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menosta, vaan määräaika oli pidettävä mielessä.
– Matkalla päätin vähän ennen tunnin täyt-

tymistä, että takaisin päin suunnistuskartan 
reunalla pitää olla varttia ennen kilpailuajan 
päättymistä, jotta ehdin ajoissa maaliin, Kaa-
salainen täsmentää.

Luotettavimpia ovat  
korkeuskäyrät 

Turku Rogaining Sprintin kilpailijoiden suosi-
miksi karttamerkeiksi osoittautuivat korkeus-
käyrät. Etenkin rogainingissa käytettävällä pe-
ruskartalla ne ovat metsämaastossa olennaisia 
tienviittoja. Tätä mieltä on myös naisten sarjan 
voittaja Päivi Autio.

– Suunnistustekniikkani perustuu maaston-
muotoihin eli korkeuskäyriin. Varsinkin tällai-
sessa kaupungin lähimaastossa pelkkiä polku-
ja seuraamalla helposti sekoaa olinpaikastaan, 
koska kaikkia ihmisten tekemiä polkuja ei vält-
tämättä ole kartassa, Autio kuvailee tilannetta 
maastossa.

Autio osallistui nyt ensimmäistä kertaa rogai-
ning-kilpailuun ja suunnitteli reittinsä rohkeasti 
oman vauhdin ja taitojen perusteella. Suunnan 
reitille antoivat kuitenkin peruskartan kauim-
maiset ja suunnistuskartan haastavat korkea-
pisteiset rastit.

– Ajattelin, että linnuntietä mitattuna ehtisin 
suunnistaa noin 15 kilometrin radan kahdessa 
tunnissa, joten siltä pohjalta lähdin rasteja ke-
räämään. Valitsin  melko suoran reitin Alppilan 
suunnistuskartalle keräten matkalle osuneet 
peruskartan pienemmät rastit, Autio kertoo 
valinnoistaan. 

Korkeuskäyrien tärkeyttä omassa suunnis-
tuksessaan korostaa myös miesten sarjan voit-
taja ja kilpailun korkeimman pistemäärän kerän-
nyt Tomi Mattila. Myös hän oli mukana kilpai-
lussa ensimmäistä kertaa. Reitinsuunnittelussa 
oli silti korkeat tavoitteet. 

– Tarkoituksenani oli yrittää ehtiä kaikki ras-
tit. Arvioin ehtiväni noin kahdenkymmenen 
kilometrin matkan, jolle mielestäni kaikki ras-
tit mahtuivat, Mattila muistelee, vaikka lopulta 
muutama rasti jäikin keräämättä. 

Pisteitä rohmunnut Mattila kertoo suunnis-
taessaan pääasiallisesti seuraavansa korkeus-
käyriä ja varmistavansa sijaintiaan yksittäisten 
kohteiden kuten kivien avulla. Hän arvioi, että 
näin toimivat muutkin.

– Hyviä kohteita tässä maastossa olivat myös 
avokalliot, jotka ovat kohtuullisen erottuvia. 
Sellaisia kohteita seurataan, jotka ovat selkei-
tä, erottuvia ja toivottavasti tukevat jotenkin 
etenemistä, Mattila hahmottelee suunnistajien 
menoa maastossa. 

– Käyrät eivät ajatusmaailmassani poikkea 
karttamerkkeinä mitenkään poluista. Ne vain 
kertovat eri asioista. Käyriä voi seurata siinä mis-
sä polkujakin, Mattila lataa lopuksi.

Hanna-Kaisa sadwinsKi

Turku Rogaining Sprintin kilpailijat ker-
tovat reitinvalinnoistaan ja taktiikois-
taan. Suunnan reitille antavat korkea-

pisteisimmät rastit, mutta maaliin on maltettava 
kääntyä ajoissa. Suunnistusta tukevat merkittä-
vimmin etenkin peruskartalla korkeuskäyrät ja 
helposti havaittavat yksittäiset kohteet.

Turku Rogaining Sprint 2012 kilpailtiin tou-
kokuussa Kaarinan keskustan kaupunkiym-
päristössä ja vaihtelevassa metsämaastossa. 
Kahden tunnin sprintissä kilpaili yhteensä noin 
220 kilpailijaa. Kansainvälisistä IRF:n rogaining-
säännöistä poiketen kilpailussa oli joukkuesar-
jojen ohella myös henkilökohtaisia sarjoja. Yh-
teislähdöstä kilpailijoiden reittivalinnat suun-
tautuivat yhteensä yhdelletoista eri rastille, 
mikä kertoo rogainingille ominaisesta valin-
nan vapaudesta. 

Turku Rogaining Sprintin kilpailunjohtaja-
na ja ratamestarina toiminut Juha Nappu ker-
too pyrkivänsä rastien sijoittelussa siihen, että 
voittaja ehtii hakea noin 80 prosenttia saatavilla 
olevista pisteistä.

– Tällöin myös kovimmat menijät joutuvat 
miettimään, mitkä rastit kannattaa hakea, hän  
perustelee.

Vuodesta 2009 vuosittain järjestetyn kilpai-
lun tavaramerkkinä on ollut se, että kipailussa 
on käytössä kaksi karttaa, suunnistuskartta 1:10 
000 ja peruskartta 1:20 000. Suunnitellessaan 
kilpailukarttaa Nappu laatii alustavan luonnok-
sen, josta hän pyrkii löytämään itselleen sopivan 

optimireitin. Jos reitti näyttää liian ilmeiseltä 
muihin verrattuna, hän muuttaa joidenkin ras-
tien sijoituksia tai pisteitä, jotta tilanne eri rata-
vaihtoehtojen välillä tasoittuu. 

– Rastien sijoittelussa lähden siitä, että kum-
mallekin kartalle tulee niin paljon rasteja, että 
pelkästään yhden kartan rasteja poimimalla ei 
vielä pysty kovin korkealle nousemaan sijoituk-
sissa. Lisää vaativuutta saadaan sijoittamalla 
kilpailukeskus lähelle kilpailualueen laitaa. Kil-
pailijat joutuvat tarkemmin miettimään, kuin-
ka kauas rasteja uskaltaa lähteä hakemaan, et-
tä ehtii vielä takaisin ennen määräaikaa, Nappu 
paljastaa suunnittelun taustoja.

suuntana suuret pisteet

Rogaining-kilpailussa kilpailijoiden tavoitteena 
on kerätä rasteja kiertämällä mahdollisimman 
korkeat pisteet annetussa ajassa. Tänä vuonna 
Turku Rogaining Sprintin kilpailumaasto oli sel-
keän kaksijakoista. Rasteja oli sekä helpossa kau-
punkiympäristössä että paikoitellen vaativassa-
kin metsämaastossa. Naisten parisarjassa toiseksi 
sijoittuneet Noora Oksanen ja Joosefiina Kukko-
nen perustivat reittinsä suunnittelun samaan tak-
tiikkaan kuin suurin osa muistakin kilpailijoista. 

– Kartasta katsoimme ensin isoimpia pisteitä 
ja niiden perusteella suunnittelimme reitin, jol-
le sopivat pienemmät pisteet otimme mukaan, 
Oksanen ja Kukkonen kertovat.

Naisten reitti venyi kuitenkin pitkäksi, sillä 
kahden tunnin kilpailuaika ylittyi lähes viidel-
lätoista minuutilla. Tästä seurasi 30 pistettä 
sakkoa. Oksanen ja Kukkonen tunnustavatkin 

reitinvalinnan ongelman.
– Meillä ajankäytön suunnitelma epäonnis-

tui täysin, koska suunnitelmasta tuli aivan liian 
pitkä. Rastien löytämisessä ei ollut kuitenkaan 
juurikaan ongelmia, sillä rastit sijaitsivat pää-
osin polkujen tai selkeiden maastonkohtien 
läheisyydessä, naiset analysoivat suoritustaan.

Miesten 55 vuotta täyttäneiden sarjan voit-
taja Hannu Kaasalainen päätti omassa reitin-
suunnittelussaan selkeän linjan.

– Lähdin melko suoraan hakemaan kauem-
pana sijaitsevia suurempia pisteitä. Kuvittelen, 
että nykyjuoksukunnolla olisin voinut saada vie-
lä 17 pistettä enemmän, jos olisin alussa ollut 
tiukempi, Kaasalainen ruotii valintojaan

Miehen reitinvalinnan onnistumisesta kertoo 
se, että hän keräsi sarjansa voittajana yli 40 pis-
tettä enemmän kuin toiseksi sijoittunut. Kaasa-
lainen kuitenkin kuvailee suoritustaan vaatimat-
tomasti ihan normaaliksi suunnistuksekseen, 
jossa hän suosii maastomerkkeinä varsinkin 
avokallioita, kiviä ja korkeuskäyriä. Kilpailussa ei 
voinut kuitenkaan täysin heittäytyä nauttimaan 

Reitinvalinnan vapaus

Yi 200 kilpailijaa valmiina lähtöön. Ensimmäi-
siä pisteitä lähdettiin hakemaan yhdeltätois-
ta eri rastilta. 
Kuva: Turku Rogaining Sprint/Satu Päivärinta.

Venla Kinnala ja Alli Haavisto suunnittelivat 
reittinsä hyvin. Tytöt voittivat 18 pari -sarjan. 
Kuva: Turku Rogaining Sprint/Satu Päivärinta

Päivi Autio ja Tomi Mattila sekä Joosefiina 
Kukkonen ja Noora Oksanen valitsivat viisi 
ensimmäistä rastia samoin. Hannu Kaasalai-
nen ohitti ensimmäiset rastit ja yhtyi muiden 
reitille kauempana. Tämän jälkeen kilpailijat 
hajaantuivat omille reiteillensä. 

Rogaining asemasta osana suunnistusta on käyty 
keskustelua. SSL:n hallitus ja sääntöryhmä ovat 
käsitelleet asiaa ja päätyneet siihen, että suunnis-
tuksen lajisääntöjä ei muuteta sen mukaisiksi, et-
tä rogainingista tulisi liiton alainen laji. 

– Sääntöryhmä totesi, että lajisääntöjen kan-
nalta rogaining ei lajina ole suunnistusta, vaikka 
se teknisenä suorituksena täyttää suunnistuk-
sen määritelmän ja sisältääkin paljon samoja 
elementtejä kuin suunnistus. Liittoon kuuluva 
seura voi järjestää tapahtumia, jotka sisältävät 
lajeja (esim. pallopelit, hölkät), jotka eivät ole lii-
ton virallisia lajeja. Nämä tapahtumat eivät ole 
lajisääntöjen alaista toimintaa, Suunnistusliiton 
kilpailupäällikkö Petteri Palmi sanoo.

Koska rogaining ei ole Suomen Suunnis-
tusliiton alainen virallinen laji, lajisäännöt ei-
vät koske rogaining-tapahtumien järjestelyjä, 
vaikka niihin osallistuisikin suunnistajia. Mikäli 
rogaining liitettäisiin Suunnistusliiton alaisek-
si lajiksi, se ei silti takaisi sitä, että kaikki lajin 
harrastajat liittyisivät Suunnistusliittoon seu-
rojensa kautta. Tällöinkään suunnistuksen la-
jisäännöt eivät koskisi näitä Suunnistusliittoon 
kuulumattomien järjestäjien tapahtumia (vrt. 
lajit, joissa on ollut useampia lajiliittoja (esim. 
aerobic) ja myös useampia sääntöjä). Virallisen 
lajin järjestäjänä oleva liiton jäsenseura voisi 
antaa seuroihin kuulumattomillekin osanot-
tajille lajisääntöihin verrattavia ohjeita (vertaa 

harrastesuunnistustapahtumat).
Liiton julistama sääntöjen mukainen kilpai-

lu- ja harjoittelukielto koskee kaikkia niitä rogai-
ning-tapahtumaan osallistuvia henkilöitä, joilla 
on voimassa oleva Suunnistusliiton lisenssi. Li-
säksi Suunnistusliitolla ja erityisesti suunnistus-
seuroilla (suunnistuskarttojen omistusoikeuksien 
omistajilla) on oikeus puuttua suunnistuskartto-
jensa käyttöön.

– Olemme todenneet rogaining tärkeäksi, 
sillä se voi tuoda meille lisää harrastajia. Lupi-
en hankkiminen on välttämätöntä, vaikka se voi 
joskus ollakin työlästä. Rogaining-kisojen järjes-
täminen voi olla  haasteellista ison alueen takia, 
maanomistajia on niin paljon ja lupia pitää kysyä 
monilta, selventää Palmi. 

Rogaining ei ole Suunnistusliiton laji

rogainingin järjestäjiLtä  
toivotaan:

että he kysyvät maanomistajilta luvat ta-
pahtumien järjestämiseen, kuten suunnistus-
kisoissakin tehdään.

että he myös aina kysyvät suunnistusseu-
ralta luvan suunnistuskartan käyttöön, koska 
suunnistuskartan käyttöoikeus kuuluu tälle 
seuralle. Samalla seura voisi varmasti antaa 
tietoa mm. alueista, joiden käyttöä tulee syys-
tä tai toisesta (esim. rauhoitusalue) välttää.
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