
Jukka Sakin analyysiä Yökupista Myllykoskelta A-radalta . (Punaisella ratamestarin kommentit tilanteessa, 
jossa A-radan reittihärveliin olivat Jukan lisäksi piirtäneet Mika Salonen, Asko Määttä, Jan-Erik Savolainen ja 
Joona Tynys. Jukan ja Askon GPS:t ovat pilvisyyden vuoksi hieman seikkailleet. Toteutetut reitit ovat olleet 
suoraviivaisempia)

1. Olipas vaikea hahmottaa ykkösväli. Ensin katsoin väärää puolta ja olin menossa kolmoselle. Sitten kun sain
oikean sivun esiin, luin väliä kakkoselta ykköselle kas kun aitahässäkkä oli kakkosrastin ympärillä ja 
mielessäni olin sen lähdön siihen aitaukseen juntannut.  Kun pääsin koulun pihalta pois sain vihdoin kartan 
oikean päin ja juoksin rautatien ali. Kompassi näytti tässä kohtaa vielä melkein 90 väärään suuntaan (selitys 
alla). Ykköselle kunnon kiertoa, kun en hokannut polkua tien vieressä.
Mikan reitti oli se ainoa oikea. Joona veti suoraan radan yli, joka on AINA kiellettyä aluetta. Mennee 
tietämättömyyden piikkiin. Jukan reitti 90 m pisempi)

2. Tämä meni hyvin, menin tulosuunnasta oikealta kiertäen. Lyhin (-30m) ja nopein reitti koulu oikealta 
kiertäen.

3. Nyt pääsin sille välille mille olin ensin menossa. Torin läpi ja siitä seuratalon kohdalta nurmikolle. Meinasi 
mennä ohi, mutta huomasin kivikasan just viime tingassa. Jan-Erik lienee totellut vanhan rautakaupan 
aikaista ”yksityisalue”-kylttiä ja kääntynyt oikaisusta takasin. Olisi pitänyt kartoittaessa talloa se maahan.

4.-8. Näissä ei ongelmia. Selvät pyöritykset. Hävisin Eemilille kaikilla väleillä jotka oli samat, eli hidas olen, 
vaikka en pummannut näitä yhtään. Joonalta oli lähellä jäädä seiska väliin.

9. Aitaa kohden ja sen nurkasta suunta aidan sisäkulmaan. Olin lukenut ohjeet ja tiesin pohjoisviivojen 
viistouden, mutta jestas, että sitä oli vaikea uskoa. Piti aina hakemalla hakea pohjoinen. Yleensä kun 
suuntailen tekstien mukaan paperin yläreunaa kohti. Noh. Pusikko sakeni ja kiemurteluksi meni, mutta 
aidan reunaa vähän matkaa ja sieltä se heijastin vilkkui. Joonalle vihjeeksi: tässä rastinotossa käytettävä 
tekniikkaa ”pitkä päätyyn ja perään”.  Turhaa jäädä puskiin pyörimään. 

10. Aika sakea oli lähtö ja väkisin aidan reunaan. Tiesin missä rasti on vaikka en ole ao. kuppilassa koskaan 
käynyt. Oli vihreä valo ja suoraan risteyksestä yli ja R-kioskin ohi ja rastille. Hyvä piste, oli niin nätisti 
jemmassa.

11. Viialantiella ja sitä pitkin. Aidan portista vasemmalle pihalle ja rastille. En tiedä olisiko pitänyt mennä 
vasemman kautta eli Kenraalintietä, mutta ei ongelmia oikealtakaan Mikä tämä rakennus tien vieressä on 
ollut? Näyttää joltain tehtaalta. Rakennus on entinen puusepänverstas. Nykyinen huli/pelikaanien 
tarkkuuskivityksen maalitaulu. Kyllä Jukka olisi selvinnyt Kenraalintietä nopeammin (-60m), mutta rastille 
olisi pitänyt lähteä suorakulmaisesti autotallinpäädyn ja pihan kautta. Toteutettu reitti oli helppoa 
suunnistaa. Joonan loppukierto oli hyvä oivallus ja lyhensi matkaa 35 m.

12. Pummi! Juoksin reilusti ohi risteyksestä. Ajatusvirhe ja en älynnyt mikä tie on mikä. Stoppi ja takaisin 
rastille. Näkyi kun joku tuli pois niin osasin mennä puskan taakse. Vasen kierto olisi ollut 20 m lyhempi eikä 
lainkaan nousua. Yllättävää, ettei viisikosta kukaan sitä käyttänyt.

13. Risteyksen yli ja teitä pitkin ja rastille. Ei ongelmia vaikka taisin hidastella varmuuden vuoksi.

14. Lähtö 13:lta näytti niin tiheältä, että kiersin takaisin samaa tietä. Jälkeenpäin näytti että olisihan siitä 
päässyt suoraan, mutta kiersin. Rasti löytyi hyvin. Tällä välillä piti väistellä autoja. Monia hyviä ja sallittuja 
vaihtoehtoja oikoa pihojen kautta. Mahdollisimman suoraan kannatti yrittää.



15. Pihalta lähdössä meinasi mennä suunnat sekaisin mutta lähdin tuurilla oikeaa pihatietä pitkin. Kirjaston 
rakennus oli tuttu, joten sinne urakalla. polkua kunnes aita tuli kiinni oikealta ja siitä rastille. Ei ongelmia. 
Mikalla oli ihannereitti.

16. Tielle ja sitä pitkin vähän matkaa. Meinasin ensin mennä suoraan yli ratapihan pohjalle, mutta pajukko 
näytti niin tiiviiltä, että valitsin tien. Kun tuli harvempi kohta käänsin pusikkoon. Liian aikaisin. Puskin 
pajukossa ja katsoin, että rasti on rakennuksen päädyn tasalla. Olin siis liian aikaisin lähtenyt tieltä. Väkisin 
pusikon läpi ratapihalle ja ihmettelyä. Olin mennyt jo vähän ohi. Tämä olisi pitänyt vaan älytä mennä 
suoraan tiestä yli ja kohti rataa ja oikealle. Juuri noin, kuin Jukka viimeisessä lauseessa kertoo.

17. Ratapihaa pitkin ja koppi löytyi ongelmitta. Emitti puuttui. Katsoi roskapönttöön ja rappusten ja kopin 
alle ja yleissilmäys sinne tänne mutta ei osunut silmiin.
Meidän pitää siis hommata vaijeria ja munalukkoja. Tietty nippusidekin auttaa vähän, mutta onhan talipäillä
varmaan linkkarit mukana. Koppi oli murrettu jollain suurilla leikkureilla. Linkkarit ovat suuren ikäluokan 
aikaisia leluja. Päivällä löytyi heijastin ja poltettu rastilippu. Emittiä ei ole näkynyt. Kaupunki teki murrosta 
rikosilmoituksen. Mikan reitti ratapohjaa pitkin ylikulun ylitse oli käsittääkseni hieman nopeampi valinta.

18. Tunnelista ja vasemmalle. Meinasin mennä ensin yhtä liittymää liian aikaisin vasemmalle. Tässä peesasin
edellä mennyttä joka valitsi oikean kohdan lähteä tieltä ja löysi sopivan rakosen ryteikön läpi. Oli hyvin 
piilossa. Raapaisin jalan johonkin. Askon reitillä väisti pusikot ja nettosi paljon sekunteja. Ehdottomasti 
kannattaa juosta katua toiseen liittymään ja tulla takaviistosti rastille.

19. Tämä suoraan. Yöllä pusikot ovat aikavarkaita. Mika osasi ne tässäkin väistää. Lyhyelläkin välillä 
kannattaa vähän katsoa kiertoja.

20. Nyt kartan kääntö onnistui ja sain heti paikannettua itseni. Nätisti teitä teitä pitkin. En oikonutut metsän 
kautta vaikka se olisi ehkä ollut nopeampi. Edellisillä yökupeilla olen lähtenyt muka oikomaan ja melkein 
aina on käynyt niin, että olen jumittanut pusikossa ja todennut jälkeenpäin, että olisi kannattanut vaan 
juosta tietä/polkua pitkin. 
Luin määritteen ja äkkäsin että tämä rasti on katsomon yläkulmassa. 
Tässä oli paikallistuntemuksesta apua, vaikka en jalkapalloa käykään katsomassa. Rastinotto nousemalla 
katsomoon joko eteläpäädystä tai jostain pitkän sivun neljästä ovesta. Kierto oli hitaampi valinta.

21. Palloiluhallin pohjoiskulmaan ja siitä suunnalla neliönmuotoiselle aukiolle ja siitä kohti rastia. 
Ylimääräinen sekunti meni kun siinä oli joku montun näköinen ennen rastia.

22. Tämä oli päättämättömyyden ja sinnepäin juoksentelun yhdistelmä. 
Hidastin joka risteyksessä. Tulin rastia kohti rastiväliviivan pohjoispuolella olevaa pikkupolkua. Oikaisin 
terävän kulman ja tulin oikeassa kohdassa kohti rastia. Joku leimasi ja näin missä rasti oli. Isompia polkuja 
kannatti juoksennella. Ehkä helpointa taas ”pitkä ja perään” eli itäreunan purupolulle mahdollisimman 
suoraan.



23. Polulle takaisin ja suoraan rastille. Tämä meni hyvin vaikka polulta ei ollut mitään selvää kirkontornia 
käytettevissä.

24. Näytti vaikealta. Ensin hapuilua että pääsin rastille vievälle polulle. Kun polku alkoi kääntyä otin suunnan
rastille ja osui suoraan. Ehdottomasti suoraan kadulle ja sieltä aukonreunoja peilaten rastille. Jan-Erikin 
toteutus paras. Asko olisi voinut jatkaa ennen kääntymistä vielä 50 m katua pitkin. Suoraan menokin on ihan
hyvä, jos ei jää jokaista polun risteystä ihmettelemään.

25. Suunta kohti leveää polkua. Juoksin ilmeisesti juoksuhaudan yli niin, että en huomannut sitä. Mäki ylös, 
avokallion yli polulle. Mäkeä alas ja oikaisu toiselle polulle. Tähän asti kaikki hvyin. Sitten vasempaan ja tuli 
polkujen risteys. Ahaa - meni vähän ohi. Harvaa polkua oikealle ja piti hakea. Tämä oli piilossa eikä osunut 
heti silmiin. Hyvä väli. Osa juoksuhaudoista on aika ummessa. Olisivatko jo kävelyhautoja? Joonalla selkeä 
toteutus. Eli korkeimman kohdan kautta rastille. Polun pätkiä siellä riittää joka paikassa kulkua 
helpottamaan.

26. Polkua kentän päädystä kohti pusikkoa. En löytänyt rakoa ja kiersin koko ryteikön. Näin rastin, mutta 
housut tarttui haaruista johonkin vuorimännyt oksaan ja piti punnertaa että pääsin leimaamaan. Tuo rako 
lähti  ihan tarkasti juoksuradan kulmasta, kuten kartta millilleen kertoo. Piirrosten mukaan näyttäisi siltä, 
että Mika ja Jan-Erik osasivat mennä oikein. Askon gps-viivasta ei osaa päätellä. Jukka kertoi menneensä 
puskan läpi kuten Joonakin on mennyt. On muistettava, että tummin vihreä (läpipääsemätön kasvillisuus) on
sprinttikartalla kiellettyä aluetta. Jos olisi ollut kilpailu, olisin laittanut tälle rastille vahdin (kuin myös 
ykkösen tunnelin päälle) kirjaamaan hylsyjä.

27.-M Pusikosta väkisin ulos ja sitten vaan juoksua. Nämä välit selvät. GPS-miehet löysivät suoraan nurkasta 
maaliin. Kierto kadun kautta toi 50 m lisämatkaa (Usain Boltilla se tekisi lisäaikaa 5 sek)

Pitää muistaa kuitenkin, että kyseessä oli keskimatka, jossa sprinttiosien sekunnit eivät merkitse yhtä paljon 
kuin aidossa sprintissä. Heikki

Varsin mielenkiintoista. Oli lyhyttä ja pitkää väliä ja tarkkoja pisteitä. Tämä oli selvästi helpompaa kuin 
tiheässä synkässä poluttomassa sumuisessa korpimetsässä (niissä olen töpeksinyt oikein kunnolla viime 
viikkoina). Mittakaava aiheuttaa sen, että helposti juokseen ohi rastista.  Pitäisi juosta paljon kovempaa. 
Väliajoista näkee, että en varsinaisesti tehnyt isoja kömmejä kuin yhden, mutta kun joka välillä jää  vähän se 
riittää.

Vaikka Mylsän keskusta on tuttu paikka, eipä siitä juurikaan ole apua. 
Muutaman pisteen ehkä tiesi ja isommat rakennukset tunnistaa. GPS oli melkoisen huonolaatuinen. Outoa 
vaikka oli niin kirkas keli. PAksulla pilvipeitteellä se on yleensä heikompi. Hyvin huomaa, että 
alikulkutunneleissa käyrä menee omille teileen. Eli jos olisin jättänyt hölmöilyt pois, ajasta olisi lähtenyt 
ehkä 4 minuuttia - ei sen enempää.

Kesällä kuntsarit ehdottomasti samaan maastoon ja syksyllä yökuppi!


