
Ratamestarin terveiset  

Kolmatta kertaa järjestettävä rogaining-tapahtuma Liesjärvellä sujuu suurimmilta osin samalla tavalla kuin 

kaksi aikaisempaakin kertaa. Kisan järjestäjänä toimii edelleen Lounais-Hämeen Rasti. Kisakeskuksena on 

myös tänä vuonna Eräkeskus Metsäkouluntie. Kisamaasto on melko lailla sama kuin 2018, tosin muutama 

rasti on aivan uudella alueella. 

Viime vuoden tapaan sarjoina ovat kolme ja kuusi tuntia. Rasteja on 50. 

Kilpailukeskus sai viime vuonna lähes varauksetonta kiitosta. Oli siis helppo valita kilpailukeskukseksi 

Eräkeskus Metsäkouluntie tänäkin vuonna. Nyt on saatu käyttöön hieman lisää alueita viime vuotisten 

alueiden lisäksi. Lisäalueet tuovat vaihtoehtoja erilaisiin reittisuunnitelmiin. Kartan mittakaava on vuoden 

2018 tapaan 1: 25 000. Kisa-alue on melko selkeä, joten reitin suunnitteluaikaan ei tullut lisäystä. 

Kisapaikalle ehtii kartanjakoon vähän kauempaakin.  

Rasteja on yksi enemmän kuin viime vuonna. Yhtään samaa rastipistettä kahden edellisen vuoden kisaan 

verrattuna ei ole käytetty, mutta muutama rasti on melko lähellä vanhoja rastipaikkoja. Kuljettavia reittejä 

suunniteltaessa pyrittiin siihen, että suunnistajien valitsemat kulkureitit eroavaisivat viime vuodesta. 

Rastipisteet ovat edellisten vuosien tapaan helppoja. Muutamille rasteille löytääkseen on suunnistettava 

huolellisesti, mutta kartalta löytyy myös sellaisia, joille kokematonkin löytää. Karttaan merkityt 

rastimääreet helpottavat rasteja lähestyttäessä ja rastiliput näkyvät hyvin.  

Kisa-alueella on tehty tänä vuonna kaksi metsän polttoa. Kulotusalueiden reunoilla olevat ajourat 

helpottavat muutamissa paikoissa etenemistä merkittävästi. Myös vanhempien kulotusten ajourat ovat 

paikoin maastossa havaittavissa. Kulotusalueita ei ole merkitty karttaan. 

Tämän vuoden kartasta on poistettu joitain ojien merkintöjä luonnontilaan palauttamisen takia, mutta 

alueella on myös sellaisia kartassa olevia suo-ojia, joiden havaitseminen on hankalaa. 2017 kartassa 

kielletyksi merkittyyn Hangaslammista laskevaan ojaan olisi kaksi vuotta sitten uponnut reisiä myöden. 

Tänä vuonna hieman parempaa reittiä etsien tuskin nilkat kastuvat. Oja on edelleen syvä joistain kohdista, 

mutta sen yli kaatuneita puita pitkin ylitys onnistuu monesta kohdasta. Lähipäivien sateet tuskin nostavat 

veden pintaa soilla korkealle. Kartalla on myös sellaisia soita, jotka ovat kuivinakin kesinä todella upottavia. 

Alueella on pari turvallisuussyistä kielletyksi merkittyä ojaa, jotka saa ylittää vain tietä pitkin.  

Polkutietoja on pyritty päivittämään. Muutamia maastokartassa olevia polkuja on poistettu, kun niitä ei 

enää pysty maastossa havaitsemaan. Uusia polkuja on lisätty karttaan, jos niitä on maastokäynneillä 

löydetty. Osa ennallistetuista teistä on jätetty karttaan, vaikka niitä pitkin eteneminen on paikoin jopa 

mahdotonta, mutta ne auttavat suunnistajia paikallistamaan itsensä kartalle.  

Maasto on todella monimuotoista. Parhaimmillaan päästään juoksemaan vanhassa kuusimetsässä, jossa 

vauhti voi olla hyvinkin samaa luokkaa kuin poluilla. Alueelta löytyy myös harventamatonta taimikkoa ja 

suovarvikkoa, jossa eteneminen on todella hidasta. Ensiharvennettua taimikkoa, jossa puut on jätetty 

maahan, on joissain paikoissa. Muutamissa paikoissa tuuli on tehnyt metsään melkoisia esteratoja 

kaatamalla puita vähän joka suuntaan. Polkuja pitkin pääsee etenemään monessa kohtaa ja niitä 

kannattaakin käyttää hyväkseen, vaikka vähän pidemmällä reittivaihtoehdolla. Poluilla olevilla märillä ja 

liukkailla pitkoksilla kannattaa olla varovainen jopa nastakengillä juostessa. Metsähallitus on asettanut 

Soukonkorven pitkokset käyttökieltoon huononkuntoisina, mutta varovaisuutta noudattaen niitä pitkin 

pystyy etenemään.  

Kisamaaston laajennuttua, on tärkeää muistaa jättää talojen ja mökkien pihat rauhaan. Alueella 

laiduntavien eläinten häirintä on ehdottomasti kielletty.  



Kaikkien maastoon lähtijöiden on syytä muistaa Metsähallituksen retkeilyalueiden ohje: sen minkä jaksat 

kantaa maastoon, jaksat myös kantaa sieltä pois. 

 


