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3 REITTI ASUNNOLLE 
Jos huomaat ristiriitaisuuksia tai väärää tietoa, ole hyvä ota yhteyttä 
isännöitsijään sähköpostilla jaakko.nieminen@sllpilots.fi tai puhelimella 040 
552 5474. 

Tässä ohjeessa on vaihtoehtoisia reittejä lentokentältä asunnolle. Toisessa 
ohjeessa on kuvilla varustetut ajo-ohjeet joustavinta ja nopeinta reittiä E15/A-
7 Autovian kautta. 
Asunnon osoite on Calle Azucena 13, Casa 6, Urbanizacion Rio del Sol, 
29640 Torreblanca del Sol, Fuengirola, Malaga. 
Kun annat ajo-ohjeita, on hyvä mainita, että katunumero (13) on asunnon 
seinässä vihreillä (verde) numeroilla ja asuntonumero (6) sinisellä (azul). 
Asunnon puhelinnumero on 952 660 950. 

3.1 Reitti kentältä asunnolle 
Nollaa trippimittari kentällä kun lähdet parkkitalosta. Ohjeessa on 
trippimittarin lukemia – niitä ei ole millin päälle tarkistettu, mutta ovat 
kutakuinkin oikein. 
Jos haluat tehdä U-käännöksen, etsi viittaa, jossa lukee ”Cambio de Sentido” 
– se tarkoittaa suunnanvaihtoa. 
Liikenneympyröitä on paljon ja huomaa, että ympyrässä ajavalla on yleensä 
etuajo-oikeus. 
Malagan kentältä pääset parhaiten perille E15/A-7 Autovia-moottoritietä 
(noin 24 km ja 30 min. jos ei ruuhkia) tai ruuhkaisempaa N-340 ”rantatietä” 
pitkin Torremolinoksen ja Benalmadenan kautta. Seuraavassa on ohjeet sekä 
Autovian että rantatien kautta. Autovian kautta kuljettaessa on Fuengirolan 
kohdalla vielä kaksi vaihtoehtoa: lyhin reitti ja varareitti. 

 

Lähtö kentältä 
Valitsetpa minkä tahansa reitin, kenttäalueelta poistutaan aluksi N-340 tielle 
suuntana Cadiz (ei Malaga). Lentokenttäalueen töiden vuoksi on mahdotonta 
tällä hetkellä kirjoittaa tarkkoja ohjeita. Tärkeää on pysyä oikean puoleisella 
kaistalla. Viimeistään kohdassa 0,4 km sinun on päästävä oikean puoleiselle 
kaistalle, koska vasen kaista vie Malagaan.  
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Kun olet päässyt tästä haaraumasta oikeaan suuntaan, valmistaudu tekemään 
valinta Autovian tai rantatien välillä. Jos valitset rantatien, oletkin jo sillä – 
siirry tämän ohjeen kohtaan Rantatie N-340. 
 

Autovia – lyhin reitti ja varareitti 
Olet tiellä N-340 ja kohdassa 2,6 km näkyy ensimmäinen opaste siitä, että 
lähestytään Autovian liittymää. Liittymä erkanee oikealle ja viimeistään 
kohdassa 2,9 km sinun tulee siirtyä oikealle kaistalle. Opastekyltissä on 
Autovia E15/A-7 suuntana Benalmadena ja Algeciras. 

Jos missaat tämän liittymän, olet edelleen rantatiellä ja voit jatkaa tämän 
ohjeen kohdasta Rantatie N-340. 

Hieman ennen Fuengirolaa Autopista haarautuu kahdeksi tieksi. Pääsuunta eli 
vasemmat kaistat muuttuvat maksulliseksi moottoritieksi (AP-7) ja sinun 
tulee pysyä oikealla kaistalla jatkaaksesi Autoviaa (A-7), joka tuo sinut kohti 
Fuengirolan ohitustietä (joka onkin jo aiemmin mainittu rantatie, N-340).  

Kohdassa 17,2 km näkyy ensimmäinen opaste haaraumasta, seuraava opaste 
kohdassa 17,7 km ja viimeistään kohdassa 18,4 km sinun tulee olla oikean 
puoleisella kaistalla. Liittymä on Exit 214 suuntana Costa, Fuengirola.  
On tärkeää, että erkanet tässä, koska muutoin joudut maksulliselle 
moottoritielle ja joudut ajamaan sitä aina Calahondan maksulliseen 
liittymään asti (+  noin 15 km).  

Lyhin reitti on tätänykyä useimmiten myös nopein reitti, joten jos haluat 
valita sen, jatka kohdasta Autovia – lyhin reitti.  

Jos haluat käydä samantien kaupassa El Corte Inglesissä tai suuressa 
Euromarketissa tai jos muuten haluat välttää keskustan liikennettä, valitse 
varareitti ja jatka kohdasta Autovia – varareitti. 
 

Autovia – lyhin reitti 
Ohita liittymä Exit 213 ja varaudu poistumaan liittymästä Exit 212. Kohdassa 
19,9 km on opaste suuntana Los Boliches ja viimeistään kohdassa 20,4 km 
sinun tulee olla oikean puoleisella kaistalla ja poistua liittymästä. 
Liittymästä on lyhyt matka liikenneympyrään, joka tulee vastaan kohdassa 
21,0 km. Kierrä liikenneympyrässä vasempaan, sillan yli kohti kaupunkia. 
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Sillalla ylität tien N-340 ja laskeudut kaupungin keskustaan ja kohdassa 21,7 
km tulet ns. junakadulle. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, riippuen siitä, 
missä kohden kuljetaan: Jesus Santos Rein, Avenida Jesus Cautivo, Avenida 
los Boliches. Junakadun tunnistat siitä, että kadun yläpuolella kulkee 
kohotettu junarata. Käänny junakadulle vasempaan, suuntana itäkoillinen. 
Tämä risteys on liikenneympyrä – yksi niistä monista arvaamattomista 
liikenneympyröistä, joita tulet kohtaamaan. Junakadun päässä, kohdassa 21,7 
km tulet taas liikenneympyrään. Jatka liikenneympyrän takana olevan 
huoltoaseman vierestä kohti itäkoillista.  
Noin sadan metrin jälkeen liityt isolle kadulle, joka on rantatie N-340. Olet 
lähestymässä asuntoa Fuengirolan keskustan suunnasta. Kohdassa 22,7 km 
on opastekyltti Torreblanca, ja heti sen jälkeen kohdassa 23,0 km reitin 
toiseksi viimeinen liikenneympyrä. 
Jatka tästä ympyrästä suoraan ja ota ympyrän jälkeen vasen kaista. Olet 
tulossa reitin viimeiseen liikenneympyrään kohdassa 23,3 km - jatka 
kohdasta Finaali. 

 

Autovia - varareitti 
Ohita numeroidut liittymät Exit 213 ja Exit 212. Niiden jälkeen liityt 
Fuengirolan ohitustielle N-340. Lähes samantien kun olet liittynyt tielle N-
340 näet liitymän Fuengirola (Fuengirola, Mijas). Ohita tämä liittymä ja 
valmistaudu erkanemaan seuraavasta liittymästä. 
Kohdassa 21,8 km, poistu tieltä N-340 oikealta kaistalta (opasteessa 
Fuengirola, Cambio de Sentido).  
Tämä liittymä tunnetaan myös nimellä Euromarket-liittymä – nimi saattaa 
vielä muuttua El Corte Ingles –liittymäksi. Uusi El Corte Ingles on nimittäin 
oikella puolellasi ja vanha Euromarket on edessäsi noin 200 metrin päässä. 

Tulet alas liikenneympyrään ja kierrä siinä tien N-340 alitse vasemmalle 
täydet 180 astetta ja palaa tielle N-340 päinvastaiseen suuntaan - kohti 
Malagaa. 
Kun olet päässyt takaisin tielle N-340, ohita pari Fuengirolan liittymää ja 
kohdassa 23,1 km ota oikean puoleinen kaista ja jatka oikealla kaistalla 
liittymään Benalmadena Costa N-340. Tiellä tulee vastaan liikennevaloja, 
hidastetöyssyjä ja liikenneympyröitä.  
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Olet lähestymässä asuntoa Fuengirolan keskustan suunnasta. Kohdassa 24,8 
km on opastekyltti Torreblanca, ja heti sen jälkeen kohdassa 25,1 km reitin 
toiseksi viimeinen liikenneympyrä. 
Jatka tästä ympyrästä suoraan ja ota ympyrän jälkeen vasen kaista. Olet 
tulossa reitin viimeiseen liikenneympyrään kohdassa 25,4 km - jatka 
kohdasta Finaali. 

 
 

Rantatie N-340 
Aja kentältä tietä N-340 Torremolinoksen ja Benalmadenan kautta. Matkalla 
on lukuisia liikenneympyröitä. Muista huomioida etuajo-oikeudet. Kun näet 
tien yläpuolella koko tien levyisen nimen ”Fuengirola”, olet aika lähellä. 
Vielä muutama mutka ja tulet Gardenia Parkin liikenneympyrään ja voit 
jatkaa kohdasta Finaali – sillä erotuksella, että nyt tulet ympyrään 
vastakkaisesta suunnasta. Gardenia Park on ympyrän vasemmalla puolella ja 
sinun tulee kääntyä ympyrässä oikealle. 
 

Finaali 
Käänny Gardenia Parkin liikenneympyrästä vasemmalle Orquideas-tielle – 
sisämaata kohti. Alitat junaradan (200 m) ja käänny ensimmäisestä 
risteyksestä oikealle El Castano alueelle (plakaatti muurissa). Alueen nimi on 
muuttunut, se oli aiemmin Urbanizacion Rio del Sol. Jatka käännöstä tosi 
jyrkästi ylös oikealle, terävä vasen ja ajat jyrkästi nousevaa, oikealle ja sitten 
vasemmalle kiertyvää Azucena-katua noin 200 m. Valitse vastaan tulevassa 
y-risteyksessä vasen haara ja oletkin perillä. (Autovia – lyhin reitti 23,8 km, 
Autovia – varareitti 25,9 km). 

 

Parkkipaikka 
Asuntomme numero on hieman kaksipiipuinen juttu. Erään tulkinnan mukaan 
olemme no 6 (sininen numerolaatta) ja postin mielestä olemme no 13 (vihreä 
numerolaatta). Varmuuden vuoksi sisäänkäynnin vieressä on molemmat 
numerot. Naapurin ja meidän sisäänkäynnit ovat aivan vierekkäin - hänen 
numeronsa ovat vastaavasti 5 (sininen) ja 13A (vihreä).  
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Auton parkkipaikka on katoksessa naapurin puolella. Katos näyttää 
epäilyttävän pieneltä isolle Volvolle, mutta kyllä se sinne mahtuu. Taitava 
ajaja parkkeeraa kertaheitolla, minä tarvitsen yhden väliperuutuksen. Kun ajat 
auton parkkiin illalla, sammuta auton valot naapurin pyynnöstä ennen 
parkkeerausta, koska tähtäät hänen makuuhuoneensa ikkunaan. 

3.2 Reitti asunnolta kentälle 
Reitti asunnolta lentokentälle on selvä ja simppeli. Voit taas valita joko 
Autovian tai rantatien. 
Jos valitset rantatien, käänny Gardenia Parkin liikenneympyrässä vasemmalle 
kohti koillista. Olet rantatiellä N-340. Aja sitä pitkin kunnes tulet lentokentän 
kohdalle aivan kiitotien päähän. Silloin viimeistään on aika siirtyä oikean 
puoleiselle kaistalle ja kääntyä lentokentän liittymästä kentälle. 
 

Autovia on yleensä nopeampi reitti. Nollaa trippimittari kun lähdet asunnolta. 
Ohjeessa on trippimittarin lukemia – niitä ei ole millin päälle tarkistettu, 
mutta ovat kutakuinkin oikein. 
Käänny Gardenia Parkin liikenneympyrässä oikealle kohti Fuengirolan 
keskustaa. Aja rantatietä N-340 kohti lounasta. Kohdassa 1,1 km opaste 
kertoo, että olet suunnassa Cadiz. Älä hermostu, tie vie Autovian liittymään ja 
Autoviaa pitkin kentälle. 
Kohdassa 2,1 km kaistat haarautuvat siten, että oikean puoleinen kaista johtaa 
Autovialle kohti Malagaa. Opasteessa mainitaan myös Marbella sekä 
maksullinen moottoritie. Älä välitä, valitse oikea kaista, joka tuo sinut 
Autovian liittymiskaistalle. Autovian liittymiskaista on tosi pitkä ja aluksi 
kaiteella erotettu. Pysy vasemmalla kaistalla. Kohdassa 3,0 km oikean 
puoleinen kaista haarautuu Los Pacosiin. Kohdassa 3,5 km sinun tulee olla 
tarkkana ja haarautua vasemmalle liittyäksesi E15/A-7 Autovialle. 

Tässä haaraumassa oikean puoleinen kaista vie maksulliselle moottoritielle 
kohti Marbellaa ja Algecirasia. Älä mene sinne. 

Autovian varrella on parikin bensa-asemaa mahdollista tankkausta varten. 
Kohdassa 18,6 km näkyy opaste lentokentän haaraumasta ja viimeistään 
kohdassa 18,9 km sinun tulee olla oikean puoleisella kaistalla kääntyäksesi 
lentokentän tielle. 
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Tämä liittymä vie sinut rantatielle N-340 suuntana Malaga. Kohdassa 22,2 
km näkyy ensimmäinen opaste tulevasta lentokentän liittymästä. Kun tulet 
kiitotien pään kohdalle, sinun on viimeistään silloin aika siirtyä oikean 
puoleiselle kaistalle ja kääntyä lentokentän liittymästä kentälle. 

Lenttokenttäalue on suurta työmaata, joten tästä eteenpäin tarkkoja ohjeita on 
mahdotonta kirjoittaa. Päämääränäsi on parkkitalo lähtöterminaalin kupeessa. 

  
Lopuksi on sanottava muutama sana ruuhkista. Yleensä liikenne kulkee 
varsin juohevasti. Samaan tapaan kuin kaikkialla mailmassa, suuret juhlat, 
pitkien vapaiden ja lomien alut ja loput sekä huono sää saattavat aiheuttaa 
ruuhkaa ja jopa liikenteen pysähtymisen. Autovia on hyvä yhteys, mutta reitin 
lopussa Autovialta liitytään ensin rantatielle N-340 ja sieltä varsinaiselle 
lentokentän tielle. Jos liikenne tökkii, liikenne pysähtyy suunnilleen kilometri 
ennen Autovialta poistumista. 

SLL:n epävirallinen ”ennätys” on yksi tunti Autovialta lentokentän 
parkkitaloon. 

 

Tervetuloa! 


