
 
Perhonjoen karsinta, ajo-ohjeita koskille 

 
Mosalankoskelta (kilpailukeskus, poolit 4-6): 
 

→ Markunkoskelle (poolit 1-3): 
Käänny leirintäalueelta vasemmalle ja aja 2,4 km Varilantietä, kunnes tulet 13-tielle (T-risteys). Käänny 
vasemmalle. 
 
Jatka 500 metriä ja käänny käänny Jehovan todistajien valtakunnansalin kohdalta vasemmalle 
Riippusillantielle. Silta ja koski ovat suoraan edessä noin 200 metrin päässä. Joki ei näy risteykseen.  
Jätä auto heti Riipusillantielle käännyttyäsi tien vasemmalle puolelle, Valtakunnansalin ja 13-tien väliselle 
levikkeelle. Kävele Riippusillantietä alas ja mene juuri ennen siltaa rantaan sillan oikealta puolelta. 
 
→ Ojalankoskelle (poolit 7-9): 
Aja mosalan myllyltä 200m takaisin maantielle, käänny oikealle ja aja 800 metriä liikenneympyrään. Käänny 
vasemmalle ja aja 300 metriä kylän toiseen liikenneympyrään ja käänny 13-tielle oikealle kohti Kokkolaa. 
 
Jatka 9,5 km ja käänny oikealle Salonkyläntielle. Aja 3,4 km ja käänny vasemmalle Prellinsaarentielle. 
Jatka tietä noin 300 metriä, saavut koulun pihaan, jonne auto jätetään ja kävellään koulun oikealta puolelta 
pellon reunaa joen rantaan 100m. 
 

 

Ojalankoskelta: 
 

→ Mosalankoskelle (kilpailukeskus, poolit 4-6): 
Aja koulun pihasta takaisin tulosuuntaan 300 metriä ja käänny oikealle Salonkyläntielle. 
Jatka 3,4 km kunnes saavut 13-tielle. Käänny vasemmalle Kaustista kohti. 
 
Jatka suoraan 9,5 km ja käänny liikenneympyrästä vasemmalle 63-tielle. 
Aja 300 metriä ja käänny liikenneympyrästä oikealle. 
 
Jatka noin 800 metriä ja käänny kilpailukeskukseen Mosala leirintäalueelle vasemmalle. 
 
→ Markunkoskelle (poolit 1-3): 
Aja koulun pihasta takaisin tulosuuntaan 300 metriä ja käänny oikealle Salonkyläntielle. 
Jatka 3,4 km kunnes saavut 13-tielle. Käänny vasemmalle Kaustista kohti. 
 
Jatka suoraan 9,5 km ja saavut Kaustisen keskustan liikennympyrään. 
 
Jatka liikenneympyrästä edelleen suoraan 3,7 km Vetelin (=Jyväskylän) suuntaan, käänny Jehovan todistajien 
valtakunnansalin kohdalta vasemmalle Riippusillantielle. Silta ja koski ovat suoraan edessä noin 200 metrin 
päässä. Joki ei näy risteykseen.  
Jätä auto heti Riipusillantielle käännyttyäsi tien vasemmalle puolelle, Valtakunnansalin ja 13-tien väliselle 
levikkeelle. Kävele Riippusillantietä alas ja mene juuri ennen siltaa rantaan sillan oikealta puolelta. 
 

 

Markunkoskelta: 
 

→ Mosalankoskelle (kilpailukeskus, poolit 4-6): 
Aja Riippusillantieltä takaisin 13-tielle, käänny oikealle. Aja 500 (800) metriä ja käänny oikealle Varilantielle. 
Jatka 2,4 km ja käänny kilpailukeskukseen Mosalan leirintäalueelle. 
 
→ Ojalankoskelle (poolit 7-9): 
Aja Riippusillantieltä takaisin 13-tielle, käänny oikealle. Aja 3,7 km (4 km) ja saavut Kaustisen 
liikenneympyrään.  
Jatka suoraan Kokkolaa kohti 9,5 km ja käänny oikealle Salonkyläntielle. Aja 3,4 km ja käänny vasemmalle 
Prellinsaarentielle. 
Jatka tietä noin 300 metriä, saavut koulun pihaan, jonne auto jätetään ja kävellään koulun oikealta puolelta 
pellon reunaa joen rantaan 100m. 
 


