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RANNIKKORASTIT 

RATAMESTARIN OHJE 2017 

 

OHJEEN TARKOITUS 
 

Ratamestariohjeeseen on kerätty muistilistaksi periaatteita Rannikkorastien 
ratamestareille. Tavoitteena on varmistaa tasokkaat taitotason mukaiset radat, 
yhdenmukaistaa toimintatapoja sujuvuuden varmistamiseksi ja virheiden välttämiseksi 
sekä määritellä vastuut tapahtumajärjestäjän ja ratamestarin välillä. 
 

LUVAT 

 
Karttojen maaston käytölle on olemassa rajoituksia. Pääosin kielletyt alueet on merkitty 
karttoihin, mutta alueen rajoitteet on syytä varmistaa kartta- ja kilpailujaoston vetäjältä 
(2017: Mikko Kiiski). Jatkossa näitä tietoja on saatavissa myös KyS:n Karttavarasto –
sovelluksesta. 
 
Hanki maanomistajan lupa aina vähintään pysäköinti- ja kilpailukeskusalueelle. 
 

MAASTO 

 
Aloita ratojen suunnittelu riittävän ajoissa. Käy maastossa hyvissä ajoin, jotta voit 
varmistua kartan ajantasaisuudesta tai tarpeesta päivityksiin. Pyri selvittämään myös 
mahdolliset ”kielletyt alueet” (taimikot, erityisen vaikeakulkuiset ryteiköt, mahdolliset 
hakkuualueet, ylipääsemättömät suot jne.), jotta voit ottaa nämä huomioon ratoja 
suunnitellessa.    
 
Ehdotukset päivitettävistä kohteista kartan osalta Mika Kilpiselle viimeistään kuukautta 
ennen tapahtumaa. Valmiit päivitysehdotukset viimeistään kaksi viikkoa ennen 
tapahtumaa. 
 

LÄHTÖ JA MAALI  

 

Suunnittele kilpailukeskus sekä siihen liittyvät toiminnot mahdollisimman väljästi. Yleensä 
lähtö kannattaa sijoittaa hivenen erilleen muusta toiminnasta ja maali siten, että sieltä 
joutuu kulkemaan tuloslaskennan kautta pysäköintipaikalle (pyri yhteiseen viimeiseen 
rastiin niin kaikki tulevat samasta suunnasta maalileimaukseen). Jos kilpailukeskuksen 
lähellä on vilkasliikenteinen tie, niin pyri järjestämään lähtö/maali siten, että tien ylitystä ei 
tehdä ”kellon käydessä”. 
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RADAT 

 

Laadi radat taitotasovaatimusten mukaan. Pyri tutustumaan ainakin edellisen samalla 
kartalla pidetyn tapahtuman ratoihin (löytyvät Reittihärvelistä) ja pyri mahdollisuuksien 
mukaan tekemään erilaiset. Pyri käyttämään eri radoilla mahdollisimman vähän samoja 
rastivälejä, jotta syntyisi mahdollisimman vähän jonojuoksua. Ratojen tulisi sisältää 
monipuolisia suunnistustehtäviä: tarkkaa kartanlukua, reitinvalintaa, suunnassakulkua jne. 
Ratoihin saadaan rytmitystä vaihtelemalla rastivälien pituutta. Radat: 
 

A-rata vaativa 5-7 km 

B-rata vaativahko 4-5 km 

B-lyhyt vaativahko 2,5-3,5 km. Usein B- ja BL-ratojen rastit voivat olla pääosin 
samoja kuin A-radan rastit. 

C-rata helpohko 2,5-3,5 km. Radalla voi olla vaativampiakin välejä, mutta silloin 
tulee tarjota selkeä kiertävä polkuihin tms. tukeutuva reitinvalinta 

D-rata helppo noin 2 km. Rata on tarkoitettu lapsille ja aloittelijoille. Radan tulee 
tarjota selkeitä tukevia elementtejä, kuten polut, tiet, linjat jne. Tarvittaessa 
käytä viivoitusta. 

Erikois-
rata 

Joskus voi olla myös erikoisratoja, esim. sprintti tai rasti-/tukireitti 

 

Ratojen pituuksia on hyvä suhteuttaa maastoon, eli nopeassa ja helppokulkuisessa 
maastossa matka pitempi ja vaativassa/hitaassa maastossa lyhempi. 
 
Lähetä (lähinnä positiivista) ennakkotietoa radoista (mitkä radat, ratojen pituudet, 
rastimäärät), maaston erityispiirteistä yms. vähintään viikkoa ennen tapahtumaa 
sähköpostilla Rannikkorastien tiedotusvastaaville (2017: petersvahn@outlook.com ja 
mika.kilpinen@kopioklubi.fi ) 
 
Tapahtumapaikan osoitteen määrittäminen 
 
Rannikkorastien Internet-sivuilla tapahtumakeskuksen sijainti kerrotaan Googlemaps-
kartalla. Tätä varten tiedotusvastaava tarvitsee tapahtumakeskuksen tarkan Googlemaps-
osoitteen. Osoitteen saat selville menemällä Googlemaps-sivulle, hakeutumalla kartalla 
tapahtumakeskuksen lähelle ja klikkaamalla kartalta kyseistä kohtaa. Alla olevassa 
esimerkissä on haettu Katariinan meripuiston parkkipaikan osoite ja tässä tapauksessa 
tiedotusvastaavalle lähetettäisiin osoitetiedoksi: Öljysatamantie 4, Kotka. 
 

 
 

mailto:petersvahn@outlook.com
mailto:mika.kilpinen@kopioklubi.fi
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Voit vielä varmistaa osoitteen oikeellisuuden syöttämällä määrittämäsi osoitteen 
Googlemapsin hakukenttään. Tuloksena ”paikkapallukka” pitäisi näkyä 
tapahtumakeskuksesi kohdalla. 
 

RASTIT 

 
Kaikkein tärkein yksittäinen asia ratamestarin työssä on, että rastit sijoitetaan maastoon 
oikeisiin kohtiin. Vähänkin epäselvissä tapauksissa on rastin oikea sijainti varmistettava 2-
3 lähellä olevan selvän maastokohdan suhteen. Aina tulee myös varmistaa, että kartta 
pitää riittävän hyvin paikkansa rastin lähiympäristössä. Pyri välttämään pahimpia kivikoita, 
märimpiä soita jne. Maastokäynnillä on syytä merkitä rastipisteet kuitunauhalla, mikä 
helpottaa usein kiireessä tehtävää lopullista rastilippujen viemistä. Välttämätöntä se on 
erityisesti, jos joku toinen vie rastit maastoon. Kuitunauha on hyvä jättää myös rastille sen 
takia, että ratoja voi hyödyntää myös jälkikäteen. 
 
Rastipisteiden vaativuutta voi vaihdella myös rastin sijoituksella. Vaativimmilla radoilla rasti 
kannattaa sijoittaa siten, että se ei näy tulosuunnasta ja helpommilla radoilla taas rasti 
oletettuun tulossuuntaan. Rastia ei saa piilottaa, vaan se on havaittava selkeästi 
pisteeseen tullessa. 
 
Rastilipun yläreuna sijoitetaan noin 1 metrin korkeuteen tarkkaan määritteen mukaiseen 
paikkaan. Leimasin sijoitetaan rastilipun välittömään läheisyyteen. Sijoituksessa tulee 
pyrkiä siihen, että leimatessa ei tarvitse koskea rastilippuun; useampia kertoja rastilippu on 
lojunut maassa, kun se on tarttunut suunnistajan mukaan rastilla käydessä. Suositeltavaa 
on käyttää keltaisia lasikuitukeppejä, mihin kiinnitetään sekä rastilippu että 
leimasin. Maan on oltava tarpeeksi pehmeä, jotta kepit seisovat tukevasti. Esim. kalliolla 
sijaitsevan rastin kohdalla pitää rastilippu ja leimasin kiinnittää toisella tavalla (esim. 
puuhun). 
 
Rastit pyritään viemään metsään mahdollisimman lähellä itse tapahtumaa. Varsinkin 
asutuksen lähellä olevat rastit on pyrittävä viemään tapahtumapäivänä. Aina rasteja 
viedessä käytä kaikki rastit sisältävää tulostekarttaa, koska silloin voit olla varma koodien 
oikeellisuudesta. Varaa tapahtumapäivälle pari varalippua ja –leimasinta, jotta 
mahdollisesti hävinneen tilalle voidaan asettaa korvaava lippu/leimasin.  
 
Nouda rastit mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen metsästä ja tarkasta lippujen 
sekä leimasimien kunto. Kuivata mahdollisesti kastuneet liput välittömästi. Sovi lippujen ja 
leimasimien toimittamisesta seuraavalle tarvitsijalle.   

 

 

 

 

KARTAT 

 
Ratamestarit pyrkivät tekemään ratojen ocad-versiot itse ja toimittamaan ne Mika Kilpiselle 
viimeistään 1 viikko ennen tapahtumaa. Mikäli ei ocadia omista tai sen käyttö on 
ylivoimaista, niin Mikalta voi pyytää apua ratojen tekemiseen. KyS on hankkinut lisenssejä 
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Ocad 11 Course Setting –ohjelmistoon, jolla voi suunnitella ratoja. Jos tarvitset lisenssin 
kyseiseen ohjelmistoon, pyydä se Mikko Kiiskiltä (mikko.kiiski@iki.fi).  
 
Ratamestari noutaa kartat Kopioklubilta viimeistään tapahtumaa edeltävänä päivänä, jotta 
voi varmistaa tulostuksen oikeellisuuden hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.  
 

KOODIT 

 
Käytettävissä olevat leimasimet: 

• Nollaleimasin on kiinnitetty lähtöpukkiin, joka kulkee Rannikkorastien peräkärryssä  

• Maalileimasin 100 on kiinnitetty maalipukkiin, joka kulkee Rannikkorastien 
peräkärryssä 

• Rastileimasimet (30 kpl) : 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 84, 85, 87, 91, 142, 
143, 144, 145, 149, 150, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 167, 168, 171. 
(Tilanne 22.4.2018) 

 
Jos jossakin tapahtumassa 30 rastileimasinta ei riitä, otetaan entiseen tapaan täydennystä 
"nuorisopakista". 
 

 

TAPAHTUMAN AIKANA 

 

Tapahtuman aikana ratamestari on kilpailukeskuksessa, yllään huomioliivi, opastamassa 
metsään lähteviä suunnistajia ja keskustelemassa (ystävällisesti) maaliin saapuvien 
kanssa. Mahdollisissa poikkeustilanteissa, esim. jos leimasin todetaan epäkuntoiseksi tai 
kilpailija tarvitsee ensiapua, ratamestari vastaa ensisijaisesti tilanteen hoitamisesta. 
 
Kaudelle 2014 hankittiin Prepaid-liittymän sisältävä matkapuhelin, joka on aina kulloisenkin 
ratamestarin hallussa tapahtuman aikana. Puhelinnumero, joka on 041-4799079, on 
painettu Rannikkorastien karttaan, jotta mahdollisessa hätätilanteessa (eksyminen, 
loukkaantuminen) suunnistaja saa yhteyden ratamestariin ja tapahtumakeskukseen. 
Puhelin löytyy tapahtumajärjestäjäsalkusta. 

 
 

KARTTAVARASTO 

 

Kaudesta 2014 lähtien Rannikkorastien (ja muunkin KyS-toiminnan) käytössä on Mikko 

Kiiskin kehittämä, Internetissä toimiva Karttavarasto-sovellus. Sovellusta käytetään KyS:n 

karttojen (Ocad-muoto, PDF) säilytys- ja jakelujärjestelmänä kuin myös karttoihin,  

maastoihin ja tapahtumakeskuksiin liittyvän ”perimätiedon” varastona. 
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Karttavarasto löytyy osoitteesta: https://verkossa.kiiski.fi/kys/karttavarasto 

Jos sinulla ei ole tunnuksia Karttavarastoon, pyydä ne Mikko Kiiskiltä 
 (mikko.kiiski@iki.fi). 

https://verkossa.kiiski.fi/kys/karttavarasto

