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1 JOHDANTO 

 

Jokaisella Suomessa olevalla yleisurheilukentällä tulee olla mittauspöytäkirja 

ja rekisteröintilomake. Sertifiointimittaukset tehdään Kansainvälisen Urheilulii-

ton eli International Association of Athletics Federations (IAAF) ohjeen mu-

kaan, jos kentälle halutaan IAAF:n ensimmäisen tai toisen luokan sertifikaatti. 

Myös muille Suomen Urheiluliiton määrittämille kestopäällysteisille kentille on 

tehtävä mittauspöytäkirja. Nykyisin Suomessa on yli 200 tällaista yleisurhei-

lukenttää, jotka urheiluliitto jakaa kolmeen ryhmään: stadiontason yleisurhei-

lukenttä, kansainvälisen tason yleisurheilukenttä ja hyvä yleisurheilukenttä. 

Suomen Urheiluliitto suosittelee, että stadiontason kentät sertifioidaan IAAF:n 

luokan 1 mukaisesti ja kansainvälisen tason kentät IAAF:n luokan 2 mukai-

sesti. (Suomen Urheiluliitto 2009, 5-6.) 

 

Yleisurheilukentän kaikkien suorituspaikkojen tulee täyttää kulloinkin voimas-

sa olevien yleisurheilun kansainvälisten sääntöjen määräykset (Suomen Ur-

heiluliitto 2004, 1). Mittauspöytäkirja tehdään siksi, että siitä voidaan tarkistaa 

virallisten suorituspaikkojen mittaustiedot ja suorituspaikkojen sääntöjenmu-

kaisuus (Suomen Urheiluliitto 2009, 5). Yleensä mittauspöytäkirja tehdään 

heti kentän valmistuttua tai heti perusparannuksen jälkeen (Suomen Urheilu-

liitto 2009, 5).  

 

Joensuun keskusyleisurheilukentän perusparannus on tehty 2002 eikä ken-

tälle ole vielä tehty mittauspöytäkirjaa. Joensuun kaupungin tekninen virasto 

tarjosi opinnäytetyön aiheeksi mittauspöytäkirjan laadinnan, koska sille on 

suuri tarve tulevaisuudessa järjestettäviä kilpailuja ajatellen. 

 

Työn tavoitteena oli tehdä Joensuun keskusyleisurheilukentälle mittauspöy-

täkirja sekä käsitellä mittauspöytäkirjaan liittyviä mittauksia ja laskutoimituk-

sia. Pöytäkirjan täyttämiseen ei ole olemassa valmista ohjeistusta, joten sille 

on tarvetta mittausten suorittamisen helpottamiseksi. Lisäksi esitän työssäni 

kentälle annetut sallitut poikkeamat. 

 

Tässä opinnäytetyössä ei kuitenkaan käsitellä mittaustulosten käsittelyssä 

käytettävien ohjelmien toimintaa, eikä mittauslaitteiden käyttöä ja toimintaa 
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vaan ne oletetaan olevan mittaajalla hallussa. Samoin mittalaitteiden tark-

kuus ja sopivuus kyseisiin mittauksiin on mittaajan selvitettävä, mittauksien 

luotettavuuden varmistamiseksi.  

 

Valitsin tämän aiheen, koska olen kiinnostunut käytännön mittauksista ja li-

säksi urheilukentän mittaukset vaativat paljon laskemista, josta myös pidän. 

Urheilukentän mittaus on yksi maanmittausalan erikoissovelluksista, joten se 

herätti mielenkiintoni. Toimin heinäkuussa 2009 Joensuun Eliittikisoissa kei-

häänheiton ja moukarinheiton tuloksien mittaajana, jolloin sain kokemusta 

urheilukentällä tapahtuvista mittauksista. 
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2 MITTAUSTEN VALMISTELU 

 

Mittauspöytäkirjan laatimista suunniteltaessa on ensin valittava, tehdäänkö 

kentälle tässä opinnäytetyössäkin esitelty suomalainen urheilukentän mitta-

uspöytäkirja (Liite 1) vai kansainvälinen mittauspöytäkirja (Liitteet 3 ja 4). 

Kansainvälisen mittauspöytäkirjan laadinta vaatii huomattavasti enemmän 

mittauksia kuin suomalaisen. Kentälle on mahdollista saada samalla IAAF:n 

sertifikaatti vain, jos päätetään tehdä kansainvälinen mittauspöytäkirja. 

 

Ennen yleisurheilukentän mittauksia on syytä perehtyä huolellisesti kentän 

merkintöihin ja mittauspöytäkirjassa vaadittaviin mittauspisteisiin. Erityisesti 

kentällä olevien viivojen ja merkkien väreihin ja muotoihin on syytä tutustua. 

Mittausten huolellinen suunnittelu on tärkeää mittaustyön sujuvuuden kannal-

ta. Näin voidaan välttää turhaa työtä ja mittaukset saadaan mahdollisesti teh-

tyä kerralla eikä kentälle tarvitse palata tekemään lisämittauksia. 

 

Mittauksissa vaaditaan erityistä huolellisuutta, koska mitattavien matkojen 

sallitut poikkeamat ovat erittäin pieniä. Lisäksi mittauksiin pientä poikkeamaa 

tekee kentän pieni epätasaisuus ja kentän viivojen reunan määritys. Kentällä 

olevat viivat voivat olla paikoin kuluneita tai osittain päällekkäisten viivojen 

reunan sijainti voi olla vaikeasti havaittavissa. Mittaukset suoritetaan aina 

kentällä olevan viivan etureunasta juoksusuuntaan nähden.  

 

Mittauksissa on suositeltavaa käyttää takymetriä ja korkeusasemapisteiden 

sijainnin määrityksessä voidaan käyttää mittanauhaa. Korkeusasemapisteet 

voidaan mitata myös vaaituskojeella. Mittauksissa kannattaa merkitä huolelli-

sesti ja järjestelmällisesti, mitkä kohdat on jo mitattu ja mille pistenumerolle 

ne on tallennettu. Jälkeenpäin on lähes mahdotonta tai ainakin aikaa vievää 

yhdistää mitatut pisteet oikeisiin kohtiin, koska osa pisteistä on erittäin lähellä 

toisiaan. 

 

  



5 
 

3 MITTAUSTEN SUORITTAMINEN: KORKEUSASEMAT 
 
3.1 Päällysteen korkeusasemat juoksuradalla 
 

Kiertävien ratojen kaltevuus juoksusuunnassa ei saa ylittää 0,1 %:a alaspäin 

ja kohtisuorassa juoksusuuntaan nähden 1 %:a sisäänpäin. Kentän kuivatuk-

sen kannalta suositeltavia ovat maksimikaltevuudet, mutta niitä ei kuitenkaan 

saa ylittää. (IAAF 2008, 31.) 

 

Korkeusasemamittaukset suoritetaan mittauspöytäkirjan mittausohjepiirus-

tuksen mukaisesti. Vertailukorkona koko mittauspöytäkirjassa käytetään pis-

tettä A/0, joka saa korkeuden ± 0 metriä ja sijaitsee ensimmäisen radan juok-

suviivan ja maaliviivan risteyksessä. Kentän korkeusasemat mitataan kiertä-

viltä radoilta noin 20 metrin välein alkaen maaliviivasta. Mittaukset tehdään 

ensimmäisen, neljännen ja kahdeksannen radan juoksulinjoilta (Urheiluken-

tän mittauspöytäkirja, 3.) Ensimmäisen radan juoksulinja kulkee 0,3 metriä 

sisäradan reunalistan ulkoreunan ulkopuolella, ilman reunalistaa 0,2 metrin 

etäisyydellä (Suomen Urheiluliitto ry 2006, 42). Muilla radoilla juoksulinja kul-

kee 0,2 metriä sisemmän reunaviivan ulkopuolella reunaviivan ulkoreunasta 

mitattuna (IAAF 2008, 35). Korkeudet merkitään pöytäkirjaan millimetreinä 

pisteen A/0 suhteen. Lisäksi pöytäkirjaan merkitään päällysteen nimellispak-

suus juoksuradalla millimetreinä (Urheilukentän mittauspöytäkirja, 1). Alueet, 

joissa päällysteen nimellispaksuus on eri kuin juoksuradalla, täytyy nimetä 

alue ja merkitä sen paksuus (Urheilukentän mittauspöytäkirja, 1).  

 

 

Kuvio 1. Mittapisteet juoksuradalla (Urheilukentän mittauspöytäkirja, 3) 

 

Mitattavien korkeusasemien tasosijainnit voidaan määrittää kentältä mitta-

nauhan avulla. Korkeusasemapisteitä kertyy 60 kappaletta, lisäksi mittausoh-

jepiirustukseen on merkitty kohtiin 5 ja 15 lisäpisteet, joiden korkeus voidaan 

merkitä piirustukseen. 
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3.2 Päällysteen korkeusasemat hyppypäätysektorilla 
 

Korkeushyppypaikan kaltevuus ei saa ylittää 0,25 %:a hyppysuunnassa 

(Honkanen–Rousku 1999, 104), seiväshyppypaikan vauhdinottoradan koko-

naiskallistus taas ei saa ylittää juoksusuuntaan 0,1 %:a ja sivusuuntaan 1 

%:a (Suomen Urheiluliitto ry 2006, 96). 

 

Korkeusasemapisteet A-E sijaitsevat noin 30 metrin etäisyydellä hyppypää-

tysektorin keskipisteestä suuntiin 1-5, jotka ovat noin 20 metrin välein en-

simmäisen radan juoksulinjalla mittauspöytäkirjan mittausohjepiirroksen mu-

kaisesti. Korkeusasemat F-J sijaitsevat keskellä seiväshyppyrataa 10 metrin 

välein siten, että pisteet F ja J ovat kuoppalaatikoiden takapäätyjen yläreu-

nan kohdalla. Korkeusasemat voidaan mitata radan molemmista reunoista ja 

pöytäkirjaan merkitään keskiarvo. Korkeus ilmoitetaan millimetreinä pisteen 

A/0 suhteen. 

 

Kuvio 2. Hyppypäätysektori (Urheilukentän mittauspöytäkirja, 3) 

 

Hyppypäätysektorilla sijaitsevat korkeusasemapisteiden sijainnit voidaan 

määrittää mittanauhalla, kun kentän hyppypäädyn puoliympyrästä kuvitellun 

ympyrän keskipisteen sijainti on tiedossa sekä juoksuradalle on merkitty koh-
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dat 1-5. Myös pisteiden F-J väliset etäisyydet voidaan mitata mittanauhalla. 

Hyppypäätysektorilla mitattavia korkeusasemapisteitä on 10 kappaletta. 

 

3.3 Päällysteen korkeusasemat pituushyppy- ja kolmiloikkapaikalla 

 
Pituushyppypaikan vauhdinottoradan kaltevuus juoksusuunnassa ei saa ylit-

tää 0,1 %:a ja sivukaltevuus 1 %:a (Honkanen–Rousku 1999, 106). 

 

Pituushyppy- ja kolmiloikkapaikan korkeusasemat mitataan ponnistuslankuil-

ta ja lisäksi kaksi välipistettä kiertävän juoksuradan kohtien 17 ja 18 kohdilta 

eli 20 metrin etäisyydeltä toisistaan, kuten mittausohjepiirustukseen on mer-

kitty. Pisteet 1 ja 3 ovat pituushypyn ponnistuslankut ja pisteet 2 ja 4 ovat 

kolmiloikan ponnistuslankut.  Mikäli pituushyppy- ja kolmiloikkapaikka ei si-

jaitse kentällä samassa paikassa kuin kuviossa 3, on pisteiden 5 ja 6 sijainnin 

määritys mahdotonta. Tällöin korkeusasemat voidaan mitata noin 10 metrin 

välein alkaen ponnistuslankusta, kuten kansainvälisessä mittauspöytäkirjas-

sa. Korkeusasemat mitataan radan reunoista ja pöytäkirjaan merkitään kes-

kiarvo. Mitattavia korkeusasemapisteitä on kaikkiaan 12, mikäli kentällä on 

kaksi pituushyppy- ja kolmiloikkapaikkaa. Korkeudet merkitään mittauspöytä-

kirjaan millimetreinä pisteen A/0 suhteen. 

 

 
Kuvio 3. Pituushyppy- ja kolmiloikkapaikka (Urheilukentän mittauspöytäkirja, 3) 

 

3.4 Päällysteen korkeusasemat: esteet ja keihäs 

 

Keihäänheiton vauhdinottoradan pituuskaltevuus ei saa ylittää 0,1 %:a ja si-

vukaltevuus 1 %:a (Honkanen–Rousku 1999, 113). 
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Korkeusasemapisteet 1-3 sijaitsevat keskellä keihäänheiton vauhdinottorataa 

noin 10 metrin välein, kuten mittausohjepiirustukseen on merkitty. Ensimmäi-

nen piste sijaitsee vauhdinottoradan keskellä heittoviivan etureunassa. Kor-

keusasemat voidaan mitata radan reunoista ja pöytäkirjaan merkitään kes-

kiarvo.  

 

Esteradan kaltevuus juoksusuunnassa ei saa ylittää 0,1 %:a ja kohtisuorassa 

juoksusuuntaan nähden 1 %:a. 

 

Korkeusasemapisteet 4 ja 5 sijaitsevat keskellä esterataa siten, että piste 4 

on kolme metriä ennen vesiestettä esteen etureunasta mitattuna ja piste 5 

kolme metriä vesiesteen vesirajasta mitattuna, kuten mittausohjepiirrokseen 

on merkitty. Mitattavia korkeusasemapisteitä on kaikkiaan kahdeksan. Kor-

keudet merkitään pöytäkirjaan millimetreinä pisteen A/0 suhteen. 

 

 

Kuvio 4. Vesieste ja keihäs (Urheilukentän mittauspöytäkirja, 3) 

 

3.5 Muut korkeusmittapisteet 

 

Kuulantyöntösektorin sekä kiekon- ja moukarinheittosektorin kaltevuus heitto- 

tai työntösuunnassa saa olla enintään 0,1 %:a (Honkanen–Rousku 1999, 

108,110,112). 

 

Kuulantyöntö-, kiekonheitto- ja moukarinheittokehien korkeudet mitataan 

keskeltä kehää. Kuulan alastulopisteet A ja B mitataan 20 metrin etäisyydeltä 

kehän keskipisteestä. Pisteet A ja B sijaitsevat työntösektorin reunoissa. Kor-

keudet merkitään pöytäkirjaan millimetreinä pisteen A/0 suhteen. 
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Kuvio 5. Kuulantyöntö (Urheilukentän mittauspöytäkirja, 3) 
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4 MITTAUSTEN SUORITTAMINEN: SUORITUSPAIKAT 
 

4.1 Radan kaarresäde R ja mitta A 

 

Radan kaarresäde voi vaihdella vapaasti, mutta käytännöllisin vaihteluväli on 

35 metristä 38 metriin. IAAF suosittelee, että tulevaisuudessa rakennettavien 

ratojen kaarresäde olisi standardikentän mukainen 36,50 metriä. (Opetusmi-

nisteriö - Rakennustieto Oy 2002, 47.) 

 

 

Kuvio 6. Kentän tunnetut pisteet (IAAF 2008, 35) 
 

Kuvio esittää kenttää, jonka kaarresäde on 36,50 metriä. Mitat ovat metreinä. 

Pisteiden CP1 ja CP2 sijainnit tulee määrittää kentän kaarresäteiden määri-

tystä varten. CP1 ja CP2 ovat kentän "tunnetut pisteet", jotka pitäisi olla ra-

kennettu jokaiselle kentälle. Pisteet A-D sijaitsevat suorien päissä, niiden 

avulla määritetään pisteet CP1 ja CP2. Pisteiden CP1 ja CP2 välinen etäi-

syys 36,50 metrin kaarresäteisellä kentällä tulee olla 84,39 m ± 0,005 m, sa-

moin kuin pisteiden A - B ja C - D väliset etäisyydet (IAAF 2008, 38). 

 

Kaarresäteen määrittämiseksi mitataan matkat pisteeltä CP2 pisteille 1 - 12 

ja pisteeltä CP1 pisteille 14 - 25. Pisteet 1 - 12 ja 14 - 25 sijaitsevat juoksura-

dan sisäreunassa kulkevan reunalistan tai reunaviivan ulkoreunassa. Pistei-
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den 1 - 12 ja 14 - 25 välinen etäisyys toisistaan kentän sisäreunaa pitkin mi-

tattuna on 10,42 metriä ja pisteiden välinen kulma 18,200 goonia 36,500 met-

rin kaarresäteisellä kentällä. Pisteiden välinen etäisyys saadaan jakamalla 

puoliympyrän kaarre yhteentoista osaan. , r on kaarteen säde. 

 

Mitatut säteet saavat poiketa kentän kaarresäteestä enintään ± 0,005 m. 

Suorien pituudet juoksuradan sisä- ja ulkoreunassa ei saa poiketa yli 0,01 

metriä. (IAAF 2008, 38) Kaarresädettä mitattaessa on oltava erityisen huolel-

linen, sillä yksi millimetri kaarresäteessä muuttaa juoksuradan kokonaispi-

tuutta noin kuusi millimetriä. Mitattavia pisteitä on kaikkiaan 28. 

 

Radan kaarresäde R saadaan laskemalla keskiarvo matkoista pisteeltä CP2 

pisteille 1 - 12 ja pisteeltä CP1 pisteille 14 - 25. Mittauspöytäkirjaan merki-

tään laskettu kaarresäde R millimetreinä. 

 

Mitta A saadaan laskemalla keskiarvo pisteiden A-B ja C-D välisistä etäi-

syyksistä eli matkoista 13 ja 26. Mitta A merkitään mittauspöytäkirjaan met-

reinä. 

 

 

Kuvio 7. Kaarresäteen määritys (IAAF 2008, 38) 
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4.2 Kiertävän radan pituus 1. radan juoksuviivalla 

 

Standardin 400 metrin juoksuradan pituus muodostuu kahdesta suorasta ja 

kahdesta puoliympyrästä. 

Suorat 2 x 84,39 m = 168,780 m 

Kaarteet 2 x 36,80 m x π = 231,221 m 

Yhteensä  = 400,001 m 

(IAAF 2008, 36.) 

 

Ensimmäisen radan juoksulinja kulkee 0,3 metriä sisäradan reunalistan ulko-

reunan ulkopuolella, ilman reunalistaa 0,2 metrin etäisyydellä (Suomen Ur-

heiluliitto ry 2006, 42). Juoksuviivan pituus tulee olla vähintään 400,000 met-

riä ja enintään 400,040 metriä (IAAF 2008, 38). 

 

Juoksuviivan pituus saadaan laskemalla suorien ja kaarteiden pituudet yh-

teen. Suorien pituudet ovat kuvion 7 matkat 13 ja 26. Kaarteiden pituudet 

saadaan laskemalla kaarresäteiden keskiarvot + 0,30 m kertaa pii. Yhteen-

laskettu kiertävän radan pituus ensimmäisen radan juoksuviivalla merkitään 

mittauspöytäkirjaan metreinä. 

 

4.3 Esterata 

 

4.3.1 Vesieste juoksuradan sisäpuolella 

 

Vesieste voi sijaita juoksuradan toisen kaarteen ulkopuolella tai sisäpuolella 

(IAAF 2008, 47). Sisäpuolella sijaitsevan vesiesteen esterata voi muodostua 

suorasta ja kahdesta kaarteesta tai yhdestä kaarteesta. 

 

Esteradan r1 tarkoittaa kuvan mukaista kaarteen sädettä, joka mitataan ra-

dan reunaviivan tai reunalistan ulkoreunasta. Mittauspöytäkirjaan r1 merki-

tään metreinä. 

 

Esteradan r2 on juoksuradan toisen kaarteen kaarresäde. Mittauspöytäkir-

jaan r2 merkitään metreinä. 
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Esteradan b1 on esteradan kaaren muodostama kulma α. Mittauspöytäkir-

jaan b1 merkitään asteina. 

 

Esteradan b2 on juoksuradan suoran ja vesiesteelle kulkevan esteradan vä-

liin jäävän juoksuradan osan muodostama kulma β. Mittauspöytäkirjaan b2 

merkitään asteina. 

 

Kulmien α ja β summan tulee olla 180 astetta. Mitattavia pisteitä tarvitaan 

vähintään neljä vesiesteen kohdalla olevan suoran ja kulmien α ja β määrit-

tämiseksi. 

 

 

 

Kuvio 8. Vesieste juoksuradan sisäpuolella (IAAF 2008, 50) 

 

Kuvio 8 esittää esteradan mitoituksen, kun vesieste on sijoitettu juoksuradan 

sisäpuolelle ja radan kaarresäteenä on standardi 36,50 metriä. Tässä tapa-

uksessa esteradan pituus juoksuviivalla muodostuu ensimmäisestä kaartees-

ta (R=36,800 m) 115,610 m, kahdesta suorasta (2 x 84,390 m) 168,780 m, 

vesiesteen kohdalla olevasta suorasta 30,202 m, siirtymäkaarista (2 x 13,415 

m) 26,830 m ja toisen kaarteen osista (2 x 27,331 m) 54,662 m. Yhteensä 
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esteradan pituudeksi juoksuviivalla saadaan 396,084 metriä. (IAAF 2008, 

51.) Esteradan pituus juoksuviivalla merkitään mittauspöytäkirjaan metreinä. 

 

Mikäli kyseessä ei ole standardirata, esteradan osien pituuden laskemisessa 

voidaan käyttää apuna seuraavia kaavoja. Siirtymäkaaren pituus saadaan 

kaavalla . Toisen kaarteen osan pituus saadaan kaa-

valla . Kaavoissa käytetään 0,30 metrin tilalla 0,20 

metriä, jos kentän sisäreunassa ei ole reunalistaa kyseisen kaaren kohdalla. 

 

4.3.2 Vesieste juoksuradan sisäpuolella ilman suoraa 

 

Esteradan r1, r2, b1 ja b2 ovat samat kuin esteradalla, jossa vesieste on 

juoksuradan sisäpuolella ja esterata sisältää suoran. Erona on vain se, että 

kulmien α ja β kärjet sijaitsevat eri paikoissa. Tämän vuoksi kulmien α ja β 

summa ei ole 180 astetta, kuten vesiesteen kohdalla suoran sisältävällä este-

radalla. 

 

 

Kuvio 9. Vesieste juoksuradan sisäpuolella, kun vesiesteen kohdalla ei ole suoraa 
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Kuvio 10. Lähikuva kuvion 9 harmaalla värjätystä alueesta  

 

Kun vesiesteen kohdalla ei ole suoraa, esteradan pituus muodostuu ensim-

mäisestä kaarteesta, kahdesta suorasta, kahdesta toisen kaarteen osasta, 

vesiesteen kautta kulkevasta kaaresta ja kahdesta kuviossa 10 näkyvästä 

ympyrän kaaresta, joiden säde on 0,30 metriä ja kulma y. 

 

Esteradan osien pituuden laskemisessa voidaan käyttää apuna seuraavia 

kaavoja. Vesiesteen kautta kulkevan kaaren pituus saadaan kaavalla 

. Toisen kaarteen osan pituus saadaan kaavalla 

. Kuviossa 10 näkyvän ympyrän kaaren pituus saa-

daan kaavalla . Kaavoissa käytetään 0,30 metrin tilalla 0,20 

metriä, jos kentän sisäreunassa ei ole reunalistaa kyseisen kaaren kohdalla. 

 

4.3.3 Vesieste juoksuradan ulkopuolella 

 

Mittauspöytäkirjassa olevat esteradan r1, b1, r2 ja b2 eivät sovellu esteradal-

le, jossa vesieste sijaitsee juoksuradan ulkopuolella. Kaarresäteet r1 ja r2 

voidaan täyttää kuten esteradalla jossa vesieste on juoksuradan sisäpuolella. 

Standardiradalla kaarresäteiden r1 ja r2 arvot ovat 36,500 metriä. Kulmien b1 
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ja b2 arvoja ei tässä tapauksessa ole. Mittauspöytäkirjaan voidaan kuitenkin 

lisätä siirtymäsuoran pituus metreinä eli kuvion 11 pisteiden 6 ja 7 välinen 

matka. 

 

 

 

 

Kuvio 11. Vesieste juoksuradan ulkopuolella (IAAF 2008, 51) 

 

Kuva esittää esteradan mitoituksen, kun vesieste on sijoitettu juoksuradan 

ulkopuolelle ja radan kaarresäteenä on standardi 36,50 metriä. Esteradan 

pituus muodostuu ensimmäisestä kaarteesta (R=36,800 m) 115,610 m, kah-

desta suorasta (2 x 84,390 m) 168,780 m, vesiesteen kautta kulkevasta ulko-

kaarteesta (R=36,70 m) 115,297 m ja kahdesta siirtymä suorasta (2 x 9,86 

m) 19,72 m. Yhteensä esteradan pituudeksi juoksuviivalla saadaan 419,407 

metriä. (IAAF 2008, 53.) Esteradan pituus merkitään mittauspöytäkirjaan 

metreinä. Mitattavia pisteitä on vähintään kaksi pisteiden 6 ja 7 välisen etäi-

syyden määrittämiseksi. 
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4.4 Juoksujen pituuksien oikeaksi toteaminen 

 

Juoksut mitataan lähtöviivan etureunasta maaliviivan etureunaan juoksuvii-

vaa pitkin. Oikeaksi todettuihin kohtiin merkitään rasti ja poikkeamat kohtaan 

merkitään havaitut puutteet ja sallittujen rajojen ylitykset. Matkojen pituus-

poikkeama saa olla välillä - 0 mm ja +0,0001 x L, jossa L on juoksumatka 

(IAAF 2008, 41). 

 

Etusuoralla tapahtuvien 60, 80, 100 ja 110 metrin juoksujen mittaaminen on-

nistuu ilman laskemista. 200, 300 ja 400 metrin matkoihin kuuluu sekä suoria 

että kaarteita, joten matkat saadaan laskemalla suorat ja kaarteet yhteen. 

Kaarteita sisältävien matkojen lähtöviivat sijaitsevat eri kohdissa rataa silloin, 

kun juoksu tapahtuu omilla radoilla. Mitattavia pisteitä näistä kertyy noin 32 

kappaletta. 

 

Taulukko 1. Lähdöt 200 m, 300 m, 400 m standardiradalla 

Matka Rata 1 Rata 2 Rata 3 Rata 4 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 

200 m 0,000 3,519 7,352 11,185 15,017 18,850 22,683 26,516 

300 m -15,609 -12,091 -8,258 -4,425 -0,593 3,240 7,073 10,906 

400 m 0,000 7,038 14,704 22,370 30,034 37,700 45,366 53,032 

 

Taulukossa 1 on lähtöjen etäisyys ensimmäisen radan lähtöviivan kohdalta 

kyseisen radan juoksuviivaa pitkin mitattuna. Poikkeuksena on 300 m, jossa 

etäisyys on ilmoitettu takasuoran alun suhteen.  Mitoitus perustuu 1,22 metriä 

leveään juoksurataan kentällä, jonka sisäreunassa on reunalista. 

 

Mikäli kyseessä ei ole standardirata, 200 metrin lähtöpaikat voidaan laskea 

kaavalla , josta saadaan lähtöpaikat ensimmäisen radan läh-

dön suhteen.  300 metrin lähtöpaikat voidaan laskea kaavalla 

, josta saadaan lähtöpaikat takasuoran alun suhteen. Negatiivinen luku 

tarkoittaa sitä, että lähtöviiva sijaitsee ennen takasuoran alkua ja positiivinen 

luku sitä, että lähtöviiva on takasuoralla. 400 metrin lähtöpaikat voidaan las-

kea kaavalla , josta saadaan lähdön etäisyys maali-

viivasta. Kaavoissa A on suoran pituus ja r on kyseisen radan juoksuviivan 

säde. 
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800 metrin juoksussa juostaan ensimmäinen kaarre omaa rataa, jonka jäl-

keen olevan evolventtikäyrän jälkeen juoksijat saavat siirtyä haluamalleen 

radalle. Evolventtikäyrän säde on sama kuin kentän suoran mitta A (Honka-

nen – Rousku 1999, 95). Evolventtikäyrän keskipisteenä käytetään 200 met-

rin lähtöviivan ja ensimmäisen radan juoksuviivan risteystä (Honkanen – 

Rousku 1999, 95). Näin saatu evolventtikäyrä eroaa 0 - 5 mm IAAF:n ohjeen 

evolventtikäyrästä. 

 

Taulukko 2. Lähtö 800 m (IAAF 2008, 40) 

 
Matka Rata 1 Rata 2 Rata 3 Rata 4 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 

Säde A 800 m 0,000 3,526 7,382 11,256 15,147 19,056 22,984 26,930 

IAAF 800 m 0,000 3,526 7,384 11,260 15,151 19,061 22,989 26,933 

 

Taulukossa 2 on lähtöjen etäisyys ensimmäisen radan lähtöviivan eli maali-

viivan kohdalta kyseisen radan juoksuviivaa pitkin mitattuna. Mitoitus perus-

tuu 1,22 metriä leveään juoksurataan kentällä, jonka sisäreunassa on reuna-

lista. 800 metrin lähtöjen paikat voidaan laskea lisäämällä 200 metrin lähtöjen 

eroihin kyseisen radan evolventtikäyrän ja takasuoran alun välinen etäisyys 

juoksuviivaa pitkin mitattuna. Mitattavia pisteitä on noin 8 evolventtikäyrän 

lisäksi. 

 

1500 metrin juoksussa juostaan kolme täyttä kierrosta ja yksi vajaa kierros 

siten, että lähtö tapahtuu evolventtikäyrän takaa kaarteesta 300 metriä ennen 

maaliviivaa. 

 

3000 ja 5000 metrin juoksut lähtevät kahdensadan metrin juoksuviivan koh-

dalle piirretyn evolventtikäyrän takaa. 3000 metrin juoksussa juostaan seit-

semän täyttä kierrosta ja 200 metriä. 5000 metrin juoksussa juostaan 12 täyt-

tä kierrosta ja 200 metriä. 

 

10000 metrin juoksussa juostaan 25 täyttä kierrosta. Lähtö tapahtuu maalivii-

van kohdalle piirretyn evolventtikäyrän takaa. Myös 2000 metrin lähtö tapah-

tuu samalta viivalta. 2000 metrin juoksussa juostaan viisi täyttä kierrosta. 

2000 metrin juoksulle ei kuitenkaan ole paikkaa mittauspöytäkirjassa. 
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Mailin juoksussa juostaan neljä täyttä kierrosta ja 9,344 metriä. Lähtö tapah-

tuu evolventtikäyrän takaa. 

 

4.5 Aitojen sijainnin oikeaksi toteaminen 

 

IAAF on antanut aitojen sijaintitarkkuuden vain vakiomatkoille, jotka ovat ± 

0,01 metriä 100 ja 110 metrin aidoille ja ± 0,03 metriä 400 metrin aidoille 

(IAAF 2008, 47). IAAF:n ohjetta soveltaen 60 ja 80 metrin aitojen sijaintitark-

kuutena voidaan käyttää ± 0,01 metriä ja 200 ja 300 metrin aidoille ± 0,03 

metriä. 

 

Aitajuoksuissa noudatetaan samoja lähtö- ja maaliviivoja kuin samojen mat-

kojen juoksuissa. 200, 300 ja 400 metrin lähtöviivat sijaitsevat eri kohdissa eri 

radoilla, joten esteiden sijainnitkin vaihtelevat samassa suhteessa eri radoilla. 

Lähtöviivojen ja esteiden väliset etäisyydet eri radoilla ovat taulukossa 1. Mi-

tattavia aitojen paikkoja voi olla jopa 95 ensimmäisellä radalla ja lisäksi muilla 

radoilla olevat aitojen paikat. 

 

Taulukko 3. Aitojen sijainnit (Honkanen – Rousku 1999, 99) 

Sarja Matka Aitoja Alkusileä Välit Loppusileä 

M, M22-19 60 5 13,720 9,140 9,720 

M17, P15, N, N22-17 60 5 13,000 8,500 13,000 

P14, T15-14 60 6 12,000 8,000 8,000 

P13-12, T13-12 60 7 11,000 7,000 7,000 

P11-10, T11-10 60 7 10,500 6,500 10,500 

P14, N17, T15.14 80 8 12,000 8,000 12,000 

M17, P15, N, N22-17 100 10 13,000 8,500 10,500 

M, M22-19 110 10 13,720 9,140 14,020 

M, M22 200 10 18,290 18,290 17,100 

P15-14, N, N22-17, T15-14 200 10 16,000 19,000 13,000 

M19-17, N19-17 300 7 45,000 35,000 45,000 

M, M22-19, N, N22 400 10 45,000 35,000 40,000 
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4.6 Estejuoksun lähdön ja esteiden sijainnin oikeaksi toteaminen 

 

Estejuoksun esteet sijaitsevat radalla tasaisin välimatkoin siten, että niiden 

välinen matka toisiinsa nähden on noin viidesosa esteradan todellisesta pi-

tuudesta. Mittaus alkaa vesiesteen etureunasta. Esteradan kierroksella on 

neljä kuivaestettä ja yksi vesieste. Esteradan mitat vaihtelevat sen mukaan, 

miten vesihaudan sijainti ja juoksuradan ja vesiesteen kaarresäteet on valittu. 

Seuraavassa on esitetty estejuoksujen lähtöjen sijainnit 400 metrin radalla, 

jonka kaarresäde on 36,50 metriä ja vesiesteen kaarresäde on 16 metriä. 

Näin estekierroksen pituus on 396,25 metriä, kun vesiesteen kohdalla on 

reunalista. (Opetusministeriö - Rakennustieto Oy 2002, 49). Estejuoksussa 

mitattavia esteiden sijainteja on viisi ja lähtöviivoja kolme. 

 

1500 metrin estejuoksussa juostaan ensimmäinen kierros ilman esteitä ja 

vesihauta on neljäs juostava este (Honkanen – Rousku 1999, 93). Siinä juos-

taan 12 kuivaestettä ja kolme vesiestettä. Täysien estekierrosten lukumäärä 

on kolme ja lähtöpaikka on standardiradalla normaalia ratakierrosta pitkin 

311,748 metriä ennen maalia. Lähtöpaikka saadaan vähentämällä 1500 met-

ristä estekierroksen pituus kerrottuna kolmella. (Opetusministeriö - Raken-

nustieto Oy 2002, 49). 

 

2000 metrin estejuoksussa toinen juostava este on vesihauta (Honkanen–

Rousku 1999, 93). Siinä juostaan 18 kuivaestettä ja 5 vesiestettä. Täysien 

estekierrosten lukumäärä on viisi ja lähtöpaikka on standardiradalla 19,580 

metriä ennen maalia. Lähtöpaikka saadaan vähentämällä 2000 metristä es-

tekierroksen pituus kerrottuna viidellä. (Opetusministeriö 2002, 49). 

 

3000 metrin estejuoksussa juostaan ensimmäinen kierros ilman esteitä ja 

vesihauta on neljäs juostava este (Honkanen–Rousku 1999, 93). Siinä juos-

taan 28 kuivaestettä ja 7 vesiestettä. Täysien estekierrosten lukumäärä on 

seitsemän ja lähtöpaikka on standardiradalla normaalia ratakierrosta pitkin 

227,412 metriä ennen maalia. Lähtöpaikka saadaan vähentämällä 3000 met-

ristä estekierroksen pituus kerrottuna seitsemällä. (Opetusministeriö 2002, 

49.) 
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4.7 Viestijuoksun vaihtojen oikeaksi toteaminen 

 

4 x 100 metrin viestijuoksun lähtöpaikat ovat samat kuin 400 metrin juoksus-

sa. Vaihtoalueen keskiviivat sijaitsevat sadan metrin välein. Kymmenen met-

riä ennen ja jälkeen vaihtoalueen keskiviivaa ovat vaihtoalueen rajaavat vii-

vat. Lisäksi ennen vaihtoaluetta on kymmenen metrin mittainen odotusalue, 

jota saa käyttää vain 4 x 100 metrin ja 4 x 200 metrin juoksuissa (Suomen 

Urheiluliitto ry 2006, 75). 

 

4 x 300 metrin ja 4 x 1500 metrin viestijuoksussa käytetään samoja vaihto-

alueita kuin 4 x 100 metrin viestijuoksussa. 4 x 300 metrin, 4 x 400 metrin, 4 

x 800 metrin ja 4 x 1500 metrin viestijuoksuissa juostaan ensimmäinen kier-

ros ja yksi kaarre omaa rataa (Suomen Urheiluliitto ry 2006, 74). Lähtö tapah-

tuu 400 metrin ja 800 metrin lähtöjen ja maaliviivan etäisyyksien summan 

etäisyydeltä maaliviivasta. 4 x 400 metrin ja 4 x 800 metrin vaihtoalue sijait-

see 10 metriä maaliviivan kummallakin puolella, mutta ensimmäinen vaihto 

kuitenkin tapahtuu 800 metrin lähtöjen mukaisesti (Suomen Urheiluliitto ry 

2006, 74). Viestijuoksussa mitattavia vaihtoalueen rajoja on ensimmäisellä 

radalla kaikkiaan 14 ja kaikilla radoilla yhteensä 162. 

 

4.8 Vesihauta 

 

Vesihaudan tulee olla este mukaan luettuna 3,66 metriä ± 0,02 metriä leveä 

ja pitkä (Suomen Urheiluliitto ry 2006, 72). Pituus mitataan esteen etureunas-

ta vedenrajaan joka on juoksuradan pinnan tasolla. Mikäli esteen pituus tai 

leveys vaihtelee, mittauspöytäkirjaan merkitään keskiarvo millimetreinä. 

 

4.9 Kuulantyöntö-, kiekonheitto- ja moukarinheittokehä 

 

Kuulantyöntö- ja moukarinheittokehän sisähalkaisijan tulee olla 2,135 metriä 

± 5 mm (Suomen Urheiluliitto ry 2006, 109). Mittauspöytäkirjaan merkitään 

halkaisija työntösuunnassa sekä halkaisija kohtisuoraan työntösuuntaan 

nähden. 
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Kiekonheittokehän sisähalkaisijan tulee olla 2,500 metriä ± 5 mm (Suomen 

Urheiluliitto ry 2006, 109). Mittauspöytäkirjaan merkitään halkaisija heitto-

suunnassa sekä halkaisija kohtisuoraan heittosuuntaan nähden. 

 

4.10 Pituuskaltevuudet 

 

Pituuskaltevuudet ilmoitetaan lähtöpaikan ja maalin tai lähdön ja suorituspai-

kan suhteen. Mittauspöytäkirjaan kaltevuus merkitään suhdelukuna.  Alas-

päin oleva kaltevuus merkitään miinusmerkkiseksi. 100 metrin etu- ja ta-

kasuorilta ilmoitetaan pituuskaltevuudet ensimmäisten ratojen juoksuviivoilta 

ja uloimmilta radoilta. Kaltevuudet eivät saa ylittää 0,1 %:a alaspäin. 

 

Seiväshypyn, pituushypyn, kolmiloikan ja keihäänheiton vauhdinottoratojen 

suurin sallittu kokonaiskallistus juoksusuuntaan on 0,1 %:a (Suomen Urheilu-

liitto ry 2006, 96, 100, 112). Pituuskaltevuuksien määrittämiseksi tarvitaan 

vähintään 16 mittauspistettä. 

 

4.11 Keskikentän korkeudet 

 

Keskikentän korkeusasemat mitataan noin 15 metrin ruutuun, kuten mittaus-

ohjepiirustukseen on merkitty (Urheilukentän mittauspöytäkirja, 3). Korkeudet 

ilmoitetaan millimetreinä pisteen A/0 suhteen ja merkitään mittauspöytäkirjan 

piirustukseen. Keskikentän korkeusasemapisteitä on 35 kappaletta. 
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5. MITTAUSTULOSTEN KÄSITTELY JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Mittaustulosten käsittely sujuu melko helposti, jos kyseessä on IAAF:n stan-

dardikenttä, sillä standardikentälle on annettu kaikki mitat valmiiksi IAAF:n 

Track and Field Facilities Manual -kirjassa. Tämän vuoksi mittauspöytäkirjan 

laatiminen standardikentälle ei vaadi juurikaan laskemista ja siinä säästetään 

huomattavan paljon aikaa ja vaivaa. 

 

Muulle kuin standardikentälle joudutaan laskemaan lähes kaikki matkat, mikä 

on työlästä, ja näin mittaustulosten käsittely voi viedä yhtä paljon tai enem-

män aikaa, kuin itse mittaukset. Joensuun keskusurheilukenttä ei ole stan-

dardikenttä, joten kentälle ei ollut ollenkaan valmiita laskettuja mittoja ja jou-

duin laskemaan ne itse, mikä vei erittäin paljon aikaa. 

 

Takymetrillä mitattujen pisteiden käsittely voidaan suorittaa 3D-Win ohjelmal-

la ja laskimella. Mittaustuloksia käsitellessäni havaitsin AutoCAD ohjelman 

varsin hyödylliseksi apuvälineeksi, sillä siinä kuvaan voidaan suoraan tallen-

taa lähes kaikki mitat, jotka ohjelma laskee suoraan kuvasta. Erityisesti kaar-

resäteiden laskemisessa AutoCAD on kätevä. Lisäksi 3D-Win ohjelmasta 

poimittujen pisteiden siirtäminen AutoCAD ohjelmaan on erittäin helppoa. 

Näin käsittelyyn saadaan kerrallaan vain valitut tietyn lajin tai alueen pisteet, 

eivätkä kaikki mitatut pisteet ole sekoittamassa käsittelyä. 

 

 
Kuvio 12. Kentältä mitattuja pisteitä 3D-Win maastomittausohjelmassa 
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Urheilukentän mittauspöytäkirjan laadinta valmiille pohjalle vaikuttaa melko 

helpolta, mutta käytännössä se on varsin työläs prosessi. Pöytäkirjan laadin-

nan ja mittausten suorittamisen kannalta urheilukentän tuntemus auttaa pal-

jon. Jos mittaajalla on resursseja tehdä kerralla kansainvälinen mittauspöytä-

kirja (Liitteet 3 ja 4), on se erittäin suositeltavaa, vaikka mittaustyötä on huo-

mattavasti enemmän kuin suomalaisessa mittauspöytäkirjassa. Kansainväli-

nen mittauspöytäkirja soveltuu useammanlaisille kentille kuin suomalainen ja 

lisäksi kentälle on mahdollista saada IAAF:n sertifikaatti.  

 

Suomalainen urheilukentän mittauspöytäkirja ei sisällä juurikaan ohjeistusta 

täyttämiseen ja siinä olevaa mittausohjepiirustusta voidaan tulkita monella eri 

tavalla. Jonkin verran apua saa kansainvälisestä mittauspöytäkirjasta, joka 

sisältää ohjeita mittausten suorittamiseen ja laskutoimituksiin sekä lukuarvot 

standardiradalle. 

 

Mielestäni valmis mittauspöytäkirjalomake on melko puutteellinen, koska se 

on tehty vain tietynlaiselle kentälle ja siinä pyydetään vain yhden suorituspai-

kan mitat kutakin lajia kohden. Esimerkiksi keihäänheiton vauhdinottoratoja 

tulee olla kaksi kappaletta jokaisella kentällä, mutta mittauspöytäkirjaan mer-

kitään vain toisen tiedot. Kansainvälisen mittauspöytäkirjan korkeustaso-

osiossa jokainen laji on erillisellä sivulla, joten saman lajin sivuja on mahdol-

lista ja pitää täyttää niin monta kuin kentällä on kyseisen lajin suorituspaikko-

ja. 
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