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1. YLEISTÄ 

Tässä ohjeessa käydään läpi suunnistusratojen piirtäminen OCAD Course Setting -oh-

jelmalla vaihe vaiheelta. Ohjeet pyritty esittämään mahdollisimman yksinkertaisesti niin, 

että ratojen piirto onnistuisi myös ilman aikaisempaa kokemusta OCADin käytöstä. 

Olennaista on ymmärtää eri tasot OCAD Course Setting ohjelmassa. Ratasuunnittelu-

tiedostoon avataan taustalle taustakartta, johon ei ole mahdollista tehdä muutoksia rata-

suunnitteluohjelmalla. Jos karttaan pitää tehdä muutoksia, kannattaa olla yhteydessä 

henkilöön, jolla on mahdollisuus muokata karttoja. Ratasuunnittelutiedoston päälle on 

mahdollista tuoda ja muokata ulkoasukohteita.  

 

   Taustakartta  Ratasuunnittelutiedosto   Ulkoasu 

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki toiminnot tapahtuvat esikatselutilan ol-

lessa pois päältä. Esikatselutilan käytöstä puhutaan tarkemmin ratojen piirron yhtey-

dessä, mutta jo tässä vaiheessa on hyvä mainita, että moni ongelma ratkeaa ottamalla 

esikatselutilan pois päältä. 

Tässä ohjeessa olevat kansiot tarkoittavat EKU:n toimiston koneella olevia tiedosto-

sijainteja. 

OCADin omilta sivuilta löytyy myös hyvät ohjeet ohjelman käyttöön (englanniksi): 

https://www.ocad.com/docs/Getting_Started_with_Course_Setting_in_OCAD.pdf 

Onnea ratojen piirtoon! 

https://www.ocad.com/docs/Getting_Started_with_Course_Setting_in_OCAD.pdf
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2. ALKUVALMISTELUT 

Avataan koneelta OCAD Course Setting sovellus. 

2.1 Ratatiedoston luonti 

Luodaan ratatiedosto valitsemalla 

Tiedosto > Uusi Ratasuunnittelupro-

jekti. 

Kirjoitetaan tapahtumatietoihin kilpai-

lun otsikko (tämä tulee näkyviin kar-

talle). Esimerkiksi otsikko voi olla 

EKU:n kuntorastit + päivämäärä. 

Valitaan lajimuodoksi suunnistus. 
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Valitaan taustakartaksi haluttu karttatiedosto. Karttatiedosto valitaan karttakansiosta uu-

simman vuoden kohdalta. (Taustakartan pystyy myös vaihtamaan myöhemmin yläpal-

kista kohdasta Taustakartta > Muokkaa) 

Valitaan symbolijoukoksi radansuunnittelu 15 000. On tärkeää, että mittakaava on tässä 

vaiheessa 1:15 000, jotta symbolit tulevat oikean kokoisiksi (kaikki maastokartat piirre-

tään tähän mittakaavaan). Kartan tulostusmittakaava valitaan vasta tulostuksen yhtey-

dessä. 

Valitaan ratasuunnittelutiedoston nimi ja sijainti, johon se tallennetaan. Ratatiedostot tal-

lennetaan kansioon Kartat > vuosiluku > Ratatiedostot. Tiedosto kannattaa nimetä 

loogisesti, esimerkiksi maasto_päivämäärä. 

 

 

Tämän jälkeen aukeaa vielä Asetukset-näkymä, johon ei tarvitse tehdä muutoksia. Vii-

meistellään ratasuunnitteluprojektin luonti painamalla Luo. 

 

 

 

 



4 
 

3. RATOJEN PIIRTO 

3.1 Ratakohteiden piirto 

Ratojen piirto kannattaa aloittaa määrittelemällä ratakohteet (lähtö, rastit ja maali). 

Haluttu ratakohde valitaan yläpalkin ratakohteista tai symbolivalikosta oikeasta reunasta. 

Huomioitavaa on, että valittuna tulee olla piirtotyökalu (piirrä käyrä tai suora viiva). Tä-

män jälkeen ratakohde piirretään kartalle klikkaamalla haluttuun kohtaan ja syöttämällä 

rastikoodi. 

 

Kun ratakohde ilmestyy kartalle, kannattaa vielä tarkistaa tarkka sijainti lähentämällä nä-

kymää mahdollisimman lähelle kohdetta.  

Ratakohteen saa valittua aktiiviseksi sitä klikkaamalla (valittuna tulee olla valintatyökalu). 

Ratakohde on valittuna, kun sen ympärille ilmestyy kehykset ja keskipisteeseen pieni 

neliö. Nyt ratakohde on helppo kohdistaa esimerkiksi nuolinäppäinten avulla. Tässä vai-

heessa on hyvä myös tarvittaessa katkoa rastiympyröitä. 
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3.2 Rastiympyröiden katkominen 

On hyvä tarkistaa, ettei rastiympyröiden alle jää olennaisia maastokohteita. Varsinkin 

pistemäiset kohteet jäävät helposti ratapainatuksen alle.  

Rastiympyrän katkominen tapahtuu valitsemalla yläpalkista leikkaa-työkalu, jonka jäl-

keen katko saadaan aikaiseksi vetämällä leikattavan alueen yli hiiren vasemmanpuolei-

sen painikkeen ollessa painettuna (rasti tulee ole valittuna). Leikkauksen saa kumottua 

painamalla yläpalkista Kumoa.   

 

Rastiympyröitä ei kuitenkaan kannata katkoa liikaa, sillä kartan luettavuus kärsii helposti. 

Edellisessä kuvassa näkyy sopivat katkot. 
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3.3 Rastimääritteet 

 
Rastimääritteiden lisääminen tapahtuu klik-

kaamalla oikeassa reunassa olevasta ruudu-

kosta ensin haluttua ruutua ja sen jälkeen 

rastimääritettä. 

Kuntorasteilla tavallisesti riittää pelkkä rasti-

kohde (neljäs ruutu vasemmalta). Halutes-

saan rastipistettä saa myös määritellä tar-

kemmin.  

Ohjeita rastimääritteiden käyttöön: 

https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-

content/uploads/2019/03/Rastinmaaritteet-

2018.pdf 

 
 
 
 
 
 

3.4 Rastikoodin muuttaminen 

Rastikoodin pystyy muuttamaan oikeassa 

reunassa olevasta laatikosta 31 -> 32.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2019/03/Rastinmaaritteet-2018.pdf
https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2019/03/Rastinmaaritteet-2018.pdf
https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2019/03/Rastinmaaritteet-2018.pdf
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3.5 Ratojen luonti 

Ratojen luonti tapahtuu valitse-

malla yläpalkista Ratasuunnittelu 

> Radat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uuden radan saa luotua painamalla Lisää, jolloin rata ilmestyy listalle. Radan pystyy ni-

meämään kirjoittamalla nimen Rata-laatikkoon. Ohjelma laskee pituuden automaatti-

sesti, joten sitä ei tarvitse itse lisätä.   

 
 
 

Lisätyt radat ilmestyvät nyt oikeassa reunassa ole-

vaan ratavalikkoon. 
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3.6 Rastien lisääminen radoille 

Rastien lisääminen radoille aloitetaan valitsemalla haluttu rata ratavalikosta. Tämän jäl-

keen ratakohteet lisätään radalle valitsemalla yläpalkista Laadi rata -työkalu ja klikkaa-

malla ratakohteita kartalla halutussa järjestyksessä. Rastikoodit ilmestyvät oikeaan reu-

naan allekkain valitun radan kohdalle. 

Rastin pystyy lisäämään valmiiseen rataan myös Laadi rata -työkalulla. Toinen tapa ras-

tin lisäämiseen on klikata hiirellä valitun radan rastien listasta kohtaa, johon rasti lisätään 

(listaan ilmestyy sininen viiva rastikoodien väliin). Tämän jälkeen rastin saa lisättyä kak-

soisklikkaamalla rastikoodia Kaikki rastit -listasta tai rastia kartalta. Rastin kaksoisklik-

kaus kartalta ei kuitenkaan ole suositeltavaa, sillä rasti voi siirtyä vahingossa. 

 

Rastin saa poistettua radalta valitsemalla rastin kartalta ja painamalla delete. Jos rataa 

ei ole valittuna tai rasti ei ole valitulla radalla, se poistetaan myös kartalta. 

Toisella tavalla rastin saa poistettua klikkaamalla hiirellä valitun radan rastien listasta 

poistettavan rastin rastikoodia (jolloin sen tausta muuttuu siniseksi) ja painamalla delete. 

Nyt tehtyä rataa pystyy tarkastelemaan painamalla oikeasta reunasta Esikatselu. 
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3.7 Rastinumeroiden siirtäminen 

Rastinumerot tulevat kartalle automaattisesti sopivalle etäisyydelle rastista. On kuitenkin 

hyvä tarkistaa, ettei ne mene päällekkäin tai peitä alleen mitään olennaista kartalta. 

Rastinumeroiden siirtäminen tapahtuu esikatselutilassa. Rastinumeron saa valittua sitä 

klikkaamalla, minkä jälkeen sitä on mahdollista siirtää haluamaansa paikkaan numeron 

vieressä olevasta pienestä neliöstä. 

 

Rastinumeroiden sijainti on ratakohtainen, joten tämän vaihe tulee käydä läpi jokaiselle 

radalle. 

3.8 Rastiväliviivojen katkominen 

Rastiväliviivojen katkominen tapahtuu samaan tapaan kuin rastiympyröidenkin katkomi-

nen. Poikkeuksena esikatselu on oltava rastiväliviivoja katkottaessa kuitenkin päällä. 

Kuten rastinumeroiden siirtäminen, myös rastiväliviivojen katkominen on tehtävä jokai-

selle radalle erikseen. 

Liikaa ei myöskään rastiväliviivoja kannata katkoa. Olennaista on, ettei ratapainatuksen 

alle jää suunnistamisen kannalta olennaisia pistemäisiä maastokohteita.  
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3.9 Rastimääritteiden lisääminen kartalle 

Rastimääritteet lisätään kartalle määrittämällä niiden vasen yläkulma. Aluksi valitaan ylä-

palkista Lisää rastimääritteet tai symbolivalikosta vastaava symboli. Tämän jälkeen ras-

timääritteiden vasen yläkulma määritellään kartalle klikkaamalla haluttua kohtaa. Rasti-

määritteet luodaan automattisesti jokaiselle radalle, ja niitä pystyy tarkastelemaan esi-

katselun ollessa päällä. 

 

Rastimääritteiden asetuksia saa muutettua valitse-

malla yläpalkista Ratasuunnittelu > Asetukset. 

Rastimääritteiden kokoa saa muutettua muuttamalla 

yhden ruudun kokoa. Yleensä sopiva ruutukoko on 

3,50 mm. Jossain tilanteessa voi olla hyödyllistä ra-

joittaa rastimääritteiden pituutta, jolloin rastimääritteet 

jaetaan vaakasuunnassa useammalle riville (esimer-

kiksi jos kartalla on paremmin tyhjää tilaa rastimäärit-

teille vaaka- kuin pystysuunnassa).  
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3.10 Kartan alueen rajaaminen 

Taustakuvana olevaa karttaa on syytä rajata, jos se ei mahdu kokonaan tulostusalueelle. 

Kartasta tulee siistimmän näköinen, ja lisäksi tulostuskustannuksissa tulee säästöä. 

Alueen rajaaminen tapahtuu valitsemalla symboleista Valkoinen tausta. Piilotettava alue 

piirretään kartalle piirtotyökaluja käyttäen. Piirrä suora viiva -työkalulla saa piirrettyä te-

räväkulmaisen alueen. Piirrä käyrä -työkalu tuottaa alueeseen sileät reunat, mutta sen 

käytön opettelu voi vaatia enemmän aikaa. 

 

Kartan aluetta ei kuitenkaan tule rajata piiloon liikaa. Varsinkin oletettujen kulkureittien 

osalta karttaa tulee olla turvallisuussyistä näkyvissä riittävästi joka suuntaan. Rajaus on 

hyvä tehdä jotain viivamaista kohdetta pitkin, kuten tie, järven ranta tai pellon reuna (li-

säksi on hyvä jättää karttaa näkyviin myös vähän viivakohteen ulkopuolelta). Edellisessä 

kuvassa on nähtävillä hyvin rajattu alue.   

Vastaavalla tavalla kartalle on myös mahdollista merkata kielletty alue (valitaan kielletyn 

alueen symboli yläpalkista tai symbolivalikosta) 
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4. KARTAN ULKOASU 

Kartan ulkoasun muokkaus ei ole välttämätöntä, mutta kartalta pitää kuitenkin löytyä tieto 

mittakaavasta ja käyrävälistä. Lisäksi kehysten lisääminen voi helpottaa tulostusalueen 

hahmottamista. 

Ulkoasua voi muokata valitsemalla ylä-

palkista Ulkoasu > Muokkaa ulkoasukoh-

teita. Tämän jälkeen on mahdollista tuoda 

valmiita ulkoasuja painamalla Tuo Ulko-

asu. Kansiosta Kartat > vuosiluku > Ulko-

asu löytyy valmiiksi tehdyt kehykset kar-

talle (myös kartan tiedot on liitetty kehyksen kanssa samaan ulkoasuun).  Vastaavalla 

tavalla samasta kansiosta kartalle voi halutessaan tuoda seuran logon ja pohjoisnuolen. 

Ulkoasukohteita pystyy liikuttamaan valitsemalla ensin yläpalkin valintatyökaluista mus-

tan nuolen, jonka jälkeen haluamansa kohteen voi valita sitä klikkaamalla. Valittua koh-

detta voi liikuttaa hiirellä tai nuolinäppäimillä.  

Tekstejä pystyy muokkaamaan valitsemalla ensin yläpalkin valintatyökaluista vaalean 

nuolen. Tämän jälkeen pitää klikata muutettavaa tekstiä, jolloin kenttään on mahdollista 

kirjoittaa. Ainakin kartan nimi pitää korjata oikeaksi. 

Muutamalla kartalla on valmiiksi tehdyt kehykset (esim. Sieravuori ja Kauttuan metsä). 

Nämä löytyvät kartan kanssa samasta kansiosta, ja ne avataan taustakuvaksi valitse-

malla yläpalkista Taustakartta > Avaa.  
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5. RATOJEN TULOSTUS 

Ratojen tulostaminen tapahtuu valitse-

malla yläpalkista Ratasuunnittelu > Tu-

losta > Radat. 

Kartalle ilmestyy näkyviin tulostettava 

alue, jota on mahdollista liikuttaa. 

Valitaan tulostusmittakaava. 

Värien voimakkuudeksi kannattaa valita 

80 %, jolloin värit eivät oli liian tummat ja 

samalla värien kulutus vähenee. 

Valitaan tulostettava rata. 

 


