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Keskimatkat, Lauantai 

eGames 2022 lauantain keskimatka käydään maastossa, joka on monelle varmastikin ensikokemus 

alueeseen; ainakin tällä vuosituhannella. Se ei tarkoita sitä, että maasto olisi heikko vaan 

pysäköintihaasteiden takia hieno maasto on vain jäänyt vajaakäytölle. Alueella on useita kalliomäkiä, joiden 

päälliset ovat paikoin hyvin nopeakulkuisia ja vauhdin hillitsijänä mäkien rinteet tarjoavat huolellisesti 

otettavia rastipisteitä. 

Jouko Jylhä 

Ratamestari 

Pitkät matkat, Sunnuntai 

eGamesin pitkän matkan maasto on hyvin monimuotoinen ja tarjoaa sekä fyysisesti että taidollisesti 

vaihtelevia haasteita. Radat kulkevat suurelta osin hienossa ja haastavassa metsämaastossa, mutta vastaan 

tulee myös jokunen hitaampi osuus, missä vaaditaan voimaa, ketteryyttä ja sitkeyttä. Työläämmät pätkät 

ovat kuitenkin matkallisesti lyhyitä. 

Lähtö 1:n ratojen alkuosa on upeaa, hyväkulkuista järviylänköä, missä kallioalueet ja suot vuorottelevat. 

Korkeuserot ovat varsin maltilliset ja maasto sallii vauhdikkaan etenemisen. Tältä alueelta suunnistajat 

siirtyvät haastavaan rinnemaastoon, joka eteläosaltaan sisältää myös jonkun verran hidastavia 

tuulenkaatoja. Näkyvyys on paikoin hyvin rajallinen lisäten suunnistuksen vaativuutta.  

Ratojen puolessa välissä on lyhyt siirtymäpätkä suojelualueiden lomassa. Kaikilla lähtö 1:n radoilla on myös 

pakollinen viitoitus ja puron ylitys. 

Ratojen loppuosa poikkeaa maastoltaan alkuosasta täysin sisältäen pääasiassa talousmetsää, missä on 

paikoin kohtuullisen suuret korkeuserot. Tämä maastonosa on osin sama kuin lauantain keskimatkalla. 

Runsasta aluskasvillisuutta on vain pisimpien ratojen loppupäässä sekä parilla taimikkopätkällä. 

Lähtö 3:n radat sijoittuvat myös tähän maastoon sisältäen erittäin nopeista ja hienoja kallioalueista, 

peitteisempää nuorta metsää ja joitakin taimikoita ja hakkuita. 

Lähtö 3:n radat on pyritty laatimaan siten, että kulkukelpoisuus on enimmäkseen hyvä ja samalla maasto 

tarjoaa sopivasti suunnistushaasteita. Parin hitaamman alueen läpi päässee sunnuntaina hyödyntämällä 

keskimatkan uria.  

Pitkän matkan radat ovat maaston rikkonaisuuden takia varsin runsasrastisia, mutta rytminvaihtoa ja 

reitinvalintaakin on tarjolla.  

Radat sivuavat muutamaa kiellettyä aluetta, tonttia ja kesämökkiä ja näiden osalta toivotaan kaikkien 

kunnioittavan lajisääntöjä. 

Kaikkinensa monimuotoinen maasto tarjoaa oivallisen mahdollisuuden valmistautua tuleviin SM-kisoihin. 

Tapio Markki 

Ratamestari 
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Lasten ja nuorten radat (H/D14 ja nuoremmat), Lauantai ja Sunnuntai 
Lasten ja Nuorten radat on tällä kertaa eri maastossa kuin muiden sarjojen radat. Maasto on tyypillistä 
eteläsuomalaista kalliomaastoa, jossa näkyvyys on pääosin hyvä. Maastossa on polkuja, jotka tukevat 
reitinvalintoja, heikompia uria ei ole merkitty karttaan. Kallioiden päällä polut eivät näy selkeästi, olkaa 
tarkkoina. Molempien päivien kilpailut ovat samassa maastossa. 

Rasteja on maastossa lähekkäin, olkaa tarkkoina koodien kanssa. Sunnuntain kilpailussa on matkalla 
viitoitus, jota on noudatettava. Viitoitus kulkee n. 100 m pitkin kylätietä, varo liikennettä. Molempina 
päivinä on etämaalit, joista viitoitus kilpailukeskukseen. 

Radoilla on molempina päivinä muutamia sekä fyysisesti että taidollisesti haastavia osuuksia, joilla nuoret 
pääsevät kokeilemaan osaamistaan. 

Kai Hilo 

Ratamestari 

 

 


