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Lähtö - 1

Punainen reitti on pisin, mutta 
hyvälle juoksijalle todella nopea ja 
helppo valinta.

Vihreä reitti lyhin. Reitillä täytyy 
kuitenkin uskaltaa tehdä iso 
mutka. Sinisen reitin kanssa 
suunnilleen yhtä nopea.

Sininen reitti vihreän kanssa lähes 
yhtä pitkä ja nopea. 



1-2

Sinisen reitti selvästi lyhyempi ja siis 
nopeampi. Vaatii tarkempaa 
kartanlukua kuin punainen.

Punainen reitti näyttää helpommalta, 
mutta matkasta johtuen kuitenkin 
sinistä reittiä selvästi hitaampi. 



2-3

Lyhin matka on vasemmalta sinistä
reittiä pitkin. Rastiväli on myös 
helpoin toteuttaa tätä reittiä

Punainen reitti selvästi pidempi ja 
vaatii huomattavasti enemmän 
kartanlukua kuin sininen.



5-6

Punainen, vihreä ja keltainen
ovat saman valinnan eri 
variaatioita. Näistä lyhin ja 
nopein on keltainen.

Sininen reitti on helppo 
toteuttaa ja se on lyhin valinta.
Reitti on rastivälin nopein.



8-9

Punainen reitti suunnilleen sinisen 
reitin kanssa saman mittainen. 
Sisältää sinistä reittiä vähemmän 
mutkia ja pientä kikkailua. 
Luultavasti nopein.

Vihreä reitti rastivälin hitain.

Sininen reitti lyhin, mutta lopussa 
joutuu hidastamaan aitojen 
kanssa kikkaillessa.

Oleellista huomata 
ylitsepääsemätön pensasaita ja 
kielletty alue!



11-12

Sininen reitti selkeä ja erittäin helppo 
toteuttaa. Voi tuntua epäilyttävältä 
valinnalta koska heti alussa joutuu 
juoksemaan ”väärään” suuntaan.

Punainen reitti kaikkein selkein 
toteuttaa, mutta myös pisin.

Vihreä reitti kilpailukykyinen sinisen 
kanssa, mutte toteuttamisessa pitää 
olla tarkkana!

Huomioi heti rastivälin ylityspaikat!



13-14

Punainen reitty lyhin ja se on myös 
helppo toteuttaa. Varmasti nopein 
valinta rastivälille.

Sininen reitti helppo toteuttaa, 
mutta se on hieman punaista reittiä 
pidempi.

Vihreä reitti selvästi hankalin 
toteuttaa, eikä se anna armoa 
pituudellakaan.



15-16

Sininen reitinvalinta lyhin, kunhan 
löytää talojen välissä sijaitsevan 
katoksen.

Punainen, vihreä ja keltainen ovat 
saman reitin eri variaatioita. 
Punainen näistä selvästi järkevin 
toteuttaa.



16-17

Sininen reitti lyhin ja siis 
myös nopein. 

Punainen reitti kiertää aivan 
liikkaa ja rastivälillä tulee 10-
20sec turpaan tällä valinnalla.



17-18

Vihreä reitinvalinta lyhin ja suht helppo 
myös toteuttaa. Toki karttaa joutuu 
lukemaan enemmän ja se voi olla 
vauhdista pois.

Punainen ja sininen reitti suunnilleen 
yhtä nopeita. Molemmat erittäin 
selkeitä valintoja.



Kielletyt kohteet


