
Mielakan kierros kulkee Mielakanmäen ja sen  laskettelurinteen 
läheisissä metsissä. Reitti sisältää noin 100 nousumetriä kier-
rosta kohden.   Merkitty reitti sisältää haastaviakin nousuja ja 
vauhdikkaita laskuja, mutta yhtälailla alavia puro- ja kosteik-
koalueita. Polun kierrettyään voi palkita itsensä kiipeämällä 
Mielakanmäen päälle ihailemaan näköalaa yli Kymenlaakson.

Elämyksellinen maastoreitti Kouvolan cityvuoren ympäri

Mielakan polkuverkosto on laaja, joten 
reitti on muunneltavissa mieltymyksien 
mukaan, Mielakanmäki paremmin hyö-
dyntäen. Näin reitille saa lisää haastavia 
nousuja, nopeita laskuja sekä hienon 
näköalan yli Kymenlaakson. 

REITIN VAATIVUUS
Polku soveltuu mm. maastopyöräilyyn, 
polkujuoksuun, kävelyyn ja sauvakäve-
lyyn. Maastopyöräillen reitti on perus-
tasoinen, mutta sisältää silti tiukkojakin 
nousuja, laskuja, juurakkoa ja kosteikkoja. 
Pyöräilijän omat ajotaidot, ennakoiva 
ajotapa ja maltillinen tilannenopeus ovat 
tärkeitä sekä omalle että muiden turvalli-
suudelle. Muista kypärä! Jalkaisin polulla 
riittää normaali peruskunto ja luonnossa 
liikkumisen perustaidot.

MERKINTÄ
Reitti merkitään keväällä 2017 sinisillä 
maalimerkeillä ja nuolilla.

MAASTOSSA LIIKKUJILLE
Noin kilometrin kohdalla, laskettelu-
rinteen ylityksen jälkeen, reitti nousee 
leveähköä polkua. Kyseinen kohta on 
alamäkiajajien käytössä: Ole tarkkana 
ja valmis väistymään tarpeen tullen.
Ota huomioon muut polulla ulkoilevat, 

kuten koirat. Varoita ajoissa, älä säikäytä. 
Soittokello on taas muotia! Nopeampi 
väistää hitaampaa.

Reitillä on muutama kallioaukeama, 
joiden kasvillisuus on herkkää kulumisel-
le, joten pysythän uralla. 

KUNNOSSAPITO
Aluetta hallinnoi  
Kouvolan kaupunki.  
Reitin ylläpidosta vastaa  
Bikehike Maastopyöräily,   
ville@bikehike.fi,  
044 560 8083.

HÄTÄTILANTEISSA
Soita 112, kerro sijainti  
ja mitä on tapahtunut.  
Auta kykyjesi mukaan.

PALVELUT
Maastopyörien vuokrausta ja 
opastettuja retkiä tarjoaa  
www.bikehike.fi
Alamäki- ja endurokuskeille  
pyörittää hissiä 
MielakkaBikepark. (Facebook)
Rinnekeskuksen kahvila-ravintola 
ja sauna ovat avoinna tilauksesta. 
www.mielakka.com

LÄHTÖPAIKKA
Mielakan Rinnekeskus /  
Bikehike pyörävuokraamo,  
Ojaniityntie 3, Kouvola.  
Koordinaatit:  
60°51’41.5”N 26°44’05.9”E

SAAVUTETTAVUUS
Etäisyys Kouvolan keskustasta  
1,5 km.  

REITIN PITUUS
5,5 km

REITTIKUVAUS
Merkitty reitti alkaa ja päättyy pyörävuok-
raamon edestä asfaltoidulta alueelta. 
Alku on helppoa, valaistua kuntopolkua, 
jonka jälkeen kuljetaan lähes koko matka 
luonnonmukaisia metsäpolkuja. Polut 
ovat paikoin juurakkoisia ja niillä on mui-
ta luonnonmukaisia epätasaisuuksia ja 
maastonmuotojen aiheuttamia haasteita. 
Erityistä reitillä on rakennettu silta, jota 
pitkin ylitetään leveähkö miehen syvyi-
nen oja. Samainen oja ylitetään hieman 
myöhemmin pohjaa pitkin ajaen.

MIELAKAN KIERROS
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     KARTTASELITTEET

     Reitti alkaa Bikehike 
-pyörävuokraamon edestä.
1. Cliffhanger: Komea kallioseinä, jos-
sa voi nähdä kiipeilijöitä ja laskeutujia.
2. Ratapiha: “Moikkaa nopeaa Pie-
tarin junaa, se kiitää Suomen suurinta 
ratapihaa”.
3. Slalom: Mielakan pohjois-rinteen 
ylitys. Varo lumilautailijoita!
4. ADHD: Ylämäki, jossa vastaan voi 
tulla DH-ajajia. Varovaisuutta!
5. Crossroads: Risteyksiä alamäkirato-
jen kanssa. Varovaisuutta!
6. Top Gun: Lentäjän taitoja vaativa 
jyrkkä alamäki.

7. Kiipijä: Lyhyt jyrkkä nousu, jossa 
tarvitaan siipiä.
8. Kallioaukiot: Herkkää kasvillisuutta 
– pysytään uralla!
9. Viidakkopolku: Jo ammoisina 
aikoina kuljettu tiheäkasvuinen polku 
uudelleen avattuna.
10. Koirapolku: Polulla liikkuu koiria ja 
niiden ulkoiluttajia – älä säikäytä, käytä 
soittokelloa!
11. Kwai-joen silta: Miehen korkui-
nen silta yli syvän ojan – vain panokset 
puuttuu!
12. Syvä joki: Ojan ylitys pohjaa pit-
kin, sadekaudella vettä on kunnolla.
13. Koirakurvi: naapurin koirat terveh-
tivät kulkijaa omalla kielellään.

14. Vaudikas alamäki: Oikea ajolinja   
ja rohkeus takaa hyvä vauhdit ja hypyt.
15. Risteyksiä: Tarkkana oikealta 
tulevien alamäkiajajien kanssa!
16. Camel back: Pieni, mutta jyrk-
kä kyttyrä ennen loppusuoraa. Varo 
OTB:tä!
      Hurraa, olet maalissa! Ota mehua  
ja lähde uudelle kierrokselle.
 
A. Kahvio, WC, tilaussauna  
ja kokoustilat.
B. Lenkin jälkeen kodalla paistettu 
makkara maistuu herkulliselta.
C. Kiipeä Mielakan päälle hissin 
kääntöpyörälle ja näe koko  
Kymenlaakso.

RATAPROFIILI
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