
 
Liikennetiedote Helsinki Marathon 25.8.2018 

Helsinki Marathon -juoksutapahtuma aiheuttaa Helsingin keskustan ja Etelä-Helsingin alueella tilapäisiä 
liikennejärjestelyitä lauantaina 25.8.2018. Maraton lähtee liikkeelle Merisatamanrannan ja Eiranrannan 
risteyksestä kello 9.05 ja 10 kilometriä kello 11.00 Ehrenströmintieltä. Maalialue ja tapahtumatori 
sijaitsevat Meripuistossa Merisatamanrannan vieressä.  

Maratonilla kierretään 10 kilometrin runkolenkki 4 kertaa ja tämän lisäksi lähdössä ja maaliintullessa 
lisälenkkeinä loput 2,195 kilometriä. 10 kilometrillä kierretään maratonin runkolenkki kertaalleen. 
Juoksureitti kiertää Merisatamanrannasta Ehrenströmintielle kiertäen sieltä Kaivopuiston ympäri 
Puistokadun kautta. Tästä reitti jatkuu Merikadun läpi Speranskintielle, jonka jälkeen juostaan 
Ehrensvärdintien läpi. Reitti kääntyy Ehrensvärdintieltä Laivurinkadulle ja Laivurinkadulta Tehtaankadulle. 
Tehtaankadulta reitti suuntaa kohti Hietalahtea kääntyen Telakkakadulle ja jatkaen sieltä 
Hietalahdenrantaan. Hietalahdenrannassa reitti kääntyy ympäri ja tulee takaisin Hietalahdenrannan ja 
Telakkakadun kautta Pyhiinvaeltajanpuistoon.  

Pyhiinvaeltajanpuistosta juoksijat suuntaavat kohti Hernesaarea Eiranrannan ja Hernesaarenrannan 
kautta. Hernesaaressa reitti kiertää Hernesaaren jäähallin ympäri Hernematalankadun 
Munkkisaarenlaiturin ja Hernesaarenlaiturin kautta. Tämän jälkeen reitti jatkaa Hernesaarenrantaa ja 
Eiranrantaa ja Merisatamanrantaa pitkin takaisin kohti Meripuistoa, jossa maratoonarit lähtevät 
seuraavalle kierrokselle ja kympin juoksijat saapuvat maaliin Meripuistoon. Maratonin viimeisellä 
kierroksella juoksijat juoksevat lisälenkin Ehrenstömintiellä tehden tiellä u-käännöksen ja tulevat maaliin 
Meripuistoon. 

Ajoneuvo- ja joukkoliikenteelle syntyy tapahtuman johdosta liikennekatkoksia, hidasteita ja reittimuutoksia 
seuraavasti lauantain 25.8. aikana: 

 Neitsytpolku on suljettu liikenteeltä kello 8:30-15:00 välillä Merikatu-Merisatamanranta.  
 Ehrenströmintie on suljettu liikenteeltä kello 8:55-15:00 kuitenkin niin, että kaupungista tullessa 

ajoneuvoliikenne pääsee kulkemaan esteettä Olympiaterminaaliin. 
 Itäisellä Puistotiellä Laivasillankadun risteyksessä on hidastetta ajoneuvoliikenteelle välillä 9:05-

14:15. 
 Merikadun ja Wecksellintien risteyksessä on hidastetta ajoneuvoliikenteelle välillä 9:10-14:20. 
 Ehrensvärdintiellä on hidastetta ajoneuvoliikenteelle välillä 9:15-14:25. 
 Tehtaankadun ja Telakkakadun risteyksessä on hidastetta ajoneuvo- ja joukkoliikenteelle välillä 

9:15-14:30. 
 Hietalahdenrannassa Mallaskadun liikennetunnelin risteyksen eteläpuolella on hidastetta 

ajoneuvoliikenteelle välillä 9:15-14:30. 
 Telakkakadun ja Munkkisaarenkadun risteyksessä hidaste ajoneuvo- ja bussiliikenteelle välillä 

9:20-14:40 juoksun takia. 
 Telakkakadun ja Hernesaarenkadun risteyksessä hidaste ajoneuvo- ja bussiliikenteelle välillä 9:20-

14:40 juoksun takia. 
 Eiranrannan, Hylkeenpyytäjänkadun, Laivakadun ja Hernesaarenkadun risteyksessä hidaste 

ajoneuvo- ja bussiliikenteelle välillä 9:20-14:45 juoksun takia. 
 Hernematalankadulla hidaste ajoneuvo- ja joukkoliikenteelle välillä 9:25-14:45. 
 Eiranrannassa Telakkakadun risteyksen itäpuolella ajoneuvoliikenne on suljettu kello 8:30-9:10 

maratonin lähdön johdosta. 

 

 



 

Muilta osin juoksu tapahtuu kevyen liikenteen väylillä. Pyydämme autoilijoita ystävällisesti huomioimaan 
tapahtuman kulkureittejä suunnitellessaan. Reittikartan ja muuta tietoa tapahtumasta löytää 
internetsivuiltamme: www.helsinkimarathon.fi. 
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Helsinki Marathon 
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