
Ratamestarin terveiset 

 

Tämän vuoden Nuorten Jukola suunnistetaan Kotkassa, tarkemmin sanoen Karhulassa, Äijänvuoren 

maastossa. Äijänvuori lienee saanut nimensä suuresta kivestä, jossa hyvinkin voi kuvitella näkevänsä Äijän 

kasvot. Suunnistusratojen reitinvalinnoille tämä nähtävyys ei nyt valitettavasti päässyt, ainakaan tästä 

kuvakulmasta. 

 

Alue on ollut suunnistusmielessä tietääkseni aiemmin lähinnä iltarastien ja nuorten kilpailujen 

suorituspaikkana. Kilpailukeskus sijoittuu Tampsan hiihtostadionille, joka paikallisesti tunnetaan Tampsan 

monttuna. Kilpailukeskuksesta lähtevä hiihtolatupohja on yksi vaativimmista kuntolatupohjista Kotkan 

alueella ja reitillä on käyty takavuosina monia kansallisen tason hiihtokilpailuita. 

Maastoalue koostuu käytännössä yhdestä yhtenäisestä mäkialueesta ja koska korkeuseroa on kohtuullisen 

paljon, niin ratojen noususumma näyttää jopa isompia lukemia kuin viime vuonna Valkeakoskella. Mutta 

sitä ei pidä pelästyä, sillä alun K-pisteelle nousun jälkeen nousut ovat kuitenkin pääsääntöisesti 

loivapiirteisiä ja hyvin juostavia. Reitinvalinnat toki hieman vaikuttavat, että mitä nousuja vastaan tulee. 

 

Kartan kääntö 6. ja 7. osuuksilla 
Koska kilpailualue on varsin suppea, niin se on osaltaan asettanut haasteen ratasuunnitteluun ja lopulta 

pidemmille 6. ja 7. osuuksille päätettiin tehdä 2 kartan ratkaisu eli käytetään ns. kääntökarttaa. Tämä 

kartan kääntö tapahtuu molemmilla osuuksilla yleisörastilla. On vain muistettava suunnistaa kartat oikeassa 

järjestyksessä eli rastien numerojärjestyksen mukaan. 



 

Polut ja avokallioalueet 
Maastoalue on kaikkialta asutuksen ja teiden ympäröimää ja suosittua ulkoilualuetta ja koska maastossa on  

paljon avoimia helppokulkuisia alueita sekä avokallioita, niin se käytännössä tarkoittaa, että maastoon on 

syntynyt paljon pieniä polkuja maastossa kulkijoiden toimesta. Aivan joka polku-uralta näyttävä ura ei siis 

välttämättä ole kartalla. Erityisesti avokallioalueilla polkuja ei ole näytetty avokallion päällä, vaikka ura on 

maastossa selkeästi havaittavissa, kuten esimerkkikuvan punaisella ympyröity kohta osoittaa. 

 

 

Kielletyt alueet, turvallisuus 
Maastossa on yksi kielletty alue, joka on luonnonsuojelullisista syistä rajattu kielletyn alueen nauhoin. 



 

Lisäksi kilpailijoille näkyviä kiellettyjä alueita ovat 2 parkkipaikkaa, jotka ovat myös kielletyn alueen nauhoin 

rajattuja. 

Tämän lisäksi, kuten kilpailuohjeeseenkin on kirjattu, niin maastossa on joidenkin jyrkänteiden päälle 

laitettu turvallisuus- ja ohjausmielessä kielletyn alueen nauhaa, että kilpailijat varmasti huomaavat varoa 

näitä kohtia. Näitä jyrkänteiden nauhamerkintöjä ei ole karttaan saatu mahdutettua, mutta ne ovat 

maastossa hyvin kyllä havaittavissa. 

Erään kallion päällä on kymmeniä vuosia sitten ollut näkötorni ja tämän näkötornin kiinnitysrautoja on 

edelleen kalliossa kiinni. Nämä raudat on merkitty punaisin nauhoin, että ne kisavauhdissakin näkyisivät. 

 



 

Kuivuus 
Maasto on tällä hetkellä erittäin kuivaa, eli mikäli mitään yllätyssateita ei tule, niin tossujen kastuminen ei 

taida onnistua edes vahingossa missään maaston osassa. 

 

Tsemppiä kisaan 
Itse kilpailussa osa rasteista on helppoja ja osa vähän vaativampia, niin kuin aina, mutta runsas 

polkuverkosto tuo hyvän turvan kaiken tasoisille suunnistajille. Polut tietysti antavat mahdollisuuden 

vauhdinpitoon ja siinä sitten punnitaan, että miten se suunnistusajatus pysyy tossun edellä. Ratamestarina 

toivotan tsemppiä ja onnistumisrikasta kilpailua kaikille. Tämän hetken tiedon mukaan keli taitaa kilpailua 

suosia ja on tulossa jopa kuuma päivä, joten muistakaa juoda riittävästi ennen kisaa. 

 

Terveisin 

Ratamestari Ari Heinola 


