Ratamestarin lausunto
Osimoilleen tuhat suunnistusrataa on tänä vuonna tullut suunniteltua, mutta niistä tyytyväisin olen
kyllä näihin pian juostaviin viestiratoihin Mikkelin Tornimäellä. Ei sillä etteikö joku MM-harjoitus
Tsekin kivipaaseissa ja multitekniikka jylhällä Neitvuorella olisi maisemallisesti hienompi, tai pitkä
matka Ylläksen tyhjillä rinteillä ja yhteislähtötreeni Valkeajärven epäloogisissa kivikkosupikoissa
olisi haastavampi. Tuntuu vain, että sain juuri näillä radoilla käytössä olevasta maastosta aika paljon
sen potentiaalista irti.
En varsinaisesti hyppinyt riemusta kun sain tehtäväkseni piirtää Tornimäelle radat SM-viestiin. Alue
on hyvin rikkonainen, lukuisat latupohjat, pari isoa tietä, laskettelurinne sekä melko tuoreet ja jo
taimikoituneet hakkuualueet kertovat siitä että ollaan lähellä kaupunkia. Niinpä ensimmäiset
rataversiot piirsin juuri niin haastaviksi kuin suinkin osasin. Vaikkei radoista maaston
rikkonaisuuden vuoksi tullut mielestäni itselleni tyypillisen näköisiä, alkoi koejuoksuissa tuntua,
että aika monipuolisesti nämä radat urheilijoita tulevat haastamaan. Alkoipa iso osa alueesta tuntua
suunnistuksellisesti hyvin mielekkäältäkin. Kartta on hyvin tarkka, jossain määrin varmaan jopa
ylikartoitettu, mutta mielestäni kuitenkin riittävän selkeälukuinen kovaankin vauhdinpitoon.
Maaston rikkonaisuuden vuoksi käytettävissä olevat ajolinjat eri radoille ovat aika rajattuja. Sen, ja
viestiin kuuluvien hajontojen vuoksi, rasteja on paikoin hyvin lähellä toisiaan, ei kuitenkaan alle 30
metrin päässä toisistaan, eikä mielestäni samanlaisissa kohteissa. Lisäksi joka sarjalla tulee alku- ja
loppuviitoituksen lisäksi viitoitusta juostavaksi jossain vaiheessa keskellä rataa. Tässä tilanteessa
viitoitus alkaa aina rastilta, mutta päättyy kartalla ja maastossa viitoituksen päähän, ei siis uuteen
rastiin tai K-pisteeseen.
SM-viesti on tämän ratamestariryhmän ensimmäinen yhteinen iso taidonnäyte. Seuraava odottaa
sitten Jukolassa vuonna 2025, missä maasto itsessäänkin saa jo hypähtelemään. Mielenkiintoista
nähdä, miten nämä tämänkertaiset hajonnat purevat, vai pitääkö kehitellä uusia kierouksia tulevien
vuosien aikana.
Ja jos palataan tämän lausunnon ensimmäiseen lauseeseen. Voihan siinä ollakin aimo annos "lapin
lisää" eikä näin Järvi-Suomen ytimessä sovi savolaisuuttakaan unohtaa, ja kai loppupeleissä
suunnistajien tyytyväisyys ratoihin on se mikä ratojen hyvyyden määrittää. Joka tapauksessa
pyrkimyksenä on ollut tarjota käytössä olevaan maastoon mahdollisimman vaihtelevia ja haastavia
suunnistustehtäviä joka sarjalle. Sen lisäksi että parhaat saataneen selville, toivottavasti ainakin joku
radoista myös nauttii!
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