
Rohkeasti metsän kautta 

• Rohkeasti metsään, sieltä 
löytyvät nopeimmat reitit. 

• Tasaista ulkoilutietä etenevä 
sininen huolimatta pienestä 
noususta on sittenkin 
nopeampi kuin syyskostealla 
polulla liukasteleva 
vaaleansininen. 

• Paljon vaikuttaa myös se, 
kuinka hyvin osaa navigoida 
pihan poikki. Tämän takia jopa 
talon toiselta puolelta 
kiertävällä violetilla pärjää 
vielä ihan hyvin. 
 

• PS. Ratamestarin suosikkireitti on 
tässä ja seuraavissa kuvissa merkitty 
sinisellä.  



Suorin on paras 

• Pihan poikki leikkaava 
sininen on lyhyin ja 
suoraviivaisin kunhan 
vaan osaa nähdä jo 
kaukaa oikean talosolan. 

• Koko ajan kovaa pohjaa 
etenevällä punaislla ei 
kuitenkaan juuri häviä. 

• Muut ovat jo harharetkiä 



Pihan poikki 

• Nopein reitti kulkee pihan 
kautta.  

• Juoksulinja pihan poikki 
on kuitenkin valittava 
huolella, sillä muuten voi 
takertua leikkitelineisiiin. 



Valmistelua … 

• Viimeistään tällä välillä 
pitäisi olla selvillä 
seuraavan pitkän välin 
valinta. Niinpä 
yksinkertainen sininen on 
paras, koska sen aikana 
ehtii pohtia tulevaa 
reitinvalintaa. Ja sitäpaitsi 
se on myös lyhyin. 

• Muutkin valinnat 
kelpaavat, kunhan 
seuraavan välin reitti on 
katsottu. 



NÄIN SEN PITI MENNÄ 

• Vasemmalle lähtevä portti 
olikin kartassa kiinni 
(merkitty sinisellä 
ympyrällä) 

• Oikean kautta kiertävät 
sininen ja oranssi ovat 
lyhyempiä kuin vasemmalta 
suoria linjoja pyyhältävät 
reitit. 

• Matkaero riittää 
kallistamaan vaa’an sinisen 
puolelle. 

• Vasemmalta kiertävistä 
vihreä on tasaisen kentän 
takia paras. 



Pitkä väli 

• Oikean kautta kiertävät 
sininen ja oranssi ovat 
selvästi lyhyempiä kuin 
vasemmalta suoria linjoja 
pyyhältävät reitit. 

• Matkaero riittää 
kallistamaan vaa’an 
selvästi sinisen puolelle. 



Arkadin kautta 

• Sininen on lyhyempi 
mutta vaaleansininen on 
suorempi. Molemmilla 
pärjää hyvin. 

• Sinisellä on osattava 
Kuntotussäätiön talon 
arkadiin ja siitä pihalle, 
muuten tulee turha 
kierros violetin reitille. 

• Violetti on lyhyt, mutta 
aivan liian konstikas. 



Pihan poikki 

• Jos huomaa lähteä heti 
pihan poikki, on löytänyt 
parhaan eli sinisen reitin.  

• Eteenpäin lähtevä 
vaaleansininen ja 
taaksepäin pakittava 
oranssi lisäävät matkaa 
turhan paljon.   



Talosokkeloa 

• Reittejä on paljon, mutta 
kun pysyy lähellä viivaa, 
paras reitti löytyy 
helposti. 

• Piharakennusta voi 
käyttää sinisen reitin 
maamerkkinä. Kunhan 
päästelee sen oikealta 
puolelta, niin pohja-aika 
on tehty 

• Violetti ja ruskea ovat 
myös hyviä ja varmoja 
reittejä 



Kouluesimerkki 

• Rastiväli on kuin 
reitinvalinnan 
kouluesimerkki.  

• Soikio leikkikenttä tarjoaa 
hienon viistopätkän, joka 
on ehdottomasti 
käytettävä.  

• Siis sininen tai punainen 
ovat ainoat oikeat 
valinnat. 

 



Toinen pitkä väli 

• Oikealle lähtevä sininen 
on selkeä ja lyhyin.  

• Vasemmalle lähtevät 
reitit  houkuttelevat 
luontevalla 
lähtösuunnalla, mutta 
kiertävät aika lailla. Jos 
niiden lopussa osaa 
leikata puiston poikki, niin 
vaaleansinisellä pärjää 
hyvin sinisellekin 



Penkalta alas tulo? 

• Oranssi on lyhyempi 
mutta sillä on tultava 
penkalta alas ja noustava 
muutama porras rastille. 

• Sininen on yksinkertainen  
ja vain hieman pitempi, 
siis oikea valinta. 



Pieneen ylämäkeen 

• Pieni ylämäki sinisellä ei 
haittaa ja riittää 
muutaman metrin 
matkaeron turvin 
lyömään tasaisempaa 
katua kulkevan punaisen.  

• Molemmilla, erityisesti 
punaisella, on lopussa 
osuttava pensasaidan 
oikealle puolelle, muuten 
on edessä vajan kierto  

• Violetti on sensijaan jo 
liikaa varmistelua. 



Vielä kerran valintaa 

• Viimeisellä välilläkin on 
muistettava reitinvalinta: 
on osattava pakittaa 
lyhyemmälle siniselle 
reitille.  

• Tosin matkalla on portaat, 
mutta myös punaisella on 
hankala penkalta alastulo 
aivan lopussa.  

• Sininen on parempi 
valinta. 



Ratamestarin suosikkireitti 

Rata B 

Reittipituus  2920 m  

Lyhyin reitti  2910 m  


