
 

Ohjeita XXXVII Maratonpyöräilyyn 28.7-30.7.2022 

 

Tervetuloa järjestyksessään 37. Maratonpyöräilyyn vuosimallia 2022!  

 

Lähtö tapahtuu Nordbergin möljältä Ravintola Umpitunnelin edestä (Hallituskatu 15) torstaina 

28.7.2022 klo 12 ja ilmoittautuminen/pyörien lastaus n. klo 9 alkaen. Ilmoittautuminen suoritetaan Ra-

vintola Umpitunnelin terassilla, osallistujilla on myös mahdollisuus käydä Umpitunnelin WC-tiloissa 

lähtöä odotellessa. Ilmottautumisen yhteydessä osallistujille jaetaan numerolaput sekä vuoden 2022 

paidat ennaltailmoitettujen kokojen mukaan. Kirjoittakaa numerolapun taakse yhteyshenkilön nimi 

ja puhelinnumero mahdollisten onnettomuuksien varalta. Paitoja on jonkinverran ylimääräisiä, 

mikäli koko ei ole hyvä niin vaihtoja voidaan tehdä Harrinivassa/Ylläksellä/Torniossa kunhan kaikki 

osallistujat ovat saaneet ilmoittamansa. 

 

Polkimet tulee irrottaa pyöristä ennen lähtöä tai viimeistään lastauksen yhteydessä (mekaanikkom-

me avustavat tässä tarvittaessa). Suosittelemme myös pyörän rungon/kahvojen suojaamista foamil-

la/kuplamuovilla tms. Tai vaihtoehtoisesti pyörän pakkaamista vasittuun kuljetuslaukkuun, mikä tietys-

ti turvallisin kuljetustapa (järjestäjä ei vastaa mahdollisista kuljetuksen aiheuttamista vaurioista). 

 

Matka Muonion Harrinivaan taittuu Jussilan busseilla, matka kestää n. 3,5 h. Bussimatkan aikana myy-

dään arpoja (pääpalkintona ensi vuoden Maratonpyöräily!). Tähän on hyvä varata hieman käteistä. 

Bussimatkan aikana käydään lävitse myös tapahtuman kulkua. 

 

Majoitus Muoniossa tapahtuu Harrinivan lomakylässä, jonne saavumme n. klo 15:30. Majoitukset on 

jaettu toiveiden mukaan etukäteen, listat löytyvät Maratonpyöräilyn nettisivulta kuin myös Harrinivan 



vastaanotosta. Päivällinen on tarjolla Harrinivassa klo 18 alkaen. Pyöriä voi säilyttää joko huoneistoissa 

tai mieluummin lukittavassa kodassa joka on käytössämme. 

 

Nopeusryhmiä vetävät kapteenit alla olevan taulukon mukaisesti: 

 

Ryhmä Koko [hlö] Kapteeni Puhelinnumero 

Retki 1 ~40 TBD  

Retki 2 ~30 Petteri Laukkanen +358 40 315 4162 

Kunto ~15 Mikko Palosaari +358 40 713 8528 

 

Kapteeneille jaetaan pillit, joiden avulla ilmoitetaan poikkeustilanteista (ohitukset yms.). Ensimmäi-

nen ajopäivä on sikäli haasteellinen, että tie on kapea, kumpuileva ja teräväpiirteinen. Maratonpyöräi-

ly ajetaan muun liikenteen joukossa, joten liikennesääntöjä ja järjestäjien antamia ajo-ohjeita tulee 

tinkimättä noudattaa.  

 

Ajaessasi ryhmässä pidä aina itselläsi tila väistöliikkeiden varalle (etupyörälle), sekä noudata kapteenin 

ajon aikana antamia ohjeita mm. joustavasta vetovuorottelusta (kunnon mukaan) ja ryhmäajamisen 

pelisäännöistä. Ryhmissä ajetaan ennalta sovittua nopeutta ja turhia irtiottoja ei tule tehdä. Poislukien 

ensimmäisen päivän vapaataival Äkäslompoloon viimeiseltä huoltopisteeltä. 

 

Halutessaan nopeusryhmää voi vaihtaa seuraavalle ajopäivälle. Ilmoitukset ehdottomasti edellisen illan 

aikana Olaville Äkäslompolossa. Lähtöpäivien aamuina aamiaista tarjoillaan 5.00 – 9.00 ja lähtöpaikka 

on välittömässä läheisyydessä. 

 

Lähtöajat ja ryhmien välinehuollon puhelinnumerot ovat:  

Sarja Lähtöaika Ajonopeus Välinehuolto Puh. Huom. 

1 6.00 ~25 km/h Reijo Ohtonen 0405136745  

2 7.30 ~30 km/h Ville Uusitalo 0443659743  
KUNTO 9.15 ~35 km/h Jukka Moilanen 0408619201 Lähtö Äkäslompolosta klo 9.00 

 

Jokaisessa ryhmässä on vähintään kaksi huoltoautoa. Etuauton mukana kulkee ruokahuolto ja osallistu-

jien kaikki varusteet ryhmäkohtaisesti joko etu- tai taka-autossa. Eli varusteita pääsee taukojen aikana 

lisäämään/vähentämään. Taka-autossa on myös välinehuolto ja tarvittaessa auton kyydissä voi kerätä 

voimia. 

 



Taukopaikkoja on n. 35-50 km välein alla olevien taulukkojen mukaisesti. Taukojen kesto sovitaan 

ryhmäkohtaisesti, tavallisesti n. 5-15 min. Taukopaikoilla juomien (urheilujuoma, vesi, kahvi) lisäksi 

on ainakin leipää, ruusunmarjasoppaa, banaania, rusinoita ja kurkkua. Taukopaikoilta lähdetään tur-

vallisuussyistä liikkeelle yhtä aikaa kapteenin näin ilmoittaessa. Pyöräilyn aikana muistakaa että 

roskaaminen on ehdottomasti kielletty – huoltopisteillä on roska-asiat patukoille ja geeleille. Toisen 

ajopäivän tauot 3 ja 4 ovat tien 99 vasemmalla puolella – huomioikaa kääntyessä vastaantuleva ja ta-

kaatuleva liikenne – liikennettä on vähän mutta autot ajavat lujaa. 

 

Etappi 1 - huoltopisteet 

Lähtö Harriniva Huom 0 

1 Sannan Putiikki Sonkamuotka Liike aukeaa klo 8 - vessat käytössä 36 

2 Muotkajärvi Oikea puoli, iso P-paikka järven ranta 67 

3 Saatsikiesimä Vasen puoli, Iso P-paikka ennen jokea 104 

4 Pallas näköalapaikka Oikea puoli, iso P-Paikka josta näkyy tunturit 148 

5 Muotkavaara Oikea puoli, ennen Tiurajärventietä 185 

Maali Äkäshotelli   219 

 

Etappi 2 - huoltopisteet 

Lähtö Äkäslompolo Huom 0 

1 Kolari Wood Jewelin parkkipaikka 39 

2  Pajalan Silta 
Sillalta pyöräilijät pyörätielle, huolto heti sillan jälkeen oike-
alla  

66 

3  Jarhoinen 
Jarhoisten kosken niskalla tien vasen puoli – kota, pöydät 
sekä WC. Huoltoautot P-paikalla.   

101 

4  Kattilakoski Iso P-paikka tien vasen puoli 154 

5  Vitsaniemi Vitsaniemi – vanha kaupan piha 201 

Maali Tornio   245 

 

Harrinivasta matka alkaa isoa hyväkuntoista E8 tietä myöden kohti pohjoista. Ensimmäinen huolto on 

Sonkamuotkassa Sannan putiikin pihalla. Palojoensuusta 53km kohdalta käännymme pienemmälle 93- 

tielle ja matka jatkuu kohti Enontekiötä. Toinen huoltotauko on Muotkajärven kohdalla isolla P-

paikalla, matkaa taitettu tähän mennessä n. 67km. Enontekiö pyöräillään ohitse ja liikenne hiljenee en-

tisestään kun jatkamme pyöräilyä tietä 956 myöten.  

 

Kolmas huolto on n. 104km kohdalla vasemmalla puolen tietä juuri ennen Saatsikiesimä/Käkkälö – 

nimisen joen ylitystä. Reitti jatkuu tietä 957 myöten ja pikkuhiljaa reitti muuttuu mäkisemmäksi, tien 

myötäillessä Ounasjokea. Neljäs huolto on n. 148km kohdalla iso P-paikka, jota avautuu upea näkymä 

Pallas-Ounastuntureille.  

 



Mäet kasvavat edelleen, ohitamme Pallaksen ja Jeriksen risteykset ja saavumme Särkijärven risteyk-

seen. Särkijärvestä, ajettu n. 177km käännymme vasemmalle tielle 79 ja matka jatkuu kohti Kitti-

lää/Leviä. Viimeinen huoltopiste on Muotkavaaran päällä n. 185km kohdalla. Välittömästi huollon jäl-

keen käännytään oikealle kohti Äkäslompoloa tielle 940. Tästä alkaa myös 2022 vapaataival mikä on 

n. 33 km pitkä. Äkäslompoloon saavuttaessa Äkäshotellille (Äkäsentie 10) käännytään kahdesti va-

semmalle. Äkäshotellissa majoitumme, peseydymme ja nautimme tukevan päivällisen. Lisäksi mekaa-

nikkomme avustavat matkan aikana mahdollisesti ilmenneissä pyörien huoltotarpeissa.  

        

Vapaataival (vas.) sekä saapuminen Äkäslompoloon – huomioikaa käännökset vasemmalle 2kpl! 

 

Myös Äkäslompolossa majoitukset on jaettu etukäteen. Avaimet noudetaan kuten ennenkin Pirtukirkon 

takkabaarista, erillismajoituksen varanneet (2hh, 1hh jne) noutavat avaimensa Laplandhotelsin respasta, 

sisäpihan oikealla reunalla. Tässä vaiheessa peritään erillismajoituksista lisämaksut osallistujilta. 

Päivällinen on tarjolla perjantaina klo 17-20. Avainten palautus respaan aamulla joka on auki klo 05:00 

alkaen. Myös aamiainen on tarjolla klo 5 alkaen. 

 

Toinen päivä on ajajan näkökulmasta samanlainen. Lähtö tapahtuu Äkäshotellin pihasta. Maasto on 

vain tasaisempaa ja tiet leveämpiä. Ensimmäinen huolto on Kolarissa mistä matka jatkuu kirkonkylän 

lävitse etelää kohden. Kaunisjokisuun kohdalla ylitämme rajasillan ja Muonionjoen mistä matka jatkuu 

kohti Ruotsin Pajalaa tietä nro. 403 myöten. Pajalaan saavuttassa ylitämme Tornionjoen ja käännymme 

vasemmalle tielle 99. Pyöräilemme Ruotsin puoleista Tornionjokivartta aina Haaparannalle asti, raja 

ylitetään ns. pikkutullin kautta. Maratonpyöräily päättyy samaan paikkaan mistä pyörät lastattiin eli 

Nordbergin möljälle Kojamo taideteoksen viereen. Säästä riippuen saavimme Tornioon n. klo 17 mo-

lemmin puolin. Huoltoautot ajetaan Grand Hotellin sisäpihalle (Hallituskatu 7), eli pyöräilijöiden 

varusteet löytyvät sieltä. 



Miehille on varattu sauna hotelli Olofista sekä naisille ravintola Mustaparrasta. Polkupyörien vie-

minen Olofin/Umpitunnelin sisätiloihin on ehdottomasti kielletty, eli ne tulee pakata autoihin tai 

lukita ulkotiloihin ennen saunomista (Omat lukot mukaan tarvittaessa!). Peseytymisessä on hyvä huo-

mioida että omat pyyhkeet tarvitaan Torniossa. Miesten saunalle on mahdollista vuokrata pyyhkeitä 

Hotelli Olofin vastaanotosta kuin myös ostaa saunajuomat mikäli matkan aikana on nestehukka iske-

nyt. 

 

Peseytymisen jälkeen osallistujille tarjoillaan printeinen lohikeitto Grand Hotellissa n. klo 18 alkaen. 

Ruoka tarjoillaan sitä mukaa kun pyöräilijät saapuvat paikalle. Ruokailun yhteydessä palkitaan 25-, 20-

, 10-, 5-kertaa ajaneet, esimerkkiajajat sekä arvotaan arpajaisten palkinnot. 

 

 

 

Reittikartat löytyvät verkosta seuraavista linkeistä – ja ovat myös ladattavissa ajotietokoneeseen / kän-

nykkään: 

Etappi 1 Harriniva-Äkäslompolo: https://connect.garmin.com/modern/course/84726837  

Etappi 2 Äkäslompolo-Tornio: https://connect.garmin.com/modern/course/84727243  

 

Järjestelyihin, majoitukseen jne. liittyvät kyselyt:  

Olavi Stoor +358405149406, Mikko Palosaari +358407138528 

 

https://connect.garmin.com/modern/course/84726837
https://connect.garmin.com/modern/course/84727243


 

 

Huolto XXXV MARATONPYÖRÄILY 28.7-30.7.2022 

Nimi puhelin Tehtävä Ryhmä 

Martti Baas 040 5520871 Etuauto 1 

Paavo Salo 0400 398277 huolto 1 

Irja Salmi 040 7404842 huolto 1 

Kaisa Uusitalo 040 4146898 huolto 1 

Reijo Ohtonen 040 5136745 väline/taka 1 

Pekka Vanha 0400 693316 Etuauto 2 

Kaarina Muttu 040 5459140 huolto 2 

Tuomo Lievonen 044 545969 huolto 2 

Ulla Salmi 040 7247985 huolto 2 

Ville Uusitalo 044 3659743 väline/taka 2 

Martti Risto 0400 395645 Etuauto 3 

Raija Blomster 040 5258098 huolto 3 

Elma Rautiala 040 7753426 huolto 3 

Jukka Moilanen 040 8619201 väline/taka 3 

Olavi Stoor 040 5149406 Yleiset Järjestelyt 

Mikko Palosaari 040 7138528 Olavin tuuraus   

 

Taukopaikat kartalla: 

   

 


