


RASTI 1 = ON

Rastilla 1 lippu on aivan oikeassa kohdassa. 
Oleellista on löytää oma sijainti kartalta.

Tavoitteena on perushelppo aloitusrasti. 



RASTI 2 = EI

Rastilla 2 lippu on väärällä puulla.

Aidan kulma ja valkoisen hallin seinälinja auttavat 
löytämään oikean vastauksen. Toki tieurien avullakin 
oikea ratkaisu löytyy.



RASTI 3 = ON

Rastilla 3 lippu on aivan oikeassa kohdassa.

Selkeä käyräkukkula avoimella alueella. Kaikki täsmää. 



RASTI 4 = EI

Rastilla 4 lippu on väärällä kivellä. Nyt oli tärkeää lukea karttaa hieman 
laajemmalta alueelta.

Ratkaisuvinkit: Katselupaalu oli ison kumpareen kohdalla. Liputetun 
kiven vieressä oli sähköpylväs. Kiven kokokin voi auttaa ratkaisua.
Joku kiinnittänee huomion frisbee-koriin.
Paljon mahdollisuuksia ja huomioitavia asioita…

sähköpylväs

Ylempi kuva on otettu kartan 
sinisen nuolen kohdalta. 



RASTI 5 = EI

Rastilla 5 lippu on väärässä kohdassa. 

Lippu on rakennusten edessä olevan porrasrakenteen nurkassa. 

Takana näkyy rakennukset, joista taaemman nurkassa rastilipun 
olisi pitänyt olla. 



RASTI 6 = ON

Rastilla 6 lippu on aivan oikeassa kohdassa.  

Oikeat rakennukset ja aivan oikea nurkka.



RASTI 7 = ON

Rastilla 7 lippu on aivan oikeassa kohdassa.  

Paljon erilaisia rakennuksia pienellä alueella. Kun tarkkaan 
rakennukset lukee kartasta, tämäkin lippu on aivan oikeassa paikassa.

Lipputangot voivat helpottaa tarkan kartanlukijan vastaamista.



RASTI 8 = EI

Rastilla 8 lippu on väärässä tienhaarassa.  

Kaksi samanlaista risteystä aiheuttaa helposti samaistusvirheen.

Oikeaan ratkaisuun päätymistä helpottaa, kun seuraa karttaa 
koko ajan ja tietää missä on – myös tehtävärastien välillä.
Oleellinen taito kaikille suunnistajille ;-)



RASTI 9 = EI

Rastilla 9 lippu on väärällä puulla.  

Oikea puu on rakennusten välissä.

Rakennusten lisäksi aukean alueen keltainen väri kartassa 
auttaa oikean vastauksen löytämistä.



RASTI 10 = EI

Rastilla 10 lippu on väärän aidan päässä.  

Rastiympyrässä on kaksi aitaa. Nyt rastilippu on laitettu 
väärän aidan päähän.

Tarkka kartan lukeminen – kaikkien kohteiden 
huomaaminen rastiympyrästä – on avain oikeaan 
vastaukseen.



RASTI 11 = ON

Rastilla 11 lippu on oikeassa kohdassa.  

Oleellista on erottaa rakennus ja katos kartasta.



RASTI 12 = EI

Rastilla 12 lippu on väärässä kohdassa.  

Kartassa ja maastossa on paljon kohteita, joten malttia ja 
keskittymistä vaadittiin erityisesti tällä viimeisellä rastilla.

Helpointa on lukea kuvan vasemmasta reunasta kivet *). 
Toki samaan ratkaisuun päätyy usealla eri tavalla.

*) kivet



Aikarasti

A B C

D

E F

2: F1: C


