
Ratamestareiden ohjeita 

Tällä kertaa Hakan Junnusuunnistuksissa on vuorossa keskimatka maastossa. Radat ovat 

kuitenkin rakenteeltaan lähellä sprintin kiivasta rytmiä lukuisine rasteineen ja 

kääntymisineen. Kilpailijan on todella keskityttävä kartan suuntaukseen ja huolellisuuteen 

kartalta rastiväliä hahmottaessaan, että on varmasti menossa oikealle rastille.  

Toinen haastetta tuova tekijä ovat runsaat polut. Niitä on maastossa paljon, ja osa niin 

heikkoja, ettei niitä löydy kartasta. Saattaapa jollain olla vaikeuksia hahmottaa myös 

kartasta löytyviä polkuja, koska kovasta ja tasaisesta maapohjasta polku ei aina näy kovin 

hyvin.  Lisäksi alue on Huittulan ja Ritvalan kyläläisten ulkoilumaastoa, jossa polut vaihtavat 

paikkaansa aika ajoin. Tärkeintä on tukea maastokohteiden havainnoinnilla polkuverkossa 

etenemistä – älä siis tuijota pelkkiä polkuja.  

Mittakaava on poikkeava maastosuunnistukseen, joka on hyvä olla muistissa, kun lähtee 

matkaan. Normaalisti sentin eteneminen kartalla vaatii 100m tai 75m kulkemisen, mutta 

nyt sentin matka kartalla tulee täyteen jo 50 metrin kulkemisen jälkeen. Eli kohteet tulevat 

todella nopeasti vastaan. 

Kilpailumaaston reunassa kulkee rauhallinen tie muutamille taloille. Suuri osa radoista 

ylittää tuon tien. Tie saattaa tulla kyseeseen myös reitinvalintana. Tiellä on hyvin vähän 

liikennettä ja valvonta, mutta olkaa kuitenkin tarkkana tietä ylittäessänne tai kulkiessanne. 

Alueen historia soranottoaluueena näkyy mm. pistekumpareina, jotka ovat muodostuneet 

hiekalla peittyneistä kivistä. Nämä sokeritopanmuotoiset kohteet näyttävät yläpäästään 

kiviltä, mutta ovat muodoltaan kumpareita. Huomaa tämä kohteita tulkitessasi. Myös 

melko matalia kiviä (noin 1 m) löytyy kartasta.  

Radat on tulostettu kahdelle kartalle, jotka molemmat ovat karttamuovissa. Kilpailuohjeista 

löytyy sarjoittain tieto, millä rastilla kartan kääntö tapahtuu. Lue ohjeet tarkkaan ja tutustu 

ilmoitustallin malliin. Kartan käännöstä huolimatta ristiin meneviä rastivälejä on paljon - ole 

tarkkana kiertojärjestyksen kanssa. 

Käytössä on kahdenlaisia rastipukkeja. Puisiin A-pukkeihin rastilippu on sijoitettu aina alle. 

Ne ovat kevyitä, joten älä kaada niitä mennessäsi. Metalliset rastipukit ovat käytössä sielää, 

missä maaperä antaa mahdollisuuden. Niissä on erillinen rastikeppi, mikäli se kohteen 

perusteella on katsottu tarpeelliseksi. Osassa metallipukkeja rastilippu roikkuu pukissa. 

Leimaa maltilla, ettet vahingossa kaada näitä yhdellä jalalla seisovia metallipukkeja.  
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