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RATAMESTARIN   LAUSUNTO  

Kilpailu käydään Nahkialanvuorella aivan Toijalan keskustan kupeessa. Maasto on suurimmalta 
osin hyväpohjaista suunnistusmaastoa, jossa on sekä valaistu pururata/kuntopolku että luontopolku. 
Polkurikkaassa maastossa on myös joitain pieniä polkuja, joita kaikkia ei ole kuvattu karttaan. 

Kartan mittakaavana on kilpailukutsusta poiketen 1:7500, jolla saavutetetaan parempi kartan 
luettavuus. Suunnistusalue on varsin pieni, jonka vuoksi radoilla on paljon suunnanvaihtoja ja jopa 
jyrkkiä kulmia. Radat myös kulkevat lähellä aikaisemmin käytyjä rasteja ja pidemmillä osuuksilla 
voi olla ristiratoja, joten kannattaa olla erittäin huolellinen, että käy kaikilla rasteilla oikeassa 
järjestyksessä. Radoilla on myös paljon rasteja, jolloin osa rastiväleistä ovat lyhyitä ja voi olla 
vaikea erottaa mustan alle jäävää rastien välistä yhdysviivaa. 

Kaikki radat suuntautuvat Nahkialanvuorelle, vaikka vuoreksi nimeäminen voi olla vähän 
liioittelua, sillä korkeuseroa on vain 30 metriä. Kaikkien ratojen – siis myös rasti- ja tukireitin – K-
piste on 140 m päästä vaihtopuomilta (70 m yhteislähdöstä), ajotietä pitkin. Viimeinen rasti on 
kaikilla sama, joten leimata voi RR-leimasimella tai numerokoodillisella leimasimella. Viimeiseltä 
rastilta on viitoitus vaihtoon/ maaliin, jota on noudatettava. 

Kaikilla osuuksilla löytyy ikäluokkaan sopivia, erilaisia suunnistustehtäviä. Vaihdossa vuoroaan 
odottava suunnistaja näkee viimeisellä rastilla leimaajat.

Osuuskohtaiset luonnehdinnat:

1. ja 5. osuuksilla on vauhdikasta suunnistusta hyväpohjaisessa maastossa, jossa on paljon polkuja. 
Reitin varrelta tosin löytyy myös tiheämpiä alueita, jossa näkyvyys on hyvinkin rajallinen. Vaikka 
maastossa on paljon polkuja, niin nopein reitti ei välttämättä kulje polkujen kautta, joten kompassia 
kannattaa rastiväleillä käyttää. Näillä osuuksilla on rasteja paljon, joten hyvillä ja nopeilla reitin-
valinnoilla saavutetaan paras tulos. Osuuksilla 1 ja 5 on hajonta (tarkista koodi!), joka pitää 
suunnistajat hereillä, mutta ei hajoita liikaa, koska kaikki hajontavaihtoehdot ovat suunnilleen yhtä 
nopeita ja yhtä pitkiä. Rasteja on lähekkäin, joten kannattaa olla tarkkana, että käy kaikki omat rastit
oikeassa järjestyksessä läpi. Ankkuriosuuden suunnistajat käyvät yleisörastilla kilpailukeskuksen 
lounaisreunassa.

Rastireitillä on tarjolla eritasoisia ”oikaisuja” = reitinvalintoja, ei pelkkiä polkuoikaisuja, joten rata 
tarjoaa sopivia tehtäviä kokeneille RR-konkareillekin! RR-radan ”oikomiset” vaikeutuvat loppua 
kohden. Rastivälit kannattaa katsoa huolella läpi ja varmistaa että rasteja ei jää välistä. Yhtenäinen 
näkyvä viitoitus auttaa siinä, että suunnistajat voivat keskittyä kartanlukemiseen ja maaston 
havainnointiin. Vauhtia radalta löytyy melkoisesti, joten seuraavan osuuden suunnistajan kannattaa 
mennä ajoissa vaihto-alueelle = heti edellisen osuuden vaihdon jälkeen.

Tukireitillä rastit sijaitsevat 15-35 m etäisyydellä viitoituksesta, joten jos rasti haetuttaa, niin hyvä 
ohje on: ’palaa viitoitukselle takaisin’. Rastikohteet ovat hyvin näkyvillä, joten jos lähelle tulee ja 
pyörittää päätä, niin rastikin näkyy. Reitinvalintaa kannattaa suunnitella huolellisesti, jotta nopein 
reitti rastille löytyisi. Tarkista koodi, koska rasteja on lähekkäin ja varo että rasteja ei jää välistä.

Kaikilla radoilla tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa, koska kaikki radat nousevat Nahkialanvuorelle. 
Radat ovat varsin vauhdikkaat, mutta tarkkuutta kuitenkin vaaditaan, ettei vauhti nouse liian 
kovaksi ja vahingossa juokse rastin ohi. Myös viesti ja muut suunnistajat ympärillä aiheuttavat 
helposti turhia ”hermopummeja”. 

Uskon viestistä tulevan jännittävän. Toivotan kaikille kilpailijoille onnistumisia kisaan !!

Vesa Ijäs, ratamestari


