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 Rasti on suunnistustehtävän kohde, päämäärä. Rasti on aina selvässä 
karttamerkkikohteessa, joten rastia lähestyessä on tärkeämpää etsiä tätä 
odotettavissa olevaa kohdetta kuin vain oranssi-valkoista lippua.

 Rastinotto eli rastin lähestyminen alkaa odotetusta kohteesta
”kirkontornilta” (viimeinen selkeä kohde), mahdollisimman läheltä 
rastipistettä.

 Kirkontornilla tarkoitetaan jotakin selkeää, maastosta erottuvaa kohdetta 
rastiympyrän reunalla tai hieman sen ulkopuolella. Oleellista kirkontornissa 
on se, että se on helppo havaita tai sen luokse pääsee jotakin 
johdattelevaa reittiä tai maastonmuotoa seuraten, esimerkiksi polkua tai 
mäen reunaa seuraamalla.

Kuva: ssl.fi

 RASTINOTTO KANNATTAA TEHDÄ TARKASTI!
 JO REITINVALINTAA TEHDESSÄ KANNATTAA HUOMIOIDA MYÖS 

RASTINOTTO, ELI VALITA REITINVALINTA MISTÄ PÄÄSEE VARMITEN 
RASTILLE!

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



6.7.
 Taittele karttaa sopivan kokoiseksi mieltymyksesi mukaan
 Pidä aina peukalo kartalla oman paikkasi kohdalla
 Siirrä peukaloa eteenpäin etenemisen mukaan
 ”Peukalo nopeuttaa kartanlukua!”

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

KARTTA KÄTEEN

Kuva: ssl.fi
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 Jokamiehenoikeus on ainutlaatuinen järjestelmä, joka takaa oikeuden 
käyttää luontoa maksutta tietyin edellytyksin riippumatta siitä kuka 
alueen omistaja tai haltija on.

 Jokamiehenoikeus on suunnistustoiminnan perusta. Se määrittää 
yksittäisen suunnistajan oikeudet ja velvollisuudet.

 Jokamiehenoikeuksiin sisältyy vastuu elävästä luonnosta ja  muiden 
luonnon käyttäjien tarpeiden huomioimisesta

 Lisätietoa jokamiehen oikeuksista:
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeudet
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Näille alueille meno on aina kiellettyä, vaikka niitä ei olisi merkitty karttaan tai 
maastoon kielletyiksi alueiksi:

 Piha-alueet ja tonttimaat
 Viljellyt, eli kylvetyt, kasvavat ja orastavat pellot
 Istutukset (puutarhat, nuoret taimikot ym.)
 Moottoritiet, moottoriliikennetiet, junaradat ym.
 Luonnonsuojelualueet, joilla on voimassa liikkumisrajoitus
 Muut alueet, joilla on voimassa viranomaisen asettama liikkumiskielto.



JOKAMIEHEN OIKEUDET – KIELLETYT ALUEET6.8.
Maastoon ja/tai karttaan merkityt kielletyt alueet ovat:
• piha-alueet, pellot ja istutukset (esim. nuoret taimikot)
• riistan suoja-alueet
• maastoon viitoituksella rajatut arat kohteet ja alueet
• lintujen pesät
• uhanalaisten kasvien esiintymät
• luonnonsuojelualueet
• muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet (lehdot, 
jäkäliköt ym.).

 Suunnistustapahtumissa kielletyt alueet merkitään karttaan violetilla 
pystyviivoituksella. Karttamerkin mukaan kiellettyjä alueita ovat aina piha-
alueet/tonttimaat (oliivinvihreä) ja viljelty pelto (pistepelto).

 Sprinttisuunnistuskartalla useat karttamerkit sisältävät lajisääntöjen 
mukaisen tiedon kielletystä kohteesta.

 Lajisäännöt: https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-ohjeet/lajisaannot
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