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Yhteenveto 
 
Hyvä  maasto,  hyvät  kartat,  hyvä  ratamestarityö  ja  hyvä  valvonta  ovat  avain korkeatasoiseen  kansainväliseen  elit-tason tarkkuussuunnistuskilpailuun.  
Tämä IOF:n Tarkkuussuunnistuskomission julkaisu antaa ohjeita kuhunkin edellä  
mainittuun  osa-alueeseen  ja  kertoo  IOF:n  tulkinnan  säännöistä  ja  vakiintuneista  
käytännöistä. 
 
Nämä  ohjeet  korvaavat  kaikki  aiemmin  julkaistut  ratamestariohjeet.  Näitä  ohjeita  
tulee  käyttää  kaikissa  IOF:n tarkkuussuunnistustapahtumissa sekä 
normaalikilpailussa että tempossa, ja näitä suositellaan käytettäväksi muidenkin 
tarkkuussuunnistustapahtumien perustana. 
 
Tarkkuussuunnistuksen kehitys jatkuu, ja IOF:n Tarkkuussuunnistuskomissio voi tarvittaessa tehdä korjauksia ja lisäyksiä näihin ohjeisiin. 
    
 
 
ESIPUHE 
 
Nämä ohjeet julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Sen jälkeen tarkkuussuunnistus on kehittynyt merkittävästi, ja kuten olettaa saattaa toiminnasta, 
joka vaatii tarkkuutta ja yksityiskohtia, sitä tulee kuvata ja määritellä tarkemmin kuin 
koskaan ennen näiden ohjeiden julkaisemista. Nämä ohjeet ovat kolmasosan 
pidemmät kuin viisi vuotta sitten kirjoitetut alkuperäiset ohjeet. 
 
Joidenkin mielestä tarkkuus ja yksityiskohdat ovat menneet liian pitkälle, ja olisi parempi yksinkertaistaa ja lyhentää näitä ohjeita paljon ohuemmaksi tiedostoksi. 
Heidän mielestään tarkasti kirjallisesti kuvatut yksityiskohdat johtavat suurempaan 
ristiriitojen mahdollisuuteen rastilipun sijoittamisesta ja useampiin valituksiin. Näin 
kyllä tapahtuukin, jos ratasuunnittelu ei ole ollut tarpeeksi tarkkaa. Päinvastainen 
näkemys on, että vähemmän tarkka määrittely antaa enemmän tilaa tulkinnalle ja 
enemmän mahdollisuuksia olla eri mieltä ratamestarin kanssa. Se myös mahdollistaa 
vähemmän varovaisen ratasuunnittelun.  
 
Käsitykseni on, että selvä enemmistö johtavista kilpailijoista ja toimitsijoista on sitä 
mieltä, että lisätty tarkkuus ohjeissa on välttämätöntä, kun laji kehittyy. Voi olla, että 
seuraava suuri ohjeiden uudistus johtaa erilaisiin ohjeisiin, mutta tällä hetkellä nämä 
ohjeet kuvastavat lajin vaatimuksia sen tämän hetken kehitysvaiheessa.  
 
Ohjeiden päivittämisestä vastannut ryhmä toivoo, että päivitetyt ohjeet palvelevat 
sekä urheilijoita että ratamestareita.  
 
Brian Parker 
Editor 
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1. JOHDANTO 
 Tarkkuussuunnistus on yksi neljästä kansainvälisestä suunnistuslajista. Se on 
kehitetty suunnistuksesta, mutta se on laji, jossa fyysistä suoritusykyä ei mitata, jotta 
liikuntarajoitteiset kilpailijat, mukaan lukien pyörätuolissa istuvat, voivat myös 
osallistua. 
 
Tarkkuussuunnistuskilpailuissa mitataan kartanlukutaitoa ja maaston tulkitsemista. 
Vaativammalla tasolla testataan myös kilpailijan päätöksenteon nopeutta. 
 
Tarkkuussuunnistuksen  vetovoima  on  lisääntynyt  ei-liikuntarajoitteisten  
suunnistajien keskuudessa joka tasolla, mukaan lukien maailmanmestaruustason 
suunnistajat.  Heitä  kaikkia  kiehtovat  lajin  tarjoamat  tekniset  haasteet.  
Tarkkuussuunnistuksen maailmanmestaruuskilpailut (WTOC) ovat avoimet kaikille 
iästä,  sukupuolesta  tai  fyysisistä  ominaisuuksista  riippumatta  ja  liikuntarajoitteiset 
voivat kilpailla ei-liikuntarajoitteisia vastaan tasavertaisina. 
Maailmanmestaruuskilpailuissa on myös rajoitettu paralympiasarja, johon voivat ottaa 
osaa ainoastaan ne kilpailijat, joilla on sarjaan oikeuttava IOF:n luokitustodistus. 
 
Tarkkuussuunnistusta on kahdenlaista: Normaalikilpailussa (PreO) radan rasteilla ei 
oteta aikaa, lukuunottamatta yhtä tai useampaa aikarastia, joilla päätöksentekoon 
kulunut aika mitataan, ja sitä käytetään ratkaisemaan samat pisteet saaneiden 
kilpailijoiden sijoitukset. Uudemmassa kilpailumuodossa, tempossa (TempO), on 
ainoastaan aikarasteja. Tempossa saa väärästä vastauksesta aikasakon, joka 
lisätään aikarastien aikoihin. Kilpailijan lopputulos on siis kokonaisaika, joka sisältää 
sekä aikarastien ajat että aikasakot. 
 ELIT-TASON TARKKUUSSUUNNISTUS PÄHKINÄNKUORESSA 
 
Tarkkuussuunnistustehtävässä maastossa on yksi tai useampi rastilippu, mutta 
maaston puolelle meno on kilpailijoilta kielletty. Rastilippuja tarkastellaan sallituilta 
kulkuväyliltä, usein kävelyteiltä ja poluilta. Joskus tarkastelu sallitaan pyörätuolilla 
kuljettavissa olevalta poikkeamalta polun ulkopuolella, jolloin sallitun alueen rajat on 
viitoitettu maastoon. 
 
Kilpailijoiden tehtävänä on jokaisella tehtävärastilla päätellä, onko kartalla olevan 
rastiympyrän keskipisteessä oleva kohde ja rastinmääritteessä määritelty paikka 
merkitty maastoon rastilipulla. Jos on, annetaan vastaus kirjainkoodilla. Jos yksikään 
rastilipuista ei ole rastiympyrän keskipisteessä ja rastinmääritteen mukaisessa 
paikassa, vastaukseksi tulee Zero, eli nollavastaus.  
 
Koska rastilipuissa ei ole koodeja kuten suunnistuksessa, liput nimetään maastoon 
erikseen merkityltä ratkaisupaalulta, jota kuitenkaan ei ole merkitty karttaan. Lippujen 
nimet ovat vasemmalta oikealle Alphasta (A) Echoon (E) tai Foxtrotiin (F). 
 
Normaalikilpailussa vaihtoehtoinen tehtävä on yksinkertaisesti ratkaista, onko 
rastiympyrän keskipisteessä lippu vai ei. Tällöin vastaus on joko A tai Zero. Nykyisin 
vastaus leimataan lyhyen matkan päässä ratkaisupaalulta eteenpäin olevalla 
pihtileimasimella kilpailukorttiin, jossa on jokaista tehtävärastia kohti kuusi ruutua (A – 
E ja nolla). Elektronista leimaustapaa kehitetään parhaillaan, ja IOF:n hyväksymistä 



IOF Elit-tason tarkkuussuunnistuksen tekniset ohjeet 2014 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 

 

 

elektronisista leimausjärjestelmistä tulee tulevaisuudessa todennäköisesti standardi. 
 
Ratkaistakseen elit-tason rastitehtäviä kilpailijoiden on osattava tulkita erittäin hyvin 
kartan ja maaston välisiä suhteita. Ainoa sallittu tekninen apuväline on tavallinen 
suunnistuskompassi. 
 
 
Lisätietoa löytyy englanninkielisestä oppaasta Technical Introduction to Trail Orienteering for Experienced Foot Orienteers (2010) IOF:n kotisivulta 
www.orienteering.org -> Trail Orienteering 
 
 ELIT-TASON TARKKUUSSUUNNISTUKSEN JA SUUNNISTUKSEN VERTAILU 
 
Sekä tarkkuussuunnistuksen harrastajat että ulkopuoliset ovat samaa mieltä IOF:n 
halituksen kanssa siitä, että tarkkuussuunnistuksessa tulisi noudattaa samoja käytäntöjä kuin suunnistuksessa, niin pitkälle kuin se on järkevää ja käytännössä 
mahdollista. Ihannetapauksessa tämä tarkoittaa samanlaista kartoitusta, samanlaista 
rastikohteiden valintaa ja samanlaisia rastinmääritteitä, samoin kuin kaikkia toimintoja 
kilpailuiden järjestämisessä ja niihin osallistumisessa. 
 
Tämä tavoite ei voi täysin kuitenkaan toteutua, koska näillä lajeilla on kolme selkeää 
eroa: 
  tarkkuussuunnistaja ei mene maaston puolelle;  tarkkuussuunnistuksessa käytetään useita rastilippuja rastitehtävässä;  jokaisella tarkkuussuunnistuksen rastitehtävällä on päätöksentekoon huomattavasti 
enemmän aikaa, mikä mahdollistaa suuremman informaatiomäärän lukemisen 
kartalta. Täten rastilipun tarkkaan sijoitteluun voidaan kiinnittää enemmän huomiota. 
 
Nämä erot tuovat mukanaan rajoituksia, mutta antavat myös mahdollisuuksia 
tarkkuussuunnistukselle kehittyä ohi oman lähtökohtansa suunnistuksessa. Erityisesti 
maaston tulkintaan käytettävissä olevan ajan lisääntyminen (paitsi aikarasteilla, joilla 
mitataan päätöksenteon nopeutta) mahdollistaa erilaisten paikanmääritystekniikoiden 
käytön. Tekniikoiden avulla paikallistetaan ympyrän keskipisteessä oleva kohde ja 
rastinmääritteen mukainen sijainti. Näihin tekniikoihin kuuluvat linjat ja tarkat 
kompassisuunnat. 
 
Nykyaikaisessa kartoituksessa ja karttojen teossa rastiympyrät piirretään ja tulostetaan kartan kanssa samanaikaisesti, jolloin ympyröiden keskipisteet voidaan 
kohdistaa erittäin tarkasti. Aiemmin, erityisesti käsin piirrettyjen karttojen aikaan näin 
ei ollut. Niinpä oli välttämätöntä määrittää rastin sijainti erittäin täsmällisesti niin, että 
määrite sopi ainoastaan yhteen pisteeseen maastossa. Tämä käytäntö on edelleen 
suunnistuksessa. 
 
Tarkkuussuunnistuksessa rastinmäärite määrittelee edelleen yksilöllisen 
sijaintipaikan niille pistemäisille kohteille, joita ei ole kartoitettu oikean kokoisina ja 
joissa rastilipun suunta kohteeseen nähden voidaan päätellä vain määritteestä. 
Kuitenkaan kohteilla, jotka ovat tarpeeksi isoja kartoitettavaksi oikeassa koossaan, 
yksilöivä määrite ei enää ole välttämätön vaatimus, koska tarkasti karttaa lukemalla 
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voidaan erotella nekin rastiliput, joilla on sama määrite. Tämä lisää elit-tason 
tarkkuussuunnistuksessa käytettävissä olevien erilaisten maaston tulkintaongelmien 
eli rastitehtävien valikoimaa ja tekee tarkkuussuunnistuksesta osaltaan erittäin 
haastavaa toimintaa, josta saa onnistumisen elämyksiä. 
 
Tarkkuussuunnistus kehittyy edelleen, mikä on luonnollista ja kannatettavaa. 
Kehityksestä vastaavat tahot kuitenkin pyrkivät siihen, että laji säilyttäisi samat 
periaatteet kuin suunnistuksessa niin, että mahdollisimman moni suunnistajia 
omassa lajissaan kiehtova piirre saadaan sisällytettyä tarkkuussuunnistukseen. 
 
 NÄIDEN OHJEIDEN TARKOITUS 
 
Onnistuneen tarkkuussuunnistuskilpailun perusta on täsmällinen tehtävien 
asettaminen. Haastavien, mutta silti oikeudenmukaisten tehtävien suunnittelu elit-
tasolla on erityisen vaikeaa. Kartan ja maaston tarkan analysoimisen kulkuväyliltä 
käsin tulee johtaa vastaukseen, joka on selkeästi parempi kuin muut vaihtoehdot. 
Usein ne, jotka eivät ole ottaneet osaa kansainväliseen kilpailuun tällä tasolla, 
aliarvioivat ratamestarityön vaikeutta. Tästä syystä suurin osa näistä ohjeista 
käsittelee käytännön asioita, jotka koskevat rastitehtävien valintaa ja rastinmääritteitä. 
 
Tämä tekninen ohjeistus on laadittu elit-tason tarkkuussuunnistusta ajatellen, mutta 
näitä ohjeita voidaan käyttää kaikilla taitotasoilla, kun osallistujat kehittyvät 
perustaidoista ja aloittelijoiden radoilta tarkemmille ja vaativammille kansallisten ja 
kansainvälisten kilpailujen radoille. 
 
 NÄMÄ OHJEET JA KILPAILUSÄÄNNÖT 
 
Nämä ohjeet täydentävät IOF:n tarkkuussuunnistuksen kilpailusääntöjä. Ohjeiden ja 
sääntöjen välillä ei pitäisi olla erilaisia tulkintamahdollisuuksia. Jos näin kuitenkin on, 
kilpailusäännöt pätevät. 
 
2. MAASTOVAATIMUKSET ELIT-TASON TARKKUUSSUUNNISTUKSESSA 
 Tarkkuussuunnistuksessa vaatimukset maaston suhteen ovat tiukat.  
 
Maaston valinnassa tulee selvittää seuraavat kaksi asiaa: 
 (i) Onko nähtävissä oleva maaston osa sopiva elit-tason 
tarkkuussuunnistukseen? 
 Tarkkuussuunnistusmaastoa arvioidaan vain siltä osin kuin se on nähtävissä väyliltä 
ja sallituilta alueilta. Paras tarkkuussuunnistusmaasto koostuu monipuolisista 
maaston muodoista ja pienipiirteisistä korkeuseroista. Ne yhdessä vesi- ja 
kasvillisuuselementtien kanssa vaativat erilaisia kartan tulkitsemistaitoja. 
 
Rakennettuja kohteita voidaan käyttää elit-tason tarkkuussuunnistuksessa, mutta 
paras kilpailu perustuu maaston luonnolliseen pienipiirteisyyteen. 
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On vaikeaa päätellä 1:15000- tai 1:10000-mittakaavassa olevan suunnistuskartan 
perusteella, sopiiko maasto elit-tason tarkkuussuunnistukseen. 
Tarkkuussuunnistuksen kilpailukartan mittakaava on yleensä 1:5000, jolloin siinä 
voidaan kuvata sellaisia välttämättömiä maaston yksityiskohtia, jotka ovat liian pieniä 
kuvattavaksi suunnistuskartalla. 
 
Sprinttisuunnistuskartta, jonka mittakaava on 1:5000 tai 1:4000, on huomattavasti 
käyttökelpoisempi, mutta silti maastossa pitää käydä varmistamassa, että sieltä 
löytyy tarpeeksi elit-tason kilpailun vaatimia rastitehtäväpaikkoja, ja että ne pystytään 
kuvaamaan kartalle tarpeeksi tarkkaan.  
 
Jos maastossa on sopivia kohteita tarkkuussuunnistusta varten, täytyy seuraavaksi 
arvioida olemassa olevan kartan kuvauksen laatu, ja miettiä kartoittamistarpeita.  
 (ii) Pystyykö pyörätuolia käyttävä kilpailija kiertämään radan? 
 Tämä vaatimus on usein kaikista vaikein toteuttaa elit-tasolla, jossa maaston tulee 
olla hyvin tekninen. Tällaiseen maastoon pääsee usein vain kapeampia tai 
huonopohjaisempia polkuja pitkin.  
 
IOF:n säännöissä mainitaan seuraavasti: 
 ”Maasto tulee valita siten, että hitaimmatkin kilpailijat (mm. matalaa pyörätuolia 
käyttävä henkilö ja vaikeasti kävelevä henkilö) pystyvät kulkemaan radan asetetussa 
enimmäisajassa käyttäen virallista avustajaa.” Sääntö 14.2 
 
Sääntöjen liitteestä 1 (Ratamestarityön periaatteet tarkkuussuunnistuksessa) löytyy 
myös hyödyllistä tietoa. 
 
Pyörätuolia käyttävät kilpailijat tarvitsevat hyväpohjaisen kulkuväylän ja tilaa 
kääntymiseen. Tämä seikka on tärkeä kapeammilla poluilla, koska kilpailijoiden 
tarvitsee usein tarkastella rastitehtävää eri suunnista ennen kuin he tekevät 
päätöksensä ratkaisupaalulla. 
 
Kuljettavan pinnan kiinteyteen on kiinnitettävä huomiota varsinkin pehmeämmissä maastoissa, jotka saattavat muuttua vaikeiksi kulkea sateisella säällä. Joitakin 
osuuksia väylistä voi olla välttämätöntä korjata tai päällystää väliaikaisesti ennen 
kilpailua. 
 
Radan nousut ja laskut saattavat olla ratkaisevia. IOF:n tarkkuussuunnistuksen 
sääntöjen liite 1 sisältää tietoja nousujen ja laskujen raja-arvoista, jotka sallitaan 
ilman erillisen avustuksen järjestämistä. Erityisen tarkasti pitää huolehtia alamäistä 
märissä olosuhteissa. 
 
On suositeltavaa, että kisajärjestäjät pyytävät neuvoja henkilöiltä, joilla on käytännön 
kokemuksia ja tietämystä pyörätuolilla kuljettavista pinnoista sekä mahdollisista 
ongelmista ala- ja ylämäissä. 
 
Vaikeille osuuksille tarvitaan kisajärjestäjien puolelta avustajia, jotka antavat 
kilpailijoille tarvittaessa fyysistä apua etenemiseen. 
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Mikäli maasto täyttää edellä mainitut kaksi vaatimusta eli vaatimuksen maaston 
laadusta ja sen sopivuudesta pyörätuolia käyttäville, on elit-tason tapahtuman 
järjestäminen mahdollista. 
 

3. KARTAT ELIT-TASON TARKKUUSSUUNNISTUKSESSA  
Kansainvälisen tarkkuussuunnistuksen kartat perustuvat suunnistuskarttojen 
kuvausohjeisiin. Kartat voivat olla täysin uusia tai muokattuja versioita olemassa 
olevista suunnistuskartoista. 
 
Tarkkuussuunnistuskartoissa käytetään mieluiten sprinttisuunnistuskartan 
kansainvälisiä kuvausohjeita (ISSOM), mutta suunnistuskartan kansainvälisiä 
kuvausohjeita (ISOM) voi myös käyttää. Tällöin tulee suurentaa symboleita. 
 
Tarkkuussuunnistuskartan valmistelu ja korjailu tehdään tiiviissä yhteistyössä 
rastitehtävien suunnittelun kanssa, ja siksi myös niitä käsitellään yksityiskohtaisesti 
näissä ohjeissa. 
 Tarkkuussuunnistuksessa kilpailijat eivät saa mennä väyliltä maaston puolelle, eli he 
joutuvat pysymään poluilla ja viitoitetuilla alueilla. Tämä vaikuttaa monessa asiassa 
myös tarkkuussuunnistuksen kartoitustyöhön. Kilpailualue on väylien lähimaasto eli 
yleensä se rajoittuu noin 50 metrin etäisyydelle. Se saattaa kuitenkin olla 100 m tai 
enemmänkin, mikäli näkyvyys on hyvä ja rastilippujen sijaintien erottelu on 
mahdollista pidemmiltä etäisyyksiltä. 
 
Tavalliseen suunnistuskilpailuun verrattuna maastonkuvauksen tulee olla 
huomattavasti tarkempaa, koska tarkkuussuunnistuksessa keskitytään hyvin 
suppeaan alueeseen. Tämä saadaan aikaan suurentamalla kartan mittakaavaa ja 
suurentamalla samalla käytettävää symbolikokoa. 
 Seuraavaa teknistä ohjetta (technical guideline, TG) noudatetaan: 
Kansainvälisessä tarkkuussuunnistuksessa käytettävän kartan suositeltava mittakaava on 1:5000 tai 1:4000. Symboleiden koon tulisi olla sama kuin 1:10 
000 suunnistuskartoissa (eli 150% suunnistuskartan 1:15000 symbolikoosta 
suunnistuskartan kansainvälisissä kuvausohjeissa). (TG1) 
 
Sprinttisuunnistuskartan kuvausohjeet sopivat yllämainittuun ohjeeseen, ja ISSOM 
onkin suositeltava valinta kartalle. 
 
Vinkki: Suunnistuskartasta tarkkuussuunnistuskarttaa tekevien kartoittajien kannattaa 
tarkistaa, että lopputuloksen symbolikoot ovat ylläannetun neuvon mukaisia. Ei ole 
mahdotonta, että alkuperäisen kartan kaikki symbolit tai osa niistä eivät ole 
standardin mukaisia. Helppo tapa aloittaa on tarkistaa 
pistekumpareen halkaisija. Sen tulee olla 0,75 mm.  
 Kun 1:10 000 kartasta tehdään 1:5000 tai 1:4000, pitää lähellä 
toisiaan olevien symboleiden etäisyys toisistaan tarkastaa. On 
mahdollista, että niiden etäisyys toisistaan on kartalla 
luettavuuden takia pidempi kuin maastossa. Isomman 
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mittakaavan kartassa on mahdollista korjata etäisyydet oikeiksi. Viereisessä kuvassa 
ylimpänä on alkuperäinen kartta 1:10 000, keskellä siitä tehty kartta 1:5000 ja 
alimpana 1:5000 kartta, johon on korjattu etäisyydet oikeiksi. Sellaisten kohteiden 
sijainti, joita käytetään linjojen tekemiseen, pitää pyrkiä kuvaamaan erityisen tarkasti.  
 
Korkeuskäyrien ja apukäyrien tulisi antaa selkeä kuva maaston korkeuseroista ja 
muodoista. Käyräväliksi suositellaan 2,5 metriä, mutta sitä voidaan pienentää 
tasaisemmassa maastossa. Korkeuskäyrän korkeustasoa saa vaihdella enintään 25 
%, mikäli se kuvaa maastoa paremmin. Kuitenkin on pidettävä huoli siitä, että 
toisiaan lähellä olevien kohteiden suhteelliset korkeuserot säilytetään. Mikäli selkeää 
maaston korkeuden muutosta on tarve kuvata tarkemmin, voidaan tähän käyttää 
apukäyrää. Apukäyrä saa olla millä tahansa korkeudella korkeuskäyrien välissä. 
Kahden korkeuskäyrän välissä saa käyttää vain yhtä apukäyrää. 
 
Kartan tulee selkeästi ja rehdisti kuvata maastoa niin kuin se on nähtävissä väyliltä ja sallituilta alueilta. Erikoistapauksissa näkymättömissä olevat kohteet saa jättää 
kuvaamatta karttaan, mikäli niiden mukaan ottaminen antaisi väärän kuvan 
etäisyyksistä kohteisiin ja niiden välillä. 
 
Juostavuuden käsitettä ei voi käyttää tarkkuussuunnistuksessa, ja se on korvattu 
näkyvyydellä. Koska nämä kaksi asiaa ovat läheisesti rinnasteisia keskenään, ei 
niiden kuvaus normaalisti aiheuta ongelmia. 
 
Tarkkuussuunnistuksessa rastilipun oikean sijaintipaikan tarkkuus pitää olla 
1 m tai vähemmän. Mittakaavassa 1:5000 olevalla kartalla ympyrän keskipisteen 
sijoittelutarkkuus pitää siis olla vähintään 0,2 mm. Tämä tarkkuus saadaan aikaan 
nykyaikaisilla tulostusvälineillä, kun rastiympyrät tulostetaan yhdessä kartan kanssa. 
Sen vuoksi: 
  Rata rastiympyröineen tulee piirtää karttaan ennen tulostamista. Ratojen käsin piirtäminen ei ole sallittua. Valmiiksi painetuille kartoille tehtävää erillistä 
ratapainatusta ei suositella käytettäväksi. (TG 2) 
 

 
Sprinttisuunnistuskartan (ISSOM) 
käytöstä tarkkuussuunnistuksessa on 
erityinen etu (esimerkki MM 2004), sillä 
väylät ja isot polut on merkitty 
samantyyppisillä symboleilla. Tämä 
mahdollistaa kilpailijoiden ohjeistamisen 
siten, että mikäli kartassa ja/tai 
maastossa ei ole kielletyn merkkiä, saa 
kaikkia ruskeita väyliä  käyttää  – ja 
muut polut ovat kiellettyjä. 
Jossain tapauksissa kuitenkin ruskean 
polun koko kartalla (vähintään 3 metriä 

leveä) aiheuttaa ongelmia. Jos tällaisessa tapauksessa pienet polut muodostavat 
osan kulkuväylästä, merkitään reitti karttaan violetilla katkoviivalla kartan 
kuvausohjeiden mukaisesti. Viiva voidaan katkaista niissä kohdissa, joissa se 
peittäisi tärkeitä kartan yksityiskohtia. Väylä on merkittävä myös maastoon polkujen 
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risteyksissä ja riittävän tiheästi niiden välissä. 
 OLEMASSAOLEVIEN KARTTOJEN MUUNTAMINEN 
 
On mahdollista kartoittaa ja piirtää uusi kartta varta vasten 
tarkkuussuunnistuskilpailua varten, ja suurin osa kartantekijöistä tekisi mieluiten niin. 
Se ei kuitenkaan aina ole parasta ajan- ja rahankäyttöä. Jos 
tarkkuussuunnistuskilpailun maasto on vain pieni osa kartoitettua aluetta, voi olla 
järkevämpää vain muokata olemassa olevaa karttaa rastien ympäriltä. Olemassa 
olevaan karttaan on saatettu käyttää tarkempia laserkorkeuskäyriä, jolloin 
korkeuskäyrien ja muiden kohteiden muokkaus on suhteellisen helppoa. Jos 
olemassa oleva kartta on vanhempi ja vähemmän täydellinen, kartoittaja saattaa 
mieluiten haluta aloittaa kartanteon ihan alusta. Saattaa kuitenkin olla mahdollista 
muokata vanhaa karttaa yhdistämällä siihen laserkäyrät rastien ympärille. Vaikka 
tämä saattaa olla monille kartantekijöille epämiellyttävä kompromissi, vain he ovat 
kuitenkin tietoisia kartan yhdistelmälaadusta. Kilpailijat näkevät vain rastien ympärillä 
olevan täydellisen kartan! Kylmä taloudellinen totuus tarkkuussuunnistuskilpailuista 
on, että usein vaadittu laadukas kartta täytyy tuottaa mahdollisimman edullisesti. 
 
Käytettäessä suunnistuskarttaa tarkkuussuunnistuskartan pohjana joudutaan 
tekemään muitakin kompromissejä. Kartoittaja saattaa vastustaa joitakin muutoksia. 
Näin voi käydä, kun halutut muutokset ovat ristiriidassa koko kartan kuvauksessa 
käytetyn yleislinjan kanssa. Esimerkiksi pienin kartoitettu kivi saattaa olla 1,5 m 
korkea, koska muutoin kartalle tulisi liikaa kiviä. Tällöin kartoittaja ei ehkä ole halukas 
ottamaan kartalle 1,0 m kiviä tarkkuussuunnistuksen rastitehtävien kohdalla. 
Kartoittajan kanssa voidaan sopia, että kyseisillä muutoksilla olevaa kartan versiota 
käytetään vain tässä kilpailussa, jolloin karttatiedosto voidaan tuhota tai arkistoida 
kilpailun jälkeen. 
 KARTTAPOHJOINEN 
 
Koska tarkkoja kompassisuuntia (ks. Paikanmääritys seuraavassa kappaleessa) 
voidaan käytännössä ottaa jokaisella rastitehtävällä, on tärkeää, että kohteet kaikissa 
tehtävissä on kartoitettu siten, että niiden suunnat pätevät kartan suunnanottoviivojen 
kanssa. 
 
Pitää muistaa, että hyvin pieni sivuttaissuuntainen liike kohteen sijainnissa tai sen 
paikan sijainnissa, josta kompassisuunta otetaan, voi muuttaa suuntaa usealla 
asteella: 
 
 
On tärkeää korjata karttapohjoinen oikeaksi kartan koko siltä alueelta, jossa rata 
kulkee. Jos kilpailijat havaitsevat selviä poikkeamia suunnissa, he saattavat menettää 
luottamuksensa karttaan. Tällöin he eivät käytä tarkkaa kompassisuuntaa 
sellaisellakaan tehtävällä, joka vaatisi sen käyttöä ja jossa alue on tätä silmällä pitäen 
huolellisesti kartoitettu. 
 
Viime vuosina karttojen karttapohjoisessa oleva yleinen virhemahdollisuus on 
lisääntynyt vanhojen karttapohjien käytöstä johtuen. Niihin ei välttämättä ole 
huomattu korjata magneettipohjoisen siirtymistä, joka on nykyään vielä suurempaa 
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kuin aikaisemmin. 
 
Vaikka tarkkuuskompassia voidaan käyttää kartanteossa ja ratasuunnittelussa, 
kilpailijoilta ei tulisi vaatia samaa tarkkuutta. Tehtävien ratkaisuun tulee riittää 
tavallinen suunnistuskompassi. 
 

  
4. PAIKANMÄÄRITYSTEKNIIKAT 

 
Tarkkuussuunnistus on paikanmääritystä: paikanmääritystä kartalla ja 
paikanmääritystä maastossa. Elit-tason tarkkuussuunnistuksessa on useita erilaisia 
paikanmääritystekniikoita. Jotkut niistä ovat perinteisiä, klassisia 
suunnistustekniikoita ja toiset on kehitetty myöhemmin erityisesti 
tarkkuussuunnistusta varten. 
 Paikantaminen kohteeseen tai kohteen lähelle (Klassinen tekniikka) 
 
Kartalla olevan rastin tarkka paikantaminen maastosta tunnistettavaan kohteeseen 
tai sen lähelle on perustaito tarkkuussuunnistuksessa. Pitkälle edistyneiden tasolla 
tunnistaminen saattaa olla vaikeampaa piirteiden vaihtelevuudesta ja 

monimuotoisuudesta johtuen (jotkut maaston kohteet on 
kartoitettu, toisia ei). 
 Esimerkki: periaatteessa mutkaton kartanlukutehtävä, 
jota hankaloittavat maaston pienet kartoittamattomat 
piirteet sekä kasvillisuuden rajoittama näkyvyys.  
Punaiset pisteet näyttävät rastilippujen paikan. 
 
Tämänkaltaisessa tehtävässä on etsittävä oikea kohde, 
ei määriteltävä lipun tarkkaa sijaintia kohteessa.  
 
 

 
Korkeustason avulla paikantaminen (Klassinen tekniikka) 
 

Tämä pitkälle kehittynyt tarkan paikantamisen muoto 
vaatii taitoa ja harjoitusta. Siinä rasti paikannetaan 
korkeuskäyrää tai apukäyrää pitkin käyttäen apuna 
kartalta löydettyä viitekohtaa. Viitekohta voi olla 
korkeuskäyrän kanssa samalla korkeudella tai se voi olla 
eri korkeuksilla olevien kohteiden välissä. Korkeustason 
avulla paikantaminen vaatii hyvää horisontaalisen tilan 
tajua maastossa, jossa on paljon muotoja ja rinteitä. 
 

Tämän ohjeen kartat 
Seuraavilla sivuilla kuvituksena olevat kartat ovat sovellettuja otteita kilpailu-  
ja ratkaisukartoista. Jälkimmäisissä on kuvattu myös yksittäisten rastilippujen 
paikat ja ratkaisupaalu. Suurin osa kartoista on noin 1:2500-mittakaavassa. 
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 Esimerkki: tässä tapauksessa korkeuskäyrä menee läheisen kiven kautta. Kun kivi on 
löytynyt, se on hyvä viitekohta lähteä seuramaan käyrää maastossa. Kaksi kiveä 
lähimpänä sijainnutta lippua olivat molemmat mahdollisia, mutta korkeuskäyrä kulki 
niistä toisen kautta. Oikea lippu oli hieman korkeammalla ja nenän keskilinjalla. 
 
Paikantaminen linjojen avulla 
 
Tämä paikanmäärityksen edistynyt muoto voi olla erittäin tarkka. Kartalta valitaan 
ainakin kaksi pistettä, jotka ovat samassa linjassa kartalla olevan kohteen kanssa. 
Näiden apupisteiden tunnistaminen maastosta ja niiden muodostamien linjojen 
seuraaminen johdattaa kartan kohteen paikantamiseen. Kohde voi olla rastiympyrän 
sisällä oleva rasti tai muu kohde.  

Esimerkki: nenämuodostelma rastiympyrän alueella oli 
porrasteinen niin, että ympyrän sisällä oli kaksi erillistä 
nenää, rastinmääritteenä ”itäinen nenä, luoteisosa”. Kun 
rastiympyrän summittainen alue oli löytynyt maastosta, kivet toimivat apupisteinä ja niiden muodostamien linjojen 
avulla löytyi rastiympyrän keskipiste, jossa oli lippu. 
 
Hämäyksenä myös väärälle rastilipulle löytyi 
apupistekivet. 
 
 

 
Linjat, jotka eivät johda suoraan kartalla olevaan kohteeseen, saattavat olla silloinkin 
hyödyllisiä, kun ne johtavat kohteen sivulle. Ne voivat auttaa kohteen 
tunnistamisessa, kun otetaan huomioon etäisyys, jolla linja ohittaa kohteen ja 
siirretään tämä etäisyys maastoon. 
 
On erittäin tärkeää, että kaikki maastokohteet, joita voidaan olettaa käytettävän 
apupisteinä ovat kartalla oikeilla paikoillaan. 
 
 
Paikantaminen kompassisuunnan avulla 
 Tavallista suunnistuskompassia voidaan käyttää siirtämään suunta kartalta 
maastoon. Tämä paikannusmenetelmä ei ole yhtä tarkka kuin edellä kuvatut, mutta 
voi olla hyödyllinen oikein suunnitelluilla tehtävillä. On tärkeää, että tehtävässä ei 
vaadita liian suurta tarkkuutta, ettei kilpailijoilla tule turhaan kiusausta käyttää 
tarkempia kompasseja. 
 
Pyörätuolin käyttäjät haluavat ehkä mieluummin käyttää suuntimakompassia silmien 
korkeudella, jolloin siihen ei vaikuta pyörätuolin mahdollinen magneettisuus. 
 
Kompassitehtävissä tulisi noudattaa seuraavia ohjeita: 
 

 Kompassisuuntimalta ei pidä odottaa alle 5o tarkkuutta. (TG 3) 
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  Kun lippuja tarkastellaan sopivasta, kartalla tarkasti löydettävissä 
olevasta paikasta (ei välttämättä ratkaisupaalulta), oikean rastilipun/-
paikan ja muiden lippujen kompassisuunnan eron täytyy olla ainakin 5o. 
(TG 3a) 

  
Ratamestarin tulee tarkistaa, että kompassitehtävissä kohteiden tarkkuus kartalla on 
riittävä, niin että 5 asteen vaatimus toteutuu. 
 

 
Esimerkki: ratkaisupaalulta (merkitty x:llä) 
katsottuna liput olivat alle 5o erossa toisistaan. 
Kulkuväylän risteys oli hyvässä kulmassa lippujen 
mahdollisimman hyvää erottelua varten, mutta se 
oli liian leveä tarkan viitekohdan saamiseen. 
Karttaan tarkistuksen yhteydessä lisätty läheinen 
kivi oli kuitenkin sopiva. Kompassisuuntaan sopi 
kaksi lippua, mutta vain toinen niistä oli nenän 
keskilinjalla kartan ympyrän mukaisesti.  
 

Huom. Vaikka kilpailijat ottavat kompassilukemat tavallisella suunnistuskompassilla, 
ratamestarin kannattaa käyttää suuntimakompassia laittaessaan lippuja paikoilleen, 
jotta minimoidaan keskinäinen virhe. 
 
 Paikantaminen etäisyyden arvioinnin avulla 
 1. Etäisyys maastoon  
 
Etäisyyden arviointi kulkuväylältä maastoon on tekniikka, jota voidaan käyttää 
erottelemaan toisistaan kohteet, jotka ovat riittävällä etäisyydellä toisistaan. Tekniikka 
ei ole kovin tarkka. Seuraavaa sääntöä tulisi noudattaa: 
 
Kilpailijoilta ei pitäisi vaatia alle 25 % tarkkuutta etäisyyden arvioinnissa 
kulkuväylältä maastoon. (TG 4) 
 
Luku sisältää mahdollisen karttavirheen. Rastitehtävissä, joissa tarvitaan etäisyyden 
arviointia, kartan tarkkuuden pitäisi olla parempi kuin 10 %. 

 Esimerkki: kahdessa pienessä, yhdellä symbolilla 
kuvatussa louhikossa (ISSOM 208) sijaitsi molemmissa 
huomattava kivi. Nämä voitiin tulkita kartalla kuvatuksi 
pariksi, joiden välissä oli lippu. Oikea ilman lippua ollut 
kivipari sijaitsi yli 25 % kauempana kuin väärä rasti. 
Vastaus oli ”zero” (nollavastaus). 
 
Etäisyyden perusteella saatu vastaus voitiin vahvistaa 
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muiden kohteiden avulla. 
Etäisyyden arviointia katseen suunnassa pitää käyttää erittäin varoen, jos maaston 
osa on ”kuolleessa kulmassa”, eli arvioidun etäisyyden matkalla osa maastosta on 
näkymättömissä. 
 
2. Etäisyys maastossa 
 
Pienten matkojen arvioimisen voi joskus tehdä käyttämällä rastilippuja apuna. 
Rastilippujen reunat ovat 30 cm pitkiä ja ne ovat tavallisesti kiinni kepissä, joka on 1 
metrin korkuinen. IOF:n kilpailuissa on toivottavaa, että ratamestari käyttäisi 
samankorkuisia keppejä jokaisella rastilla ja ilmoittaisi etukäteen keppien korkeuden.  
 
Pidempien matkojen etäisyyden arvioinnissa voidaan käyttää apuna samalla 
etäisyydellä olevia muita kohteita. Jos tällaisia kohteita ei ole käytettävissä, yksi 
vaihtoehto on etäisyyden mittaaminen kulkuväylää pitkin ja tämän mitan siirtäminen 
maastoon. Matka voidaan mitata laskemalla askelia tai pyörätuolin renkaan 
kierroksia. Tämä edellyttää sitä, että kulkuväylä on melko tasainen. Tällöin voidaan 
saavuttaa parempi tarkkuus kuin silmämääräisesti arvioituna. Ohjeistuksena on: 
 
Askelmittauksella arvioinnissa ei pitäisi vaatia alle 15 % tarkkuutta. (TG 5) 
 
Askelmittauksessa käytetään yleensä jotain kartalta löytyvää kohdetta apuna. Paljon 
vaikeampi askelmittauksen muoto on kyseessä silloin, kun kartalta ei löydy mitään 
sopivaa kohdetta avuksi mittaamiseen. Seuraava esimerkki kuvaa tällaista tilannetta:  
 

 
 Esimerkki: tämä on vaikea korkeuskäyrätehtävä, 
jonka voi ratkaista etäisyyden arvioinnin avulla. Kohde 
oli pitkä matala kukkula, jonka korkein kohta ei ollut 
kukkulan keskellä. Kukkulan korkeinta kohtaa 
kuvaavan apukäyrän pituus mitattiin kartalta. Tämä 
pituus määriteltiin mittaamalla matka askelmitalla 
kulkuväylää pitkin, ja sitten etäisyys sovitettiin 
kukkulaan. 
 
 

 
 Karkeiden tekniikoiden käyttäminen sijainnin paikantamiseen 
 
Suuripiirteisten kompassisuuntien käyttäminen voi auttaa selvittämään, mikä useasta 
kohteesta on olennainen tehtävän ratkaisemiseen.  
 
Myös korkeuskäyrien karkea arviointi voi olla hyödyllistä. Tämä ei tarkoita yksittäisen 
korkeuskäyrien seuraamista: kartalla saattaa olla useampi korkeuskäyrä, jotka 
yhdessä muodostavat muodon, jonka kilpailijan pitäisi löytää maastosta.  
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Paikantamistehtävien käyttö ratamestarityössä 
 
Vaikka elit-tasoisen kilpailun ratamestari voi käyttää kaikkia edellä mainittuja 
paikantamistekniikoita, perinteisten suunnistusmaastojen alueilla klassisten 
menetelmien odotetaan olevan etusijalla. Toki muita tekniikoita vaativia tehtäviä voi 
olla mukana antamassa vaihtelua ja mielenkiintoa. 
 
Alueilla, joilla on vain vähän perinteisen suunnistusmaaston pienipiirteisyyttä, voidaan myös järjestää elit-tason suunnistuskilpailu. Tällöin tehtävinä on oltava enimmäkseen 
ei-klassisia tekniikoita vaativia tehtäviä. 
 
Ratamestarin on tärkeää ymmärtää, että kilpailijat harkitsevat useita erilaisia 
(mahdollisesti jopa kaikkia) paikantamistekniikoita ratkaistessaan tehtävää, ja eri 
tekniikoiden tulisi johtaa samaan vastaukseen. Asiaa käsitellään lähemmin kohdassa 7 Useampi kuin yksi tapa ratkaista tehtävä sekä kilpailijan että ratamestarin 
näkökulmasta. 
 

5. TEHTÄVIEN KUVAUS 
 
Rastinmääritteessä kuvatun ja kartassa olevan rastiympyrän keskipisteen löytäminen maastosta on kilpailun ydin tarkkuussuunnistuksessa. 
 
Ratamestareiden tulee muistaa, ettei kilpailijoilta saa vaatia liian suurta tarkkuutta. 
Ratamestarit ja kartoittajat voivat kohdistaa rastiympyrän keskipisteen alle 0,1 mm 
tarkkuudella (suurentamalla kartan tietokoneen näytöllä), mutta kilpailijoilta ei tule 
vaatia alle 0,5 mm tarkkuutta tehtävissä.  
 
Koska nykyaikaisella kartoitusteknologialla pystytään sijoittamaan rastiympyrät 
täsmällisesti, seuraavia IOF:n määritelmiä on noudatettava: 
  Rastin paikan määrittävät kartalla olevan rastiympyrän keskipiste ja 
rastinmäärite. (TG 6) 
  Rastinmääritteen pitää kuvata rastin paikka oikein. (TG 7) 
  Jos rastille voidaan käyttää useampaa kuin yhtä rastinmääritettä, käytetään 
sitä, joka kertoo tarkimman sijainnin. (TG 8) 
 Rastiympyrän halkaisija kartalla on 6,0 mm. Ympyrä voidaan katkaista niissä 
kohdissa, joissa se peittäisi tärkeää tietoa. Samoin toimitaan vierekkäisten 
rastiympyröiden mennessä päällekkäin. 
 
Jos rastien paikat ovat hyvin lähellä toisiaan alueella, jolla on paljon yksityiskohtia, 
voivat yllämainitut toimenpiteet tehdä ratamerkinnöistä kovin katkonaisia. Tällöin 
voidaan erityistapauksissa käyttää 4,0 mm halkaisijaltaan olevia rastiympyröitä kartan 
tiheimmillä alueilla. Kilpailuohjeissa tulee tiedottaa asiasta. 
 
Rastiympyröiden keskipisteen tulee olla mahdollisimman tarkasti oikeassa paikassa, 
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normaalisti 0,1 mm tarkkuudella. 
 TEHTÄVIEN VALINTA 
 
Elit-tasolla rastitehtävien tulee olla sekä vaihtelevia että korkeatasoisia. Yleensä tämä 
tarkoittaa maaston yksityiskohtien kuten maastonmuotojen, kivien, kallioiden, 
vesistöjen ja kasvillisuuden käyttöä kuten perinteisessäkin suunnistuksessa. 
Rakennusten ja rakennelmien käyttö ei ole toivottavaa, mutta niitä voidaan käyttää 
säästeliäästi tuomaan vaihtelua ratoihin. 
 
Rasti voidaan sijoittaa periaatteessa minkä tahansa kartalla olevan kohteen päälle tai 
yhteyteen, kunhan tietyt edellytykset otetaan huomioon: 
  Kun maastoon on riittävä näkyvyys, hyväksyttyjen suunnistuskäytäntöjen 
mukaisesti rastit voidaan asettaa mihin tahansa karttaan merkittyyn maaston 
kohteeseen, edellyttäen että rastiympyrän keskipiste voidaan määrittää 
käyttämällä paikantamistekniikoita,  ja että rastikohde voidaan määrittää oikein. 
(TG 8) 
 
Riittävä näkyvyys tarkoittaa, että rastipisteelle täytyy olla näkyvyys ratkaisupaalulta ja 
muista tarpeellisista tarkastelupaikoista erityisesti myös matalien pyörätuolien 
käyttäjillä. 
 
Hyväksytyt suunnistuskäytännöt viittaavat menetelmiin, joilla rastipisteet valitaan 
tarkkuussuunnistuksessa. Ne ovat enimmäkseen peräisin perinteisestä 
suunnistuksesta, mutta joitakin eroja on. On tärkeää ymmärtää syyt näiden 
käytäntöjen taustalla, erityisesti silloin kun on kysymys rastin paikan valinnasta. 
 
Tärkein käytäntö koskee korkeuskäyrien kohteita, kuten notkoja ja neniä. Jos tällaista kohdetta kuvataan vain yhdellä korkeuskäyrällä, kartta ei pysty kuvaamaan kohdetta 
täydellisesti. Niinpä suunnistuksessa on rajoitettu rastin sijainniksi käyrän mutka, ja 
samaa käytäntöä noudatetaan myös tarkkuussuunnistuksessa. Jos kohdetta 
kuitenkin kuvataan kartalla useammalla korkeus- tai apukäyrällä, kohteen piirteistä 
saa paremman käsityksen ja alue, jolle rasti voidaan sijoittaa, laajenee 
huomattavasti. Alla olevat kuvat selvittävät tilannetta: 
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  On huomattava, että toisessa kuvassa olevat kaksi käyrän mutkaa saattavat 
kuvata kahta erillistä kohdetta, jos apukäyrää ei ole käytetty tai se on suora. 
Silloin rastinmääritteiden sarakkeessa C on määritetty, onko kyse ylemmästä 
vai alemmasta notkosta.  
 
Suunnistuksesta poiketen tarkkuussuunnistuksessa voidaan käyttää rastipisteenä 
myös viivamaista kohdetta (ei käyrää), vaikka siinä ei olisi mutkaa tai kulmaa. 
Viivamaista kohdetta voidaan käyttää tarkkuussuunnistuksessa, koska yhteys toisiin 
kohteisiin voi määrittää tarkasti pisteen viivamaisellakin kohteella. Katso esimerkki 
kohdasta ”Esimerkkejä lipun sijoittamisesta ja rastinmääritteestä”. Tällaisia tehtäviä ei 
kuitenkaan käytetä usein elit-tasolla, koska korkeatasoisia tehtäviä on tavallisesti 
käytettävissä. Jos näin ei ole, viivamaisen kohteen rasti on hyväksyttävä tehtävä 
myös elit-tasolla. 
 
On vielä yksi suunnistuksessa noudatettava käytäntö, joka ei päde 
tarkkuussuunnistuksessa. Kun valitaan samanlaisten kohteiden joukosta (esim. 
kivien), tarkkuussuunnistuksessa valintaa ei ole rajoitettu koskemaan vain 
keskimmäistä tai kauimpana tietyssä suunnassa olevaa kohdetta. Pelkkä määrite 
”kivi” hyväksytään, edellyttäen että kohde voidaan selkeästi yksilöidä. 
 
 RASTINMÄÄRITTEET 
 Viite: Rastinmääritteet, IOF 2004. 
 
Eri liitoilla on rastinmääritteistä hieman erilaisia tulkintoja ja käytäntöjä. IOF:n 
kilpailuissa on seuraavanlaiset käytännöt: 
 
IOF:n tarkkuussuunnistuskilpailuissa käytetään samoja rastinmääritteitä kuin suunnistuksessa (IOF:n Rastinmääritteiden mukaisesti). Erityisesti on huomattava, 
että sarakkeessa G (rastin sijainti) yhdistelmämääritteet eli useamman kuin yhden 
symbolin yhdistelmät eivät ole nykyään sallittuja. Niinpä: 

  Rastilipun sijainti kuvataan enintään yhdellä symbolilla sarakkeessa G. (TG 10) 
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Tarkaksi kehittynyt ympyröiden painamistekniikka on tehnyt turhaksi aiemman 
käytännön, jonka mukaan rastinmääritteen piti olla yksilöivä. 
 
Niinpä: 
  Rastinmäärite voi sopia useampaan kuin yhteen lippuun. (TG 11)  
Koska rastiympyrä on piirretty karttaan tarkasti oikeaan paikkaansa, rastipiste (on 
siellä rastilippu tai ei) määräytyy rastiympyrän mukaisesti eikä sijaintia tarvitse 
rastinmääritteen avulla tulkita: 
 
IOF:n kilpailuissa EI päde seuraava sopimus suuntamääritteistä (esim 
luoteisosa): Jos rastimääritettä vastaa useampi kuin yksi rastilippu, lippu joka 
on kauimpana kyseisessä suunnassa, on oikea. (TG 12) 
 
Esimerkkejä tapauksista, joissa määrite sopii useampaan kuin yhteen lippuun: 
 

1. Aluekohde 
Määrite: ‘Avoin alue, pohjoinen osa‟.  
Punaiset pisteet näyttävät lippujen paikat. 
Molemmat liput sopivat määritteeseen, mutta ympyrän keskipiste on eteläisemmän pisteen kohdalla, joka on paikannettavissa muiden kohteiden avulla.  
Matala kukkula kiinnittää huomion oikeaan lippuun, mutta se 
voidaan paikantaa täsmällisesti linjojen avulla kahdelta 
kiviparilta. 
 

 2. Laaja viivamainen kohde tai kapea alue 
 Määrite: ‘Kukkula‟ 
 
Ensisilmäyksellä kaksi keskimmäistä lippua sopii 
määritteeseen (kukkulan keskellä). Huono näkyvyys 
vaikeutti kukkulan keskiosan tunnistamista maastosta. 
Polun risteyksestä otettu kompassisuunta länteen näytti 
kuitenkin selvästi oikean lipun. Asian pystyi vielä 
vahvistamaan katsomalla kukkulan suunnassa, jolloin 
näkyi, että rasti on polun länsipuolella. 
 

 
Vaikeuksia voi tulla, jos rasti määritetään korkeuskäyrällä kuvatun kohteen (erityisesti nenän tai notkon) avulla ja jos käyrä ei näytä kohteen rajoja, vaikka kartalla näin 
saattaa vaikuttaa. Seuraavaa menettelyä tulisi noudattaa: 
  Rastinmääritteessä tulee ottaa huomioon sekä se, miltä kohde näyttää 
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maastossa että sen kuvaus kartalla rastiympyrän sisällä. (TG 13) 
 
Tätä kuvaavat seuraavat esimerkit: 

 
Jos maastossa näkyy kartan kuvauksen mukaisesti 
jatkuva yksittäinen portaaton notko, jonka 
kuvaamisen tarvitaan useampi käyrä, mutta vain yksi 
käyrä on rastiympyrän sisällä, oikea rastinmäärite on 
‘notko, alaosa’. 
 
Määrite ‘itäinen osa’ ei sovi tässä tapauksessa, koska 
rasti on notkon keskilinjalla. (Katso myös 
yksityiskohtaisempi esimerkki alempana.) 
 
 
 Tässä esimerkissä on erittäin suuri ja syvä suppa. 

Rastipiste on rengasmaisen korkeuskäyrän 
kaakkoisosassa, ja koko käyrä on rastiympyrän 
sisällä. Kun kuitenkin otetaan huomioon koko kohde 
kartalla ja maastossa, oikea rastinmäärite on ‘suppa, 
luoteisosa’. 
 
Sama käytäntö pätee kukkuloihin, joissa on useampi 
rengasmainen korkeuskäyrä. 
 

 
Näiden esimerkkien kaltaisissa tapauksissa, joissa kohde on huomattavasti laajempi 
kuin rastiympyrä, ja muokkaa siten rastinmääritettä, vaaditaan ratamestarilta ja 
kilpailun valvojalta maalaisjärkistä lähestysmistapaa. 
 
 
RASTILIPUN SIJAINTI (SARAKE G MÄÄRITTEESSÄ) 
 
Lippujen sijoitukseen ja niiden paikan määrittelemiseen on kehitetty täsmälliset 
termit, jotka täytyy hallita, jotta ne eivät sekoitu epätäsmällisempien yleiskielen 
termien kanssa. 
 
 
Varsinkin englannin kielessä erityisesti kukkulaan liittyvät yleiskielen termit ja 
suunnistustermit ovat erilaisia ja voivat johtaa väärinymmärryksiin. 
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Yleiskielessä ‘rinne’ viittaa koko kukkulan sivuun kukkulan juurelta aina huipulle asti. 
Kukkulan ’reuna’, jos sellainen on, on huomattava, äkillinen muutos rinteen 
jyrkkyydessä lähellä huippua. Kumpaakaan termiä ei käytetä suunnistuksessa 
kukkulan kohteiden määrittämisessä. 
  Määritettä ei myöskään voida käyttää tilanteissa, joissa sillä olisi kaksi merkitystä. 
Esimerkiksi ‘kukkulan ‘huippu’ voi yleiskielessä tarkoittaa sekä kukkulan korkeinta 
kohtaa että kukkulan ylintä osaa. Suunnistuksessa vältetään termiä ’huippu’. 
  Yllä olevassa kuvassa olevista termeistä ainoa, joka on yhtenevä yleiskielen kanssa, 
on ‘juuri’. Jos rasti on muualla kukkulalla, suunnistuksessa käytetään termiä ’osa’ 
(paitsi jos rasti on kukkulan päällä keskellä, jolloin sarakkeessa G ei ole määritettä 
ollenkaan). 
 
 
SARAKKEESSA G KÄYTETTÄVÄT MÄÄRITTEET 
 
(Tyhjä) – kohteen keskiosa. Pienissä jyrkänteissä jyrkänteen juuri. 
 
SIVU – käytetään kohteista, jotka nousevat jyrkästi ylöspäin (esim. rakennukset, 
kivet, muurit). Lippu sijoitetaan mahdollisimman lähelle kohdetta. 
 JUURI – käytetään kohteiden reunoista, jotka eivät nouse jyrkästi ylöspäin (esim. 
kukkulat, pienet kumpareet, nenät). Lippu sijoitetaan mahdollisimman tarkasti 
kohteen rinteen ja ympäröivän maaston taitekohtaan. 
 
REUNA – käytetään maan tasolla (esim. suo, avoin alue) ja alempana (esim. suppa) 
olevien kohteiden reunoista. Jos kohteen reunaa on vaikea määritellä, on parempi 
käyttää termiä ’osa’. 
 
OSA – käytetään alueen tai viivamaisen kohteen mistä tahansa osasta, joka ei ole 
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keskellä, reunassa tai päässä. 
 
PÄÄLLÄ – käytetään kohteissa, joissa rasti yleensä sijoitetaan kohteen juurelle, 
kuten pieni jyrkänne, jossa myös ”päällä” on aina kohteen pituuden keskikohdassa. 
 
VÄLISSÄ – kahden kohteen reunojen välisen lyhimmän matkan keskipiste. 
 
YLÄOSA/ALAOSA – käytetään, kun rasti on rinteessä kohteen yläosassa tai 
alaosassa. 
 
PÄÄ – käytetään, kun rasti on viivamaisen kohteen päässä. Symbolin suunta 
osoittaa viivamaisen kohteen suunnan yhdellä kahdeksasta kompassisuunnasta. 
 
MUTKA – käytetään kuvaamaan viivamaisen kohteen pehmeää suunnanmuutosta. 
 KULMA (sisäkulma ja ulkokulma) – käytetään kuvaamaan äkillistä 
suunnanmuutosta viivamaisessa kohteessa tai aluekohteen reunassa. Kulma on 45o 
ja 135o väliltä. Symbolin suunta osoittaa kulman ilmansuunnan. 
 
KÄRKI (ulkokärki) – käytetään kuvaamaan viivamaisen kohteen tai alueen reunan 
terävää suunnanmuutosta, kun kulma on alle 45o. Symbolia käännetään sen 
mukaan, mihin ilmansuuntaan kärki on. 
 
SUUNTA – On kahdeksan sallittua kompassisuuntaa: pohjoinen, koillinen, itä, kaakko, etelä, lounas, länsi, luode. 

 
 
Joissain kohteissa, kuten kuvan pitkässä kukkulassa, ei voi käyttää kaikkia kahdeksaa kompassisuuntaa kuvaamaan osaa kohteesta. 
Tässä esimerkissä voi tunnistaa elkeästi vain koillis- ja lounaisosat. 
 
 

 
Epäsäännöllisen muotoisissa kohteissa suunnan voi tunnistaa ”tangentti”- tai 
”saapuva suunta” -tekniikalla. Siinä kuvitellaan linja, joka on 90 asteen kulmassa 
kysyttävään suuntaan, ja siirretään sitä kohti kohdetta. Maastokohteen osa, joka on 
uloimpana määritteen mukaisessa suunnassa, eli jonka linja kohtaa ensimmäisenä, 
on määritteen mukainen rastin paikka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IOF Elit-tason tarkkuussuunnistuksen tekniset ohjeet 2014 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22 

 

 

Tämä erikoisenmuotoinen kukkula näyttää, miten tangenttimetodia voi käyttää. Tällä 
kukkulalla saa metodilla kolme suuntaa, joilla voi hyvin kuvata osaa. Muut viisi 
suuntaa eivät tässä esimerkissä ole kovin hyviä, eikä niitä tulisi käyttää. 
 Tarkemmat ohjeet löytyvät oppaasta International Specification for Control 
Descriptions, IOF 2004 ja sen suomennoksesta Rastinmääritteet, SSL 2004 
 
Seuraavassa annetaan esimerkkejä rastinmääritteiden käytöstä. 
 
ESIMERKKEJÄ LIPUN SIJOITTAMISESTA JA RASTINMÄÄRITTEISTÄ 
 
Seuraavissa kaavakuvissa edetään lännestä itään katsoen pohjoiseen. Ylhäältä päin 
olevissa kuvissa pohjoinen on sivun yläosaan päin. Liput näyttävät sallittujen 
rastipisteiden paikat. Nollavastauksessa lippu poistetaan. 
  
Suppa 
 
Jos sarakkeessa G ei ole määritettä, rastilippu on supan 
keskellä. Huomaa että supan matalin kohta ei ole 
välttämättä sen keskikohta. 
 
Jos määritteenä on osa, rastilippu on riittävän etäällä 
keskipisteestä ja reunasta niin, ettei sen paikka voi 
sekoittua niihin. Sen ilmansuunta on myös pystyttävä 
erottamaan vierekkäisistä ilmansuunnista. 
 
Jos supassa on selkeä reuna, rastilippu voidaan sijoittaa 
siihen, jolloin määritteenä on reuna. Sen ilmansuunnan 
on oltava selvästi erotettavissa vierekkäisistä 
ilmansuunnista. 
 
 Kuoppa 
 Sama käytäntö kuin supalla yllä. Koska kuopilla on jyrkemmät reunat kuin supilla, 
niiden reunat ovat usein myös selkeämmät. Pienissä kuopissa lippu voidaan sijoittaa 
keskelle tai reunaan. Suurissa kuopissa myös määritettä ’osa’ voidaan käyttää. 
 
Uurre 
 Leveässä uurteessa voi olla poikittainen suuren kuopan kaltainen osa, jolloin 
rastilippuja voidaan sijoittaa uurteeseen sen mukaisesti. Kapeassa uurteessa on 
rastilipun paikkoja vain keskilinjalla, kuten kapeassa notkossakin (katso ohje 
edempänä). Lippuja voidaan kuitenkin sijoittaa myös reunalle, jos se on selkeä. 
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Koska uurteet ovat pitkiä, rastilippujen sijainti täytyy pystyä selvittämään muiden 
kohteiden avulla. Rastinmääritteitä "yläosa” (ylhäällä) ja "alaosa" (alhaalla) voidaan 
mahdollisesti myös käyttää samalla tavalla kuin notkoissa, koska uurteet ovat 
rinteessä. 
 
Kukkula 
 
Jos sarakkeessa G ei ole määritettä, rastilippu sijaitsee 
kukkulan keskiosassa. Huomaa että korkein kohta ei välttämättä ole keskellä. Määritettä ‘päällä’ ei käytetä. 
 
Jos määritteenä on osa, lipun tulee sijaita riittävän 
kaukana keskeltä ja juuresta niin, että ne eivät voi 
sekoittua ja niin, että sen ilmansuunta on selkeä. 
 
Rastilippu voidaan sijoittaa kukkulan juurelle, jos se on 
merkitty korkeuskäyrällä karttaan ja se on selkeä. Tällöin 
määrite on juuri ja ilmansuunta. 
 
Jos korkeuskäyrä ei ole kukkulan alaosan kohdalla (kuten 
kahdessa alemmassa kuvassa), selkeä kukkulan juuri 
saattaa olla kauempana. Tällöin sitä voidaan käyttää 
rastipisteenä vain jos karttaan lisätään apukäyrä. Määrite 
on silloin joko ’kukkula, juuri’ tai ’nenä, juuri’ riippuen siitä, 
miten apukäyrä on piirretty. 
 
Notko 
 Kuvassa on yhdellä korkeuskäyrällä piirretty 
kapea notko. Koska kartalla kuvataan notkoa 
vain tällä yhdellä käyrällä, sen todellisesta 
suuruudesta maastossa ei voi olla varma. 
Tällöin käytäntönä on, että notkon määritelty 
alue on korkeuskäyrän mutkan sisällä. 
 
Rastipisteitä voidaan sijoittaa vain tälle 
määritellylle alueelle. Tässä tapauksessa keskilinjalla oleva keskipiste kuvataan 
määritteellä ’notko’. Tätä ylempänä 
keskilinjalla olevat rastit määritellään ’notko, 
yläosa’ ja alempana keskilinjalla olevat 
’notko, alaosa’. 
 
 
Jos notko kuitenkin ulottuu maastossa 
paljon korkeuskäyrän ulkopuolelle, sen 
määrittelemän alueen sisällä olevien 
rastipisteiden määritteet saattavat olla 
ristiriidassa maaston kohteiden kanssa. 
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Sellaisissa tapauksissa on välttämätöntä näyttää notkon tarkempi muoto kartalla 
useamman korkeuskäyrän tai apukäyrän avulla. Näin määritelty alue suurenee 
selvästi ja alueesta voidaan käyttää kaikkea tai suurinta osaa rastien sijoittamiseen ja 
ne voidaan määrittää asianmukaisesti. 
 
Kohteen läpi kulkeva keskilinja on jaettu kolmeen osaan. Rastiympyrän keskipiste 
voidaan sijoittaa kohteen yläosaan ja kuvata määritteellä ”notko, yläosa”, tai kohteen 
keskiosaan määritteellä ”notko”, tai alaosaan määritteellä ”notko, alaosa”. Tämä 
sääntö koskee vain maastokohteita, joita kuvataan useammalla korkeus- tai 
apukäyrällä. Oikea lippu pitää laittaa rastiympyrän keskelle. 
 
Rastinmääritteet sopivat siihen, miltä maaston kohde näyttää, eikä vain 
rastiympyrässä sijaitsevaan osaan. Rastinmäärite voi sopia useampaan kuin yhteen 
lippuun, ja rastipiste paikannetaan korkeuskäyrien, apukäyrien ja/tai muiden 
kohteiden avulla. 
 
Kapeat notkot ovat samankaltaisia viivamaisten kohteiden kanssa, ja rastipisteet 
sijoitetaan keskiviivalle. 
 
Jos kartalla on notko, joka on piirretty useammalla kuin yhdellä korkeus- tai 
apukäyrällä, on välttämätöntä tarkistaa, onko notko yksittäinen jatkuva kohde, vai 
onko kysymyksessä kaksi tai useampaa samansuuntaista porrasteista notkoa. 
 
Leveä notko on aluekohde. Rasteja voidaan 
sijoittaa keskilinjan ulkopuolelle, jolloin myös 
niiden suunta määritellään. Kuvassa näkyy 
rastipisteitä notkon koillis-, itä-, ja 
kaakkoisosassa. Muut rastipisteet luoteis-, 
länsi- ja lounaisosissa ovat myös mahdollisia, 
kuten myös keskiviivalla olevat rastipisteet. 
 
Mikä tahansa edellä kuvattu rastipiste on 
luvallinen edellyttäen, että lippu on selkeästi 
notkon määritellyllä alueella ja riittävän kaukana 
keskilinjasta, etteivät ne sekoitu keskilinjan 
määritteisiin. 
 
Korkeuskäyrät ja muut kohteet auttavat 
löytämään oikean lipun, vaikka useampaan 
lippuun sopisi sama määrite. 
 
Nenä 
 Nenissä täytyy ottaa huomioon samat seikat kuin notkoissa. 
 
Kuvassa on jatkuva kapea nenä, joka on kuvattu yhdellä korkeuskäyrällä ja kahdella 
apukäyrällä. Sininen katkoviiva näyttää nenän laajuuden maastossa. Alempi 
apukäyrä on nenän juuren kohdalla maastossa. Rastipisteitä voidaan sijoittaa koko 
nenän alueelle, edellyttäen että apukäyrät ovat kartalla. 



IOF Elit-tason tarkkuussuunnistuksen tekniset ohjeet 2014 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 

 

 

 
Kapeassa nenässä sallitut rastipisteet sijaitsevat 
keskilinjalla. 
 
Nenän juuri tarkoittaa kohtaa, johon nenä 
ulottuu. Juuren ympärille voidaan sijoittaa 
useampia rastipisteitä, kuten kuvassa näkyy. 
Leveän nenän kohdalla   täytyy   huomioida   
samat 
seikat kuin leveässä notkossa, eli rastipisteitä 
voidaan sijoittaa keskilinjan ulkopuolelle, jolloin 
niiden ilmansuunta täytyy määritellä. 
 
Koska rastinmäärite voi sopia useampaan 
lippuun, rastipiste paikannetaan korkeuskäyrän 
ja muiden kohteiden avulla. 
 
Tasanne 
 
Tasanne on tasainen alue rinnemaastossa. 
Yleensä tällainen alue syntyy, kun rinteestä 
otetaan maa-ainesta ja tasaista aluetta suurennetaan, jotta saadaan tasainen paikka 
hiilenpolttoa tai muuta tarkoitusta varten. 
 
Kuvassa näkyy muoto jota voidaan 
kuvailla leveäksi nenäksi, joka on 
yläosaltaan tasainen. Alempi 
apukäyrä osoittaa paikan, jossa 
nenän juuri on. Rastipisteitä voidaan 
sijoittaa koko tasanteen alueelle, 
edellyttäen että ylempi apukäyrä on 
kartassa. 
 
Kuvassa näkyvät rastilippujen  paikat 
tasanteen pohjois-, koillis-, etelä-, 
kaakkois- ja eteläosissa. Muut 
lippujen paikat ovat myös mahdollisia, 
ja niillä on suuntamäärite. Keskellä 
olevalla lipulla ei ole määritettä. 
 
Nenän juurelle merkityt liput sijoitetaan maastossa juurelle, joka kuitenkin tässä 
esimerkissä eroaa korkeuskäyrän kohdasta. Korkeuskäyrä osoittaa tasaisen alueen 
reunan kauempana rinteessä. Jos juurta halutaan käyttää rastipisteenä, sen paikka 
täytyy ilmaista apukäyrällä. 
 Pieni jyrkänne 
 Jyrkänteen tai pienen jyrkänteen juurelle sijoitettavat liput laitetaan niin lähelle juurta 
kuin mahdollista. Jos liput on vaikea saada pysymään, ne voidaan sijoittaa lyhyen 
matkan päähän juuresta, mutta ei niin kauas, että nollavastaus olisi mahdollinen. 
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Vinkki: Jos lipun joutuu laittamaan lyhyen matkan päähän 
jyrkänteestä tai muusta   kohteesta, kepin voi laittaa 
kallelleen kohti kohdetta. 
 
Lippu, jolla ei ole määritettä sarakkeessa G sijoitetaan 
juuren puoliväliin. Jyrkänteen pituuteen lasketaan mukaan 
mahdolliset kulmat ja portaat, jos ne on kartoitettu. Kuvassa 
jyrkänteen pituus on (a + b). Pieniä kartoittamattomia 
portaita ja ulkonemia ei huomioida. 
 
Lippuja voidaan sijoittaa jyrkänteen juurelle muihinkin 
paikkoihin määritteellä ‘osa’ tai ‘pää’, edellyttäen että pää 
on selkeä. 
 
Lippu voidaan sijoittaa jyrkänteen päälle keskikohtaan 
määritteellä ‘päällä’. Keskikohta ei välttämättä ole 
jyrkänteen korkein kohta.  
 
Huom! Nykysääntöjen mukaan muita tehtävärasteja ei voi 
sijoittaa jyrkänteen päälle koska niiden kuvaamiseen 
tarvittaisiin kaksi määritettä. 
 
 
Kaivanto 
 
Jyrkänne on viivamainen kohde. Vaikka jyrkänne ei olisikaan suora, se on edelleen 
viivamainen kohde. Jos jyrkänteen muoto on kuitenkin kovera, ja sen molemmat sivut 
pitkiä, jyrkänteestä saattaa tulla aluekohde.  
 
Tämän näkee alla olevista kuvista. Vasemmalla oleva jyrkänne on edelleen 
viivamainen kohde, ja liput voi laittaa edellisen esimerkin tavoin. Oikealla olevassa 
kuvassa jyrkänteen ”sisään” jää alue, jota kutsutaan kaivannoksi.        
 
Liput voi sijoittaa kuvassa näkyvillä tavoilla.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IOF Elit-tason tarkkuussuunnistuksen tekniset ohjeet 2014 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27 

 

 

Maavallit 
 
Jos maavalleilla on selkeä juuri ja muoto, sekä selkeät alku-ja loppupäät, niitä 
koskevat samat säännöt kuin jyrkänteitä ja kaivantoja.  
 
 
Kivi 
 
Kiven ympärille pystytettävät rastiliput on sijoitettava mahdollisimman lähelle 
kiven juurta, ja niille annetaan 
suuntamäärite. 
 
Liput sijoitetaan yleensä kiven 
ympärille, mutta lippu voidaan 
sijoittaa myös kivelle. Jos lippu on 
kiven keskellä, sarake G on tyhjä. Erittäin suuren kiven kohdalla voidaan käyttää 
määritettä ’osa’. 
 
Jos osa kivestä on korkeammalla kuin rastilippu ja se ulottuu pitemmälle kuin kiven 
alaosa, ulkonevaa osaa ei huomioida tehtävissä, joissa määritteenä on ’sivu’. 
 
Rakennus 
 Rastilippuja voidaan sijoittaa rakennuksen ympärille seinän 
viereen. Uloimpana olevalle (eli äärimmäisenä määritteen 
mukaisessa suunnassa sijaitsevalle) seinälle pisteitä voidaan 
sijoittaa keskelle sekä sisä- ja ulkokulmiin. Määritteet ovat 
’sivu’ ja ’kulma’. 
 
Kuvassa näkyvät rakennuksen kaksi sisäkulman 
muodostavaa seinää eivät ole soveliaita rastipisteen 
paikkoja, koska seiniä ei voi määrittää. Poikkeuksen tekee 
sisäkulma, joka on mahdollinen. 
 
Jos rakennuksen yläosa ulottuu kauemmas kuin alaosa, yläosaa ei huomioida (kuten 
kivessä). 
 Oja 
 Jos sarakkeessa G ei ole 
määritettä, rastilipun paikka on 
keskellä ojaa. 
 
Jos oja on leveä, lippu voidaan 
sijoittaa muuallekin ojaan, jolloin 
käytetään määritettä ‘osa’ ja 
ilmansuunta ilmoitetaan. 
 
Rasti on mahdollista sijoittaa myös 
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reunaan. Jos ojan penkere on matala, lippu sijoitetaan aivan veden reunaan. Jos 
penkere on pystysuora, eikä lipun sijoittaminen veden reunaan ole mahdollista, se 
sijoitetaan penkereen päälle mahdollisimman lähelle reunaa. 
 
Jyrkän penkereen päälle sijoitettava lippu on usein parempi, koska silloin veden 
nousu tai lasku ei vaikuta lipun paikkaan eikä määritteeseen. 
 
Koska oja on luonteeltaan jatkuva (ellei rasti sijaitse ojan erikoisessa kohdassa), 
lippujen paikat löytyvät muiden kohteiden avulla (katso myös Viivamaiset kohteet). 
 
 
Kasvillisuusraja 
 Kasvillisuusrajojen kanssa tulee noudattaa varovaisuutta. IOF:n käytännön mukaan 
selkeä kasvillisuusraja, kuten metsän reuna avoimen alueen vieressä tai selvä 
metsätyypin muutos lehtimetsästä havumetsään kartoitetaan ilmakuvan mukaan. 
Maan tasolla raja sijaitsee siinä kohdassa, jossa puiden lehväkatos alkaa. 
 
Tällaisen kasvillisuusrajan käyttöä ei suositella elit-tason tarkkuussuunnistuksessa, 
koska maan tasolla kasvillisuusrajan paikantaminen on hankalaa, erityisesti jos 
kyseessä ovat vanhat puut, joiden lehvästö on korkealla. Silloinkin kun lehvästö 
kasvaa alhaalla, kuten toisessa kuvassa, voi olla mahdotonta paikantaa rastia 
tarkkaan koska linjojen näkyvyys kasvillisuusrajaa pitkin tai sen poikki ei ole riittävä. 
Jos näkyvyys on kuitenkin hyvä, kasvillisuusrajaa voidaan poikkeuksellisesti harkita 
tehtävän paikaksi. 
 
Jos kasvillisuus ulottuu (melkein) maahan asti kuten ensimmäisessä kuvassa, rastin 
sijoittamiseen ei ole estettä. 

  
 
Huomioi, että lehvästön alla tulee olla 
vähintään kaksi metriä ilmaa, jotta 
metsän voi kartoittaa hyväkulkuiseksi 
valkoiseksi. 
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Katokset  
 
Samoin kuin hyväkulkuisen maaston 
kartoittamisessa, myös katosten alla tulee olla 
vähintään 2 metriä ilmaa, jotta ne voidaan 
kartoittaa harmaalla. Mustalla kartoitetaan 
rakennuksen perusrakenne. Tässä kuvassa 
parvekkeet on otettu mukaan, mutta niitä ei tule 
käyttää tarkkuussuunnistustehtävässä.  
Katon ulokkeita ei tule kuvata, elleivät ne ole 
todella suuria.      
Pistemäiset kohteet 
 Usein pienten kohteiden symboli on kartalla 
paljon suurempi kuin mitä itse kohde on 
todellisuudessa maastossa. Tällaisia ovat kivet, 
pienet kumpareet ja pienet supat ja kuopat. Jopa 
pieni kivisymboli (ISSOM 206) vastaa 
halkaisijaltaan kolmen metrin kokoista kiveä 
maastossa. 
 
Jos sarakkeessa G ei ole määritettä, lippu 
sijaitsee kohteen keskellä. 
 
Muuten liput sijoitetaan kohteen ympärille, kuten kuvassa osittain näytetään. 
Suuntamääritteet ovat: 
  Kivi  - ‘sivu’  Pieni kumpare - ‘juuri’  Kuoppa  - ‘reuna’ 
 Koska kartalla oleva symboli on suurempi kuin kohde, rastiympyrän keskipiste ei voi 
sijaita tarkasti rastipisteen kohdalla. Tarkkuussuunnistuksessa pistemäinen kohde on 
rastiympyrän keskipisteessä. Keskipisteessä ei ole kohteen sivulla tai reunassa oleva 
rastilippu (TG 14). 
 
Tässä esimerkissä on kivi, jonka koillissivulla on rasti: 
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Epäsäännöllisen muotoiset pistemäiset kohteet 
 
Epäsäännöllisen muotoiset pistemäiset kohteet tarjoavat joskus mahdollisuuden 
asettaa rastiliput hyvin lähelle toisiaan mutta eri suuntamääritteillä. Jos kohteen 
muoto mahdollistaa viereisten ilmansuuntien erottamisen toisistaan vähintään 
yhdestä katselupaikasta, silloin tehtävä on mahdollinen. Tällaista tarkkuutta vaativien 
tehtävien kanssa tulee kuitenkin olla hyvin varovainen.   
 
Tässä on esimerkki sallittavasta tehtävästä. Kiven lounaissivulle on mahdollista 
sijoittaa lähekkäin useampi lippu, joille tulee eri rastinmääritteet:         
 
                                

  
 
Yksittäiset puut 
 
Huomattavat puut avoimella alueella tai metsässä voidaan piirtää karttaan 
pistesymbolilla (yleensä vihreä ympyrä). Tässä tapauksessa ympyrä kuvaa 
puun runkoa. Liput voi sijoittaa samalla tavalla kuin kiven ympärille. Liput 
laitetaan mahdollisimman lähelle runkoa.    
 
Sellaiset yksittäiset puut avoimella alueella, jotka on kartoitettu lehvästön 
mukaan, ovat aluekohteita. Niitä ei voi käyttää, ellei niitä kartoita uudelleen 
pistemäisiksi kohteiksi.   
 
                            Viivamaiset kohteet 
 
Suunnistuksessa voi viivamaisia kohteita käyttää rasteina vain jos niillä on 
selkeä pää tai kulma. Tarkkuussuunnistuksessa muitakin viivamaisen 
kohteen osia voi käyttää, jos rastin sijainnin voi päätellä muiden lähellä olevien 
kohteiden avulla.  
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        Huomioi, että aidankulma on tarkka sijainti, mutta aidanmutka on osa viivamaista kohdetta. Sitä voidaan käyttää suunnistuksessa, mutta tarkkuussuunnistuksessa se 
tarvitsee ylimääräisen määritteen: esim. ”aita”, ”mutka”, ”sivu”. Kaksoismääritteet 
sarakkeessa G eivät ole sallittuja, mutta yksi mahdollinen ratkaisu on jättää pois 
määrite ”mutka”.  
 Viivamaiset kohteet, joita ei ole kartoitettu mittakaavassa  
 
Muun muassa polut, ojat ja joet ovat viivamaisia kohteita, joissa kartan symboli on 
leveämpi kuin kohde maastossa. 
 
Kaikissa näissä rastiympyrä on kohdennettu symbolin keskilinjalle, eikä lipun 
suuntaan, vaikka lippu olisi esim. polun reunalla tai joen rannalla.  
 
Jyrkänteet ja irtomaarinteet ovat hankalampia ja vaativat erityistä huomiota.  
 
Jyrkänne voi olla kartalla pelkkä selkäviiva, tai siinä voi olla viettosuuntaviivat, jotka 
osoittavat jyrkänteen suunnan. Viettosuuntaviivoja ei rataa piirrettäessä yleensä oteta 
huomioon, vaikka niillä olisikin kuvattu jyrkänteen koko, vaan rastiympyrä 
kohdistetaan selkäviivan keskilinjalle. 
 
Joskus suuri jyrkänne on myös niin leveä, että sen koko on kuvattu paksulla 
selkäviivalla ja pidennetyillä viettosuuntaviivoilla. Silloin sitä käsitellään aluekohteena 
ja rastiympyrät kohdennetaan todelliseen kohtaan kartalla.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
Samat ohjeet koskevat irtomaarinteitä, joissa on viettosuuntaviivat.  
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Välissä 
 
‘Välissä’- määrite tarkoittaa pistettä, joka on 
kahden kohteen reunojen (ei keskipisteiden) 
välisen lyhyimmän kuvitellun viivan 
keskipisteessä. 
 
Kun ’välissä’-tyyppistä tehtävää valmistellaan paikassa, jossa korkeus- ja/tai apukäyrät ovat 
tehtävässä tarpeellisia, on tärkeätä tarkistaa, 
että kartan käyrät kuvaavat kohteiden reunat ja 
juuret oikein. Oikean kuvaamisen 
varmistamiseksi täytyy lisätä apukäyriä, jos se 
on tarpeen. 
 
Pistemäisten kohteiden, kuten kivien ja pienten kumpareiden karttasymbolit ovat 
suurempia kuin niiden esittämät kohteet todellisuudessa ovat. Näiden kohdalla 
käytetään kohteiden todellisia reunoja maastossa niiden välisen välimatkan 
määrittämiseen. 
 
Esimerkissä ”Kiven ja kukkulan välissä” kuva näyttää rastilipun oikean sijainnin 
maastossa. 
 Rastiympyrän keskipisteen paikka riippuu siitä, ovatko kohteet kuvattu oikeassa 
mittakaavassa.  
 
Jos kohteet on kuvattu mittakaavassa, rastiympyrä laitetaan yksinkertaisesti siihen, 
missä oikea kohta on maastossa. Kahden pistekohteen väliin rastiympyrä laitetaan 
rastivälin keskipisteeseen kartalla (mutta katso esimerkki alla). Jos toinen kohde on 
mittakaavassa ja toinen pistekohde, rastiympyrä laitetaan pistekohteen keskipisteen 
ja mittakaavassa kuvatun kohteen reunan välin puoliväliin.  
 Muunnelma. Jos välitehtävä on kahden 
sellaisen pistekohteen välissä, joiden suuntaa voi kääntää (esim. pitkulainen 
pieni kumpare), saattaa niiden välin 
keskipiste olla muualla kuin kohteiden 
keskipisteiden välissä. Tällaisissa 
tapauksissa terveen järjen tulee voittaa, 
ja rastiympyrä tulee laittaa lipun 
kohdalle kartalle.  
 
Nykyisin ei välilinjalle suositella muita 
rastin paikkoja kuin keskipiste, koska ne vaatisivat kaksi määritettä sarakkeeseen G 
(esimerkiksi ’välissä, koillisosa’). Rastipisteitä voidaan kuitenkin sijoittaa linjan päihin, 
jolloin ne voidaan kuvata läheisen kohteen perusteella (esimerkiksi ’kivi, koillissivu’) 
 
Jotta ’välissä’-tehtävät toimisivat, on asetettava rajat sille, mitä kohteita voi käyttää, ja 
miten ne tulee kuvata:  
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  ’Välissä’-tehtävässä saa ainoastaan käyttää kohteita, jotka ovat 
kokonaan tai osittain rastiympyrässä.               (TG 15) 

  Sarake C:n suuntamäärite määrittää, minkä kahden kohteen välissä 
rastiympyrässä oikean rastin paikka on.    (TG 16) 

 
Esimerkki maailmanmestaruuskilpailuista 2004 havainnollistaa, miten toimitaan, jos 
rastiympyrässä on useampi mahdollinen väli.  
 
 
                         A    B   C    D   E   F    G   H 

                       
 
 
 
 
 
Sarakkeet D ja E kertovat, minkä kohteiden välissä oikea rastin paikka on. Jos 
samanlaisia kohteita on rastiympyrässä useampia, sarake C määrittää minkä parin 
välissä oikea rastin paikka on. Tässä tapauksessa kyse on pohjoisimmasta kiviparien välistä. Tämä käytäntö noudattaa IOF:n rastinmääritesääntöjä (IOF International 
Specification for Control Descriptions 2004). 
  
 
Satula 
 
Satulan sijainnin kanssa tulee olla tarkkana. Satula on 
matalin kohta harjanteella kahden nenän välissä. Se ei 
välttämättä ole puolivälissä käyrien välissä.  
 
Satula ei välttämättä ole tarpeeksi vaikea rastipisteenä 
eliittisarjassa (paitsi jos maastossa on useita vastaavia 
kohteita), koska alin kohta on helppo määrittää. ’Käyrien 
välissä’ saattaa olla parempi tehtävä.  
                          
 
 MÄÄRITTEET – HYVIÄ MENETTELYTAPOJA 
 
Yleisesti ottaen määritteiden ei tule olla yksityiskohtaisempia kuin on tarpeen 
tehtävän ratkaisemista varten.  
 
Joihinkin rasteihin voi sopia useampi kuin yksi oikea määrite. Jos jotain määritettä 
pidetään parempana kuin toista, sitä tulisi käyttää. Muutkin ovat kuitenkin 
hyväksyttäviä rastitehtävässä. 
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Määritteissä voidaan sallia myös jonkin verran pelivaraa, jos se ei vaikuta 
olennaisesti oikean lipun tunnistamiseen. Tarkkuussuunnistuksen olennaisia asioita 
ovat taitava kartanluku ja maaston tulkinta, ei liiallinen tarkkuus rastinmääritteissä. 
 
Kilpailussa tehdyt rikkomusilmoitukset ja vastalauseet saattavat paljastaa, että 
rastinmäärite on ollut niin epäonnistunut, että se on vaikuttanut olennaisesti tehtävän 
ratkaisuun. Mutta seuraava on huomattava erityisesti niille kohteille, jotka on 
kartoitettu mittakaavassa: 
  Oikein kartan rastiympyrän keskelle sijoitettu rastilippu, jolla on väärä rastinmäärite, EI johda nollavastaukseen. (TG 13) 
 
Pistemäisessä kohteessa lipun puuttuminen määritetystä paikasta voi johtaa oikeaan 
nollavastaukseen. 
 
 PÄÄLLEKKÄISET TEHTÄVÄT 
 
Jos rastiliput näkyvät useammalle kuin yhdelle ratkaisupaalulle, niitä saa käyttää 
kaikissa tehtävissä ko. paaluilta. Jos niitä ei halua käyttää joltain ratkaisupaalulta, on 
maastoon merkittävä selkeästi sektori, jonka liput otetaan tehtävässä huomioon.   
‘A’-RASTI 
 
Nykyään on tavallista käyttää eliittikilpailuissa yhden lipun tehtäviä (vastaus joko A tai 
Zero). Tällöin rastimääritteiden sarakkeessa B on vain kirjain ‘A’. Tällaisia tehtäviä on 
jo käytetty maailmanmestaruuskilpailuissa. Alun perin ‘A’-tehtävissä oli 
ratkaisupaalulta nähtävissä vain yksi lippu. Nykyään sallitaan useamman lipun 
näkyminen.  
  
Kilpailijoiden tulee löytää rastiympyrän keskipisteessä oleva ja rastinmääritteissä 
kuvattu kohde maastosta ja päättää, onko siinä rastilippu oikeassa paikassa. Heidän 
ei tule häiriintyä mahdollisista muista samaan aikaan näkyvistä lipuista.  
 
‘A’-tehtävien kohdalla ei tarvitse merkitä sektoreita maastoon. Ne merkitään vain 
tehtävissä, joissa on useampi vastausvaihtoehto (A-B, A-C, jne) ja joissa maastossa 
näkyy useampia rastilippuja kuin vain tehtävään kuuluvat. 
 Jotta ‘A’-tehtävien laatu olisi hyvä, on syytä rajoittaa lippujen määrää ja niiden 
sijoittelua seuraavilla käytännöillä:  
  Jokaista ‘A’-tehtävää kohden on vain yksi rastilippu, joka on joko 

oikeassa paikassa kohteella (A) tai väärässä paikassa kohteella (Z) tai 
läheisellä väärällä kohteella (Z).     (TG 18) 

   Muiden lippujen näkyminen toisista tehtävistä (A tai A-B, A-C, jne) ‘A’-
tehtävän ratkaisupaalulta on sallittua.      (TG 19) 
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 ‘A’-tehtävän rastiympyrään on sallittua sijoittaa lippuja muista 
tehtävistä. Ne eivät kuitenkaan saa olla samanlaisella kohteella kuin 
tehtävän oikea rastin paikka.         (TG 20)  

Kun ‘A’-tehtäviä on useampia samassa rykelmässä, sitä kutsutaan A-klusteriksi.  
 ‘A’-tehtävän suunnittelun periaatteet näytetään seuraavassa esimerkissä:  

  Esimerkissä on ‘A’-klusteri (rastit 1–5) ja samalta paalulta näkyvä lähellä oleva perinteinen 
rasti (6).  Alueella on yhteensä kahdeksan rastilippua: yksi jokaista ‘A’-tehtävää kohden ja kolme 
perinteisellä rastilla.   
Kaikki ‘A’-tehtävät ratkaistaan tässä samalta ratkaisupaalulta, mutta useampaakin paalua voisi käyttää.  
 #1.  ‘A’-rasti.  Nenä, yläosa – rastilippu oikeassa paikassa (A)  
#2.  ‘A’-rasti.  Nenä, yläosa – ei lippua (Z). Lippu on nenällä, joka on itään oikeasta paikasta.     
#3.  ‘A’-rasti.  Notko – lippu oikeassa paikassa (A). Huomaa, että 2. rastin lippu on lähellä, mutta se on selkeästi erilaisella kohteella.   
#4.  ‘A’-rasti.  Notko – ei lippua (Z). Lippu on notkossa lounaaseen rastin oikeasta paikasta.   
#5.  ‘A’-rasti.  Kukkula – lippu oikeassa paikassa (A). Rastin 6 liput näkyvät klusterin ratkaisupaalulta. Ne ovat samanlaisissa kohteissa kuin rasti 5, mutta rastiympyrän ulkopuolella. Jos rastin 6 lippu olisi  suunniteltu itäiselle kukkulalle rastin 5 rastiympyrässä, se 
häiritsisi rastityöskentelyä rastilla 5, ja sitä ei sallittaisi.   
#6.  “A-D”-rasti.  Kukkula, koillisjuuri. Vastaus on A. Huomaa, että 5. rastin lippu näkyy 6. rastin ratkaisupaalulle, ja on siten tehtävän 4. lippu. Ratkaisupaalulta olisi myös voinut tehdä sektorin kattamaan vain kolme ensimmäistä lippua, jolloin tehtävä olisi ollut A-C.    
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RASTIT PITKÄLLÄ ETÄISYYDELLÄ 
 
Rastit pitkällä etäisyydellä suuremmilla kohteilla ovat mahdollisesti 
sopivia tehtäviä, kunhan rastiliput näkyvät selkeästi koko kilpailun ajan, 
vaikka valo-olosuhteet saattavat muuttua.   
 
On mahdollista parantaa rastilipun näkyvyyttä käyttämällä kahta 
normaalia rastilippua päällekkäin saman kepin varassa.  
 
Yksittäisiä tavallista suurempia rastilippuja ei suositella.  
 
Jos yhdessä tehtävässä on rastilippuja sekä lähellä että kaukana paalusta, vain 
kauemmilla tarvitsee olla kaksi lippua päällekkäin.  
 
Kahta lippua päällekkäin voi käyttää myös tehtävissä, joissa on huono näkyvyys, 
esimerkiksi jos liput ovat varjossa.  
RASTILIPUN KORKEUS 
On tärkeää, että tehtävän kaikki rastiliput ovat yhtä 
korkealla, varsinkin jos maaston korkeuserot ovat 
merkittäviä, mutta vaikeita tulkita – esimerkiksi kukkulan 
toisella puolella, josta ei näe maata, vaan korkeus 
arvioidaan rastilipun korkeudesta. Esimerkki osoittaa, 
että liput A ja C ovat samalla korkeudella 
korkeuskäyrällä. Lippu B on korkeammalla.    
 

Suositellaan, että liput laitetaan roikkumaan niin, että niiden yläreuna 
on 1 m maanpinnan yläpuolella. Silloin lippua voi käyttää muiden 
kohteiden korkeuden arvioimiseen; varsinkin sellaisten, joita ei kuvata, 
jos niiden korkeus ei ylitä tiettyä rajaa. Esimerkkejä tästä ovat kivet ja 
jyrkänteet, joita ei ohjeiden mukaan kartoiteta, jos ne ovat alle metrin 
korkuisia.  
 
Rastilippuja voi myös käyttää lyhyiden horisontaalisten etäisyyksien 
arvioimiseen. Lipun reuna on 26-30 cm.  
  

 
 6.  NOLLAVASTAUKSET (ZERO) 
 
Perimmäinen syy suurimpaan osaan erimielisyyksistä tarkkuussuunnistuksessa on 
nollarastin olemassaolo, joka johtaa väitteeseen, että jos lippu ei ole tarkasti oikeassa 
paikassa, se on väärässä paikassa – nollavastaus! Mutta kuinka tarkka on tarkka? 
Keskustelu jatkuu.  
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Nollavastausta, missä yksikään rastilippu ei ole rastiympyrän keskipisteessä, 
käytetään eliittitarkkuussuunnistuksessa. Sen käyttäminen lisää ylimääräisen 
ulottuvuuden tehtävän ratkaisemiseen, mutta aiheuttaa myös haasteita rastilipun 
sijoittamisessa. Pienikin virhe oikean lipun sijainnissa – olkoon virhe todellinen tai 
kuviteltu – saatetaan tulkita nollavastaukseksi, vaikka se ei olisikaan ollut 
ratamestarin tarkoitus.   
 
Voi tuntua houkuttelevalta ilmoittaa etäisyys tai prosenttiosuus, jonka jälkeen vastaus 
on tarkoitettu nollavastaukseksi (Zero). Ei ole teknisesti mahdollista antaa 
yleispätevää lukua, koska se riippuu maastotyypistä, rastikohteesta ja kartan 
tarkkuudesta. Jokaiselle rastille oman luvun antaminen on teknisesti mahdollista, 
mutta vaatisi lisätietoja rastinmääritteisiin. Tällä hetkellä tämä ei ole sallittua IOF:n 
hallituksen ja Sääntökomission ohjeiden mukaan, joissa todetaan, että suunnistuksen 
ja tarkkuussuunnistuksen rastinmääritteiden tulee pysyä nykyisenlaisina ilman uusia 
eroavaisuuksia.  
 
Tutkimus “nollatoleranssista” kuitenkin jatkuu, ja siitä tehdään todennäköisesti 
tekninen ohje tulevaisuudessa. 
 
Ongelman ratkaisu on varmistaa, että nollarastit ovat selkeitä. Joko rastiympyrän 
keskipisteen (jossa ei ole lippua) tulisi olla selkeästi näkyvissä, tai rastilippujen tulisi 
olla paikoissa, jotka voi tunnistaa ja joista voi todeta, että ne eivät ole rastiympyrän 
keskipisteessä. On tärkeää välttää sellaisten nollarastien suunnittelemista, joissa 
lippu on vain hiukan väärässä paikassa. Kilpailijat saattavat tulkita sen ratamestarin 
suurpiirteisyydeksi ja vastata lipun eivätkä nollavastausta.   
 
On kahdenlaisia nollatehtäviä.  
 Nollavastaukset kartoittamattomilla kohteilla:  
Kohteella, joka on rastiympyrän keskipisteessä ja joka on määritetty 
rastinmääritteissä, ei ole rastilippua. Hyvä tapa on käyttää läheistä maastonosaa, 
joka näyttää lähes samalta kuin rastiympyrässä oleva maasto. Rastiliput sijoitetaan 
sinne niin kuin ne muodostaisivat todellisen tehtävän, vaikka ne eivät olekaan 
rastiympyrässä. Tällainen tehtävä voi olla yllättävänkin vaativa. Toinen tehtävän 
muoto on, että pienipiirteisessä maastossa monella rastinmääritettä vastaavalla 
kohteella on lippu, mutta ei sillä, joka on rastiympyrän keskipisteessä.  
 
Jälkimmäinen nollatehtävä on sopivampi temporasteilla.  
 Nollavastaukset pistekohteilla, joilla on rastilippu:  
Pistekohteella voi olla rastilippu, mutta eri paikassa kuin rastinmääritteen mukaan 
oikean lipun tulisi olla. Pistekohteissa rastiympyrä on kohdennettu kohteen keskelle, 
vaikka lippu olisikin kohteen sivussa. Normaalikilpailuissa tällaisessa tehtävässä lippu 
voi olla hyvinkin lähellä oikeaa kohtaa, mutta väärässä suunnassa.  
 
Tehtävää voi käyttää myös tempossa, mutta silloin se ei saa olla liian vaikea.  
  Nollavastaustehtävässä pistekohteissa normaalikilpailuissa tulee eron 

lipun sijainnin ja rastinmääritteen välillä olla vähintään 45o, (esim. lippu 
etelässä, rastinmääritteessä lounas), ja jos ero on pieni, kohdetta tulee 



IOF Elit-tason tarkkuussuunnistuksen tekniset ohjeet 2014 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38 

 

 

voida katsella ko. suunnista.                                                          
        (TG 24) 
  Nollavastauksia pistekohteissa voi käyttää myös tempossa, mutta eron 
lipun sijainnin ja rastinmääritteen välillä tulee olla vähintään 135o. (TG 
25) 

 
Hyödyllinen neuvo kilpailijoille hyvin suunnitelluista rasteista on, että jos he eivät ole 
varmoja, onko kyseessä nollavastaus, silloin luultavasti kyseessä ei ole nollavastaus. 
 
  
7. MUITA TEKNISIÄ NÄKÖKOHTIA 

 
Yhteistyö 
 
MM-kilpailussa kansallisen valvojan ja IOF:n nimittämän kilpailunvalvojan (samoin 
kuin muiden vastaavien toimihenkilöiden muissa elit-tason kilpailuissa) on tarpeen 
tehdä yhteistyötä ratamestari(e)n ja kartoittajan kanssa, jotta voidaan saada aikaan 
korkeatasoisia ja yksiselitteisiä tehtäviä. Jokaisen tehtävän huolellinen tarkistaminen 
useampaan kertaan on olennaista kilpailun onnistumisen varmistamiseksi. 
 Kokemus on osoittanut, että jos rastien asettelussa on pienikin virhe, tai jos jokin 
seikka voidaan tulkita väärin, useat kilpailijat valitsevat väärän vastauksen sen 
vuoksi. Nämä kilpailijat voivat vaatia kyseisen rastin hylkäämistä (ks. alempana). 
 
Tässä osiossa käsitellään keinoja kyseisten ongelmien välttämiseksi. 
 
Kilpailijan näkökulma 
 
Valvojat ottavat kilpailijan roolin arvioidessaan ja korjatessaan ratamestarin 
suunnittelemia rasteja. Tämä arviointi tulee sekä aluksi että lopuksi tehdä kulku-
uralta. Heti kun valvoja astuu maaston puolelle, hän saa lisätietoa, jota kilpailijoilla ei 
ole. Usein on kuitenkin syitä, joiden takia on käytävä maaston puolella. Sellainen 
saattaa olla esim. kartan yksityiskohtainen muokkaaminen näkyvää maastoa 
vastaavaksi.   
 
Jos kilpailussa on useampi valvoja, on järkevää sopia, että yksi valvojista ei käy 
maaston puolella. Näin hän pystyy arvioimaan tehtäviä kilpailijoiden näkökulmasta.  
 Radan pituus ja sallittu suoritusaika 
 
Normaalimatkan radan ei tule olla liian pitkä. Mitä lyhyempi matka, sitä suurempi osa 
sallitusta ajasta voidaan käyttää tehtävien ratkomiseen. Lyhyellä matkalla energiaa ei 
kulu niin paljon matkan kulkemiseen, mikä on tärkeää liikuntarajoitteisille kilpailijoille. 
Jos rastien välillä on pitkä matka, kannattaa harkita, ettei siltä matkalta mitata aikaa. 
Kokonaisajan ei tule ylittää 2,5 tuntia. 
 
Sallittu aika riippuu sekä rastien määrästä että radan pituudesta. Säännöissä on 
helppo peruskaava radalle, joka on melko tasainen ja hyväpintainen. 
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Tarvittava aika = 3 min/rasti + 3 min/100 m 
 
Jos radalla katsotaan olevan nousua tavanomaista enemmän, aikaan voidaan lisätä 
3 minuuttia/10 metrin lisänousu. 
 
Suunnistuksen normaalikäytäntö on, ettei nousua olisi yli 4 % kokonaismatkasta. 
Tarkuussuunnistuksessa suositellaan seuraavaa:  
 
Tavanomaista suurempi nousu on tarkkuussuunnistusradalla:   avoimessa sarjassa yli 2 % kokonaismatkasta,  paralympiasarjassa yli 1 % kokonaismatkasta. 
 
Tavanomaista suuremmasta noususta annetaan 3 minuuttia lisäaikaa per 10 
metrin nousu. (TG 21) 
 
Esimerkki: 2 km rata, 18 rastia ja 60 metriä nousua. Avoimessa sarjassa on 20 metriä 
tavanomaista suurempaa nousua ja paralympiasarjassa 40 metriä.   
 
Aika (Avoin sarja)  = (3 x 18) + (3 x 2000/100) + (3 x 20/10) 
                               = 54 + 60 + 6  

         = 120 min 
Aika (Paralympiasarja)  = (3 x 18) + (3 x 2000/100) + (3 x 40/10) 
                               = 54 + 60 + 12  
                               = 126 min 
 
Myös muut seikat voivat puoltaa sallitun ajan lisäämistä, erityisesti pyörätuolilla 
kulkeville kilpailijoille, jos kulku-ura on epätasainen, pehmeä tai kapea. 
 
Kilpailunvalvojalla on päätösvalta ajan lisäämistä koskevissa kysymyksissä. 
 
Tavoiteaika pyöristetään, jotta kilpailijoiden olisi helpompaa laskea jäljellä oleva aika. 
Esimerkiksi 118 minuuttia voidaan pyöristää 120 minuuttiin.  
 Useampi kuin yksi tapa ratkaista tehtävä 
 Kohdassa 4 mainittiin useita paikannusmenetelmiä. Ratamestarilla voi olla mielessä 
rastille paras ratkaisumenetelmä. 
 
Voi kuitenkin olla, että myös jotkin toiset menetelmät soveltuvat tehtävään yhtä hyvin tai ainakin melkein yhtä hyvin. On tärkeää tarkistaa, että muutkin sopivat keinot, joilla 
oikeaan vastaukseen voi päästä, ovat johdonmukaisia oletetun menetelmän kanssa. 
 
Ei ole realistista olettaa, että kartoissa jokainen kohde olisi kuvattu täsmällisesti 
oikein ja oikeaan paikkaan suhteessa muihin kohteisiin. On kuitenkin tärkeää, että 
tärkeimmät tehtävien ratkaisuissa mahdollisesti tarvittavat kohteet on kartoitettu 
oikein toisiinsa nähden (TG 22). 
 
Ratamestarin velvollisuutena on varmistaa että: 
  Jos rastitehtävän ratkaisemiseen sopii useampi kuin yksi menetelmä, niiden 
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kaikkien tulee antaa sama ratkaisu. (TG 23) 
 
Kun kilpailija harkitsee rastitehtävän ratkaisumahdollisuuksia, hän ei välttämättä 
tiedä, että tehtävässä on ajateltu käytettävän tiettyä menetelmää, ja niinpä hän 
harkitsee kaikkia menetelmiä. Kaikki menetelmät eivät kuitenkaan ole yhtä tarkkoja 
rastiympyrän tarkan keskipisteen paikantamiseen maastossa. 
 
Kaikkein tarkimman paikanmäärityksen mahdollistavat kohteet, jotka ilmaisevat 
tarkan pisteen kartalla itse tai yhdistettynä määritteeseen. Tällaisia kohteita ovat 
pistemäiset kohteet, pienet mittakaavaan kartoitetut kohteet ja suurempien kohteiden 
tarkat kohdat. Esimerkkejä: kivi (ilmansuunnan kanssa), pieni jyrkänne (juuri, 
keskellä) ja metsän kulma. 
 
Melkein yhtä tarkka paikantamistekniikka on linjamenetelmä. Vaikka menetelmä voi 
olla hyvinkin tarkka, kuten esimerkiksi linja kahden kiven yli, siinä voi olla myös 
vaikeuksia. Esimerkiksi kun apupisteinä käytetään puita, on otettava huomioon se, 
että niiden toiselle puolelle ei näe. Tekniikka on myös hyvin riippuvainen kartan 
paikkansapitävyydestä. Jos paikallistettava piste on apupisteiden toisella puolella 
(ekstrapolaatio), virhe apupisteiden karttasijainnissa kasvaa. Jos paikallistettava piste 
on apupisteiden välissä (interpolaatio), kyseinen mahdollinen virhe pienenee.  
 
Yleinen ongelma on, että maastossa on liikaa linjoja. Puistoissa voi olla paljon 
kartoitettuja yksittäisiä puita tai kaupungissa rakennuksia, jotka mahdollistava hyvin 
monien linjojen käyttäminen. Silloin on todennäköistä, etteivät kaikki linjat tuota täysin 
samaa vastausta. Tällaisia alueita tulisi välttää, mutta jos niitä käytetään, ainakin 
tärkeimpien linjojen tulisi antaa sama vastaus.  
 
Parhaita linjoja ovat sellaiset, jotka risteävät toistensa tai viivamaisen kohteen kanssa 
90 asteen kulmassa tai hyvin lähellä sitä. Linjat, jotka risteävät viivamaisen kohteen 
kanssa loivassa kulmassa, ovat kaikkein epätarkimpia. 
 
Kun linja ei mene rastikohteen läpi, vaan sen sivulta, sen käyttäminen tehtävän 
ratkaisemiseen on hyvin vaativaa. Kilpailijan tulee tällöin arvioida poikkeama kartalla 
ja sitten maastossa. Tämänkaltaisten tehtävien tekemisessä tulee olla hyvin 
varovainen. 
 
Käyrien käyttäminen on yleensä vähemmän tarkka paikanmääritysmenetelmä, joka 
kuitenkin voi olla hyvinkin käyttökelpoinen. Jos kartoitettujen kohteiden avulla 
voidaan saada tarkkaan selville käyrän paikka ja korkeus, käyrä on luotettava väline 
paikantamiseen. Jos näin ei ole, tai jos maastossa on huono näkyvyys, käyrän 
käyttäminen voi johtaa virheeseen. 
 
Kompassi on lähtökohtaisesti huonompi vaihtoehto paikanmäärityksessä kuin yllä 
mainitut tekniikat. Sen käyttö voi johtaa hyvinkin tarkkaan lopputulokseen 
epäsuorasti, jos sitä käytetään valitsemaan kohde useamman samankaltaisen 
kohteen joukosta. Jos pelkkää kompassia käytetään paikantamiseen, saatu tulos on summittainen. 
 
Etäisyyden arviointi sivusuunnassa on menetelmä, jota voidaan käyttää luotettavasti, 
jos välimatka ei ole suuri ja/tai näkyvillä on kohteita, jotka antavat käsityksen koosta. 
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Vähiten tarkka menetelmä on etäisyyden arviointi eteenpäin. Tämä tekniikka voi 
kuitenkin olla hyödyllinen eroteltaessa kohteita eri etäisyyksillä. 
 
Elit-tason kilpailijat harkitsevat kaikkia menetelmiä tehtävän ratkaisussa. Erityisesti, 
jos eri ratkaisutavat antavat eri tuloksen, vastaus valitaan sen perusteella, mikä 
tekniikka johtaa todennäköisimmin tarkkaan ja oikeaan tulokseen. 
 
Kun määritetty rastiympyrän keskikohta on löytynyt maastosta joko tarkkaan tai 
summittaisesti, kilpailija voi päättää onko kyseisessä kohdassa tai tarpeeksi lähellä 
lippu, jolloin kyseessä ei voi olla nollavastaus. 
 Kartoittamattomat ja osittain kartoitetut kohteet 
 Mahdollisia ongelmia voi tulla kohteissa, jotka eivät ylitä kartoituskynnystä kokonsa 
puolesta. Tämä pätee erityisesti viivamaisiin kohteisiin. Kartoitusohjeiden mukaan 
kohteen täytyy olla ainakin 1 metriä korkea tai syvä, jotta se kartoitettaisiin (ISOM 
2000 ja ISSOM 2006). Jos maastossa on liian paljon kohteita niin, että kartasta tulee 
liian vaikeaselkoinen, kartoittaja voi nostaa kartoituskynnystä. Tästä tulee mainita 
kilpailuohjeissa. 
 
Maasto, jossa jotkut kohteet on kartoitettu ja toisia ei, vaatii ensin huolellista 
tarkastelua kohteiden erottelemiseksi. Sen jälkeen tilanne ei enää ole kovin hankala. 
 
Paljon ongelmallisempia voivat olla sellaiset viivamaiset kohteet, jotka muuttuvat matalammaksi. 
 
Esimerkkinä voidaan ottaa pieni jyrkänne, joka on selkeästi yli yhden metrin 
kartoituskynnyksen toisessa päässä, mutta pienenee alle yhden metrin korkuiseksi 
toisessa päässä. Vain se osa jyrkänteestä kartoitetaan, joka on ainakin yhden metrin 
korkuinen. Ratamestarin pitää selvittää, onko tilanne tämä,  ja varmistaa, että kaukaa 
jyrkännettä katsova kilpailija pystyy erottamaan kartoitetun osion jyrkänteestä 
(mahdollisesti rastilipun korkeuden avulla). 
 
Jos kartoitettu pää pystytään tunnistamaan riittävällä varmuudella, seuraavat 
rastipisteet ovat mahdollisia: 
 
 

  
Vaikka pienen jyrkänteen kartoitettu pää olisikin vähintään yhden metrin korkuinen, 
sen käyttöä rastipisteenä määritteellä ‘pää’ ei suositella. Kuitenkin muut lippujen 
paikat ovat sallittuja kuvan esittämällä tavalla. On huomattava, että kartoitetun 
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jyrkänteen keskipisteen sijainnin epätarkkuus on puolet kartoitettuun päähän 
verrattuna. 
 
Jos kartoitettua päätä ei voida tunnistaa riittävällä varmuudella, vain seuraavia 
rastipisteitä voidaan käyttää: 
 

 
Kaikilla rastilipuilla on oltava merkitys 
 
Lippuja ei kannata lisätä vain sen takia, että arvausmahdollisuus heikkenisi. Elit-
tasolla ei pidä hyväksyä lippuja, joilla ei ole tarkoitusta. Jokainen lippu pitää sijoittaa 
niin, että sillä on jokin selkeä yhteys rastinmääritteeseen. Parhaat väärät liput ovat 
sellaisia, jotka sopivat moneen seikkaan, mutta eivät yhteen. 
 
Jos A-lippu on vasemmalla kaukana muista lipuista, saattavat kilpailijat unohtaa sen 
vastatessaan, ja nimetä oikean lipun väärällä kirjaimella. Kaukana vasemmalla 
olevaa lippua tulee käyttää vain jos se on hyvä vaihtoehto oikeaksi lipuksi ja sillä on 
oikea rastinmäärite. 
 Ratkaisupaalu 
 Ratkaisupaalu on radan kohta, josta pystyy näkemään kaikki tehtävän liput, ja jossa 
tehdään päätös siitä, vastaako joku lipuista A-E rastiympyrän keskellä olevaa ja 
rastinmääritteessä kuvattua rastin paikkaa. Ratkaisupaalun paikka merkitään 
näkyvällä paalulla, jossa on myös rastin numero. 
 
Ratkaisupaalua ei ole merkitty kilpailukarttaan. Jos sen summittaisesta sijainnista voi 
tulla epäselvyyttä, rastinmääritteen sarakkeeseen H voidaan merkitä katselusuunta 
ratkaisupaalulta kohti rastia. 
 
Ratkaisupaalua ei pitäisi sijoittaa jyrkkään ala- tai ylämäkeen pyörätuolin käyttäjien 
huomioimisen vuoksi. 
 Ratkaisupaalun lisäksi radalla on muitakin tarkastelupaikkoja, joista pystyy näkemään 
kaikki liput ja niiden sijainnin suhteessa karttaan ja maastoon. 
 Leimauspaikalla on joko pihtileimasin, jolla tehdään merkintä kilpailijan kilpailukorttiin, 
tai elektroniset leimasimet. Leimauspaikka sijaitsee lyhyen matkan päässä 
ratkaisupaalulta sijoitettuna niin, että se ei häiritse päätöksen tekemistä 
ratkaisupaalulla. Leimauspaikka voi olla kummalla puolella rataa tahansa. Sen täytyy 
olla numeroitu ja selkeästi näkyvillä (tarvittaessa viitoitettu). 
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Jos kaksi tai useampi ratkaisupaalu on lähellä toisiaan, niillä voi olla yhteinen 
leimauspaikka, jossa on joko erilliset leimasimet eri tehtäville tai yksi leimasin, jota 
käytetään kaikissa tehtävissä.  
 
Ratkaisupaalulle täytyy mahtua samaan aikaan useampi kilpailija, 
joista osa voi olla pyörätuolin käyttäjiä. Kaikilla täytyy olla yhtä hyvät 
mahdollisuudet tarkastella lippuja ja maastoa sekä istuen että seisten. 
 
Ratkaisupaalun ja rastilippujen täytyy sijaita siten, että tarkkailijan 
liikkuminen 0,5 metriä ratkaisupaalulta mihin suuntaan tahansa ei 
muuta vastausta. 
 
Näiden vaatimusten johdosta ratkaisupaalu on pikemminkin 
tarkkailuikkuna kuin tarkkailupiste. Oheisessa kuvassa näkyvät 
vaaditut mittasuhteet. 
 
Jotta kaksi pyörätuolin käyttäjää mahtuisi olemaan ratkaisupaalulla 
samaan aikaan, vaatimusten jotka koskevat lippujen näkyvyyttä ja 
parallaksia (parallaksia ei saa olla, jotta lippujen keskinäinen järjestys ei muutu) 
pitäisi täyttyä vielä 2 metriä ratkaisupaalun takana. 
 
 
Aikarastit 
 
Aikarasteilla kilpailija pysyttelee määrätyssä paikassa. 
 Aikarastilla käytettävä kartta on pieni osio kilpailukartasta. 
Kartta on samassa mittakaavassa kuin kilpailukartta. Se 
on kiinnitetty vähintään A5-kokoiseen jäykkään alustaan. 
Rastiympyrä on sivusuunnassa karttapalan keskellä ja 
kartta on valmiiksi suunnattu siten, että katselusuunta 
lippuihin on sivun alareunasta yläreunaan. Oheinen 
esimerkki on  vuoden 2012 
maailmanmestaruuskilpailuista.   
 
Kilpailijalla on 30 sekuntia aikaa vastata yhden kartan 
tehtävään. Jos asemalla on 1-2 tehtävää, toimitsija varoittaa, kun kokonaisaikaa on 
jäljellä 10 sekuntia. Jos asemalla on kolme tai enemmän tehtäviä, varoitus annetaan 
20 sekuntia ennen kokonaisajan päättymistä. Vastaus annetaan joko näyttämällä 
kirjainta tai sanomalla se ääneen käyttäen kansainvälisiä koodikirjaimia: Alpha, 
Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot tai Zero.  
 
Normaalikilpailun aikarastien sääntöihin tuli muutoksia vuonna 2014:   Normaalikilpailuissa saa kaikilta rasteilta, paitsi aikarasteilta, oikeasta 

vastauksesta yhden pisteen.   Normaalikilpailuissa aikarastin aika ratkaisee tasapisteisiin päätyneiden kilpailijoiden sijoitukset. 
 
Oikea vastaus aikarastilla ei siis anna pistettä normaalikilpailussa. Kilpailijan aika on 
kahden mittaajan aikojen keskiarvo, joka pyöristetään lähimpään puoleen sekuntiin 
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tai sekuntiin. Väärästä vastauksesta tulee 60 sekunnin aikasakko, joka lisäään 
vastausaikaan. Jos kilpailija ei anna ollenkaan vastausta, hänen ajakseen tulee 90 
sekuntia.  
 
Jos karttoja on useampi kuin yksi, ajanotto alkaa kun kilpailija saa katsoa 
ensimmäistä karttaa ja päättyy kun kilpailija on antanut vastauksen viimeisen kartan 
tehtävään.  
 
Tarkempi kuvailu aikarastien toiminnasta löytyy liitteestä 2. 
 
Jotta kilpailu olisi tasapuolinen, kaikkien kilpailijoiden pitäisi pystyä ratkaisemaan 
aikarastin tehtävä annetussa ajassa. Paras mahdollinen aikarastitehtävä on 
sellainen, jossa kaikki kilpailijat antavat oikean vastauksen, mutta taitavammat 
kilpailijat ratkaisevat tehtävän nopeammin. Liian vaikeat tehtävät (esim. liian 
monimutkainen, huono näkyvyys) johtavat arvaamiseen, joka vääristää kilpailun 
tuloksia. Toisaalta liian helpot tehtävät, jotka nopeimmat kilpailijat ratkaisevat alle 5 
sekunnissa, voivat aiheuttaa ongelmia ajanotossa. Tavoiteaika parhaille kilpailijoille 
pitäisi olla 10-15 sekuntia. 
  Normaalikilpailun aikarasteilla nollavastaus ei ole mahdollinen. (TG 26)  
Aikarasteille eivät myöskään sovi kompassia vaativat tehtävät. 
 
Jos aikarastin rastiliput ovat laajalla alueella, saattaa olla hyödyllistä merkitä 
katselusektori maastoon viitoituksella.  
 Sallitut ja kielletyt reitit  
 
Tarkkuussuunnistuskilpailussa kilpailijoiden tarvitsee usein kulkea maastossa, jota ei 
ole merkitty polkuna tai tienä kartalle. Tällöin ko. sallittu tai pakollinen reitti on 
merkitty maastoon viitoituksella, joko katkonaisella tai yhtenäisellä, ja karttaan 
katkoviivalla:  

 
 
 
 
 
 

Kilpailuissa on myös usein polkuja tai teitä, joita kilpailijat eivät saa käyttää. Ne voivat 
esimerkiksi olla epäsopivia pyörätuolin käyttäjille, tai niistä voisi nähdä rastin eri 
suunnasta, tai nuoret ja hyväkuntoiset voisivat saada epäreilua hyötyä voidessaan 
juosta monta sataa metriä katsoakseen rastia toisesta suunnasta.   
Kuten kuvasta näkee, on kaksi tapaa merkitä kielletyt polut. Lila ”ylitys- /ohituskielto” 
on kartalla pienempi symboli. Se merkitään myös maastoon viitoituksella polun yli 
oikeassa kohdassa. Kohta on joskus valittava hyvin tarkkaan, jos halutaan rajata, 
miltä alueelta rastia saa katsella.  
 
Toinen tapa merkitä kielletty reitti on yleisluontoisempi ja tarkoittaa, että polku on 
koko pituudeltaan kielletty.  
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Kilpailun jälkeen annettavat ratkaisukartat 
 
Kun viimeinen kilpailija on tullut maaliin ja rata on suljettu, voidaan jakaa kilpailijoille 
kaikkien rastien, myös aikarastien, ratkaisukartat. Ratkaisukartta voi koostua joko 
kartan osista tai koko kilpailualueen kartasta. Ratkaisukartan mittakaava on 
suurennettu (tavallisesti kaksinkertaiseksi kilpailukarttaan nähden) ja siihen on 
merkitty ratkaisupaalut, lippujen paikat kullakin rastilla, oikeiden vastausten liput, 
sekä nollavastauksissa liputon ympyrän keskipiste. Mukana ovat myös aikarastien rastinmääritteet. 
 
On erittäin tärkeää, että ratkaisukartat ja kilpailukartat ovat kartoitukseltaan 
samanlaisia. Viime hetkessä kilpailukarttaan tehdyt muutokset, joita ei ole 
ratkaisukartassa, saavat herkästi aikaan hankaluuksia ja erimielisyyksiä. (Katso 
seuraava kohta.) 
 
Rastilippujen kartoittamiseen suositeltava menetelmä on luoda lipuille 
erikoissymbolit kilpailukarttaan, jota voidaan käyttää maastossa suurennetussa 
mittakaavassa rastien ja lippujen paikkojen hienosäätöön. Ratamestarityön 
valmistuttua kartasta leikataan ja liitetään sopivat osiot ratkaisukarttaa varten. 
Erikoissymbolit piilotetaan kilpailukartasta ennen sen painamista. 
 
Kahdesta ratkaisukarttavaihtoehdosta kartan osista koostuva vaihtoehto on 
vaativampi tehdä, ja siihen on hankalampi korjata viime hetken karttamuutoksia, 
mutta se on kuitenkin joustavampi ratkaisujen esittämiseen. Yleisesti käytetään 
enemmän kartan osista koostuvaa ratkaisukarttaa.  
 
Liitteessä 4 on ratkaisukarttaesimerkki. 
 
Erimielisyydet, rikkomusilmoitukset ja vastalauseet 
 “Tarkkuussuunnistus on oivallinen alusta erimielisyyksille” (edesmennyt Peter 
Palmer) 
 
Tarkkuussuunnistuksessa erimielisyydet ovat tavallisia, mikä on odotettavaakin 
urheilulajissa, joka pohjautuu henkilökohtaiseen päätöksentekoon ja merkitysten 
hienovaraisiin eroihin. Tarkkuussuunnistajien kunniaksi on sanottava, että tavallisesti 
erimielisyydet pystytään ratkomaan kuulemalla kilpailunvalvojan kanta asiaan. Vaikka 
rikkomusilmoituksia tulee ajoittain kilpailujohdon käsiteltäväksi, on harvinaista että ne 
etenisivät vastalauseeksi asti. 
 
Joskus on tarpeen arvioida rastitehtävä uudelleen, jos kilpailijat ja toimitsijat 
kyseenalaistavat sen. Jos tehtävä on virheellinen, järjestäjää voidaan pyytää 
hylkäämään kyseinen rasti. Toisin kuin tavallisessa suunnistuksessa, näin voidaan 
tehdä ilman, että koko rataa täytyy hylätä. 
 
Rastin hylkäämiseen johtavat toimenpiteet on suoritettava erittäin huolellisesti. Jos 
rasti päätetään hylätä sillä perusteella, että rasti ei ole oikeudenmukainen, tämä 
päätös ja sen syyt täytyy tiedottaa kilpailijoille viipymättä niin, että heillä ja 
joukkueiden johdolla on mahdollisuus jatkotoimenpiteisiin. 
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Säännöissä kerrotaan tarkat rikkomusilmoitus- ja vastalausekäytännöt.  
 Reitin ulkopuolella ei saa kulkea 
 
On tärkeää, että järjestäjä ilmoittaa selkeästi, ettei kenelläkään kilpailijalla tai 
toimitsijalla ole oikeutta liikkua reittien ulkopuolella maastossa tai rastipaikkojen 
läheisyydessä tapahtumapäivän aikana (sisältää myös mallisuunnistuksen). ”Reittien 
ulkopuolella” tarkoittaa sallittujen ja merkittyjen reittien ulkopuolista maastoa. Koska 
kaikki tarkkuussuunnistusrastit on suunniteltu katsottavaksi reitin varrelta, ja kilpailun 
valvoja on hyväksynyt ne, ei ole mitään syytä tutkia maastoa poistumalla reitiltä. Se 
saattaisi myös hämmentää ja olla epäreilua toisia kohtaan.   
 
Järjestäjä saa sääntöjen mukaan sallia kilpailualueelle kulkemisen tapahtuman 
päätyttyä, mutta tällöinkään ei ole sallittua liikkua muualla kuin sallituilla reiteillä.  
 
8. RATAMESTARITYÖN LOGISTIIKKA 
 Vaihe 1 
 
Ratamestarityön ensimmäisessä vaiheessa haetaan kustakin ehdotetusta 
maastonosasta ensinnäkin mahdollisia reittejä, jotka ovat sopivan laatuisia ja pituisia, 
ja toiseksi useampia mahdollisia rastipisteitä näiden reittien varrelta. Hahmotelma 
kokoontumispaikan, lähdön, maalin ja aikarastien sijoittamisesta tehdään myös tässä 
vaiheessa. 
 
Ensimmäinen vaihe on parasta tehdä vuodenaikaan, jolloin näkyvyys on hyvä, eikä 
välttämättä tulevan kilpailun ajankohtana. Kesäajan kasvustoa voidaan tarvittaessa 
raivata, jotta rastipisteiden lähelle saadaan tarvittavaa näkyvyyttä. Alueella täytyy 
kuitenkin käydä myös tulevan kilpailun vuodenaikana varmistamassa, ettei liika 
kasvusto tee alueesta käyttökelvotonta. 
 
 
Vaihe 2 
 
Toisessa vaiheessa kehitetään hyvätasoinen tehtävä kuhunkin ehdotettuun kohtaan 
käyttäen lippuja apuna. Kartan pitää olla riittävän valmis, jotta alustava ratamestarityö 
on mahdollista. Oikeiden vastausten rastiliput ja tarkastelupaikat merkitään 
maastoon. 
 
Tämän vaiheen tulee olla valmiina 12 kuukautta ennen kilpailutapahtumaa IOF:n 
nimittämän kilpailuvalvojan tai -valvojien käyntiä varten. Tämän käynnin 
tarkoituksena on käydä kilpailumaastossa, hyväksyä radat ja rastitehtävien 
paikat, samoin kuin varalla olevat paikat. Tässä vaiheessa katsotaan myös, vaatiiko tehtävien ratkaiseminen muutoksien tekemistä karttaan. 
 
Rastitehtävien paikkoihin liittyvät tiedot merkitään ratamestarin/valvojan lo- 
makkeelle. Seuraavassa esimerkki IOF:n nimittämän kilpailunvalvojan 
muistiinpanoista vuoden 2004 maailmanmestaruuskisojen edellä: 
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Vaihe 3 
 
Kolmannessa vaiheessa jokaisella rastitehtävällä käydään uudestaan viimeistä 
yksityiskohtaista ratamestarityötä varten. Lippujen paikkojen merkitsemisessä 
käytetään apuna suurennettuja osia kartasta. Paikat merkitään maastoon. 
 
Tämän vaiheen tulee olla valmis IOF:n kilpailunvalvojan käyntiä varten kolme 
kuukautta ennen kilpailua. Tämän käynnin tarkoituksena on hyväksyä ja vahvistaa  kunkin radan yleinen rakenne, pituus ja sallittu aika  laadittujen tehtävien laatu ja monipuolisuus  lippujen täsmällinen sijainti kussakin tehtävässä sekä ratkaisukartoissa  jokaisen rastin rastinmäärite  kartan sisältö (katsotaan mahdolliset korjaukset)  aikarastien toimintaohjeet  muut oleelliset asiat 
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Yksityiskohtaisempi rastien valvontalomake on tarpeen tässä vaiheessa: 
 
 Päivä  Rasti    

  √ 
 
 Kilpailukartan osa 

Rastin ympärillä oleva kartanosa 
1. Kaikki kartan kohteet tunnistettu mastossa 
2. Kohteet sijaitsevat oikein toisiinsa nähden 3. Kohteet kuvattu oikeilla symboleilla 
4. Tarvitaanko korjauksia karttaan? 

 

 
 
 
 
 
 
 Ratkaisukartan osa 

Rastianalyysi: paikantaminen 
Kartoitetun kohteen avulla 
Varmista oikea kohde 
Varmista rastilipun paikka (myös nollarasti) 
Korkeuskäyrien avulla 
Varmista rastikohteen korkeus 
Varmista viitekorkeus josta käyrää voidaan alkaa seurata 
 Linjojen avulla 
Mahdolliset linjat kartalla numeroidaan ja tarkistetaan 
maastossa 
Kaikista linjoista oikea vastaus 
Kompassilukeman avulla 
Kaikki lukemat numeroidaan, tarkistetaan ja arvot merkitään muistiin 
Noudatetaan ohjetta kompassilukemien tarkkuudesta 
 Etäisyyden arvioinnin avulla 
Kaikki oleelliset etäisyydet numeroidaan, tarkiste- taan ja arvot merkitään muistiin 
Noudatetaan ohjetta 25% tarkkuudesta 
Muut liput 
Kaikkien väärien lippujen paikat järkeviä 
Kaikkien lippujen paikat merkitään, jotta lippujen 
paikalleenlaitto myöhemmin on helppoa 

 

 
 Rastinmäärite 

Rastinmäärite 
1. Sääntöjen ja ohjeiden mukainen 2. Vastaa ympyrän keskipistettä 3. Parempaa määritettä ei ole 

 

 
 
Vaihe 4 
 
Tässä vaiheessa tehdään viimeinen tarkistus juuri ennen kilpailua. Tarkistus pitää 
aloittaa vähintään yhtä monta päivää ennen mallisuunnistusta kuin kilpailun kesto 
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on päivissä mallisuunnistus mukaan lukien. Jos siis kilpailussa on yksi 
mallisuunnistus, kaksipäiväinen normaalikilpailu ja yksipäiväinen tempo, 
tarkistukselle on varattava ainakin neljä päivää. Tarkistettavia kohtia ovat 
kilpailukartta, ratkaisukartta, jokainen rastitehtävä niin, että rastiliput ovat paikallaan, 
ja ratkaisupaalut. Näkyvyys lipuille ja maastoon ratkaisupaalulta ja muilta tarpeellisilta 
tarkastelupaikoilta on varmistettava riittäväksi myös pyörätuolia käyttäville 
kilpailijoille. Jos kasvillisuutta joudutaan leikkaamaan, on huolehdittava jätteiden 
poiskuljetuksesta. Jokaisen leimasimen paikka ja näkyvyys on tarkistettava, samoin 
kuin radan viitoitukset sekä järjestelyt esilähdössä, maalin jälkeen ja aikarasteilla. 
 
Kun ylläolevat tarkistukset on tehty, ja mahdolliset erittäin tärkeät korjaukset 
karttaan valmiina, kartat voi painaa.  
 
Kaikkien yksityiskohtien täydellinen ja huolellinen tarkistus hyvissä ajoin on tarpeen 
kaikissa kilpailuissa. Tämä johtuu siitä, että kokemus on osoittanut sen, että virheitä 
löytyy usein vielä tässä vaiheessa, vaikka valmistelut olisi tehty erittäin hyvin. Jos 
virhe löydetään paria päivää ennen kilpailua, sen ehtii vielä korjata. Viime hetken 
muutokset aiheuttavat helposti virheitä (kuten eroavaisuuksia kilpailukartan ja 
ratkaisukartan välillä), joten niitä tulisi välttää. 
 
Kansainvälistä kilpailua järjestettäessä ratamestari käy kilpailumaastossa erittäin 
monta kertaa, ja kansallinen valvoja monta kertaa. IOF:n nimeämä kilpailunvalvoja 
ja/tai apulaisvalvoja käy tavallisesti paikalla kolme kertaa, eli ensin alustavalla 
käynnillä, jolloin hän varmistaa maaston soveltuvuuden ja järjestää tarvittaessa 
teknistä koulutusta. Seuraava käynti on vuotta ennen kilpailua, jolloin ratamestarin 
ehdotus pitäisi olla valmiina, jotta radat voidaan hyväksyä ja karttaan vaadittavat 
korjaukset tarkistaa. Kolmas käynti on kolme kuukautta ennen kilpailua. Siinä 
vaiheessa vahvistetaan lopulliset radat, tarkat lippujen paikat ja kartat (mukaan 
luettuna ratkaisukartat). 
 Lippujen pystyttämisessä käytettävät apuvälineet 
 Rastilippujen paikat merkitään usein lapulla tai nauhalla, mutta niiden käytössä on 
ongelmia. Monipäiväisessä kilpailussa, kuten maailmanmestaruuskilpailuissa, on 
pystytettävä suuri määrä lippuja maastoon hyvin lyhyessä ajassa. On ehdottoman 
tärkeää, että liput pystytetään tarkalleen niille paikoille, jotka sovittiin viimeisen 
kilpailunvalvojan käynnin yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen 
merkkinauha on löydettävä ja lipun kepille tehty reikä etsittävä maastosta. Usein 
reikää ei löydy, jolloin lipun keppi täytyy pystyttää alusta asti uudelleen. Kaikkeen 
tähän menee aikaa. 
 
Muovisen tai metallisen putken käyttäminen lippujen paikkojen merkitsemiseen on 
paljon parempi menetelmä. Putki työnnetään maahan ja jätetään paikoilleen. Kun 
rastilippuja viedään taas paikoilleen, tankojen päässä olevat liput pudotetaan 
putkeen, jolloin yhden rastin merkitsemiseen menee vain muutama sekunti. 
Menetelmän avulla voitetaan aikaa ja saadaan varmuus siitä, että liput ovat oikeilla 
paikoilla. 
 
Skandinaviassa on erityisen käyttökelpoinen versio tästä menetelmästä. Käytössä on putki, jonka toisessa päässä on laippa ja toinen pää on teräväkärkinen. 
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9. DOKUMENTAATIO 
 
Vuoden 2008-2009 ohjeet IOF:n Tarkkuussuunnistuskomissiolle oli kirjoittanut Brian-Henry Parker (GBR). Tarkkuussuunnistuskomission, Sääntökomission ja 
Karttakomission jäsenet sekä muut tarkkuussuunnistajat antoivat ohjeisiin oman 
panoksensa.  
 
Tämän uuden version (tammikuu 2014) on toimittanut B-HP, apunaan muut 
työryhmän jäsenet (Guidelines Revision Working Group):  
 

Ivo Tišljar (CRO) 
Martin Jullum (NOR) 
Martin Fredholm (SWE) 
Hannu Niemi (FIN) 
Jari Turto (FIN) 
Krešo Keresteš (SLO) 
Bohuslav Hulka (CZE) 
Remo Madella (ITA), 
 

jotka ansaitsevat työstään suuret kiitokset.  
 
Yleisesti ottaen työryhmän ehdotukset on lisätty ohjeisiin uutena tekstinä ja kuvina. 
Jos työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen jostakin ehdotetusta muutoksesta, 
lopullinen päätös tehtiin Martin Fredholmin avustamana. Martin myös tarkasti 
ohjeiden viimeisen version erittäin taitavasti ja ansaitsee tuplakiitokset.  
 
Copyright: International Orienteering Federation 2014. 
 
IOF:n internet-sivuilta osoitteessa www.orienteering.org löytyy paljon hyödyllistä 
materiaalia, samoin Suomen tarkkuussuunnistuksen omilta sivuilta osoitteessa 
www.trailo.fi. 
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LIITE 1 
 ESIMERKKEJÄ ELIT-TASON RATAMESTARITYÖSTÄ 
 
Tarkkuussuunnistuksen ratamestari voi suunnitella monenlaisia erilaisia tehtäviä, joilla voi tarjota elit-tason kilpailijoille teknistä haastetta ja tarvittavaa vaihtelua. 
 
Näiden ohjeiden esimerkit ovat maailmanmestaruuskilpailuista. Esimerkkejä muista 
hyvistä maailmanmestaruustason tehtävistä otetaan mielihyvin vastaan, ja niitä 
lisätään myöhempiin painoksiin. 
 
Esimerkkejä nollarasteista ei ole erikseen, vaan ne on lisätty sopivien tekniikoiden 
esittelyn kohdalle.  
 
Temporasteille on oma osionsa.  
 
Klassinen käyrätehtävä 
 

 Esimerkki:  Normaalikilpailun MM 2013, Suomi, 
Päivä 2-4/5 
 
Pienipiirteinen käyräalue, jossa useita rasteja. 
Tässä viisi lippua, joita käytetään kahdessa 
tehtävässä. Nollarasti oli haastava.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monimutkainen rastirykelmä 
 Esimerkki: Normaalikilpailu, EM 2010 päivä 2:  
 
Tässä käytettiin pienipiirteinen ja avoin alue hyvin hyödyksi. Alueella oli 18 rastilippua 
ja kuusi tehtävää: kaksi A-E-tehtävää samoilla rasteilla ja kaksi A-D-tehtävää.  
 
Rastilippuja oli sekä kartoitetuilla että kartoittamattomilla kohteilla. Ratkaisupaaluilta 
erotettiin sektorit tarpeen mukaan viitoittamalla.  
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Toinen esimerkki rastirykelmästä  
Normaalikilpailu, MM 2011, Ranska 
 
Viisi lippua ja kolme tehtävää. Ratkaisukartat ovat selkeitä, mutta katkottujen 
ympyröiden keskipisteen löytäminen kilpailukartalla vaati tarkkuutta.  
 



IOF Elit-tason tarkkuussuunnistuksen tekniset ohjeet 2014 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

53 

 

 

  
 
Välissä 
 
Jos kohteilla on selkeät reunat, niiden välinen keskipiste on helppo paikantaa. 
’Välissä’-tehtävän vaikeusastetta voi lisätä sijoittamalla sen kohderyppääseen, jossa 
osa kohteista on kartoitettu, osa ei. 

 
 Esimerkki: MM 2005, Japani, Päivä 2-11. 
 
Tehtävässä oli paljon pieniä tiheikköjä. Kaikki liput 
sijoitettiin kahden tiheikön väliin. Oikea 
tiheikköpari löytyi kartalla olevan rastiympyrän 
keskipisteen ja rastinmääritteen avulla, joka 
viittasi luoteiseen pariin. Jokaisen tiheikön 
huolellinen paikantaminen johti oikeaan 
lopputulokseen. 
 
 
 

 
 
Jos ‘välissä’-tehtävässä on kysymys 
korkeuskäyrällä olevista kohteista, tehtävä on 
paljon vaikeampi, kuten tässä. 
 Esimerkki: MM 2004, Ruotsi, Päivä 2-12. 
 
Vaikeutena tässä on selvittää korkeuskäyrän 
tarkka sijainti maastossa. Tässä tapauksessa 
käyrä osui yhteen avoimen alueen keltaisen 



IOF Elit-tason tarkkuussuunnistuksen tekniset ohjeet 2014 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54 

 

 

värin kanssa. Tämä epäselvä kasvillisuusraja auttoi selvittämään korkeuskäyrän 
sijainnin. Pienellä kumpareella oli melko selkeä juuri, joten oli mahdollista havaita että 
lippu D oli keskellä tai melkein keskellä linjaa, joka kulkee kumpareelta 
ympyränmuotoisen korkeuskäyrän lähimpään osaan 
 
Näkymättömissä olevat kohteet (sisältää nollarastiesimerkin) 
 
Kohteita, jotka eivät näy tarkastelupaikalle tai muulle sallitulle alueelle (kuten kuopat), 
voidaan käyttää elit-tason tarkkuussuunnistuksessa, mutta vain erittäin harkiten ja 
huolella. Jos läheisiä näkyviä kohteita voidaan käyttää lippujen paikantamiseen 
tarvittavalla tarkkuudella, tehtävä voidaan hyväksyä. 
 
Selkeämpi vaihtoehto näkymättömissä olevan kohteen käyttämiselle on nollavastaus, 
jossa kaikki liput pystytään selkeästi paikantamaan muihin kohteisiin, kuten 
seuraavassa esimerkissä: 
 
 Esimerkki: MM 2006, Suomi, päivä 2-13 
 
Notkoa ei voinut nähdä tieltä, mutta jos sen 
sijainnin päätteli oikein, eikä sekoittanut sitä 
pieneen matalaan notkoon alarinteessä, 
viiden lipun sijainti väärissä paikoissa antaa 
nollavastauksen. 
 
 
 
 
 
Osittain näkymättömissä olevat kohteet 
 
Kohteet, joita ei voi nähdä tarkkailupaikalta, mutta jotka ovat näkyvillä kulkuväylän 
muista kohdista, ovat sopivia käytettäväksi rastitehtävissä. Tällaisia voivat olla 
esimerkiksi ojat ja polut. 

 Esimerkki: MM 2004, Ruotsi, päivä 2-10 
 Yksikään ojista ei näkynyt tarkkailupaikalle. 
Kaikki ojat olivat kuitenkin näkyvilla niiden 
pitkittäissuunnasta. Katsomalla vuorotellen 
pitkin kutakin ojaa pystyi havaitsemaan, että 
kaikki liput oli sijoitettu ojiin ja että oikea lippu oli 
vähän itäisen ojien risteyksen itäpuolella. 
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Kartoittamattomat kohteet (sisältää nollarastiesimerkin)  
Hyödyllisiä tehtäviä voi löytyä kartoittamattomien kohteiden käytöstä. Nämä kohteet 
ovat kooltaan alle asetetun kartoituskynnyksen, ja ne sekoittuvat herkästi 
samantyyppisiin kohteisiin, jotka puolestaan ovat tarpeeksi suuria ja ovat kartalla. 
Käytetyin, mutta yhä mahdollinen kohde on ehkä pieni kivi, mutta muitakin 
mahdollisuuksia on. 
 
 Esimerkki: MM 2004, Ruotsi, päivä 2-13 
 
Tämä oli erityisen haastava rasti. Kolme lippua 
sijaitsi kartoittamattomilla kumpareilla, yksi 
kartoitetulla kivellä ja yksi kartoittamattomalla 
kivellä. Näkyvyys oli huono, vaikka alueen 
kasvillisuutta oli harvennettu. Tarkkailupaikasta oli 
kuitenkin hyvä katselulinja. Arvioitu 
kompassisuunta ja etäisyys auttoivat havaitsemaan oikean kumpareen ilman lippua. 
 
 
Linjat 
 
Yhden linjan avulla voidaan paikantaa piste viivamaisella kohteella, ja kahden 
risteävän linjan avulla aluekohteella. Molemmissa tapauksissa risteävän kulman tulisi 
olla tarpeeksi suuri (90 astetta on optimaalinen), jotta saadaan tarkka tulos. Jos 
risteävä kulma on loiva, lippujen pitää olla selkeämmin eri kulmassa toisiinsa nähden. 
 

 Esimerkki: MM 2012, Skotlanti, päivä 1-7, nenä, länsiosa 
 
Kun kaksi kartalla olevaa puuta oli paikannettu, ja 
huomattu niiden muodostavan linjan rastiympyrän 
keskukseen (sininen lippu), piti löytää sama linja 
maastosta, jossa toinen puu oli selän takana ja toinen 
edessä. 
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Samankaltainen kohde väärässä paikassa (sisältää nollarastiesimerkin)  
Kahden tai useamman samanlaisen, eri paikoissa tai rinnakkain sijaitsevien 
kohteiden käyttö mahdollistaa vaativien tehtävien laatimisen. Ajatuksena on saada 
kilpailija erehtymään siitä, kumpi kohde on kumpi. Tavallisesti näissä tehtävissä on 
nollavastaus niin, että oikea kohde on liputon ja rinnakkaiskohteissa on lippu. 
 
 Esimerkki: MM 2004, Ruotsi, päivä 1-5 
 
Eteläinen lippupari oli kartoittamattoman 
(alamittaisen) kiven päällä. Pohjoisempaa 
kiveä ei voinut nähdä tarkastelupaikalta 
edessä olleen tiheikön vuoksi, mutta sen 
saattoi nähdä kauempaa kulkuväylältä. 
Huolellinen kartanluku tiheikön kohdalla ja 
pieni polku näyttivät liputtoman kiven 
rastiympyrän keskellä (merkitty o )  
 
 
Paljon vaikeampi versio rinnakkaisten kohteiden tehtävästä syntyy, kun maaston 
yleismuoto kulkuväylän varrella on laajaa, samankaltaista ja paikanmäärittäminen on 
hankalaa. Sellaisissa olosuhteissa väärän rastin valitseminen on helppoa, kun liput 
on asetettu niin, että vaikuttaa siltä kuin niiden väliltä valitseminen vaatisi hyvin 
tarkkaa analysointia, kuten seuraavassa esimerkissä: 
 

 Esimerkki: MM 2006, Suomi, päivä 1-6 
 
Lännestä päin lähestyttäessä maastossa oli 
toistuvia notko-nenä-yhdistelmiä, joissa kaikissa 
oli tiheämmän kasvuston paikkoja kulkuväylän 
pohjoispuolella. 
Väärä suppa, jossa kaikki rastiliput olivat, oli 
korkeamman maaston ympäröimä ja ensi 
silmäyksellä se sopi oikean rastin ympärillä 
olevaan maastoon. Tällä rastilla oli 
välttämätöntä tarkkailla maastoa huolellisesti 
pitkin rataa, jotta rastin oikea paikka selvisi. 
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Epäsäännöllisen muotoinen pieni jyrkänne 
 
Jyrkänteen juuren keskikohta on sen kartoitetun pituuden keskellä (mukaan luettuna suunnanmuutokset). 
 
Esimerkki: MM 2004, Ruotsi, päivä 1-1 
 
Koska G sarakkeessa ei ole 
rastinmääritettä, rastipiste on juuren 
keskellä. Kartoitetun kohteen keskikohta 
on lähimmässä kaakkoiskulmassa. 
Ympyrän keskipisteessä on nimenomaan 
kyseinen kulma, joten koillisjyrkänteen 
keskellä oleva lippu on hämäyslippu. 
 
Kyseinen rastitehtävä oli ensimmäisten 
MM-kilpailujen ensimmäisen päivän 
ensimmäinen helppo tehtävä. 
 
 

  
Korkeuskäyrän seuraaminen 

  Mutta saman päivän viimeinen rastitehtävä 
D1-18 oli paljon vaikeampi 
jyrkännetehtävä. 
 
Kartoitettu pieni jyrkänne oli lyhyt ja 
kaareutui kuvan mukaisesti. Sen län- 
sipuoli ei näkynyt tarkastelupaikkaan, 
mutta kylläkin etelästä lähestyttäessä. 
Jyrkänne oli pidempi itään päin kuin 
kartalla näyttää, koska osa jyrkänteestä oli 
liian matala kartoitettavaksi. Nämä kaksi 
seikkaa vaikeuttivat kilpailijoiden 
päätöksentekoa.

 
Monissa elit-tason tehtävissä on sijoitettu rasti suhteessa korkeuskäyrään. Näissä tehtävissä kilpailijan täytyy paikantaa käyrä ja määritellä sen suhde lippuihin. 

 Esimerkki: MM 2006, Suomi, päivä 1-1 
 
Kompassilukema polun risteyksestä eliminoi A-
lipun. Jotta saataisiin selville, kumpi jäljelle 
jääneistä lipuista – jos kumpikaan – vastasi 
ympyrän keskipistettä, oli paikannettava 
korkeuskäyrä. Kohta, jossa käyrä ja pohjoisempi 
polku kohtaavat löytyi arvioimalla tai mittaamal- la 
etäisyys ‟d‟ askelmittoja käyttämällä. Näin löydetty 
käyrä osoitti lipun C olevan oikeassa paikassa. 
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Pitkän välimatkan tehtävät (sisältää nollarastitehtävän) 
 
Näitä voi käyttää silloin tällöin, jos näkyvyys ja kontrasti on hyvä (eikä kilpailupäivänä 
ole sumua). Seuraavassa epätyypillinen esimerkki: 
 

 
Esimerkki: MM 2006, Suomi, päivä 2-7 
 
200 metrin katseluetäisyys oli paljon normaalia pitempi, mutta tarkastelupaikka sijaitsi 
ylhäällä, joten sieltä pystyi saamaan hyvä yleiskuvan kaukana olevasta maastosta. 
Kontrasti oli hyvä, joten liput pystyi erottamaan hyvin avoimesta maastosta ja puista. 
Tehtävä oli suhteellisen helposti ratkaistavissa olettamalla, että pientä suppaa ei 
pysty tältä etäisyydeltä erottamaan, ja vaikka siinä olisikin lippu, sitä ei pysty tarkasti 
paikantamaan. Niinpä vastauksena oli oltava nollavastaus. Tämän pystyi 
vahvistamaan voimalinjan avulla, koska sen toisella puolella oli vain yksi lippu, ja se 
oli väärällä puolella kukkulaa. 
 
Vaikka tämä tehtävä oli tekniseltä vaatimustasoltaan vaatimaton, se osoittaa että 
huolellisesti tehtynä pitkän matkan tehtävät voivat olla onnistuneita. 
 
Parallaksi 
 
Parallaksi on ‘katsojan sijainnin muutoksesta johtuva esineiden sijainnin selkeä 
muutos’. 
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Tätä ominaisuutta käytetään elit-tason tarkkuussuunnistuksessa, kun katselupaikka, jossa oikeasta lipusta tehdään päätös, sijaitsee kaukana ratkaisupaalulta, jolloin 
lippujen suhteellinen sijainti toisiinsa on erilainen näissä kahdessa pisteessä. Vaatii 
taitoa pystyä paikantamaan sama lippu maastosta, kun sitä katsellaan eri suunnista, 
erityisesti jos lippua ei voi nähdä koko ajan liikkuessa katselupaikalta 
ratkaisupaalulle. 
 Esimerkki: MM 2006, Suomi, päivä 1-

13. 
 
Ratkaisupaalulta ei nähnyt kukkulan 
pohjoispuolella olevien rastilippujen 
tarkkaa sijaintia. Polun suunnasta 
katsottaessa (nuoli) oli mahdollista 
nähdä, että yksi lipuista oli 
kumpareen juurella pohjoispuolella. 
Tästä katselupaikasta käsin lippu oli 
B. Sama lippu tarkastelupaikalta 
katsottuna oli C. 
 
Parallaksin periaatetta voidaan 
käyttää myös erottamaan lähempänä 

ja kauempana olevia kohteita, jotka ovat hieman etäämpänä ja näyttävät sulautuvan 
yhteen. Kohteiden katseleminen kulkuväylää pitkin liikkuessa paljastaa, missä 
järjestyksessä kohteet ovat. 
 

  Esimerkki: MM 2004, Ruotsi, päivä 2-1. 
125 metrin etäisyyden vuoksi tämäkin tehtävä oli pitkän välimatkan tehtävä, mutta 
näkyvyys ja kontrasti olivat hyvät. Yhdeltä paikalta katsoen vesakot yhdistyivät ja 
näyttivät olevan samalla etäisyydellä. Kulkuväylää pitkin liikkumalla pystyi näkemään, 
mitkä olivat edessä ja mitkä takana. Rakennusten avulla pystyi paikantamaan kunkin 
vesakon. 
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Ekstrapolaatio  
Ekstrapolaatio tarkoittaa linjamaisen kohteen jatkamista halutun lipun paikan 
löytämiseksi, joskus jopa toiselle puolelle kulkuväylää kuin rastipiste. 
 Esimerkki: MM 2007, Ukraina, päivä 1-1. 

 
Kukkulaa kuvaavan käyrän koillisosa leikkasi 
puoliavointa aluetta. Niinpä muu käyrä pystyttiin 
paikantamaan samalle korkeudelle. Tämä voitiin 
tarkistaa ympyrän halkaisijan avulla. Ympyrän 
keskipisteessä oleva lippu oli juuri tämän 
korkeuskäyrän sisällä, kuten pitikin. 
 
Lisätarkistuksena kulkuväylän toisella puolella olevan 
polun linjan ekstrapolaatio kulkee ympyrän 
keskipisteen läpi. 
 
 
Etäisyyksien tarkka arviointi 

 
Etäisyyksien arviointi sivusuunnassa matkan 
päästä onnistuu, jos samalla etäisyydellä on 
kartoitettuja kohteita, joita voi käyttää arvioinnin 
peruslinjana. 
 
 Esimerkki: MM 2005, Japani, päivä 2-5 
 
Tämä on melko helppo esimerkki. Peruslinjana 
sivusuuntaiselle arvioinnille toimivat pienen 
tiheikön pohjoinen pää sekä polun ja 
kasvillisuusrajan yhtymäkohta, jotka olivat 
lippujen kanssa samalla etäisyydellä. 
Rastin paikka oli näiden kahden välissä keskellä. Vaikeamman tehtävästä saisi käyttämällä eri suhdetta kuin 50:50, esimerkiksi 33:67. 

 
‘Linjamaiset‘ kohteet  

Aluemaisia kohteita, joita rajaavat hyvin loivat linjat, 
kuten seuraavassa esimerkissä, voidaan pitää 
linjamaisina kohteina. 
 Esimerkki: MM 2008, Tsekin tasavalta päivä 1-3 
 
Vaikka kohde on matala notko, sen reunalinjat ovat 
melko suoraviivaisia, eikä niitä voida käyttää ympyrän 
keskipisteen paikantamiseen. Paikantaminen tehtiin 
läheisen puun avulla, ja varmistuksena toimivat useat 
linjat, jotka kulkivat ympyrän läpi. 
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Tarkkuusrasti 
 Esimerkki:  MM 2013, Suomi, päivä 2-18.  

 
Tämä on suurta tarkkuutta vaativa rasti, jossa liput 
ovat hyvin lähellä toisiaan. Kilpailijan täytyy selvittää 
tarkasti rastiympyrän keskus ensin kartalla ja sitten 
maastossa.  
 
Avain ratkaisuun oli puiden sijainti. Ratkaisupaalulta 
katsottaessa A-lippu voitiin eliminoida, koska se oli 
liian lähellä läntistä puuta. Kun katsottiin 
eteläisemmästä polkujenristeyksestä, saattoi nähdä, 
että C-lippu oli kahden puun välisen linjan 
keskipisteessä. Tästä suunnasta B-lippu näytti 
oikealta. Oli vielä tarpeellista tarkistaa, että B-lipun 
välimatka puiden väliseen linjan oli oikea, mitä se oli.  
 
Vaihtoehtoinen tapa määrittää B-lipun sijainti puiden 
välissä olisi ollut mitata etäisyys tietä pitkin. Koska 
puut olivat lähellä tietä, matkan mittaaminen tietä pitkin 
olisi ollut tarpeeksi tarkka tapa ratkaista ongelma.  
 
 
 
 
 

 
A-tehtävä, kun  näkyvissä on monta lippua (sisältää nollarastiesimerkin) 

 Esimerkit:  MM 2012, Skotlanti, päivä 2 
 
Maastossa oli mäntyjä, jotka rajoittivat näkyvyyttä: 
Rastilla 5 vain neljä koillisinta lippua näkyivät ratkaisupaalulta. 
Rastilla 6 kaikki liput näkyivät ratkaisupaalulta, joten maastoon merkittiin sektori, 
jonka näyttämän alueen liput laskettiin tehtävään mukaan.  
Rastilla 9 ratkaisupaalulta näkyi vain ne viisi lippua, jotka on merkitty karttaan.  



IOF Elit-tason tarkkuussuunnistuksen tekniset ohjeet 2014 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

62 

 

 

MUUTAMA TEMPOESIMERKKI 
 Esimerkki: Tempo, MM 2012, Skotlanti, 1-3 

 
Tämä kartta oli helppolukuinen. Siinä oli vähän 
käyriä, mutta monta kartoitettua puuta, joista osa 
isoja ja osa pienempiä. Kaikki kolme tehtävää 
liittyivät puihin. Koska isot puut oli piirretty eri 
symbolilla kuin pienet, puiden tunnistaminen oli 
suhteellisen helppoa.  
 
Nämä tehtävät olisivat helppoja 
normaalikilpailussa, mutta hyvin sopivia tempoon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esimerkki: MM 2013, Suomi, 

tempofinaali, 34-36 
 
Tämä kartta oli pienipiirteisempi. Siinä 
oli neljä helposti tunnistettavaa 
metsäaluetta, joista kolmen yhteydessä 
oli rasti. Jokaisessa tapauksessa piti 
ensin tunnistaa oikea metsäalue ja sen 
jälkeen valita kahden lipun ja 
nollavastauksen väliltä.  
Koska maasto vietti alaspäin, notko ei 
ollut niin selkeä. Rastin korkeus 
kuitenkin vahvisti sen sijainnin. 
Tämä oli hyvä tempoasema, jossa oli 
erilaisia kohteita.  
  

Esimerkki: MM 2013, Suomi, 
tempofinaali, 31-33 
 
Vaikea tempoasema, jossa rastit olivat hyvin lähellä 
istumapaikkaa (huomaa, että ratkaisukarttaa on 
suurennettu). Karttaa, jossa oli monia pistekumpareita ja 
avokalliota, oli paljon vaikeampi tulkita nopeasti kuin 
Skotlannin esimerkkikarttaa. Tämä oli vaativa asema, 
joka sopi hyvin maailmanmestaruuskilpailuiden finaaliin.  
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LIITE 2  
 

MENETTELY AIKARASTEILLA 
 
1.  Aikarastien tarkoitus 
 
Normaalikilpailussa aikarasteja käytetään ratkaisemaan tasapisteisiin päätyneiden 
kilpailijoiden sijoitukset. Aikarasteja on yleensä 2-4. Kilpailija, jolla on nopein *korjattu 
kokonaisaika aikarasteilla, sijoittuu hitaampien yhtä monta pistettä saaneiden 
kilpailijoiden edelle. 
 
*Väärästä tai puuttuvasta vastauksesta tulee aikasakkoa, joka lisätään 
vastausaikaan. Näin saadaan korjattu kokonaisaika. 
 
Tempokilpailussa kaikki rastit ovat aikarasteja. Tällaisessa kilpailussa on monta 
asemaa ja jokaisella monta rastia. Tuloslista tehdään kilpailijoiden korjattujen 
kokonaisaikojen mukaan.  
 
2. Aikarastikartat 
 
Aikarastikartta eroaa radan kilpailukartasta, josta se usein on leikattu. Karttojen tulee 
olla samassa mittakaavassa.  Aikarastikartta suunnataan samaan suuntaan kuin 
maasto on rastitehtävän katselusuunnassa. Karttapalaan merkitään magneettisen 
pohjoisen suunta.  
 
Karttapalan keskellä on yksi rastiympyrä, ja sen alla rastinmäärite. Kilpailijan istumapaikkaa ei merkitä kartalle.  
 
On tärkeää, että karttojen muoto ja ulkonäkö on aina samanlainen, jotta kilpailu olisi 
oikeudenmukaista aikarasteilla, joilla vain sekunninkin ero voi olla ratkaiseva. 
Säännöissä olevat perusvaatimukset kerrataan tässä lisäkommenttien kera:  
   Aikarastikartta kiinnitetään suorakaiteen muotoiseen jäykkään alustaan.  Karttapalat ovat joko ympyrän tai neliön muotoisia. Ympyrän muotoisen kartan 

halkaisijan tulee olla 5-12 cm. Neliön muotoisen kartan sivujen tulee olla 5-12 
cm. Jos käytetään neliön muotoista karttaa, kartan reunojen tulee olla 
samassa suunnassa alustan reunojen kanssa.   Kaikkien karttojen tulee olla keskitetty rastiympyrän mukaan.   Karttapalan tulee sisältää paikka, jossa kilpailija istuu, mutta sitä ei merkitä kartalle.  Linjat, jotka kulkevat istumapaikalta A-lipulle ja oikeanpuolimmaiselle lipulle 
muodostavat kulman. Määritä kulman puolittavan viivan suunta. Karttapalat 
suunnataan sen viivan mukaisesti. Kaikki saman aseman kartat suunnataan 
samansuuntaisesti. Katso esimerkkiä alempana.   Kilpailijoiden tulee voida tutustua aikarastikartan muotoon ja menettelytapoihin 
aikarastilla ennen kilpailua.   
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Aikarastikarttojen valmistaminen:  
 
Karttapalat ovat MM-kilpailuista 2012, mutta 
piirretty uudestaan vastaamaan vuoden 
2014 sääntöjä ja käytäntöjä.  
 
1. Merkitse suurennetulle karttapalalle 
istumapaikalta näkyvien rastilippujen 
sijainnit. Tässä tapauksessa näkyvissä oli 
viisi lippua.  
 
2. Linjat, jotka kulkevat istumapaikalta A-
lipulle ja oikeanpuolimmaiselle lipulle 
muodostavat kulman. Määritä kulman 
puolittavan viivan suunta. Tässä 
tapauksessa suunta on 245o. 
 
3. Käännä aikarastikartta (kilpailumittakaavassa) tämän suunnan mukaisesti. Nyt 
rastien keskelle menevän katselusuunnan tulisi olla vertikaalinen, alhaalta ylös.  
 
4. Laita neliön tai ympyrän muotoinen sapluuna (jonka sivut tai halkaisija on 5-12 cm) 
kartan päälle siten, että ko. rastin rastiympyrä on keskellä karttapalaa. Toista tämä 
aseman jokaisen rastin kohdalla.  
 
5. Kopioi karttapalat, lisää rastinmääritteet ja pohjoisnuoli. Sen jälkeen voit tulostaa 
kartat.  
 
6. Tämän aseman (paralympiasarja, päivä 2) kahdesta aikarastikartasta näkee, 
kuinka taustakartta on siirtynyt, mutta yhä suunnattu samoin.   
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Joku saattaa kysyä, miksi karttaa ei käännetä joka rastin kohdalla, vaikka sen 
kohdennusta muutetaankin. Vastaus on, että kun kartta on samassa suunnassa 
jokaisella rastilla, sarakkeen G kuvaamat suunnat ovat johdonmukaisia.  
 
On kiinnostavaa huomioida, että samalla 
kohteella oli kaksi eri aikarastiasemaa 
lähellä toisiaan. Toinen asema oli avoimen 
sarjan. Rastilippuja oli yhteensä 
seitsemän, mutta molemmilta 
istumapaikoilta niitä näkyi viisi. Viereinen 
suurennettu kartta näyttää, kuinka rasteja 
katsottiin eri suuntaan avoimen sarjan 
asemalta. Suunta oli noin 297o. 
 
Kahta pohjoisinta lippua ei nähnyt 
paralympiasarjan asemalta 
pinnanmuotojen ja kasvillisuuden vuoksi. 
Kahta eteläisintä lippua taas ei nähnyt avoimen sarjan katselupaikalta. Kasvillisuus 
peitti näkymän pistekumpareelle, ja apukäyränotkon rastilippu taas oli puun takana. 
 
Näissä esimerkeissä normaalikilpailun aikarastiasemilta oli vain viisi lippua ja kaksi 
tehtävää, eikä nollaratkaisua.  
 
Tempoasemilla on normaalisti kuusi rastilippua näkyvissä ja ainakin kolme 
rastitehtävää per asema. Nollavastaukset ovat sallittuja.   
 
3. Aikarastilla menettelyn perusperiaatteet  
 
3.1  Aikarastiasemalla, jolla on vain yksi tehtävä, kilpailijalle annetaan kartta, joka on 
peitetty kansilehdellä. Hänelle esitellään maasto, ja ajanotto alkaa välittömästi tämän 
jälkeen. Kartassa on rastiympyrä ja rastinmäärite.  
 
Kilpailija lukee karttaa, tarkastelee maastoa, ja antaa vastauksen. Ajanotto pysähtyy. 
 
Asemalla käytetään kahta ajanottokelloa. Molemmat ajat sekä vastaus kirjoitetaan 
sekä toimitsijoiden paperiin että kilpailijan kilpailukorttiin.   
 
 
3.2  Aikarastiasemalla, jolla on useampi tehtävä, kartat annetaan pinossa ja aika 
otetaan alusta viimeiseen vastaukseen asti.  
 
Normaalikilpailussa ja tempossa on sama käytäntö. Aikaisempaa käytäntöä, jossa 
kartat ojennettiin yksitellen, ei enää käytetä. 
 

 
4.  Tyypillinen yksityiskohtainen aikarastityöskentely 
 
Rasteja ja maastoa katsotaan usein jonkinlaisen katoksen alta.  
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Katoksessa on istumapaikan kohdalla tuoli. Kun asemalle tulee pyörätuolia käyttävä 
kilpailija, tuoli siirretään syrjään ja pyörätuoli asetetaan tuolin kohdalle, joka on 
merkitty maahan.  
 
Normaalisti asemalla on kolme toimitsijaa: yksi, joka kirjoittaa vastaukset ja ajat ylös, 
ja kaksi ajanottajaa. On mahdollista, mutta vaikeampaa, selvitä kahdella toimitsijalla, 
joista ainakin toisella on useampi tehtävä. Kaksi on toimitsijoiden vähimmäismäärä, 
ja joskus asemalla on hyvä olla neljäkin toimitsijaa.   
 
 

 
       Aikarastilla MM-kilpailuissa 2008.  Tuolilla istuvilla kilpailijoilla on sama näkymä kuin pyörätuolissa istuvilla. 
  
Kilpailijat odottavat odotuspisteellä lyhyen matkan päässä 
asemasta niin, etteivät he voi nähdä rastilippuja tai tehtävän 
maastoa. Heidät kutsutaan asemalle yksitellen. Neljäs toimitsija 
voi hoitaa kutsujan tehtävää, mutta odotuspaikalle voi myös 
laittaa sopivan lapun (kts. esimerkki), ja joku toisista 
toimitsijoista voi myös kutsua kilpailijat asemalle.  
 
Kun kilpailija tulee katokseen, hän antaa kilpailukorttinsa 
toimitsijalle. Kilpailijan nimi ja numero kirjoitetaan ylös 
toimitsijan muistiinpanoihin.  
 
Ainakin yksi ajanottajista seisoo tuolin edessä peittämässä näkymän maastoon kun 
kilpailija istuu alas.  
 Kun kilpailija on istunut alas, hänelle ojennetaan kansilehden peittämä kartta tai 
karttapino. Kilpailijalle esitellään maasto: toimitsijat siirtyvät pois edestä, ja yksi heistä 
osoittaa uloimmaisia rasteja: Alpha ja Echo, jos rastilippuja on viisi, tai Foxtrot, jos 
lippuja on kuusi (mikä on sallittua tempossa).  
 
Kilpailijat eivät saa hidastaa prosessia sanomalla, etteivät näe yhtä tai useampaa 
rastialippua. Joskus lippuja on vaikea nähdä nopeasti ja helposti (varjossa, rasteja eri 
korkeudella tai etäisyydellä, jne). Näissä tapauksissa toimitsijan tulee antaa lisätietoa 
kertoakseen tarkemmin lippujen sijainnit kilpailijalle (”kaukana”, ”X:n 
vieressä/takana”...). Toimitsijan tulee sanoa samat asiat jokaiselle kilpailijalle.  
 



IOF Elit-tason tarkkuussuunnistuksen tekniset ohjeet 2014 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

67 

 

 

Kilpailijat eivät myöskään saa nopeuttaa prosessia sanomalla näkevänsä kaikki liput 
ennen kuin niitä on osoitettu. Osoittamiskäytäntö antaa saman katseluajan kaikille 
kilpailijoille.  
 
Heti kun kilpailijalle on osoitettu viimeinen lippu, hänelle annetaan lupa katsoa 
karttaa/karttoja sanoilla aika alkaa nyt (time starts now).  
 
Yksi kartta (3.1 edellä): 
 
Kilpailija antaa vastauksen. Ajanotto pysähtyy, ja 
kilpailijalta otetaan kartta. Vastaus annetaan joko 
suullisesti käyttäen kansainvälisiä foneettisia aakkosia 
Alphasta Echoon (tai Foxtrotiin) tai osoittamalla kirjainta 
sormella, tai molemmilla tavoilla. Osoitettavat kirjaimet 
voivat olla erillisellä kortilla telineen päällä kilpailijan 
edessä, tai kuten kuvassa, karttalevyllä. 
 
Aikaa otetaan kahdella ajanottovälineellä.  
 
Toimitsija toistaa vastauksen ja kirjoittaa sen ja molemmat 
otetut ajat ylös muistiinpanoihinsa. Ajat pyöristetään 
alaspäin täysiin sekunteihin.  
 
[Toimitsija toistaa vastauksen vahvistaakseen sen ja välttäkseen ongelmia, jotka 
syntyvät epäselvästä ääntämisestä.] 
 
Kilpailijalla on 30 sekuntia aikaa vastata. 10 sekunnin varoitus annetaan 20 sekunnin 
kohdalla. 
 
Usea kartta (3.2 edellä): 
 
Kilpailijalle annetaan pinkka karttoja oikeassa järjestyksessä. On erittäin tärkeää, että 
kartoissa on selkeä numerointi, jotta toimitsija voi tarkistaa järjestyksen, ennen kuin 
antaa kartat kilpailijalle JA kilpailija, ennen kuin ajanotto alkaa. Liitteessä 4 on esitelty 
suositeltu karttojen numerointijärjestelmä.   
 
Kilpailija ratkaisee ensin ensimmäisen kartan tehtävän ja antaa vastauksen. 
Toimitsija toistaa vastauksen ja kirjoittaa sen ylös.  
 
Kilpailija ratkaisee sitten välittömästi toisen kartan tehtävän, ja antaa vastauksen, 
joka toistetaan ja kirjoitetaan ylös.  
 
Tätä jatketaan viimeiseen karttaan asti. Kun kilpailija antaa viimeisen vastauksen, 
ajanotto pysähtyy. 
 
Kun karttoja on useampi, enimmäisaika on 30 sekuntia kerrottuna tehtävien määrällä. 
Jos tehtäviä on kaksi, 10 sekunnin varoitus annetaan 50 sekunnin kohdalla. Jos 
tehtäviä on kolme tai useampi, 20 sekunnin varoitus annetaan 20 sekuntia ennen 
kokonaisajan päättymistä.  
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Kilpailijoiden tulee vastata karttojen tehtäviin järjestyksessä, eivätkä he saa katsoa 
edellisiä tai seuraavia karttoja tehtävää ratkaistessaan.  
 
Lopuksi… Vastaukset ja ajat kopioidaan aina kilpailijan kilpailukortille, ja kilpailija 
lähtee asemalta.  
 
5. Maaston peittäminen 
 
Joissain tapauksissa saattaa olla ongelmana, että kilpailijat näkevät 
aikarastimaastoon tullessaan asemalle. Tällöin saatetaan tarvita jonkinlainen 
näköeste kilpailijan reitin ja maaston väliin.  
 
Viime vuosina kilpailunvalvojilla on ollut tapana vaatia, että näkymä maastoon 
aikarastille mentäessä on peitettävä kokonaan. Joissain maissa tämä tehdään 
rakentamalla metsään väliaikainen kaksi metriä korkea aita, johon ripustetaan 
läpinäkymätön polyeteenipeite. Joissain maissa sitä ei voida käyttää 
ympäristöjärjestöjen vastustuksen vuoksi. Suositeltava vaihtoehto on käyttää maiden 
lippuja roikkumassa ketjussa niin että niiden alaosaan kiinnitetään paino. Kokemus 
on osoittanut tällaisen ratkaisun toimivan hyvin ja kelpaavan myös 
ympäristöjärjestöille.  

 
Lippuratkaisu                       ‘Aika alkaa nyt.’     MM 2012  
       4.  Tulevaisuus   
 
Näissä ohjeissa on kuvattu manuaalinen tapa ottaa aikaa ja kirjoittaa ylös vastaukset. 
Tällä hetkellä (2014) tarkkuussuunnistukseen ollaan kehittämässä elektronista 
ajanottojärjestelmää. Jos ja kun se hyväksytään kilpailukäyttöön, julkaistaan uudet 
aikarastiohjeet.  
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LIITE 3  RATKAISUKARTTAESIMERKKI MM-kilpailut 2012, päivä 2. 
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LIITE 4.  Suositeltu tapa merkitä aikarastikarttojen järjestys 
 
Kuvassa on yksi sivu monisivuisesta 
tiedostosta, jonka voi ladata IOF:n 
tarkkuussuunnistussivulta. Sitä voi 
käyttää tehdessään aikarastikartat 
normaalikilpailuun ja tempoon. 
Tiedostossa on mallit kymmenelle 
asemalle, joilla on viisi rastia. 
Normaalikilpailulle ja tempolle on omat 
mallinsa.  
 
Kirjaimet ja numerot leikataan irti ja 
yhdistetään karttapaloihin alla 
näkyvällä tavalla.  
 
Esimerkissä on käytetty A5-kokoista paperia, johon on kiinnitetty karttapala sekä 
kirjaimet ja numerot. Tämän jälkeen paperi on laminoitu. 
 

 
Alla on kaksi karttanippua, joissa on ylläolevat kartat ja kansilehti. Kuvassa kartat 
eivät ole täysin päällekkäin, jotta ne näkyisivät.  
 
Vasemmassa kuvassa kartat ovat oikeassa järjestyksessä 1-2-3. Sen näkee oikean 
reunan numeroinnista. Oikeassa kuvassa kartat ovat väärässä järjestyksessä (1-3-2), 
jonka näkee rastista neliössä 1:1 ja 1:3 välissä.  
 
Jos kartat tehdään tätä metodia käyttämällä, sekä toimitsijoiden että kilpailijoiden on 
helppo varmistua siitä, että kartat ovat oikeassa järjestyksessä ennen kuin ajanotto 
alkaa.   
 


