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www.vantaanmaraton.fi

facebook.com/vantaanmaraton/ 

Instagram: @vantaanmaraton

VANTAAN MARATONIN SINULLE JÄRJESTÄVÄT:

Kenttäurheilijat-58 ry
Korson Kunto ry
Vantaan Salamat ry

Kannen kuva: Olli Leino



 3

Tänä vuonna kilvoitellaan Vantaan Maratonin (28. vuosi) eri 
matkojen voitoista. Vantaan Maratonin reitti on pysynyt samana 
vuodesta 2008, joten omaa tasoaan ja kehittymistään on helppoa 
tulla mittaamaan tutulla reitillä.

Ikävä kyllä edelleen juostaan Vantaan Maraton Covid-19-viruksen 
aiheuttamissa erikoisoloissa. Onneksi näyttää siltä, että pian pääs-
tään normaalimpaan elämään.  Sillä on kuitenkin jonkin verran 
vaikutusta järjestelyihin. 

Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeä asia ja tehdään kaikki yhdes-
sä voitavamme sen eteen, että pystymme viemään kilpailut läpi. 
Henkilökohtaisten suojainten käyttö on hyvin suositeltavaa sisäti-
loissa ja suuremmissa ihmisryhmissä. Lisäksi käsidesiä on tarjolla 
kilpailukeskuksessa useassa paikassa. Kuuntelemme viranomaisten 
ohjeita ja pyrimme järjestämään mahdollisimman monia toimintoja 
ulkotiloissa sään niin salliessa.

Me kisajärjestäjät haluamme kiittää yhteistyökumppaneitamme 
tuesta ja Vantaan kaupunkia fasiliteeteistä järjestää Vantaan Ma-
raton. Ilman teidän tukeanne kilpailujen järjestäminen olisi hyvin 
vaikeaa.  

Huomioidaan toisemme ja pidetään tarvittaessa hyvät turvavälit, 
kannustetaan ja nautitaan kilpailusta! Toivotan kisajärjestäjien 
puolesta kaikille hyvää ja mukavaa kisakokemusta Viettelysten 
Vantaalla.

Kisaterveisin

Harri Mannermaa
kilpailun johtaja

Hyvät juoksijat ja toimitsijat!
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Aikataulu

perjantai 8.10.2021

Numeroiden nouto Kisakansliasta (Tikkurilan urheilutalo, Trio 
Sport Center, Läntinen Valkoisenlähteentie 52–54, 01300 Vantaa)

Kisakanslia auki kello 17.30–20.00.

lauantai 9.10.2021

8.30 Kisakanslia avautuu 
10.00 Oma juomat viimeistään toimitettuna klo 11.00 lähtöjen osalta 
11.00 Vantaan Maratonin ja Maratonviestin lähtö 
13.00 Omat juomat viimeistään toimitettuna klo 14.00 lähdön osalta 
14.00 1/2-maratonin lähtö 
14.45 Fun Run (1/4-maraton) lähtö 
14.35 Maratonin ja Maratonviestin ensimmäiset palkintojen jaot 
15.45 ½-maratonin palkintojen jaot alkavat 
17.00 Uimahalliin sisäänpääsy päättyy (Huom! mahdollisia rajoi-
tuksia koronan vuoksi)
17.30 Kisakanslia sulkeutuu 
18.00 Uimahalli sulkeutuu
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Ohjeita juoksijoille

Vuoden 2021 Vantaan Maratonilla noudatetaan poikkeusjär-
jestelyjä, joten toivomme jokaisen juoksijan tutustuvan alla 
olevaan ohjeistukseen. Huomioithan turvavälit ja käytät maskia 
asioidessasi sisätiloissa. Käsidesiä on saatavilla useissa eri pisteissä 
kilpailualueella. 

Kisakanslia 

Kisakanslia sijaitsee Tikkurilan urheilupuiston Trio Sport Centerin 
(Läntinen Valkoisenlähteentie 52–54, 01300 Vantaa) liikuntasalissa. 

Kisakanslia on auki seuraavasti: 
pe 8.10. klo 17.30–20.00 
la 9.10. klo 8.30–17.30 

Kisakansliasta voit noutaa juoksunumerosi (kts. myös kohta "Nu-
meroiden nouto") ja paikalla on myös mm. varustemyyjiä.
 

Numeroiden nouto 

Numerot noudetaan kisakansliasta Urheilutalosta (sijaitsee lähtö- ja 
maalialueen vieressä). 

Katso oma juoksunumerosi (myös viestijoukkueet) etukäteen net-
tisivuilta; listat näkyvillä myös kisakansliassa. Nimet ovat listalla 
sarjoittain. 

HUOM! poikkeusjärjestelyt voivat vaikuttaa kisanumeroiden nou-
tamiseen, jolloin varaudutaan seuraavaan: 

- Perjantaina maratonin, ½-maratonin ja ¼-maratonin numerot  
noudetaan kisakansliasta sisältä urheilutalosta. 
- Lähtökohtaisesti myös lauantaina numerot noudetaan kisa- 
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kansliasta kuten perjantaina. Mikäli kuitenkin tilanne vaatii, lauan-
taina maratonin, ½-maratonin ja ¼-maratonin numerot noudetaan 
ulkoa Urheilutalon katoksen alta.  

Numerot noudetaan itsenäisesti henkilökunnan opastamana "nume-
ronarulta". Mikäli et löydä omaa nimeäsi julkaistavalta listalta tai 
olet jälki-ilmoittautunut, voit noutaa numerosi erillisestä pisteestä 
henkilökunnalta. Otathan maksukuitin tässä tapauksessa mukaan. 

Nimilistat löytyvät aakkos-/numerojärjestyksessä niiden osalta, 
joiden ilmoittautuminen on tehty 3.10. mennessä. Tämän jälkeen 
ilmoittautuneiden numerot eivät ole aakkosten mukaisessa järjes-
tyksessä, vaan numerojärjestyksessä numerosarjan lopussa. Kysy 
tarvittaessa apua henkilökunnalta. 

Viestijoukkueiden numerot noudetaan erillisestä pisteestä henkilö-
kunnalta. Koko joukkueen numerot noudetaan samalla kerralla. 

Tarpeen tullessa pyydämme pitämään sisätiloissa oleskelun vähäi-
senä ja käyttämään maskia. 

Jälki-ilmoittautuminen tai matkan vaihtaminen 

Jälki-ilmoittautuminen kisatoimistossa perjantaina kanslian auki-
oloaikana klo 17.30–20.00 sekä lauantaina klo 8.30 alkaen. 

Jälki-ilmoittautuvat täyttävät tietonsa erilliseen ilmoittautumislo-
makkeeseen ennen jälki-ilmoittautumista. Huom! Jälki-ilmoittautu-
minen kisapäivänä ja edellisenä päivänä jälki-ilmoittautumishintaan. 
Järjestäjät voivat joutua rajoittamaan jälki-ilmoittautumisosallistuja-
määrää. Siksi toivomme ennakkoilmoittautumista tapahtumaan. 

Matkaa vaihtavat hakevat alkuperäisen juoksunumeronsa "numero-
narulta" ja tulevat numeron kanssa matkanvaihtopisteeseen, jossa 
numero kirjataan uudelle matkalle. Pidemmälle matkalle vaihta-
vat maksavat hintaerotuksen matkaa vaihdettaessa. Lyhyemmälle 
matkalle vaihtaville hintaerotusta ei korvata. Käytössä maksupääte, 
mutta varaathan mukaasi myös käteistä. 
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Lähtö- ja maalialue 
Lähtö ja maali sijaitsevat Tikkurilan urheilupuistossa urheilutalon 
edustalla (Läntinen Valkoisenlähteentie 52–54, 01300 Vantaa). 
Kts. reittikartta ja kilpailukeskuskartta. 

Ennen lähtöä pidetään hyvät turvavälit lähtöalueella ja lähtöviivalle 
ryhmitytään vasta aivan viimeisellä minuutilla ennen starttia. Lähdössä 
suositellaan pitämään tarvittaessa maskia terveysturvallisuuden paran-
tamiseksi. Maskit voi heittää roska-astioihin lähtöalueelta poistuttaessa. 

Parkkipaikat 
Parkkipaikkoja on alueella rajallinen määrä. Maratoonareille on 
varattu parkkipaikkoja Tikkurilan urheilupuiston hiekkakentältä. 
Kauempana käytettävissä ovat kaupungin yleiset parkkipaikat eli 
esim. Tikkurilan aseman paikoitusalue. Juna-asemalta kävelymat-
kaa tulee n. 1,2 km. Kts. paikoitusaluekartta.
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Pukuhuoneet 
Pukuhuoneet ja suihkut sijaitsevat urheilutalossa alakerrassa. Lisäk-
si kilpailunumerolla on mahdollista käydä suihkussa, saunassa ja ui-
massa Tikkurilan uimahallilla (Läntinen Valkoisenlähteentie 50) sen 
aukioloaikana. Uimahalliin pääsy voi olla rajoitettu koronan vuoksi.

Mahdollisuuksien mukaan toivomme etenkin lähiseudulla asuvia 
juoksijoita välttämään pukuhuonetilojen ja suihkujen käyttöä ja 
jättämään suihkussa käymisen kotiin. 

Varustesäilytys 
Ilmainen valvottu säilytystila sijaitsee urheilutalossa kisatoimiston 
vieressä. 

Maksimiaika 
Vuoden 2021 maratonilla aikaraja on 6 h. 

Ajanotto 
Ajanotosta ja tulospalvelusta vastaa Result Service Finland Oy ja 
T:mi Kokkens. Kilpailussa käytetään RFID-tunnistimiin perustuvaa 
elektronista ajanottoa. Aika tulee sekä netto- (starttilinjan ylityk-
sestä maaliviivan ylitykseen) että bruttoaikana (lähtölaukauksen 
pamahduksesta maaliviivan ylitykseen). 

Ajanotto-chip on kiinni juoksunumerossa. Juoksunumeron on oltava 
näkyvissä koko kilpailun ajan juoksijan etupuolelle kiinnitettynä. 
Juoksunumeroa ei saa peittää ajanottopisteissä (lähtö, väliaikapisteet, 
maali). 

Juoksunumeroa ei tarvitse palauttaa järjestäjille. 

Tuloksiin liittyvät tiedustelut: tulos.palaute@gmail.com tai  
0400 550 801. 
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Viestijuoksu 

Viestijuoksussa pitää olla neljä eri juoksijaa. Viestijoukkueiden 
numerot noudetaan erillisestä pisteestä henkilökunnalta kisakansli-
asta. Koko joukkueen numerot noudetaan samalla kerralla. 

Viestijuoksun ensimmäinen juoksija lähtee matkaan normaalissa 
maratonlähdössä. Viestivaihdot tapahtuvat uimahallin edustalla. 
Mitalit jaetaan joko heti vaihtoon tultaessa tai maalihuollosta eväs-
kassin mukana. 

Huom! Poistathan juoksunumerosi heti oman osuutesi jälkeen, jotta 
se ei aiheuta turhia väliaikasykäyksiä kontrollipisteissä. Älä myös-
kään juokse ennen omaa osuuttasi väliaikapisteen tai maalin lähei-
syydessä välttääksesi ylimääräisiä väliaikoja, jotka numerossasi 
oleva lähetin aiheuttaa (joukkueen kaikilla juoksijoilla on saman 
numeroinen ajanotto-chip kilpailunumerossaan). 

Huolto 

Huoltopisteitä on kolme joka kierroksella sekä maalipaikalla (3,5 
km Niittytie; 7,0 km Angervotie ja 10,5 km kisakeskus). Huoltopis-
teillä on tarjolla Squeezy Energy Drink appelsiini -urheilujuomaa 
ja vettä sekä maustekurkkua ja banaania (tarjoillaan muovikupeis-
sa). Maalin huoltopisteessä on tarjolla Squeezyn energiapatukka, 
leipää, juustoa ja jogurttia ym. yhteistyökumppaneiden materiaalia. 

Jokaisen kierroksen lopussa (n. 10 km välein), n. 200 m ennen 3. 
huoltopistettä on tarjolla yksi (1) Squeezy Energy -geeli / kierros. Ma-
kuina sitruuna ja appelsiini-persikka (huom! maku saattaa vaihtua). 

Omat juomat on toimitettava kisatoimistoon tavarasäilytyksen 
viereen niille varattuihin laatikoihin 1 h ennen oman matkan lähtöä 
omalla kilpailunumerolla merkittynä. 

Juomien järjestys kaikilla juoma-asemilla: 
omat juomat – urheilujuoma – vesi 
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WC:t sijaitsevat kaikkien huoltopisteiden yhteydessä sekä lähtöalu-
eella. WC:t myös urheilutalolla yläkerrassa sekä alakerrassa puku-
huoneissa. 

Juoksijoille jaetaan maaliin tultua mitali ja huoltopisteellä eväspussi. 
Kahvitarjoilua juoksijoille ei pystytä tänä vuonna järjestämään. 

Jänikset 

Tapahtumajärjestäjän toimesta matkalla juoksee jäniksiä, jotka aut-
tavat muita juoksijoita saavuttamaan oman tavoiteaikansa. Jänikset 
löydät lähdössä Ice Power -paita päällä ja numerolapussa selässä 
lukevasta tavoiteajasta.

Maratonilla jänikset juoksevat tavoiteaikoihin 3:45 h, 4:05 h, 4:15 
h ja 5:00 h. 
1/2-maratonilla tavoiteajat ovat 1:30, 1:40 h, 1:50 h, 2:00 h ja 2:15 h. 

Mitali ja palkinnot 

Kaikki maaliin tulleet saavat Vantaan Maraton -mitalin maalihuol-
lon yhteydessä. Kaikissa sarjoissa (myös 1/4-maraton) palkitaan 
kolme parasta esinepalkinnoilla tai lahjakorteilla. Palkintojenjako 
järjestetään sään salliessa ulkona, muutoin sisätiloissa.

Kaikkien ennakkoon ilmoittautuneiden kesken arvotaan juoksun 
jälkeen 5 osallistumisoikeutta vuoden 2022 Vantaan Maratonille. 
Voitoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti voittajille. Muuta arvontaa 
emme valitettavasti tänä vuonna järjestä kisapaikalla. 

Radiotaajuus

Vantaan Maraton kuuluu tapatumapäivänä kaikkialla reitin varrella 
taajuudella 92,2 MhZ. Seuraa päivän tapahtumia radiosta.
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Juoksutossujen rajoitukset 

Uusien sääntöjen mukaan maantiejuoksussa juoksukenkien pohjan 
paksuuden on oltava korkeintaan 40 mm. Pohjanpaksuudeltaan yli 
40 mm olevien kenkien käyttö johtaa automaattisesti hylkäykseen. 
Varsinkin jos juokset kansallisen tai kansainvälisen ennätyksen, 
juoksutossusi tarkistetaan.

Tuotteiden myynti 

Kisakansliassa / ulkona sijaitsee yhteistyökumppaneiden myynti-
pisteitä. 

Osallistumisen peruutus 

Osallistumista ei voi perua tai siirtää toiselle henkilölle, eikä osal-
listumismaksuja palauteta. Sairaustapauksissa voidaan osallistumi-
nen siirtää seuraavaan vuoteen kisajärjestäjille toimitettua lääkärin-
todistusta vastaan. Siirto seuraavaan vuoteen on mahdollista yhden 
kerran. Lääkärintodistus tulee toimittaa etukäteen, kisapaikalla tai 
välittömästi kisan jälkeisellä viikolla. Lue lisää nettisivuilta, mitä 
tehdä, jos sairastut.

Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan, osallistumisoikeudet 
siirretään automaattisesti vuoden 2022 Vantaan Maratonille. 

Vakuutus 

Jokainen juoksija juoksee omalla vastuullaan ja huolehtii siitä, että 
tapaturmavakuutus on kunnossa mahdollisten ongelmatilanteiden 
varalla. 
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Kuvien käyttö 

Järjestäjillä on vapaa käyttöoikeus Vantaan Maraton -tapahtumassa 
ottamilleen kuville. 

Ensiapu 

Maalialueella on SPR:n ensiapuryhmä. 

Keskeytys 

Mikäli joudut keskeyttämään kisan, ilmoittaudu lähimmälle toimit-
sijalle tai huoltopisteelle. Huoltopisteeltä järjestetään tarvittaessa 
kuljetus kisakeskukseen. Ilmoita keskeytyksestä myös järjestäjän 
edustajalle kisatoimistoon tai infopisteeseen kisakeskuksessa. 

Tapahtuman yleisiä sääntöjä 

Henkilöt, jotka eivät ole kilpailussa kilpailijoina mukana, eivät 
saa avustaa juoksijoita millään tavalla esimerkiksi juoksemalla 
vastatuuliosuudella tuulenhalkojana tai ajamalla pyörällä juoksijoi-
den edessä tai joukossa. Mikäli tällaista havaitaan, on järjestäjällä 
oikeus sulkea hyötyä saanut kilpailija kilpailusta. 

Majoitus 

Vantaan Maratonin virallinen majoittaja on Hotelli Tikkurila 
(Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa). Hotelli sijaitsee 
kilpailukeskuksen kanssa samassa rakennuksessa Trio Sport Cente-
rissä. Lisäksi muita hotelleja yöpymiseen löytyy Vantaan ja Helsin-
gin alueelta runsaasti. 
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Ruokailu 

Urheilutalon kahvilassa kilpailijoille ja katsojille mahdollisuus 
keittolounaaseen, joka sisältää runsaan salaattipöydän, leivät, levit-
teen, mehun ja veden. Hinta 8,50 € / hlö. Ruokailu järjestään kello 
12.00–16.00 välillä. Ruokailemaan ovat tervetulleita niin kilpailijat 
kuin katsojatkin. 

Ruokailu on varattava ennakkoon viimeistään 2.10. mennessä. 
Varaukset Hotelli Tikkurilan vastaanottoon: +358 43 825 2928 tai 
hotelli(*)hotellitikkurila.fi 

Kahvila palvelee myös muilla suolaisilla ja makeilla kahvila- ja 
ravintolatuotteilla. 

Sauna 

Uimahallin pesutiloihin, saunaan ja uimaan pääsy juoksunumeroa 
vastaan mahdollista kello 17 asti. 

Mahdollisuuksien mukaan kehotamme etenkin lähiseudulla asuvia 
juoksijoita välttämään pukuhuonetilojen, suihkujen ja saunan käyt-
töä ja jättämään suihkussa käymisen kotiin. 
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Vantaalla on erinomaiset mahdollisuudet nauttia  
liikunnasta ja urheilusta. Lukuisat liikuntapaikat ympäri 
kaupunkia ovat asukkaiden käytössä, ja Vantaalla 
toimivien urheiluseurojen tarjonta on laajaa. 

LIIKUNNAN 
JA URHEILUN 

MONIPUOLINEN 
VANTAA
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Yhteistyössä
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Kuljemme energia-alan etujoukoissa ja haluamme  
osaltamme kirittää siirtymistä puhtaaseen energiantuotantoon.  

Siksipä olemmekin #FOSSIILITON2026
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Nähdään ensi vuonna!
Vantaan Maraton jälleen 8.10.2022.
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