


RASTI 1 = Z

Ensimmäinen rasti.

Useita puita tien ja parkkipaikan viheralueilla.

Rastilippu on lipsahtanut viereiselle puulle, joten vastaus on Z.

Tämä on rastin 
oikea paikka 



RASTI 2 = A

Rastilla 2 on hyvä tunnistaa katoksen ja portaiden 
karttamerkit.

Sekä rastiympyrä että rastilippu ovat portaiden päässä 
olevan katoksen kulmassa. 

Kaikki täsmää, joten vastaus on A.



RASTI 3 = Z

Rastiympyrän keskikohta on pienemmän rakennuksen kulmassa. Tumma rakennus 
ei loista silmään niin hyvin, kuin uusi vaalea muuntamo.

Rastilippu on isomman muuntamorakennuksen kulmassa, joten väärä rakennus ja
vastaus on Z.

Tämä on rastin 
oikea paikka 



RASTI 4 = A

Vihreän eli istutetun alueen kulmaa kysytään. Alueella on useita istutettuja 
pensasalueita, joten on syytä vilkuilla ympärilleen.

Rastilippu on oikean pensasalueen oikeassa kulmassa, joten vastaus on A.



RASTI 5 = Z

Kiveä kysytään ja rastilippu on kivessä, tosin aika pienessä.

Tulotien suunta antaa hyvän vinkin vastauksesta. Kysytyn kiven tulisi olla 
paljon tien linjan oikealla puolella, mutta rastilippu on suoraan tien jatkeella 
olevalla louhikkoalueella.

Vastaus on Z.

Tämä on rastin 
oikea paikka 



RASTI 6 = Z

Kaukorasti eli nyt katsellaan hieman kauemmaksi tieltä.

Aidan kulmien tarkka havainnointi paljastaa rastilipun olevan väärässä paikassa. 
Kuvassa kauas näkyy harmillisen huonosti, mutta todellisuudessa aidan kulmat 
olivat hyvin nähtävissä.

VINKKI: Aitausten vasemmalla puolella kulkeva tie on katkaistu violetilla viivalla, 
joten viivan yli ei ole sallittua mennä. Halutessaan viivan kohdalla eli aidan kulmalla 
saa käydä kurkkaamassa (ohut punainen nuoli).

KUVA

Tuolla kauempana on 
rastin oikea paikka 



RASTI 7 = A

Useita polunpäitä, mutta onko lippu oikeassa paikassa?

Hyvä vinkki vastaukseen on aidassa oleva kulma, joka on 
kysytyn polunpään kohdalla.

Kaikki täsmää, joten vastaus on A.

KUVA

Aidan kulma



RASTI 8 = Z

Nyt kysytään puoliavoimen – eli harvakseen puita kasvavan -
alueen kulmaa.

Rastilippu on kuitenkin kentällä, jossa on kolme karttaan erikseen 
merkittyä puuta.

VINKKI: Yksi nopea avain oikeaan vastaukseen on katsoa 
rakennuksen sijainti ja vaikkapa sen etuseinän linjaa.

KUVA

Tämä on rastin 
oikea paikka 



RASTI 9 = Z

Ojan päätä kysytään, mutta onko oikea oja?

Teiden risteykset havaitsemalla on helppoa huomata 
rastilipun olevan väärän ojan päässä.

Laaja panoraamakuva hieman vääristää ulkoilutien muotoa…

KUVA

Risteys

Tuolla risteysten kohdalla 
on rastin oikea paikka 



RASTI 10 = A

Kiveä kysytään. 

Kaikki täsmää, joten vastaus on A.



RASTI 11 = Z

Lopussa muutama usean lipun tehtävä. 

On hyvä muistaa, että ruskealla karttaan merkityllä asfalttialueella saa 
halutessaan liikkua.
VINKKI: Keltaisia, vihreitä ja harmaita alueita kartalla. 
- Keltainen on avointa eli puutonta ja puskatonta aluetta.
- Vihreä on tiheää kasvillisuutta – tässä kohdassa istutettuja pensaita.
- Vaalea harmaa on katos.
- Tumma harmaa on rakennus.

Kun karttamerkit ovat tuttuja, on mahdollista hoksata, että mikään lipuista ei ole 
oikean pensasalueen kulmassa.

A B C

Tämä on rastin 
oikea paikka 



RASTI 12 = B

Kivi, lohkareita ja kivestä tehty muistomerkki. 
Karttamerkkien hallinta auttaa oikeaan vastaukseen.

VINKKI: Huomasitko katsoa rakennuksen, aidan ja 
nurmikaistan linjoja? 

P.S. Murske muistomerkin eteen ajettiin päivä karttojen tulostuksen
jälkeen…. Kulkutie olisi muutoin ollut karttaan merkittynä.

A

B
Lohkare

Lohkare

Kivi

Muisto merkki



RASTI 13 = C

Etualan yksittäiset puut on merkitty
karttaan. Taustalla metsää eli kartassa 
valkoista aluetta.

Hyvä huomata, että B-lippu on metsässä. Kun tämän hoksaa, on puiden 
nimeäminen helpompaa.

VINKKI: Pienen rakennuksen seinälinja auttaa tämän tehtävän ratkaisussa 
(katso pikkukuva).

A B C D

C

Sivukuva punaisen nuolen suuntaan



RASTI 14 = B

Monta kulmaa…
Katos, rakennus ja avoimia alueita.

Katoksen kulmaa kysytään eli vastaus on B.

A B
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