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(A) Liikkeelle lähdetään Tuu-

sulasta Kuninkaantietä - Suurta 

Rantatietä mukaillen. Hinthaaran 

ja Porvoon väli Mustijoen rantoja 

seuraten on kaunista ja mukavaa 

motoristitietä, myös sinivuokko-

ja esiintyy, 

(B) Porvoon jokiranta ja lukui-

sat kahvilat ovat satojen motoris-

tien suosima kokoontumispaikka. 

Matka jatkuu Strömforssin ruu-

kille, jossa kannattaa tovi viivähtää 

ja vaikka tutustua Ruotsinpyhtään 

kirkkoon ja Vanhan Suomen ra-

jaan ja siltaan. Ruukissa on laadu-

kas lounaspaikka ja monenmoista 

museota ja käsityöputiikkia.

Ehdottomasti Pernajan koukka-

us on aina mukava ajaa. Sieltä löy-

dät myös Mikael Agricolan kodin 

rauniot ja polun sekä patsaan kes-

kiaikaisen kirkon puistosta.

(C) Loviisaan tullessa ajat suo-

raan kaikkien tiekirkkojen äitiä 

kohden – melkein seinästä sisään. 

Laivasilta on taas suosittu moto-

ristipaikka ja sieltä myös lähtee 

vesibussit Svartholmaan.  Lovii-

sasta lähtiessä näet myös Loviisan 

linnoituksen Ungern ja Rosen –

nimiset bastionit, jotka ”Suurval-

ta-Ruotsi” teki 1700- luvulla rajan 

ollessa Kymijoella. Tuhannen tus-

kan kuppilassa saat varmasti mie-

leenpainuvan kahvihetken.

(D) Kotkan Keisarin kalamaja on 

seuraava hieno kohde. Matkalla 

näet Kyminlinnan, joka taas on 

venäläisten rakentama ”Vanhan 

Suomen” puolustamiseksi Ruot-

silta.

(E) Haminan ympyräkaupun-

gin asemakaava ja puolustuslin-

noitus on harvinaisuus. Hami-

na Tattoo on käsite. Bastioni ja 

Upseerikerho ovat hyviä lounas-

paikkoja myös miljöönsä ansiosta. 

Hyvä vaihtoehto on 200m vene-

matkan takana oleva Pursiseuran 

ravintola.

(F) Museotie ja (lounasmahdol-

lisuus tilausravintola Olkihatus-

sa) Virolahdella. Museotie 35km 

on parasta motoristipätkää me-

renrannan tuntumassa- jatkuvaa 

mutkaa ja mäennyppylää.

(G) Miehikkälän Salpamuseo 

– Siellä saa videoesittelyn Salpa-

linjan rakentamisesta ja voi teh-

dä patikkaretken korsuihin. Myös 

ruokailumahdollisuus.

(H) Luumäki Pitkä-Shell, hyvä 

pitää  huoltotauko, Svinhufvudin 

Kotkaniemen voi käydä bongaa-

massa. Luumäeltä Verlaan kan-

nattaa ajaa järvimaisemissa pie-

nempiä pikkuteitä.

(I) Verla maailmanperintökoh-

de, museo-opastus kannattaa eh-

dottomasti ottaa. Alueella on ki-

vikautisia kalliopiirroksia nähtä-

villä.

Loppumatka takaisin Tuusulaan 

( J) noudattaa hyväksi todettua 

Kausala – Myrskylä –Pornainen 

suuntaa. Matkalla on nähtävyyk-

siä Iitin Hiidenvuori ja Askolan 

hiidenkirnut. 
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