
 

 

 

Koulu kartalla -viikko 6.-11.4.2021 
karttatehtävät 

Vistan koulu, Paimio 

 

Harjoitus 1 
Yhden rastin viuhkat alakoululla yht. 0,4km 

Rasteilla on muovitetut Koulu kartalla -laput (n. 10cmx10cm), joissa kirjain 

Oppilaat hakevat yhden rastin kerrallaan. Ensimmäinen rasti voi olla mikä vaan 
rasteista 1-6 ja sen jälkeen jatketaan numerojärjestyksessä (6. jälkeen 1:lle). 
Opettaja on keskusrastilla. Rasteilla olevista kirjaimista muodostuu sana kartta. 

 Voidaan toteuttaa myös pariviestinä, eli oppilas A suunnistaa rastille 1, minkä 
jälkeen oppilas B rastille 2 jne. Pienen palautusajan jälkeen viesti voidaan 
toteuttaa uudestaan parin juostessa osuudet/radat toisin päin. 

Harjoitus 2 
Pariharjoitus koulun alueella 

Rasteilla on muovitetut Koulu kartalla -laput (n. 10cmx10cm) 

Toisella parista on karttaan piirretty parilliset rastit ja toisella 
parittomat. Vuorotellen toinen parista suunnistaa edellä 
omaan karttaan piirretylle rastille, toisen pyrkiessä 
seuraamaan kartalta missä kuljetaan. Kun saavutaan rastille, 
se parista, jolla kyseistä rastia ei ole piirretty karttaan, 
näyttää edellä suunnistaneelle, missä hänen mielestään rasti 
sijaitsee. Edellä suunnistanut kertoo, menikö vastaus oikein, 
vai väärin. Kerrotaan opettajalle maalissa (sama kuin 
lähtöpiste), kuinka monta ”pistettä” (oikeaa vastausta) 
kumpikin saa? 



 
Harjoitus 3 
Viuhkat Urheilupuistossa yht. 1,3km 

Rasteilla on muovitetut Koulu kartalla laput, missä lukee rastin 
järjestysnumero. 

Suunnistetaan annetussa ajassa niin monta viuhkarataa, kuin ehtii. Opettaja 
voi hajauttaa oppilaita lähtemään eri viuhkoille. Viuhkaratoja voi kulkea 
myös numerojärjestyksessä ”väärin päin”, jolloin saadaan vielä enemmän 
hajautettua oppilaita kulkemaan ratoja eri suuntiin ja näin ollen saa 
keskittyä paremmin omaan suunnistustehtävään. 

 

Harjoitus 4 
Viuhkaharjoitus Rivonmäessä yht. 3,6km 

Rasteilla on rastiliput ja muovitetut Koulu kartalla -laput (n. 10cmx10cm), 
joissa on koodinumero. 

Suunnistetaan annetussa ajassa niin monta viuhkarataa (A-D), kuin ehtii. 
Opettaja voi hajauttaa oppilaita lähtemään eri viuhkoille. Viuhkaratoja voi 
kulkea molempiin suuntiin, jolloin saadaan vielä enemmän hajautettua 
oppilaita. Tämä auttaa keskittymään paremmin omaan 
suunnistustehtävään.  

Oppilaan pitää kertoa keskusrastilla opettajalle, mitkä koodinumerot hän löysi rasteilta. 

 

Harjoitus 5 
Pistesuunnistus Rivonmäessä 

Rasteilla on rastiliput ja muovitetut Koulu kartalla -laput (n. 10cmx10cm), 
joissa on koodinumero ja toisella puolella kirjain. 

Maastossa on runsaasti rasteja. Rastit ovat eriarvoisia. Rastin numero kertoo 
pistearvon. 

Kuka (pari) kerää annetussa ajassa eniten pisteitä? 

Rastilla käynnin voi varmistaa pyytämällä oppilaita kirjaamaan karttaan 
koodilapun toisella puolella olevan kirjaimen. 

6K, 7Ä, 8P, 9Y 
11H, 12A, 13V, 14U 
21R, 22A, 23S, 24T, 25I 
31E, 32M, 33I, 34T 
41L, 42E, 43I, 44M, 45A 
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