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1. VALMISTELUT 

 

• Varaa itsellesi sopivin UK-rastien alue riittävän ajoissa. Tuttu alue on kaikista paras. 
o Varauskalenterin löydät osoitteesta www.lappeenriento.fi. 

• Hanki alueen vanha kartta 
o Oman tapahtuman karttatiedoston saat helpoiten koulutuksen yhteydessä.  
o Jos et pääse koulutukseen, pyydä kartta sähköpostilla Ville N:ltä. 

• Lappeen Riennolla on useita OCAD-lisenssejä.  

o Ohjeistus lisensseihin liittyen annetaan koulutuksen yhteydessä.  

o Jos et pääse koulutukseen, tiedustele ohjeita Ville S:ltä. 

o Joka tapauksessa omalle koneelle on hyvä ladata OCAD 2018 Viewer 

(https://www.ocad.com/en/viewer/). 

o Tällä ohjelmalla pystyy avaamaan kaikki tiedostoversiot ja tarvittaessa 

tallentamaan vanhempaan versiomuotoon. 

• Suunnittele alustavat radat kartalle. Älä lyö lukkoon vielä rastien paikkoja ennen 
maastontiedustelua 

 

1.1. UK-radat 2019 ja niiden suunnittelun perusteet 

 

• A-rata 5-7 km = Taitoa ja kuntoa vaativa rata (erilaisia rastipisteitä ja -välejä) 

• B-rata n.4 km = Juoksuvoimaa korostava rata (helpot ja vaikeat rastipisteet- ja välit 

vuorottelevat) 

• C-rata n.2-2,5k m = Pääosin helppo rata, sopii hyvin lapsille 

• D-rata n.1-2 km = Suunnistusta opetteleville rastikoululaisille (esim. 

polkusuunnistus) 

 

• Halutessasi voit tehdä myös muita ratoja, 

esimerkiksi taitorata (käyräkartta yms.) Muista 

ilmoittaa siitä etukäteen. 

 

1.2. Maastontiedustelu 

 

• Käy maastossa riittävästi etukäteen ja merkitse tarvittaessa rastien paikat 
maatuvalla kangasnauhalla. Järkevää on käydä kaksi kertaa siten, että 
ensimmäinen on yleissilmäys alueeseen noin kuukautta ennen ja jälkimmäinen 
tarkempi maastontiedustelu noin viikkoa ennen. 

• Merkitse vanhaan karttaan päivitettävät kohdat (uusi aukko jne) 

• Siirrä tarvittaessa suunnittelemiasi rastin paikkoja pois uusilta hankalakulkuisilta 
aukoilta jne. 

 

 

 

 

KARTAN PÄIVITTÄMINEN ON OLENNAINEN OSA VALMISTELUITA! 

Päivittämätön kartta näkyy osallistujille ja antaa kuvan asian huonosta 

hoitamisesta. Aivan ehdoton minimi on lähdössä olevien päivitettyjen karttojen 

esittäminen 

http://www.lappeenriento.fi/
https://www.ocad.com/en/viewer/
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1.3. UK-ratojen laadinta 

 

• Päivitä kartta tarvittaessa maastontiedustelun jälkeen OCAD kartanpiirto-
ohjelmalla tai pyydä osaajaa tekemään se maastossa tehtyjen piirrosten avulla 

• Piirrä radat OCAD ratapiirto-ohjelmalla tai pyydä osaajaa tekemään se. 
o Rastiympyrät ovat kooltaan tulostetussa kartassa 7.5 mm 
o Leikkaa aukkoja rastiympyröihin ja -väliviivoihin, 

jos ne peittävät oleellisia kohteita 
 
 
 

• Kaudella 2019 käytettävät Emit-koodit (päivitetty 13.5.): 

74 123 

75 124 

94 134 

96  
101  
104 156 

106 158 

108 169 

109 171 

110 174 

112 175 

118 176 

120 100 (M) 

122 0 (L) 

 

• Tee radoista pdf-tiedostot  
o OCAD: Tiedosto – vie tiedostoksi – PDF – Kartan osa – A4 vaaka tai pysty 

– Asettele vientialue kohdilleen - Vie 

• Lähetä pdf-tiedostot GRANO:lle (Lappeenranta) tulostukseen 
o Ilmoita tulostettavien karttojen määrä hieman yläkanttiin, jotta niitä riittää 

varmasti kaikille osallistujille. Huomioi ajankohta ja paikka.  

o Perusmäärät: A-rata 60 kpl, B-rata 80 kpl, C-rata 30 kpl. 

• Grano:n yhteystiedot 

o Sähköposti: paino.lappeenranta@grano.fi 

o Puh. 044 766 3123 

o Osoite: Alaniitynkatu 15 

o Aukioloajat: ma-pe klo 8-16 

• Kirjoita lyhyt tapahtumakuvaus (maasto ja radat), sekä mahdolliset muut huomiot.  

o Esim. opastus ja pysäköinti. Maastokuvat ovat plussaa. 

• Lähetä käyttämäsi kartta- ja ratatiedostot, sekä tapahtumakuvaus sähköpostilla 

Veijolle, Markukselle ja Ville S:lle hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, viimeistään 

edeltävänä sunnuntaina. 

 

mailto:paino.lappeenranta@grano.fi
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1.4. UK-ratojen valmistaminen 

 

• Hanki iltarastivarusteet edelliseltä UK-rastien järjestäjältä mielellään 
mahdollisimman nopeasti edellisten jälkeen 

o Yhteystiedot löytyvät varauslistasta 

• Hae kartat GRANO:lta esimerkiksi edeltävänä päivänä ja tarkista ne samalla 

• Vie rastiliput ja leimasimet maastoon esimerkiksi rastipäivänä. 
 

  
 
Suunniteltu rastin paikaksi kaakkoisinta 
kiveä. 
 
Maastontiedustelussa huomattu alueella 
oleva uusi vaikeakulkuinen aukko, joka 
merkitty maastossa vanhaan karttaan 
kynällä. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Aukko päivitetty OCAD-kartanpiirto-
ohjelmalla 
 
Rastin paikka muutettu notkoksi pois 
vaikeakulkuiselta alueelta 
 
 
 
 

Suurin osa iltarastikävijöistä näkee Jukolan-viestiä/suunnistuksen huippuliigaa vast. 
televisiosta, jossa rastiliput ovat suorassa ja leimasimilla on telineet.  

Sinun ei tarvitse viedä telineitä maastoon mutta pyri laittamaan rastiliput kiinteään 
paikkaan kiinni ja leimasimille järkevä kiinnitystapa. 
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Tätä UK-rastien osallistuja näkee 
televisiosta 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Tätä UK-rastien osallistuja EI SAA 
kokea Lappeen Riennon järjestämillä 
kuntorasteilla 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tähän on pyrittävä 
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2. TOTEUTUS 

 

2.1. Opastus ja pysäköinti 

 

• Aseta opasteet reilusti ennen kääntyvää risteystä ja varmista perille pääsy 
rastilipuilla 

• Jos pysäköintipaikka on iso autot kyllä löytävät paikkansa. Mutta jos 
pysäköintialue on pieni tai muuten vaarallinen/hankala on järkevää käyttää 
opashenkilöä 

 

2.2. Lähtö, maali ja info 

 

• Vie lähtö ja maali paikalleen viimeisenä. Pyri siihen, että ainakin maali on lähellä 
infoa 

• Pyri olemaan valmiina viimeistään 30min ennen ilmoitettua alkamisaikaa 

• Toimi infossa karttojen jakajana ja rahastajana yhteistyössä tulospalveluhenkilön 
kanssa. Varaudu huonoon säähän ja sään äkilliseen muuttumiseen 

• Varaudu ensiapuun (haavat, nilkan nyrjähdykset jne) ja myös vakavampaan 
o 112 soittaminen ja opastaminen 

• Lopuksi varmista, että kaikki suunnistajat ovat palanneet pois radoilta 
  

OPASTA JA OLE MAHDOLLISIMMAN KIINNOSTUNUT TOTEUTUNEISTA 

REITINVALINNOISTA, PUMMEISTA JNE 

Suunnistajat juttelevat mielellään suorituksen jälkeen ja ”SOSIAALINEN 

RATAMESTARI ” tuottaa uusia rastikertoja 
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3. JÄLKITOIMET 

 

• Kerää mahdollisuuksien mukaan rastiliput ja leimasimet pois vaikkapa heti UK-rastien 
päätyttyä. 

• Katso että maasto ja pitopaikka jää siistiksi ja kerää roskat pois 

• Varmistu että tulospalveluhenkilö laittaa tulokset ja reittihärvelin nettisivuille  

• Huolla kalusto ja luovuta se seuraavalle järjestäjälle 

• Varmista että päivitetty kartta on kunnossa ja se on kaikkien saatavilla 
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4. ESIMERKKI AJAN KÄYTÖSTÄ 

 

UK-rastien valittu ajankohta torstai 7.6 

 

Huhtikuu 

• UK-rastien varaaminen 

Toukokuu 

• Vanhan kartan hankkiminen 

• Ratojen suunnittelu vanhalle kartalle (A-B-C-D) 

• Toukokuun alussa juoksulenkki alueella -> ensimmäinen maastontiedustelu 
ja yleissilmäys alueeseen 

• 31.5 edellisiin UK-rasteihin osallistuminen ja samalla ratamestarin kanssa 
keskustelu  

o käytettävät rastikoodit (toimivat EMIT-leimasimet) 
o kaluston vaihtoaika ja paikka 

 

Kesäkuu 

• Lauantaina 2.6 maastontiedustelu 

• Sunnuntai 3.6 ratojen piirto ja tarvittava kartan päivitys OCAD-ohjelmistolla 

• Sunnuntain 3.6 Karttojen lähettäminen GRANO:lle tulostukseen 

• Maanantai 4.6 edelliseltä ratamestarilta kaluston nouto 

• Tiistai 5.6 karttojen tarkastus ja haku GRANO:lta 

UK-RASTIT 7.6 

• Aamupäivällä rastien ja leimasimien vienti 

• Ilta UK-rastien toteutus yhdessä tulospalvelun kanssa 

• Rastilippujen ja leimasimisen kerääminen maastosta heti tapahtuman jälkeen 

• Tarkistus että tulospalvelu on laittanut tulokset ja reittihärvelin nettiin 

• Perjantaina 8.6 Kaluston huolto (kuivatus ja pakkaus) 

• Maanantaina 11.6 kaluston luovutus seuraavalle ratamestarille 
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5. UK-RASTIEN JÄRJESTÄMINEN – MUISTILISTA 

 

□ Vuoron varaus 

□ Järjestelykoulutukseen osallistuminen 

□ Karttapohjan hankkiminen 

□ OCAD-lisenssin hankkiminen (tarvittaessa) 

□ Alustava ratasuunnittelu 

□ Maastotiedustelu 

□ Kartan päivitys maastotiedustelun perusteella (tarvittaessa) 

□ Ratojen viimeistely OCAD:lla 

□ Iltarastivarusteiden hankkiminen edelliseltä järjestäjältä 

□ Karttojen lähettäminen tulostettavaksi (viimeistään edeltävänä tiistaina) 

□ Kartta- ja ratatiedoston, sekä tapahtumakuvauksen lähettäminen (edeltävänä sunnuntaina) 

□ Tulospalvelun varmistaminen 

□ Pysäköinninohjaajan hankkiminen (tarvittaessa) 

□ Rastien vieminen maastoon 

□ Tulostekarttojen hakeminen 

□ Opastuksen laittaminen ilmoitettuihin paikkoihin (viimeistään klo 16.00) 

□ Tapahtumajärjestelyt 

□ Rastien hakeminen maastosta 

□ Opasteiden purku 

□ Iltarastivarusteiden toimitus seuraavalle järjestäjälle 

□ Välineistön puutteista, rikkoutumisista tai katoamisista ilmoittaminen (tarvittaessa) 

□ Onnistunut UK-rastitapahtuma  
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6. UK-RASTIT 2019 – HINNASTO 

 

Kuntorasteilla on tarjolla useita eri vaihtoehtoja lipun hankkimiseksi. 

• kertalippu 7 € 

• sarjalippu 60 € (10 kertaa) 

• seuran jäsenet ja opiskelijat 

o kertalippu 5 € 

o sarjalippu 50 € 

• alle 20v. 0 € 

• emit-vuokra 2€ 

Huomaathan myös, että Etelä-Karjalan seurojen sarjaliput käyvät ristiin eri seurojen 
tapahtumissa. Joten Riennon sarjalippuja voi käyttää myös SK Vuoksen, Raja-Karjalan 
suunnistajien ja Joutsenon Kullervon kuntosuunnistustapahtumissa. Samoin näiden seurojen 
liput käyvät Riennon UK-rasteilla. 

 

UK-rasteilla voi maksaa työnantajilta saaduilta liikuntaseteleillä, käteisellä, pankki- tai 
luottokortilla, sekä lähimaksulla. 

• Otamme vastaan seuraavia liikunta ja kulttuuriseteleitä 
o Smartum 
o Tyky 
o EazyBreak 
o Virike 

• Pankki- ja luottokorteista kelpuutamme seuraavat 
o MasterCard 
o Visa 
o American Express 
o Maestro 
o Vpay 
o Visa Electron 
o JCB 
o Diners Club 
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7. LINKIT 

 

• UK-rastien varauskalenteri 

• UK-rastien kalenteri 

• Kansalaisen karttapaikka 

o Ilmakuvat 

o = kartan päivitystarpeen ennakointi 

• Metsään.fi 

o Metsänkäyttöilmoitukset 

o = kartan päivitystarpeen ennakointi 

• OCAD Wiki 

o Ohjeita OCAD:n käyttöön 

o vain englanniksi 

• Rastilippu 

o Online-tulokset 

• Suunnistus.fi 

o Perustietoa suunnistuksesta 

  

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e8c03f73165b44aa8edb276e11ca2d2c
https://ocad.com/wiki/ocad/en/index.php?title=Main_Page
https://www.rastilippu.fi/
https://www.suunnistus.fi/
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8. YHTEYSTIEDOT 

 

Kuntosuunnistusvastaava: Veijo Pusa (veijo.pusa@gmail.com) 

Tulospalvelu: Markus Siivola (markus.siivola@lappeenriento.fi) 

Karttapohjat: Ville Nykänen (villenykan@gmail.com) 

OCAD-lisenssit: Ville Saikko (ville.saikko@lappeenriento.fi) 

Ratasuunnittelu: Heikki Torniainen (heikki.torniainen@hotmail.com) 

 

mailto:veijo.pusa@gmail.com
mailto:markus.siivola@lappeenriento.fi
mailto:villenykan@gmail.com
mailto:ville.saikko@lappeenriento.fi
mailto:heikki.torniainen@hotmail.com

