
Ratamestarien terveiset

Kisojen eteen on tehty paljon työtä ja kisapäivinä punnitaan miten on onnistuttu. Ratasuunnittelussa on 
otettu huomioon, että kaikille löytyisi haastetta ja myös onnistumisen hetkiä, tämän mahdollistaa vaihteleva  
maasto, jossa koetellaan kaikkia suunnistuksen osa-alueita. Ratavalvoja on kuvannut omassa lausunnossaan 
maastoa hyvin. Lisäyksenä maastosta, haluan painottaa rehevän kesän ongelmaa, heinän ja nokkoset. Olen  
lanannut  maastoon,  sekä  myös  joidenkin  rastien  lähiympäristöön,  kulku-uria.  Lisäksi  kilpailukeskuksen 
läheisyyden  ”pystyvihreissä”  on  lanattu  nokkosia  nurin.  Tämä  kaikki  on  tehty  sen  vuoksi,  että 
henkilökohtaisesta  kilpailusta  tulisi  olosuhteet  huomioiden  mahdollisimman  tasapuolinen  lähtöpaikasta 
riippumatta. 

Viestikilpailussa liikutaan jo tutuksi tulleella alueella. Kilpailijoiden on syytä huomata että rastikoodeja ei ole  
voinut  painaa  rastinumeron  viereen  tilan  ahtauden  vuoksi,  eli  rastimääritteet  kannattaa  lukea,  ainakin  
koodin  osalta.  Viestin  seuraaminen  on  helppoa,  sillä  kaikki  osuudet  käyvät  radan  loppupuoliskolla  
yleisörasteilla ja näin suunnistajat pääsevät osalliseksi yleisön kannustuksesta. 

Toivomme onnistuneita suunnistuselämyksiä kaikille osallistujille.

Pasi Valkonen
Ratamestariryhmän johtaja

Ratavalvojan lausunto

Maasto  on  selkeästi  kolmijakoinen,  monimuotoinen  suunnistusmaasto,  jossa  sekä  kulkukelpoisuus  että 
suunnistuksen vaativuus vaihtelee.

Vaativin maasto on pisimpien ratojen käytössä vain henkilökohtaisen kilpailun alussa.  Tämä korpimaasto on 
vaativaa niin fyysisesti kuin taidollisestikin. Täällä tarjotaan jyrkkiä nousuja ja laskuja sekä tarkkoja pisteitä  
osin hienossa kalliomaastossa. Kosteilla paikoilla ja mäkien välissä aluskasvillisuus on paikoin rehevää ja  
tossun paikkaa voi joutua katselemaan tarkasti, mutta nämä paikat eivät yleensä ole kovin pitkiä. Suurimmat 
mäet ovat 40 m:n korkuisia. 

Keskiosa  on  edelleen  mäkistä  enimmäkseen  mäntyvaltaista  ja  runsaspolkuista  maastoa,  jossa  alusta 
vaihtelee kovasta kalliosta rehevään kanervikkoon ja osin saniaiset valtaavat maan. Kilpailijoille tarjoutuu 
myös reitinvalintamahdollisuuksia ja tilaisuuksia esitellä omaa juoksukuntoaan.

Lähinnä kilpailukeskuksen maastossa kulkee hyväkulkuinen ja -pohjainen harju, jonka ympärillä on runsas 
polkuverkosto.  Ulkoilutiet  ja  polut  helpottavat  suunnistusta,  mutta  kova vauhti  tarjoaa tunnetusti  myös 
tilaisuuksia tehdä virheitä. 

Kilpailuthan käydään osin  kaupungin  ulkoilualueella,  joten maastossa  on paikoin  runsaasti  pieniä  polun 
pätkiä, joita kaikkia ei kannata karttaan merkitä. Kilpailukeskuksen lähellä tämä kannattaa ottaa huomioon. 
Maastossa on myös ”hyvin tallattu” fresbeegolfrata.



Ajoittain ajourat ovat kasvaneet umpeen, mutta näitä ovat järjestävät käyneet avaamassa.

Viestikilpailu suunnistetaan maaston vauhdikkaimmassa osassa.  Tällä  alueellahan on siis  runsas polusto,  
joten viestistä tulee nopea.  Radat tarjoavat reitinvalintojen ohella myös tarkkuutta vaativia rasteja, joten 
liika vauhti helposti kostautuu ylimääräisinä mutkina matkassa. 

Kartta on ammattilaisen tekemä ja se on tasalaatuinen, selkeä ja paikkansapitävä.

Maasto on kiilamainen, joten rasteja on runsaasti  lähekkäin,  tälläkin kerralla  kannattaa koodit  tarkastaa 
huolellisesti. 

Toivotan kaikki suunnistajat tervetulleeksi Heinolaan.
Jyrki Hyyrynen
Ratavalvoja


