Espoo 10.9.2014 / PerttiS.

Maratonin aikakontrollit (sulkuajat) tarkistettu / AW 8.9.2014
RantaKympin maaliintulo muutettu; Otaniemen kentän alueella nyt samalla tavalla kuin Maraton ja
Puolimaraton / AW 8.9.2014

Espoon RantaMaraton –tapahtumat 2014;
reittikuvaukset nettiin
MARATON, PUOLIMARATON ja RANTAKYMPPI
MARATON:
LÄHTÖPORTTI: Otaranta / Luolamiehentien risteyksen suojatie.
LÄHTÖVIIVA = Suojatien pohjoislaita; liikennemerkki oikealla lähtölinjalla.
LÄHTÖ – 1 km
Otaranta; käytetään ajorataa koko leveydeltään.
Käännös oikealle Otaniementielle.
Otaniementie; käytetään ajoradan oik.puoleista ajokaistaa; käytettävissä koko Otaniementien
osuuden koko leveydeltään. Otaniementien keskiviivaa ei saa ylittää.
M1 – 2 km
Otaniementien osuus; kts edellä.
n.1,9km käännös oikealle ulkoilutielle Maarinrantaan.
M2 – 3 km
Käännös vasemmalle puusillan yli. Ulk.tietä (Rantaraittia) suoraan eteenpäin.
M3 – 4 km
Käännös vasemmalle kvl-väylälle, Kehä I:n alitus, jonka jälkeen käännös vasemmalle kvl-väylälle.
Käännös oikealle ulkoilutielle, jota suoraan eteenpäin. Kivennavantien ylitys.
M4 – 5 km
Ulkoilutietä suoraan eteenpäin.
n.4,6km HUOLTO1 Pohjois-Tapiola/Mankkaa; ulk.teiden risteyksessä.
Jatko vasemmalle ulkoilutietä. Koivuviidantien ylitys.
M5 – 6 km
Ulkoilutietä suoraan kohti Lukupuroa. Ulk.tie liittyy Mankkaanlaaksontien laitaan.

M6 – 7 km
Käännös oikealle, Mankkaanpuron puusillan ylitys.
Seur. ulk.teiden risteyksestä käännös vasemmalle.
n.6,35km Lukupuro hiekkakenttä (P-paikka);
ulos oikealta paperinkeräyspisteen vierestä Lukupurontien vasempaan laitaan (juoksualue erotetaan muusta kadusta tolpilla & nauhalla).
Lukupuronportin risteyksen ylitys suoraan, ja Parolantien vasenta laitaa n.170m.
Parolantieltä loiva käännös vasemmalle, sorapohjaa mainostornin oikealta puolelta Mankkaanlaaksontien pohjoisreunan kvl-väylälle.
Kokinkyläntien kvl-väylä, jyrkkä käännös vasemmalle.
Mankkaanlaaksontien alitus.
Alituksen jälkeen kvl-väylien T-risteyksestä jyrkkä käännös vasemmalle.
M7 – 8 km
Vas.kaiteen päästä 180 asteen U-käännös vasemmalle Mankkaanlaaksontien vas.laidan kvlväylälle kohti Kokinkylänsiltaa.
Kehä II:n ylitys Kokinkylänsiltaa pitkin.
Kokinkylänsolmun et.puolen kvl-väylien risteyksen kiertoliittymä sivuutetaan vasemmalta (liittymän
koroketta ei kierretä). Kiertoliittymästä vasemmalle.
Ylismäentien alitus, jonka jälkeen jyrkkä käännös vasemmalle sorapintaiselle ulk.väylälle ylämäkeen.
M8 – 9 km
Ulkoilutietä suoraan koirapuiston ohi.
M9 – 10 km
Ulkoilutietä suoraan. Ulk.tie liittyy Puolarintien kvl-väylään.
n.9,4km HUOLTO2 Puolarintie, bussipysäkin jälkeen.
Käännös oikealle sorapintaiselle ulkoilutielle.
M10 – 11 km
Puolarmaarin siirtolapuutarhan ohitus itä-/pohjoispuolelta.
n.10,4km Keskuspuisto Puolarmaarin pohjoispuoli; rinnakkaiset ulkoilutiet ennen kääntymistä Keskuspuiston pitkälle suoralle. Käytetään vasenta reittiä.
M11 – 12 km
n.11,35km Keskuspuisto, jätevesipumppaamoasema; käännös vasemmalle kohti Sunaa.
n.11,8km ulkoiluteiden risteys; käännös vasemmalle.
M12 – 13 km

Ulkoilutietä suoraan kohti Malminkorpea.
Tuplapuusillan ylitys; käytetään oikeanpuoleista siltaa.
n.12,9km HUOLTO3 Malminkorpi, ulk.teiden risteys.
Huollon jälkeen oikealle ulk.tien jyrkkään nousuun.
M13 – 14 km
Ulkoilutietä kohti Finnoontietä.
Finnoontien alitustunneli. Seuraavasta ulk.teiden T-risteyksestä oikealle.
M14 – 15 km
Ulkoilutietä kohti Latokasken kuntorataa.
M15 – 16 km
Latokasken kuntoradan risteykset; käännös vasemmalle Kivenlahden suuntaan.
Pellavakaskentien ylitys.
M16 – 17 km
Ulkoilutietä kohti Kivenlahden teollisuusaluetta.
Vuoriharjunpuiston ylitys.
Tillinmäentien uuden puusillan ylitys.
M17 – 18 km
n.17,7km ulk.teiden Y-haarasta vasemmalle ylös.
n.17,85km Kivenlahden teollisuusalue; Ruukintien ylitys suoraan suojatietä pitkin toisella puolella
olevalle kvl-väylälle vasemmalle.
Käännös oikealle ulkoilutielle.
M18 – 19 km
n.18,1km HUOLTO4 Kiviruukki, Bilteman kohdalla sijaitseva ulkoilutien levitysalue.
Länsiväylän alitus tunnelin kautta.
Kivenlahdentien alitus alikulkutunnelin kautta.
Käännös oikealle kvl-väylälle, edelleen seur. kvl-väylien risteyksestä vasemmalle.
Meripoijun ylitys suoraan, kvl-väylää (Lainepolku) eteenpäin alamäkeen.
Kivenlahdenkadun alitus alikulkutunnelin kautta.
Välittömästi alikulkutunnelin jälkeen U-käännös jyrkästi vasemmalle betoniluiskaa pitkin ylös Kivenlahdenkadun oik.laitaan (etelälaita) laatoitetulle kvl-väylälle, jota pitkin oikealle kohti Merivalkamaa.
Merivalkaman ylitys suojatietä pitkin suoraan.
Merenkäynnin ylitys suojatietä pitkin suoraan.
Käännös oikealle Merivirran oik.laidan kvl-väylälle, jota pitkin pudotetaan rantaan Saaristovenelaiturin vas.puolelle.
Käännös vasemmalle Rantaraitille (Aallokkoranta).
M19 – 20 km

Aallokkoranta; käännös vasemmalle, ja heti seuraavasta kvl-väylien risteyksestä oikealle (=korkea
kerrostalo vas.puolelta kiertäen).
n.19,2km, Kivenlahti Tyrskyranta; ulk.teiden haarasta vasemmalle kohti Tyrskyvuoren nousuja.
-Rinnakk. ulkoilutiet ennen nousua Tyrskyvuorelle; käytetään vasenta kivettyä reittiä.
Tyrskyvuoren ylitys (”kamelinkyttyränousut”) ulkoiluteitä käyttäen.
Tyrskyvuoren osuudella runsaasti ulk.teiden haaroja ja risteyksiä!
Tyrskyvuoren jälkeen laskussa ulk.teiden T-risteyksestä jyrkkä käännös oikealle alas kohti rantaa
(RR/Tapiola –suuntaan).
M20 - 21 km
Ulkoilutietä kohti Laurinlahtea/Ristiniementietä.
n.20,45km, Laurinlahti
Ristiniementien ylitys suoraan suojatietä pitkin vas.puolella olevalle kvl-väylälle, jota oikealle.
Jatketaan Ristiniementien kvl-väylää pitkin etelään päin.
n.20,85km; Ristiniementien ylitys suoraan kohti oikealta puolella alkavaa sorapintaista ulk.tietä.
Ulk.tietä Ristiniemi vasemmalle kiertäen.
M21 – 22 km
21,10km – PUOLIMARATON –kohta (=VÄLIAIKAPORTTI)
Ulk.tietä suoraan eteenpäin, ulk.teiden risteyksestä käännös oikealle, sillan ylitys.
Ulk.tietä Soukanlahden/Soukanrannan suuntaan.
M22 – 23 km
n.22,3km HUOLTO5 Soukanlahti, ulkoilutien levitysalue.

-Maratonin aikakontrollipiste1 (3h 10min).
Soukanrannan ulk.tietä Soukan rantatien suuntaan. Ulk.tie liittyy Soukan rantatien kvl-väylään.
M23 – 24 km
Soukan rantatie; käytetään oikean puolen kvl-väylää.
Käännös vasemmalle Soukansalmentielle suojatietä pitkin.
Soukansalmentie; käytetään vas.puolen kvl-väylää / ajorataa; mittaus- / merkkaus-/ juoksulinjat
suorinta reittiä.
M24 – 25 km
Soukansalmentieltä käännös oikealle ulk.tielle.
Soukanniitty; juostaan katua pitkin.
n.24,9km käännös vasemmalle sorap. ulk.tielle. Soukanväylän alitus tunnelin kautta.
Ulk.tietä pitkin nousu Vesiniityntien päähän.
M25 – 26 km
Vesiniityntie; juostaan katua pitkin.
n.25,3km, Riilahti; Vesiniityntie/Riilahdentie risteys.
Risteyksen mittaus-, merkkaus- ja juoksulinjat katua pitkin.

Riilahdentien osuus (n.220m), käytetään tien oikeata laitaa.
Riilahdentieltä käännös oikealle ulk.tielle.
M26 – 27 km
Käännös vasemmalle Kaitalahdenrantaan.
Nousu/käännös oikealle ylös Karpintielle. Karpintie juostaan katua pitkin.
Karpintieltä käännös oikealle ulk.tielle, jota pitkin Hyljelahden/Villa Rulluddin suuntaan.
M27 – 28 km
n.27,3km HUOLTO6 Rullaniemi, Rullaniementie/Villa Rulludd kääntöpaikka.
Käännös oikealle, Marjaranta. Juostaan katua / oik.reunan jalkakäytävää pitkin.
Käännös oikealle ulk.tielle, jota pitkin Hyljelahdentien laitaan asti.
Käännös oikealle Hyljelahdentielle.
Käännös oikealle Hylkeenpyytäjäntielle, oikeaan laitaan.
M28 – 29 km
Suomenojan voimalaitos; Hylkeenpyytäjäntien suoran (n.500m) osuus, käytetään kadun oikeata
laitaa.
Hylkeenpyytäjäntien suoran jälkeen käännös vasemmalle, edelleen puusillan ylitys oikealle.
Käännös oikealle Nuottalahden suuntaan (RR).
M29 – 30 km
Nuottalahti; ulk.tietä (Rantaraittia) suoraan kohti Sepetlahden venesatamaa.
Sepetlahden ylitys.
Käännös oikealle; Sepetlahden venesataman puusillan ylitys.
Nuottakuja; jyrkkä käännös vasemmalle Nuottatielle. Molemmat juostaan katua pitkin.
Nuottatie, käytetään kadun oikeata laitaa, josta erittäin jyrkkä käännös oikealle ulkoilutielle.

n.M29,98km MARATON- ja PuoliMaraton -reittien yhtymäkohta jyrkässä oik.käännöksessä
(n. P8,88km).

M30 - 31 km
Ulk.tietä (Rantaraittia) suoraan eteenpäin, kohti Nokkalanniemen venesatamaa.
M31 – 32 km
Ulk.tietä (Rantaraittia) suoraan eteenpäin, Nokkalanniemen venesataman ohi.
Nokkalanpuiston ylitys suoraan.
Nokkalanpolku.
Nokkalanniementien ylitys suoraan.

n.31,6km HUOLTO7 Matinlahti, Matinlahdenranta; Merenneito-ravintolan kohdalla.

-Maratonin aikakontrollipiste2 (4h 30min).

n.31,6km (= PuoliMaraton-reitin 10,55km) –kohta (=VÄLIAIKAPORTTI); Matinlahdenranta
Merenneito-ravintolan kohdalla.
M32 – 33 km
Villa Kolikarin -alueen kierto vasemmalta.
Käännös vasemmalle Palosaarentielle aivan sorapintaisen käännöksen vasenta laitaa.
Käännös oikealle Koukkuniementielle; käytetään oikean laidan jalkakäytävää.
Käännös oikealle Koukkuniemenkujalle, jota pitkin alas Rantaraittia kohti.
Jyrkkä käännös vasemmalle ulk.tielle (Rantaraitille), jota pitkin suoraan eteenpäin.
M33 – 34 km
Haukilahden kaarisillan ylitys.
Käännös oikealle Iirislahden sillalle.
Iirislahden sillan ylitys, jonka jälkeen jyrkkä käännös oikealle.
Rantaraittia Haukilahden venesataman ympäri laatoitusta pitkin oikealle.
M34 – 35 km
Rantaraittia eteenpäin Mellstenintien eteläp. ulk.tielle.
Toppelundin päiväkodin jälkeen ulk.teiden Y-risteyksestä vasemmalle, jonka jälkeen oikealle kaartaen kohti Hietaniementietä.
M35 – 36 km
Käännös vasemmalle Hieteniementielle.
Käännös oikealle Westendintien eteläp. kvl-väylälle.
Westendintie; käytetään oikean laidan kvl-väylää / jalkakäytävää.
n.35,5km HUOLTO8 Westendintie, rantaosuus (Hiiralankaari).

-Maratonin aikakontrollipiste3 (5h 5min).
M36 – 37 km
Pikkusaartenkujan ylitys.
Westendintie; juostaan oikean laidan kvl-väylää / jalkakäytävää.
Lyökkiniemen ylitys kahdesti (poikittainen ”U”-katu).
Kuninkaanniemen ylitys.
Käärmesaarenkujan ylitys.
M37 – 38 km
Kuninkaansataman ylitys.
Kuninkaansataman risteyksen ylityksen jälkeen kvl-väylää suoraan, hotellityömaan tontin kierto
vasemmalta.
Käännös oikealle Länsiväylän eteläpuolen kvl-väylälle.
Kvl-väylältä jyrkkä käännös oikealle Karhusaareen ulk.tielle.
M38 – 39 km

Karhusaaren ulkoilutietä.
Karhusaaren Taidekeskuksen alueen läpi sorapint. ulk.tietä pitkin oikealta kiertäen.
M39 – 40 km
Länsiväylän alitus tunnelin kautta. Jyrkkä käännös vasemmalle kvl-väylälle.
n.39,4km HUOLTO9 Nokia, Länsiväylän pohj.puolen kvl-väylän levennysalue.
Välittömästi huollon jälkeen käännös oikealle Keilalahden rantaraitille.
Keilaterassi, Keilasatama.
M40 – 41 km
Keilaniemi; Fortumin tornin jälkeen käännös vasemmalle.
Keilarannan ylitys vasemmalta suojatietä pitkin.
Karhusaarentien alitus, jonka jälkeen vasemmalle nousuun kvl-väylää pitkin.
Mäen päällä käännös oikealle.
Miestentien ylitys suoraan yli kvl-väylälle (palatessa ei juosta Miestentien ajorataa pitkin).
Käännös oikealle kvl-väylälle.
-Ylityksen ohjaus suoraan kadun yli Miestentien vasemm.puolen kvl-väylälle.
M41 – 42,234 km MAALI
Otaniementien ylitys suoraan suojatietä pitkin kvl-väylälle (palatessa ei juosta Otaniementien
ajorataa pitkin). Käännös vasemmalle kvl-väylälle.
Käännös oikealle Otarantaan; käytetään vapaasti ajorataa / kadun oikean puolen kvl-väylää lähtölinjalle (Luolamiehentien risteyksen jälkeiselle suojatielle) asti.
Käännös vasemmalle P-paikan kautta urheilukentälle.
Käännös oikealle; takasuoran metallikaiteen ulkopuolta takakaarteeseen, josta pudotus juoksuradalle.

MAALIPORTTI: Otaniemen urh.kenttä, Dipolin puol.suora;
pituushyppypaikan hiekkalaatikon päädyn kohdalla.
MAALIVIIVA = juoksusuunnassa 10,00m ennen radan 40m juoksun lähtöviivaa;
merkitty juoksuradan ulkoreunukseen.

PUOLIMARATON:
LÄHTÖPORTTI: Otaranta / Luolamiehentien risteyksen suojatie.
LÄHTÖVIIVA = Suojatien pohjoislaita; liikennemerkki oikealla lähtölinjalla.
LÄHTÖ – 1 km
Otaranta; käytetään ajorataa koko leveydeltään.
Käännös vasemmalle Otaniementielle.
Otaniementie; käytetään ajorataa koko leveydeltään.
Käännös oikealle Miestentielle.
Käännös vasemmalle kvl-väylälle. Edelleen seuraavasta kvl-väylien T-risteyksestä oikealle.
P1 – 2 km
Kvl-väylää Karhusaarentien suuntaisesti Länsiväylän varteen.
Hagalundintien (Kehä I) alitus.
Karhusaarensolmu; kvl-väylää länteen.
P2 – 3 km
Kvl-väylää Länsiväylän vartta länteen.
Tapiolantien alitus (Tapiolansolmu).
P3 – 4 km
Etelätuulentien alitus (Westendinsolmu).
Kvl-väylää Länsiväylän vartta länteen.
Hakamaantie.
n.3,5km HUOLTO1 Tapiola / Hakamaantie.
Käännös vasemmalle Hakamäentielle.
Jyrkkä käännös vasemmalle Suvisillalle, Länsiväylän yli eteläpuolelle.
P4 – 5 km
Suvisillan ylityksen jälkeen jyrkkä käännös oikealle kvl-väylälle, jota pitkin Länsiväylän vartta kohti
Haukilahdensolmua.
P5 – 6 km
Haukilahdensolmu; kvl-väylää Haukilahdenkadun ali.
Kvl-väylää pitkin suoraan kohti Matinsolmua.
P6 – 7 km
Matinsolmu; käännös vasemmalle ulk.tielle. Käännös oikealle puusillan yli.
Matinpurontie / Matinpuronpolku.
Käännös vasemmalle ulk.tielle. Hauenkalliontien ylitys.
Ulk.tietä Matinkylän Urh.puiston itälaitaa suoraan etelään.

Iirislahdenpolun ylitys, ulk.tietä suoraan eteenpäin.
P7 – 8 km
Matinkylän Urh.puisto;ennen sulkapallohallia jyrkkä käännös oikealle, penkasta ylös hallin Ppaikalle. Sulkapallohallin P-paikan läpi.
Käännös vas. Matinkartanontielle; käytetään vas.puolen kvl-väylää.
Edelleen Aapelinkadulle.
Jyrkkä käännös vasemmalle Paulinpolulle. -Käännös oikealle kvl-väylälle.
Käännös vasemmalle Matinlahdenkujalle. -Käännös oikealle kvl-väylälle/ulk.tielle.
Matinkyläntien alitus. Ulk.tietä suoraan eteenpäin.

n.7,9km HUOLTO2 Matinkylä.
Ulk.tietä suoraan eteenpäin.
P8 – 9 km
Ulk.tietä suoraan eteenpäin.
n.8,3km Ulk.teiden T-risteyksestä oikealle Sepettorpan puistoalueen kiertävälle ulk.tielle, josta
noustaan Nuottaniementien kvl-väylälle kadun vas.laitaan.
Nuottaniementie; käytetään vas.puolen kvl-väylää Nuottatien suojatielle asti.
Nuottaniementien ylitys suojatietä pitkin oikealle, Nuottatien vas.puolen kvl-väylälle.
Käännös vasemmalle ulkoilutielle.
n.P8,88km PuoliMaraton- ja MARATON-reittien yhtymäkohta (n. M29,98km).
Reittikuvaus P9km – P21,1km; kts. MARATON M30km- M42,2 km vastaavasti;
reitit ovat loppuosaltaan täsmälleen identtiset.

Loppuosuuden km-paikat ovat pareittain n.98m etäisyydellä toisistaan;
esim. P9km km-paikka on n.98m M30km:n jälkeen, P10km on n.98m M31km:n jälkeen, jne:
M30km
M31km
M32km
M33km
M34km
M35km
M36km
M37km
M38km
M39km
M40km
M41km
M42km

--------------

P9km
P10km
P11km
P12km
P13km
P14km
P15km
P16km
P17km
P18km
P19km
P20km
P21km

n.10,55km HUOLTO3 (=maratonin HUOLTO 7) Matinlahti, Matinlahdenranta; Merenneitoravintolan kohdalla.
10,55km PuoliMaraton-reitin puoliväli (=VÄLIAIKAPORTTI); Matinlahdenranta
Merenneito-ravintolan kohdalla.

n.14,4km HUOLTO4 (=maratonin HUOLTO 8) Westendintie, rantaosuus (Hiiralankaari).

n.18,3km HUOLTO5 (=maratonin HUOLTO 9) Nokia, Länsiväylän pohj.puolen kvl-väylän levennysalue.

MAALIPORTTI: Otaniemen urh.kenttä, Dipolin puol.suora;
pituushyppypaikan hiekkalaatikon päädyn kohdalla.
MAALIVIIVA = juoksusuunnassa 10,00m ennen radan 40m juoksun lähtöviivaa;
merkitty juoksuradan ulkoreunukseen.

RANTAKYMPPI & AALTOKYMPPI & KICKBIKEKYMPPI 10KM:
LÄHTÖPORTTI: Otaranta / Luolamiehentien risteyksen suojatie.
LÄHTÖVIIVA = Suojatien pohjoislaita; liikennemerkki oikealla lähtölinjalla.
LÄHTÖ – 1 km
RantaKympin reitin ensimmäiset 0,98km täsmälleen samoin kuin PuoliMaratonillakin.
Otaranta; käytetään ajorataa koko leveydeltään.
Käännös vasemmalle Otaniementielle.
Otaniementie; käytetään ajorataa koko leveydeltään.
Käännös oikealle Miestentielle.
Käännös vasemmalle kvl-väylälle. Edelleen seuraavasta kvl-väylien T-risteyksestä vasemmalle.
K1 – 2 km
Karhusaarentien alitus, jonka jälkeen oikealle nousuun kvl-väylää pitkin.
Keilarannan ylitys suoraan suojatietä pitkin.
Ylityksen jälkeen shikaani jyrkkä vasen-oikea, jonka jälkeen alas Keilalahden rantaan.
Keilalahden rantaraittia oikealle.
Keilalahdenranta.
Keilasatama.
K2 – 3 km
Keilaterassi. Nousu kvl-väylälle Länsiväylän varteen, käännös vasemmalle.
Länsiväylän alitus tunnelia pitkin kohti Karhusaaren Taidekeskusta.
Ulk.tietä Taidekeskuksen alueen läpi, oikealle Karhusaaren ulk.tielle.
K3 – 4 km
Karhusaaren ulk.tietä.
Nousu Länsiväylän eteläpuolen kvl-väylälle, käännös vasemmalle.
K4 – 5 km
Kvl-väylää Länsiväylän vartta. Käännös oikealle, Länsiväylän alitus, ulk.tietä vasemmalle kohti
Länsirantaa.
P-paikan sivuutus vasemmalta, käännös oikealle Sateenkaarelle, ja siirtyminen suoraan Sateenkaaren vasempaan laitaan.
-Reittimuutos v.2012 verrattuna; Otsolahden länsipuolen ”S”-mutka jää R10-reitiltä pois.
Ennen Otsolahden venesatamaa käännös vasemmalle ulk.tielle kohden Leimuniittyä.
K5 – 6 km
n.5,0km HUOLTO Leimuniitty/Satama-allas.

Satama-altaan kulmalta jyrkkä käännös oikealle, edelleen suoraan sorapint. ulk.tielle.
Itärantaa katua pitkin n.30m.
Käännös oikealle kvl-väylälle, jyrkkä käännös vasemmalle, Tapiolantien alitus.
Alituksen jälkeen shikaani vasen-oikea, ja kvl-väylää nousuun kohti Hagalundinsiltaa.
K6 – 7 km
Nousussa kvl-väylien Y-risteyksestä oikealle.
Käännös oikealle, Hagalundinsillan (Kehä I:n) ylitys vesitornin viereen.
Käännös vasemmalle Tekniikantielle jyrkkään alamäkeen.
Tekniikantien osuus Tietotien risteyksen ohi juostaan katua pitkin.
Micronovan kohdalta Tekniikantien kvl-väylälle oikealle.
Otaniementien kvl-väylää, edelleen Otaniementien ylitys suoraan ulkoilutielle kohti Maarinrantaa.
K7 – 8 km
Maarinranta, ulk.teiden risteys; käännös oikealle. Edelleen Otaniemen kiertävälle ulk.tielle.
K8 – 9 km
Otaniemen pohj.kärjen kiertävää ulk.tietä.
K9 – 10 km
Otaniemen kiertävää ulk.tietä kohti Otasatamaa / Otarantaa.
Otasataman kohdalla ulk.tieltä suoraan asfalttitielle Otarantaan; jyrkkä käännös oikealle P-paikan
kautta urheilukentälle.
Käännös oikealle; takasuoran metallikaiteen ulkopuolta takakaarteeseen, josta pudotus juoksuradalle.
MAALIPORTTI: Otaniemen urh.kenttä, Dipolin puol.suora;
pituushyppypaikan hiekkalaatikon päädyn kohdalla.
MAALIVIIVA = juoksusuunnassa 10,00m ennen radan 40m juoksun lähtöviivaa;
merkitty juoksuradan ulkoreunukseen.

