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Ratamestarin lausunto 
 

 

 

Sprintin lausunto – Emil Laaksonen 

  

Sprinttikilpailun ratoja laatiessani tavoitteenani on ollut suunnistusta vaativat, mutta kuitenkin 

vauhdikkaat radat. Kilpailussa pysytellään pääosin isojen ulkoiluteiden läheisyydessä. Parhaimmat 

kallioalueet, juurakkoisimmat polut ja kosteimmat suot olemme pyrkineet säästämään keskimatkan 

radoille. Urille toki mennään, mutta radat pysyttelevät mahdollisimman nopeilla sellaisilla. 

  

Lopputulosta katsellessani radoista tuli teknisesti melko helpot. Radoilla kuitenkin korostuu 

vauhdikkuuden takia reitinvalinta, ennakointi ja oman suorituksen sujuva toteuttaminen. Lisäksi 

tarjolla on pitkiäkin ulkoilutieosuuksia, joten eroja on mahdollista tehdä kovalla vauhdilla. 

  

Tsemppiä! 

 

 

Keskimatkan lausunto – Harri Hollo 

 

Kauan odotetut pyöräsuunnistuskauden ensimmäiset kisat ovat edessä. Espoon Keskuspuiston 

vauhdikas ja urbaanin miljöön polkurikas maasto tarjoaa monipuolisesti niin metsäisiä single 

trackejä, juurakkoa, avokalliota kuin myös kovaa hiihtoladun pohjaa.  

Olemme pyrkineet suunnittelemaan radoille niin tarkkaa näpertelyä kuin ketjut kireällä tyyppisiä 

haasteita. Kokonaisuudessaan Keskuspuiston erittäin paljon liikutuilla poluilla on mukavaa ja 

monipuolista ajaa, samalla kun jokaisessa risteyksessä pitää olla tarkkana. Saattaa maastossa fillarin 

tanko vahingossa vauhdin hurmassa kääntyä myös sellaiselle ”hiukan kuluneelle” ulkoilijoiden 

synnyttämälle ”sammaleen painamalle” jota ei kartantekijä tahi ratamestariryhmä poluksi ole 

tulkinnut. Lisäksi on sanomattakin selvää, että eteen tulee paikkoja, joissa pyörää juoksuttamalla 

pääsee helpoiten ja nopeiten eteenpäin.  

Nyt kun ensimmäiseen starttiin on noin 5 päivää aikaa, säätiedotus lupaa kisaa edeltäviksi päiviksi 

kuivaa ja kisapäiväksi pelkkää aurinkoa, tarkoittaa se sitä, että maaston polut ja kivet ovat 

pääasiassa kuivat ja pitävät. Jos ennustajien arviot menevät jostain syystä pieleen ja sadekeli 

pääsee yllättämään, myös rengasvalinnoilla saattaa olla merkitystä.  

Meille ratamestareille on maastossa liikuttaessa lisäksi noussut esiin ajatus uudesta karttamerkistä, 

erittäin vauhdikkaasti ajettavasta mutta paikoin kokonaan silmistä häviävästä polun tyyppisestä 

”katkeilevasta ajourasta”. Tämäntyyppinen ajokokemus saattaa tulla vastaan jos pahasti eksyt urilta 

avokallioille.  

Monipuolisuutensa ansiosta Espoon Keskuspuisto tarjoaa loistavan treenimahdollisuuden sekä 

2021 SM-kisoihin, jotka muuten pidetään aivan kisamaaston naapurissa mutta myös viikon päästä 

Tampereen Kaupin polkuviidakossa ajettaviin SM-kisoihin.  

Loppuun vielä muistutus, että Keskuspuiston urbaanissa ympäristössä tulee takuulla vastaan muita 

liikkujia eli frisbeegolfin pelaajia, koiranulkoiluttajia, polkujuoksijoita ja maastopyörällä liikkuvia 

enduroajajia.  

 

Tasapuolisesti kaikille sopivasti onnea ja hyvää kisaa! 


