
KRV-pyöräsuunnistus 2021 

Valvojan lausunto 

Arvoisa pyöräsuunnistuskansa, on todella hienoa nähdä teidän runsaslukuinen joukko Kainuussa! 

Epäilemättä suurimmalle osalle kilpailijoista nämä seuraavat Suomen cupin osakilpailut ovat ensikosketus 

pyöräsuunnistukseen Kainuun maakunnassa. Toivotaan, että tästä tulee ns. uusi normaali. Reilun 

kahdenkymmenen vuoden jälkeen Kainuun Rastiviikon ohessa järjestettävät pyöräsuunnistuskilpailut 

osoittavat osallistujamäärältään, että pyöräsuunnistus kuuluu jatkossakin osaksi rastiviikkoa. Tämä olkoon 

hieno alkusysäys tulevaan. 

Rastiviikon välipäivinä järjestettävät keskimatkan kilpailut suunnistetaan sekä Suomussalmen kesäteatterin, 

Soivan metsän, että KRV-2021 kilpailumaaston, hiihtokeskus Haverisen ympäristössä.  Molemmat maastot 

ovat soiden ja lampien ”rikkomaa” mäntykangasmaastoa. Kummassakin maastoissa on tarjolla pääosin 

ajettavuudeltaan ja kulkukelpoisuudeltaan nopeaa urastoa ja tiestöä. Asvaltilla ei täällä Kainuussa tarvitse 

montaa kymmentä metriä kilpailun aikana ajaa. Kesäteatterin, Soivan metsän lähimaaston halkoo harju, 

joka tulee mittaamaan suunnistajan fyysistä, että ajotaidollista kykyä. Soivaan metsään muuten kannattaa 

tutustua ihan ajan kanssa, joko kilpailujen jälkeen tai myöhemmin. Metsä on nimensä veroinen. Haverisen 

hiihtokeskuksen maasto tarjoaa maltilliset nousut, mutta ratamestari on laatinut sinnekin riittävästi 

taidollista haastetta. Kummassakin maastossa pääsee varmasti käyttämään sitä takapakan pienintäkin 

ratasta. 

Urakartoitus ja radat ovat Mika Häkkisen taattua käsialaa. Viime syksynä kartoitetut ja tänä kesänä 

viimeistellyt kartat eivät kirjoitusvirheitä tarjoa. Karttoja sekä ratoja on viilattu ja höylätty aina tämän viikon 

alkuun asti. Juhannusviikon myrskyt Kainuussa säikäyttivät pahemman kerran, mutta kuin ihmeen kaupalla 

kilpailumaastot säilyivät kohtuullisin vaurioin. Karttoja on käytössä kahta mittakaavaa. Ensimmäisessä, 5.7. 

osakilpailussa Lomakylässä kartta on 1:7500 ja toisessa Haverisessa 7.7. joko 1:7500 tai 1:10000. Lukekaa 

kilpailuohjeet vielä kerran huolellisesti läpi. Kesäteatterin kilpailualueella on mm. pitkospuita, joita ei ole 

kartoitettu. (Pitkospuille ei ole omaa karttamerkkiä.) 

Muistetaan ja huomioidaan näissäkin kisoissa sekä terveysturvallisuus että jokaisen osallistujan 

vastuullisuus. Me tulemme vain terveenä paikanpäälle ja huolehdimme hygieniasta.  Yhden 

mieleenpainuvan huomion haluan tuoda esiin. Otetaan huomioon, että olemme nyt kilpailemassa 

poronhoitoalueella. Kummassakin kilpailumaastossa olen tavannut kyseisiä sorkkaeläimiä.  

Pyöräilijä väistää – poro ei aina sitä tee! 

Erityiskiitokset kilpailuorganisaatiolle, että toitte pyöräsuunnistuskilpailut Kainuuseen.  KRV - 

organisaatiolle kiitokset, joka panoksellaan helpotti mm. myrskytuhojen jälkien korjaamisessa 

kilpailualueella. Metsähallitukselle lähtee myös erityiskiitos yhteistyöstä ja avunannosta, jotka vaikuttivat 

erityisesti Soivan metsän ja koko Lomakylän maaston käyttöön ja sen hoitamiseen. 
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