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1 KILPAILUSTA YLEENSÄ

1.1   Kilpailunjohtajan puheenvuoro

Hyvä Isokyrö Rati -rallin osanottaja.

Tervetuloa Etelä-Pohjanmaalle Isokyrö Rati -ralliin. Pitkästä aikaa Isossakyrössäkin ajetaan taas rallia. 
Toivomme, että kilpailijat, huoltohenkilöt, toimitsijat, ja yleisö noudattavat varovaisuutta ja välttävät 
lähikontakteja.
Suosittelen noudattamaan THL:n suosituksia.

Kilpailukeskuksena toimii Isonkyrön koulukeskus. Kilpailun lähtö tapahtuu RATI - Rauta R. Buckman Oy 
& Fixus Isokyrö etupihalta. Kilpailun turvatarkastus tapahtuu lähtöalueen tuntumassa vähän ennen 
kilpailijan lähtöä reitille. Huolto tapahtuu Isonkyrön koulukeskuksen piha-alueella. Tankkaus tapahtuu 
Isonkyrön S-marketin piha-alueella, jonne on merkitty myös kannutankkausalue sääntöjen vaatimalla 
tavalla. Maaliin tullaan lauantaina iltapäivän tunteina Isonkyrön keskustaan ja RATI - Rauta R. Buckman 
Oy & Fixus Isokyrö etupihalle kerätään palkittavat kilpailijat palkintojenjakoon. 

Yhteistyökumppanit, maan- ja tienomistajat/haltijat sekä lukuisat vapaaehtoistyötä tekevät ovat 
erittäin tärkeitä, sillä he luovat kanssamme tämän rallin puitteet. Viranomaisten, Isonkyrön kunnan ja 
yhteistyökumppanien kanssa järjestelyt ovat sujuneet hyvässä hengessä. Tänäkin vuonna on erityisesti 
panostettu yleisön turvallisuuteen. 
 
Toivotan kilpailijoille vauhdikasta mutta turvallista kilpailua, sekä katsojille, että kaikille autourheilun 
ystäville antoisaa ja mieleenpainuvaa rallielämystä turvallisilta katselupaikoilta! 
 

Muistakaa turvavälit, suosittelen kasvomaskia ja muistakaa hyvä käsihygienia. 

  
Erkki Hemminki 
Kilpailunjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 OHJELMA JA TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 

Torstai 26.8.2021 

Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan KITI:ssä sekä rallin kotisivuilla osoitteessa 

www.pokyua.fi. 

 

 

Asioidessasi kilpailutoimistossa ja mediakeskuksessa, suosittelemme kasvomaskin ja käsidesin  

käyttöä, muistakaa myös turvavälit. 

 

KOSKA HUOLTOALUE JA KILPAILUTOIMISTO SIJAITSEVAT KOULUN ALUEELLA ON TUPAKOINTI KIELLETTY 

EHDOTTOMASTI MUUALLA KUIN KYLTILLÄ OSOITETULLA TUPAKOINTIALUEELLA. JÄRJESTYKSENVALVOJAT 

SEURAAVAT MÄÄRÄYKSEN NOUDATTAMISTA. 

    

 

 

Lauantai 4.9.2021 

klo 07.00 Kilpailutoimisto avataan osoitteessa: Kyrööntie 15 61500    

 

klo 07.00  Huoltoparkki avataan, Kyrööntie 15 61500 Isokyrö. 

  Traileriparkki avataan, Pohjankyröntie 115 61500 Isokyrö. 

  Kaluston purku tapahtuu traileriparkissa. 

  

klo 07.15                                    Paperitarkastus alkaa. Ennakkotutustumismateriaalin jako alkaa. 

(Ennakkotutustuttavat Luokat 1-9). 

               

klo 07.20  Ennakkotutustuminen alkaa, luokat 1-9. 

 

klo 09.00                            Lehdistökeskus avataan, Kyrööntie 15 61500 Isokyrö. 

 

klo 10.00 Paperitarkastus kilpailutoimistossa luokille 10-18.  

 

klo 12.00  Ennakkotutustuminen päättyy. 

 

klo 12.45 Turvallisuus tarkastus lähtöalueella 15 min ennen omaa lähtöaikaa. 

 

klo 13.01  Kilpailun lähtö Rakennus ja Autotarvike Rati Oy:n piha-alue. 

  

klo n. 14.00 Huolto/ kokoomatauko max. 1h 11 min ja min. 51 min. (sis. siirtymän EK2B-

EK3A, huollon ja tankkauksen). 

 

klo n. 16.00                               Kilpailun maali ennakkovapaa. Palkittavat otetaan maali AT:n jälkeen 

keräilyalueelle, josta heidät ohjataan Ratin pihalle palkintojen jakoon. 

Palkinnot jaetaan epävirallisten tulosten mukaan, kun kaikki luokan autot ovat 

saapuneet maaliin. 

 

klo n. 17.00 Ehdollisten tulosten julkaiseminen 

http://www.pokyua.fi/


 

1.3 VIRALLINEN SÄHKÖINEN ILMOITUSTAULU

4.9.2021 klo 7.00 – Kilpailun päättymiseen Isonkyrön koulukeskus, Kyrööntie 15, 61500 Isokyrö sekä

sähköinen ilmoitustaulu www.pokyua.fi

 

Kilpailutoimiston yhteystiedot Erkki Hemminki, 050-5287278, erkki.hemminki@netikka.fi  

Kilpailupäivänä Eija Killinen 050-3027740 

 

LEHDISTÖKESKUS

4.9.2021 klo 9.00 – Kilpailun päättymiseen Isonkyrön koulukeskus, Kyrööntie 15, 61500 Isokyrö

Lehdistökeskuksen yhteystiedot Kilpailupäivänä Antti Lahtinen 0408612730

1.4 KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖ

Harri Hautala 0400-667296

   

                                                                

Kilpailijoiden yhdyshenkilö ovat tavattavissa ja tavoitettavissa kilpailupaikalla koko kilpailun ajan. 

 

1.5 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA  

Yleinen hätänumero 112  

Poliisihälytys 112  

Seinäjoen keskussairaala, ensiapupäivystys, puh.  +3586 4154555 

Hinauspalvelu kuljetusliike Jorma Havina 040-8423352 (Ei sopimusta rallin kanssa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pokyua.fi/


2.1  MAJOITUS 

Kilpailulla ei ole sopimusta majoitusliikkeiden kanssa. Majoitusta voi kysellä Seinäjoelta ja myös Kalliojärven 

Majat Oy, Isokyrö 

 

2.2 KILPAILUKALUSTON PYSÄKÖINTI

Kuljetuskalustolle (trailerit yms.) on varattu alue Pukkilansaaren parkkipaikka: Pohjankyröntie 115, 61500

Isokyrö.

Kilpailukaluston purku vain traileriparkissa, kilpailukeskukseen ei trailerien kanssa!

Kuljetuskalusto pysäköidään alueen reunoille riviin, niin että alueen keskellä oleva ajoväylä jää vapaaksi!

2.3  ASIAPAPEREIDEN TARKASTUS

KASVOMASKIN KÄYTTÖ PAKOLLISTA SISÄTILOISSA

Luokkien 1–9 kilpailijoiden henkilötodistuksen ja vakuutustodistuksen tarkastus suoritetaan

ennakkotutustumismateriaalin jaon yhteydessä lauantaina 4.9 klo 07.15 alkaen ja luokkien 10-18 alkaen klo

10.00. Vain toinen kilpailijoista noutaa jaettavan materiaalin, paitsi tutustumislisenssillä kilpailevat I tai II

ohjaaja.

 

Kilpailijoilta tarkastetaan  

• ajokortti 1-ohjaajalta ja virallinen henkilötunniste 2-ohjaajalta 

• nuorten luokan kilpailijoilta henkilötunniste ja 2-ohjaajalta ajokortti 

 

KAIKKI ENNAKKOON TÄYTTETTÄVÄT LOMAKKEET LÖYTYVÄT OSOITTEESTA www.pokyua.fi viralliselta 
ilmoitustaululta ja kitistä. Lomakkeet tulee palauttaa ilmoittautumisen yhteydessä. 
 

Mikäli kilpailijaparin ilmoittautumiseen tulee muutoksia (ohjaaja, ilmoittaja tai auto vaihtuu), 

ilmoittakaa nämä mielellään etukäteen sähköpostilla kilpailusihteerille sähköpostitse; 

eija.killinen@netikka.fi

Kaikkien luokkien kilpailijoille jaetaan kilpailumateriaali ilmoittautumisen yhteydessä

Jaettava materiaali:

- tiekirja 1 kpl

- tutustumisauton numerotunnus 2 kpl (luokat 1-9)

- huoltoautotunnus 1 kpl

- kilpailunumerot 2 kpl

- reittikartat 2 kpl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.pokyua.fi/


2.4 TURVALLISUUSTARKASTUS

Turvallisuustarkastus suoritetaan 15 min ennen omaa lähtöaikaa, Lähivakuutuksen edessä osoitteessa

Pohjankyröntie 141, 61500 Isokyrö. Älä saavu liian aikaisin katsastusalueelle!

Katsastuksessa tarkastetaan

- katsastuskortti

- ajovarusteet rallin sääntökirjan kohdan 16 mukaisesti, ote: Turvallisuusvarusteet Liite J:n (autojen tekniset

määräykset ja kuljettajien ajovarusteet) mukaisesti. Poikkeus: Historic Rally Trophy-osakilpailuissa sekä Kansallisissa,

muiden arvosarjojen ulkopuolisissa kilpailuissa voidaan autoissa käyttää FIA:n standardien mukaisia istuimia ja turvavöitä,

joiden voimassaolopäivämäärä ei ole määräävä. Istuinten ja vöiden kunnon tulee olla ensiluokkainen, ja niiden kunto

tarkastetaan kilpailukohtaisesti aina kilpailun turvallisuustarkastuksessa.

 

Tuvallisuustarkastukseen tultaessa tulee kaikkien järjestäjän mainosten ja kilpailunumeroiden olla

kiinnitettynä autoon. Tarkastuksessa tarkastetaan myös kuljettajien henkilökohtaiset turvallisuusvarusteet

(kypärät, alusasut, Hans-tuet, hanskat) jotka tulee olla puettuna kuljettajien päällä (pl. kypärä ja Hans).

 

Katsastuspäällikkö Lasse Kujanpää 046-5232478 

 

2.5 REITTIIN TUTUSTUMINEN

Reittiin tutustuminen kaikkien erikoiskokeiden osalta suoritetaan lauantaina 4.9. kello 7.20 – 12.00 välisenä

aikana. Järjestäjä suorittaa erikoiskokeilla etukäteisvalvontaa sekä valvoo erikoiskokeita. Tutustumisautoon

on kiinnitettävä järjestäjän antamat kaksi numerotunnusta (tuulilasiin keskelle yläreunaan ja kartanlukijan

takasivulasiin). Niiden tulee olla selvästi nähtävissä koko tutustumisajan. Erikoiskokeilla on

tutustumisaikana nopeusrajoitus 80 km/h, ellei liikennemerkein tai järjestäjän maastoon asettamin merkein

ole alhaisempaa nopeutta määrätty. Kilpailijoiden tulee ajaa muuta liikennettä vaarantamatta ja ottaen

huomioon reitin varren asukkaat. Järjestäjä kieltää ajon erikoiskokeen ajosuuntaa vastaan. Sekä poliisi että

kilpailun järjestäjä valvovat liikennettä tutustumisaikana sekä erikoiskokeilla että siirtymillä kiinnittäen

huomiota paitsi nopeuksiin myös ajotapaan. Kuten monet muutkin tienkäyttäjät, valvojat liikkuvat myös

vasten kilpailusuuntaa. Järjestäjien tunnuksin varustettujen toimitsijoiden pysähtymiskehotusta on

noudatettava lähtöoikeuden epäämisen uhalla. Mahdollisista ylinopeuksista ilmoitetaan välittömästi

pysäyttämällä. Kunkin erikoiskokeen tutustumiskertojen määrä ei ole rajoitettu. Tutustumisaikana

käytettävät renkaat on oltava tieliikennelain mukaiset. Osa erikoiskokeista suljetaan ennen nuotitusajan 

loppumista, mutta numerotunnuksilla olevat nuotittajat päästetään erikoiskokeelle. 

Huom! Kilpailija on itse vastuussa tutustumisaikana aiheuttamistaan vahingoista.  

 

2.5.1 HUOMIOITAVAA TUTUSTUMISAIKANA

Ennakkotutustumisen aikana erikoiskokeilla on valmiina paikoillaan KAIKKI tiekirjaan merkityt merkit

seuraavasti:

- Kääntymismerkit yms. merkit ovat ennakkomerkkeineen oikeilla paikoillaan mitattuna ja

merkattuina varsinaisilla merkeillä.

- Viestipisteiden merkit omilla paikoillaan.

- Lähtö- ja maali- ja stop-merkit ovat oikeilla paikoillaan.

 

3.1 KILPAILIJOIDEN PUKEUTUMIS- JA PESEYTYMISTILAT 

Kilpailijoille on varattu pukeutumistilat lauantaina 4.9. kilpailukeskuksesta (kulku kahvion läpi). 

Tilat ovat käytössä lauantaina 4.9. klo 11.00-19.00. 

 

 



3.2 LÄHETYSTAPA  

Kilpailussa käytetään ns. valolähetystä. Vilppilähtö tunnistetaan valokennolla ja se ilmoitetaan 

erikoiskokeen maalissa. Mikäli valot eivät jostain syystä toimi, tapahtuu lähetys perinteisesti lipulla.  

 

3.3 ERIKOISKOKEELLA PYSÄHTYMINEN JA KESKEYTTÄMINEN  

Varoituskolmion käyttö: Mikäli kilpailija joutuu pysähtymään erikoiskokeella ulosajon tai jonkun muun syyn 

vuoksi, on varoituskolmio ehdottomasti asetettava varoittamaan toisia kilpailijoita.  

SOS & vihreä OK 

Näytä autosta löytyvää A3-kokoista punaista SOS -kylttiä kanssakilpailijoille ja toimitsijoille, mikäli tarvitset 

apua henkilövahingon sattuessa (lääkinnällinen apu jne.). Kyltin nähtyään he tietävät hoitaa apua paikalle. 

Nähdessäsi itse toisen kilpailijan avunpyynnön tulee sinun pysähtyä antamaan apua loukkaantuneille 

kilpailusta sulkemisen uhalla. Jos et tarvitse lääkinnällistä apua, näytä autostasi OK -merkkiä toimitsijoille 

tai kanssakilpailijoille.  

 

3.3.1 Keskeyttäminen  

Mikäli joudut keskeyttämään kilpailun, on siitä viipymättä ilmoitettava tuloslaskentaan puh. +358 40 326 

4702. Kirjallinen keskeytysilmoitus on puhelusta huolimatta toimitettava erikoiskokeen lähtöön, maaliin, 

viestipisteeseen tai purkuautolle. Keskeytysilmoitus löytyy aikakortista.  

3.3.2 Erikoiskokeen peruuttaminen tai lyhyt katko 

Mikäli erikoiskoe joudutaan peruuttamaan onnettomuuden tai muun pakottavan syyn vuoksi, voidaan 

erikoiskoetta käyttää siirtymänä, tai käytetään tiekirjan mukaista kiertoreittiä siirryttäessä seuraavalle 

erikoiskokeelle. Kilpailun järjestäjä ohjeistaa jatkoreitin. Jos erikoiskoe on hetkellisesti poikki järjestäjän 

toimesta, sallitaan suurempi kuin 9.59 min myöhästyminen lähtö AT:lta. Kun erikoiskoe taas käynnistyy, 

lähtö tapahtuu 1 min välein. Erikoiskokeen ollessa keskeytyneenä, aikakortteja ei tarvitse käydä 

näyttämässä kilpailun lähdössä. 

 

4 KILPAILUN KULKU JA HUOLTAMINEN  

4. Kilpailun lähtö 

Kilpailun lähtö tapahtuu Ratin (Rauta R. Buckman Oy & Fixus Isokyrö) etupihalta osoitteesta Pohjankyröntie 

143, alkaen klo 13.01 minuutin välein. Ennen lähtöä kilpailijoiden tulee huolehtia, että kilpa-auto on 

sääntöjen mukainen ja ajovarusteet puettuna ja sääntöjen mukaiset. Lähdön välittömässä läheisyydessä 

suoritetaan turvatarkastus, johon toivotaan saavuttavan aikaisintaan 15 min ennen omaa lähtöaikaa. 

Turvatarkastusalueelta kilpailijat ajavat suoraan lähtöön, josta lähdetään  minuutin välein.  

 

Aikakortti luovutetaan kilpailijoille ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Kilpailun erikoiskokeiden lähdöissä ei ole käytössä aikatarkastusasemia. Aikakortin laskennallinen / 

siirtymäaika on lähdön tuloaika. Tuloajan jälkeen kilpailijat lähetetään erikoiskokeelle seuraavalla 

minuutilla. Lähtöön saavutaan omalla vuorolla minuutin välein, numerojärjestyksessä. Järjestäjä valvoo, 

että kilpailijat pitävät omat paikkansa. Mikäli erikoiskoe joudutaan keskeyttämään järjestäjän toimesta, 

aikakortteja ei tarvitse käyttää laskennallisella minuutilla lähtöviivalla. Omalla vuorolla lähtöön voidaan 

tulla ”ennakkoon”, jolloin kilpailun kulku pysyy tiiviinä. Omalla vuorollaan ennakkoon saavuttaessa, 

kilpailijaa ei sanktioida. 

 

 

https://www.facebook.com/rautarbuckman/?__cft__%5b0%5d=AZWcgj_REduj3wm4vj9MWBdS1jtxN-caSaneH2Eqry8uct7csemPTN3iW6qjqZRso5f6Wnf0G207J7G7mlrwus4PsLI7JWbcpz48SUovSwnsVp03ADcKTWjj0X8Z09sGB4Eyxj8vqm_LU_c-lXi8THiPIjJBhZdm1LBGb6FUYAT4nQ&__tn__=kK-R


4.4 HUOLTOALUE JA HUOLTAMINEN 

Kilpailussa käytetään yhtä huoltoaluetta. 

- EK 2 jälkeen huolto/ kokoomatauko max. 1h 11min ja min. 51min. (sis. siirtymän EK2B-EK3A, 

huollon ja tankkauksen) 

- Huolto on sallittu ainoastaan tällä alueella. Muilla alueilla ainoastaan kilpa-auton miehistö saa 

tehdä korjaustoimenpiteitä, käyttäen vain kilpa-autossa mukana olevia työkaluja. Järjestäjä varaa 

jokaiselle kilpailijalle huoltoparkista alueen Rallin sääntöjen mukaisesti. Vain yksi 

huoltoauto/kilpailijapari saa tulla huoltoparkkiin. Huoltoauton tuulilasiin on kiinnitettävä järjestäjän 

antama ”Huoltoauto” -tunnus. Se tulee olla nähtävissä koko kilpailun ajan.  

 

Huoltoalueen päällikkönä toimii Heikki Kohtala, puh 0503420350 

Suosittelemme välttämään liikkumista toisten kilpailijoiden huoltoalueella. 

 

4.5 Tankkaaminen

Tankkaaminen on sallittu ainoastaan tiekirjassa mainitulla huoltoasemalla ja/tai tankkausalueella (myös

omista astioista, E85, FIA- tai 2T bensiiniä käyttävät). Tankkausaika sisältyy siirtymän ja huoltoaikaan. 

Vain korttimaksu. 

TANKKAUSETÄISYYDET 

Lähtö – tankkaus: Siirtymä 25,25km; erikoiskoe 13,11km 

Tankkaus – maali: Siirtymä 35,35km; erikoiskoe 20,45km 

 

4.6 Nesteiden käsittely huoltoalueilla

Koska autourheilun on suhtauduttava vakavasti ympäristöasioihin, pyydämme kilpailijoita ja heidän

huoltohenkilöstöään noudattamaan erityistä huomiota käsitellessään öljyjä tai muita nesteitä huoltaessaan

autoja. Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen tarkastettu 6 kg:n sammutin, joka soveltuu nestepalojen

sammutukseen, öljynimeytysmatto käyttövalmiina ja kilpa-autojen alla nesteitä läpäisemätön suojamatto

huoltotoimenpiteiden aikana. Huoltoalueella polttonesteiden käsittely on sallittu ainoastaan, jos autossa on

jokin sellainen tekninen vika, jonka korjaaminen edellyttää polttonestesäiliön irrottamista tai tyhjentämistä.

Tämän tulee tapahtua toimitsijoiden valvonnassa. Turvatoimien tulee olla riittävät ja autoon saa tankata

vain sen verran polttoainetta, että sillä pääsee tankkausalueelle. Näiden toimenpiteiden aikana autolle ei

saa tehdä muita huoltotoimenpiteitä. Tupakointi on sallittu huoltoalueella vain kilpailun järjestäjän

osoittamassa paikassa.

 

5.1 Tulokset 

Ehdolliset tulokset julkaistaan kaikkien luokkien osalta noin klo 17.00 alkaen kilpailun virallisella 

ilmoitustaululla. Lopulliset tulokset julkaistaan niiden hyväksymisen jälkeen. 

 

5.2 MAALI JA PALKINTOJENJAKO 

Kilpailun maali sijaitsee Isonkyrön keskustassa. Maali AT ennakkovapaa. Palkittavat otetaan maali AT:n 

jälkeen keräilyalueelle, josta heidät ohjataan Ratin pihalle palkintojen jakoon. Palkinnot jaetaan 

epävirallisten tulosten mukaan, kun kaikki luokan autot ovat saapuneet maaliin. 

 

Kilpailun maalissa ei ole käytössä Parc Fermé:ä, vaan vastalauseet autoja vastaan on tehtävä ennen ko. 

auton maaliin saapumista. Vastalauseet ilmoitettava numeroon +358400667296 

 

 



5.3 PALKITTAVIEN LUETTELO

Luokka  kilpailijat palkittavat
1 3 I
3 9 I-III
5 1 I
6 13 I-IV
8 1 I
10 5 I-II
11 3 I
14 17 I-VI
16 1 I
17 1 I
18 4 I-II
 

 

 

 

 

 

Vauhdikasta kisaviikonloppua!! 
 
 



  

   
 

   
 

 

Kilpailukeskus ja 

huoltoalue, Kyrööntie 15 

Trailerit ja kaluston purku. 

Pohjankyröntie 115 

Katsastus, lähtö ja 

palkintojen jako 

Tankkaus 



  

   
 

   
 

 

Huoltoalue sisään 

Huoltoalue ulos 

Lähtöön 

EK3:lle 

Huoltoalue  

Kahvio 

Kilpailutoimisto 
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