


Pihan perille asti 

Punainen on lyhyin 

reitti. Jos se löytyy, 

niin se on myös 

nopein. Mutta ei 

vauhdikkaalla 

violetilla juuri häviä. 



Omille jäljille 

Jos äsken tuli rastille 

punaisella, niin on 

helppo jatkaa 

vaaleanvioletilla kohti 

rastia. Se on varmasti 

nopein reitti 



Lyhyt väli.. 

..mutta iso matkaero. 

Sininen on ainoa oikea 

valinta. Mutta valinta 

on oltava ennakolta 

katsottuna -  jos 

pysähtyy, niin 

punainen taitaa ehtiä 

ensin rastille. 



Pihan kautta 

… ei kannata juosta. 
Se ei lyhennä matkaa.  

Sen sijaan 

suoraviivaiset 

punainen ja ruskea 

ovat hyviä valintoja. 



Entä nyt 

Pihan kautta juokseva 

sininen on lumesta 

huolimatta nopein 

reitti. Mutta paljon ei 

jää koko matkan 

kovaa pohjaa kiitävä 

punainenkaan. 

Violetit mutkittelevat 

liikaa ja muut ovat jo 

liian pitkiä 



Selvä valinta 

Oikealta kiertävät 

punainen ja pinkki 

ovat selvästi 

lyhyempiä kuin 

sininen 



Monta valintaa 

Kolme on tasavahvaa 

reittiä, joista valita. 

Punainen on 

suoraviivainen, 

kunhan alun solan 

löytää. Sininen 

kiertelee, mutta vain 

lopussa vaaditaan 

tarkkuutta. Yhtä aikaa 

ovat perillä 



Valinnanvaikeutta 

Kaikki hyviä valintoja, 

jopa sininen, sillä 

pienteollisuustonttien 

läpi kulkevat reitit 

ovat ahtaita. Punainen 

on suortaviivaisin, 

mutta on siinäkin 

lopussa tiukkaa. Millä 

tahansa voi tehdä 

pohja-ajan 



Houkutuslintu 

Punainen on nopein, 

mutta rastin vieressä 

oleva portti 

houkuttelee siniselle. 

Violetti on vain niitä 

varten, jotka tulivat 

matkalla 

katumapäälle. Se on 

varmasti huonoin 

valinta  



Säksätys – osa 1 

Heti alkuun 

reitinvalinta – 

punainen kulkee 

pehmeää pohjaa ja on 

huonoin. Sininen on 

hieman lyhyempi ja 

siten parempi. 



Säksätys – osa 2 

Nyt ei tarvitse valita – 

heti vaan eteenpäin 



Ulos säksätyksestä 

Sininen on 

suoraviivainen 

vauhtiväli ja myös 

nopein. Myös 

violetilla voi pärjätä. 

Vaaleansininen on jo 

epätoivoinen yritys 

kuten myös oranssi.  



Kuningasväli 

Oikealta kiertävät 

siniset ovat tällä 

radalla parhaat reitit. 

Sinisen riesa on hanki 

ja vaaleansinisen 

portaat. Vasemmalta 

kiertävistä nopein on 

suoraviivainen 

punainen 



Pihan läpi? 

Pihan läpi kulkevat 

reitit näyttävät 

lyhyiltä, mutta 

oikealta kiertävä 

kovaa pohjaa etenevä 

punainen on kuitenkin 

nopein 



Loppurynnistys 

Vasemmmalta 

kiertävät siniset jäävät 

lumeen. Nopeimmat 

ovat periaatteessa 

samaa reittiä kulkevat 

oranssi ja violetti. 

Punainen ja ruskeakin 

voittavat siniset. 



Lopun yllätys 

Lopussakin on 

suunnistettava. Jos 

lähtee ”oikaisemaan” 
punaiselle, niin kertyy 

aika lailla lisämatkaa. 

Toisaalta sinisen 

kenttä voi olla 

luminen, joten ei 

punainen ihan huono 

valinta sentään ollut… 



Kunkin välin kaksi lyhyintä reittiä 


