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Etelä-Savon Maastoautoilijat ry 
(Etsama) järjesti offroad-suunnis-
tuksen SM-cupin loppuhuipen-
nuksen 21.–22.10.2011 Ristiinas-
sa. Koko vuorokauden kestänees-
sä kisassa ratkaistiin, kuka löytää 
ja pääsee autollaan mahdollisim-
man usealle ratamestarin maas-
toon merkitsemälle rastille.

Kaikki rastit eivät ole suinkaan 
samanarvoisia. Helpoimmille ras-
teille voi päästä jopa kaksivetoi-
sella autolla, mutta vaikeimmille 
rasteille kivuttaessa alla pitää olla 
vinsseillä ja erikoisakselistoilla va-
rustettu menopeli. 

Helpoimmasta rastista saa vii-
si pistettä ja vaikein kartuttaa sal-
doa peräti 90 pisteellä. Kisassa ei 
ole ainuttakaan pakollista rastia, 
vaan jokainen autokunta saa päät-
tää, mille rastille lähtee yrittämään. 
Jos mielii mukaan tuloslistoille, 
kymmenen rastia on saatava poi-
mituksi.

Rastille tultaessa auton on oltava 
sen verran lähellä maastoon lapul-

la merkittyä rastia, että tii-
min apukuski pystyy 

toisella kädel-
lä kos-

ketta-

maan autoa ja toisella rastilippua. 
Kuski nappaa tästä tilanteesta ku-
van digipokkarilla tuomariston 
hämmästeltäväksi ja pistelasken-
nan perusteeksi. Se autokunta, 
joka on kerännyt eniten pisteitä, 
kruunataan voittajaksi.

Kisassa neljä luokkaa
Offroad-suunnistuksen SM-cu-
pissa ajetaan neljässä luokassa. 
Kaksi luokkaa, original ja stan-
dard, ovat tavallisissa rekisterikil-
vissä olevia autoja. Luokkien erot-
taa lähinnä rengaskoosta. Origi-
nalin suurin sallittu renkaan hal-
kaisija on 787 mm ja Standardissa 
838 mm.

Kaksi järeintä luokkaa, modi-
fied ja prototype, ovat jo puhtaas-
ti maastoajoon rakenneltuja eri-
koisautoja, joiden katsastaminen 
Suomen tiukkojen pykälien takia 
ei käytännössä onnistu. Kisassa 
olevat autot ovat siirtokilvissä ja 
näin ollen liikennevakuutus on 
voimassa. 

Modifiedin suurin sallittu ren-
kaan halkaisija on 915 mm ja pro-
totypen 1043 mm. Sekä modifie-
dissä että prototypessä korin, alus-
tan ja akselistojen muutokset ovat 
enemmän sääntö kuin poikkeus.

 

Mukavaa moottoriurheilua
Harvoin saa seurata näin leppoi-
saa moottoriurheilutapahtumaa. 
Kun kilpailijoilla on aikaa koko-
nainen vuorokausi, pieniä paus-
sejakin on mahdollista pitää. Toi-
sia autokuntia autetaan empi-
mättä, jos he tarvitsevat esimer-
kiksi vinssauksessa ankkuriapua. 

Myös yleisön kannalta laji on 
näyttävä, sillä kisasuoritukset 
eivät vaadi armotonta vauhtia. 
Maaston luku, määrätietoisen 
rauhallinen ajo ja tiiminä työs-
kentely näyttävät tuovan tulosta. 

Orginal-luokan autolla kilpai-
lun ulkopuolella ajetussa Safa-
ri-luokassa kisanneet Tero Pek-
karinen ja Markus Karjalainen 
kisasivat Range Rover Voguella. 
Markus kertoi maastoajon ole-
van mukavaa vastapainoa työlle 
maatalouskaupassa. 

Kysyttäessä syytä viime vuonna 
aloitettuun harrastukseen kum-
pikaan miehistä ei osannut antaa 
suoraa vastausta. Viihtyminen, 
hyvä seura ja sopivat haasteet lie-
nevät perussyitä sorakuopilla ja 
kivikoissa viihtymiselle.

”Olisiko se syy meidän offi-
harrastukseen kuitenkin tuossa?” 
Markus kysyi pienen tuumaus-
tauon jälkeen ja osoitti turvalii-
vin selkää. 

Miesten selissä luki suuril-
la kirjaimilla kotikylän nimi:  
”Pöljä!”

Maastoautolla pääsee 
pahempaan paikkaan 
kuin tavallisella kaksi-
vetoisella autolla. Mut-
ta kiinni juututtaessa 
maasturi istuukin pai-
koillaan tiukasti. Pois 
pääsy vaatii ammattitai-
don lisäksi usein myös 
apua. Offroadin harras-
tajat ovat tehneet maas-
toajosta mielenkiintoi-
sen ja näyttävän harras-
tuksen, jossa oppii niin 
maastoajoa kuin tiimi-
työskentelyäkin. 

   Visa Vilkuna

Vaikean maaston Valtiaat
offroad-suunnistuksen sm-kilpailut 21.–22.10.2011

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  
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Uskomatonta menoa
Kuninkuusluokan voittajaksi sel-
viytyi Ylivieskan suunnalta oleva 
Pro Estore SulVo -tiimi Suzuki SJ 
413:lla. Porttaaliakselein varustet-
tu kevyt kulkuri näytti pääsevän 
mihin vain. Miika Oksasen ajoi 
Tommi Löytynojan opastuksella 
niin hikkajyrkänteillä, liejukossa 
kuin valtavien kivenlohkareiden-
kin päällä. 

Välillä vinssillä autettiin menoa 
ja vastaavasti hidastettiin alastu-
loa. Samaisella tiimillä on toinen-
kin erikoisempi maastoauto: ilo-
kaasuilla reilusti yli tuhat hevos-
voimaa kehräävä formula offroad, 
jolla on tarkoituksena kivuta hiek-
karinteitä ripeästi ylöspäin. 

Kymmenen vuotta lajia harras-
tanut ja kolme vuotta Etsaman 

puheenjohtajana toiminut Jarkko 
Kortelainen kertoi offroad-suun-
nistuksen eläneen kulta-aikaansa 
viitisen vuotta sitten. Tuolloin ki-
soissa saattoi olla yli satakin auto-
kuntaa. Nykyään kisoissa ajaa noin 
puolet tästä, vaikka vasta nyt laji 
on saatu kunnolla suuren yleisön 
tietoisuuteen. 

Etelä-Savon kerhossa on jäseniä 
päälle 50. Etsama on tehnyt koko 
toimintansa ajan työtä lajin tun-
nettuuden eteen, ja mukaan on 
saatu mukavasti uusia harrastajia. 

Offroadia voidaan pitää koko 
perheen harrastuksena, eikä sii-
hen tarvitse välttämättä upot-
taa huimia summia. Suurimpa-
na vaarana lienee se, että kun of-
fi-kärpänen kerran puree, niin se 
on menoa. 

Keveillä ajosilloilla päästään helposti lähemmäksi rastilippua.Safari-tiimi Pöljä luotti vanhaan Ranger Rover Vogueen.

Wasströmin Sannan autosta irtosi eräässä nousuyrityksessä 
kierrejousi, mutta vika saatiin korjattua  varsin tottuneesti.

Moni olisi tässä tilanteessa valinnut veneen, mutta säännöissä 
lukee, että rasteille on mentävä autolla.

Ote autosta ja rastilipusta sekä todistukseksi otos digipokkariin, 
niin matka kohti seuraavaa rastia voi jatkua.

Vinssiä ja köyttä voi käyttää 
sekä rastille menossa että 
ankkurin tapaan sieltä pois 
laskeuduttaessa. Vinsseissä 
käytetään nimenomaan eri-
koisköyttä eikä vaijeria.
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Maallikon silmään enemmän kuin toivottomasta paikastakin tullaan ajamalla pois. Pientä pohdintaa, riskianalyysia ja tilanteen 
vaatimaa nopeutta tai hitautta. Tämäntyyppinen tuumailu ja ongelmanratkaisu lienevät offin suosion salaisuuksia.
ã


