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Suomen ja Euroopan suurin moottorikelkkakisatapahtuma järjestetään jo seitsemättä 
kertaa Raksilan pesäpallostadionilla Oulussa helmikuun 18. ja 19. 
 
Tapahtuma noudattaa viime vuosilta tuttua kaavaa, jossa perjantai - iltana klo 18 
alkaen ajetaan Stadioncrossin SM-kilpailu kerrasta poikki periaatteella eli illan viimeisen 
finaalin voittaja on Suomen mestari. Lauantaina päivällä klo 15 ajetaan Dominator 
kaksintaistelukisa ja viikonlopun pääkilpailu Super Snocross klo 18 alkaen ratkaisee 
Bothnia Cupin mestaruuden. Kaikki kolme em. kisaa lasketaan viidettä kertaa 
ajettavaan Bothnia Cupiin mukaan.  
 
Kansallisten luokkien kilpailut ajetaan päivisin klo 14 alkaen, perjantain ollessa pyhitetty 
junioreille aina 6-vuotiaasta alkaen, sekä veteraaniluokalle (+40v). 
Lauantaina klo 14 alkaen ajavat Naiset, Sport ja ProLite - luokat. 
 
Viime talvena Raksilan tekojäälle siirretty kilpailu jouduttiin järjestämään ilman yleisöä. 
Kilpailu oli huikean jännittävä ja se on edelleen katsottavissa Solidsport kanavalla; 
https://solidsport.com/snowcrossoulu. Kilpailu oli Topi Postin juhlaa, hänen voittaessa 
sekä Stadioncrossin Suomen Mestaruuden, Super Snocrossin, että Bothnia Cupin 
mestaruuden. Bothnia Cupin kakkoseksi ajoi Joonas Keskiaho ja kolmanneksi Miika 
Lammi. Tulevan talven tapahtumaan odotetaan varovaisesti yleisöennätystä ja jopa 
5000 kävijää, kun ihmisillä on patoutunutta tarvetta päästä turvallisiin tapahtumiin. 
 
VASTUULLISUUTTA YMPÄRISTÖASIOISSA 

Stadioncross Oulu on ollut Snowcrossin edelläkävijä jo seitsemän vuotta. Tulevana 
talvena otetaan iso askel kohti vastuullisempaa tulevaisuutta ja vastuullisempaa 
moottoriurheilua. Stadioncross Oulu 2022 on ensimmäinen Suomen Moottoriliiton 
alainen kilpailutapahtuma, joka huolehtii hiilidioksidipäästöistä olemalla täysin 
hiilineutraali tapahtuma. 
 
Tapahtuman hiilidioksidipäästöjen kompensaatio käsittää kilpailussa käytettyjen 
polttoaineiden ja yleisön aiheuttamat päästöt. Päästöjä pyritään vähentämään 
jatkuvasti, ja niitä on jo vähennetty aikataulutuksilla ja ajokaavioilla. 
- Ilmastokriisi vaikuttaa myös siihen, miten ja minkälaisissa olosuhteissa voimme  
tulevaisuudessa liikkua ja urheilla. Tapahtumissa noudatamme Suomen Moottoriliiton 
ympäristöohjelmaa, ja haluamme tehdä vielä enemmän: siksi kompensoimme ne 
päästöt, joita emme pysty vähentämään, sanoo tapahtuman promoottori Heikki Aitto-
oja. 
 
Päästöt kompensoidaan kotimaisessa Hiilinielurekisterissä, joka on oululaisen Rakeistus 
Oy:n tarjoama päästöjen kompensaatiopalvelu. Se on ainoa ISO-sertifioitu 
kompensaatiopalvelu Suomessa. Päästöt kompensoidaan kasvattamalla lisähiilinieluja 
suomalaisissa talousmetsissä. 
- Haluamme olla osa ilmastonmuutoksen ratkaisua ja toimia vastuullisesti. On  
hienoa, että voimme tehdä yhteistyötä pohjoissuomalaisen toimijan kanssa, jolla  
on luotettava menetelmä kasvattaa ja säilyttää arvokkaita hiilinieluja päästöjen 
kompensoimiseksi, sanoo Aitto-oja. 
 
Lisätietoja tapahtumasta www.snowcrossoulu.com sekä facebookista ja instagramista 
@snowcrossoulu. 


