
AM-ratamestareiden ohjeita 
 

Lähdön 1 ratamestarin lausunto 

AM-kilpailujen aikuisten ratojen ratasuunnittelussa on lähdetty liikkeelle ajatuksesta, että kyseessä on nimenomaan 

pitkän matkan kilpailu. Maasto on tälle seudulle tyypillistä kalliomaastoa, jossa paikoin kuitenkin maapohjan 

kivikkoisuus hidastaa matkantekoa. Paikoin maastossa on oikein hienojakin kallioita. AM-kilpailujen radoilla on 

pyritty välttämään kaikista vaikeakulkuisimmat maastonosat.  

Rasteja on varsinkin ratojen loppupuolella hyvinkin lähekkäin. Aikuisten ratojen osalta viesti ja pitkämatka käydään 

pääosin eri maastonosissa. Viestin osuudet ovat lyhyehköjä, jotta viesti ehditään juosta ennen nuorten 

näyttökilpailuja.  

Maastossa on puuntaimien  suojelemiseksi merkitty pari aukkoa kielletyksi. Näitä kielletyn alueen merkintöjä on 

kilpailijoiden luonnollisesti noudatettava. Yhdelle aukolle on merkitty sallittu käytävä, jota pitkin aukon voi ylittää. 

Lisäksi viestin pisimpien ratojen läheisyydessä on yksi kielletty pelto. 

Onnistuneita suorituksia toivottaa ratamestari, 

Toni Venäläinen 

 

Lähdön 2 ratamestarin ohjeita 

Alle 14-vuotiaiden nuorten käytössä on hyvin suppea alue, jotta suunnistus ei muodostu liian vaativaksi. Alueella on 

tarjolla mukavasti tukea, poluista, ajourista, kuviorajoista ja aukoista. Alue rajautuu suurelta osin kilpailukeskukseen 

johtavaan tiehen eli alue on hyvin rajautunut ja turvallinen.  

Alueen keskellä olevasta hakkuuaukosta on hyötyä paikantamisessa, mutta sen läpikulkeminen on hidasta heinän ja 

hakkuutähteiden takia. Se onkin merkitty pystyvihreällä. Samoin kannattaa hyödyntää karttaan ylityspaikaksi 

merkitty silta leveän ojan ylityksessä. Ota se huomioon reitinvalinnassa. 

Suppean alueen takia nuorilla on ristiradat. Yhdessä nämä luovat haasteen suunnistaa aina oikealle rastille. Muista 

kartan kääntö ja peukku! Pohjaltaan maasto vaihtelee hyväpohjaisesta väljästä metsästä harvarisuiseen heinikkoon 

ja taimikkoon. Näkyväisyys on pääosin hyvä.  

Ajourat ovat paikoin heinittyneet, joten niiden havaitsemiseen pitää keskittyä. Ole siis tarkkana, varmista polkujen 

suunnat kompassilla ja käytä maastokohteita hyödyksesi tulkitessasi polkuja ja ajouria.     

Kivistä on otettu karttaan vain vähintään 1,5-1,8 metriä korkeat. Myös matalia tai lyhyitä jyrkänteitä on jätetty pois, 

jotka voivat pienestä suunnistajasta tuntua ihan kunnon jyrkänteiltä. Maastosta löytyy myös rinne, missä on 

katkouralla merkitty ojien labyrintti. Tuon erikoisen näköisen paikan ojat ovat kuivia.  

Muutama harvinaisempi karttamerkki kannattaa kerrata. Heti lähdön alussa on keltapohjainen ajoura (karttamerkki 

508). Pusikoitunutta aukkoa on kuvattu vihreällä pallorasterilla (karttamerkki 404).  

Rastireitillä on hyvin eritasoisia oikaisuja, jotta kaikki saisivat kokea onnistumisen elämyksiä. Siimarin lähellä näkyy 

runsaasti rasteja, mutta muista, että rastireitin rastit löytyvät aina siimarilta – eivät sen läheltä. 

Maaliviitoituksella ylitetään metsätie. Järjestäjä valvoo ylitystä, mutta aina pitää pään pyöriä kilpailijalla myös 

tienylityksessä.  

Nautinnollisia hetkiä maastoon toivottaa lasten ratojen ratamestari, 

 Timo Salonen 


