KYMIJOEN KOSKIPYÖRÄILYREITTI (24 KM)
Reitin voi aloittaa mistä kohtaa tahansa, mutta suosittelemme lähtöä Kotkansaarelta, Merikeskus Vellamon pihalta.
Samalla voi hoitaa viime hetken tankkauksen ravintolassa, että jaksaa polkea! Reitillä on monenlaista tietä. Osa on
kestopäällystettyä, mutta myös hiekkatietä ja jopa polkuakin löytyy. Kaikki urat ovat kuitenkin hyväkuntoisia ja
ajettavissa normaaleilla kaupunkipyörillä. Reittiä ei ole merkitty maastoon.
1.

Lähtö Kotkansaarelta, reitin otollisin lähtöpiste on Merikeskus
Vellamo.
2-3. Reitin alkutaipaleella ei päästä vielä ihailemaan upeita jokimaisemia.
Sen sijaan katseen voi kiinnittää upeisiin arkkitehtoonisiin rakennuksiin
kuten puuvenekeskukseen ja Kotkan rautatieasemaan.
4. Taakse jää myös komea Hovinsaaren koulu.
5. Jos jano iskee, voi poiketa Metsolan höyrypanimon terassilla
nauttimassa virvokkeita. Muussa tapauksessa jatketaan suoraan
Kotkantietä ja Langinkoskentietä Langinkoskelle.
6. Kuohuva Langinkoski on Kotkan upeimpia nähtävyyksiä.
7. Langinkosken luonnonsuojelualueella on mukavat ja hyväkuntoiset
polut, joita voi pyöräillä myös ihan tavallisilla pyörillä.
8. Jos onni suo, niin Langinkoskella voit törmätä keisariin ja keisarinnaan.
9. Keisarillinen kalastusmaja seisoo ylväänä kuohuvan kosken rannalla.
10. Niin Langinkoski kuin lähes koko reitti sijaitsee Kotkan kansallisessa
kaupunkipuistossa.
11. Reitti kulkee Korelan riippusillan vierestä. Siltaa ei ole tarkoitus ylittää,
mutta siellä voi käydä ihailemassa jokimaisemaa. Ylävirrassa näkyy
Tattarinkosken loppuliuku.
12. Rauhoittavaa metsämaisemaa aivan moottoritien vieressä.
13. Vanhalta kivisillalta voi ihailla Ratakosken kuohuja.
14. Siikakoskelle vievää hiekkatietä.
15. Siikakosken rannalla on aiheellista viettää hetki koskea ja maisemaa
ihastellen. Kahvitauon voi pitää kosken rannalla olevan Villa
Munkholman terassilla.
16. Siikakoskella kannattaa kulkea rantapolkuja edestakaisin ja tutustua
alueeseen tarkemmin.
17. Koivukosken voimalaitokseen vettä johtavan kanavan reunalla on
mieleenpainuvan näköistä.
18. Joki ylitetään Koivukosken patosiltaa pitkin.
19. Runsasvetisinä vuosina padon alapuolinen Koivukoski on kunnioitusta
herättävä.
20. Tattarinkoskella on paikallisten ylläpitämä pieni uimaranta, jossa voi
virkistäytyä pyöräilyn lomassa.
21. Reitti tulee takaisin Langinkosken alueelle. Langinkosken länsirannalla
on idyllinen pieni puro, jonka ylittää kävelysilta.
22. Paikalliset ovat pystyttäneet Langinkosken rannalle Keisari Aleksanteri
III kunniaksi muistotaulun.
23. Reitti kulkee Langinkosken puulajimetsikön, Metsolan rantojen ja
Hovinsaaren kautta takaisin Vellamoon.

Muista myös kertoa reitistä kaverille jakamalla
parhaat kuvasi somessa tägillä #visitkotkahamina
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