jakelu; Squeezy Energy Drink 

      ennen lähtöä omiin pulloihin jäähallin piha-alueelta. 
 

Kauppahallin Kotiruoka Oy valmistaa suussa sulavat, kotoiset eväät sekä ennen että jäl-
keen matkan. Aamulla klo 7.00 alkaen voit ostaa kahvit, teet, suolaiset sekä makeat herkut. 
Maaliin saavuttuasi nautit keittolounaan osanottomaksuun sisältyen.  

 

4. Lähtö 

 

 
 
 
 
Tietoa lähtöajoista: 
 
Osaa lähtöryhmistä on hieman pienennetty ja lähtöryhmien lähtövälejä kasvatettu lisätäksemme väljyyttä ta-
pahtumaan, eritoten huoltopisteille. Suosittelemme saapumaan paikalle noin 30minuuttia ennen omaa 
lähtöä. 
 
Sarja 1, Pitkä Pirkka 217km 
 
klo 7.20 ryhmä 36km/h, (numerot 1001-1049)              klo 7.32 28km/h A (numerot 1300-1349) 
klo 7.22 ryhmä 34km/h, (numerot 1050-1099)              klo 7.34 28km/h B (numerot 1350-1399) 
klo 7.24 32km/h A (numerot 1100-1149)                       klo 7.36 ryhmät ilman keskinopeutta (1500 ->) 
klo 7.26 32km/h B (numerot 1150-1199)                          2 minuutin välein, 30 hlöä/ryhmä, max 7 ryhmää 
klo 7.28 30km/h A (numerot 1200-1249)                       klo 7.50 Rynkeby -ryhmät (numerot 1700->) 
klo 7.30 30km/h B (numerot 1250-1299) 
 
Sarja 2, Klassikko 134km 
 
klo 8.00 lähtöryhmä 1, numerot 2001–2400                  klo 8.35 Mestaripyöräilijät nrolla 1-280 
klo 8.15 Hiekka-Pirkka, numerot 2400-2500                 klo 8.40 lähtöryhmä 3, numerot 4001–4400 
klo 8.20 lähtöryhmä 2, numerot 3001–3400                  klo 8.50 Rynkeby Veteraanit 4400-4500 
klo 9.00–9.40 lähtöryhmä 4, numerot 5001–6499 
2 minuutin välein, 30 hlöä/ryhmä, max 20 ryhmää 
 
Rullaluistelijat klo 8.00 ja Kickbiket klo 8.40 lähdöissä 
 
Sarjat 3 ja 5, Pirkan Pyhä ja Lilliputti, klo 10.35 alkaen, n. 30 hengen ryhmissä 2 min. välein. 
 
Sarjat 3 ja 5, Pirkan Pyhä ja Lilliputti, klo 10.30 alkaen, n. 30 hengen ryhmissä 1 min. välein
 
5. Reitit 
Pirkan Lenkki ja Klassikko -reitit kulkevat tänäkin vuonna Rantatunnelin kautta. Lähtö on Hakametsän hallilla 
ja reitti vie Hervannan valtaväylää ja Kekkosentietä pitkin suoraan tunneliin. Tunnelissa oikeanpuoleinen 
kaista on varattu pyöräilijöiden käyttöön. Liikenteenohjaajat turvaavat reittiä ramppien kohdalla ja ohjaavat 
liittyvän autoliikenteen vasemmalle kaistalle. Nopeusrajoitus on myös alennettu.  Pyöräilijöiden tulee kuiten-
kin noudattaa varovaisuutta etenkin ramppien kohdalla ja pysyä ehdottomasti omalla kaistallaan. Tunnelissa 
oikealta ohittaminen ja pysähtyminen on kielletty.  
 
Reitit on merkitty punavalkoisin Pirkan Pyöräily -kyltein ja keltaisella Pirkan Pyöräily -muovinauhalla. Pirkan 
Pyhällä käytetään myös maamerkkausta. Pyöräilijät käyttävät pitkillä lenkeillä pääosin ajoväylän oikeaa reu-
naa (hitaat etenijät voivat käyttää myös kevyen liikenteen väyliä), Pyhällä ja Lilliputilla pääsääntöisesti kevyen 
liikenteen väyliä.  
 
Erityishuomioita reiteillä 
Pitkän Pirkan keskinopeusryhmissä on pieniä erikoisuuksia: 
34 km/h-ryhmä poikkeaa reitiltä ja kiertää Parkanon kautta (lenkin pituus yht. 240 km) 
 
 
Pirkan Pyhä vastapäivään kiertäen 

http://www.laatukilpi.fi/index.php?tocID=7&pID=281


 

Pyhä-lenkki ei kulje Rantatunnelista. Reitti kulkee Hakametsästä Kekkosentien ja Hervannan valtaväylän lä-
heisyydessä kulkevaa kevyen liikenteen väylää pitkin Ranta-Tampellaan, Santalahteen ja kohti uittotunnelia. 
Tästä reitti jatkuu Pyhäjärven maisemareittiä pitkin Pirkkalaan ja sieltä kohti Hatanpäätä. Tampereen päässä 
paluureitti kulkee Viinikan ja Iidesjärven rannan kautta takaisin Hakametsään.  
 
Reitti on osittain sorateitä. Etenkin Pirkkalan alueella käytetään myös pihakatuja; ei erillisiä kevyen liikenteen 
väyliä. Reittimerkkauksissa käytetään keltaisen Pyöräily-muovinauhan ja punavalkoisten opasteiden lisäksi 
myös maaspreijausta risteysalueilla. Reitillä noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä, osallistujilla ei ole etuoi-
keuksia muihin tienkäyttäjiin nähden. Liikennevaloristeyksissä odotetaan vihreää! 
 
217km ja 134km lenkillä käytetään ajoväylän oikeaa laitaa, Pirkan Pyhä 40km ja Lilliputti etenee kevyen lii-
kenteen väyliä aina kun niitä on tarjolla. Liikennevalot vilkkuvat keltaisella 217km ja 134km reitillä, Pirkan Py-
hällä ja Lilliputilla noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja edetään liikennevalojen mukaisesti. 217km ja 
134km reitit kulkevat asfalttiteitä, Pirkan Pyhän reitti kulkee myös sorapintaisia kevyen liikenteen väyliä pit-
kin.  
 
6. Tärkeät puhelinnumerot matkan varrella 
Jos pyörä alkaa ryppyillä tai polkijan omat voimat uupuvat kesken matkaa; soita 0400 280 090.  
Mikäli lähdet reitiltä omalla kuljetuksella pois, kerrothan keskeytyksestäsi kisakansliaan  
050 4086 111. 

Numerosta 0400 280 090 tavoitat sekä teknisen huollon että keskeytyskuljetuksen. Varaudu kuitenkin odot-
tamaan! Reitin varrella päivystää huoltoliikkeitä valmiina auttamaan. Työ on ilmaista, mutta käytetyistä tarvik-
keista veloitetaan. Viimeisten ajajien jälkeen reitillä kulkee jälkiauto, joka purkaa opastuksen ja huolehtii vä-
sähtäneistä. Jos poikkeat reitiltä, katso ettei jälkiauto aja ohi. 
 
7. Huoltopisteet 
Pirkan Lenkillä sijaitsee yhteensä 8, Klassikolla 5 ja Pirkan Pyhällä 1 huoltopiste. Lilliputin osallistujille jae-
taan pienet eväspussit kisakansliasta mukaan. Huoltopisteillä on tarjolla juoma- ja energiatäydennystä. Pir-
kan Lenkillä on lisäksi ruokailumahdollisuus Komissa. Ruokalista (löytyy kotisivuilta) on laktoositon. Glutee-
niton ja kasvisruokavalio huomioidaan pyydettäessä.  
 
Huoltopisteiltä löytyy myös ensiaputaitoinen henkilö. Komin ja Muroleen 
huoltopisteet sijaitsevat tien vasemmalla puolella; ole erityisen varovai-
nen kääntyessäsi huoltopisteelle! Muistathan, että huoltopisteiden roskik-
siin kuuluvat myös matkan varrella syntyneet roskat, tyhjät geelipakkauk-
set yms.  
 
8. Omat huoltoautot 
Omien huoltoautojen käyttö reitillä ei ole suositeltavaa. Huoltopisteistä 
autolla tavoitettavia ovat Pirkan Lenkillä Hämeenkyrö (Frantsilan Kehä-
kukan piha, osoite Yrjö Koskisen tie 1) ja Komi (Päivölän juhlatalon pi-
hassa, osoite Komintie 215). Klassikolla paras paikka omille huoltoau-
toille on puolivälissä sijaitseva Muroleen kylätalo (osoite Muroleen kana-
vantie 84). Muihin huoltopisteisiin ei rajattujen parkkialueiden vuoksi ha-
luta ulkopuolisia autoilijoita. Kurun ja Terälahden huoltopisteiden sijainti 
on tieliikenteen kannalta vaarallinen, pyydämme välttämään turhaa au-
toilua näiden huoltopisteiden läheisyydessä!! 
 
9. Maaliin tultuasi 
Suoritus todennetaan kisanumerossa olevan viivakoodin kirjaamisella maaliintulon yhteydessä. Mestaripyöräi-
lijöiden viivakoodit löytyvät rekisterikilvestä. Kaikki maaliin tulleet palkitaan Pirkan Pyöräily -mitalilla nauhoi-
neen. 20 kertaa polkeneet nimetään Mestaripyöräilijöiksi ja he saavat oman punaisen rintanumeronsa. Kym-
menen pyöräilyä suorittaneet voivat ostaa kisakansliasta kullatun mitalin koteloineen (9 €) ja viisi pyöräilyä 
suorittaneet hopeisen mitalin (7 €).  
 
Arpajaiset kaikkien matkaan lähteneiden kesken 
Arvontavoitoista muodostetaan voittoluettelo kisakansliaan. Luettelo on voimassa vain tapahtumapäivän ja 
voitot on lunastettava heti kisanumeroa vastaan. Tarkista siis maaliin tultuasi, oletko voittanut palkinnon.  
Kisakanslian oheismyyntipisteeltä löytyvät mm. uunituoreet tapahtumapaidat. 
 
Listat kaikista maalin saavuttaneista julkaistaan kotisivullamme tapahtuman jälkeisellä viikolla.  
 
10. Turvallisuus ja tapaturmat 



 

Osallistujilla ei ole etuoikeuksia muuta liikennettä kohtaan, vaan ajo tapahtuu normaaleja tieliikennelakeja 
noudattaen. Muistathan että: 

• Säilytät turvavälit 

• Poliisin ja liikenteenohjaajien ohjeita on noudatettava koko reitillä 

• Ajajat käyttävät ajoradan oikeaa reunaa erityistä varovaisuutta noudattaen 

• Kypärän käyttö on pakollista 

• Värikkäiden vaatteiden tai huomioliivien käyttö on viisasta 
 
Vakuutusyhtiö Turvan tapaturmavakuutus korvaa tapahtuman aikana sattuneet tapaturmat. Korvauksen 
edellytyksenä on, että lääkärinhoito aloitetaan 14 vuorokauden kuluessa haaverista. Osanottajilla on hyvä 
olla oma vakuutus pyörää varten. Tapaturman sattuessa, pyydä vakuutusta varten vakuutuskirjan numero 
kansliasta. Vakavissa tapaturmissa tee ilmoitus yleiseen hätänumeroon 112 sekä kisakansliaan 050 
4086 111. 
 
 

Pitkät lenkit (217km ja 134km) ovat osa Pirkan Kierrosta. Pirkan Kierros jatkuu lokakuussa 51. 
Pirkan Hölkkä (4.10.) 

 

 

 

Lisäinformaatiota Pirkan Pyöräilystä:  
Pirkan Kierros -toimisto puh. 050 4085 111, toimisto@pirkankierros.fi, Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere. Seu-
raa myös uutisointia kotisivuillamme www.pirkankierros.fi. 
 


