
RATAMESTARIN KOOTUT 

 

Rastipisteet 
 
Rastit ovat maito- mehu- ym. purkkeja, joista on pudonnut puolet pois. Niissä on leveä 
heijastinnauha, joten näkyvät kyllä lampun valossa kauaskin. Rastit on kiinnitetty punaisella 
nauhalla.  Mallirasti kilpailukeskuksessa. 
 
Rastipisteet ovat helppoja tai erittäin helppoja, mutta tietysti poikkeukset vahvistavat säännön. 
Muutama rasti on kauempana tiestä/polusta ja niiden suhteen ehkä pyöräilijän kannattaa miettiä, 
käykö juosten vai ottaako sittenkin pyörän kainaloon ja jatkaa sen kanssa rastilta eteenpäin. Ehkä 
suunnitellessanne reitinvalintoja huomaatte vaihtoehdot. Ainakin matka lyhenee, ajasta ei aina 
tiedä. 
 
Rastipisteiden koordinaatit on annettu www.karttapaikka.fi ETRS89 maantieteelliset (~WGS84)-
koordinaatteina ja määritetty puhelimen apilla GPS Odometer, tarkkuus 5 m , mutta tarkistuksessa 
huomattiin, että toleranssi voipi olla jopa 10 m suuntaansa. Siksi on annettu vielä tarkemmat 
rastimääritteet. Kun tulee hollille, niin kannattaa pyöräyttää lumeneita 360°, jotta rasti vilahtaa ja 
päivällä huomaakin jo rastipisteen. 
 
Jos rasti ei etsinnöistä huolimatta löydy vaikka paikka on varmasti oikea, soittakaa välittömästi 
kilpailukeskukseen, jotta tilanne saadaan selvitetyksi. Mietittiin kyllä, pitäisivätkö hirvet maidolta 
tuoksuvista purkeista, mutta eiväthän ne sentään vuohia ole. Joku kaksijalkainen on saattanut olla 
asialla. 
 
Leimaus 
 
Jokaisessa rastissa on kaikilla neljässä sivulla 3-merkkinen koodi, joka tulee ottaa ylös. 
Kilpailukeskuksen lähdössä annetaan mukaan lomake, johon koodit voi merkata. Varatkaa mukaan 
kynä ja jokin muovi, ettei paperi kastu ennen maalia. 
 
Matkat 
 
Matkat on mitattu linnuntietä ja reitinvalinnasta riippuen pyöräilijän kilometrit saattavat lisääntyä 
massiivisesti. Vähiten lienee lisäkilometrejä 50 km matkalla, jossa matka linnuntietäkin lähenee 
maksimia.  
Huomioikaa, ettei kilpailu pääty vielä siihen, kun olette maalissa näiltä reiteiltä vaan ennen maalia 
odottaa vielä pieni lisätehtävä. 
 
Uimarasti 
 
Uimarastilla valvoja näyttää, missä pitää käydä kastautumassa ja valvoja antaa hyväksytyn 
suorituksen jälkeen rastikoodin.  Jos ei kuitenkaan millään saa uiduksi niin sakkolenkki odottaa. 
Juosten pitkä ja pyörällä pidempi. Uimarastilta saa kartan, mutta vasta kun päätös on tehty. 
Sakkokoodin haettuaan voi jatkaa suoraan matkaa seuraavalle rastille. 
 
Juomarasti 
 
Rastipisteessä ”Kiven sisällä” on myös juomakanisteri, josta voi leilin täyttää. 
 

http://www.karttapaikka.fi/


Kielletyt alueet, maasto 
 
On vain yksi kiellettyjen alueiden tienoo kilpailukeskuksen läheisyydessä, siitä kartta etusivulla. 
Mutta: 
tonteille ja piha-alueille meno on ehdottomasti kielletty!  Koira polvilumpiossa hidastaa selvästi 
matkantekoa, vihainen isäntä voi sitä hetkeksi nopeuttaa, mutta nykyisenä some-aikana ei ehkä 
ole mukavaa päästä otsikoihin.  Jos eksytte tai tarvitsette neuvoa, pahoitelkaa häiriötä, 
keskustelkaa kohteliaasti. Himmentäkää valoja liikkuessanne kyläteillä talojen läheisyydessä.  
Roskaaminen on kielletty. 
 
Peltoja saa käyttää, mutta huomioikaa kuitenkin, että jos siellä on piikkilanka-, vaikeasti ylitettävä 
tai peräti sähköaita niin kyllä se tarkoittaa, että jonkun lehmät, mullikat tai biisonit ovat jääneet 
ulos. Niitä ei kannata omankaan turvallisuutensa vuoksi häiritä, joten kiertäkää. 
Sama koskee peltoja, joilla selvästi on kasvamassa syysviljaa tai vielä juurikasta – ne on kierrettävä. 
Tähän aikaan on jo paljon kynnetty, kyntöpellon huomannee siitä, että kummassakin jalassa on 10 
kg:n pallo, mutta sen jälkeen tiellä kulkee ihan mukavasti. 
 
Kilpailualueella on muutama Hiljaa virtaa Don ja tähän aikaan vuodesta donit ovat laajentuneet ja 
virtaavat voimakkaammin, joten etukäteen kannattaa suunnitella reitinvalinta siten, että 
turvallinen ylityspaikka on tiedostettu. 
 
Puomit 
 
Puomit ansaitsevat oman lukunsa. Puomitetuilla teillä saa liikkua jalan ja pyörällä. Varsinkin kartan 
keskivaiheilla teitä on puomitettu urakalla. Kansalaisen karttapaikasta näette useimpien puomien 
sijainnit, mutta silti niitä on vielä paljon lisää, usein metsätien molemmissa päissä. Varsinkin 
pikajuoksijat ja pyöräilijät, varokaa äkkiarvaamatta eteen hyppääviä puomeja! 
 
 
Muistakaa, että peuran- ja hirvenmetsästys on edelleen käynnissä. Varustautukaa vähintään 
punaisilla pipoilla; heijastinliivikin olisi asiallinen varuste. Niin, ja takavalo. 
 
Puhelinnumerot: Raatotaksi ym 040-9528801, 0500-811778, kilpailunjohtaja 050-5971325 


