
Tervetuloa Joensuun Tour de Itä-Suomi
-tapahtumaan sunnuntaina 19.9.2021

Welcome to Tour de Itä-Suomi Joensuu
on Sunday 19.9.2021
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Information in English below ⬇

Yleistä tapahtumasta
Tour de Itä-Suomi on Kuopiossa ja Joensuussa järjestettävä kuntopyöräilytapahtuma. Tarjolla on
molemmissa kaupungeissa kolme eri pituista reittiä: 20km, 40km ja 75km.

Reitti valitaan ilmoittautuessa. Kuopiossa poljetaan lauantaina 18.9. ja Joensuussa pyöräillään
sunnuntaina 19.9. Tour de Itä-Suomi ei ole kilpailu, tärkeintä ei ole siis nopeus vaan maaliin
pääseminen omassa tahdissa. Reitti on maastoltaan helppo ja se ajetaan pitkin asfaltoitua
maantietä, lyhyemmillä reiteillä pääosin pyöräilyteitä ja kevyenliikenteenväyliä pitkin.

Reitin varrella on yksi juoma- ja välipalapiste. Huoltopiste sijaitsee Lehmon koulun pihassa.
Huoltoautolta saat tarvittaessa kyydin takaisin lähtöalueelle.

Kuopion tapahtumaan osallistuu noin 100 pyöräilijää.

Tapahtumassa tulee noudattaa liikennesääntöjä. Säännöt löytyvät tiivistettynä esimerkiksi täältä:
https://pyoraliitto.fi/pyorailysta/pyorailijan-liikennesaannot

Lain mukaan:

● Kypärän käyttö on suositeltavaa, mutta ilman kypärää ajavaa pyöräilijää tai pyörän
kyydissä olevaa ei rangaista.

● Pimeällä ja hämärällä täytyy käyttää valoja: etuvalo on valkoinen tai keltainen ja takavalo
punainen.

● Valot saa kiinnittää joko pyörään, pyöräilijään, reppuun tai vaikka kypärään.
● Pyörässä täytyy olla seuraavat heijastimet:

○ Eteen valkoinen
○ Taakse punainen
○ Sivulle keltainen tai valkoinen.

● Soittokello tai muu äänimerkinantolaite on pakollinen varuste.
● Pyörässä täytyy olla toimivat jarrut.

Varmista ennen tapahtumaan osallistumista pyöräsi ajokunto.
Tarkista myös etenkin kiekkojen (=renkaiden) kiinnitykset, jarrut sekä vaihteiston ja ketjujen
kunto.

Lähtö ja maali

Lähtö ja maali sijaitsevat yliopistokampuksella Haltia-rakennuksen edustalla (Yliopistokatu 7,
80100 Joensuu).

Lähtö lenkille tapahtuu reitin mukaan lauantaina aamulla klo 8-9.

● 100km lenkille klo 8:15
● 40km reitille klo 8:45
● 20km reitille klo 9:15
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Paikalle kannattaa saapua ilmoitettuna noin 15 minuuttia ennen lähtöä eli reitin mukaan klo 8, klo
8:30 tai klo 9.

Maali sulkeutuu klo 17 mennessä.

Vakuutus

Osallistujilla on järjestäjän puolesta otettu OP:n Pohjola tapaturmavakuutus.

Tapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturman aiheuttamia hoitokuluja 8500 euroa
tapaturmaa kohden. Tapaturmaisen invaliditeetin maksimikorvaus on 10 000 euroa,
tapaturmaisen kuoleman korvaus 5000 euroa.

Kuitenkin jos esimerkiksi autoilija aiheuttaa onnettomuuden ja joku loukkaantuu, on
ensisijainen vakuutus onnettomuuden aiheuttajan liikennevakuutus, jossa ei ole
euromääräistä rajaa hoitokuluissa.

Tärkeät numerot

Yleinen hätänumero
112

Kysymykset & huoltoauto
Niklas Leinonen 044 576 8418
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Reittikartat // Routes

20 km reitti // 20 km route
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40 km reitti // 40 km route

75 km reitti // 75 km route
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Esimerkki numerolapusta // Example of number plate

Tour de Itä-Suomi Joensuu
6/9



Esimerkki reittimerkinnästä // Example of route markings

Event Details

Tour de Itä-Suomi is a cycling event in Joensuu and Kuopio, which is held for the first time
this autumn. Tour de Itä-Suomi is NOT a competition. Speed is not that important, finishing
the route at your own pace is!

You have selected the distance when enrolling either 20km, 40km or 100km. The route is
fairly easy, it consists of paved roads. Shorter routes follow mainly bicycle or bicycle and
pedestrian routes.

Tour de Itä-Suomi is arranged at Kuopio on Saturday 18.9. and at Joensuu on Sunday 19.9.

There is one service station. It is located at the parking lot of Lehmo school.
Service car will transport you back to the start/finish if needed.

There are approximately 100 cyclists taking part in the event.
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You are required to follow traffic rules. Summary of traffic rules can be found here:
https://pyoraliitto.fi/en/traffic-rules-for-cyclists

According to law:

● Wearing a helmet is recommended, but cyclists without a helmet, or persons without a
helmet, transported on a bicycle, are not punished.

● Lights must be on in the dark and in the dusk: a headlight is white, and a rear light is red.
● Lights can be fixed to the bicycle, to the cyclist, to a backpack, or for instance to a

helmet.
● Bicycles must have reflectors:

○ White in the front.
○ Red in the rear.
○ Yellow or white on the sides.

● A bell, or other device, giving acoustic signals, is a compulsory equipment.
● Bicycle must have functioning brakes.

Check the condition of the bicycle before the event. Check especially wheel (= tire) fastenings,
brakes, and the condition of gears and chains.

Start and finish

Start and finish are located at the university campus in front of Haltia-building (Yliopistokatu 7,
80100 Joensuu).

Start times:

● Full route at 8:15 am
● 40km route at 8:45 am
● 20km route at 9:15 am

It is suggested to arrive around 15 minutes before the start, depending on the route at 8 am, 8:30
am or 9 am.

Finish will close at 5 pm
With more severe problems, the service car will evacuate you and your bike back to the
start/finish area.

Insurance

During the event participants have accident insurance from OP Pohjola.

The insurance coverage is capped at:

Medical expenses per accident: max. €8,500 (deductible: €0)
Compensation for permanent damage caused by an accident: max. €10,000
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Compensation for death caused by an accident: max €5,000

Important numbers
Emergency number
112

Questions & Service car
Niklas Leinonen 044 576 8418
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