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Voimassa 15.5.2010 lähtien
Pyöräsuunnistuksessa kilpailija tekee kartan avulla reitinvalinnat ja etenee uria pitkin lähtöpaikalta rastien
kautta maaliin. Kilpailijan tulee aina kulkea polkuja, teitä ja muita kulku-uria. Maastossa ajaminen on kielletty.
Tämä sääntö asettaa vaatimuksia kartalle. (IOF:n lajisääntöjen mukaan maastossa (urien ulkopuolella)

Pyöräsuunnistuksessa kilpailijan tehtävänä on edetä kartan, kompassin ja polkupyörän avulla rastien kautta
maaliin mahdollisimman lyhyessä ajassa. Kuten muissakin suunnistuslajeissa, pyöräsuunnistuksessa on
välttämätöntä varmistaa, että olosuhteet ovat kilpailun aikana tasapuoliset jokaiselle kilpailijalle. Mitä tarkempi
kartta on, sitä varmemmin vastataan tasapuolisuuden vaatimukseen ja samalla annetaan ratamestarille
mahdollisuus laatia hyvät ja tasapuoliset radat.

Kilpailijoiden näkökulmasta katsottuna tarkka ja hyvin luettava kartta on luotettava väline reitinvalintojen
tekemiseen. Hyvä kartta mahdollistaa kilpailijan valitseman sekä hänen suunnistustaitoonsa ja fyysisiin
kykyihinsä sopivan reitin toteuttamisen. Reitinvalintataidot menettävät merkitystään, jos kartta ei kuvaa
maastoa oikein, vaan on epätarkka, vanhentunut tai luettavuudeltaan huono.

Kartalla kuvattu kulku-urien verkko näyttää, mitä kautta eteneminen on nopeinta ja helpointa. Urien
yksityiskohtainen luokittelu kulkunopeuden mukaisesti auttaa kilpailijaa tekemään oikeita päätöksiä. Kilpailija
etenee pääasiassa kartan perusteella. Sen takia tarkka kartta on välttämätön hyviin ja tehokkaisiin
reitinvalintoihin. Ihanteellista on, että yksikään kilpailija ei hyödy tai joudu kärsimään haittaa kartan virheiden
johdosta.

Ratamestarin tavoitteena on laatia rata, jolla kilpailijoiden suunnistustaidot ratkaisevat heidän järjestyksensä
tuloksissa. Tähän päästään vain, jos kartta on riittävän tarkka ja luotettava sekä myös selkeä ja luettava
kilpailuolosuhteissa. Mitä parempi kartta ratamestarilla on käytettävissä, sitä parempi mahdollisuus hänellä on
laatia hyvät ja tasapuoliset radat niin huippusuunnistajille kuin aloittelijoillekin.

Kartoittajan tulee tietää, mitä kohteita kartalle tulee valita ja miten kuvata ne. Lajin jatkuva harrastaminen on
kartoittajalle tärkeää suunnistuskartan vaatimusten ymmärtämiseksi: kartan sisältö, tarkkuus, yleistämisen taso
ja ennen kaikkea luettavuus.

Suunnistus on maailmanlaajuinen urheilulaji. Maaston kuvaustavan ja karttojen piirtämistavan tulee olla
yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisia, jotta kilpailut olisivat tasapuolisia ja lajilla olisi tulevaisuudessa
laajenemisen edellytykset.

Näitä kuvausohjeita tulee lukea yhdessä pyöräsuunnistuksen kansainvälisten kilpailusääntöjen kanssa. IOF:n
kilpailuissa luvan kuvausohjeista poikkeamisiin myöntää IOF:n karttakomissio. Muissa kilpailuissa luvan
myöntää kansallinen liitto.

Suunnistuskartan kansainvälisten kuvausohjeiden (ISOM) tavoite on mahdollistaa karttojen yhdenmukainen
laatimistapa erilaisissa maastotyypeissä ympäri maailmaa ja suunnistaminen monin eri tavoin.
Pyöräsuunnistuskartan kuvausohjeet pohjautuvat suunnistuskartan kuvausohjeisiin. Pyöräsuunnistuksen
erilaisen luonteen ja lajin asettamien erityisten vaatimusten johdosta pyöräsuunnistuskartoille tarvitaan erilliset
kuvausohjeet.
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ajaminen on yleensä kielletty. Suomessa pyöräsuunnistuskilpailuissa on maastossa ajaminen useimmiten
sallittu.)

Pyöräsuunnistuksessa perustehtävänä on reitinvalintojen tekeminen monimutkaisessa uraverkostossa ja
samalla myös maaston muotojen ja korkeuserojen arviointi. Pyöräsuunnistuskartta on yksityiskohtainen
maastoa kuvaava kartta. On ilmiselvää, että kartassa pääpaino tulee olla uraverkon ja maaston muotojen
selkeässä kuvaamisessa. Kartan tulee olla luettavissa myös ajettaessa suurella ajonopeudella. Näistä syistä
pyöräsuunnistuskartasta tulee suunnistuskarttaan verrattuna karsia pois suuri osa maaston yksityiskohdista
uraverkoston korostamiseksi. Kartalla on tarpeen kuvata kaikki ne kohteet, jotka vaikuttavat reitinvalintoihin,
reitillä pysymiseen tai paikantamiseen ja jotka ovat olennaisia kilpailijalle vauhdissa. Maaston muodot eli
korkeuskäyräkuvaus tulee myös yleistää.

Kartan tulee esittää kohteet, jotka ovat maastossa ilmiselviä ja joilla on merkitystä kartanlukukohteina.
Kartoittajan tulee maastokartoituksen aikana pyrkiä erityisesti kartan selkeyteen ja luettavuuteen. Eri
karttamerkeille määrättyjä, normaaliin näkökykyyn perustuvia minimimittoja ei saa unohtaa, kun valitaan
yleistämisen aste.

Kartassa tulee olla suunnanottoviivat. Kartan reunojen tulisi olla yhdensuuntaiset suunnanottoviivojen kanssa.
Suunnanottoviivojen päihin voi piirtää nuolenkärjet pohjoissuunnan osoittamiseksi. Lisäksi olisi hyvä, jos
kartassa on muutama paikannimi ja reunatekstejä auttamaan kilpailijaan kartan suuntaamisessa pohjoiseen.
Tekstit tulee kirjoittaa vaakasuoraan eli ”lännestä itään”. Kartalla olevat tekstit eivät saa peittää tärkeitä
maastokohteita. Käytettävän fontin tulisi olla yksinkertainen.

Yleissääntö on, että kartan tulee olla niin tarkka, että kilpailija ei löydä tai huomaa siitä epätarkkuuksia. Kartan
tarkkuus on kokonaisuus, joka muodostuu kartoituksen tarkkuudesta (mitattu sijainti ja korkeus, muototark-
kuus) ja piirtämisen tarkkuudesta.

Kartalle tulee valita ja kuvata ne maastokohteet, jotka ovat olennaisia kilpailijalle. Kohteita on yleistettävä, jotta
kartasta saadaan luettava ja yksiselitteinen. Yleistämisessä on kaksi vaihetta: valintayleistys ja graafinen
yleistys.

Valintayleistyksessä tehdään päätöksiä siitä, mitkä maaston yksityiskohdat ja kohteet pitäisi kuvata kartalla.
Valintapäätöstä tehtäessä pitää harkita kahta tärkeää asiaa: onko kohde tärkeä kilpailijalle ja miten kohteen
kuvaaminen vaikuttaa kartan luettavuuteen.

Nuo kaksi seikkaa eivät aina ole sovitettavissa yhteen. Kartan hyvän luettavuuden vaatimuksesta ei kuitenkaan
saa luopua pienten kohteiden ja yksityiskohtien esittämisen takia. Maastokartoitusvaiheessa täytyy ottaa
huomioon myös kuvattavien kohteiden minimimitat. Kuitenkin tärkeimpiä kartan laatuun vaikuttavia asioita on
kartoitustavan johdonmukaisuus.

Graafisella yleistämisellä voidaan vaikuttaa kartan selkeyteen huomattavasti. Kohteita tulee tarvittaessa
yksinkertaistaa tai korostaa. Lähekkäiset kohteet tulee erottaa toisistaan riittävästi.

2.3 Tarkkuus

2.4 Yleistäminen ja kartan luettavuus
Kahden korkeuskäyrän välinen korkeusero eli käyräväli on pyöräsuunnistuskartassa viisi metriä (5 m). Erittäin
mäkisessä maastossa käytetään kymmenen metrin (10 m) käyräväliä. Tasaisessa maastossa voidaan käyttää
2,5 metrin käyräväliä. Tavoitteena on maaston eri tasojen selkeä esittäminen.

Huom. käyrävälin tulee olla sama kartan jokaisessa maaston osassa.

Oikealla värien järjestyksellä on tärkeä merkitys pyöräsuunnistuskartan luettavuuteen.
Värien järjestys on:

Ylempi violetti kaikki violetit kartta- ja ratamerkinnät paitsi rastiympyrät ja niiden yhdysviivat
Musta kaikki kulku-urat
Alempi violetti rastiympyrät ja niiden yhdysviivat
Musta 70 % kulku-uria lukuun ottamatta kaikki suunnistuskartalla mustalla kuvattavat karttamerkit

kuvataan pyöräsuunnistuskartalla 70 % mustalla (60 linjaa/cm)
Ruskea
Sininen
Vihreä
Keltainen

w

w

w

w

w

w

w

w

Mittakaava

1:20 000
1:15 000
1:10 000
1:7500
1:5000

Karttamerkit

kuten esitetty tässä julkaisussa
kuten esitetty tässä julkaisussa
1,5 kertaa suuremmat kuin mittakaavassa 1:15 000
1,5 kertaa suuremmat kuin mittakaavassa 1:15 000 (sama kuin 1:10 000)
1,5 kertaa suuremmat kuin mittakaavassa 1:15 000 (sama kuin 1:10 000)

Pyöräsuunnistuskartat ovat yleensä pienempimittakaavaisia kuin suunnistuskartat. Järjestäjiä rohkaistaan
laatimaan kilpailukartat mittakaavoissa 1:10 000, 1:15 000 ja 1:20 000. 1:5000 ja 1:7500 ovat sopivia
sprinttimatkan kilpailuun.

Viralliset mittakaavat IOF:n virallisissa pyöräsuunnistuskilpailuissa:
w

w

w

w

1:20 000
1:15 000
1:10 000
1:7500 ja
1:5000

pitkän matkan kilpailut
viesti, keskimatkan ja pitkän matkan kilpailut
viesti, sprinttikilpailut ja keskimatkan kilpailut

sprintti- ja sprinttiviestikilpailut

Kartta-arkki ei saisi käytännön syistä olla suurempi kuin kilpailussa on tarpeen. Yli A3-kokoisia karttoja tulisi
välttää.

Karttamerkkien koot eri mittakaavoissa:

3 PYÖRÄSUUNNISTUSKARTAN KUVAUSOHJEET

3.1 Mittakaava ja karttamerkkien koot

3.2 Käyräväli

3. Värit3
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Seuraavissa kappaleissa on pyöräsuunnistuskartalla kuvattavien maastokohteiden määritelmät sekä niiden
piirustusohjeet.
Karttamerkit on jaettu seitsemään ryhmään:

(ruskea)
(musta 70 % ja harmaa avokallio)
(sininen)
(vihreä ja keltainen)
(musta 70 % ja mustat ajourat)
(musta 70 % ja sininen)
(violetti)

Maanpinnan muodot
Kalliot ja kivet
Vedet ja suot
Kasvillisuus
Rakenteet
Tekniset merkinnät
Ratamerkinnät

Maaston muodot kuvataan korkeuskäyrillä. Kuvausta täydennetään jyrkännemerkein (musta 70 %).
Pyöräsuunnistusmaasto on yleensä paras kuvata 5 m korkeuskäyrävälillä.

Jotta pyöräsuunnistuskartta on luettava jopa pienimmässäkin mittakaavassa 1:20 000 ja ajettaessa suurella
nopeudella, korkeuskäyräkuvauksen tulisi olla yleistetympi kuin suunnistuskartassa.

Vierekkäisten kohteiden suhteellinen korkeusero tulee kuvata kartalla niin tarkasti kuin mahdollista. Todellinen
korkeustarkkuus ei ole niin tärkeä. Korkeuskäyrän kuvaamasta korkeustasosta on luvallista poiketa jonkin
verran, jos sillä parannetaan kohteen muotojen kuvausta. Poikkeama saa olla korkeintaan 25 % kartan korkeus-
käyrävälistä. Lisäksi tulee huomioida muutoksen vaikutus lähellä olevien kohteiden kuvaamiseen.

101 Korkeuskäyrä

102 Johtokäyrä

104 Rinneviiva

105 Korkeuskäyrän korkeusluku

Viiva, joka yhdistää samalla korkeudella olevat pisteet. Normaali käyräväli on 5 m.
Pienin käyrien välinen etäisyys on 0.25 mm viivan keskeltä keskelle.
Väri: ruskea.

Joka viides korkeuskäyrä kuvataan johtokäyränä. Tämä auttaa korkeuserojen
nopeaa arviointia ja yleiskuvan saamista maaston muodoista. Kohdissa, joissa on
paljon yksityiskohtia, voi johtokäyrän piirtää korkeuskäyrän (101) levyisenä.

Väri: ruskea.

Rinneviivoja käytetään, kun on tarpeen osoittaa rinteen suunta. Rinneviiva piirretään
korkeuskäyrälle maaston laskevan kaltevuuden suuntaan
Väri: ruskea .

Korkeuslukuja käytetään helpottamaan suurten korkeuserojen lukemista. Ne
sijoitetaan johtokäyriin ja sellaisiin kohtiin, missä ne eivät häiritse muuta karttaku-
vausta. Numeroiden yläreunojen on osoitettava nousevan rinteen suuntaan.
Väri: ruskea.

Kansainvälisten kilpailujen kartoissa johtokäyrät on aina kuvattava. Suomessa
johtokäyriä käytetään, jos niitä tulee vähintään kolmelle eri korkeustasolle.

Huom! Seuraavassa kaikki annetut mitat
ovat millimetrejä (mm) 1:20 000- ja 1:15 000-
mittakaavaisilla kartoilla. Muissa mittakaa-
voissa karttamerkit ovat 1,5-kertaisia.
Karttamerkit on seuraavassa piirretty
selvyyden vuoksi mittakaavassa 1:7500.

kahden viivan väli tai täyttövärin leveys
viivan leveys
etäisyys keskeltä keskelle tai viivan pituus
halkaisija

karttamerkin suunta aina pohjoiseen
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Tulostusmenetelmät (väritulostaminen, digitaalipainaminen ym.) ovat kehittyneet nopeasti. Silti perinteinen
offsetpainaminen on edelleen laadultaan ylivoimainen, kun tuotetaan yksityiskohtaisia karttoja. IOF:n kilpailuis-
sa, kuten MM-kilpailuissa ja maailman cupin osakilpailuissa, offsetpainaminen on suositeltavaa.
Vaihtoehtoinen, laadultaan yhtä hyvä menetelmä kuitenkin hyväksytään.

Uudet ja edullisemmat tulostusmenetelmät ovat perustellumpia pienissä kilpailuissa, joissa tarvittavien
karttojen määrä on vähäinen.

3. Painaminen4
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106 Irtomaarinne

107 Maavalli

109 Uurre

Selvästi näkyvät ja ympäristöstään erottuvat maaston perustason leikkaukset, kuten
sora- ja hiekkakuopat, jokipenkereet sekä teiden ja rautateiden leikkaukset kuvataan
irtomaarinteenä. Poikkiviivat pitäisi ulottaa koko rinteen matkalle ylhäältä juureen,
mutta ne voidaan jättää pois kohdissa, joissa kaksi vastakkaista rinnettä ovat lähellä
toisiaan. Kulkukelvottomat rinteet tulee kuvata ylipääsemättömän jyrkänteen
merkillä (201). Erittäin korkeiden irtomaarinteiden viivan leveys voi olla 0,25 mm.
Väri: ruskea.

Selvästi havaittava maavalli. Minimikorkeus 1 m.
Väri: ruskea.

Irtomaarinteinen eroosion aiheuttama uoma tai juoksuhauta. Minimisyvyys 0,5 m.
Väri: ruskea.

201 Ylipääsemätön jyrkänne

202 Erittäin suuri kivi tai kivipilari

206 Kivi

210 Louhikko, kivikko

Ylipääsemätön jyrkänne, louhos tai korkea irtomaarinne (ks. 106) kuvataan taitekoh-
taan sijoitetulla 0,35 mm kantaviivalla, josta lähtevillä viettosuuntaviivoilla osoitetaan
jyrkänteen ulottuvuus yläreunasta juureen. Tilanpuutteen johdosta viettosuuntaviivat
voidaan jättää pois pystysuorista jyrkänteistä esim. solien kohdalla. Kapeiden solien
seinämät voi kuvata 0,30 mm kantaviivalla. Viettosuuntaviivat ulotetaan aluetta
kuvaavien karttamerkkien päälle, jos alueen reuna on jyrkänteessä kiinni. Kun
jyrkänne on vesistön rannalla siten, että maata pitkin ei jyrkänteen alapuolelta voida
kulkea, piirretään viettosuuntaviivat selvästi vesistön päälle. Rantaviiva katkaistaan
tältä kohdalta
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Erittäin suuri kivi, kivipilari tai erittäin massiivinen jyrkänne tulee kuvata muotonsa
mukaisesti ja ilman viettosuuntaviivoja.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Selvästi havaittava kivi, jonka minimikorkeus on 1 m. Jokainen karttaan kuvattu kivi
pitäisi olla maastossa selvästi havaittavissa. Kiviä ei kuvata muilla karttamerkeillä.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Louhikkoinen tai kivikkoinen alue, joka vaikeuttaa kulkemista. Symbolit sijoitetaan
satunnaisesti ja niiden välisellä etäisyydellä kuvataan kivien määrää. Alue kuvataan
vähintään kolmella symbolilla. alueen kuvaamiseen.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Kalliot ja kivet muodostavat oman luokkansa maaston muotojen kuvaamisessa. Ne eivät yleensä vaikuta
reitinvalintoihin. Selvästi erottuvat kalliot ja kivet auttavat valitulla reitillä pysymisessä ja paikantamisessa.
Kilpailijan havaittavissa olevat kohteet voidaan kuvata.

4.2 Kalliot ja kivet
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211Avoin hietikko

212Avokallio

Pehmeän hiekan tai soran peittämä avonainen alue, jolla pyöräily on hidasta.
Hietikko, joka on avoin ja hyvin pyöräiltävissä, kuvataan karttamerkillä 401 tai 402.
Väri: musta 70 % /12.5 % (22 linjaa/cm) ja keltainen 50 % (ks. 403)

Avokalliona kuvataan pyöräilykelpoinen paljas kallio, jolla ei ole irtomaata eikä
kasvillisuutta. Kallioalue, jota peittää heinä, sammal tai muu matala kasvillisuus,
kuvataan avoimena alueena karttamerkillä 401 tai 402.
Väri: musta 30 % (60 linjaa/cm) tai harmaa.

301 Vesialue

304 Ylipääsemätön joki

305 Ylitettävä puro tai oja

306 Ylitettävä pieni puro tai oja

307 Pieni vesiuoma

309 Ylipääsemätön suo

310 Suo

Laajat vesialueet kuvataan 50 % sinisellä pisterasterilla. Pienet vesialueet kuvataan
100 % sinisellä. Rantaviivan väri on 100 % sininen.
Väri: sininen.

Ylipääsemättömän joen ja kanaalin rantaviivat kuvataan 100 % sinisillä viivoilla.
Väri: sininen.

Ylitettävä vähintään 2 m leveä vesiuoma. Yli 5 m leveä vesistö kuvataan mittakaavan
mukaisesti.
Väri: sininen.

Alle 2 m leveä ylitettävä vesiuoma tai kuivatusoja. Paremman luettavuuden saavutta-
miseksi suoalueiden ojat pitäisi kuvata karttamerkillä 305.
Väri: sininen.

Pieni kaivettu tai luonnon vesiuoma joka voi ajoittain olla kuiva.
Väri: sininen.

Suo, jonka ylittäminen on vaarallista tai mahdotonta. Reuna kuvataan 100 % sinisellä
viivalla.
Väri: sininen.

Ylitettävä suo, jolla on yleensä selvät reunat. Karttamerkin yhteydessä käytetään
kasvillisuuskuvausta, jolla kuvataan alueen kulkukelpoisuus ja avoimuus. Jos pieni
suo pitäisi kuvata karttamerkeillä 403 tai 404, on luettavuuden saavuttamiseksi
sallittua käyttää karttamerkkejä 401 tai 402.
Väri: sininen.

Kartalla kuvatut vesialueet ja suot auttavat kilpailijaa valitulla reitillä pysymisen ja paikantamisen lisäksi
korkeustasojen hahmottamiseen etenkin kartoista, joissa on paljon monimuotoisia korkeuskäyriä. Tässä
esiteltyjen karttamerkkien mukaiset maastokohteet saattavat kuivilla alueilla olla eri vuodenaikoina kuivia.

4.3 edet ja suotV
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106 Irtomaarinne

107 Maavalli

109 Uurre

Selvästi näkyvät ja ympäristöstään erottuvat maaston perustason leikkaukset, kuten
sora- ja hiekkakuopat, jokipenkereet sekä teiden ja rautateiden leikkaukset kuvataan
irtomaarinteenä. Poikkiviivat pitäisi ulottaa koko rinteen matkalle ylhäältä juureen,
mutta ne voidaan jättää pois kohdissa, joissa kaksi vastakkaista rinnettä ovat lähellä
toisiaan. Kulkukelvottomat rinteet tulee kuvata ylipääsemättömän jyrkänteen
merkillä (201). Erittäin korkeiden irtomaarinteiden viivan leveys voi olla 0,25 mm.
Väri: ruskea.

Selvästi havaittava maavalli. Minimikorkeus 1 m.
Väri: ruskea.

Irtomaarinteinen eroosion aiheuttama uoma tai juoksuhauta. Minimisyvyys 0,5 m.
Väri: ruskea.

201 Ylipääsemätön jyrkänne

202 Erittäin suuri kivi tai kivipilari

206 Kivi

210 Louhikko, kivikko

Ylipääsemätön jyrkänne, louhos tai korkea irtomaarinne (ks. 106) kuvataan taitekoh-
taan sijoitetulla 0,35 mm kantaviivalla, josta lähtevillä viettosuuntaviivoilla osoitetaan
jyrkänteen ulottuvuus yläreunasta juureen. Tilanpuutteen johdosta viettosuuntaviivat
voidaan jättää pois pystysuorista jyrkänteistä esim. solien kohdalla. Kapeiden solien
seinämät voi kuvata 0,30 mm kantaviivalla. Viettosuuntaviivat ulotetaan aluetta
kuvaavien karttamerkkien päälle, jos alueen reuna on jyrkänteessä kiinni. Kun
jyrkänne on vesistön rannalla siten, että maata pitkin ei jyrkänteen alapuolelta voida
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Selvästi havaittava kivi, jonka minimikorkeus on 1 m. Jokainen karttaan kuvattu kivi
pitäisi olla maastossa selvästi havaittavissa. Kiviä ei kuvata muilla karttamerkeillä.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Louhikkoinen tai kivikkoinen alue, joka vaikeuttaa kulkemista. Symbolit sijoitetaan
satunnaisesti ja niiden välisellä etäisyydellä kuvataan kivien määrää. Alue kuvataan
vähintään kolmella symbolilla. alueen kuvaamiseen.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Kalliot ja kivet muodostavat oman luokkansa maaston muotojen kuvaamisessa. Ne eivät yleensä vaikuta
reitinvalintoihin. Selvästi erottuvat kalliot ja kivet auttavat valitulla reitillä pysymisessä ja paikantamisessa.
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Avokalliona kuvataan pyöräilykelpoinen paljas kallio, jolla ei ole irtomaata eikä
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100 % sinisellä. Rantaviivan väri on 100 % sininen.
Väri: sininen.
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viivalla.
Väri: sininen.
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kasvillisuuskuvausta, jolla kuvataan alueen kulkukelpoisuus ja avoimuus. Jos pieni
suo pitäisi kuvata karttamerkeillä 403 tai 404, on luettavuuden saavuttamiseksi
sallittua käyttää karttamerkkejä 401 tai 402.
Väri: sininen.

Kartalla kuvatut vesialueet ja suot auttavat kilpailijaa valitulla reitillä pysymisen ja paikantamisen lisäksi
korkeustasojen hahmottamiseen etenkin kartoista, joissa on paljon monimuotoisia korkeuskäyriä. Tässä
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314 Erikoiskohde
Erityinen pieni vesikohde. Karttamerkin selitys tulee olla kartalla.
Väri: sininen.

Kasvillisuuskuvauksella on tärkeä merkitys pyöräsuunnistajalle reitillä pysymisessä ja paikantamisessa, mutta
se ei vaikuta reitinvalintoihin. Esimerkiksi kun kulku-uran toisella puolella on tiheää metsää ja toisella puolella
harvaa, antaa se informaatiota sijainnista. Suunnistuskartassa maaston eri osien erilainen kulkukelpoisuus
kuvataan omilla karttamerkeillään. Pyöräsuunnistuskartassa tämä ei ole välttämätöntä, vaan tärkeätä on
kuvata näkyvyys maaston eri kohdissa. On todettu, että kartta täyttää vaatimuksen hyvästä luettavuudesta, kun
käytetään rajoittuneen näkyvyyden alueilla vain yhtä vihreää (karttamerkki 406, vihreä 30 %).

Tulee myös huomioida, että suunnistuskartan karttamerkkejä 414 (erittäin selvä kuvioraja) ja 416 (selvä
kuvioraja) ei käytetä pyöräsuunnistuskartassa, koska ne voisivat sekoittaa kulku-urien kuvausta.

Kasvillisuutta kuvaavien karttamerkkien pääperiaatteet:

401Avoin puuton alue

402Avoin alue, jolla yksittäisiä puita

403 Puoliavoin alue

404 Puoliavoin alue, jolla yksittäisiä puita

Viljelty maa, pelto, kenttä, niitty, ruohikko tms. alue, jolla ei ole puita. Jos kartalla on
keltaisia alueita hallitsevan paljon, voidaan käyttää 75 % keltaista. Ne alueet, jotka
suunnistuskartassa kuvataan viljellyn maan karttamerkillä 415, kuvataan pyöräsuun-
nistuskartassa tällä karttamerkillä.
Väri: keltainen.

Ruohon tms. peittämä alue, jolla on yksittäisiä puita tai pensaita. Kartalla alle 10 mm2
kokoiset alueet kuvataan karttamerkillä 401. Yksittäisiä puita voi kuvata karttamer-
keillä 418, 419 tai 420.
Väri: keltainen (20 linjaa/cm).

Epätasainen, avoin kanerva- ja heinänummi, hakkuualue, hiljattain istutettu alle 1 m
taimikko tai muu käytännössä avoin alue, jolla paljon aluskasvillisuutta, kuten
kanervaa tai korkeaa heinää.
Väri: keltainen 50 % (60 linjaa/cm).

Tällä karttamerkillä kuvataan puoliavoin alue, jolla on yksittäisiä puita. Kartalla alle
16 mm2 kokoiset alueet kuvataan karttamerkillä (403). Yksittäisiä puita voi kuvata
karttamerkeillä 418, 419 tai 420.
Väri: keltainen 70 % (60 linjaa/cm), valkoinen 48.5 % (14.3 linjaa/cm).

w

w

w

valkoinen kuvaa metsää, jossa on hyvä näkyvyys
keltaisella kuvataan maaston avoimuutta luokittain
vihreällä kuvataan metsän tiheyttä sen kulkukelpoisuuden mukaisesti

4.4 Kasvillisuus
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405 Metsä: hyvä näkyvyys

406 Metsä: rajoittunut näkyvyys

412 Puutarha

413 Viinitarha

418, 419, 420 Kasvillisuuden erikoiskohde

Alueelle tyypillinen, tavanomainen avoin metsämaa. Mikäli metsän osakin on niin
tiheä, että kilpailija joutuu taluttamaan tai kantamaan polkupyöräänsä, ei tätä
karttamerkkiä käytetä.
Väri: valkoinen.

Alue, jolla on puustoa niin tiheästi ja näkyvyys niin rajoittunut, että kilpailija joutuu
taluttamaan tai kantamaan polkupyöräänsä tai niin, että kulkeminen on mahdotonta.
Väri: vihreä 30 % (60 linjaa/cm).

Puutarhapuita tai -pensaita kasvava peltomaa. Pisteet voidaan suunnata niin, että ne
osoittavat kasvillisuuden suunnan. Jos kartalla on keltaisia alueita hallitsevan paljon,
voidaan käyttää 75 % keltaista.
Väri: keltainen, vihreä 25 % (12,5 linjaa/cm).

Viivat voidaan suunnata niin, että ne osoittavat kasvillisuuden suunnan. Jos kartalla
on keltaisia alueita hallitsevan paljon, voidaan käyttää 75 % keltaista.
Väri: keltainen ja vihreä.

Näitä karttamerkkejä voidaan käyttää pienten kasvillisuuskohteiden kuvaamiseen.
Karttamerkin selitys tulee olla kartalla.
Väri: vihreä.

501 Moottoritie

502 Päätie

503 Pienempi tie

Kaksiajoratainen tie. Karttamerkillä kuvataan tie sen todellisen leveyden mukaan,
mutta ei kuitenkaan kapeampana kuin tässä esitetty. Reuna- ja keskiviivojen väli
täytetään 50 % ruskealla.
Väri: musta ja ruskea 50 %.

Päällystetty, yli 5 m leveä tie. Karttamerkillä kuvataan tie sen todellisen leveyden
mukaan, mutta ei kuitenkaan kapeampana kuin tässä esitetty. Reunaviivojen väli
täytetään 50 % ruskealla. Karttamerkkiä käytetään vain päällystettyjen teiden
kuvaamiseen.
Väri: musta ja ruskea 50 %.

Päällystetty, 1,5-5 m leveä tie. Reunaviivojen väli täytetään 50 % ruskealla.
Karttamerkkiä käytetään vain päällystettyjen teiden kuvaamiseen.
Väri: musta ja ruskea 50 %.

Kartalla kuvattu kulku-urien verkko on kilpailijalle olennaisen tärkeätä informaatiota. Muutkin ihmisen
aikaansaamat ja rakentamat kohteet ovat tärkeitä kartanlukukohteita ja rastipisteitä.
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314 Erikoiskohde
Erityinen pieni vesikohde. Karttamerkin selitys tulee olla kartalla.
Väri: sininen.

Kasvillisuuskuvauksella on tärkeä merkitys pyöräsuunnistajalle reitillä pysymisessä ja paikantamisessa, mutta
se ei vaikuta reitinvalintoihin. Esimerkiksi kun kulku-uran toisella puolella on tiheää metsää ja toisella puolella
harvaa, antaa se informaatiota sijainnista. Suunnistuskartassa maaston eri osien erilainen kulkukelpoisuus
kuvataan omilla karttamerkeillään. Pyöräsuunnistuskartassa tämä ei ole välttämätöntä, vaan tärkeätä on
kuvata näkyvyys maaston eri kohdissa. On todettu, että kartta täyttää vaatimuksen hyvästä luettavuudesta, kun
käytetään rajoittuneen näkyvyyden alueilla vain yhtä vihreää (karttamerkki 406, vihreä 30 %).

Tulee myös huomioida, että suunnistuskartan karttamerkkejä 414 (erittäin selvä kuvioraja) ja 416 (selvä
kuvioraja) ei käytetä pyöräsuunnistuskartassa, koska ne voisivat sekoittaa kulku-urien kuvausta.

Kasvillisuutta kuvaavien karttamerkkien pääperiaatteet:

401Avoin puuton alue

402Avoin alue, jolla yksittäisiä puita

403 Puoliavoin alue

404 Puoliavoin alue, jolla yksittäisiä puita

Viljelty maa, pelto, kenttä, niitty, ruohikko tms. alue, jolla ei ole puita. Jos kartalla on
keltaisia alueita hallitsevan paljon, voidaan käyttää 75 % keltaista. Ne alueet, jotka
suunnistuskartassa kuvataan viljellyn maan karttamerkillä 415, kuvataan pyöräsuun-
nistuskartassa tällä karttamerkillä.
Väri: keltainen.

Ruohon tms. peittämä alue, jolla on yksittäisiä puita tai pensaita. Kartalla alle 10 mm2
kokoiset alueet kuvataan karttamerkillä 401. Yksittäisiä puita voi kuvata karttamer-
keillä 418, 419 tai 420.
Väri: keltainen (20 linjaa/cm).

Epätasainen, avoin kanerva- ja heinänummi, hakkuualue, hiljattain istutettu alle 1 m
taimikko tai muu käytännössä avoin alue, jolla paljon aluskasvillisuutta, kuten
kanervaa tai korkeaa heinää.
Väri: keltainen 50 % (60 linjaa/cm).

Tällä karttamerkillä kuvataan puoliavoin alue, jolla on yksittäisiä puita. Kartalla alle
16 mm2 kokoiset alueet kuvataan karttamerkillä (403). Yksittäisiä puita voi kuvata
karttamerkeillä 418, 419 tai 420.
Väri: keltainen 70 % (60 linjaa/cm), valkoinen 48.5 % (14.3 linjaa/cm).

w

w

w

valkoinen kuvaa metsää, jossa on hyvä näkyvyys
keltaisella kuvataan maaston avoimuutta luokittain
vihreällä kuvataan metsän tiheyttä sen kulkukelpoisuuden mukaisesti
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405 Metsä: hyvä näkyvyys

406 Metsä: rajoittunut näkyvyys

412 Puutarha

413 Viinitarha

418, 419, 420 Kasvillisuuden erikoiskohde

Alueelle tyypillinen, tavanomainen avoin metsämaa. Mikäli metsän osakin on niin
tiheä, että kilpailija joutuu taluttamaan tai kantamaan polkupyöräänsä, ei tätä
karttamerkkiä käytetä.
Väri: valkoinen.

Alue, jolla on puustoa niin tiheästi ja näkyvyys niin rajoittunut, että kilpailija joutuu
taluttamaan tai kantamaan polkupyöräänsä tai niin, että kulkeminen on mahdotonta.
Väri: vihreä 30 % (60 linjaa/cm).

Puutarhapuita tai -pensaita kasvava peltomaa. Pisteet voidaan suunnata niin, että ne
osoittavat kasvillisuuden suunnan. Jos kartalla on keltaisia alueita hallitsevan paljon,
voidaan käyttää 75 % keltaista.
Väri: keltainen, vihreä 25 % (12,5 linjaa/cm).

Viivat voidaan suunnata niin, että ne osoittavat kasvillisuuden suunnan. Jos kartalla
on keltaisia alueita hallitsevan paljon, voidaan käyttää 75 % keltaista.
Väri: keltainen ja vihreä.

Näitä karttamerkkejä voidaan käyttää pienten kasvillisuuskohteiden kuvaamiseen.
Karttamerkin selitys tulee olla kartalla.
Väri: vihreä.

501 Moottoritie

502 Päätie

503 Pienempi tie

Kaksiajoratainen tie. Karttamerkillä kuvataan tie sen todellisen leveyden mukaan,
mutta ei kuitenkaan kapeampana kuin tässä esitetty. Reuna- ja keskiviivojen väli
täytetään 50 % ruskealla.
Väri: musta ja ruskea 50 %.

Päällystetty, yli 5 m leveä tie. Karttamerkillä kuvataan tie sen todellisen leveyden
mukaan, mutta ei kuitenkaan kapeampana kuin tässä esitetty. Reunaviivojen väli
täytetään 50 % ruskealla. Karttamerkkiä käytetään vain päällystettyjen teiden
kuvaamiseen.
Väri: musta ja ruskea 50 %.

Päällystetty, 1,5-5 m leveä tie. Reunaviivojen väli täytetään 50 % ruskealla.
Karttamerkkiä käytetään vain päällystettyjen teiden kuvaamiseen.
Väri: musta ja ruskea 50 %.

Kartalla kuvattu kulku-urien verkko on kilpailijalle olennaisen tärkeätä informaatiota. Muutkin ihmisen
aikaansaamat ja rakentamat kohteet ovat tärkeitä kartanlukukohteita ja rastipisteitä.
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831 Tie, nopeasti ajettava

832 Polku, nopeasti ajettava

833 Tie, melko nopeasti ajettava

834 Polku, melko nopeasti ajettava

835 Tie, hitaasti ajettava

836 Polku, hitaasti ajettava

837 Tie, vaikeasti ajettava

Aina hyväpintainen tie, jonka leveys on vähintään 1,5 m. Metsätie tai paljon käytetty
tie, jolla ei ole esteitä.Ajonopeus 75-100 %.
Väri: musta.

Enintään 1,5 m leveä paljon käytetty polku. Tasainen, puhdas polku, jolla ei veden
tms. aiheuttamia uria eikä esteitä.Ajonopeus 75-100 %.
Väri: musta.

Vähintään 1,5 m leveä tie, jolla on joitakin ajonopeutta alentavia hidasteita, kuten
kiviä, lohkareita, juuria, heinää, hiekkaa tai mutaa.Ajonopeus 50-75 %.
Väri: musta.

Enintään 1,5 m leveä polku, jolla on joitakin ajonopeutta alentavia hidasteita, kuten
kiviä, lohkareita, juuria, heinää, hiekkaa tai mutaa.Ajonopeus 50-75 %.
Väri: musta.

Vähintään 1,5 m leveä tie, jolla on niin paljon esteitä, että kilpailijan on pakko valita
ajolinjansa välttääkseen ne. Tällaisia esteitä ovat kivet, lohkareet, juuret, heinä,
hiekka ja muta. Pinta voi olla kivikkoinen. Polkeminen on vaikeampaa, kulkeminen
hidasta. Taitava pyöräilijä pystyy ajamaan. Vähemmän taitava pyöräilijä voi joutua
taluttamaan pyöräänsä.Ajonopeus 25-50 %.
Väri: musta.

Enintään 1,5 m leveä polku, jolla on niin paljon esteitä, että kilpailijan on pakko valita
ajolinjansa välttääkseen ne. Tällaisia esteitä ovat kivet, lohkareet, juuret, heinä,
hiekka ja muta. Pinta voi olla kivikkoinen. Polkeminen on vaikeampaa, kulkeminen
hidasta. Taitava pyöräilijä pystyy ajamaan. Vähemmän taitava pyöräilijä voi joutua
taluttamaan pyöräänsä.Ajonopeus 25-50 %.
Väri: musta

Vähintään 1,5 m leveä tie, jolla on vaikeita esteitä, kuten juuria, syvää hiekkaa tai
mutaa, veden tms. aiheuttamia uria tai kivisiä kynnyksiä. Erittäin hidas tai mahdoton
ajaa. Taitavakin pyöräilijä voi joutua taluttamaan pyöräänsä. Ajonopeus enintään 25
%
Väri: musta

.

.

Tiet ja polut on jaettu neljään ajonopeusluokkaan sen perusteella, millaista nopeutta niillä on mahdollista
pyöräillä:

Nopeasti ajettava 75-100 %
Melko nopeasti ajettava 50-75 %
Hitaasti ajettava 25-50 %
Vaikeasti ajettava enintään 25 %
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838 Polku, vaikeasti ajettava

839Alue, jolla ajaminen on sallittua ja mahdollista, epävirallinen

509.1 Kapea linja

510 Selvä polunhaara

511 Epäselvä polunhaara

515 Rautatie

516 Sähkölinja, köysirata tai hiihtohissi

517 Voimajohtolinja

518 Tunneli

521 Kivimuuri, kiviaita

Enintään 1.5 m leveä polku, jolla on vaikeita esteitä, kuten juuria, syvää hiekkaa tai
mutaa, veden tms. aiheuttamia uria tai kivisiä kynnyksiä. Erittäin hidas tai mahdoton
ajaa. Taitavakin pyöräilijä voi joutua taluttamaan pyöräänsä. Ajonopeus enintään 25
%
Väri: musta

Karttamerkillä kuvataan kulku-urien ulkopuolella olevaa aluetta (maastoa), jolla
ajaminen on normaalisti kielletty. Karttamerkkiä voidaan käyttää myös pienillä
alueilla, joilla kulku-uria on niin paljon, että niitä ei voida kuvata kartalla selkeästi.

Ajokelvoton kapea metsälinja kuvataan kartalla.
Väri: keltainen.

Teiden ja polkujen näkyvät haarat ja risteykset kuvataan niin, että viivat piirretään
haaran tai risteyksen kohdalla yhteen.
Väri: musta.

Teiden ja polkujen heikosti havaittavat haarat ja risteykset kuvataan niin, että
haarautuvien tai risteävien urien viivojen päät jäävät avoimeksi.
Väri: musta.

Rautatie tai muu kiskoväylä.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Poikkiviivoilla osoitetaan tarkasti pylväiden paikat.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Voimajohtolinjat kuvataan kaksoisviivalla. Viivojen etäisyydellä toisistaan voidaan
kuvata linjan leveyttä.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Tien, rautatien tai vastaavan alikulku, jota suunnistaja voi käyttää. Merkkiä käytetään
vaikka alikulkuun ei johdakaan tietä tai polkua.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Merkillä kuvataan kaikki näkyvät kivimuurit ja -aidat. Mikäli kivimuuri tai -aita on
kielletty ylittää, se pitää merkitä ylipääsemättömän esteen merkillä (707).
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

.
.

.

IOF:n pyöräsuunnistuskomissio testaa tämän karttamerkin käyttöä kansainvälisissä
pyöräsuunnistuskilpailuissa kausilla 2010-2011. Tavoitteena on, että IOF hyväksyy
sen virallisesti vuonna 2012. (Liite 1).
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831 Tie, nopeasti ajettava

832 Polku, nopeasti ajettava

833 Tie, melko nopeasti ajettava

834 Polku, melko nopeasti ajettava

835 Tie, hitaasti ajettava

836 Polku, hitaasti ajettava

837 Tie, vaikeasti ajettava

Aina hyväpintainen tie, jonka leveys on vähintään 1,5 m. Metsätie tai paljon käytetty
tie, jolla ei ole esteitä.Ajonopeus 75-100 %.
Väri: musta.

Enintään 1,5 m leveä paljon käytetty polku. Tasainen, puhdas polku, jolla ei veden
tms. aiheuttamia uria eikä esteitä.Ajonopeus 75-100 %.
Väri: musta.

Vähintään 1,5 m leveä tie, jolla on joitakin ajonopeutta alentavia hidasteita, kuten
kiviä, lohkareita, juuria, heinää, hiekkaa tai mutaa.Ajonopeus 50-75 %.
Väri: musta.

Enintään 1,5 m leveä polku, jolla on joitakin ajonopeutta alentavia hidasteita, kuten
kiviä, lohkareita, juuria, heinää, hiekkaa tai mutaa.Ajonopeus 50-75 %.
Väri: musta.

Vähintään 1,5 m leveä tie, jolla on niin paljon esteitä, että kilpailijan on pakko valita
ajolinjansa välttääkseen ne. Tällaisia esteitä ovat kivet, lohkareet, juuret, heinä,
hiekka ja muta. Pinta voi olla kivikkoinen. Polkeminen on vaikeampaa, kulkeminen
hidasta. Taitava pyöräilijä pystyy ajamaan. Vähemmän taitava pyöräilijä voi joutua
taluttamaan pyöräänsä.Ajonopeus 25-50 %.
Väri: musta.

Enintään 1,5 m leveä polku, jolla on niin paljon esteitä, että kilpailijan on pakko valita
ajolinjansa välttääkseen ne. Tällaisia esteitä ovat kivet, lohkareet, juuret, heinä,
hiekka ja muta. Pinta voi olla kivikkoinen. Polkeminen on vaikeampaa, kulkeminen
hidasta. Taitava pyöräilijä pystyy ajamaan. Vähemmän taitava pyöräilijä voi joutua
taluttamaan pyöräänsä.Ajonopeus 25-50 %.
Väri: musta

Vähintään 1,5 m leveä tie, jolla on vaikeita esteitä, kuten juuria, syvää hiekkaa tai
mutaa, veden tms. aiheuttamia uria tai kivisiä kynnyksiä. Erittäin hidas tai mahdoton
ajaa. Taitavakin pyöräilijä voi joutua taluttamaan pyöräänsä. Ajonopeus enintään 25
%
Väri: musta
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Tiet ja polut on jaettu neljään ajonopeusluokkaan sen perusteella, millaista nopeutta niillä on mahdollista
pyöräillä:

Nopeasti ajettava 75-100 %
Melko nopeasti ajettava 50-75 %
Hitaasti ajettava 25-50 %
Vaikeasti ajettava enintään 25 %
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838 Polku, vaikeasti ajettava

839Alue, jolla ajaminen on sallittua ja mahdollista, epävirallinen

509.1 Kapea linja

510 Selvä polunhaara

511 Epäselvä polunhaara

515 Rautatie

516 Sähkölinja, köysirata tai hiihtohissi

517 Voimajohtolinja

518 Tunneli

521 Kivimuuri, kiviaita

Enintään 1.5 m leveä polku, jolla on vaikeita esteitä, kuten juuria, syvää hiekkaa tai
mutaa, veden tms. aiheuttamia uria tai kivisiä kynnyksiä. Erittäin hidas tai mahdoton
ajaa. Taitavakin pyöräilijä voi joutua taluttamaan pyöräänsä. Ajonopeus enintään 25
%
Väri: musta

Karttamerkillä kuvataan kulku-urien ulkopuolella olevaa aluetta (maastoa), jolla
ajaminen on normaalisti kielletty. Karttamerkkiä voidaan käyttää myös pienillä
alueilla, joilla kulku-uria on niin paljon, että niitä ei voida kuvata kartalla selkeästi.

Ajokelvoton kapea metsälinja kuvataan kartalla.
Väri: keltainen.

Teiden ja polkujen näkyvät haarat ja risteykset kuvataan niin, että viivat piirretään
haaran tai risteyksen kohdalla yhteen.
Väri: musta.

Teiden ja polkujen heikosti havaittavat haarat ja risteykset kuvataan niin, että
haarautuvien tai risteävien urien viivojen päät jäävät avoimeksi.
Väri: musta.

Rautatie tai muu kiskoväylä.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Poikkiviivoilla osoitetaan tarkasti pylväiden paikat.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Voimajohtolinjat kuvataan kaksoisviivalla. Viivojen etäisyydellä toisistaan voidaan
kuvata linjan leveyttä.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Tien, rautatien tai vastaavan alikulku, jota suunnistaja voi käyttää. Merkkiä käytetään
vaikka alikulkuun ei johdakaan tietä tai polkua.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Merkillä kuvataan kaikki näkyvät kivimuurit ja -aidat. Mikäli kivimuuri tai -aita on
kielletty ylittää, se pitää merkitä ylipääsemättömän esteen merkillä (707).
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).
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IOF:n pyöräsuunnistuskomissio testaa tämän karttamerkin käyttöä kansainvälisissä
pyöräsuunnistuskilpailuissa kausilla 2010-2011. Tavoitteena on, että IOF hyväksyy
sen virallisesti vuonna 2012. (Liite 1).
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524 Korkea aita

525 Portti

526 Rakennus

527 Pihamaa

529 Kovapintainen alue

531Ampumarata

532 Hauta

534 Ylipääsemätön putki

535 Korkea torni

Umpinainen aita tai lanka-aita, joka ei ole kilpailijan ylitettävissä. Mikäli korkea aita on
kielletty ylittää, se pitää merkitä ylipääsemättömän esteen merkillä (707).
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Merkillä kuvataan kaikki ylitsepääsemättömien aitojen ja muurien portit ja ylityskoh-
dat. Merkkiä käytetään kivimuurin ja -aidan (521), korkean aidan (524) ja yli-
pääsemättömän putken (534) porttien ja ylityskohtien kuvaamiseen.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Rakennus kuvataan muotonsa mukaisesti. Kartan mittakaava voi rajoittaa kuvauk-
sen tarkkuutta. Seiniä ei kuvata mustalla viivalla. Musta väri on tarkoitettu vain
ajourien kuvaamiseen.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Merkillä kuvataan talojen piha-alueet ja puutarhat ja muut rakennetut alueet. Merkin
kuvaaman alueen sisään merkitään rakennukset , tiestö ja muutkin selvästi näkyvät
kartanlukukohteet.
Suomessa pihamaan merkillä kuvatut alueet ovat aina kiellettyjä alueita. Piha-alueen
halki kulkevan tien tai polun merkitsemisestä karttaan on syytä hankkia maanomista-
jan suostumus. Esim. ajotien katkaisu pihamaan kohdalta saattaa estää luvattoman
liikkumisen pihamaan läpi.
Väri: keltainen 100% ja vihreä 50% (60 linjaa/cm), tai musta 32% (27 linjaa/cm)

Kovapintainen alue, jota käytetään esim. pysäköintiin. Ajaminen kovapintaisella
alueella on yleensä sallittu. Jos ajaminen on kielletty, tulee se merkitä kielletyn alueen
merkillä (709).
Väri: musta ja ruskea 50% (60 linjaa/cm).

Ampumarata kuvataan erikoismerkillä, jolla osoitetaan myös mahdollista vaaraa.
Ampumaradan rakennukset kuvataan rakennuksina.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Selvästi näkyvä hautapaikka, joka on merkitty kivellä tai muistomerkillä. Merkin
painopiste osoittaa kohteen paikan ja merkki osoittaa pohjoiseen. Hautausmaa
merkitään tasaisella peitolla käyttäen tätä merkkiä.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Putkilinja, jota ei voi ylittää. Mikäli putkilinja on kielletty ylittää, se pitää merkitä
ylipääsemättömän esteen merkillä (707).
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Korkea torni tai masto, joka ulottuu ympäröivän puuston yläpuolelle. Merkin painopis-
te osoittaa kohteen paikan.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).
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701 Lähtö

702 Rasti

Lähtö tai kartanjakopaikka (jos se ei ole lähdössä) osoitetaan tasasivuisella kolmiol-
la, jonka yksi kärki osoittaa lähtösuuntaan. Kolmion keskipiste osoittaa lähdön tai
kartanjakopaikan tarkan sijainnin.
Väri: Ylempi violetti

Rastit merkitään ympyrällä, jonka keskipiste osoittaa tarkasti rastipistettä. Ympyrä
voidaan katkaista peittämästä tärkeitä kartanlukukohteita. Rastiympyrän halkaisija
on sama kaikissa mittakaavoissa.
Väri:Alempi violetti

.

.

601 Suunnanottoviiva

602 Kohdistusristi

603 Korkeusluku

Suunnanottoviivoilla osoitetaan maaston magneettinen pohjoissuunta. Viivojen
etäisyyksien tulisi olla 1:5000-, 1:7500- ja 1:10 000-mittakaavaisilla kartoilla 30 mm.
1:15 000- ja 1:20 000-mittakaavaisilla kartoilla etäisyyksien tulisi olla 20 mm.
Suunnanottoviivat katkaistaan kohdista, joissa ne peittäisivät karttamerkkejä, kuten
kiviä, jyrkänteitä, ojan haaroja ja polunpäitä.
Väri: sininen

Kartan reunoille sijoitetaan epäsymmetrisesti vähintään kolme kohdistusristiä.
Kohdistusristien avulla tarkistetaan värien kohdistuminen.
Väri: kaikki värit

Maanpinnan korkeuslukuja käytetään osoittamaan karkeasti maaston korkeuseroja.
Korkeus ilmoitetaan tasametreinä. Vedenpinnan korkeus merkitään ilman pistettä.
Korkeusluvut kirjoitetaan vaakasuoraan.
Väri: Ylempi violetti
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536 Matala torni

538 Ruokintateline

539 ja 540 Rakennettu erikoiskohde

Selvästi havaittava pieni torni tai metsästyslava. Merkin painopiste osoittaa kohteen
paikan.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Vapaasti seisova tai puuhun kiinnitetty rakennelma metsän eläinten ruokintaan.
Merkin painopiste osoittaa kohteen paikan. Maastoon pääsykiellosta johtuen kohteet
voidaan jättää kuvaamatta. TAI: Kohteet voidaan jättää kuvaamatta, jos niitä hoitava
taho niin haluaa.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Rakennetut erikoiskohteet kuvataan näillä merkeillä. Kartassa käytettyjen merkkien
selitys tulee antaa kartalla.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

4.7 Ratamerkinnät

4.6 Tekniset erkinnätm
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524 Korkea aita

525 Portti

526 Rakennus

527 Pihamaa

529 Kovapintainen alue

531Ampumarata

532 Hauta

534 Ylipääsemätön putki

535 Korkea torni

Umpinainen aita tai lanka-aita, joka ei ole kilpailijan ylitettävissä. Mikäli korkea aita on
kielletty ylittää, se pitää merkitä ylipääsemättömän esteen merkillä (707).
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Merkillä kuvataan kaikki ylitsepääsemättömien aitojen ja muurien portit ja ylityskoh-
dat. Merkkiä käytetään kivimuurin ja -aidan (521), korkean aidan (524) ja yli-
pääsemättömän putken (534) porttien ja ylityskohtien kuvaamiseen.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Rakennus kuvataan muotonsa mukaisesti. Kartan mittakaava voi rajoittaa kuvauk-
sen tarkkuutta. Seiniä ei kuvata mustalla viivalla. Musta väri on tarkoitettu vain
ajourien kuvaamiseen.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Merkillä kuvataan talojen piha-alueet ja puutarhat ja muut rakennetut alueet. Merkin
kuvaaman alueen sisään merkitään rakennukset , tiestö ja muutkin selvästi näkyvät
kartanlukukohteet.
Suomessa pihamaan merkillä kuvatut alueet ovat aina kiellettyjä alueita. Piha-alueen
halki kulkevan tien tai polun merkitsemisestä karttaan on syytä hankkia maanomista-
jan suostumus. Esim. ajotien katkaisu pihamaan kohdalta saattaa estää luvattoman
liikkumisen pihamaan läpi.
Väri: keltainen 100% ja vihreä 50% (60 linjaa/cm), tai musta 32% (27 linjaa/cm)

Kovapintainen alue, jota käytetään esim. pysäköintiin. Ajaminen kovapintaisella
alueella on yleensä sallittu. Jos ajaminen on kielletty, tulee se merkitä kielletyn alueen
merkillä (709).
Väri: musta ja ruskea 50% (60 linjaa/cm).

Ampumarata kuvataan erikoismerkillä, jolla osoitetaan myös mahdollista vaaraa.
Ampumaradan rakennukset kuvataan rakennuksina.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Selvästi näkyvä hautapaikka, joka on merkitty kivellä tai muistomerkillä. Merkin
painopiste osoittaa kohteen paikan ja merkki osoittaa pohjoiseen. Hautausmaa
merkitään tasaisella peitolla käyttäen tätä merkkiä.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Putkilinja, jota ei voi ylittää. Mikäli putkilinja on kielletty ylittää, se pitää merkitä
ylipääsemättömän esteen merkillä (707).
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Korkea torni tai masto, joka ulottuu ympäröivän puuston yläpuolelle. Merkin painopis-
te osoittaa kohteen paikan.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).
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701 Lähtö

702 Rasti

Lähtö tai kartanjakopaikka (jos se ei ole lähdössä) osoitetaan tasasivuisella kolmiol-
la, jonka yksi kärki osoittaa lähtösuuntaan. Kolmion keskipiste osoittaa lähdön tai
kartanjakopaikan tarkan sijainnin.
Väri: Ylempi violetti

Rastit merkitään ympyrällä, jonka keskipiste osoittaa tarkasti rastipistettä. Ympyrä
voidaan katkaista peittämästä tärkeitä kartanlukukohteita. Rastiympyrän halkaisija
on sama kaikissa mittakaavoissa.
Väri:Alempi violetti
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601 Suunnanottoviiva

602 Kohdistusristi

603 Korkeusluku

Suunnanottoviivoilla osoitetaan maaston magneettinen pohjoissuunta. Viivojen
etäisyyksien tulisi olla 1:5000-, 1:7500- ja 1:10 000-mittakaavaisilla kartoilla 30 mm.
1:15 000- ja 1:20 000-mittakaavaisilla kartoilla etäisyyksien tulisi olla 20 mm.
Suunnanottoviivat katkaistaan kohdista, joissa ne peittäisivät karttamerkkejä, kuten
kiviä, jyrkänteitä, ojan haaroja ja polunpäitä.
Väri: sininen

Kartan reunoille sijoitetaan epäsymmetrisesti vähintään kolme kohdistusristiä.
Kohdistusristien avulla tarkistetaan värien kohdistuminen.
Väri: kaikki värit

Maanpinnan korkeuslukuja käytetään osoittamaan karkeasti maaston korkeuseroja.
Korkeus ilmoitetaan tasametreinä. Vedenpinnan korkeus merkitään ilman pistettä.
Korkeusluvut kirjoitetaan vaakasuoraan.
Väri: Ylempi violetti

.

.

.

536 Matala torni

538 Ruokintateline

539 ja 540 Rakennettu erikoiskohde

Selvästi havaittava pieni torni tai metsästyslava. Merkin painopiste osoittaa kohteen
paikan.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Vapaasti seisova tai puuhun kiinnitetty rakennelma metsän eläinten ruokintaan.
Merkin painopiste osoittaa kohteen paikan. Maastoon pääsykiellosta johtuen kohteet
voidaan jättää kuvaamatta. TAI: Kohteet voidaan jättää kuvaamatta, jos niitä hoitava
taho niin haluaa.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).

Rakennetut erikoiskohteet kuvataan näillä merkeillä. Kartassa käytettyjen merkkien
selitys tulee antaa kartalla.
Väri: musta 70 % (60 linjaa/cm).
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840 Rasti ja kohdistinpiste

703 Rastin numero

704 Yhdysviiva

705 Viitoitettu reitti

706 Maali

707 Ylipääsemätön este

708 Ylityspaikka

709 Kielletty alue

711 Kielletty reitti

Kohdistinpistettä eli pistettä rastiympyrän keskellä voidaan käyttää osoittamaan
rastin tarkka paikka esim. tiheässä uraverkostossa. Kohdistinpistettä tulee käyttää
tapauksissa, joissa rastin sijainti ei ole muuten selvä.
Väri:Alempi violetti (rasti) ja ylempi violetti (kohdistinpiste)

Rastinumerot (ja rastitunnukset) sijoitetaan niin, ettei niillä peitetä tärkeitä kartanlu-
kukohteita. Numerot kirjoitetaan niin, että niiden yläosa osoittaa pohjoiseen. Fontti
Arial, numeron korkeus kartalla 4 mm.
Väri: Ylempi violetti

Lähtö ja rastit sekä tarvittaessa myös maali yhdistetään yhdysviivalla käyntijärjestyk-
sen mukaisesti. Yhdysviivat pitäisi katkaista niiltä kohdin kuin ne peittävät tärkeitä
kartanlukukohteita.
Väri:Alempi violetti

Viitoitettu reitti merkitään katkoviivalla. Mikäli merkkiä on käytetty ennen tai jälkeen
rastin, osoittaa se kilpailijalle pakollisen reitin. Merkkiä voidaan käyttää myös
kohdissa, joissa urien ulkopuoliseen maastoon on viitoitettu ajamisen sallivia
reittejä.
Väri: Ylempi violetti

Maali merkitään kaksoisympyrällä.
Väri: Ylempi violetti

Kohde, jonka ylittäminen, alittaminen tai läpimeno on kielletty.
Väri: Ylempi violetti

Muurin, aidan, tien ja rautatien ym. ylitys- ja alituspaikat sekä tunnelien ja kiellettyjen
alueiden läpikulkupaikat merkitään kahdella ulospäin kaarevalla viivalla.
Väri: Ylempi violetti

Kielletty alue merkitään pystysuorin viivoin. Reunaviiva voidaan piirtää. Alueet, jotka
saattavat olla vaarallisia kilpailijoille, tulee merkitä tällä merkillä.
Väri: Ylempi violetti

Reitti, jota ei saa käyttää, osoitetaan siksak-viivalla. Viivan tulee olla mahdollisimman
jatkuva. Mikäli kielletyn reitin poikki on sallittu ylityspaikka, merkitään se portin tavoin
kahdella kohtisuoralla viivalla yli kielletyn reitin. Kielletyn reitin pitempi sallittu osa
rajataan samalla tavalla kohtisuorin viivoin.
Väri: Ylempi violetti
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712 Ensiapupaikka

713 Juomapaikka

843 Vaarallinen este tiellä tai polulla, portaat

844 Ylipääsemätön este ja este, joka on kielletty ylittää

Merkillä osoitetaan ensiapupaikan sijainti.
Väri: Ylempi violetti

Merkillä osoitetaan juomapaikka silloin, kun se ei ole rastilla.
Väri: Ylempi violetti

Vaaralliset esteet tulee kuvata kartalla erittäin selkeästi violetilla päällepainatuksella.
Merkkiä tulisi käyttää kaikkien sellaisten kohteiden kuvaamiseen, jotka on vaikea
ylittää. Merkkiä voi käyttää portaiden kuvaamiseen. Portaille ei ole määritelty omaa
merkkiään. Mikäli este on ylipääsemätön, käytetään merkkiä 844.
Väri: Ylempi violetti

Merkkiä voidaan käyttää kaikkiin kohteisiin, jotka ovat kiellettyjä tai mahdottomia
ylittää, kuten ylipääsemättömät esteet, aidat ja muurit, jotka ovat kiellettyjä tai
mahdottomia ylittää, lyhyet osat teitä, tiet ja polut, joita ei saa käyttää (pitemmillä
kielletyn tien osilla tulee käyttää merkkiä 711). Kohdissa, joissa kaksi tietä tai polkua
melkein kohtaavat, mutta tilanne ei ole ilmiselvä kartalla, tätä merkkiä voidaan
käyttää osoittamaan, että ylitys on kielletty.
Väri: Ylempi violetti
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840 Rasti ja kohdistinpiste

703 Rastin numero

704 Yhdysviiva

705 Viitoitettu reitti

706 Maali

707 Ylipääsemätön este

708 Ylityspaikka

709 Kielletty alue

711 Kielletty reitti

Kohdistinpistettä eli pistettä rastiympyrän keskellä voidaan käyttää osoittamaan
rastin tarkka paikka esim. tiheässä uraverkostossa. Kohdistinpistettä tulee käyttää
tapauksissa, joissa rastin sijainti ei ole muuten selvä.
Väri:Alempi violetti (rasti) ja ylempi violetti (kohdistinpiste)

Rastinumerot (ja rastitunnukset) sijoitetaan niin, ettei niillä peitetä tärkeitä kartanlu-
kukohteita. Numerot kirjoitetaan niin, että niiden yläosa osoittaa pohjoiseen. Fontti
Arial, numeron korkeus kartalla 4 mm.
Väri: Ylempi violetti

Lähtö ja rastit sekä tarvittaessa myös maali yhdistetään yhdysviivalla käyntijärjestyk-
sen mukaisesti. Yhdysviivat pitäisi katkaista niiltä kohdin kuin ne peittävät tärkeitä
kartanlukukohteita.
Väri:Alempi violetti

Viitoitettu reitti merkitään katkoviivalla. Mikäli merkkiä on käytetty ennen tai jälkeen
rastin, osoittaa se kilpailijalle pakollisen reitin. Merkkiä voidaan käyttää myös
kohdissa, joissa urien ulkopuoliseen maastoon on viitoitettu ajamisen sallivia
reittejä.
Väri: Ylempi violetti

Maali merkitään kaksoisympyrällä.
Väri: Ylempi violetti

Kohde, jonka ylittäminen, alittaminen tai läpimeno on kielletty.
Väri: Ylempi violetti

Muurin, aidan, tien ja rautatien ym. ylitys- ja alituspaikat sekä tunnelien ja kiellettyjen
alueiden läpikulkupaikat merkitään kahdella ulospäin kaarevalla viivalla.
Väri: Ylempi violetti

Kielletty alue merkitään pystysuorin viivoin. Reunaviiva voidaan piirtää. Alueet, jotka
saattavat olla vaarallisia kilpailijoille, tulee merkitä tällä merkillä.
Väri: Ylempi violetti

Reitti, jota ei saa käyttää, osoitetaan siksak-viivalla. Viivan tulee olla mahdollisimman
jatkuva. Mikäli kielletyn reitin poikki on sallittu ylityspaikka, merkitään se portin tavoin
kahdella kohtisuoralla viivalla yli kielletyn reitin. Kielletyn reitin pitempi sallittu osa
rajataan samalla tavalla kohtisuorin viivoin.
Väri: Ylempi violetti
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712 Ensiapupaikka

713 Juomapaikka

843 Vaarallinen este tiellä tai polulla, portaat

844 Ylipääsemätön este ja este, joka on kielletty ylittää

Merkillä osoitetaan ensiapupaikan sijainti.
Väri: Ylempi violetti

Merkillä osoitetaan juomapaikka silloin, kun se ei ole rastilla.
Väri: Ylempi violetti

Vaaralliset esteet tulee kuvata kartalla erittäin selkeästi violetilla päällepainatuksella.
Merkkiä tulisi käyttää kaikkien sellaisten kohteiden kuvaamiseen, jotka on vaikea
ylittää. Merkkiä voi käyttää portaiden kuvaamiseen. Portaille ei ole määritelty omaa
merkkiään. Mikäli este on ylipääsemätön, käytetään merkkiä 844.
Väri: Ylempi violetti

Merkkiä voidaan käyttää kaikkiin kohteisiin, jotka ovat kiellettyjä tai mahdottomia
ylittää, kuten ylipääsemättömät esteet, aidat ja muurit, jotka ovat kiellettyjä tai
mahdottomia ylittää, lyhyet osat teitä, tiet ja polut, joita ei saa käyttää (pitemmillä
kielletyn tien osilla tulee käyttää merkkiä 711). Kohdissa, joissa kaksi tietä tai polkua
melkein kohtaavat, mutta tilanne ei ole ilmiselvä kartalla, tätä merkkiä voidaan
käyttää osoittamaan, että ylitys on kielletty.
Väri: Ylempi violetti
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Ajettava alue 1, musta pisterasteri

Edut: Kilpailijat tunnistavat alueen ajettavaksi värin perusteel-
la, koska ajouratkin kuvataan mustalla. Merkkiä voidaan
käyttää avoimella alueella ja avoimen metsän kohdalla.

Haitat: Merkki voidaan lukea väärin viljellyn maan merkiksi,
vaikka se ei enää kuulukaan pyöräsuunnistuskartan kartta-
merkkeihin. Lisäksi merkki voidaan lukea kivikoksi, jonka väri
on 70 % musta. Kapeat ajettavat alueet on vaikea kuvata
pisteillä, mutta ne voidaan kuvata ajourinakin.

Ajettava alue 2, oranssi alueväri

Edut: Selvästi erottuva väri. Yksityiskohtia voidaan helposti
lukea alta.

Haitat: Lisättävä uusi väri. Kilpailijat saattavat odottaa
näkevänsä avoimen alueen kaltaisen alueen.

Ajettava alue 3, musta ruudukkorasteri

Edut: Helppo nähdä. Musta alue on tunnistettavissa ajamisen
sallivaksi.

Haitat: Yksityiskohtia ei voi lukea rasterin alta. Voidaan
sekoittaa tiheään uraverkkoon, jossa urat ovat kohtisuorassa
toisiinsa nähden.

Ajettava alue 4, keltainen 100 % alueväri

Edut: Yksityiskohdat on helppo lukea alta. Käytetty jo
Australiassa menestyksellä.

Haitat: Kilpailijat odottavat näkevänsä avoimen alueen, kun
100 % keltaista on kartalla. Sekaannusta aiheuttaa, jos
alueella on puita.

839Alue, jolla ajaminen on sallittua ja mahdollista, ajettava alue

Ajettavan alueen symbolien testaus

Maastossa, jossa kilpailijoiden on normaalisti sallittu ajaa vain teillä ja poluilla, käytetään merkkiä urien ulkopuo-
lisilla alueilla, joilla ajaminen on poikkeuksellisesti luvallista. Karttamerkkiä voidaan käyttää myös pienillä
alueilla, joilla kulku-uria on niin paljon, että niitä ei voida kuvata kartalla selkeästi.

Tämä kuvausohjeiden versio ei sisällä ajettavan alueen merkin määrittelyä. Täydellistä ratkaisua ei ole löydetty
ja testejä tarvitaan ennen kuin merkki lisätään kuvausohjeisiin.
Järjestäjiä, joilla on tarvetta ajettavan alueen käyttöön, rohkaistaan käyttämään yhtä tai useampia seuraavista
esimerkeistä. Palautteen perusteella IOF:n pyöräsuunnistus- ja karttakomissio päättävät vuonna 2012 merkin
sisällyttämisestä kuvausohjeisiin.
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