
Ratamestarin jorinoita 

Keski-Suomessa on 19 948 neliökilometriä. Tämän vuoden suunnistuksen Am-keskimatkan 
maasto kattaa noista noin kahden neliökilometrin alueen, joista toinen lukeutuu 
suunnistuksellisuudessaan varmasti maakunnan kymmenen parhaan joukkoon. Jos vielä lisätään 
suunnistuksellisuuteen nautinnollisuuskerroin, niin olisin tarjoamassa maastolle pääsyä 
mitalikorokkeelle asti. 

Selänpohja, tai Hietajärvenkangas kuuluu nykyään Leivonmäen kansallispuistoon. Alueella on 
aiemmin suunnistettu kansallisella tasolla kahteenkin otteeseen. 60-luvun lopussa maaston 
löysivät Jämsäläiset ja 80-luvun alussa alueelta teki kartan IPR. Kansallispuiston myötä maaston 
käyttö on jäänyt viime vuosikymmeninä muutamaan vanhalla kartalla järjestettyyn 
iltarastitapahtumaan. 

Maasto on harjumaastoa, jota pari järveä ja muutama suolampare rikkoo. Puusto on mäntyä ja 
näkyväisyys maastossa on pääosin erinomainen. Maastopohja on kelkkeää, vauhdikasta niille joilla 
tossu on syönnillään. Pari harjunsyrjää on pientä kivenmurikkaa täynnä, mutta nämä alueet pystyy 
silmät auki havainnoimaan kartasta. Korkeimmat harjut ovat 25-metrisiä 

Tällä kertaa ratamestarilla oli iloinen tehtävä. En muista, että olisin aiemmin voinut laittaa kaikki 
sarjat suunnistamaan maaston parhaisiin osiin. Tarjolla on suunnistuksellisesti vaativa maasto. 
Mutta vaikka radat kartalta katsottuna saattavatkin vaikuttaa haastavilta, maaston avoimuus 
helpottaa suunnistustehtävää huomattavasti. Nuorimpien, alle 14-vuotiaiden ratoja olen tukenut 
maaston harvaan polkuverkkoon, mutta vaikka pahimmat syheröt väistelläänkin, on myös heille 
tiedossa hieno ja mukava suunnistuskokemus. 12-sarjalaiset puikkelehtivat polkujen ja tien 
tukemana. Mahdollisella epävarmuuden hetkellä voi myös hakea turvaa RR-siimasta, vaikkei sitä 
karttaan ole merkittykään. Radat liikkuvat samalla alueella. 

Kartta on uunituore ja se on Keski-Suomalaiseksi hyvin kalpea. Vihreä väri puuttuu lähes 
kokonaan ja suurin osa kartan pinta-alasta on pelkkää ruskeaa ja valkoista. Käyrien tulkitsemisen 
jalo taito lasketaankin suureksi plussaksi, mikäli illan kisassa aikoo ratansa selvittää kunnialla. 
Tasaisilla alueilla maastosta on kaivettu laakeampiakin muotoja kartalle apukäyrien voimin. Suoria 
harjujen rinteitä ei taas ole tarvinnut apukäyrillä koristella. 

Suomalaiskansalliseen tyyliin pitäisi kai malttaa olla hehkuttamatta kisaa etukäteen. Ettette sitten 
pety. Niin kuin huomasitte, niin en malttanut. Keski-Suomessa on kisailtu tänä keväänä jo edellisillä 
viikoilla poikkeuksellisen hienoissa maastoissa ja hyvillä radoilla. Uskoisin että tämä kisa luo niille 
mainion jatkumon. 

Elämyksellisiä hetkiä toivotellen 

-Jake- 

 

Kansallispuisto tuo mukanaan joitain erityispiirteitä sekä meille järjestäjille, että teille suunnistajille. 
Vaikka saammekin kisailla maastossa, meitä koskevat samat säännöt kuin ketä tahansa 
puistovierasta. Roskaaminen niin kisakeskuksessa, verrytellessä kuin kisan aikanakin on 
ehdottomasti kielletty. Osoitetaan kollektiivisesti että olemme luottamuksen arvoisia. Näytetään 
muille puiston vieraille kuinka kohteliaita ja hyvin käyttäytyviä me suunnistajat olemme. Saatamme 
silloin jatkossakin päästä nauttimaan suunnistuksesta tällaisissa maastoissa. Jossain päin 
maatamme. 


