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1.Keskimatkan määritelmä

“Suunnistuksen kilpailumatkoista suunnistusteknisesti 

haastavin. Keskimatkalla korostuu olennaisen nopea 

hahmottaminen ja pelkistäminen kartalta.” Lajianalyysi/SSL

Lajisääntöjen mukaiset ohjeajat

pitkä keski

H16, D16 35-45 20-25

H18 50-60 25-30

D18 45-55 25-30

H20 60-70 25-30

D20 45-55 25-30





Ratamestarin ohjenuoria, keskimatkan radat Ratamestarikirja 2006

- Kilpailija pakotetaan heti alusta alkaen vaativaan 

kartanlukuun

- Ratkaisut mahdollistetaan useilla erimittaisilla 

reitinvalinnoilla

- Rytmitystä tarjotaan kaikilla rastivälityypeillä

- Ei näpertelyä eikä kikkailua

- Ratkaisut tehdään taitopuolella radan loppuosalla 

yhdistettynä fyysiseen rasittavuuteen

- Mahd. ratkaisuja kilpailukeskuksen tuntumassa yleisön 



Rataprofiiliesimerkit

- Reitinvalintaväli

- Kartanlukuväli

- Siirtävä rastiväli eli 

apuväli

Ratamestarikirja 2006 -->



AV-keskimatka V-S 18.5.2016



Kilpailijan vaatimukset Ratamestarikirja 2006

- Kilpailu aloitettava harkitun reippaasti, ei aikaa 

varmisteluun

- Säilytettävä suunnistusajatus- ja rytmi koko kisan ajan

- Tarkkaa keskittymistä loppuun asti

- Luotettava kartan antamaan informaatioon ja toimittava 

sen mukaisesti (kulkukelpoisuus/kasvillisuus, kivi- ja 

jyrkännekuvauksen tasalaatuisuus, käyräkuvauksen 

luotettavuus, urien kuvaus selkeästi ja luotettavasti)



2. Malliratoja

SM-keskimatka 2015, Ikaalinen

SM-keskimatkan 2016 maastosta tyyppivälejä













3. Suunnistustekniikan vaatimukset

a. Kartta-maastokuvan hahmottaminen, olennaisen 

oivaltaminen

b. Rastinotto

c. Rastilta lähtö

d. Reitinvalinta



3a) Kartta-maastokuvan hahmottaminen  
oleellisen oivaltaminen

Kyky poimia kartalta ympäristöstä selvästi erottuvat, kauas 

näkyvät maastokohteet, joiden avulla vauhdikas eteneminen on 

mahdollista. 

Nähdä maastonmuotojen kokonaisuudet yksityiskohtien alta.





Tehtävä

Piirrä rastiväliltä 

oleelliset kohteet



Tehtävä

Piirrä rastiväliltä 

oleelliset kohteet



Tehtävä

Piirrä rastiväliltä 

oleelliset kohteet



Tehtävä

Piirrä rastiväliltä 

oleelliset kohteet



3b) Rastinottotekniikkoja

- Varmistuskaarros

- Kirkontorni

- Johdattelevat maastokohteet tai maaston muodot

- Pysäyttävä kohde takana tai sivulla



Varmistuskaarros



Kirkontorni



Johdattelevat maastokohteet





Pysäyttävä kohde takana tai sivulla





3c) rastilta lähtö

1.Reitinvalinta, varma rastille tulo huomioiden

2.Lähtösuunta ensimmäisestä karttakohteesta

3.Lähtösuunta kompassista



Reitinvalinta
- Ei kovin suuria eroja

- Pysäyttävät kohteet, fyysisyyden rooli

- Itselle paras valinta



3d) toiminnan ohjaus
Ajatustoiminnot

- jatkuva suunnistusajattelu: suunnitelma, ennakointi, 

havainnointi, varmistus, odotusaika

Sisäiset mallit, automaatiot, rutiinit

- erilaisissa tilanteissa, maastoissa

- kartta/maastopankki! Toistot! Kokemus

Suorituksen hallinta luo haastetta

- odotukset, paineet, häiriötekijät, ympäristötekijät, 

vireystila, motivaatio...



Hyvä tutustua

Rastimääritteet

Kartan kuvausohjeet

ISOM2000

http://www.suunnistus.fi/wp-content/uploads/2014/02/ssl_maarite_04.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/International-Specification-for-Orienteering-Maps-2000_2.pdf

