
Tulo Cygnukseen

Helsingin  suunnasta
Autolla (Tie 2)
Forssan kohdalla käännytään kakkostieltä Jokioisille osoittavien viittojen mukaan. 
Jokioisten keskustassa käännytään  oikealle Humppilantielle. 

Ajetaan Loimijoen yli ja toinen talo oikealla on Jokioisten Tietotalo.

Bussilla 
On selkeintä ajaa Forssan linja-autoasemalle, josta tulee linja-autoja Jokioisille. 
Bussipysäkki on S-marketin vieressä. Sieltä pääse ylläolevien ohjeiden mukaisesti 
Tietotalolle.

Pori/Rauman suunnasta
Autolla  (Tie 2)
Porin tieltä tulee useita teitä Jokioisille. Yksi selkeä tie on vähän varalaskukentän 
jälkeen. Käännytään kakkostieltä oikealle Rehtijärvi/ Jokioinen. Ajetaan Jokioisten 
suuntaan, kunnes tulee T-risteys, josta käännytään vasemmalle ja ajetaan noin 300 m 
ja ollaan Tietotalon kohdalla.
Toinen tapa on ajaa Forssassa ABC:n pihan läpi 10 tielle ja kääntyä Turun suuntaan. 
Kymppitieltä käännytään Jokioisille osoittavan viitan mukaisesti.

Kuva 1: Jokioisten keskusta Kuva 2: Humppilantien alku

Kuva 5: Loimijoen silta Kuva 3: ET=ElintarvikeTutkimus Kuva 4: Tietotalo



Bussilla
Kuten Helsingistä tullessa Forssan linja-autoasemalle ja sieltä bussilla Jokioisille. 
Hämeenlinnan suunnasta (Tie 10)

Autolla
Ajetaan Forssan ohi ja käännytään kymppitieltä Jokioisille viitan mukaisesti.

Bussilla
Lahti-Turku-bussi tulee Jokioisten tiehaaraan (Jokioisten th). Pitää sopia, että joku 
hakee, koska matkaa tietotalolle on n. 3 km.
Toinen vaihtoehto on vaihtaa bussia Forssassa.
Lahti - Riihimäki - Loimaa vakiovuoro tulee Jokioisten keskustan kautta.

Turun suunnasta  (Tie 10)

Autolla
Käännytään kymppitieltä  Jokioisille ja vastaan tulevassa T-risteyksessä oikealle. 
Keskustasta ohje kuten alussa Helsingistä tuleville.

Bussilla
Turun bussit pysähtyvät Jokioisten tienhaarassa. Pitää sopia, että joku hakee 
pysäkiltä.
Loimaalta, Ypäjältä sekä Humppilasta on bussiyhteydet. Junat pysähtyvät Loimaalla 
ja Humppilassa, mikä mahdollistaa myös junan käytön.
 
Auton pysäköinti
Tietotalon pihassa on parkkitilaa, jos se loppuu viereisen rakennuksen pihassa on 
lisätilaa. Jos sekin loppuu ohjataan MTT:n parkkipaikoille.

Telttapaikat

Teltan voi pystyttää Kartanon puistoon tenniskentän viereen tai etäämmälle. Ei aivan 
kartanorakennuksen viereen. Sinne voi mennä kävellen kartanorakennuksen ohi.
Autolla kannattaa ajaa Kirkkotien kautta Elonkierron parkkipaikalle tai Kartanon 
korjaamon pihaan.

Kuva 7: Jokioisten kartano Kuva 6: Kartanon puiston telttapaikka



Vesi - WC on edempänä, Elonkierron parkkipaikan lähellä.

Toinen paikka, jonne saa pystyttää teltan on Elonkierron parkkipaikan vieressä 
toisella puolella tietä oleva alue. Lyhyt polku yhdistää paikat toisiinsa.

Myös Uranuksen hallinnoimalle mäelle voi pystyttää teltan. Siellä voi myös grillata.
WC on Makasiinin päädyssä.

Kuva 8: Vesiklosetti Kuva 9: Elonkierron parkkipaikka

Kuva 11: Elonkierron telttapaikka Kuva 10: Polku kartanon ja  
Elonkierron välillä

Kuva 13: Uranuksen käytössä oleva mäki Kuva 12: Makasiinin takana oleva vesiklosetti



Päivisin makasiinilla voi ostaa kahvia ja virvokkeita.

Lämpimänä kesäpäivänä elonkierto on mukava levähdyspaikka.

Kuva 14: Makasiini

Kuva 15: Lepotauko



Kolmen kilometrin päässä on myös kunnan telttailualue Rehtijärven rannalla.
Siellä on hyvä grillikatos ja uimaranta.

Kuvat: Ismo Elo

Kuva 16: Rehtijärvi


