
Minustako iltarastien ratamestari? 
 

 

Minäkö? 

 

Onko koskaan tullut mieleen, että mitäpä jos olisin itse ratamestari iltarasteilla? Kuinka siihen hommaan 

pääsee? Joku on joskus jo kysynyt minua ratamestariksi? Mistä sitä tietää, mitä pitää tehdä? Kuka sen 

määrää, minne ne rastit laitetaan? Mikä se tietokone on siinä iltarastivaunun tiskillä? Kuka ne rastit vie 

metsään? Mistä se kartta tulee? Mistä kaikki tavarat löytyvät? Enhän minä osaa mitään ratoja tehdä ja 

tuleeko siitä sitten sanomista? Juu - liian monimutkaista - en ala mihinkään ratamestarihommiin! 

 

 
Kysymyksiä 

 

Paljon kysymyksiä, jotka saattavat tuntua vaikeilta tai jopa ylitsepääsemättömiltä, kun pitäisi tehdä päätös, 

aloitanko iltarastien ratamestarina. Se on totta, että iltarasteilla suunnistaminen on kertaluokkaa 

helpompaa, kuin niillä ratamestarina toimiminen. Mutta kaikkiin kysymyksiin löytyy vastaus, ja 

ratamestaroinnissa on monia mielenkiintoisia asioita, joita ei pääse kokemaan/näkemään jos vain 

suunnistaa. Tässä jutussa käydään mutkat suoristaen läpi, miten ratamestarin urakka etenee. 

 

 

HEP - minä myös! 

 

Kaikki alkaa siitä kun ilmoittaa itsensä ratamestariksi. Kyllä. Sama homma kuin treffeille lähtemisen kanssa. 

Kukaan ei tule hakemaan sinua kotoa, vaan sinun pitää itse äännellä jotenkin, että sinut huomataan.  

 

Tiedossa ei ole, että ketään ensikertaa ratamestarina toiminutta olisi laitettu heti yksinään etulinjaan. 

Yleensä ratamestarin ura alkaa muutaman hengen ryhmässä, jossa on mukana aiemmin ratamestarina 

toiminut, joka suunnilleen tietää mitä pitää tehdä. Iskuryhmä saa sopia keskenään, miten jakavat urakan. 

 

 



Tiistai-keskiviikko-torstai 

 

Ensimmäiseksi pitää valita sopiva päivä. Omasta kalenterista katsotaan sellainen ajankohta, että siinä ei ole 

mitään tärkeää. Iltarastien pystyttämisessä, pitämisessä ja purkamisessa menee noin pari kolme 

peräkkäistä päivää. Eli jos lomareissulta kotiutuu tiistai-iltana, ei kannata ottaa seuraavaa keskiviikkoa 

omalle kontolle. Eikä omia häitä kannata buukata iltarasteja seuraavalle päivälle. Todennäköisesti urakka  

venyy päivällä tai parilla ja sitten tulee kiire.  

 

 

Palaneenmäki, Lehtomäki, Onnenmäki vai Murtomäki? 

 

Toiseksi pitää valita maasto. Iltarastien kalenterin koostajalla on yleensä lista maastoista, jotka ovat 

käytössä. Kannattaa valita sellainen maasto, joka on sopivan matkan päässä. Joudut käymään maastossa 

useamman kerran. Eli jos asut Kääpälässä ja järjestät iltarastit Huhdanniemessä, auton mittariin tulee 

ratamestarille helposti 400 kilometriä. Tutussa maastossa on helpompi aloittaa, kun jokaista polkua ei 

tarvitse erikseen käydä tutkimassa.  

 

Käytettyjen maastojen lista muuttuu vuosittain ja siihen vaikuttaa moni asia. Jos olisit välttämättä halunnut 

päästä Rajakalliolle, se ei ehkä olekaan mahdollista laajan hakkuutyömaan takia. Tai sinne on tulossa isot 

kisat ja maasto on kilpailukiellossa. Tai siellä on, tosin hyvin harvoin, maanomistaja, joka ei siedä 

minkäänlaisia spandex -loikkijoita tiluksillaan. Tai kartta on vaan niin paljon ajastaan jäljessä, että sitä ei 

kehtaa antaa kenenkään käyttöön. Nämä asiat selviävät kysymällä. 

 

 

Haluun PDF:n! 

 

Tässä kohtaa vuotta lunta on vielä maassa ja suurin osa suunnistajista hiihtelee ja puuhailee muuta kuin 

suunnistaa. Mutta ratamestari voi jo aloittaa oman osuutensa suunnittelun. Kun maasto on tiedossa, 

alueen kartta saadaan karttaisännältä. Ratamestari ja karttaisäntä sopivat yhdessä, mistä kohtaa kyseisessä 

maastossa tällä kertaa toimitaan ja sen mukaan ratamestarille rajataan alueesta tyhjä pohjakartta. Yleensä 

käytetään A4-kokoista arkkia, mutta kyllä karttaisäntä tekee sinulle A3-kokoisen pohjan jos nätisti pyydät.  

 

Tässä vaiheessa kartta ei välttämättä ole vielä valmis, mutta se on kuitenkin sellainen, että sen avulla voi 

hahmotella ratoja. Saattaa olla, että maastossa on uusia aukkoja, taimikoita tms. Nämä muutoksen 

päivitetään karttatiedostoihin ennen kuin lopullisia karttoja tulostetaan. Ratamestarin ei tarvitse huolehtia 

tästä, karttahemmot hikoilevat karttojen päivittämisen kanssa. Toki jos löytää maastosta jotain sellaista 

mikä ei vastaa karttaa, siitä kannattaa kertoa eteenpäin. 

 

 

K = lähtö, M = maali 

 

No niin - sitten vaan ratoja suunnittelemaan! Jos olet käyttänyt tietokonetta, opit käyttämään ratojen 

suunnitteluohjelma Purple Pen'iä kymmenessä minuutissa. Tässä ei käydä nippelitietoja sen tarkemmin 

läpi. Jos olet käynyt pari kesää iltarasteilla, tiedät millaisia radat ovat. Eli siitä vaan ihan oman maun 

mukaan. Lyhyin D-rata todella helpoksi, niin että ensi kertaa suunnistamaan tullut selviää siitä läpi ja 



mielellään polkuja käyttäen. Ja pisin A-rata niin vaikeaksi, että huippusuunnistajillakin menee sormi suuhun. 

Purplella on helppo venytellä rastivälejä, lisätä rasteja, poistaa niitä ja kokeilla kaikkea mitä mieleen tulee 

(siis vain ratojen suhteen). 

 

Meillä Kouvolan alueella on monia huippumaastoja, meidän karttamme ovat laadukkaita ja iltarastit 

toimivat sutjakasti. Siksipä täällä käy paljon lähialueiden väkeä ja myös kovia kilpasuunnistajia iltarasteilla 

harjoittelemassa. Tätä ei tarvitse arastella. Ratamestari on aina oikeassa ja radat ovat hänen näkemyksensä 

mukaan tällä kertaa tällaiset ja sillä hyvä. Jos ei kelpaa, niin ei ole pakko suunnistaa. 

 

 

Alkaa jänskättämään 

 

Viikot etenevät ja H-hetki lähestyy. Pari viikkoa ennen omaa tapahtumaa pitää radat olla hiottu 

tulostuskuntoon. Tässä karttaisäntä avittaa tekemällä karttaan upeat raamit ja muut lisukkeet. Ratamestari 

voi itsekin lisätä helposti karttaan kaikenlaista mainosta ja ohjetta mitkä katsoo tarpeelliseksi.  

 

Sitten tiedostot toimitetaan Digipainoon, joka pyöräyttää niitä halutun määrän paperille. Helppo homma. 

Ratamestarin ei tarvitse tuskailla tulostimen värien kalibrointien kanssa, ei tehdä oikean paperilaadun 

valintaa tms. juttuja. Ne hoituvat kaikki automaattisesti - tai ei automaattisesti, mutta ratamestarin ei 

tarvitse miettiä niitä. 

 

Nyt tarkistetaan tapahtuman ennakkotiedot, jotka toimitetaan paikallisiin sanomalehtiin ja tarkistetaan 

että netissä olevat tiedot pitävät paikkansa. Tässä kohtaa ratamestarin pitää olla oma-aloitteinen. Vain hän 

tietää että parkkipaikka on vaihtunut Kurensuontielle eikä se ole Kurensaarentiellä, kuten aiemmin 

suunniteltiin. Uudet ajo-ohjeet pitää päivittää nettiin ja siitä pitää infota ajoissa. Eniten purputusta tulee 

siitä, että paikalle ei meinannut löytää, kun sitä Kurjenniementietä ei löydy mistään. Niinpä! Koskaan ei voi 

rummuttaa liikaa itsestään selviä asioita.  Seuran oma väki kyllä etsii tiensä Mustahaikulaan vaikka väkisin 

takapihan kautta, mutta kauempaa tuleville pitää olla selvät ohjeet. Navigaattoriosoite on selvä homma ja 

sen avulla päästään yleensä melko lähelle tapahtumapaikkaa. 

 

 

Ihan tajuttomasti kamaa 

 

Meillä KS:ssä on käytössä iltarastivaunut ja kaikki tarvittava kalusto on pakattu niihin. Eli kun edellisen 

viikon ratamestari on hommansa hoitanut, hän sopii kanssasi, mihin romppeet toimitetaan. Nyt on hyvää 

aikaa ladata akut, tarkistaa että tarvittavat leimasimet löytyvät ja että kynät on teroitettu. Kannattaa tehdä 

pikainventaari. Jos jotain ei löydy, soitetaan edelliselle ratamestarille ja kysytään minne hän jemmasi 

rautakangen/nollaleimasimet/aisalukon/viikatteen/deffan/viivottimen/tms. Iltarastivaunun jäljistä on 

helppo päätellä kuka on siisti ja kuka on sottapytty. Kumpi sinä olet? 



 
Vaunu painaa selvästi enemmän kuin tavallinen kiikkerä Jullikka-peräkärry, eli vaunun vetämiseen ja 

vekslaamiseen kannattaa pyytää apuja ja kilowatteja jos se ei itseltä suju. Jos vedät vaunua itse, älä polta 

kytkintä. Eli älä vedätä liian isolla vaihteella ja liian pienillä kierroksilla. Skoda Octavia 1.4 TSI, joka vie 

normaalissa ajossa 5,5 l/100 km. kuluttaa noin 15 l/100 km kun sillä vetää iltarastivaunua. Vaunun 

aisapaino on luokkaa 100kg. Älä nosta aisaa, rikot selkäsi. 

 

 

Nyt tarkkana 

 

Liput ja leimasimet viedään yleensä edellisenä iltana paikalleen. Tai voi ne viedä saman päivän aamullakin 

jos ehtii. Poutasäällä homma menettelee, mutta sateella se on viheliäistä. 

 

Rastien vienti on helppo homma, kun ratamestari on merkinnyt rastien paikat jo ennakolta samalla, kun 

hän on käynyt tutustumassa maastoon. Merkkinä käytetään yleensä jonkin väristä kuitunauhaa. Kun rastien 

paikat on etukäteen merkitty tietyllä sovitulla tavalla, rastien vientiin voi nakittaa apulaisia ja luottaa siihen, 

että rastit ovat oikeissa paikoissa.  



 

Tässä tullaankin yhteen hyvään kysymykseen: Miten ne rastipisteet saadaan maastossa ja kartalla samalle 

paikalle? Hyvä ohje on sellainen, että laitat rastin vain sellaiseen pisteeseen, jonka itse ymmärrät ja jonka 

pystyt paikantamaan kahdesta eri suunnasta. Jos et millään saa selvää, onko tämä notko tämä vai tuo 

vieressä oleva - älä laita rastia kumpaakaan, vaan siihen ainoaan kiveen, joka on siinä lähellä. Keep it 

simple!  

 

Joskus käy niin, että rasti on kaikesta huolimatta väärässä paikassa. Metsät ovat täynnä erilaisia 

kuitunauhoja, joilla on merkitty esim. hakkuiden rajoja. Näitä rastiapulaiset ovat joskus luulleet 

ratamestarin merkinnöiksi ja rasti on mennyt vahingossa väärään paikkaan. Maailma ei kaadu tähän. 

Tekevälle sattuu ja hyvällä tuurilla rastille osuu ensimmäiseksi sellainen suunnistaja, joka osaa siirtää sen 

oikeaan paikkaan. Asiallista palautetta voi kuunnella, sylkykupiksi ei tarvitse ruveta. Jos joku kiukuttelee, 

hänelle voi todeta purnaamisen maksavan 5 € / alkava minuutti. Kiitos näkemiin. 

 

 

Olkaa hyvä - nyt saa suunnistaa 

 

Nyt meillä on rastit maastossa. Sitten viedään opasteet tien viereen ja viritellään tulospalvelun tietokone 

valmiiksi. Eväitä ja juomista ei saa unohtaa, sillä illasta tulee pitkä. Kun toiseksi viimeinen suunnistaja on 

tullut maaliin ja maastossa on enää yksi suunnistaja, luulet että kohta pääset kotiin. Väärin. Sitä viimeistä 

suunnistajaa pitää aina odottaa vielä tunnin verran.  

 

Sitten kun kaikki on vihdoin ja viimein saatu maastosta pois, sammutellaan tietokone ja järjestellään hujan 

hajan olevat tavarat. Vuorossa on loppurutistus eli rastien haku pois. Fiksu ratamestari kuivattaa kastuneet 

tavarat, pakkaa kaiken siististi ja taittelee rastiliput kuten ne pitää (Hän ei pyöritä narua lipun rautalangan 

ympäri, vaan kieputtaa narun lipun ulkopuolelle sivulta sivulle ja tekee naruun vetosolmun määrätyllä 

tavalla. Jos et ymmärtänyt mitä tuo edellinen virke tarkoitti, ymmärrät sen kun yrität ripustaa lippua, jonka 

narun joku on pyörittänyt rautalangan ympäri. Aaaargh! Niin ei saa tehdä. Aika menee ihan hukkaan narua 



selvittäessä. Kun naru on kieputettu oikein lipun ulkopuolelle se "avautuu" kuljetusasennosta 

ripustusasentoon yksinkertaisesti avaamalla vetosolmu). Tämä rastilippujen paketointi 

säilytys/kuljetusmuotoon on vain pieni yksityiskohta ratamestarin urakassa, mutta tämä erottaa 

herrasmiehet (ja naiset ) sähläreistä. 

 

 

Huhhuh 

 

Homma alkaa olla paketissa. Enää sovitaan tavaroiden toimittamisesta seuraavalle ratamestarille. Jos 

lähtöpaikka tai parkkipaikka oli jonkun pihalla tai pellolla, muistetaan kiittää häntä ja annetaan kartta 

muistoksi tapahtumasta. Omaan arkistoon pitää myös tallettaa kaikki tehdyt radat.  Näin seuraavalla 

kerralla voi katsoa mitä viimeksi tuli tehtyä ja muokata kaikkea vähän toisenlaiseksi. Käteistä rahaa tulee 

toivottavasti mahdollisimman vähän - yksistään jo koronan takia. Ratamestarin pitää hoidella mahdolliset 

kolikot ja liikuntasetelit eteenpäin. Kannattaa pitää peukkuja, että mahdollisimman moni maksaa netissä.  

 

Väsynyt ja onnellinen? Väsynyt todennäköisesti, mutta sen onnellisuuden kanssa on niin ja näin. Jos 

vaunussa on KS:n lakupaketteja, ratamestari voi hyvällä omallatunnolla syödä yhden paketillisen. 

 

 

Miten meni? 

 

Kuten suomalaisessa kulttuurissa on tapana, palautetta ei juuri tule. Muutama henkilö kehuu ratoja, siinä 

kaikki. Suurin osa mutisee omineen. Mistä ratamestari sitten tietää olivatko radat yhtään sinne päin? 

Vastaus löytyy Reittihärvelistä. Eli ratamestarin pitää muistaa ennen tapahtumaa toimittaa härveliin 

vaadittava aineisto. Kun härveli on ehditty etukäteen valmistella, se saadaan nopeasti pystyyn tapahtuman 

jälkeen. Mitä nopeammin härveli on pystyssä, sitä enemmän sinne tulee reittejä.  

 

Jos aikaa ehtii kulua kaksi vuorokautta, vain pari eniten hurahtanutta laittaa reittinsä härveliin. Muut ovat 

unohtaneet koko asian ja odottavat jo seuraavaa tapahtumaa.  

 

Reittihärvelistä ratamestari näkee miten suunnistajat ovat hölmöilleet ja onko tehty sellaisia reitinvalintoja 

kuin ratamestari itse ratoja piirtäessään kaavaili. 

 

Siinä se. Paljon jäi vielä yksityiskohtia ja tärkeitä asioita kertomatta, mutta ei hätää. Ratamestareille on 

koottu iltarastisivustolle ohjeita niin paljon, että niitä ei pysty yhdellä istumalla lukemaan. 

 

 

Summa summarum: 

 

● Onko joskus ollut jossain huonot radat? Ratamestarina voit tehdä paremmat radat. 

● Ratamestarina kuulet uskomattoman monia selityksiä, miksi se kesti niin kauan. 

● Kun toimit ratamestarina, opit suunnistamaan paremmin. 

● Ratamestarina saat vähän/paljon alennusta kausikorteista. 

● Jos olet ilkeä, annat vahingon kiertää. Pistä ne rypemään siellä suolla ja kiipeämään sitä samaa mäkeä 
ylös ja alas. "Se on vain reitinvalintakysymys."  



● Ratamestarina pääset vaikuttamaan siihen, miten tätä hommaa ylipäätään tehdään. 

● Tulet viisaammaksi ja tiedät miksi iltarasteilla asiat ovat niin kuin ne ovat. 

● Tulet kärsivällisemmäksi, sillä tiedät että rastamestarilla on vielä ainakin 39 hommaa tekemättä ennen 
kuin vaunun luukun voi avata. 

● Voit elvistellä asiaa tuntemattomille (sukulaisille, naapureille yms. jästeille) olevasi rataMESTARI! 
 

 
Jukka Sakki 
 
Kouvolan Sanomien iltarastit: Mikko Kekki, mikko piste velhontie@outlook.com  

Keskilaakso-Rastit: Jukka Sakki, jukka piste sakki@gmail.com  
 

 
 

Kommentti (Riikka Hillo) 

Kuten Jukan tekstissä edellä on nähtävissä, ratamestarointiin liittyy monenlaisia tehtäviä. Yksinään ei 

kenenkään tarvitse selvitä ja siksi tarvittaessa kootaankin tiimejä jokaiselle kuntorasti-illalle. Jos sinulle tuli 

tunne, että haluaisit jollain tavoin olla mahdollistamassa seuraavaa mahtavaa KS-kuntsarikesää, niin 

ilmoittaudu joukkoon mukaan; ratamestariksi, rastienviejäksi/-hakijaksi, parkkipirkoksi, kuljettajaksi, 

roudariksi…  

 

Kommentin kommentti (Heikki Kyyrönen) 

Viime kaudella suunnittelin pääratamestarin pyynnöstä ainakin viidet radat ja vein jopa kuitunauhat 

pisteisiin. Tosin useimmille ratamestareille mieluisin homma on se maastotyö. Parkissakin olin kolme 

kertaa. Se on hyvällä säällä mukava homma. Voi tarinoida tuttujen kanssa. Apuja siis löytyy 

Rastien poistoon ei ole pakko illan hämärtyessä lähteä. Ehtii ne pari päivää myöhemminkin. Kannattaa 

myös delegoida lippujen poistoa. Moni käy mielellään seuraavana iltana pienellä lenkillä ja noukkii 

etäisimmät liput. Aika paljon menee illalla aikaa tienvarsiopasteiden keräilyyn. Pyydä lähtöajan 

umpeuduttua joku metsästä tullut suunnistaja keräämään ainakin lähimmät viitat ja tuomaan ne vaunulle. 

 

 

mailto:velhontie@outlook.com
mailto:sakki@gmail.com


 

 

 

 


