
Ratamestareiden lausunto 
 
Karhukorven maasto odottaa sunnuntaisen kisan suunnistajia. Rastikalusto vietiin maastoon 
perjantaina muutamien ratojen koejuoksun saattamana. Suunnistajilla on edessään haasteellista 
suunnistusta mutta varmasti myös hienoja elämyksiä. Ratavalvoja jo omassa lausunnossaan hyvin 
kuvasi suunnistajilla edessä olevia haasteita. Kuten ratamestarit ennakkoon tiedottivat, 
tarkoituksena on tarjota kokemuksia itäisen Porvoon erilaisista maastotyypeistä ja sen 
kulkukelpoisuudesta. Onnistunut kilpailusuoritus vaatii niin suunnistuksen kuin juoksunkin 
rytmitystä, sillä suunnistustehtävät vaihtelevat tasaisesti lyhyistä matkoista huolimatta 
kovavauhtisesta hitaaseen etenemiseen. Itäuusmaalaiset maastot ovat pohjaltaan paikoin vaativia 
edetä ja Karhukorpi ei tee tästä poikkeusta. 
 
Viikonlopun sateet saattavat maastopohjaa liukastuttaa mutta kesän helteet ovat muutoin 
kuivattaneet metsän. Kaikki suoalueet ovat helposti ylitettävissä ja sateettomassa kelissä 
suunnistuskengät taitaisivat kastua pahiten lähtö 1:n viitoituksella K-pisteelle. Jopa osassa 
lehtipuutiheiköistä näkyvyys on normaalia parempaa kuuman kesän kuivatettua puita. Kuviorajat ja 
vihreät alueet on kuitenkin tulkittavissa kartasta yksiselitteisesti. Vihreät ovat paikoin hyvinkin 
läpijuostavassa normaalivauhdilla. Kasvulle otollinen kevät johti kuitenkin tosi rehevään varvuston 
kasvuun. Avokallioiden reunoillakin voi pahimmillaan kokea juoksua hidastavaa pohjanmaalaista 
mustikka- ja suopursuvarvikkoa, kun taasen avokalliojuonteet tarjoavat tosi nopean 
etenemisvaihtoehdon. Korkea varvikko tuo lisäksi sen vaativuuden, että se paikoin peittää maaston 
kivipohjaisuutta. Etenkin ratojen loppuosissa on jyrkemmillä rinteillä syytä varoa syviäkin 
kivenkoloja mutta kyllä kivipohjaisuuteen törmää tasaisemmissakin maastonkohdissa. Jo 
ensimmäiset kymmenet metrit K-pisteiden jälkeen antavat hyvän kuvan, mitä jatkossakin on 
odotettavissa. 
 
Rastipisteiksi ratamestarit ovat valinneet selkeitä kohteita, joihin taitava suunnistaja löytää 
kovallakin vauhdilla. Rastiliput ovat hyvin näkyvissä rastipisteissä mutta onpa mukana niitäkin, 
jotka vaativat tarkkaa suunnistusta vielä rastiympyrän sisällä. Samaistusvirheiden mahdollisuuksia 
maasto tarjoaa sitten normaaliin tapaan, joten suunnassa pysyminen on valttia Karhukorvenkin 
maastoissa. Rasteja maastossa on paljon mutta ei niin lähekkäin tai samanlaisissa rastipisteissä, 
että väärinleimauksen vaaraa syntyisi. Koodit ovat vierekkäisillä rasteilla myös täysin toisistaan 
poikkeavia. Vastuu oikealla rastilla leimaamisesta on tietysti suunnistajalla itsellään. Husqvarna-
kisa käynnistää myös valmistautumisen vuoden 2023 Porvoo Jukolaan ja nyt maastoon rakennetut 
rastit tulevat palvelemaan myös seurojen tulevia harjoituksia.  
 
Ratamestarit toivottavat kaikille menestystä ja rehtiä kilpailua Karhukorven kallioilla ja korvessa. 
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