
Kilpailun reitti on pyritty maastokokeiden puolesta rakentamaan kaikille kuljettajille mukavaksi, 
sisältäen kuitenkin haastetta. Reitti sisältää peltoa, metsää, tienpohjaa, hiekkamonttuja sekä 
motocrossrataa. Pääsääntöisesti reitti on nopeaa ja mukavaa ajettavaa. 

Jokainen kuljettaja saa ilmoittautumismaksulle paljon kilometrejä, joka tuo varmasti oman 
haasteensa. Yksi kierros siirtymineen on noin 85 kilometriä ja sisältää 6 maastokoetta. 
Maastokokeiden osuus kierroksesta on hieman alle 50km. A, B, V40 luokat ajavat koko kierroksen 
ja neljä ensimmäistä maastokoetta uudelleen. Muut luokat ajavat yhden kokonaisen kierroksen. 

Kilpailun ajatuksena on olla hyvä tuki harjoitellessa Päijänteen ympäriajoon. Alla tarkempi 
reittikuvaus maastokokeittain: 

Kilpailun lähtö K Tuuliruusu

Siirtymä Kilpailukeskus -> MK1

Siirtymän alussa noin 1,5km siirtymää maantiellä, jonka jälkeen ennen maastokoetta noin 6,5km 
maastosiirtymää. Autoilla ajaminen maastokokeen lähtöön ehdottomasti kielletty!

MK 1/7, Xracing (Latostenmaa)

Maastokokeen alussa kaikille uutta ja ajamatonta pätkää. Tämän jälkeen siirrytään Päijänteen 
ympäriajosta tutulle kaasulinjalle, jonka kautta pätkä jatkuu Nummen motocrossradan 
ympäristöön. Maastokokeen pituus noin 7km.

Siirtymä MK1/7-MK2/8

Tiesiirtymää noin 4,6km.

MK 2/8, Ykkös-MP (Nieminen)

Maastokokeen alussa nopeaa/jouheaa metsäpolkua. Metsäpolkujen jälkeen nopeaa pelto-osuutta,
jonka jälkeen siirrytään perinteikkääseen Niemisen montun ympäristöön, jossa kaikille riittää 
haasteita. Maastokokeen pituus noin 8km.

Siirtymä MK2/8-Välihuolto 1/3 (AT2/5)-MK3/9

Maastokokeen maalista välihuoltoon noin 300m. Huoltotien varressa. Välihuollon jälkeen 
tiesiirtymää noin 4km.

MK 3/9, Car Wash Center Oy (Sarvaala/Järvenkierto)

Tämä on kilpailun pisin erikoiskoe. Maastokokeen pituus 12,5km. Maastokoe sisältää nopeaa 
metsäpolkua, peltoa ja tienpohjaa. 

Siirtymä MK3/9-MK4/10

Alussa metsäautotietä josta siirrytään metsäkoneuralle. Tämän jälkeen tiesiirtymää MK 4/10 
lähtöön noin 5km. Siirtymän kokonaispituus noin 7,5km.

MK 4/10, Hot One Racing (Kuusela)



Maastokoe alkaa mukavalla ja nopealla metsäpolulla. Maastokokeella on osuuksia avohakkuulla, 
peltojen reunoja sekä lopussa aikaisemmilta vuosilta tutuksi tullut Polvenkallion mäki, joka tuo 
oman haasteensa maastokokeen loppuun. Maastokokeen pituus 6km. Tämä maastokoe on 
viimeinen toisella kierroksella. 

Siirtymä MK4-Välihuolto 2 (AT3)-MK5

Tiesiirtymää välihuoltoon noin 3,5km. Maastokoe 5 sijaitsee välihuollon läheisyydessä. 

MK 5, K Tuuliruusu (Kaipiainen)

Maastokoe on tutuissa maastoissa viime syksyn Kärhän lenkiltä. Reitti kuitenkin eroaa syksyn 
maastokokeesta ja polku on nopeaa sekä osittain täysin uutta. Maastokokeen lähtö ja maali 
sijaitsevat vierekkäin. Maastokokeella mittaa on noin 7km.

Siirtymä MK5-MK6

Tiesiirtymää Mäntsälän keskustan läheisyyden kautta n. 7km. 

MK 6, TR-Kiinteistöhuolto (Ilomaa)

Tämä maastokoe on tuttu myös Päijänteen ympäriajosta. Maastokoe kulkee jouheaa ja etenevää 
polkua kokonaan metsässä. Maastokoe on pituudeltaan n.7km. 

Siirtymä MK6-Kilpailukeskus

Tiesiirtymää kilpailukeskukseen noin 3,5km.


