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6.1.
 Suunnistustaito on yksinkertaisesti sitä, että löytää

suunnitelmallisesti suoraan rastille.
 Taito koostuu seuraavista osa-alueista: kartanluku, 

suunnassakulku, reitinvalinta, suunnitelman tekeminen, 
ennakointi, havannointi, rastinotto sekä maastossa kulku.

 Kun suunnistaja saa kartan käteen on hänellä useampi
ongelmaa ratkaistavaksi ennen kuin on sujuvasti rastilla. 

Rastilta lähtiessä: Minkä reitinvalinnan teen,  onko
kiertoreitti nopeampi kuin suoraan meno, miten lähestyn
rastipistettä (viimeinen selkeä kohde)?

Rastivälillä: Missä olen? Minkä reitin valitsen? Mistä otan
rastin? Mitä kohteita tulee edessä vastaan? Tuliko ne 
kohteet vastaan, jotka piti tulla? Jos ei, niin missä olen? 

 Suunnistustaito on juuri näiden asioiden hallintaa.
 Lisätietoa:  www.suunnistusliitto.fi/harraste/suunnistuksen-

alkeet   ja www.suunnistus.fi
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 Kompassi on apuväline suunnan määrittämistä ja 
suunnassa kulkua varten.

 Suunnistaminen  tulee kuitenkin perustua kartanluvun 
oppimiseen ja kompassi toimii vain kartanluvun tukena.

 Kartan ja kompassin kanssa maastossa kulkiessa on 
samanaikaisesti luettava karttaa, tarkistettava suuntaa, 
havainnoitava ympäröivää maastoa ja katsottava mihin 
astuu. 

 Nämä taidot kehittyvät vähitellen suunnistusharjoittelun 
edetessä.

 Lisätietoa: www.suunnistusliitto.fi/harraste/suunnistuksen-
alkeet/  ja www.suunnistus.fi
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 Oman sijainnin määrittämisen edellytys on 
kartan oikea suuntaaminen ja karttamerkkien tunteminen.
Lisäksi maaston pelkistäminen on osa sijainnin määrittämistä.

 Olinpaikkaa määrittäessä kiinnitetään huomio 
suuriin ja selkeisiin kohteisiin ja niiden 
suuntaan maastossa, kuten rakennukset, 
avoimet alueet, sähkölinjat, tiet ja ajourat.

 Suunnistustaidon kehittyessä korkeuskäyrien 
lukeminen on tärkeässä roolissa.

 Lisätietoa: www.suunnistus.fi  ja  
www.suunnistusliitto.fi/harraste/suunnistuksen-
alkeet

Kuva: ssl.fi
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 Tilanteissa, jossa maaston kohteet eivät täsmää kartalla 
oletetun paikan kohteiden kanssa, kannattaa palata 
uudestaan takaisin paikkaan, jossa edellisen kerran 
oma olinpaikka oli varmistettu…

… tai katsoa kartalta sijainti, jossa edellisen kerran oli 
varma sijainnistaan, ja etsiä oma sijainti kartanluvulla 
”taakse päin” eli mihin suuntaan ja miten pitkän 
matkan olen sieltä kulkenut; etene sen jälkeen selkeään 
kohteeseen sijainnin varmistumiseksi…

… tai etsiytyä (suunnalla) selkeään kohteeseen, jonka löytää 
kartalta, esim. mäen korkein kohta, polun risteys, tie ym. 

EKSYKSISSÄ?
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