
ANDIN LENKKI, YHTEENVETO REITINMITTAUKSESTA, 19.2.2017. 
 

Kyseessä on enimmäkseen asfalttipintaisilla kevyen liikenteen väylillä kulkeva ulkoilureitti Salossa. Mittauksen alku- 

ja päätepisteenä oli Salon urheilupuisto, tarkemmin aidankulma urheilupuiston parkkipaikan vieressä, Perniöntien 

puolella. 

Andin lenkki 

Pitkä lenkki 

 

Kuva 1 Andin pitkä lenkki 

Pitkä lenkki kiertää Salon urheilupuiston, Salon golfkentän, alittaa Salon ohikulkutien ja tulee Tammisaarentien 

suuntaisesti kulkevaa kevyen liikenteen väylää Perniöntien kevyen liikenteen väylälle, josta kohti urheilupuistoa. 

Kierroksen pituudeksi mittasin 5 884,1 metriä. 

Lyhyt lenkki 

 

Kuva 2 Andin lyhyt lenkki 



Lyhyt lenkki kiertä urheilupuistosta suoraan kevyen liikenteen väylää pitkin Karjaskyläntien kevyen liikenteen 

väylälle, josta Tahkonkadun ja Perniöntien kautta takaisin urheilupuistoon. 

Tämän kierroksen pituudeksi mittasin 1 820,4 metriä. 

 

Andi-maraton 

Samassa yhteydessä mittasin Andi-maratonin uuden reitin, sillä tietöiden valmistuttua pitkä kierros oli nyt valmis 

virallisesti mitattavaksi.  

 

Kuva 3 Reittikartta, Andi-maratonin pitkä kierros 

 

Kuva 4 Reittikartta, Andi-maratonin lyhyt kierros 

 



Jones-counterin ennakko- ja jälkikalibroinnit tehtiin urheilupuiston vieressä kulkevan Perniöntien suuntaisella kevyen 

liikenteen väylällä 300 metrin kalibrointisuoralla, jonka on alun perin mitannut Tero Töyrylä. Tarvetta 

kalibrointisuoran uudelleen mittaamisen ei havaittu, sillä luotin Töyrylän mittaukseen.  

Mittausajankohdasta johtuen reitillä oli runsaasti jäätä, hiekoitussepeliä ja vesilammikoita, jotka haittasivat 

optimaalisen mittausreitin ajamista.  

Pitkän kierroksen pituudeksi mittasin 6 315,1 metriä. Lyhyeen kierrokseen ei ole tullut muutoksia, joten aikaisemmin 

mitattu 2 083,5 metriä pitää yhä paikkansa. 

Eri matkojen pituudet ja vaadittava lisämatka täysien kierrosten lisäksi: 

 Maraton: 6 x 6315,1 m + 2 x 2083,5 m = 42057,6 m, puuttuu 137,4 metriä joka kompensoidaan sijoittamalla 

lähtö 137,4 metriä ennen maaliviivaa. Maratonin pituudeksi tulee näin: 137,4 m + (2 x 2083,5 m) + (6 x 

6315,1 m) = 42195,0 metriä 

 Puolimaraton: 3 x 6315,1 m + 1 x 2083,5 m = 21028,8 m, puuttuu 68,7 metriä, joka kompensoidaan 

sijoittamalla lähtö 68,7 metriä ennen maaliviivaa. Puolimaratonin pituudeksi tulee näin: 68,7 m + 2083,5 m + 

(3 x 6315,1 m) = 21097,50 metriä. 

 1/4-maraton: 2 x 2083,5 m + 1 x 6315,1 m = 10482,1 m, puuttuu 66,65 metriä, joka kompensoidaan 

sijoittamalla lähtö samaan pisteeseen kuin puolimaratonin lähtö. Neljännesmaratonin pituudeksi tulee näin: 

68,7 m + (2 x 2083,5 m) + 6315,1 m = 10550,8 metriä. 

 1/8-maraton: 2 x 2083,5 m = 4167,0 m, puuttuu 1107,38, joka kompensoidaan sijoittamalla lähtö 66,4 metriä 

maaliviivalta juoksusuuntaan. Lisäksi juostaan yksi täysi kierros urheilupuiston parkkipaikan ympäri. 1/8-

maratonin pituudeksi tulee näin: 520,5 m + 586,9 m + (2 x 2083,5 m) = 5274,4 metriä 

Andi-maratonin matkojen virallisesti mitatut pituudet ovat: 

 Maraton: 137,4 m + (2 x 2083,5 m) + (6 x 6315,1 m) = 42 195,00 m 

 Puolimaraton: 68,7 m + 2083,5 m + (3 x 6315,1 m) = 21 097,50 m 

 1/4-maraton: 68,7 m + (2 x 2083,5 m) + 6315,1 m = 10 550,80 m 

 1/8-maraton: 520,5 m + 586,9 m + (2 x 2083,5 m) = 5 274,40 m 

 

 

Jari Tomppo 
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LIITE 1 Mittaustulokset 

  
Mittauksissa käytetty reittikartta on Andi-Maratonin nettisivulla:  
http://www.mwegerano.com/andi-maraton/Andi-Maraton2-2.png 

  Päivän kalibrointivakio 12000,74       

  
Andi-maraton 2017 ja 
Andin lenkki 

Laskuri ero m 
matka yht. 

m 

K1 
Aidankulmassa oleva kyltti, Salon 
urheilupuiston ja Perniöntien kulma 

167272       

K2 
Salon urheilupuiston risteys, 
opastekyltti 

236846 69574 5797,48   

K1 
Urheilupuiston P-alue kevyen 
liikenteen väylää kiertäen 

243058 6212 517,63   

K2 
K1->K2, suoraan kevyen liikenteen 
väylää 

244098 1040 86,66   

  Andi-maraton, pitkä kierros      6315,11  

  Salon kaupunki: Andin pitkä lenkki      5884,14  

K1 
Salon kaupunki: Andin lyhyt lenkki, 
lähtö 

245370       

K1 
Salon kaupunki: Andin lyhyt lenkki, 
maali 

267217 21847  1820,47 

 




