
       Ratamestarin lausunto 
 
 
KevätSuunnistus 17-18.5.2014 Iitin Kuuksossa 
 
Kauden 2014  kevätkansalliset suunnistuskilpailut  Pohjois-Kymenlaaksossa pidetään Iitin 
Kuuksossa  17-18.5.2014. Alue sijaitsee noin 6km Kausalasta kaakkoon, Savonradan 
eteläpuolella. 
 
 Maasto:  Vaikka kilpailualue sijaitsee Salpausselän välittömässä läheisyydessä, ei mistään 
hiekkaharju/ suppamaastosta voida puhua.  Jos yhdellä sanalla pitäisi luonnehtia 
kilpailumaastoa vastaisin: Avokalliokorpi. Hieman tarkentaen voisi kertoa seuraavaa. Alue 
koostuu useammasta avokalliomäestä. Korkeus erot ovat max 45 metriä. Joten mitään ” 
vuorikiipeilyä” ei alueella pääse harrastamaan. Mäkien laet ovat suurelta osin 30-40 vuotta 
vanhaa männikköä ja laaksot ja alavat maastonkohdat korpi kuusikkoa. Koejuoksujen 
perusteella kulkukelpoisuutta voisi luonnehtia sanalla hyvä. Kun muistetaan, että koejuoksut 
tehtiin syksyllä 2013 niin maasto vain paranee, kun keväällä ei ole heinää eikä saniaisia. 
 
Historia:  Alueesta  oli olemassa Rauno Jaakkolan (IitPy) tekemä suunnistuskartta -70 luvun 
alkupuolelta. Kilpailu alueelle haettiin SM –keskimatkan  ( R2) kisaa 2000 luvun puolivälissä.  
Maasto meni läpi silloisen karttavastaavan Jorma Åken katselmuksesta kunniamaininnalla, 
mutta naapuriseuralla ei löytynyt SM-viestiin sopivaa maastoa. Näin kisahaku tyssäsi siltä erää. 
Maasto jäi kartoittamatta ja odotti löytäjäänsä. Maasto oli säilynyt hyvin nuo 
muutamat vuodet mitä kisahaun ja vuonna 2013 aloitetun kartoituksen välillä oli ollut. 
 Kartta on Iitin Pyrinnön alueella .Hyvät suhteet naapuriseurojen välillä ja synergia edut 
mahdollistivat tämän alueen kartoittamisen suunnistuskäyttöön. Tämän kisan jälkeen kartat 
tulevat palvelemaan Iitin Pyrintöä niin kilpailu kun kuntorasti toiminnassa. Kartan on valmistanut 
Asko Määttä. Hän on käyttänyt pohjana laserkeilaus aineistoa ja ilmakuvia. Maastotyötä on 
helpottanut ajanmukainen GPS-laitteisto. Kartta on tasalaatuinen kaikilta osin. 
 
Radat:  Lauantaina 17.5 on ohjelmassa keskimatkan kilpailu. Koska seuraavana viikonloppuna 
on Lappeenrannassa SM-keskimatka, tulee tämä kilpailu palvelemaan suunnistajia 
kenraaliharjoituksena. Tämä pitää ottaa huomioon myös ratoja laadittaessa. Pyritään siis 
tekemään jokaiselle sarjalle riittävän haastavat radat sääntöjen rajoissa. Kun järjestäjällä on 
käytössä kaksi karttaa, voidaan laatia radat, joissa ei tarvitse ottaa huomioon seuraavan päivän 
kilpailua.  
 
Sunnuntai 18.5 on vuorossa pitkämatka. Maasto vaihtuu kokonaisuudessaan. Tämä maasto on 
ratamestarin oma suosikkimaasto. Toivottavasti saamme hyödynnettyä teille siitä suurimman 
osan. Valitettavasti alue on laaja ja kaikilla sarjoilla ei vaan ratapituudet anna mahdollisuutta 
näyttää alueen suunnistuksellista monimuotoisuutta. Tämä on maasto joita on harvoin tarjolla. 
Tämä kisa kannattaa käydä kokemassa jo pelkästään maaston takia.  
 
 Ratamestarityöt  maastossa alkoivat 30.3.14 rastipisteiden merkitsemisellä. Maasto oli vielä 
pohjoisrinteiltään luminen ja jäinen. Ojia on maastossa vähän ja ne olivat suurimmaksi osaksi 
vielä jäässä. Etelärinteet ja mäkien laet ovat nyt jo juostavassa kunnossa. Kartan tekijä löysi 
maastosta muutamia hakkuunauhoituksia, joten olemme odottavalla kannalla, mitä tapahtuu 
seuraavan 4 viikon aikana. Onneksi operoimme tulostekartalla, jolloin saamme juohevasti 
pidettyä kilpailukartat ajan tasalla.  
 
Pienenä yksityiskohtana  täytyy mainita kartan jyrkännekuvaus. Alueella on paljon eri korkuisia 
jyrkänteitä ja niiden välissä solia, jotka ovat kuvattu karttaan. Kartantekijä ei ole päästänyt 
itseään helpolla, sillä hän on kiipeillyt jokaisen kulkukelpoisen rinteen läpi kannettava PC 
käsissään. Tätä seikkaa arvostan suuresti, sillä se antaa tähän kisaan todella mielenkiintoisen 
lisämausteen. 
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