Ratamestarin lausunto Pielisrasteille 28.-29.7.2018
Paljon on Silmäpurossa vettä virrannut sen jälkeen kun on näissä maastoissa viimeksi
suunnistettu. Se tapahtui enimmäkseen 1990-luvun puolessavälissä ja vähän sen jälkeen
eikä silloinkaan alueella järjestetty edes kansallisen tason kisoja. Siksi maaston voi olettaa
olevan kaikille uusi.
Maaston ei voi sanoa olevan selkeästi kangas- eikä vaaramaastoa, vaan se on
jotain niiden väliltä. Maasto on monilta osin pienipiirteinen, mutta joitain tyhjempiäkin
alueita löytyy. Korkeuserot ovat maltilliset, minkä takia rinnesuunnistusta on tarjolla hyvin
vähän ja pienipiirteisimmät alueet ovat melko loivapiirteisiä kumpareikkoja. Maasto on
enimmäkseen nuorehkoa mäntymetsää. Se ei hidasta etenemistä, mutta heikentää
sopivasti näkyvyyttä. Kauempana kilpailukeskuksesta on myös vanhempaa metsää.
Alueella on harjoitettu viime vuosina jonkun verran metsätaloutta, mutta keltaista ja
vihreää on silti kartalla varsin vähän. Pystyvihreää löytyy parilta tuoreemmalta
harvennusalueelta. Maaston kaakkoisosissa on neitseellinen Rummakonkankaan
kuusikkometsä, jossa ei näe jälkeäkään ihmisen toiminnasta (pl. muutama pitkän matkan
pisimpien ratojen rasti). Maastoa ympäröi muutama tie ja sitä halkoo useat suot, jotka ovat
tällä hetkellä varsin kuivia. Kilpailukeskuksen lähellä on myös pienehkö tasainen
kangasalue, jossa on joitain polkuja, mikä helpotti olennaisesti lasten ratojen
suunnittelemista.
Suunnittelin suurimman osan radoista viime syksynä vanhoille suunnistuskartoille
sekä pullautuskartoille. Niinpä suurin osa radoista ovat olleet olemassa jossain muodossa
jo selvästi ennen uuden kartan valmistumista. Uuden kartan valmistuttua siirsin
ratasuunnitelmani uudelle kartalle ja hioin niitä lopulliseen muotoonsa vielä sen jälkeen
kun kävin maastossa alkukesästä.
Koska nyt on ohjelmassa kaksipäiväinen kisa, jossa on sekä keskimatka että pitkä
matka, oli tavoitteenani suunnitella keskenään eriluonteiset radat kahteen erilaiseen
kilpailuun. Keskimatkan kisassa on tarjolla teknistä suunnistusta maaston pienipiirteisimpiä
osia hyödyntäen. Pitkän matkan maasto on osin samaa kuin keskimatkan maasto, mutta
etenkin pisimmille radoille tulee reilusti uutta aluetta käyttöön. Pitkän matkan radoilla on
enemmän eri mittaisia ja vaihtelevampia rastivälejä kuin keskimatkalla. Eri ikäluokkia
koskevat fyysiset ja taidolliset vaatimukset ovat huomioitu radoissa. Ratojen
suunnittelussa olen hyödyntänyt informaatiota aiemmista kisoista, joita tämän seudun
maastoissa on järjestetty. Toivottavasti tykkäätte suunnistaa näissä maastoissa ja näillä
radoilla.
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