
Reittihärveli 

Tapahtumajärjestäjän/kuntorastijärjestäjän käyttöön



Yleistä reittihärvelistä

Reittihärveli on ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden tarkastella suunnistajien rastivälien reitinvalintoja tai 
vaihtoehtoisesti animoida osallistujien kulkemat reitit kartalle. Jokainen suunnistaja voi viedä itse oman 
reittinsä reittihärveliin.

Reittihärvelin tekeminen omasta kuntorastitapahtumasta ei ole pakollista, mutta suositeltavaa. Reittihärvelin 
tekeminen kestää vain noin 5 minuuttia.



1. Tiedostojen kerääminen

Reittihärvelin tekemiseen kuntorastitapahtumasta tarvitaan 3 tiedostoa:

-Kuvatiedosto kartasta (gif tai jpg) Purplepenistä/joku muu ratasuunnitteluohjelma

-Ratatiedostot (xml) Purplepenistä/joku muu ratasuunnitteluohjelma

-Väliajat (iof.xml) E-Resultsista



1.1 Tiedostojen haku Purple Penistä

1. Avaa ratasuunnittelutiedosto Purple Penissä
2. Kun olet avannut Purple Penin mene: tiedosto->vie reittihärveli tiedostoihin



1.1 Tiedostojen haku Purple Penistä
3. Varmista, että Tiedoston IOF XML-versio on 2.0.3 . Jos tiedoston IOF XML 
versio on joku muu, muuta se versioon 2.0.3

4. Aseta tiedostot kansioon josta löydät ne

3.



1.2. Tiedostojen haku E-Results litestä

1. Avaa tapahtumasi tulokset E-Results litessä tulospalvelukoneella.
2. Valitse tapahtumastasi tuonti/vienti ja vie IOF-XML tekstitiedostoon.

3. Siirrä tiedosto samalle koneelle missä ratasuunnittelutiedostot on.



2. Reittihärvelin tekeminen

1. Mene jrv:n reittihärvelin ylläpitosivulle 
http://reittiharveli.jrv.fi/reittiharveli/cgi-bin/manager/reittimanager.cgi

2.Aseta käyttäjänimeksi jrv ja salasanaksi ********

3. Valitse sivun yläreunasta: add new event



2. Reittihärvelin tekeminen

4. Valitse kuvassa täpätyt kohdat ja 
paina sivun alareunasta ok.



2. Reittihärvelin tekeminen

5. Lisää kartalle nimi

5.1. Lisää karttatiedosto (Purple Pen)

5.2. Lisää tapahtuman nimi ja seuran nimi

5.3. Aseta tapahtuman taso ja päivämäärä

5.4 Lisää tulos/väliaikatiedosto (E-results)

5.5 Lisää ratatiedosto (Purple Pen)

5.6 Paina ok jatkaaksesi



2. Reittihärvelin tekeminen
6. Seuraavaksi siirry rastien kohdistukseen

6.1. Kohdista rastit. Siirrä kaksi rastipistettä niiden oikeille 
paikoille kohdistaaksesi loput pisteet. Kohdistetut pisteet 
ilmenevät punaisina neliöinä. Huom! Kohdistettavat 
rastipisteet kannattaa valita mahdollisimman kaukaa 
toisistaan. Tallenna.



2. Reittihärvelin tekeminen

7. Valitse radat, jotka haluat näkyviin reittihärveliin. Valitse rataa vastaava nimi 
ratasuunnitteluohjemasta radalle, jotta oikea rata tulee oikeiden tulosten kanssa 
reittihärveliin.

Radan nimi reittihärvelissä

Radan nimi ratasuunnittelutiedostossa 
(vaihtelee sen mukaan miten se on 
nimetty)

Rataa ei ole pakko ottaa mukaan reittihärveliin. Jos teet 
niin valitse: Skip this class



2. Reittihärvelin tekeminen

9. Reittihärvelisi on valmis! Paina Manager Logout kirjautuaaksesi ulos reittihärvelin 
ylläpitosivulta.

(Halutessasi voit vielä georeferoidan tapahtuman kartan, mutta se ei ole pakollista.)

9.1. Ihaile valmista reittihärveliäsi JRV:n sivuilta



3. Reittihärvelin poistaminen

Jos reittihärveli on epäonnistunut tai haluat 
poistaa sen jostain muusta syystä voit poistaa 
sen järjestelmästä

1. Mene jrv:n reittihärvelin ylläpitosivulle 
http://reittiharveli.jrv.fi/reittiharveli/cgi-bin/ma
nager/reittimanager.cgi

2. Etsi kohta: delete event



3. Reittihärvelin poistaminen

3. Valitse tapahtuma, jonka haluat poistaa 
ja paina “delete”.

Huom! Poistettua reittihärveliä ei saa enään 
takaisin, joten ole varovainen mitä poistat.



Lisää ohjeita:

http://reitinvalinta.net/ohjeet.html

Ongelmatilanteessa voi ottaa yhteyttä Pyryyn

pyry.majaharju@gmail.com 


