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Reittihärveli on käytössä myös VaRa:n kuntorasteilla 
Kuntosuunnistustulosten yhteyteen on tullut linkin myös Reittihärveliin. Reittihärvelin ajatus on että 

jokainen piirtää itse suunnistuksen jälkeen omalla tietokoneellaan kulkemansa reitin.  Sen avulla voi 

helposti vertailla omia ja muiden reitinvalintoja ja pummeja. Reittien ja väliaikojen perusteella voidaan 

käynnistää animaatio jossa nähdään "reaaliajassa" miten tilanne on maastossa vaihdellut eri rastiväleillä. 

Näin voi oppia jotain uutta myös toisten tekemistä reitinvalinnoista ja virheistä.  

Ohjelma vaatii toimiakseen internet selaimeen Java-lisäohjelman. Jos Reittihärveli ei käynnisty linkistä niin 

ohjelma voi ladata ja asentaa täältä http://www.java.com/en/download/inc/windows_upgrade_ie.jsp  

Jos käytät MyLogger tai muita GPS-jälkilaitteita voit kysellä ohjetta Timo Tuomiselta p.040-5006353 

Ohje oman reitin piirtämiseen: 

1. Klikkaa VaRan kuntorastit – sivuilla olevaa oikean päivän reittihärveli -linkkiä 

 

2. Ohjelma käynnistyy aloitussivulle, voit valita suomenkieliset tekstit klikkaamalla ”fi” 

 

http://www.java.com/en/download/inc/windows_upgrade_ie.jsp
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3. Laita rasti ”Piirrä reittisi”, valitse rata ja oma nimesi 

 

4. Siirrä karttaa pitämällä hiiren ykköspainiketta pohjassa kartan päällä siten että näet lähtöpaikan ja 

maalin, ja vapauta hiiren painike. 

5. Aloita reitin piirtäminen lähtökolmiosta klikkaamalla kartalle kulkemasi reitti. Jos joku piste menee 

väärään paikkaan saa ”Undo” käskyllä edellisen klikkauksen pois. 

 

6. Klikkaa rastille keskelle ympyrää siten että violetti väri muuttuu punaiseksi ja lähde piirtämään 

seuraavaa rastiväliä. 
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7. Jos tiedät että olet jossain kohtaa ollut esim. 15 sek. voit klikata 5 kertaa 3 sek. painiketta. Napin 

painallus ei vaikuta reitin piirtoon. Kun myöhemmin animoit kulkemaasi reittiä, animaatio 

pysäyttää sinut tähän kohtaan hetkeksi. Tarvittaessa voit näpäyttää nappia useammankin kerran, 

jos olit pitkään miettinyt reitinvalintaasi. 

 

8. Maalissa klikkaa ”Tallenna reittipiirros” 

 

 

9. Näytölle pitäisi tulla tämä teksti jos reitti on oikein piirretty. 
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Muiden kilpailijoiden reittien katselu  
Vakka-Rastin Reittihärveli löytyy linkistä VaRa:n Kuntorastit sivuilta 

 

Valitse haluttu kilpailu, esim. Lasamäki 

 

1. Valitse haluttu rata ja valitut kilpailijat (rasti nimen edessä tarkoittaa että rata on piirretty) 

 

2. Klikkaa ”Lataa reitit”, kartalle tulee reitit eri väreillä. 

 



kj 4.5.2011  5 
 

3. Klikkaa ”Lataa animaatio” ja ”Start” 

 

4. Saat nimet näkyviin klikkaamalla rastin ”Nimet on/off”. Vauhtia saat lisättyä ”Vauhti +” 

 

Splitalyzer 
Voit vertailla eri rastiväliaikoja esim. välin nopeimman tai esim. nopein+25% tms. 

 


