
SM-Erikoispitkä 17.10.2020 Orivesi
H21 analyysi
Tämä analyysi keskittyy keskeisten reitinvalintavälien analyysiin, ensin väli ilman reittejä (voit
siten tehdä omat suunnitelmasi ensin), sitten ratamestarin eli minun ennakkoarviot ja sitten
toteutuneet reitit härvelistä. Tähän päälle on höystetty rastivälien ja kisan kokonaistilanteen
seuranta alusta loppuun. Mukana on myös ratamestarityön onnistumisen itseanalysointia.
Analyysissä käytettävissä olevat tiedot: Ratamestarin omat arvelut, GPS tiedot/reittipiirrokset
reittihärvelistä, Timo Sildin matkakertomus sekä väliajoista excelissä jatkojalostettu data. Lisäksi
kaikkien hajontojen ratakartat löytyvät PDF muodossa.
Huom! Etukäteisarvioni perustuvat pääosin omiin tuntemuksiini maastotuntemuksella
täydennettynä. Mitään välejä ei ole ennakkojuostu siten että monta reittiä olisi menty saman
juoksijan toimesta, tähän ei ollut resursseja. Etukäteisarviot myös perustuvat muistikuviin ja ovat
voineet osin värittyä kisan tapahtumilla. GPS tiedot ovat myös vain osasta kilpailijoista, joten
tapahtumien tarkkaa kulkua ei voi kaikilta osin arvioida jälkikäteenkään.

Pääsarjojen radat hyödynsivät tietysti maastoa mahdollisimman laajasti ja sitä kautta hajontojen
määrä (H21 8 variaatiota vs 12 viime vuonna) oli viime vuosia vähäisempi. Ajatus oli että
hajontaa tulee lisäksi fyysisesti maaston raskauden kautta ja taidollisesti maaston
haastavuuden kautta. Tähän päälle yritin tarjota mahdollisimman paljon reitinvalintavälejä
antamaan mahdollisuuksia tehdä omia ratkaisuja. Hämeen maastoissa näkyvyys on usein
rajallista ja johdon suojaaminenkin on siten helpompaa.

Koronan myötä tyhjentyneen kisakalenterin myötä toiveissa oli jopa että kaikki kovimmat
saataisiin viivalla, mukaan lukien suomen kärkikolmikko Miika Kirmula, Olli Ojanaho ja Elias
Kuukka. Kolmikosta vain Miika ilmoittautui mutta hänkään ei lopulta startannut.. Muilta osin
viivalle saatiin hyvä kattaus; Timo Sild, Ikaalisten kova tiiimiedustus (toissa vuoden voittaja Eetu
Savolainen, Mikko Knuuttila, Aleksi Karppinen, Juho Ylinen ja miksei myös Fryderyk Pryjma),
yllätysnimi Ukrainan Ruslan Glebov, viestiliigassa vahvasti esiintynyt Santeri Silvennoinen, viime
vuoden kärkikaksikko Anton Kuukka ja Einari Heinaro sekä vajaa kymmenkunta muuta jolla
hyvänä päivänä mahdollisuuksia mitaleille mm. Mikko Siren ja Jussi Suna. Niinpä kilpailun
lähtöasetelma oli herkullisen tasainen ilman selkeää ykkössuosikkia!
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http://www.orivedenponnistus.fi/suunnistus/Navi/Kilpailut/RHarveli/gadget/cgi-bin/reitti.cgi?act=map&id=38&cID=1&pID=3
http://www.orivedenponnistus.fi/suunnistus/Navi/Kilpailut/RHarveli/gadget/cgi-bin/reitti.cgi?act=map&id=38&cID=1&pID=3
http://www.orivedenponnistus.fi/suunnistus/SMEP2020/timo-sildin-matkakertomus/
https://drive.google.com/file/d/19vcxMAUZ03RtQ2lmITJgpW1eG2c7XAEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UdQ7P_LKV63A_EMuW1WID7IxWhrjl7ve


Rastiväli 1:
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Ratamestarin arvioimat reitit ja niille mitattu pituus. Tarjolla suora reitti hieman vasemmalta
luovien ja selkeä tiekierto oikealta. Arvioin reitit melko tasavahvaksi, tiekierto taktisesti järkevin
vaihtoehto. Tielle pitää lähteä koko lailla heti K:lta.
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Suurempi osa toteutti tiekierron mutta hieman myöhemmin lähtien, kuitenkin sujuvasti tien
mutkaan osuen. Glebov puolestaan meni tielle jopa liikaa oikealle kaartaen. Suora reitti on
toteutettu huonosti soille ja vihreään mäkeen osuen. Luultavasti siitä syystä siinä hävittiin noin
45 sekuntia (mm. Mikko Siren) eli yllättävänkin paljon.
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1. Välin parhaat:
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2. Väli:
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Ratamestarin vaihtoehdot:

Myös tällä välillä pääreitit on suora ja oikea kierto. Tarjolla on kuitenkin näistä useampaakin
variaatiota ja korkeuserot tuovat oman haasteensa reitinvalintaan. Oma arvio oli että suora reitti
voisi olla hivenen nopeampi, mutta kierto taas kisan pitkä kesto huomioiden myös hyvä. Arvelin
että suora reitti olisi suositumpi kuitenkin. Loppu kiertoreitissä reitissä oikean kautta
lisämatkasta huolimatta, näin rastinotto on helpompi ja nousu tietä pitkin loivasti.
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Härvelin reitit:

Suora reitti jäi ilmeisesti kokonaan käyttämättä mutta hajontaa ilmeni jonkin verran oikealla
reitillä. Glebov haki omia uria myös tässä, keskivaiheen suoraviivainen toteutus oli plusmiinus
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nolla (tuskin järkevä mutta reidellä paikattu), mutta lopun kierto oikeaa tietä toimi paremmin ja
hän pääsi irti (puoli minuuttia!) agressiivisella taktiikallaan. Kierron vasen loppuvariaatio oli
yleisesti hieman hitaampi, pääosin rastinotossa tapahtuneen virheen takia. Välin nopein oli
Aleksi Karppinen joka toteutti Timo Sildin tavoin linjareitin lopun oikealla tiellä yläkautta rastille.
2. Välin nopeimmat:
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Kokonaistilanne 2. Rastilla. Glebov siis jo pienessä karussa ja pääjoukossa sitten 32 henkeä
minuutin sisällä. Pääjoukon tilanne jopa hieman tasoittui.
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3. Väli oli siirtymä juoma/väliaikarastille jonka jälkeen alkoi heti kilpailun teknisesti haastavin osa
kahden vaihtoehdon salmiakin kera. Ensin kuitenkin 4. Väli jossa myös pientä reitinvalintaa
hajonnan aloitusrastille.
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Ratamestarin vaihtoehdot:

Oikea reitti on rastinotollisesti helpompi notkon viedessä lähelle rastia ja nousua on hieman
vähemmän. Mutta se on pidempi ja siinä ei void käyttää yhtä paljon tietä. SIksi vasen hieman
parempi valinta. Välivaihtoehdot huonompia kaikki.
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Toteutukset härvelistä:

Tässä porukka hajosi ihmeenkin paljon. Lopulta eri reiteillä ei ole suurta eroa, myös suoralla
toteutuksella saatiin hyviä tuloksia. Pienellä erolla nopein kuitenkin vasemmalta vaikka siellä
lipsahdettiin liikaakin rinteen puolelle. Glebov jatkoi agressiivista menoaan enempi oikealta
mutta teki rastin lähellä selkeän vähintään puolen minuutin virheen ja pääjoukko sai melkein
kiinni.
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4. Välin nopeimmat:
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Kokonaistilanne 4. rastilla ensimmäisen hajonnan alkaessa, hajonnan koodi H sarakkeessa:
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Ensimmäisen hajonnan väli rastille 115:
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Ratamestarin vaihtoehdot:

Vasen reitti on aavistuksen lyhyempi ja siinä myös rastinotto on helpompi kun lähestyy rastia
pisterajan kautta jossa keltainen soiro (hyvä väylä). Alkuosan toteutus vastaavasti vaativampi.
Tämä oli kuitenkin oma suosikkini pienellä erolla. Välivaihtoehdot vaikuttavat liian röikkyisiltä.
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Toteutukset rastille 115 härvelistä:

Glebov teki nopeimman ajan eräänlaisella välivaihtoehdolla. Tämä lienee kuitenkin rekyyliä
edellisen rastin virheestä ja mies ei halunnut seuraa. Oikealla (pääosa) ja vasemmalla reitillä
(Sild) ei ollut käytännön eroa, Sild tosin toteutti lopun hieman erilailla kuin olin ajatellut. Pryjma
on hävinnyt tällä välillä tasan 2 minuuttia. Nopeimmat rastille 115 löytyvät kaikki B hajonnalta
joka meni välin ensin, selitys lienee alun ylivauhti, tai että Glebovista nähtiin vilaus:
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Ensimmäisen hajonnan väli 116 rastille:
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Ratamestarin vaihtoehdot:

Tässä päävaihtoehdot suoraan tai tietä kiertäen. Tiereitti pitää kuitenkin huomata heti jos sille
meinaa. Suora reitti on selvästi lyhyempi, mutta myös röykkyinen, osin hankalakulkuinen ja
vaativa suunnistaa. Tiereitti siksi paras varsinkin kisamuoto huomioiden ja välivaihtoehtokin
nähdäkseni suoraa parempi ollen helpompi toteuttaa ja välttäen nousua ja huonokulkuista.
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Toteutukset härvelistä:

Suora reitti ja kiertoreitti ovat olleet lähes yhtä suosittuja. Vasen kierto oli noin 20s nopeampi ja
karkulainen Glebov vielä 15s siitä pois.
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Hajontojen jälkeen kokonaistilanne on seuraava:

Hajonnoilla Glebov kasvatti johtoaan vajaalla minuutilla. Pääjoukko harveni 27:stä 19 henkeen
mutta ei jakaantunut kahtia vaikka hajonta kesti 20 minuuttia. Nimimiehiä ei juurikaan tippunut,
ainoastaan Ikaalisten Pryjma voidaan laskea sellaiseksi.
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Reitinvalintaväli hajonnan jälkeen rastille 13:
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Ratamestarin vaihtoehdot:

Tässä suoran vaihtoehdon olin suunnitellut ansaksi johon ei kannata mennä alkupuoliskon
huonokulkuisen alueen takia, kiertävämpien reittien ollessa melko tasavahvoja.
Oikeanpuolimmaisella hyvin toteutettuna pieni etu koska se on kuitenkin selkeästi lyhyempi.
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Toteutuneet reitit härvelistä:

Kaikkia vaihtoehtoja on käytetty ja varsinkin heti rastilta lähettiin moneen suuntaan eli haluja
omiin ratkaisuihin löytyi useammaltakin. Oikea reitti oli karvan nopeampi ja olisi voinut olla sitä
letkan katkaisevan 20s enemmän jos tietä ei olisi suotta juostu poikittain. Glebov haksahti
suoraan vaihtoehtoon mutta on toteuttanut sen hyvin ja jäi vain 47s nopeimmalle.

25



Välin nopeimmat:

Kokonaistilanne rastilla 13:

Glebovin johto kutistui puolella minuutilla ja pääjoukko pysyi kasassa eri reiteistä huolimatta.
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Rastiväli 14:
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Ratamestarin vaihtoehdot:

Tällä välillä oli myös pieni koukku. Viivasuora reitti rinteessä on tuhoon tuomittu ja hieman
yläkautta luovienkin sen verran vaativa että häviää 9/10 alakautta toteutukselle, jossa helppo
rastinotto. (Yläreitti voisi kuitenkin olla taktinen ratkaisu jos letka on juuri karannut ja riskillä ottaa
rastinoton vauhdilla luottaen siihen että letkan keula nousee rastilta ja siitä vastavirtaan rastille.)

Toteutuneet reitit härvelistä paljastavat että tähän minimiinaan ei menty:
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Lyhyen välin jälkeen reitinvalintaväli rastille 16 (hajonnan aloitukseen)
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Ratamestarin vaihtoehdot:

Alunperin vasen reitti notkoa pitkin oli suosikkini mutta se pusikoitui jonkin verran keskivaiheilta.
Suora reitti on parempi kuin se ensisilmäyksellä näyttää: uusi karttamerkki “avoin alue, jossa
hajanaisesti pensaita tai puita” sekoittuu herkästi ikävämpään versioon vihreällä
pystyviivoituksella. Se siis paras. Oikean kierron arvioin liian suureksi.
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Toteutuneet reitit härvelistä:

Vasen vaihtoehto jäi kokonaan käyttämättä kärkimenijöiltä mutta kahta muuta käytettiin ja jopa
jonkinlaista välivaihtoehtoa.
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Suora reitti oli 20-30s muita vaihtoehtoja parempi. Kokonaistilanne rastilla 16 toisen hajonnan
alkaessa:

Glebovilla minuutin keula ja pääjoukko periaatteessa kasassa mutta jo aika venynyt (48s).
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Näiden hajontojen aikana tapahtui enemmän ja tilanne hajonnan lopussa on kutkuttava:

Syy Glebovin kiinniajamiseen löytyy kahdesta välistä. Ensin hän häviää 30s nopeimmalle rastilla
53 (20 hänen radallaan) ja varmaankin siitä hermostuneena lähtee seuraavalla välillä väärään
notkoon ja menettää sitten minuutin lisää. Tämän päälle häneltä jää mahdollisesti välillä ollut
juomarasti käymättä jolla voi olla myös oma merkityksensä jatkon kannalta. Ilman näitä kahta
virhettä hänellä olisi ollut reilu puolentoistaminuutin johto.

Pääjoukosta jää kärkinimistä Santeri Silvennoinen, lähes viisi minuuttia! Santeri menetti 2
minuuttia samaisella rastilla 53 josta Glebovin alamäki alkoi. Tämä rasti siis osoittautui
yllättävän ratkaisevaksi. Santerin tosin oli letkan hännillä jo pitkään (huono vire?) ja jäi omasta
letkasta minuutin jo kaksi rastia aikaisemmin (rastikoodi 49).
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25. Väli:
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Ratamestarin vaihtoehdot:

Toisen hajonnan jälkeinen väli on kisan keskeisiä välejä ja siinä on useita vaihtoehtoja; vasen
iso kierto kierto, suoraviivainen sähkölinjaan tukeutuva, sekä näiden välivaihtoehto. Vasemman
kierron arvioin puolisen minuuttia muita vaihtoehtoja hitaammaksi.

35



Toteutuneet reitit härvelistä:

Tilanne hajonnan pääterastilla oli varmasti osalle yllättävä. Näkyviin ilmestyy Glebov jota ei ole
nähty reiluun tuntiin, eri hajontojen letkat yhdistyvät ja edessä on kiperä reitinvalintaväli. Minkä
ratkaisun teet kun valinta pitää olla selvä jo rastilta lähtiessä? Vielä johdossa oleva Glebov
valitsee tiekierron, Heinaro ilmeisesti lähtee perään, mutta kolmantena oleva Suna tekee
määrätietoisesti oman suoremman ratkaisun ja saman valinnan tekee yhtä määrätietoisesti
toiselta hajonnalta tullut Sild. Muut hyökkäävät Glebovin/häntä seuraavien perään, tietoinen
oma ratkaisu vai nopea ratkaisu yllättävässä tilanteessa? Välivaihtoehtoa ei ota kukaan
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Välin parhaat:

Suora reitti oli nopeampi ja Suna ja Sild tekevät hieman yllättäen jopa reilusti yli minuutin pohjat!
Elikkä he ovat selvässä karussa 25. rastille saavuttaessa:

Pääjoukon erosta selittyy 20s rastinotossa tehty erikoinen virhe:

Ainakin Siren oli tuossa kohtaa puoli minuuttia jäljessä koska tuli tieltä kohti rastia huonompaa
reittiä, mutta sai porukan taas rastilla kiinni. Muilta osin uudesta pääjoukosta tippuu vain yksi
(Pajukangas). Tämän jälkeen on yksi lyhyempi perusväli jossa eroa tulee lisää 10s  sitten taas
pitkä reitinvalintaväli rastille 27.
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27. Väli:
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Ratamestarin vaihtoehdot:

Tämä välin oli tarkoitus olla myös kisan tärkeimpiä. SIten että arvelin oikean reitin jäävän
monelta kiireessä huomaamatta ja vasemman reitit jonkin verran hitaampia. Oikealla reitillä
tärkeää löytää hyvä väylä tielle vihreän läpi: keltainen soiro paras ja sitä kautta alku mökkitielle.
26 rastia ennen olisi pitänyt olla kääntörasti jotta tuohon ei tule terävää kulmaa, se jäi laittamatta
koska lähes kaikki epäilivät H21 kokonaismatkaa ylipitkäksi ja tiristin kaiken läskin pois.
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Toteutuneet reitit härvelistä:

Kärkinimimet menevät kaikki oikealta. Eroja löytyy kuitenkin alkupuolen toteutuksessa.
Pääjoukko toteuttaa tämän suoraviivaisemmin mutta ajautuu? pahaan maastonosaan ennen
pidemmälle tieosuudelle saapumista. Kärkikaksikko sen sijaan löytää kartasta lähes
ihannereitin. Heidän piirroksissaan on pieniä eroja, mutta ne on tehty ulkomuistista ja Sildin
osalta pari kuukautta kisan jälkeen.
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27. Välin nopeimmat:

Suna ja Sild kasvattavat eroa taas karvan yli minuutin. Heillä ei ole suus GPS tallenninta
mukana joten eron kehittymistä välin aikana ei valitettavasti tiedetä. Oletettavasti kuitenkin
pääosa erosta on tullut välin alkupuolella. Kolmanneksi nopein on Pajukangas joka pääsee
takaisin pääjoukkoon. Hänen reittinsä ei valitettavasti ole tiedossa. Henriksson puolestaan jää
joukosta.

Pitkän välin jälkeen on helpohko väli juoman kautta. Kuitenkin pääjoukko haparoi tässäkin ja ei
tahdo löytää polulle ja koko porukka tekee saman virheen, Eetu Savolainen lähti rastilta
ensimmäisenä.

Rastille menokin on pääjoukolla hieman pidempi variaatio, niinpä eroa kärkikaksikkoon tulee
välillä lisää puoli minuuttia.
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Yhden lyhyemmän välin jälkeen tilanne rastilla nro 29 viimeisen hajonnan alkaessa:

Kärkikaksikko on siis saanut rilusti yli kolmen minuutin keulan vain hieman yli puolen tunnin
matkalla. Heillä on kuitenkin eri hajonta, Sildillä ensin ulkorata (A). Ylläolevasta taulukosta
näkee kaikkien hajontojen koodit. Pääjoukko on tiivisti 20s sisällä, kärjessä Heinaro ja
nouskilaiset hyvissä asemissa. Hajontojen jälkeen tilanne rastilla 35:

Sild saa puoli minuuttia keulaa Sunaan, pääjoukosta B hajonnan porukka on nopeampi, mutta
letkojen väliin jää vain 10s eli näköyhteys säilyy hyvin. Heinaro kuitenkin tipahtaa 3 minuutin
päähän pääjoukon keulalta. Hän jäi letkan hännille jo hajonnan ekalla rastilla (169) ja väli väliltä
ero hieman kasvoi kunnes rastilla 111 repsahti minuuttiin ja siitä sitten nopeasti lisää. Kyseessä
lienee siis pieni hyytyminen kun letka lisäsi vauhtia, mahdollisesti alkuun virhe 169:llä?
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Keskipitkän ja lyhyen välin jälkeen tilanne rastilla 37 ennen viimeistä pidempää väliä:

Suna näkee vielä rastilta lähtevän Sildin ja pääjoukko on kasassa Savolaisen vetämänä,
poislukien hieman jäänyt Ruohola. Huomattavaa on myös että viime vuoden voittaja Kuukka ja
pitkään karussa ollut Glebov ovat letkan häntäpäässä. Sekä se että yllätysnimi Pauli Leinonen
on heti Savolaisen perässä, kiinni SM mitalissa koska kärjessä oleva Sild ei niitä saa.

43



38. Väli:
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Ratamestarin vaihtoehdot:

Kisan viimeinen reitinvalintaväli. Tässä oli ajatuksena että hyvävoimainen juoksija voisi vielä
hyötyä suorasta reitistä.Suoralla reitillä raivausalue on ylitettävä huolellisesti ajouraa ainakin
alkuun hyödyntäen ja uralta poistuttaessa raivausalueen välttäen. Loppu on mentävä
suoraviivaisesti. Kierto vähänkin enemmän väsyneelle paras ratkaisu. Kiertoreitillä vielä lopussa
kaksi vaihtoehtoa miltä puolelta järven kiertää: vasen näistä arviolta parempi koska siinä on
enemmän tietä ja hieman lyhyempikin. Harkitsin väli aloitusrastin viemistä hieman pidemmälle
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jotta suora vaihtoehto olisi ollut houkuttelevampi, sekin jäi tekemättä osin pituusrajoitteiden
takia.
Toteutuneet reitit härvelistä:

Lähes kaikki menevät oikealta tietä, mutta järven kiertosuunnassa on enemmän hajontaa. Vain
Glebov ottaa suoran reitin viimeisenä oljenkortena mutta toteuttaa senkin huonosti; rastilta lähtö
ensin kiertoreitin suuntaan sekä loppupuoliskon mutkittelu, osin myös huonossa maastossa.
Välin nopeimmat:
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Tällä kertaa nopeimmat ajat löytyvät pääjoukosta ankaran sijoitustaistelun myötä. Siren on
nopein järven vasenta puolen vaikka tekee rastilla minikoukun. Sild kärjessä jää myös hieman
oikealla kierrollaan, mutta Sunalla on jo enemmän vaikeaa ja jää minuutin SIldistäkin. Glebov
jää omalla valinnallaan/toteutuksellaan lähes kaksi minuuttia. Järven kiertosuunta vaikuttaisi
ratkaisseen mitalit koska Reittihärvelin GPS animaation perusteella Saikko oli hieman Sirenin
edellä reittien erkaantuessa mutta on rastilla hieman jäljessä vaikka Siren ei heti näe lippua.
Voidaan kuitenkin todeta että Saikon toteutus järven kierrossa ei ole paras mahdollinen.
Kiertosuuntien välinen ero lienee siis pieni, mutta olemassa.

Mutta mihin jäi Eetu Savolainen joka ei koskaan leimaa rastilla 38 ja keskeyttää? Todennäköisin
syy on jonkinasteinen loukkaantuminen. Kauempaa haettu ajatus on isompi virhe kierrossa
esim. Saikon edellä ja sitten harmituksessa kisan keskeyttäminen. (Edit: keskeytyksen syy oli
ilmeisesti jalkakrampit). Myös viime vuoden voittaja Anton Kuukka jää tällä välillä reilusti,
pikkuhiljaa hyytyen.
Tilanne kolmanneksi viimeisellä rastilla 38 noin 500m ennen maalia. Jäljellä enää kaksi lyhyttä
väliä sekä 240m loppuviitoitus:
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Sild on lopulta kisan selvästi nopein lähes kahden minuutin erolla lopussa hieman hyytyneeseen
Sunaan. Sunalle aiemmin hankittu ero kuitenkin riittää tuomaan ensimmäisen SM-kullan! Siren
pitää paikkansa pääjoukon kärjessä ja pokkaa hopeaa. Pronssille nousee Juho Ylinen ennen
kisan suurinta yllättäjää Pauli Leinosta.

Lopputulokset:

Kokonaisuutena kisa oli jännittävä ja käytännössä koko matkan joku oli irti muista. Alkuun
Glebov ja sen jälkeen Sild ja Suna. Glebovin osalta jää paljon jossiteltavaa. Selkeitä virheitä tuli
yli kaksi minuuttia ja myös ainakin yksi isompi reitinvalintavirhe. Hänellä olisi voinut olla yli
kolmen minuutin johto toisen hajonnan lopussa. Olisivatko Suna ja Sild ehtineet tavoittaa häntä
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tässä skenaariossa? Mutta lajin nimi on suunnistus, Suna ja Sild toteuttivat iskunsa taktisesti
hyvässä kohtaa ja veivät ansaitusti kärkitilat.
Eniten kisassa minua yllätti virheiden vähyys. Maasto ja rata olivat kuitenkin vaativia. Joitakin
virheitä tehtiin, mutta ei sellaisia jotka olisivat laajemmin repineet pääjoukkoa, vain yksittäisiä
tippumisia ja Glebovin kiinniajo. Pääjoukko pysyikin sitkeästi kasassa vaikka välillä tehtiin eri
valintojakin. Pääjoukon pienet virheet toki edesauttoivat Sunan ja Sildin karkaamista.

Hajontoja olisi ehkä voinut olla hieman enemmän. Kuitenkin analyysi paljastaa että
mahdollisuuksia tehdä omia valintoja löytyi hyvin ja karkaaminen oli mahdollista ja näin
tapahtuikin. Oli osin sattumaakin ettei pääjoukko repeytynyt enempää. Niinpä jälkiviisaana
muuttaisin vain kahta viimeistä reitinvalintaväliä, niitäkin vain hieman. Ne eivät toimineet
odotetusti päävaihtoehtojen osalta, mutta toivat sentään eroja mikroreitinvalinnoissa. Toinen
mitä olisi voinut tehdä on tämän analyysin ennakkospekulaatiosa kokonaisuudessaan jo
radansuunnittelun loppuvaiheessa (joitain hahmotelmia tuli tehtyä). Siitä olisi voinut tulla vielä
lisää vinkkejä radan hiomiseen. Toisaalta kuitenkin kisassa on kymmeniä sarjoja ja yhteen
rataan ei saa laittaa kaikkia paukkuja muiden kustannuksella.
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