
Ohje Suomi-Juoksun reitin omatoimijuoksijoille 

Ohjeessa ei ole mainittu kaikkien sivuteiden ohituksia. Älä käänny sivuteille, jos ei ohjeessa neuvota 
kääntymään.  

Kokonais-
matka 

Edellisestä Ohje 

Lähtö - Salo, Röykkälänkadun ja Perniöntien risteys. Salon vapaaseurakunnan edestä 
kevyenliikenteenväylää Perniöntien vartta Perniön suuntaan (poispäin 
urheilukentältä). Kuva 1 

0,9 km 0,9 km Perniöntiestä loitommas kaartanut kevyenliikenteenväylä ylittää 
Hakastaronkadun (pieni katu). Kadun ylityksen jälkeen jatka 
kevyenliikenteenväylän Y-haarasta vasemmalle.  

1,2 km 0,3 km Kevyenliikenteenväylä kääntyy yli Kirjolankadun. Ylityksen jälkeen jatka 
kevyenliikenteenväylää suoraan Ylhäistentien oikealla puolella. 

4,2 km 3,0 km Kevyenliikenteenväylä loppuu. Siirry tien vasempaan reunaan, ja jatka 
suoraan Ylhäistentietä 

5,0 km 0,8 km Käänny vasemmalle Kavilannummentielle (soratie). Tarkkana ettei sekoita 
edelliseen Villiläntien haaraan. 

9,5 km 4,5 km T-risteyksestä vasemmalle Korvenkyläntielle (paluu asfaltille). Juokse vasenta 
reunaa. 

9,8 km 0,3 km T-risteyksestä vasemmalle Perniöntielle (isompi tie). Juokse vasenta reunaa. 
16,0 km 6,2 km Vaihda tien oikealla puolella alkavalle kevyenliikenteenväylälle, ja jatka 

edelleen Perniöntien suuntaisesti.  
20,0 km 4,0 km Kevyenliikentenväylä koukkaa Perniöntien ali, ja jatkuu sen jälkeen Salontien 

oikeaa puolta. 
21,5 km 1,5 km Perniön keskustan risteys. Kevyenliikenteenväylä vaihtuu välillä pankin 

pihaksi, ja alue on hieman epämääräinen, mutta jatka suoraan ja tien oikealla 
puolella. Keskustan jälkeen tie jatkuu Lupajantie nimellä. Jos 50 metriä 
keskusristeyksen jälkeen ylität sillan, olet oikealla tiellä. Kuva 2 
 
Kauppa: Keskusristeyksestä oikealle Haarlantielle, ja heti sen jälkeen 
vasemmalle Heikkiläntielle. K-Supermarket Perniö vain 200 metriä sivussa 
reitiltä.   

22,0 km 0,5 km Vähän epämääräinen kohta. Ensin kevyenliikenteenväylä erkaantuu 
Lupajantiestä. Sitten leveämpänä väylänä parkkipaikan sivussa, ja jatkuu 
vanhan lukion vasemmalta puolelta Lupajantien suuntaisesti. Vanhan lukion 
jälkeen kevyenliikenteenväylä loppuu, ja tässä kohdassa vaihda tien yli 
Lupajantien vasemmalla puolella kulkevalle kevyenliikenteenväylälle. Vaikea 
kohta selittää, mutta tärkeintä että matka jatkuu Lupajantien suuntaisesti, 
eikä käännytä muille teille. Kuva 3 

22,8 km 0,8 km Isossa risteyksessä käänny vasemmalle Kaukurintielle eli Kiskontielle. Jatka 
tien vasenta reunaa. 

28,7 km 5,9 km Käänny vasemmalle Kettumäentielle. Pieni soratie. Ole tarkkana ettet juokse 
ohi. 

29,6 km 0,9 km Rautatien ylitys Kettumäentietä jatkaen. 
29,9 km  0,3 km Kettumäentie jatkuu Y-haarasta oikealle. 
32,2 km 2,3 km T-risteyksestä vasemmalle Kivilinnantielle. Edelleen soratietä. 
33,2 km 1,0 km Vähän Y-mallinen risteys. Kivilinnantie jatkuu oikealle kaartaen. 
35,9 km 2,7 km Tie muuttuu päällystetyksi. Kohta päällysteen alkamisen jälkeen tulevasta 

risteyksestä suoraan eteenpäin. Tien nimi vaihtuu Aaljoentieksi. 
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42,1 km 6,2 km Isomman tien risteyksessä käänny oikealle Raja-ahteentielle. 
42,7 km 0,6 km Vähän Y-mallinen risteys. Jatka suoraan Raja-ahteentietä. ÄLÄ käänny 

vasemmalle. 
47,5 km 4,8 km Ylitä Kiskontie ja jatka suoraan. OLE VAROVAINEN. Vilkasliikenteinen tie. 

Risteyksen jälkeen tie jatkuu nimellä Kaukolantie. 
51,8 km 4,3 km T-risteyksestä oikealle Muurlantielle. Risteys kannattaa juosta siten, että 

vaihtaa oikealle puolelle suojatietä ennen risteystä, ja risteyksen jälkeen taas 
suojatietä Muurlantien vasempaan reunaan.  Heti risteyksen jälkeen 
kevyenliikenteen väylä erkaantuu Muurlantiestä ja liittyy pieneen Vanha-
Muurlantiehen. Vanhan sillan jälkeen kevyenliikenteenväylä palaa taas 
Muurlantien vasempaan laitaan. Kuva 4 
 
Kauppa: Käänny risteyksestä oikean sijaan vasemmalle. Muurlan M-Market 
on 400 m sivussa reitiltä. 

52,5 km 0,7 km Kevyenliikenteenväylä päättyy. Jatka Muurlantien vasenta laitaa. 
53,3 km 0,8 km Kevyenliikenteenväylä alkaa taas. Jatka kevyenliikenteenväylää edelleen 

Muurlantietä seuraten. 
53,7 km 0,4 km Kevyenliikenteenväylä jatkuu tien oikealla puolella. Ylitä tie ja jatka 

kevyenliikenteenväylää Muurlantietä seuraten. 
54,5 km 0,8 km Kevyenliikenteenväylä jatkuu tien vasemmalla puolella. Ylitä tie ja jatka 

kevyenliikenteenväylää Muurlantietä seuraten. 
55,0 km 0,5 km Ylitä Valtatie 110 ja jatka suoraan tien vasenta reunaa. Risteyksen jälkeen tie 

jatkuu nimellä Romsilantie. 
 
Kahvila: Muurlan lasi vasemmalla ennen valtatien ylitystä. Oman huollon 
lisäksi tämä on viimeinen huoltomahdollisuus reitillä ennen Saloa. 

55,8 km 0,8 km Moottoritien ylikulku. Jatka suoraan. 
60,4 km 4,6 km Käänny oikealle Haavakannontielle. Pienempi soratie. Ole tarkkana ettet 

juokse ohi. 
62,9 km 2,5 km Käänny oikealle Kalkkimäentielle. Soratie jatkuu. Ole tarkkana ettet juokse 

ohi. 
63,7 km 0,8 km Tarkka paikka. Kalkkimäentie jatkuu Y-risteyksestä vasemmalle. Näyttää 

vähän kuin hallin pihalle käännökseltä, mutta siitä se tie jatkuu hallin sivuitse.   
64,5 km 0,8 km 90 asteen mutka vasemmalle pellon kulmassa. 
66,1 km 1,6 km T-risteyksestä oikealla Isohiidentielle. Paluu asfaltille. 
67,8 km 1,7 km Y-mallisessa risteyksessä Isohiidentie jatkuu etuoikealle. 
74,8 km 7,0 km Tie kaartaa vasemmalle pienen sillan yli. 
75,1 km 0,3 km Käänny vasemmalle Rekijoentielle entisen kyläkaupan kulmalta. Soratie. 
76,5 km 1,4 km Y-risteyksessä Rekijoentie jatkuu vasemmalle kaartaen heti hevostallin 

jälkeen. 
82,4 km 5,9 km T-risteyksestä vasemmalle Vähähiidentielle. Paluu asfaltille 
82,5 km 0,1 km Y-risteyksessä Vähähiidentie jatkuu etuoikealle. 
87,6 km 5,1 km T-risteyksestä oikealle Kaivolantielle. Varo liikennettä risteyksessä. Jatka tien 

vasenta reunaa. 
88,5 km 0,9 km Kevyenliikenteenväylä alkaa kirkon kohdalla. Jatka kevyenliikenteenväylää 

Kaivolantien sivulla. 
88,9 km 0,4 km Käänny vasemmalle Mikolantielle. 
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89,6 km 0,7 km Tie muuttuu pieneksi soratieksi. Jatka suoraan. Seuraavien kilometrien aikana 
tie menee välillä tosi pieneksi, ja moni sivulle kääntyvä haara näyttää 
isommalta. Jatka vaan jokaisessa risteyksessä suoraan. Jossain kohdassa tien 
nimeksi vaihtuu Vanha Perttelintie. 

94,8 km 5,2 km Moottoritien ylikulku. 
95,6 km 0,8 km Jatka suoraan. ÄLÄ tee U-käännöstä oikealle, vaikka  sinne jatkuu isompi tie. 
97,2 km 1,6 km Käänny vasemmalle Rajakadulle 200 metriä asfalttipinnoitteen alkamisen 

jälkeen. 
97,4 km 0,2 km Käänny oikealle Uunimiehenkadulle. 
97,5 km 0,1 km Jatka suoraan eteen kevyenliikenteenväylälle, kun tie kääntyy oikealle. 

Seuraava kilometri pysy joen vartta seuraavalla kevyenliikenteenväylällä.  
98,6 km 1,1 km Käänny vasemmalle riippusillalle ja ylitä joki. 
98,7 km 0,1 km Riippusillan jälkeen käänny oikealle. 
98,8 km 0,1 km Jatka suoraan kevyenliikenteenväylälle jokivarteen, kun tie kääntyy 

vasemmalle. Jatka joen vartta seuraten 
99,4 km 0,6 km Sillan alituksen jälkeen nouse etuvasemmalle torille esiintymislavan vierestä. 

Jatka torin reunaa joen suuntaisesti kevyenliikenteensillan kohdalle, ja sitten 
käänny sillan kohdalta vasemmalle torin poikki. Kuva 5 

99,5 km 0,1 km Torilta poistuessasi ylitä katu, ja jatka suoraan Torikadulle. Kuva 5 
99,7 km 0,2 km Käänny poliisiaseman kulmalta oikealle Kirkkokadulle. Jatka Kirkkokadun 

vasenta puolta. 
99,8 km 0,1 km Juokse liikenneympyrän sivuitse etuvasemmalle Perniöntien suuntaan. Jatka 

Perniöntien vasenta puolta kulkevaa kevyenliikenteenväylää. 
Maali 0,5 km Olet maalissa, kun olet juossut vasemmalla olevan urheilukentän ohi, ja 

saavut urheilukentän aidan kulmalle ennen urheilupuiston parkkipaikkaa. 
Kuva 1 
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Kuva 5: Salon tori 

 


