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1. Johdanto

ISSprOM2019

•

Sprinttisuunnistuskartan kuvausohje ISSprOM2019 (International Specification for Sprint Orienteering
Maps) perustuu suunnistuskartan ISOM2017-2 -kuvausohjeeseen.

•

Monet ISOM2017-2 -kuvausohjeen vaatimukset koskevat myös sprinttikarttoja.

•

Tärkein erovaisuus ISOM2017-2 ja ISSprOM2019 -kuvausohjeiden välillä on se, että mustia paksuja
viivoja käytetään sprinttikartoissa vain läpi-/ylipääsemättömien kohteiden kuvaukseen.

•

Sprinttikilpailuiden tasapuolisuuden varmistamiseksi on kartoittajan ja ratamestarin läheinen yhteistyö
tärkeää.

•

Lyhyiden voittoaikojen takia on tärkeää, että sprinttikartassa kuvataan juoksunopeuteen vaikuttavat
kohteet täsmällisesti oikein.

•

Kaupunkiympäristöistä löytyy usein monitasoisia alueita, joilla voidaan liikkua. ISSprOM2019
mahdollistaa yksinkertaisten yli- ja alikulkujen kuvaamisen.
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2. Yleiset vaatimukset
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•

Kartan luettavuus
• Luettavuuteen vaikuttavat valittu kartan mittakaava, oikeat symbolit sekä hallittu yleistäminen.
• Ideaali kuvaustapa olisi kuvata kaikki kohteet oikeassa muodossaan ja koossaan. Käytännössä tämä on
mahdotonta, koska lopputuloksena olisi lukukelvoton kartta.
• Kartan mittakaavan perusteella on joidenkin symbolien kokoa liioiteltava joskus paljonkin. Toisaalta kaikkia
yksityiskohtia ei ole tarpeen kartoittaa.
• Kohteita, jotka eivät ole olennaisia kilpailijoiden kannalta, ei kartoiteta. Tällaisia ovat esim. pienet roskakorit,
palopostit, parkkimittarit ja katuvalotolpat.

•

Esteet – musta paksu viiva osoittaa kulkukelpoisuutta
• On mahdotonta määritellä tarkkaa korkeutta milloin kohteesta tulee ylipääsemätön.
• Esteet, kuten korkeat muurit, aidat ja jyrkänteet, vaikuttavat reitinvalintaan ja ne on kuvattava
yksiselitteisesti. Siksi näissä kohteissa käytetään mustaa paksua viivaa.
• Läpäistävät kohteet, kuten matalat aidat ja jyrkänteet, kuvataan huomattavasti ohuemmalla mustalla viivalla.
• Hyvin helposti läpäistävissä olevat kohteet, kuten askelmat ja päällystettyjen alueiden reunat, kuvataan hyvin
ohuella mustalla viivalla.
• Yllä mainitut periaatteet tarkoittavat, että on mahdotonta käyttää ISOM2017-2 -kuvausohjeen mukaisia tie- ja
polkusymboleja. Sprinttikartan suuri mittakaava mahdollistaa urien kuvaamisen oikeassa muodossaan.
• Sprinttisuunnistuksen kielletyt kohteet on kuvattu IOF:n lajisääntöjen (”IOF rules”) luvussa 17:
https://orienteering.sport/orienteering/competition-rules/

•

Monitasoisten alueiden pääasiallinen juostava taso pitää esittää
• Monitasoiset kohteet kuten sillat, katokset, alikulut tai maanalaiset rakennukset ovat tavallisia
kaupunkiympäristössä.
• Enemmän kuin yhden tason kuvaaminen kartalla on vaikeaa. Siksi vain pääasiallinen juostava taso pitäisi
esittää.
• Kilpailijan kannalta tärkeät alikulut, tunnelit ja sillat, pitäisi esittää kartalla.
• Vaikeasti kuvattavat monitasoiset kohteet on suositeltavaa havainnollistaa etukäteen esim. kilpailuohjeissa.
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3. Peruselementit
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•

Mittakaava
• Kartan mittakaava on 1:4000.
• IOF:n kilpailusäännöt säätelevät kartan suurennosten käyttöä IOF:n alaisissa kilpailuissa.
• Kun kartta suurennetaan, kaikki symbolit suurenevat samassa suhteessa.
• Vanhemmille ikäryhmille suositellaan käytettäväksi karttasuurennoksia. Suurennos mittakaavaan 1:3000 on
suositus nuorimmille ikäryhmille, joissa kartanlukutaito ei ole vielä täysin kehittynyt.

•

Käyräväli
• Käyräväli on 2 tai 2.5 metriä. Joissain tapauksissa myös käyräväli 5 metriä on mahdollinen.
• Korkeuskäyrät ovat tärkein maastomuotojen kuvaamisen elementti.

•

Symbolien koko
• Poikkeamat symbolien kokoihin eivät ole sallittuja. Kuitenkin painotekniikan rajoitteiden takia sallitaan
valmiissa kartassa symbolien poikkeama +/-5 %.
• Tämän kuvausohjeen symbolikoot ovat mittakaavalle 1:4000.

•

Minimimitat
• Läpipääsemättömien symbolien väli: 0.4 mm.
• Samaa väriä olevien viivamaisten symbolien väli: 0.15 mm.
• Samaa väriä oleva viivamaisen ja aluesymbolin väli: 0.15 mm.
• Aitojen ja muurien rakojen väli: 1.0 mm.
• Pisteviiva: vähintään kaksi pistettä.
• Katkoviiva: vähintään kaksi viivan osaa.
• Pienin pisteviivan muodostama alue: 1.5 mm (halkaisija) 5 pisteellä.
• Pienin värialue:
Sininen, vihreä tai keltainen (100 %): 0.5 mm2.
Musta rasterimainen alue: 0.5 mm2.
Sininen, ruskea, vihreä tai keltainen rasterimainen alue: 1.0 mm2.
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3. Peruselementit
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•

Kaikki mainittuja mittoja pienemmät kohteet pitää esittää liioiteltuna tai jättää pois. Kohteen tärkeys
kilpailusuoritukseen huomioidaan. Suurennettaessa kohdetta on huomioitava, että viereiset kohteet säilyvät
suhteessa oikeilla kohdillaan.

•

Aluemaisten kohteiden minimimittojen antaminen on hankalaa, koska alueiden muoto vaihtelee. Alueen
minimileveys on yhtä tärkeä kuin alueen minimikoko. Minimileveydet aluemaisille symboleille:
• 100 % vihreä: 0.25 mm (maastomitta 1 m).
• 100 % keltainen: 0.3 mm (maastomitta 1.2 m).
• Rasterimaiset väripinnat: 0.4 mm (maastomitta 1.6 m).

•

Rasterimaiset väripinnat
• Kasvillisuus, avoimet alueet, suot jne. esitetään piste- tai viivamaisena rasterina. Alla olevassa
listauksessa ovat sallitut yhdistelmät:
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3. Peruselementit
•
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Kartan koko ei saisi ylittää kokoa A3.

• Tulostaminen ja värit:
• Huomattavaa: Vihreä 100 % kielletyn kasvillisuuden väri on syytä tulostaa riittävän
tummana, että karttamerkki ymmärretään kielletyksi tummaksi värisävyksi
• Vihreä 100 % alueväri: viitteellinen värisävy 86_0_91_0

Väreihin ja painotekniikoihin liittyvät asiat löytyvät erillisestä dokumentista:

”ISOM 2017 Appendix 1 – CMYK Printing and colour definitions”
https://orienteering.sport/iof/mapping/
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4. Symbolit
•

Karttasymbolit jaetaan seitsemään kategoriaan:
1. Maastonmuodot
(ruskea)
2. Kalliot ja kivet
(musta ja harmaa)
3. Vesi- ja suoalueet
(sininen)
4. Kasvillisuus
(vihreä ja keltainen)
5. Rakenteet
(musta)
6. Tekniset merkinnät
(musta ja sininen)
7. Ratamerkinnät
(violetti)

•

Tämän kuvausohjeen mitoitukset viittaavat mittakaavaan 1:4000.

ISSprOM2019

•

Kuvausohjeessa käytetyt apumerkinnät:

•

Symbolien kuvausteksteissä on käytetty osin värikorostuksia seuraavasti:
Keltainen taustaväri kertoo, että kuvattu käyttö on suositeltavaa. Poikkeaminen kuvausohjeesta on sallittua
kartoittajan huolellisen harkinnan johdosta kohteen kuvauksen vaatiessa.
Punainen taustaväri kertoo, että kuvattu käyttö on ehdoton. Poikkeaminen ei ole sallittua.
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4.1. Maanpinnan muodot

ISSprOM2019

101 Korkeuskäyrä
Korkeuskäyrä yhdistää samalla korkeustasolla olevat pisteet. Standardi käyräväli eri tason korkeuskäyrille on 2
tai 2.5 metriä. Maastosta luotavan kolmiulotteisen kuvan vahvistamiseksi korkeuskäyrät esitetään
katkeamattomana viivana symbolien läpi koskien myös rakennusta (521) ja katosta (522). Maanpinnan
muotojen kuvauksen selventämiseksi on piirrettävä maaston laskevan kaltevuuden suuntaa osoittavia
rinneviivoja, jotka sijoitetaan notkoihin.
Luettavuuden parantamiseksi korkeuskäyrät katkaistaan seuraavien symbolien kohdalla: pieni maavalli (105),
pieni kumpare (109), pieni pitkulainen kumpare (110), pieni suppa (111), kuoppa (112), selkeästi erottuva
maastonkohde (115) ja portaat (532).
Absoluuttisen oikea korkeustieto ei ole niin tärkeää kuin se, että vierekkäiset yksityiskohdat ovat suhteessa
oikein esitettynä kartalla. Käyräväliä voidaan tarpeen mukaan hieman muuttaa/siirtää maksimissaan 25 %, että
saadaan korostettua tarpeellisia yksityiskohtia. Pienin taitos korkeuskäyrällä on 0.4 mm keskeltä keskelle
mitattuna.
Väri: ruskea.

102 Johtokäyrä
Korkeuserojen nopeaa arviointia helpottamaan kuvataan joka viides käyrä johtokäyränä. Jos johtokäyrä osuu
pienipiirteiselle alueelle, voidaan johtokäyrän asemesta käyttää tavallista korkeuskäyrää (101).
Johtokäyrällä voi olla korkeuslukema, missä se ei häiritse muita yksityiskohtia. Numeroiden yläreunojen on
osoitettava nousevan rinteen suuntaan.
Väri: ruskea.
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4.1. Maanpinnan muodot
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103 Apukäyrä
Apukäyriä (muotokäyriä) käytetään kohdissa, joissa pitää antaa enemmän tietoa maanpinnan muodoista.
Apukäyriä lisätään vain sellaisiin kohtiin, joissa karttakuvaus olisi riittämätön käyttäen pelkkiä korkeuskäyriä.
Kahden korkeuskäyrän välissä pitäisi käyttää vain yhtä apukäyrää.
Väri: ruskea.

104 Irtomaarinne
Selvästi näkyvät ja ympäristöstään erottuvat rinteet, esim. sora- ja hiekkakuopat, jokien, teiden ja rautateiden
leikkaukset. Poikkiviivat kuvastavat rinteen laajuutta. Jos kaksi irtomaarinnettä ovat hyvin lähellä toisiaan,
voidaan poikkiviivat jättää pois. Ylipääsemättömät rinteet kuvataan symbolilla 201 (ylipääsemätön jyrkänne).
Viivan leveytenä hyvin korkeissa irtomaarinteissä voidaan käyttää 0.37 mm.
Väri: ruskea.

105 Pieni maavalli
Selvästi havaittava maavalli. Suuremmat maavallit kuvataan joko korkeuskäyrällä (101), apukäyrällä (103) tai
irtomaarinteenä (104). Minimikorkeus 0.5 m. Minimipituus 1.4 mm (maastomitta 5.6 m).
Väri: ruskea.

107 Uurre
Uurre tai kaivanto, joka on liian pieni esitettäväksi irtomaarinteellä (104), korkeuskäyrällä (101), johtokäyrällä
(102) tai apukäyrällä (103). Viivan pää on terävä. Korkeuskäyrä voidaan katkaista paremman luettavuuden
takia. Minimisyvyys 1 m. Minimipituus 2.0 mm (maastomitta 8 m).
Väri: ruskea
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4.1. Maanpinnan muodot
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108 Pieni uurre
Pieni uurre tai kaivanto. Korkeuskäyrät pitäisi katkaista symbolin kohdalla. Minimisyvyys 0.5 m. Minimipituus
kolme pistettä (1.6 mm, maastomitta 6.4 m).
Väri: ruskea

109 Pieni kumpare
Pieni selvä kohouma, jota ei voida kuvata korkeuskäyrällä (101), johtokäyrällä (102) tai apukäyrällä (103). Pientä
kumparetta ei saa sijoittaa korkeuskäyrälle eikä se saa koskettaa korkeuskäyrää. Minimikorkeus 0.5 m.
Maastomitta 3 m halkaisijaltaan.
Väri: ruskea.

110 Pitkulainen pieni kumpare
Pieni pitkänomainen selvä kohouma, jota ei voida kuvata korkeuskäyrällä (101), johtokäyrällä (102) tai apukäyrällä (103). Maksimipituus 6 m ja -leveys 2 m. Tätä suuremmat kumpareet esitetään korkeuskäyrällä. Symbolia
ei saa sijoittaa korkeuskäyrälle eikä se saa koskettaa korkeuskäyrää tai kaksi samanlaista symbolia koskettaa
toisiaan. Symbolia ei piirretä vapaan muotoiseksi. Minimikorkeus 0.5 m. Maastomitta 4.8 m x 2.4 m.
Väri: ruskea.

111 Pieni suppa
Pieni luonnonmaaston suppa, jota ei voida kuvata korkeuskäyrällä (101) tai apukäyrällä (103). Symboli ei saa
koskettaa muita ruskeita symboleita tai mennä niiden kanssa päällekkäin. Symboli avautuu pohjoiseen.
Minimisyvyys 0.5 m. Minimileveys 1 m. Maastomitta 4.8 m x 2.4 m.
Väri: ruskea.

112 Kuoppa
Pieni kaivettu kuoppa, jota ei voida sen pienen koon vuoksi kuvata irtomaarinteenä (104). Symboli avautuu
pohjoiseen. Minimisyvyys 0.5 m. Minimileveys 1 m. Maastomitta 4.4 m x 5.0 m.
Väri: ruskea.
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4.1. Maanpinnan muodot
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113 Pienimuotoinen alue
Pienimuotoinen maasto, kuoppa- tai kumparekenttä, jota ei voida kuvata yksittäisinä kohteina. Satunnaisesti
sijoitettujen pisteiden tiheys kuvaa detaljien määrää alueella. Pisteet sijoitetaan satunnaisesti siten, etteivät ne
peitä tärkeitä kartanlukukohteita. Korkeuskäyriä ei katkaista pienimuotoisella alueella. Pisteistä ei saa
muodostua viivamaista muotoa.
Väri: ruskea.

115 Selkeästi erottuva maastonkohde (muurahaispesä)
Kohde pitää olla selkeästi erotettavissa ympäristöstään, esim. muurahaispesä. Symboli avautuu pohjoiseen.
Symboli ei saa koskettaa muita ruskeita symboleita tai mennä niiden kanssa päällekkäin. Määritelmä annettava
erikseen kartassa. Maastomitta 5.4 x 4.6 m.
Väri: ruskea.
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4.2. Kalliot ja kivet
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201 Ylipääsemätön jyrkänne
Korkea jyrkänne, louhos tai ylipääsemätön irtomaarinne. Viettosuuntaa osoittavien viivojen pituus kertoo
jyrkänteen ulottuvuuden. Viettosuuntaviivat voidaan jättää pois kapeissa paikoissa, esim. kalliosolat. Kahden
ylipääsemättömän jyrkänteen symbolin välinen rako on oltava minimissään 0.4 mm. Kun jyrkänne on vesistön
rannalla siten, että rantaa pitkin ei jyrkänteen alapuolelta voida kulkea, piirretään viettosuuntaviivat selvästi
vesistön päälle. Rantaviiva on tältä kohtaa katkaistava. Ylipääsemätön jyrkänne sijoitetaan korkeuskäyrälle.
Ylipääsemättömän jyrkänteen kautta ei saa kulkea. Minimikorkeus 1.5 m. Minimipituus 0.9 mm (maastomitta
3.6 m).
Väri: musta.

202 Jyrkänne
Ylitettävissä oleva jyrkänne tai louhoksen seinämä. Jyrkänteen molempiin päihin sijoitetaan viettosuuntaa
osoittavat viivat, jos viettosuuntaa ei voi karttakuvasta muutoin päätellä. Jyrkänteissä, jotka eivät ole
pystysuoria, on esitettävä viettosuuntaviivat koko ulottuvuudella. Jyrkänne sijoitetaan korkeuskäyrälle. Ilman
viettosuuntaviivaa olevan jyrkänteen symbolin päät pyöristetään luettavuuden parantamiseksi. Minimikorkeus
0.6 m. Minimipituus 0.9 mm (maastomitta 3.6 m).
Väri: musta.

203 Kallionkolo tai luola
Kallionkolo, luola tai kaivoskuilu, joka voi olla vaarallinen suunnistajalle. Symbolin painopiste osoittaa kohteen
sijainnin. Symboli avautuu pohjoiseen, paitsi luola, jossa merkin kärki osoittaa luolaan. Minimisyvyys 0.5 m.
Maastomitta 4.4 m x 5.0 m.
Väri: musta.
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4.2. Kalliot ja kivet
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204 Kivi
Selvästi maastossa havaittava kivi. Jokainen karttaan merkitty kivi pitää olla selkeästi havaittavissa. Maastomitta
2.4 m halkaisijaltaan.
Väri: musta.

205 Suuri kivi
Erikoisen suuri ja huomattava kivi. Maastomitta 3.6 m halkaisijaltaan.
Väri: musta.

206 Jättimäinen kivi
Jättimäinen kivi, kalliopylväs tai massivinen jyrkänneseinämä esitetään muodossaan. Kahden symbolin väli pitää
olla minimissään 0.15 mm. Minimileveys 0.3 mm. Minimialue 0.75 mm2 (maastomitta 12 m2).
Väri: musta.

207 Kiviryhmä
Pieni selvä ryhmä kiviä niin lähekkäin toisiaan, ettei niitä voida kuvata yksitellen. Ryhmän kivien pitäisi olla korkeampia kuin 0.5 m. Kiviryhmä pitää olla selkeästi havaittavissa ryhmäksi. Symbolia saa suurentaa 20 %
(sivumitta 1.44 mm), kun halutaan kuvata selvästi suurempien lähellä olevien (max. 8 m) kivien ryhmä. Symboli
on musta kolmio, jonka kärki osoittaa pohjoiseen. Maastomitta 4.8 m x 4.0 m.
Väri: musta

208 Louhikko
Alue, jossa kiviä on niin paljon, ettei niitä voida esittää yksitellen. Symboleina ovat kolmiot, jotka sijoitetaan
satunnaisesti eri astekulmiin. Symbolien tiheys kuvastaa vaikutusta juostavuuteen. Minimissään käytetään
kahta louhikon merkkiä. Korkeuseron osoittamiseksi louhikon sisällä voidaan joidenkin louhikon symboleiden
kokoa suurentaa 20 %.
Väri: musta.
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4.2. Kalliot ja kivet

ISSprOM2019
210 Kivikko
Kivinen tai kallioinen maanpinta, joka hidastaa juostavuutta. Merkit sijoitetaan satunnaisesti kuitenkaan muita
tärkeitä kohteita peittämättä. Pisteitä ei saa sijoittaa viivamaiseen muotoon, että vältetään kivikon
sekoittuminen symboliin 416 (kasvillisuusraja). Minimitiheys 3 pistettä.
Väri: musta.

213 Hietikko
Hiekan tai soran peittämä alue, jossa juostavuus hidastuu. Hietikon ollessa avoin ja juostavuuden hyvä
käytetään symbolia 401, 402 tai 501. Mustat pisteet eivät saa häiritä muita mustia karttamerkkejä.
Minimileveys 0.3 mm. Minimialue 1 mm2 (maastomitta 16 m2).
Väri: keltainen 50 %, musta.

214 Avokallio
Kulkukelpoisuudeltaan hyvä kallioalue, josta pääosin puuttuu irtomaa tai kasvillisuus, kuvataan avokalliona.
Alueita, joiden pinta on ruohoa, sammalta tai muuta matalaa kasvillisuutta, ei kuvata avokalliona.
Hidaskulkuiset ja rosoisen kiviset kallioalueet kuvataan kivikkosymboleilla.
Minimileveys 0.25 mm. Minimialue 1 mm2 (maastomitta 16 m2).
Väri: musta 30 %.
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4.3. Vesi- ja suoalueet
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301 Ylipääsemätön vesialue
Syvä vesialue, kuten järvi, lampi, joki tai suihkulähde. Musta reunaviiva korostaa, että aluetta ei saa ylittää.
Minimileveys 0.3 mm (sisämitta). Minimialue 0.5 mm2 (sisämitta), maastomitta 8 m2.
Väri: musta (reunaviiva), sininen 100 % tai 70 % laajoille vesialueille.

302 Sallittu vesialue
Juosten ylitettävissä oleva vesialue. Veden syvyys vähemmän kuin 50 cm. Jos vesialue ei ole ylitettävissä
juosten, niin se esitetään symbolilla 301. Jos mikään muu viivasymboli ei rajaa vesilaluetta, niin reunaviivana on
siltä osin sininen viiva. Minimileveys 0.3 mm (sisämitta). Minimialue 0.5 mm2 (sisämitta), maastomitta 8 m2.
Väri: sininen (reunaviiva), sininen 30 %.

303 Vesikuoppa
Veden täyttämä kuoppa tai alue, jota ei pienen kokonsa vuoksi voida kuvata pohjapiirroksen mukaisesti.
Symbolin painopiste osoittaa kohteen sijainnin. Symboli avautuu pohjoiseen. Maastomitta 4.4 m x 5.0 m.
Väri: sininen.

305 Pieni ylitettävä puro tai oja
Ylitettävissä oleva puro tai oja. Leveys alle 2 m. Minimipituus 1 mm (maastomitta 4 m).
Väri: sininen.

306 Epäselvä puro tai oja
Pieni kaivettu tai luonnon vesiuoma, joka voi olla ajoittain kuiva. Minimipituus kaksi viivan osaa (4.11 mm,
maastomitta 16.5 m).
Väri: sininen.

307 Ylipääsemätön suo
Suo, jonka ylittäminen on vaarallista tai mahdotonta. Aluetta ei saa ylittää. Vähintään kahden symboliviivan on
selkeästi oltava nähtävissä. Symboli piirretään pohjois-eteläsuunnassa. Minimileveys kaksi viivaa.
Väri: musta (reunaviiva), sininen.
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4.3. Vesi- ja suoalueet
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308 Suo
Ylitettävä selväreunainen suo. Symboliin yhdistetään muita symboleita osoittamaan juostavuutta ja alueen
avoimuutta. Vähintään kahden symboliviivan on selkeästi oltava nähtävissä. Symboli piirretään pohjoiseteläsuunnassa. Minimikoko kaksi viivaa.
Väri: sininen.

309 Suojuotti
Maastossa selvästi havaittava suomainen juotti, jota ei kapeutensa vuoksi voida kuvata suona. Minimipituus
kaksi pistettä (1 mm, maastomitta 4 m).
Väri: sininen.

310 Soistuva maa
Metsän ja suon välimuoto, soistumis- tai kuivumisvaiheessa oleva alue. Soistuvan alueen reuna on yleensä
epämääräinen ja kasvillisuus samanlaista ympäröivän maaston kanssa. Symboliin yhdistetään muita symboleita
osoittamaan juostavuutta ja alueen avoimuutta. Vähintään neljä symboliviivaa oltava näkyvissä. Symboli
piirretään pohjois-eteläsuunnassa.
Väri: sininen.

311 Kaivo, suihkulähde, vesivarasto
Selkeästi maastosta erottuva kaivo, suihkulähde tai vesivarasto. Halkaisija vähintään 1 m. Minimikorkeus 0.5 m.
Maastomitta 3.6 m x 3.6 m.
Väri: sininen.

312 Lähde
Selvästi maastossa havaittava vesilähde. Symbolin painopiste osoittaa kohteen sijainnin ja avautuu puron suuntaan. Maastomitta 4.8 m x 2.4 m.
Väri: sininen.

313 Selkeästi erottuva vesikohde
Symboli piirretään pohjois-eteläsuunnassa. Määritelmä annettava erikseen kartassa. Maastomitta 4.8 m
halkaisijaltaan.
Väri: sininen.
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4.4.
Maanpinnan
Kasvillisuusmuodot

ISSprOM2019
ISOM2017

401 Avoin nopeakulkuinen alue
Avoin alue, esimerkiksi nurmikko, niitty tai viljelty alue, jossa juostavuus on erittäin hyvä. Minimileveys 0.3 mm.
Minimialue 0.5 m2 (maastomitta 8 m2).
Väri: keltainen.

402 Avoin nopeakulkuinen alue, jossa hajanaisesti pensaita tai puita
Avoimet niittymäiset nurmikkoalueet, joissa on hajanaisesti pensaita tai puita ja juostavuus on erittäin hyvä.
Pisteet voivat olla valkoisia (hajanaisia puita) tai vihreitä (hajanaisia pensaita). Yksittäiset selkeästi erottuvat
suuret puut voidaan merkitä symbolilla 417 ja pensaat / pienet puut symbolilla 418. Symboli piirretään pohjoiseteläsuunnassa. Minimileveys 2.2 mm. Minimialue 6.25 m2 (maastomitta 100 m2). Pienemmät alueet kuvataan
symbolilla 401.
Väri: keltainen, pisteet valkoinen tai vihreä 60 %.

403 Avoin alue
Avoin kanerva- tai heinänummi, juuri istutettu taimikko (korkeus alle 1 m) tai muu matalaa kasvillisuutta (heinä
tms.) sisältävä avoin alue. Symboliin voidaan liittää maapohjan hidastavuutta osoittavat symbolit 407 ja 409.
Minimialue 1 mm2 (maastomitta 16 m2).
Väri: keltainen 50 %.

404 Avoin alue, jossa hajanaisesti pensaita tai puita (hakkuualue)
Avoimet alueet, joissa on hajanaisesti pensaita tai puita. Pisteet voivat olla valkoisia (hajanaisia puita) tai
vihreitä (hajanaisia pensaita). Yksittäiset selkeästi erottuvat suuret puut voidaan merkitä symbolilla 417 ja
pensaat / pienet puut symbolilla 418. Vain valkoisten pisteiden yhteyteen voidaan liittää maapohjan
hidastavuutta osoittavat symbolit 407 ja 409. Minimileveys 2.5 mm. Minimialue 6.25 mm2 (maastomitta 100
m2). Pienemmät alueet pitää joko jättää pois, suurentaa tai käyttää symbolia 403 tai 405.
Väri: keltainen 50 %, pisteet valkoinen tai vihreä 60 % .
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405 Metsä
Helppokulkuinen metsämaasto, jossa näkyvyys on hyvä, esitetään valkoisena. Jos alueella ei ole helppokulkuisia
alueita, ei kartalla esiinny valkoista. Valkoisen alueen minimileveys 0.3 mm. Minimialue 1 mm2 (maastomitta 16
m2) muiden symbolien paitsi symbolin 408 ja 410 kanssa, joissa minimialue 0.5 mm2 (maastomitta 8 m2).
Väri: valkoinen.

406 Kasvillisuus, hidastaa
Kasvillisuuden hidastama metsä, jossa näkyvyys on huonompi ja jossa juoksunopeus hidastuu 60-80 %:iin
normaalinopeudesta. Kun juostavuus yhteen suuntaan on parempi, voidaan käyttää valkoista viivoitusta tätä
osoittamaan (vähintään kaksi rinnakkaista valkoista viivaa). Minimileveys 0.4 mm. Minimialue 1 mm2
(maastomitta 16 m2).
Väri: vihreä 30 %.

407 Kasvillisuus, hidastaa, hyvä näkyvyys
Alue, jossa on tiheä aluskasvillisuus (saniaista, heinää, vatukkoa, risukkoa yms.), mutta näkyvyys on hyvä.
Alueella juoksunopeus hidastuu 60-80 %:iin normaalinopeudesta. Symbolia ei voida käyttää yhdessä symbolien
406 ja 408 kanssa. Minimileveys 2 viivaa.
Väri: vihreä.

408 Kasvillisuus, käveltävä
Kasvillisuuden hidastama metsä, jossa näkyvyys on huonontunut ja jossa juoksunopeus hidastuu 20-60 %:iin
normaalinopeudesta. Kun juostavuus yhteen suuntaan on parempi, voidaan käyttää valkoista tai vihreää 30 %
viivoitusta tätä osoittamaan (vähintään kaksi rinnakkaista viivaa). Minimileveys 0.4 mm. Minimialue 0.5 mm2
(maastomitta 8 m2).
Väri: vihreä 60 %.
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409 Kasvillisuus, käveltävä, hyvä näkyvyys
Alue, jossa on tiheä aluskasvillisuus (saniaista, heinää, vatukkoa, risukkoa yms.), mutta näkyvyys on hyvä.
Alueella juoksunopeus hidastuu 20-60 %:iin normaalinopeudesta. Symbolia ei voida käyttää yhdessä symbolien
406 ja 408 kanssa. Minimileveys 2 viivaa.
Väri: vihreä.

410 Läpipääsemätön kasvillisuus
Kasvillisuuden (puusto tai aluskasvillisuus) hidastama alue, joka on läpipääsemätön. Minimialue 0.3 mm2
(maastomitta 5 m2). Läpipääsemättömän kasvillisuuden läpi ei saa kulkea. Minimileveys 0.4 mm.
Väri: vihreä 100 %.
Vihreä 100 % alueväri: viitteellinen värisävy 86_0_91_0

412 Viljelty maa
Viljelty peltomaa. Juostavuus voi vaihdella viljelykauden ajankohdasta ja kasvilajeista riippuen, huomioitava ja
vältettävä ratasuunnittelussa. Jos alueen käyttö on kielletty, symboliin on liitettävä violetin värinen kielletyn
alueen symboli 709 osoittamaan kieltoa. Symboli piirretään pohjois-eteläsuunnassa. Minimileveys 3 mm.
Minimialue 9 mm2 (maastomitta 144 m2).
Väri: keltainen, musta.

413 Puutarha
Puutarhapuita tai -pensaita kasvava peltomaa. Pistejonon suunnalla voidaan osoittaa istutusten suunta.
Vähintään neljä pistettä on oltava selkeästi nähtävillä. Käytetään symbolin 401 tai symbolin 403 kanssa.
Minimileveys 2 mm. Minimialue 4 mm2 (maastomitta 64 m2).
Väri: vihreä, keltainen tai keltainen 50 %.
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414 Viinitarha tai vastaava
Viinitarha tai vastaava riviin istutettu alue, jossa juostavuus on hyvä tai normaali istutusten suuntaan. Viivat
piirretään istutuksen suuntaan. Vähintään kolme viivaa on oltava selkeästi nähtävillä. Käytetään symbolin 401
tai symbolin 403 kanssa. Minimileveys 2 mm. Minimialue 4 mm2 (maastomitta 64 m2).
Väri: vihreä, keltainen tai keltainen 50 %.

415 Selkeä viljelyksen raja
Symbolien 401, 412, 413 ja 414 raja, jos sitä ei erota muu symboli (aita, muuri, polku jne.). Minimipituus 1 mm
(maastomitta 4 m).
Väri: musta.

416 Selkeä kasvillisuuden raja
Selvä metsän reuna tai selvästi havaittava metsätyypin ero. Minimipituus 5 pistettä (2.65 mm, maastomitta 10.6
m).
Väri: musta.

417 Selkeästi erottuva suuri puu
Valkoinen tausta vihreän ympyrän alla parantamaan luettavuutta. Maastomitta 4 m halkaisijaltaan
(maastomitta ulkomitoista 4.8 m).
Väri: vihreä.

418 Selkeästi erottuva pensas tai pieni puu
Pieni valkoinen piste symbolin keskellä parantamaan luettavuutta. Maastomitta 3.2 m halkaisijaltaan.
Väri: vihreä.

419 Selkeästi erottuva kasvillisuuskohde
Valkoinen tausta vihreän ristin alla parantamaan luettavuutta. Symboli piirretään pohjois-eteläsuunnassa.
Määritelmä annettava erikseen kartassa. Maastomitta 4.8 m x 4.8 m (ulkomittana 7.1 m x 7.1 m).
Väri: vihreä.
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501 Kovapintainen alue
Asfaltilla, kovalla soralla, laatoituksella tai betonilla päällystetty alue. Alueeseen liitetään musta reunaviiiva
(501.1). Kovapintaisen alueen sisällä olevat selkeät rajapinnat voidaan esittää reunaviivalla (501.1), mikäli ne
helpottavat suunnistamista. Reunaviiva voidaan jättää pois esim. kohdissa, joissa kovapintaisen alueen ja
nurmikon välinen raja on epäselkeä. Ruskean värisävyillä kerrotaan liikennemäärien erot.
*Pieni liikennemäärä (ajoneuvoja tai jalankulkijoita): ruskea 30 %.
*Suuri liikennemäärä (ajoneuvoja tai jalankulkijoita): ruskea 50 %.
Reunaviivan väri: musta
Alueen väri ja reunaviivan leveys ovat samat kuin päällystämättömällä polulla (505).

501.1 Kovapintaisen alueen reunaviiva tai kynnys
Kovapintaisen alueen sisällä olevat selkeät rajapinnat voidaan esittää reunaviivalla, mikäli se helpottaa suunnistamista. Yleensä tällaiset kohdat yleistetään jättämällä reunaviiva pois.
Väri: musta.

501.2 Monitasoinen kovapintainen alue
Kovapintaisen alueen kohta, jossa voidaan liikkua kahdella tasolla. Viivoituksen kulma on noin 45 astetta
suhteessa alueen suuntaan.
Väri: ruskea 30 % tai 50 %, valkoinen. (Jos ylempi taso on eri pintatyyppiä, väri muutetaan tämän mukaisesti).

501.3 Kovapintainen alue, jossa hajanaisesti puita tai pensaita
Minimileveys 2.2 mm. Minimialue 6.25 mm2 (maastomitta 100 m2). Pienemmät alueet jätetään piirtämättä tai
suurennetaan tai käytetään symbolia 401.
Väri: ruskea 30 %, valkoiset reiät.
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505 Polku, ei päällystetty
Päällystämätön polku tai epätasainen ajoneuvoura.
Alueen väri ja reunaviivan leveys ovat samat kuin päällystetyllä alueella.
Väri: musta, ruskea 30%.

506 Pieni polku
Pieni päällystämätön polku tai ura. Minimipituus kaksi viivan osaa (3.4 mm, maastomitta 13.6 m).
Väri: musta.

507 Epäselvä polku
Vähemmän selkeä polku tai puiden korjuu-ura. Minimipituus kaksi kahden viivanosan
paria (7.9 mm, maastomitta 31.6 m).
Väri: musta.

508 Kapea ura
Selvä linja tai ura metsässä. Esim. metsäkoneura, jossa ei ole selkeästi havaittavaa polkua. Jos ajouralla on
selkeä polku käytetään symbolia 506. Minimimitta kaksi viivan osaa (9.75 mm, maastomitta 39 m).
Väri: musta.

509.1 Rautatie
Kaikki kiskotiet. Jos rautatietä pitkin kulkeminen tai rautatien ylitys on kielletty, yhdistetään symboli 520.
Minimipituus kaksi viivan osaa (4 mm, maastomitta 16 m).
Väri: musta, valkoinen.
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509.2 Raitiotiekiskot
Raitiotiekiskot tai vastaavat, jotka voidaan ylittää helposti. Yleensä raitiotiekiskoja ei kuvata, mutta
suunnistamisen helpottamiseksi ne voidaan tarpeen vaatiessa kuvata.
Väri: musta 50 %.

510 Sähkölinja, köysirata, hiihtohissi
Sähkölinjat, köysiradat ja hiihtohissit. Poikkiviivoilla osoitetaan tarkasti pylväiden paikat. Jos sähkölinja kulkee
tien vieressä eikä sen esittäminen paranna kartan luettavuutta, voidaan symboli jättää pois siltä osin.
Väri: musta.

511 Voimalinja
Voimalinjat kuvataan kaksoisviivalla. Viivojen väli kuvaa linjan leveyttä. Viivoja voidaan katkaista tarvittaessa
kartan luettavuuden parantamiseksi. Erittäin suuret pylväät esitetään muodossaan käyttäen symbolia 521 tai
524.
Väri: musta.

512.1 Silta
Silta mahdollistaa kulkemisen esim. joen tai tien yli.
Väri: musta.
Jos sillan alikulkua on käytettävä kilpailuradalla, se korostetaan käyttämällä symbolia 710.1 tai 710.2.

512.2 Alikulku tai tunneli
Alikulku tai tunneli mahdollistaa kulkemisen esim. tien ali tai rakennuksen läpi. Minimipituus 2 neliötä (0.75
mm, maastomitta 3.0 m).
Väri: musta.
Jos alikulkua/tunnelia on käytettävä kilpailuradalla, se korostetaan käyttämällä symbolia 710.1 tai 710.2.
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513.1 Ylitettävissä oleva muuri tai seinä
Kivestä, tiilistä, betonista tms. tehty muuri, seinä tai kiviaita, joka voidaan ylittää. Jos muuri on yli 1.5 m korkea,
on se esitettävä symbolilla 515. Laajat muurit kuvataan muotonsa mukaisesti (kuvaava aluemerkki, jonka
ympärillä on muurin viiva).
Minimipituus 1.4 mm (maastomitta 5.6 m).
Väri: musta.

513.2 Ylitettävissä oleva muuri tai seinä, havaittavissa vain toisesta suunnasta
Vain toisesta suunnasta havaittavissa oleva muuri, seinä tai kiviaita. Puolipisteen puoli osoittaa alemman tason.
Korkeus 0.6 - 1.5 m. Jos matalampi, niin käytetään symbolia 501.1. Minimipituus 2.4 mm (maastomitta 9.6 m).
Väri: musta.

515 Ylipääsemätön muuri tai seinä
Yli- tai läpipääsemätön muuri tai seinä. Kohdetta ei saa ylittää/alittaa. Hyvin leveät kohteet piirretään
muodossaan ja esitetään symbolilla 521.
Väri: musta.

516 Ylitettävissä oleva aita tai kaide
Piha-alueen, kentän tms. rajaamiseen käytettävä aita. Kaide on aitamainen este. Jos aita tai kaide on vaarallista
tai vaikeaa ylittää, on käytettävä symbolia 518. Minimipituus 2.2 mm (maastomitta 8.8 m).
Väri: musta.

518 Ylipääsemätön aita tai kaide
Ylipääsemätöntä aitaa tai kaidetta ei saa ylittää/alittaa. Jos pituus on lyhyempi kuin 3 mm, on käytettävä
symbolia 515. Minimipituus 3 mm (maastomitta 12 m).
Väri: musta.
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519 Kulkuaukko
Muurien, aitojen yms. läpikulkukohta. Hyvin kapeat raot, joita ei voi helposti läpäistä, on suljettava kilpailun
ajaksi ja niitä ei esitetä kartalla.
Väri: musta.

520 Kielletty alue (pihamaa)
Kielletty alue, kuten yksityinen piha-alue, kukkapenkki tai rautatiealue. Vain huomattavat kohteet esitetään
kielletyn alueen sisällä. Teiden liittymät kielletylle alueelle esitetään selkeästi. Rakennusten sisään jäävät
kielletyt alueet esitetään rakennuksena. Kielletty alue täytyy aina ympäröidä reunaviivalla (viivan leveys
vähintään 0.1 mm). Minimileveys 0.25 mm (maastomitta 1 m). Minimialue 0.25 mm2 (maastomitta 4 m2).
Väri: keltainen 100 %, vihreä 50 %.

521 Rakennus
Rakenne millä on katto. Kielletyllä piha-alueella olevat rakennukset voidaan esittää yleistetysti. Rakennuksen
sisälle kulkeminen on kielletty. Minimiväli rakennusten kesken ja toisten kiellettyjen kohteiden välillä on 0.4
mm. Toisiaan koskettavien rakennusten reunaviivoja ei esitetä. Minimileveys 0.5 mm. Minimialue 0.25 mm2
(maastomitta 4 m2).
Väri: musta (reunaviiva), musta 60 %.

522 Katos
Sallittu ja juostavissa oleva alue, jossa on katos (käytävä, bussipysäkki, autokatos jne.). Pieniä läpikuljettavia
rakennuksen osia, joita ei voi helposti läpäistä, ei esitetä kartalla ja ne on suljettava kilpailun ajaksi.
Minimileveys 0.5 mm. Minimialue 0.25 mm2 (maastomitta 4 m2).
Väri: musta (reunaviiva) , musta 20 %.
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522.1 Pilari
Pystysuora, kivistä, tiilestä tms., tehty rakenne. Käytetään rakennusten tukemiseen. Pienempiä pilareita kuin 1
m x 1 m ei yleensä esitetä.
Väri: musta.

524 Korkea torni
Korkea torni tai pylväs. Suuremmat tornit esitetään symbolilla 521. Symboli piirretään pohjois-eteläsuunnassa.
Maastomitta 8.4 m halkaisijaltaan.
Väri: musta.

525 Pieni torni
Selvästi havaittava pieni torni tai metsästyslava. Symboli piirretään pohjois-eteläsuunnassa. Maastomitta 6 m x
6 m.
Väri: musta.

526 Rajapyykki
Selvästi havaittava rajapyykki, kilometripylväs, kiviröykkiö tai muistokivi. Suuremmat rajapyykit esitetään
muodossaan symbolilla 521. Maastomitta 4 m halkaisijaltaan.
Väri: musta.

527 Syöttöteline
Selvästi havaittava vapaasti seisova tai puuhun kiinnitetty rakennelma metsän eläinten ruokintaan. Symboli
piirretään pohjois-eteläsuunnassa. Maastomitta 6 m x 6 m.
Väri: musta.

528 Selkeästi erottuva linjakohde
Selvästi havaittava putkilinja (kaasu, vesi, öljy, kaukolämpö yms.), kelkkarata tms. Määritelmä annettava
erikseen kartassa. Minimipituus 2.2 mm (maastomitta 8.8 m).
Väri: musta.
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529 Selkeästi erottuva ylipääsemätön linjakohde
Putkilinja (kaasu, vesi, öljy, kaukolämpö yms.), kelkkarata tms. jota ei voi ylittää eikä alittaa. Määritelmä
annettava erikseen kartassa. Kohdetta ei saa ylittää/alittaa. Minimipituus 3 mm (maastomitta 12 m).
Väri: musta.

530 Selkeästi erottuva erikoiskohde, (tervahauta)
Määritelmä annettava erikseen kartassa. Maastomitta 4 m halkaisijaltaan.
Väri: musta.

531 Selkeästi erottuva erikoiskohde
Symboli piirretään pohjois-eteläsuunnassa. Symbolin painopiste osoittaa kohteen paikan. Määritelmä annettava erikseen kartassa. Maastomitta 4.8 m x 4.8 m.
Väri: musta.

532 Portaat
Portaikon portaat esitetään yleistetysti. Minimipituus 3 porrasta. Minimileveys 0.4 mm.
Väri: musta.
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601 Pohjoisviiva
Paperiarkin reunan kanssa samaan suuntaan piirrettävillä pohjoisviivoilla osoitetaan maaston magneettinen
pohjoissuunta. Viivojen etäisyys 1:4000 kartalla on 30 mm, maastossa 120 m. Viivat katkaistaan kohdista, joissa
ne peittäisivät pieniä karttamerkkejä.
Väri: musta tai sininen.
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701 Lähtö
Kolmiopiste (K-piste) on se paikka, josta varsinainen suunnistustehtävä alkaa. Symbolin keskipiste osoittaa
lähdön tarkan paikan, jonka pitää olla selkeästi luettava kohde kartalla. Kolmion kärki osoittaa kohti
ensimmäistä rastia.
Väri: violetti (alempi)

702 Kartanottopaikka
Jos K-pisteelle on viitoitus, merkitään paikka, josta kartta otetaan tällä symbolilla (poikkiviiva viitoitukseen nähden).
Väri: violetti (ylempi)

703 Rasti
Rastit merkitään ympyrällä, jonka keskipiste osoittaa rastipistettä. Ympyrät pitäisi katkaista niiltä kohdin, kun ne
peittävät tärkeitä kartanlukukohteita. Maastomitta 24 m.
Väri: violetti (alempi)

704 Rastinumero
Pystysuoraan kirjoitettavat rastinumerot (ja rastitunnukset) sijoitetaan niin, ettei niillä peitetä suorituksen
kannalta tärkeitä kartanlukukohteita. Runsaasti rakennuksia sisältävillä alueilla voidaan käyttää numeroissa
valkoista reunusta, valkoisen reunuksen leveys 0.1 - 0.15 mm. Fontti Arial, 4.0 mm, ei lihavointia, ei kursivointia.
Väri: violetti (ylempi), optiona valkoinen reunus 0.1 - 0.15 mm.

705 Rastiväliviiva
Lähtö ja rastit yhdistetään rastiväliviivalla käyntijärjestyksen mukaisesti. Väliviivat pitäisi katkaista niiltä kohdin,
kun ne peittävät tärkeitä kartanlukukohteita.
Väri: violetti (alempi)

706 Maali
Radan loppu. Väri: violetti (alempi)
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707 Viitoitus
Viitoitettu reitti, jota on noudatettava, merkitään katkoviivalla.
Väri: violetti (ylempi)

708 Ylityskiellon leveä viiva
Raja, jonka ylittäminen/alittaminen on kielletty.
Ratasuunnittelussa käytetään esittämään väliaikaisesti läpipääsemättömiä rajauksia.
Väri: violetti (alempi)

709 Kielletty alue
Kielletty alue. Kielletyn alueen raja piirretään seuraavasti, jos maastossa ei ole luonnollista selkeää rajaa:
•yhtenäinen viiva kertoo, että maastossa on vastaavalla kohdalla yhtenäinen nauha
•katkoviiva kertoo, että maastossa on vastaavalla kohdalla viitoitusnauhoja
•ei viivaa kertoo, että maastossa ei ole mitään merkintää
Minimileveys 2 mm. Minimialue 4 mm2 (maastomitta 64 m2).
Väri: violetti (ylempi)

710.1 Läpikulkupaikka (pistemäinen symboli)
Kohteen läpikulkupaikka piirretään kahdella kaareutuvalla viivalla (esim. aidan läpi, muurin läpi, kielletyn
alueen läpi, tien ylitys, tunneli rautatien ali).
Väri: violetti (alempi)
Jos siltaa/tunnelia/alikulkua täytyy käyttää kilpailuradalla, se korostetaan käyttämällä symbolia 710.1 tai 710.2.

710.2 Läpikulkualue (viivamainen symboli)
Kohteen läpikulkupaikka piirretään kohteiden muotoa noudattaen (esim. aidan läpi, muurin läpi, kielletyn
alueen läpi, tien ylitys, tunneli rautatien ali). Viivojen pituus kuvaa läpikulun pituutta.
Väri: violetti (ylempi)
Jos siltaa/tunnelia/alikulkua täytyy käyttää kilpailuradalla, se korostetaan käyttämällä symbolia 710.1 tai 710.2.
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714 Väliaikainen rakennelma tai suljettu alue
Väliaikainen rakennelma kuten katsomot, kilpailijoilta suljetut alueet, terassit jne. kuvataan muotonsa
mukaisesti. Alueelle meno on kielletty.
Minimileveys 0.5 mm. Minimialue 0.25 mm2 (maastomitta 4 m2).
Väri: violetti (reunaviiva), violetti 50% (mustan värin yläpuolella)
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•
•
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Mitat ovat millimetreinä.
Symbolin painopiste on merkitty (x), milloin se on muutoin vaikea havaita.
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