
RATAMESTARIEN JA KARTOITTAJAN LAUSUNTO 

Huomioita Kymenlaakson Sähkö-sprintin ja viestitriplan maastosta, kartasta ja radoista. 

Kilpailun maasto on monella tapaa historiallinen. Maastoa hallitsevan Kirkkovuoren laelta Kustaa III:n 

kerrotaan seuranneen taistelua, jota käytiin tuolloin Venäjän ja Ruotsin rajana olleella Kymijoella. Tuohon 

sotaan liittyy myös historian kirjoista tuttu Anjalan liitto. Se oli Ruotsin armeijan upseerien kapinaliike 

kuningas Kustaa III:n itsevaltaista hallintoa vastaan vuosien 1788–1790 Kustaan sodan aikana.  

Itsenäisyytemme ensi mainingit ovat myös tuolta ajalta peräisin. Suomalaissyntyisten upseereiden parissa 

esiintyi myös kannatusta Suomen itsenäisyydelle. Sittemmin paikallinen urheiluseura omi Anjalan Liitto 

nimen. Seurahan on nyt tämän kisan järjestelyissä KS:n kumppanina. 

Kirkkovuoren ja Hepovuoren välisessä laaksossa, keskellä kilpailumaastoa sijaitsee Kirkkovuoren 

hautausmaa, jossa sijaitsevat mm.Wrede-suvun hautakammio ja sukuhaudat. Monet kiviset ja metalliset 

muistomerkit kertovat paitsi paikallisesta, myös koko Suomen historiallisista tapahtumista. Tuon vanhan 

hautausmaan harrasta tunnelmaa voi käydä kilpailustarttien välillä kokemassa, kunhan tutustumismatkalla 

pysyy visusti sinne johtavalla polulla. Aamupäivän kisakartasta sinne löytää suoran tien. Tältä osin 

järjestäjät sallivat poikkeuksen kilpailusäännöstä, jonka mukaan kilpailumaastoon ei saisi palata kilpailun 

vielä kestäessä. 

Ja tuonne Hepovuorenkin rinteille pääsevät maakuntaviestin suunnistajat. Hepovuori oli vielä 80-luvulla 

paikallinen laskettelurinne, jossa treenasivat paikkakunnan ohjaskelkkailijat, tämän kelkkailulajin silloisia 

pioneereja Suomessa. Hepovuoressa pidettiin jopa Pohjoismaiset mestaruuskilpailut 80-luvulla. 

Kilpailukartan ovat tämän kesän aikana tehneet Jukka Sakki ja Heikki Kyyrönen. Kartta on ensimmäinen 

sprinttikartta alueesta. Mittakaavaan 1:4000 tehty kartta on juoksuvauhdissa yksityiskohdiltaan miltei 

mahdoton luettava. Käyräväli 2,5 metriä ei ole kartoittajille riittänyt kaikkein pienimpien kolojen 

kuvaukseen vaan siellä täällä on pätkinä muotokäyrääkin. Rinnekivikot on kuvattu yleispiirteisesti, mutta 

monitasoiset jyrkänteet ovat pysyneet tukevasti kohdillaan ja oikeissa korkeustasoissa. Monessa kohdin 

kiusaus poiketa kuvattavien kohteiden minimikoosta on käynyt liian suureksi. 

Ratojen sprinttiluonnetta kartan mittakaava maasto-osuudella korostaa. Onhan maastosprintti omalla 

tavallaan suunnistuksen oma muotonsa. Suunnistustekniikka ei yksinomaan ole sprintin eikä liioin 

metsäsuunnistuksen kaltaista. Kartanluku ei meinaa millään pysyä tossujen tahdissa. Ennustammekin, että 

matkalla tehdään useita pummeja, vaikka lippujen ääreen pääseekin useimmiten pitkin pieniä polkuja. 

Sprintin ratojen loppuosa on tavanomaista sprinttikarusellia nurkalta nurkalle ja porttien läpi. Viestien radat 

pysyttelevät lähes kokonaan metsäalueella. 

Lasten alle 10-vuotiaiden radoilla rastilta rastille pääsee polkuja tai muita ohjaavia kohteita pitkin. Reitillä 

pysymistä vahvistetaan hymiö-kylteillä ja väärälle reitille joutumisesta varoitetaan hapannaamalla. Lisäksi 

maastossa on muutama keltaliivinen opastaja. Syyskuun tuplakeskimatkalla tällaisesta kisamuodosta 

enemmistö haastatelluista piti enemmän kuin siimasuunnistuksesta. KS haluaakin erottautua muista 

kisajärjestäjistä tarjoamalla nuorimmille suunnistajille ihan oikeita suunnistusratoja siimarijuoksujen sijaan. 

Toivottavasti nämä hiukan perinteistä poikkeavat järjestelymme miellyttävät. Toivomme kaikille 

miellyttäviä lokakuun kisafiiliksiä. 

Jukka Sakki, sprintin ratamestari 

Marko Uotila, viestien ratamestari 

Heikki Kyyrönen, kartan laatija (ja tämän tarinan kirjoittaja) 


