Joensuu Run 2017 – reitit
Pitkällisen suunnittelun ja pähkimisen päätteeksi olemme saaneet vihdoin ja viimein reitit hyvin lähelle sitä
muotoa kuin ne tulevat tapahtumassa olemaan. Kevät ei ihan vielä ole Joensuuhun asti päässyt, joten
tarkastusmittausta voimme tehdä vasta ensi viikon loppupuolella.
Karttalinkissä näkyvät kaikki reitit, mutta vasemmasta reunasta saa näkyviin vain haluamansa reitin. Kaikki
Joensuu Run-reitit juostaan myötäpäivään. Kaikkien matkojen lähtö- sekä maalipaikkana tulee olemaan
Mehtimäen Keskuskenttä.
Alla vielä sanalliset kuvaukset reiteistä. Huomatkaa, että tarkistusmittauksen jälkeen reitteihin saattaa tulla
pieniä viilauksia.

VIRTASEN VITONEN

”Virtasen Vitonen on normaalin ihmisen 5,5 kilometriä”. Matka ei siis tule olemaankaan mikään tarkka
tasaluku.

Virtasen Vitonen juostaan yhtenä lenkkinä. Virtasen Vitosella juostaan aluksi noin puoli kierrosta
Keskuskentällä. Sen jälkeen poistutaan Uimahalli Vesikon suuntaan. Juostaan Yliopistonkadun reunaa
Ystävyydenpuiston reunaan. Juostaan puiston läpi vinosti Siltakadun varteen. Siltakadun vartta juostaan
Itäsillalle. Itäsillan yli Itärannalla kulkevalle kevyen liikenteen väylälle asti. Joen rantaa juostaan
Ylisoutajansillalle saakka. Ylitetään silta ja jatketaan Pielisjoen toista rantaa kohti Eteläkatua. Eteläkadun
viertä Länsikadulle. Länsikadun viertä juostaan Suvantokadun risteykseen asti, josta käännytään
urheilukentän ja leikkipuiston välistä kulkevalle pyörätielle. Uimahallin ja Areenan kulmalta juostaan
maaliin.
Virtasen Vitosella ei tule olemaan järjestäjän juomapisteitä.

10 KM

10km tulee olemaan tarkka 10 kilometriä.
10km juostaan yhtenä lenkkinä. Kympillä juostaan aluksi noin puoli kierrosta Keskuskentällä. Sen jälkeen
poistutaan Uimahalli Vesikon suuntaan. Juostaan Yliopistonkadun reunaa Ystävyydenpuiston reunaan.
Juostaan puiston läpi vinosti Siltakadun varteen. Siltakadun vartta juostaan Itäsillalle. Itäsillan yli Itärannalla
kulkevalle kevyen liikenteen väylälle asti. Joen rantaa juostaan Ylisoutajansillalle saakka. Ylitetään silta ja
jatketaan Pielisjoen toista rantaa kohti Eteläkatua. Eteläkadun viertä Länsikadulle. Länsikadun viertä
Linnunlahden uimarannan risteykseen. Siitä juostaan kohti Laululavan edestä Linnunlahdentien varteen.
Linnunlahdentien vartta juostaan aina Botanialle asti. Botanian jälkeen käännytään Vainoniementielle ja

jatketaan ”Isona Kolmiona” tunnettua ulkoilureittiä kohti Siilaista. ”Kolmion” oikeassa kulmassa kääntyy
matka takaisin kohti kisakeskusta. Heinäpurontien ylityksen jälkeen käännytään ”Pikkukolmion” lyhyelle
sivulle. Kuusitielle saavuttaessa käännytään vasemmalle, josta jatketaan kohti uimahalli Vesikkoa.
Uimahallin kulmalta juostaan maaliin.
10 kilometrin lenkillä tullee olemaan kaksi järjestäjän juomapistettä. Sijainnit ovat suunnilleen 5,5km ja
8km.

PUOLIMARATON

Puolimaraton tulee olemaan tarkka 21,0975 kilometriä.
Puolimaraton juostaan kahtena lenkkinä. Aluksi juostaan reilu kierros Keskuskentällä. Sen jälkeen
poistutaan Uimahalli Vesikon suuntaan. Juostaan Yliopistonkadun reunaa Ystävyydenpuiston reunaan.
Juostaan puiston läpi vinosti Siltakadun varteen. Siltakadun vartta juostaan Itäsillalle. Itäsillan yli Itärannalla
kulkevalle kevyen liikenteen väylälle asti. Joen rantaa juostaan Ylisoutajansillalle saakka. Ylitetään silta ja
jatketaan Pielisjoen toista rantaa kohti Eteläkatua. Eteläkadun viertä Länsikadulle. Länsikadun viertä
Linnunlahden uimarannan risteykseen. Siitä juostaan kohti Laululavan edestä Linnunlahdentien varteen.
Linnunlahdentien vartta juostaan aina Botanialle asti. Botanian jälkeen käännytään Vainoniementielle ja
jatketaan ”Isona Kolmiona” tunnettua ulkoilureittiä kohti Siilaista. ”Kolmion” oikeassa kulmassa kääntyy
matka takaisin kohti kisakeskusta. Heinäpurontien ylityksen jälkeen käännytään ”Pikkukolmion” lyhyelle
sivulle. Kuusitielle saavuttaessa käännytään vasemmalle, josta jatketaan kohti uimahalli Vesikkoa. Kolmion

kärjestä käännytään oikealle kohti Mehtimäen tekonurmea. Areenan ja jäähallin välistä juostaan
Länsikadun varteen, josta käännytään vasemmalle. Länsikadun viertä juostaan Suvantokadun risteykseen
asti, josta käännytään urheilukentän ja leikkipuiston välistä kulkevalle pyörätielle. Uimahallin ja Areenan
kulmalta jatketaan toiselle kierrokselle, joka on juuri samanlainen kuin ensimmäinenkin kierros. Uimahallin
kulmalta juostaan maaliin.
Puolimaratonilla tullee olemaan kuusi järjestäjän juomapistettä. Sijainnit ovat suunnilleen 5,5km, 8km,
9,5km, 16km, 18,5km ja 20,5km.

MARATON

Maraton tulee olemaan tarkka 42,195 kilometriä.
Maraton juostaan neljänä lenkkinä. Kaksi ensimmäistä lenkkiä ovat samat kuin puolimaratonilla. Aluksi
juostaan noin puolitoista kierrosta Keskuskentällä. Sen jälkeen poistutaan Uimahalli Vesikon suuntaan.
Juostaan Yliopistonkadun reunaa Ystävyydenpuiston reunaan. Juostaan puiston läpi vinosti Siltakadun
varteen. Siltakadun vartta juostaan Itäsillalle. Itäsillan yli Itärannalla kulkevalle kevyen liikenteen väylälle
asti. Joen rantaa juostaan Ylisoutajansillalle saakka. Ylitetään silta ja jatketaan Pielisjoen toista rantaa kohti
Eteläkatua. Eteläkadun viertä Länsikadulle. Länsikadun viertä Linnunlahden uimarannan risteykseen. Siitä
juostaan kohti Laululavan edestä Linnunlahdentien varteen. Linnunlahdentien vartta juostaan aina
Botanialle asti. Botanian jälkeen käännytään Vainoniementielle ja jatketaan ”Isona Kolmiona” tunnettua
ulkoilureittiä kohti Siilaista. ”Kolmion” oikeassa kulmassa kääntyy matka takaisin kohti kisakeskusta.

Heinäpurontien ylityksen jälkeen käännytään ”Pikkukolmion” lyhyelle sivulle. Kuusitielle saavuttaessa
käännytään vasemmalle, josta jatketaan kohti uimahalli Vesikkoa. Kolmion kärjestä käännytään oikealle
kohti Mehtimäen tekonurmea. Areenan ja jäähallin välistä juostaan Länsikadun varteen, josta käännytään
oikealle kohti Tiedepuistoa. Länsikadun viertä Linnunlahden uimarannan risteykseen. Siitä juostaan kohti
Laululavan edestä Linnunlahdentien varteen. Linnunlahdentien vartta juostaan aina Botanialle asti.
Botanian jälkeen käännytään Vainoniementielle ja jatketaan ”Isona Kolmiona” tunnettua ulkoilureittiä kohti
Siilaista. ”Kolmion” oikeassa kulmassa kääntyy matka vasemmalle, kohti Noljakkaa. Ennen Noljakan mäkeä
käännytään oikealle Noljakantien varteen. Noljakantien vartta juostaan aina Siilaisen S-marketille asti. Smarketin kohdalta käännytään Punaisten muistomerkille johtavalle hiekkatielle ja sen jälkeen juoksijat
ohjataan kohti Kisakeskusta. Heinäpurontien ylityksen jälkeen käännytään ”Pikkukolmion” lyhyelle sivulle.
Kuusitielle saavuttaessa käännytään oikealle ja jatketaan siirtolapuutarhojen ohitse kohti Kuntokeidasta.
Kuntokeitaan jälkeen käännytään vasemmalle ja jatketaan aina Mehtimäen skeittiparkille asti. Sieltä
käännytään oikealle ja jatketaan jäähallin ja Areenan välistä kohti Länsikatua. Länsikadun risteyksestä
jatketaan oikealle ja toiselle samanlaiselle lenkille. Kun tämän lenkin lopussa saavutaan Länsikadun varteen,
käännytään vasemmalle. Länsikadun viertä juostaan Suvantokadun risteykseen asti, josta käännytään
urheilukentän ja leikkipuiston välistä kulkevalle pyörätielle. Uimahallin kulmalta juostaan maaliin.
Maratonilla tullee olemaan 14 järjestäjän juomapistettä. Sijainnit ovat suunnilleen 5,5km, 8km, 9,5km,
16km, 18,5km ja 20,5km, 23km, 26,5km, 29km, 31km, 33km, 36km, 38,5km, 41,5km.
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