
Ratamestarin lausunto 

KevätSuunnistus 2016 kilpaillaan uudessa suunnistusmaastossa Korvenkankaalla vasta valmistuneella 

kartalla. Maaston suunnistuskäytöstä on jo useita vuosia ja vanhimpienkin suunnistajien tarkka muistikuva 

maastonpiirteistä lienee jo haihtunut. Maasto on pääosin kovapohjaista ja hyväkulkuista. Etenemistä 

helpottavat paikoitellen runsaskin polku ja maastouraverkosto. Kevään aikana alueella on tehty joitakin 

harvennuksia ja pieniä hakkuita ja ne on päivitetty karttaan vihreän muuttuessa pystyvihreäksi. Muutamalla 

hakkuulla on pieniä istutustaimia, joita on syytä varoa asettelemasta jalkansa alle. 

Kilpailualueella sijaitsee kolme mäkialuetta - Kirviänvuori, Vatvuori ja Pekkolanmäki. Nimistä päätellen voisi 

kivuttavaa tulla huomattavastikin. Korkeuserot eivät kuitenkaan ole normaalista Kymenlaaksolaismaastosta 

poikkeavia. Fysiikkaa ja suunnistustaitoakin ne toki koettelevat toivottavasti sopivasti. Vuorilla on 

muutamia korkeita jyrkänteitä, joita on syytä varoa. Lasten ja vanhimpien sarjojen radoille ne eivät osu. 

Alueen itäosassa kulkee kohtuullisesti liikennöity sorapintainen paikallistie, joka ylitetään pisimmillä radoilla 

lauantaina kaksi kertaa. Ylityspaikoilla on liikenteenohjaajat ja viitoitetut ylityspaikat. Kyseisellä tiellä 

kulkeminen ja ylittäminen on muissa paikoissa kielletty (X-merkintä). Pohjoisessa kulkee pieni yksityistie, 

jossa on vain vähän liikennettä. Ole kuitenkin tarkkana ylityksessä.  Viimeisille rasteille ja maaliin tultaessa 

kaikki sarjat ylittävät kilpailukeskuksen pohjoispuolisen tien, jossa on liikenteenohjaajat. Suunnistajien on 

aina varottava liikennettä tien ylityksissä! Varmistakaa aina, että ylitys on turvallinen. 

Pitkänmatkan radat lauantaina haastavat suunnistajat fyysisesti ja taidollisesti. Reitinvalintaakin on luvassa. 

Sujuvaa toteutusta ja rastinottoakin tarvitaan kilpailtaessa palkintopallisijoista. Jos on sääennusteiden 

mukainen lämmin keli, kannattaa hyödyntää pääosin ratojen alkuvaiheessa olevat juomapisteet huolella. 

Juomapisteillä on tarjolla vettä. 

Keskimatkan radat sunnuntaina kulkevat kilpailukeskuksen lähemmissä maastonosissa. Uskon keskimatkan 

kilpailusta tulevan todella vauhdikkaan ja tasaisen. Kilpailijoita on varmaan maastossa melko runsaasti, 

joten omaan suunnistussuoritukseen kannattaa pääasiassa keskittyä. Rasteja on myös runsaasti ja 

lähekkäin, joten koodi on syytä aina tarkastaa. Rastipisteet on pyritty valitsemaan selkeistä kohteista, joten 

mitään pientä nyhräämistä ei pitäisi olla tarjolla. 

Toivotan kaikille kilpailijoille hyvää ja rehtiä kilpailua Korvenkankaan maastossa. Kiitokset kartantekijälle 

Heikille ja KS:n ahkeralle jäsenistölle. Toivottavasti saadaan satoja uusia suunnistuselämyksiä tämän 

äitienpäiväviikonlopun aikana. Ennakoidusti toivotan sunnuntain johdosta paljon onnea kaikille äideille! 
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