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Kouvolan Mansikka-aho – Käyrälampi – Lehtomäki -alue tarjoa oivan maaston 
pyöräsuunnistuksen SM-kisoille. Maasto sisältää vaihtelevasti niin nopeaa hiekkatietä, 
pururataa, kangaspolkuja sekä hitaampia teknisiä polkuja. Maasto on kartoitettu 
pyöräsuunnistuskartaksi ja uraluokitus on tehty viime syksyn ja tämän kevään aikana. 
Uraluokitus vastaa hyvin juuri sitä, mitä maasto on tällä hetkellä. 
Alueelta toiselle pääsee turvallisesti tunneleista pitkin, ja niitä joka radalla tuleekin olemaan. 
Kilpailijan tulee olla varsinkin tunneleissa varovainen, ja noudattaa oikeanpuoleista 
liikennettä. Tunneleiden luona on myös järjestäjän valvoja ohjaamassa muita alueella 
liikkuvia. 
Kilpailijoiden turvallisuuden takaamiseksi lähtölistoista on tehty melko väljät – maastossa on 
kuitenkin samanaikaisesti paljon pyöräsuunnistajia. Radat on luotu pyörimään samaan 
suuntaan. Kohdattaessa oikean puolesta liikennettä noudattamalla vältytään haavereilta. 
Takaa nopeammin tuleva voi pyytää edessä menevää päästämään ohi. Pyydän myös, että 
pururadoilla ajaessa ette oikaise mutkan sisäkaarteeseen, jos se menee pururadan 
vasempaan reunaan. 
Sunnuntain viestikisoista voin luvata sähäkkää ja rankkaa kisaa. Kilpailijat joutuvat tekemään 
nopeita päätöksiä ja antamaan radalle kaikkensa. Hajonnoilla pyrimme hajottamaan 
joukkueet ja takaamaan, että maalissa paras joukkue, niin taidollisesti kuin fyysisesti, on 
voittaja 
Ratamestariryhmä on tehnyt kovasti töitä tarjotakseen osaltaan onnistuneet laadukkaat kisat. 
Koko kilpailuorganisaatio on ammattimainen ja osaava ja onkin ollut hienoa toimia tässä 
projektissa. Toivotan kaikki kilpailijat, huoltajat ja kannustajat tervetulleiksi Kouvolaan 
pyöräsuunnistusviikonloppuun! 
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Valvojan lausunto  
 
Kilpailut järjestetään aivan Kouvolan keskustan tuntumassa kouvolalaisten ja miksei 
muidenkin suosimalla ulkoilualueella. Polkuja on paikoitellen runsaasti, mutta kartoittaja on 
mielestäni hyvin onnistunut kuvaamaan oleellisimmat urat kartalle kartan luettavuuden 
säilyessä. 
 
Henkilökohtaisen kilpailun maastossa on frisbeegolf-ratoja, joiden kuvaamisessa on omat 
haasteensa. Selvimmät alueelle muodostuneet polku-urat ovat kuitenkin hyvin kartalla. Osa 
väylistä on kuvattu myös avoimena alueena.  
 
Radat tulevat haastamaan osallistujat lajin eri osa-alueilla. Selvillä pätkillä ketjun on oltava 
kireällä, tiheimmissä polkuverkostoissa kartalla on syytä pysyä ja myös pyörän hallinta on 
arvossaan teknisimmillä pätkillä. Ratamestareiden lausunnossaan esiin tuomaan seikkaan 
maaston monipuolisuudesta on pakko yhtyä.  
 
Korkeuserot henkilökohtaisilla matkoilla ovat maltilliset, mutta pisimmillä radoilla voi tulla 
eteen myös muutama jyrkempikin kohta. Sunnuntaina viestissä pääsevät nousuista 



nauttimaan sitten lähes kaikki muutkin. Sunnuntain viestit tarjoavatkin eri tyyppisen 
elämyksen verrattuna lauantain henkilökohtaiseen kilpailuun.  
 
Suositun ulkoilualueen ollessa kilpailu-alueena ei voi olla korostamatta tarkkaavaisuutta myös 
kilpailijoiden osalta. Seura on tiedottanut alueella järjestettävistä kilpailuista, mutta silti on aina 
heitä, joille tapahtuma tulee yllätyksenä. Tarkkana on syytä olla, kuten aina! 
 
Parhaat tulevat erottumaan näissäkin karkeloissa, kuten suomenmestaruuskilpailuissa pitää.  
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