
OPAS KISAJÄRJESTÄJILLE  V 8.2.2019 (Jarmo Puttonen ja Mikko Eskola) 

SPRINTTISUUNNISTUS 

Linkkejä oheismateriaaleihin: 

Lajisäännöt, https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-
content/uploads/2018/11/Lajisaannot_20181107.pdf 

Sprinttikartan kansainväliset kuvausohjeet (tulevat päivittymään todennäköisesti huhti-
toukokuussa 2019: https://orienteering.org/wp-
content/uploads/2010/12/International-Specification-for-Sprint-Orienteering-Maps-
2007_corrected-201211.pdf 

Sprinttisuunnistuksen kielletyt kohteet: 
https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-ohjeet/sprinttisuunnistuksen-
kielletyt-kohteet/ TAI 

http://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/tg14/kartta-kuvaparit/ (kaikki kielletyt kohteet 
löytyvät linkin Sprinttikartan kielletyt ja sallitut kohteet (pdf)) 

 

Tässä oppaassa annetut ohjeet koskevat rakennetulla alueella järjestettyä kilpailua. Mikäli suunnittelet 
sprinttikilpailun pitämistä metsämaastossa, käytä näitä vain soveltuvin osin ja muista kilpailukutsussa mainita, 
että kyseessä on metsäsprintti. 

Oppaassa ei perehdytä sprinttisuunnistuksen sääntöihin, vaan kuvataan siitä, miten järjestetään onnistunut 
sprinttisuunnistustapahtuma. Säännöt löytyvät Suunnistusliiton sivuilta ja kansainvälisten kisojen osalta IOF:n 
sivuilta. Varsinkin KV-kisojen osalta muistakaa vielä ottaa huomioon mahdolliset erityisohjeet jotka koskevat 
kunkin vuoden arvokisoja. 

Sprinttisuunnistus Suomessa on hakenut muotoaan vuosituhannen vaihteesta saakka. Vaikka laji edelleen 
kehittyy, on lajin määritelmä vakiintunut. Sprintti on rakennetussa ympäristössä tapahtuvaa, 
reitinvalintataitoa vaativaa kovavauhtista suunnistusta. Radan pitää olla sääntöjen mukainen, turvallinen, 
vauhdikas ja haastava. Haastavuudesta huolimatta kaikki optimisuoritukseen vaadittava tieto on löydyttävä 
juoksuvauhdissa kisakartasta jokaisella rastivälillä ja rastilla. Sprinttisuunnistuskisassa tulee kaikilla radoilla olla 
rastiväleistä enintään yksi kolmasosa siirtymävälejä, jotka määritellään väleiksi, joilla ei ole suunnistustehtävää 
(reitinvalintaa) tai joissa todennäköisesti kaikki suunnistajat suunnistavat samaa reittiä.  

Sprinttisuunnistuskilpailu vaatii onnistuakseen 1) kisaan soveltuvan alueen 2) hyvän kartan 3) haastavat radat 
sekä 4) yleisjärjestelyt, joilla varmistetaan kilpailijoille tasapuolinen, sääntöjenmukainen ja turvallinen kilpailu.  

Sopiva kisa-alue 

Hyvälle sprinttisuunnistusalueelle ei ole yksiselitteisiä kriteereitä. Joitain tunnusmerkkejä kuitenkin voidaan 
löytää. Kisa-alueella on oltava mahdollisimman paljon aluetta, jossa ei pääse etenemään suoraan rastiväliviivaa 
pitkin. Alueelta löytyy vähintään yksi suunnistusteknisesti haastavampi, monimuotoinen rakennettu alue. 
Alueen tulee olla sellainen, että radat pystytään kierrättämään lähes ainoastaan kulkukelpoisuudeltaan 
loistavalla pohjalla (asfaltti, hiekka, nurmikko). Metsämaastoa (valkoinen, metsävihreä) optimireiteillä voi olla 
hyvin lyhyitä ylityksiä, mutta kokonaismatkasta näitä saa olla optimitilanteessa maksimissaan vain muutama 
prosentti. KV-kisoissa valkoisen ja metsätiheiköiden kulkukelpoisuus on tuotava esiin mallisuunnistuksessa, 
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mikäli niitä kisassa on reitinvalinnoilla tarjolla. Kilpailukutsussa tai viimeistään kilpailuohjeissa on tuotava 
kisaratojen kulkukelpoisuus, jotta kilpailijat osaavat valita oikean kenkälaadun ja tarvittaessa tehdä 
jalkateippaukset ym.  

Etsi sopivaa aluetta ennakkoluulottomasti: käytä apuna erilaisia karttoja, ilmakuvia ja havaintojasi 
ympäristöstä. Innostu, mutta ole myös valmis luopumaan aluelöydöstäsi, jos se ei täytä kaikkia kisan 
vaatimuksia.  

Kun olet löytänyt mielestäsi hyvän sprinttisuunnistusalueen, kokoa ympärillesi pieni porukka ja esittele heille 
ideasi. Mukana tulee olla ihmisiä, jotka ymmärtävät sprinttisuunnistuksen luonteen ja sen mukanaan tuomat 
rajoitukset ja haasteet. On mietittävä kriittisesti, onko alueella mahdollista järjestää kisa ja jos, niin minkä 
tasoinen. Keskinkertaiselle alueelle ei kannata haaveilla ainakaan MM-kilpailua ���� 

Alueelta tulee löytyä sovelias kisakeskus. Kisan suunnitteluvaiheessa pitää varmistaa, että kilpailijat pääsevät 
keskukseen ja sieltä pois niin, että kisa-alueesta tai radoista ei paljastu mitään mitä ei haluta näyttää.   

 

Luvat 

Alueen käytön mahdollistaa vain se, että luvat tonttien käyttöön ovat kunnossa. Lupien kysymisessä pitää olla 
liikkeellä ajoissa. Tämä tarkoittaa mieluummin kuukausia kuin päiviä ennen kisapäivää. SM- tai KV-kisassa 
ainakin vuotta aikaisemmin. Kaupunkiin tai kuntaan pitää olla yhteydessä ja selvittää mahdolliset rajoitukset 
joita alueella tulee kisapäivänä olemaan. Taloyhtiöiltä lupia kysyessä pitää miettiä kuhunkin alueeseen sopiva 
strategia. Kerros- ja rivitaloyhtiöiltä luvat saa yleensä parhaiten joko isännöitsijän kautta tai vaihtoehtoisesti 
ottamalla yhteyttä yhtiön puheenjohtajaan. Isännöintifirmalta voi saada kerralla luvan useampaankin alueen 
taloyhtiöön.  

Jotta lupia kisajärjestelyihin saadaan jatkossakin, on ensisijaisen tärkeää, että jokainen kisajärjestäjä pyrkii 
kaikessa toiminnassa siihen, että sopimuksia kunnioitetaan. Varmistetaan ratasuunnittelulla, nauhoituksilla ja 
valvonnalla, että kielletyille alueille ei mennä. Lajin maine on hyvä, pidetään se sellaisena. 

 

Kartta  

Kartan laatu ja luettavuus korostuvat sprinttisuunnistuksessa. Kartoittajaa valitessa kannattaa varmistaa, että 
hänellä on kokemusta sprinttisuunnistuskartan tekemisestä. Lisäksi on tärkeää sopimusvaiheessa varmistaa, 
että kartoittaja on käytettävissä myös myöhemmin ratamestareiden ja valvojan huomaamien muutostarpeiden 
toteuttajana. Yleensä nimittäin ratamestarityön edetessä ilmenee kartalla kohtia, joita täytyy hioa 
luettavuuden takaamiseksi. Lisäksi sprintissä täytyy varautua viime hetken muutoksiin kisa-alueella 
(taloyhtiöiden remontit, pensas/lauta-aitojen rakennus/poisto, tietyöt ym). Sprinttikartan kuvausohjeet 
löytyvät Suunnistusliiton sivuilta. Erityistä tarkkuutta vaativat viivojen paksuudet. Vakiintunut mittakaava on 
1:4000, mutta 1:3000 -mittakaavaa kannattaa/pitää käyttää ikäihmisillä.  

Myös ratamestareiden pitää olla hyvin perillä sprinttikartan kuvausohjeista sekä ratapiirroksiin liittyvistä 
säännöistä. Pitäkää huoli alusta saakka, että sekä kartta- että ratatiedoston asetukset ovat kohdallaan, niin 
säästytte monelta murheelta. Liiton karttatukihenkilöä kannattaa konsultoida niin kartta- kuin ratapiirrostenkin 
osalta. Tehkää se kuitenkin ajoissa, jotta mahdollisille toimenpiteille jää aikaa. 

Kun ratamestariryhmä saa ensimmäisen karttaversion käyttöönsä, kannattaa siitä teettää jonkun radan kanssa 
koevedos/tuloste siinä paikassa missä kartta- ja ratatulostus on tarkoitus teettää. Valvojan kanssa on todettava 
kartan laatu riittäväksi, ja jos luettavuus ei ole hyvä, mietitään millä se saadaan korjattua.  

 



Ratapituudet 

Sprinttisuunnistusradat mitataan lyhintä sallittua reittiä pitkin. Ohjeista löytyvät sääntömääräiset tavoiteajat 
kullekin sarjalle. Ohjeaikoja pitää noudattaa, erityisesti pitää varoa, etteivät radat veny liian pitkiksi. Tämä on 
erityisen tärkeää, kun kisa televisioidaan tai striimataan. Suunnitelmissa pitää ottaa myös huomioon 
leimaussysteemi. Mikäli käytössä on Emit-tag tai Sport-ident Air on rastityöskentely noin 2 sekuntia 
vauhdikkaampaa/rasti kuin perinteistä Emitiä/SportIdentiä käytettäessä. Oheisessa taulukossa esitetyt matkat 
on laskettu Suomessa juostuista kisoista, joissa on käytetty perinteistä leimausjärjestelmää. 

Ratasuunnittelu 

Jokaisen tyyli suunnitella ratoja on erilainen. Tässä seuraavaksi yksi niistä. Sprinttikisan ratamestaroinnissa 
korostuu ryhmätyön tekeminen. Siksi tulevassa tekstissä ratamestareista puhutaan monikossa. 
Ratamestariryhmässä toimivat tasaväkisinä kumppaneina 1-3 ratamestaria, valvoja ja kartantekijä. Lopullisen 
sanan radoista sanoo tietysti ratamestari, valvoja varmistaa, että kaikki sujuu sääntöjen mukaan ja kartantekijä 
varmistaa omalla tietämyksellään kartan (ja mahdollisesti ratapiirrosten) oikeellisuuden. Valvojan rooli on 
aktiivisempi, kuin mihin maastokisoissa on totuttu. Hänen pitää olla hyvin selvillä suunnitelmien etenemisestä 
alusta saakka.  

Ennen kartan valmistumista kannattaa kisa-aluetta käydä kiertelemässä läpi niin paljon kuin mahdollista. 
Mukana kannattaa olla ilmakuva, keskeneräinen tai vanha kartta tai joku muu dokumentti, johon voit tehdä 
muistiinpanoja. Erityisesti kannattaa katsella vilkkaita katuja ja parkkipaikkoja. Voiko niitä juoksettaa kisassa 
rauhassa yli vai pitääkö ne laittaa kielletyksi alueeksi? Aidat, porttikongit ja katokset kannattaa jo tässä 
vaiheessa tarkastaa. Mitkä portit ovat aina auki? Onko joissain aidoissa kohtia, jotka pystyisi tarvittaessa 
avaamaan tai purkamaan läpimenolle? Saako jonkun kapean kulkuväylän katkaistua parilla metalliaidan 
pätkällä? Kaikesta siitä mitä havainnoitte alueella, on myöhemmin hyötyä karttaa katsellessa. Kartan 
valmistuttua pitää vielä käydä katselemassa ainakin kaikki kielletyiksi kohteiksi merkityt kohteet (pensasaidat, 
muurit ym.) jotta niistä jää jonkinlainen muistikuva ratasuunnittelua ja mahdollisia kielletyn alueen 
nauhoituksia varten. 

Kun lopulta päästään tekemään ratasuunnittelua kartalle, on hyvä varattava itselle OCADin lisäksi tulosteita 
kartasta. OCAD (tai muu ratasuunnitteluohjelma) on näppärä mittaustyössä. Kuitenkin suunnistaja tekee kaikki 
päätökset kartan avulla ja siksi on tärkeää, että rastivälit toimivat paperilla, oikeassa mittakaavassa.  

Kun aloitatte suunnittelun, yrittäkää pitää kaikki mahdollisuudet avoinna. Yrittäkää rakentaa yksittäisiä, 
mahdollisimman hyviä rastivälejä. Jo viimeistään tässä vaiheessa kannattaa ottaa valvoja (ja pari seurakaveria) 
mukaan kommentoimaan, sparraamaan, virittämään ideoitanne. Miettikää avoimin mielin, millaisia 
mahdollisuuksia alue antaa. Hullut ideat tässä vaiheessa saattavat poikia kisaan yllättäviä, hyviä välejä. Jos itse 
jää ’jumiin’ eikä keksi hyviä ratkaisuja, niin lisäaivot voivat auttaa.  

Millainen sitten on hyvä väli?  

Mahdollisuuksia on monia, mutta se tarjoaa joko useita erilaisia reitinvalintavaihtoehtoja tai on toteutukseltaan 
haastava. Monesti näiden yhdistelmä. Hyvä väli voi olla pitkä tai (ainakin linnuntietä) lyhyt. Hyvä väli vaatii 
suunnistajalta hahmotuskykyä ja oivaltamista. Hyvä väli ei ole sellainen, että kaikki valitsevat parhaan 
ratkaisun. Hyvä väli ei ole myöskään sellainen, jonka nopeimman valinnan löytää vasta kotona kirjoituspöydän 
ääressä. Hyvin suunnitellun välin reitinvalinnat näkyvät kartalta, nopeimman valinnan pystyvät taitavat 
suunnistajat löytämään ja väli on mahdollista toteuttaa kartalta löytyvällä informaatiolla.  

Ratamestareiden tehtävä on suunnitella siis välejä, joilta kilpailijoiden olisi hankalaa, muttei mahdotonta löytää 
nopeimmat ratkaisut. Välin hahmottamista hankaloittaa, jos reitinvalintavaihtoehdot ovat hyvin eri muotoisia. 
Rastilta taaksepäin lähtevät (tai rastille takaa tultavat) valinnat aiheuttavat usein hankaluutta kilpailijoille. 
Ruutukaavasta poikkeavat linjat kannattaa katsoa, josko niistä löytyisi rakennusaineita. Joskus korkeuseroilla 
pystyy pelailemaan. Kahdessa tasossa tapahtuva suunnistus (tunnelit, parkkihallit ym.) pitää kuitenkin malttaa 



jättää reitinvalintaväleiltä pois tai ainakin niiden kanssa pitää olla erittäin varovainen, että asian pystyy 
ymmärtämään yksiselitteisesti oikein – jopa kisavauhdissa.   

Kun rakentelette välejä, viilaatte rastipisteiden paikkoja, kannattaa eri reitinvalinnat mitata ja piirtää 
ratatiedostoon erilaisilla viivoilla jokaiselle välille erikseen. Viivat voi määritellä niin, että ne saa näkymättömiin, 
kun haluaa katsella puhdasta ratasuunnitelmaa. Näitä viivoja voi kuitenkin helposti muuttaa, kun 
ratasuunnitelmat elävät. Yleensä hyvällä välillä reitinvalintojen välillä on aikaeroja. Nopeimmillaan miehet 
etenevät radalla noin 5m/s (3min20sek/km), kansallisissa käyttökelpoisempi luku miehillä on 4m/s, eli kartalla 
1 millimetri 1 sekunnissa. Jos jollekin reitinvalintavälille saa parhaille reitinvalinnoille eroa 20m eli 4-5sek, 
voidaan puhua jo merkittävästä erosta. Pelkän matkan lisäksi reitinvalintojen vauhteihin vaikuttavat tietysti 
käännökset, portaat, korkeuserot, alusta ja monet muut tekijät, joita kilpailija joutuu – kisavauhdissa –  
ottamaan huomioon. 

Kun olette suunnitelleet hyviä yksittäisiä välejä, niin piirtäkää jonkinlainen rata suunniteltuja välejä 
hyväksikäyttäen ja mitatkaa se. Tästä saatte käsityksen kuinka paljon aluetta teidän pitää varata, jotta saatte 
pyöriteltyä sille kisan pisimmän radan.  

Yleensä alueella on yksi selkeä kilpailukeskus, jonka varaan ratoja aletaan rakentaa. Jos mahdollisuuksia on 
useampia ja parkkipaikat ja muut yleisjärjestelyt eivät ohjaa valitsemaan tiettyä paikkaa, niin kannattaa alkaa 
tässä vaiheessa miettiä, mistä keskuksesta saatte parhaat ratakokonaisuudet. Muistakaa, että myös kaikista 
lyhimmillä radoilla (poislukien H/D10) pitää ratojen olla teknisyydeltään haastavat. Eli ratojen loppuosaan on 
turhaa jättää siirtymäalueita, jos ne on mahdollista välttää. Tarvittaessa voi käyttää ns. etämaalia. 

Jos kisa televisioidaan, kannattaa jo ratasuunnittelussa ottaa tv huomioon. Jos tiedätte kuka tuottaa 
lähetyksen, selvittäkää heidän tarpeensa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ja jos teillä on jo tässä 
vaiheessa esittää omat ehdotuksenne kuvauspaikoiksi, vielä parempi. Muutoin käy helposti niin, että teille 
sanellaan kuvauspaikat ja joudutte taivuttamaan ratasuunnitelmat niiden ympärille. Toki siinäkään tilanteessa 
ei kannata luovuttaa; kaikki (yllättävätkin) rajoitukset ratasuunnittelussa kannattaa aina ottaa haasteina. Joskus 
ne jopa parantavat rataa, mutta se vaatii positiivista ja ennakkoluulotonta ajattelua. 

Kun teillä on mietittynä kourallinen loistavia välejä, pitää niistä alkaa yhdistellä hyvää rataa. Kisasta riippumatta 
kannattaa näitä samoja (tai lähes samoja) loistovälejä käyttää eri radoilla mahdollisimman paljon hyväksi. 
Vaikka samaa väliä suunnistaa kisassa useampi sarja, ei väli kulu/uraannu samalla lailla kuin maastokisoissa. 
Lisäksi eri vauhtia etenevät kisailijat saattavat valita optimireitikseen eri valintoja. Maastokisan 
ratasuunnittelussa hyvän alueen yli voi usein vetää vähän varioituja välejä eri sarjoille hieman eri rastipisteistä. 
Sprinttivälit taas ovat aina millintarkkaa touhua. Usein on niin, että loistava väli toimii vain yhdestä 
alkupisteestä yhteen päätepisteeseen.  

Vaativimmat alueet kannattaa kisassa ryöstökalastaa. Jos samalla radalla voidaan käyttää kisa-alueen paras 
alue kahteen tai kolmeenkin kertaan, niin se kannattaa ehdottomasti tehdä. Osallistujamäärältään suuressa 
kisassa tämä tosin harvoin on mahdollista, mutta esim. WC-, WOC- ja katsastuskisoissa tämä kannattaa 
kokeilla. Aina suunnitelmaa ei saa toimivaksi, ja silloin pitää vain osata luopua. Tärkeää on keskittyä siihen, että 
alueesta saadaan kaikki mahdollinen ”teho” irti. Samaa aluetta harvoin käytetään seuraavana vuonna 
uudestaan, joten mitään hyviä välejä tai ideoita on turha säästää seuraavaan kertaan.  

Näitä loistovälejä täydennetään sitten hyvillä väleillä ja saadaan aikaan toimiva ratakokonaisuus. 
Sprinttiradoilla pitää päästä tilanteeseen, jossa helppoja siirtymävälejä, joilla ei käytännössä ole kuin yksi 
reitinvalinta, on radan väleistä alle kolmasosa. Tämä on hyvä työkalu sekä ratamestarille, että erityisesti 
valvojalle. Jos vaatimus tuntuu kyseisessä kisamaastossa mahdottomalta pitää miettiä, pystyykö aluetta 
muokkaamaan aidoilla tai kielletyillä alueilla enemmän reitinvalintoja vaativaksi. 

Välejä yhdistellessä, ratoja rakennellessa muistakaa taas ottaa huomioon leimausjärjestelmä. Mikäli käytössä 
on touch free, saatte todella tehdä töitä, että saatte suunnistajat kääntymään rastilla paluusuuntaan. 



Perinteisessäkään leimauksessa vauhti ei huipuilla paljoa hidastu, mutta sen verran kuitenkin, että suunnistaja 
saadaan helpommin houkuteltua paluusuuntaan lähtevälle reitinvalinnalle. 

Sprinttisuunnistusradan muodolla ei ole niin tarkkoja suosituksia kuin maastosuunnistuksessa. Rata saa näyttää 
terävine kulmineen ja ristiinmenoineen rumaltakin, kunhan rata on kartalla luettava. Myös kartanvaihto/kartan 
kääntö -mahdollisuus kannattaa pitää mielessä, jos sillä saavutetaan jotain merkittävää hyötyä. Tällöin pitää 
olla tarkkana ohjeistuksen ja ratamerkintöjen kanssa. Kartanvaihdon/käännön jälkeinen väli ei saa olla 
superhaastava, jottei jouduta tinkimään vauhdikkaasta etenemisestä. Toki lyhyellä kartanvaihdon jälkeisellä 
viitoituksella voidaan tarjota sekunteja lukea vaikeampikin väli sisään juoksuvauhdissa. 

Hyvissä ajoin kannattaa myös koejuosta välejä. Varsinkin vaikeat ratkaisuvälit ja niiden reitinvalinnat pitää 
testata. Jos näissä ilmenee jotain epäloogisuuksia, pitää selvittää mistä ne johtuvat. Onko mahdollisesti joku 
tuuletusteline tai muu kartasta puuttuva tekijä, joka hidastaa jotain reitinvalintaa oleellisesti? Jos kartalta 
nopeimmalta näyttävä reitti ei olekaan nopein, pitää joko karttaa, maastoa tai väliä korjata. 

Koko ratasuunnittelun ajan miettikää kriittisesti, kuinka suuren alueen radoille tarvitsette. Mitä pienemmällä 
alueella radat kulkevat, sitä vähemmän yleensä tarvitaan lupia ja ennen kaikkea valvojia. Toki SM-kisoissa, 
rastiviikoilla ym. massatapahtumissa pitää huolehtia tarvittavasta väljyydestä ja myös ottaa tarkemmin 
huomioon yleiset etenemissuunnat, jotta suunnistajat kulkisivat turvallisesti suunnilleen samaan suuntaan. 

Maaston muokkaus eli keinotekoiset esteet ja kiellettyjen alueiden/kohteiden nauhoitus 

Joskus kisa-aluetta joudutaan muokkaamaan. Yleensä halutaan joko suojella jotain kohdetta/aluetta tai 
yleisöä/alueella liikkuvia. Tai sitten ratoihin tarvitaan lisää reitinvalintaa tai haastavuutta.  

Aluetta voidaan muokata 1) metallisin tai puisin aitaelementein, 2) kielletyn alueen symbolilla (pystypurppura), 
3) tonttimaa-merkillä, 4) väliaikaisen rakennetun/suljetun alueen (yhtenäinen purppura) 5) ylityskielto-merkillä, 
6) laittamalla kapea kohta ’kiinni’ (esim kielletyn kasvillisuuden ja talon väli) tai näiden yhdistelmillä.  

Myös harva pensasaita tai matala aita voidaan muuttaa kielletyksi, mutta tällöin sitä useimmiten täytyy 
’vahvistaa’ kielletyn alueen nauhalla. Periaate on, että suunnistajalle esteen tulisi olla selvä sekä kartassa että 
maastossa. Monesti myös maastovalvojia pitää käyttää valvomassa kiellettyjen kohteiden kunnioitusta 
toisaalta tasapuolisuuden, mutta myös ja ennen kaikkea myös hyvien taloyhtiösuhteiden ja lajin imagon 
säilyttämiseksi.   

Aitoja tai muita tilapäisiä rakenteita tulee käyttää rohkeasti mutta harkiten. Rakenne ei saa olla itsetarkoitus, 
vaan jokainen rakennettava kohde pitää pystyä perustelemaan joko ratasuunnittelun vuoksi,  
turvallisuusnäkökulmasta ja/tai taloyhtiösuhteiden ja lajin imagon kannalta.  

Kun radoille alkaa suunnitella aitojen pystyttämistä, pitää ymmärtää kuinka suuresta riskistä on kyse. Aidat 
rakennetaan lähes poikkeuksetta vasta kisapäivänä ja tämä sitoo sekä aikaa että työvoimaa. Lisäksi joko 
ratamestarin tai valvojan on käytävä ennen kisan alkua tarkastamassa jokainen aita. Usein aidat vaativat myös 
valvontaa kisan aikana. Toki tämä voidaan jossain tapauksissa yhdistää rastivalvojien työnkuvaan. Silti 
kannattaa jokaisen aidan kohdalla miettiä, parantaako tämä aita rataa niin paljon, että se kannattaa rakentaa. 

Kielletyn alueen nauhalla merkitään kaikki sellaiset kohteet, jotka ovat karttaan merkitty kielletyiksi, mutta 
jotka maastossa eivät syystä tai toisesta ole niin selkeitä. Aina jos mietitte, että pitäisiköhän tähän laittaa 
nauha, niin se on yleensä jo merkki siitä, että nauha kannattaa kyseiseen kohtaan virittää. Täydellisessä 
maailmassa kielletyn alueen nauhaa ei tietysti tarvittaisi kuin mahdollisesti väliaikaisen kielletyn reunaan (jos 
nauha on karttaan piirretty). Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole. Nauhoilla merkitään epäselvät kielletyt 
kasvillisuudet (matala, kokonaan kaadettu, rako pensasaidassa), tonttimaiden reunat jos ne eivät näy 
yksiselitteisesti sekä terästetään tarvittaessa matalia, kielletyiksi merkittyjä aitoja. Joskus joudutaan 
merkitsemään viime hetkillä joku arka alue taloyhtiön tai turvallisuuden vuoksi. Myös keltaliivisen 
maastovalvojan sijoittelulla voidaan ehkäistä kielletylle alueelle menemisiä. 



Nauhoituksen toteutus pitää miettiä jokaisessa kohteessa tarkasti. Kuinka monta ylimääräistä tolppaa 
tarvitaan? Kuinka ne saadaan upotettua maahan? Nämä tiedot pitää kirjata ylös, jotta osaisitte varata tarpeeksi 
varusteita kisapäiväksi. Lisäksi nauhoituksen pitää aina olla looginen. Puska pitää olla nauhoitettu ympäriinsä, 
samoin matala pensasaita. Toisaalta jos tuuheassa pensasaidassa on vain yksi läpimentävä kolo, riittää sen 
tukkeeksi lyhyt nauha kummallekin puolelle. 

Jos huomaatte, että alueelle on muodostumassa kohta, jossa kilpailija helposti juoksee kielletylle alueelle, 
miettikää, mistä se johtuu ja keksikää ne keinot, jolla se voidaan tyylikkäimmin ennaltaehkäistä. 
Ratasuunnittelu, karttakuvan muokkaus tai nauhoitus. Riippuu tilanteesta mikä kulloinkin on paras tapa. 
Joissain tapauksessa myös keltaliivinen maastovalvoja ehkäisee kielletylle alueelle suuntaamista. Kilpailijan 
hylkäämisestä ei tule hyvä mieli, ei järjestäjälle eikä tietenkään kilpailijallekaan. Yksittäisiä hylkäämiseen 
johtavia mokia sattuu suunnistajille, eikä niitä pysty aina ratamestari tai valvoja ennaltaehkäisemään. Kuitenkin 
jos samassa paikassa hylätään useita kilpailijoita, ovat ratamestarit epäonnistuneet siinä kohtaa ja silloin pitää 
kisan jälkeen miettiä miten seuraavalla kerralla ehkäistään vastaavan ansan syntyminen.  

Ajoratoja voidaan joutua merkitsemään kielletyiksi alueiksi. Jos ajorataan tehdään ylityskohta, siinä käytetään 
punaisia kartioita, joita sijoitetaan kaksi kappaletta kummallekin puolelle tietä. Mikäli ylitetään myös 
liikenteenjakaja, tai ylitys on muutoin pitkä, kannattaa varata vielä kolmaskin kartiopari. Vain 
poikkeustilanteissa ylityspaikkaa tehostetaan ajoradan reunaan vedetyllä kielletyn alueen nauhalla. Tällöin tuo 
pätkä pitää tietysti piirtää ratatiedostoon. Ylityspaikka tulee aina näkyä kartalta selvästi. Jokainen paikka sitoo 
1-2 liikenteenohjaajaa, joten niiden määrä kannattaa pitää minimissä. Samasta ylityskohdasta ei kannata 
suunnitella juoksua kumpaakin suuntaan. Tämä vaikeuttaa liikenteenohjaajien työtä huomattavasti ja saattaa 
myös ruuhkauttaa ajoneuvoliikenteen. Kisaohjeissa on hyvä olla kuva ylitysjärjestelyistä (valokuva+karttakuva). 

Ratojen piirto 

Suunnitteluvaiheessa kannattaa rastit numeroida alkamaan esim. koodista 200. Sitten kun ratasuunnitelmat 
alkavat olla valmiit, voi rastien koodit vaihtaa näppärästi vastaamaan niitä, joita kisassa käytetään. Rastien 
koodituksessa pitää olla tarkkana, että vierekkäin sijaitseville rasteille tulee tarpeeksi erilaiset numerot. Lisäksi 
tässä vaiheessa pitää vielä tarkastaa, että rastit ovat laillisesti sijoitettuja, rastien välillä vähintään 15m (30m, 
jos samanlainen rastipiste). Ocad:stä löytyy toiminto, joka tekee tämän tarkistuksen (Ratasuunnittelu-Vie-
Ratojen tilastotiedot). 

Rastiympyröiden katkot pitää miettiä tarkkaan. Mistä rastille tullaan, mihin sieltä lähdetään? Ympyrä poikki, jos 
jotain oleellista jää sen alle. Rastimäärite kannattaa tässä vaiheessa miettiä vielä ajatuksella. Kuvastaako se 
pistettä parhaalla mahdollisella tavalla, sillä usein sama piste voidaan määritellä useammalla erilaisella tavalla. 
Kun ympyrät on katkottu, käydään jokaisen radan jokainen väli läpi tarkalla ajatuksella. Taaskaan mitään 
oleellista ei saa jäädä piiloon. Viivojen läheisyydessä/alla olevat purppuralla merkityt kielletyt alueet kannattaa 
katsoa erityisellä tarkkuudella, että niistä tulee ymmärrettäviä. Radat pitää katsella läpi vielä tulosteina, sieltä 
usein löytyy vielä asioita, joita ei ruudulta ole huomannut. 

Rastinumerot pitää myös sijoitella loogisesti paikoilleen. Joskus numeroiden sijoittelu vaikuttaa jopa siihen, 
miltä rastivälin reitinvalinnat näyttävät. Eli jopa tällaisella pikkujutulla voi vaikuttaa kilpailijoiden ajatuksiin. 
Usein numeroiden sijoittelu on tiheillä alueilla jopa hankalaa. Ole tarkkana, että rastinumero ei peitä alleen 
kiellettyä aitaa tms. Mikäli rastinumerona käytetään paremmin näkyvää valkokehyksistä numeroa, on oltava 
erityisen tarkkana, että valkoinen numeron kehys ei tee valkoista muka sallittua kulkureittiä kielletyn aidan läpi. 
Tilaa on kartalla vain rajoitetusti, koodit harvoin mahtuvat karttaan rastinumeron perään, joten muistakaa 
tällöin huolehtia lähtöön sääntöjen vaatimat irtomääritteet.  

Nuorten ja ikäihmisten radat 

Sprinttiradat poikkeavat maastoradoista siinä, että ratojen vaikeustasoja ei tarvitse juurikaan miettiä. H/D10 –
sarja tulee pitää helppona, mutta muiden sarjojen radat tulee laatia niin vaativiksi kuin alue antaa myöten. 
Ikäihmisillä 1:3000 -mittakaava tuo helpotusta kartanlukuun juoksuvauhdissa.  



Muita keinoja saada sprinttikisa mielekkäämmäksi ja myös tasapuolisemmaksi on venyttää vanhimpien sarjojen 
lähtöväli normaalista yhdestä minuutista kahteen. Jos kisa-alue ei anna mahdollisuutta täysipainoiselle 
suunnistukselle kisakeskukseen saakka, voi kisassa käyttää lyhimpien ratojen osalla etämaalia. 
Ratasuunnittelun tulee olla sellaista, että jokainen sarja pääsee nauttimaan alueen parhaat suunnistushaasteet! 

Eli ikähenkilöillä(kin) pitää olla haasteelliset radat (toki selkeys ja vauhdikkuus muistaen). Ns. siirtymävälejä 
(rastiväli, jolla ei ole reitinvalintaa tai jolla kaikki suunnistajat todennäköisesti suunnistavat samaa reittiä) ei saa 
olla missään tapauksessa yli 1/3 rastivälien määrästä. Mieluiten jokaisella välillä vähintään 2 valintaa ja 
muutamalla välillä jopa 4-8 valintaa. Näin myös ikähenkilöt – ’kisojen maksajat’ – saavat rahalleen vastinetta. 
Mikäli tähän ei päästä, palaa kohtaan maaston muokkaus ja mieti mitä olisi tehtävissä ratojen 
vaativoittamiseksi.  

Mikäli sprinttikisassa on myös rastireittirata, niin RR-rata kannattaa suunnitella niin, että ’siimarin’ saa 
kiinnitettyä maahan sopivin välimatkoin. Ennen lopullista piirtämistä rata pitää kiertää maastossa ja tehdä 
pieniä muutoksia, että reittinauhan saa helpommin kiinnitettyä maahan. RR-nauhan vetäminen 
kaupunkialueella vaatii jopa puolitoistakertaisen ajan metsäkisaan verrattuna, mikä pitää ko homman 
tekijöiden huomioida. RR-viitoituksen vetohommaan pitää varata vähintään 2 –  mieluummin jopa 3 henkilöä. 
Asfaltin päälle laitettaessa tarvitaan metallipaino, jolla nauha saadaan pysymään maassa paikallaan. Katujen 
ylitykset on hoidettava huolella – useimmiten nauha katkaisten. Jos nauhaa ei katkaista, niin se on huolellisesti 
tuettava niin, että se ei pääse nousemaan maasta ylös kisan aikana, jolloin se voi aiheuttaa pyöräilijöille tai 
autoilijoille vaaratilanteita.  

 

Toiminta kisa-aamuna 

Muistakaa varata polkupyörät itsellenne kisa-aamuksi/kisan ajaksi! 

Jos ratamestareille ennen kisan alkua tulee hetki, että ei ole mitään tekemistä, älkää haaliko itsellenne 
hommaa! Ratamestareiden vastuulla on kisan onnistuminen lähtöhetkestä maaliintuloon. Jos vaikkapa 
kisakeskuksessa on jotain kesken, se ei ole ensisijaisesti teidän murheenne. Pitäkää ajatus tiukasti radoissa ja 
maastossa. Niin kauan, kun ensimmäinen kilpailija starttaa, voitte korjata virheitä, jos vain huomaatte ne. 

Pyrkikää siihen, että kisapäivänä teillä (ratamestarit ja valvoja) ei ole enää mitään muita juoksevia asioita, kuin 
kisarakenteisiin liittyviä juttuja. Viimeistään edellisenä päivänä kartat ja määritteet on luovutettu lähdön 
vastaavalle. Ratatiedostot (varmasti ne viimeisimmät versiot) toimitettu tulospalvelulle ja sovittu kuka vie 
kaikkirastit-kartan ja mielellään myös täydellisen setin ratoja tuloskoppiin. Varmistettu, että kisakeskuksen 
rakentajat tietävät tarkalleen viimeisen rastin paikan ja muut ratoihin liittyvät yksityiskohdat, jotka pitää 
rakentamisessa ottaa huomioon.  

Rastien ja aitojen vienti, nauhoitus 

Ratamestareiden on hyvä tehdä oma työlista ja -kartta, jossa on kirjattu nauhoitusten vedot, porttien 
avaamiset yms, jotta kaikki kohdat muistetaan tehdä ja tarkistaa kisaa ennen. Jos jotain nauhoituksia tai aitoja 
voi rakentaa jo edellisenä iltana, ne kannattaa tehdä. Ne pitää toki aamulla käydä tarkastamassa, mutta se on 
huomattavasti nopeampaa kuin rakentaminen. Nauhoituksia pitää usein kiristää yön jäljiltä. 

Aamun rakentamisissa ratamestareiden ja valvojan on hyvä olla mukana, silloin säästytään aikaa vieviltä 
siirtelyiltä ja uudelleenrakentamisilta tarkastusvaiheessa. Rastien viennin voi hoitaa joko niin, että se 
yhdistetään nauhoitus/aidoitustalkooseen tai niin, että se on jätetty rasti/aluevahtien tehtäväksi. Tässä 
seuraavaksi molemmat systeemit. 

Alueesta riippuen kannattaa toteutukseen varata 2-3 tiimiä, joista jokaisessa 2-3 ihmistä. Edellisenä iltana 
rastirakenteet on ladottu peräkärryihin. Mikäli alueelle rakennetaan aitoja, niiden varastointi ja liikuttelu on 
mietitty tarkkaan niin, että ne saadaan vähin vaivoin oikeille paikoilleen. Sekä rastit, että aitojen kohdat pitää 



olla tarkastettu suunnitteluvaiheessa. Kisa-aamuna ei ole varaa huomata, että pukki ei pysy rinteessä pystyssä 
tai että aitaa ei pysty rakentamaan piirretylle paikalle.  

Tiimeillä pitää olla mukanaan rastirakenteiden lisäksi perustyökalut, narua, nippusiteitä, teippiä, ylimääräisiä 
puukeppejä tai muita tikkuja joita aina tarvitaan nauhoituksissa. Lisäksi tarpeeksi kielletyn alueen nauhaa! Jos 
ne ovat järjestelykoneiston yhteisessä varastossa, niitä ei varmasti kisa-aamuna löydy mistään. Eli varatkaa sitä 
tarpeeksi autoon edellisinä päivinä. 

Ratamestarit yleensä johtavat tiimejä. Valvojan pitää miettiä oma roolinsa aamun suhteen tarkasti, jotta ehtii 
tehdä/tarkistaa kaiken tarvittavan. Joskus valvojaa voidaan tarvita jopa pienissä rastitalkoissa. Tällöin valvojan 
pitää kuitenkin tarkasti miettiä, että valvontakokonaisuus ei kärsi.  

Rastirakenne pitää olla tukeva ja sen pitää sijaita täsmällisesti rastipisteessä. Rasti tulee olla sujuvasti 
läpijuostava kummaltakin puolelta. Leimasimen ja koodin sijoittelu kannattaa miettiä jo pukkeja 
rakennettaessa. 

Kielletyn alueen nauhat tulee vetää selvästi näkyviin, noin metrin korkeuteen. Samoin kuin pukkien ja aitojen 
kanssa, kun kerran homman tekee, kannattaa se tehdä niin hyvin kuin osaa. Nauhat suoraan ja kireälle niille 
paikoille, joihin ne on suunniteltu. Kahdestaan homma hoituu nopeasti, mutta yksinkin tämän saa tehtyä.  

Aitoja rakentaessa pitää olla sijaintitarkka. Kyseessä on kartalla yhtä kiinteä kohde kuin mikä tahansa muu aita, 
rakennus tai muuri. Siksi sen pitää myös maastossa näyttää siltä. Se ei heilu, siinä ei ole rakoja ja se on 
tarpeeksi korkea näyttääkseen siltä, että sitä ei ole tarkoitettu ylitettäväksi. Eikä alitettavaksikaan. 

Rastirakenteiden viennin voi siis antaa myös rasti/maastovalvojien tehtäväksi. Tällöin tietysti tulee vielä 
varmistaa, että valvoja (ja ratamestari) käy tarkastamassa rastin ennen koejuoksijoita. Rastien pitää olla 
arvokisoissa paikoillaan ja tarkistettuna tuntia ennen ensimmäistä lähtöä. 

Jotta kisa onnistuisi, rastien viejille ja rasti- ja maastovalvojille pitää olla hyvä suunnitelma ja se tehty ajoissa. 
Rasti/maastovalvonnan päällikkönä pitää olla osaava vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on organisoida rastien 
vienti ja maastovalvojien opastus. Maastovalvonnan päällikkö suunnittelee yhdessä ratamestarin kanssa 
rasti/maastovalvojien määrän ja henkilöiden tehtävät. Maastovalvonnan päällikkö tekee jopa valvojakohtaisen 
opaskartan, että valvojat tietävät missä heidän valvontapisteensä sijaitsee ja mikä heidän tehtävänsä on. Osa 
maastovalvojista valvoo rastien paikallaanpysymistä, osan tehtävänä on valvoa kiellettyjen alueiden 
koskemattomuutta ja osan tehtävänä on valvoa turvallisuutta. Osalla valvojista voi olla kaikki em. tehtävät.  

Ratamestarin tai valvojan on hyvä käydä pitämässä positiivinen opastus/motivointipuhe rasti/maastovalvojille 
aamulla ennen kisan alkua. Suunnittele puhe etukäteen, että muistat sanoa keskeiset asiat, eikä mitään 
ylimääräistä. Mihin aikaan rastit pitää olla paikoillaan? Milloin saa lähteä pois? Mitä rastirakenteelle saa tehdä, 
mitä ei? Keneen otetaan yhteyttä, kun tulee kysyttävää?  Varatkaa riittävästi aikaa ja tekijät, jotka tietävät 
tarkasti mitä tehdä. Maasto/rastivalvojille pitää tulostaa myös kirjalliset ohjeet ja hylkäyspöytäkirjat. 

Rastivalvojilla tulee olla tieto siitä, ketkä (ratamestarit, valvoja ja mahdollinen aluevalvoja) saavat pukin paikkaa 
viilata ennen kisaa. Ja tietysti ratamestarilla ja valvojalla yhteisymmärrys jo kisaa edeltävänä aikana, kuinka 
päin pukki missäkin pisteessä on. 

Alueen laajuudesta ja muodosta riippuen kannattaa maastovalvontaan varata 2-3 ns aluevalvojaa, joiden 
tehtävänä on ennen kisaa tarkistaa rastien paikat ja leimasinten suunta sekä kisan aikana fillarilla kiertää omaa 
aluettaan, valvomassa että kaikki sujuu ja jos maastovalvojilla on vielä kysyttävää, niin antaa opastus valvojille. 
Aluevalvojilla on myös repussaan varaleimasin, teippiä, tussi ja kielletyn alueen nauhaa mikäli jotain yllättävää 
kisan aikana tulee.  

Kaikilla kisa-alueella toimivilla pitää olla tieto siitä, että rastirakenteita ei siirretä/muuteta ensimmäisen lähdön 
jälkeen! Ainoastaan nostetaan pystyyn/korjataan jos ne kisan tiimellyksessä siirtyvät paikoiltaan. 



Kisaa edeltävinä päivinä pitää linjata maastovalvojien toimenkuva. Arvokisoissa linja on selvä. Jos kilpailija 
syyllistyy rikkeeseen, hänet hylätään. Jo aiemmin on kerrottu, miten ratasuunnittelulla, nauhoituksilla ja 
huomioliivisten maastovalvojien sijoittelulla pyritään ennaltaehkäisemään tällaisia kohtia. Kuitenkin jos esim. 
kielletyn ajoradan ylityksessä havaitaan sääntörikkomuksia, niitä pitää valvoa (koko kisan ajan) ja tehdä 
hylkäämiset.  

Pienemmissä kisoissa on joskus otettu opastavampi, opettavampi ote. Tällöinkin pitää huolehtia siitä, etteivät 
sääntörikkomuksiin syyllistyneet hyödy ajallisesti teostaan. Ajatuksena tässä toimintamallissa on se, että 
huomioliivisten maastovalvojien tehtävä ei ensisijaisesti olekaan hylätä kilpailija, vaan 1) omalla 
sijoittumisellaan EHKÄISTÄ tahattomia kielletylle alueelle joutumisia. 2) maastovalvoja voi myös OPASTAA 
(saako mennä vai ei) 3) maastovalvoja voi myös ESTÄÄ kilpailijaa menemästä kielletylle alueelle, jotta suhteet 
taloyhtiöihin säilyvät kunnossa. Ja vasta 4)-kohtana on tehdä HYLKÄYSESITYS ja tehdä siitä pikaisesti raportointi 
maaliin hylkäysten käsittelijälle.  

Linjan tulee kuitenkin olla selvä ja sama kaikilla kisassa toimivilla maastovalvojilla. 

Kisan jälkeen  

Suunnitelma rastien, nauhoitusten, aitojen purkamisesta sekä taloyhtiötiedotelappujen poistamisesta. 
Aikataulu, milloin voi aloittaa.  

Kuinka järjestetään palautteen kerääminen kilpailijoilta? 

Valmistetaanko reitinvalinnoista materiaalia etukäteen kisailijoille maaliin/verkkosivuille? 

Huomioidaanko taloyhtiöt, maanomistajat jollainlailla? 

  


