
VisitKouvola
Asuntomessut

Asuntomessut pidetään Kouvolassa vuonna 2019. Asuntomessualue sijaitsee 

Korian vanhalla varuskunta-alueella Pioneeripuistossa. Historiallinen 

varuskuntamiljöö on ainutlaatuinen asuinpaikka, jossa yhdistyy luonnonläheisyys 

ja asumisen monimuotoisuus ja edullisuus.

Kymijoki, Pioneeripuiston virkistysalue reitteineen, hyvät liikenneyhteydet ja 

lähipalvelut ovat ainekset, joista rakentuu viihtyisä ja korkeatasoinen asuinalue.

> asuntomessut.fi/tulevat-messut/kouvola-2019/

Kimolan kanava

Vesitie Kymijoelta Päijänteen vesistöön avautuu vuonna 2019.

Tykkimäen alue Kouvolan keskusta

Manski 

Keskustaa halkova kävelykatu Manski on saanut uuden ilmeen, ja se pysyy nyt 

sulana ympäri vuoden. Keskustassa kaikki on lähellä, ja kävellen pääsee joka 

paikkaan. Keskustan maksuton WiFi-verkko löytyy nimellä visitkouvola.fi

Museokortteli & museot  

Pienen kävelymatkan päässä keskustasta on Kaunisnurmen museokortteli. 

Se on 1900-luvun alun puutalokortteli, jossa on käsityöläisten myymälöitä ja 

pajoja sekä Kouvolan Miljöö- ja Radiomuseo. Vieressä on Kouvola-talo ja 

Poikilo-museot eli taidemuseo ja kaupunginmuseo.

Pienoisrautatiemuseo

Ihan kaupungin keskustassa, vanhassa VR:n puukoulussa sijaitsee Kouvolan 

pienoisrautatiemuseo Semaforo, uniikki museo junien ystäville kahviloineen.

Teatteri ja orkesteri

Kouvolan Teatterin esitykset ja Kymi Sinfoniettan konsertit vetävät katsojia 

Kouvolaan kauempaakin. 

> kouvolanteatteri.fi / kymisinfonietta.fi / visitkouvola.fi

Talviurheilu

Vauhtia kaipaava suuntaa Mielakan Rinnekeskukseen. Rinteet palvelevat kaiken 

tasoisia laskettelijoita. Välineet saat vuokrattua paikan päältä. Alueelta pääsee 

suoraan myös valaistuille hiihtoladuille. Niitä on Kouvolassa 110 kilometriä.

Kuusaanlammen Jääurheilukeskus on avoinna tammikuusta maaliskuun 

puoliväliin jääolosuhteiden salliessa. Siellä voi harrastaa luistelua, hiihtoa, 

potkukelkkailua tai tulla muuten vaan ulkoilemaan auratuille jääradoille 

ja hiihtourille. Keskiviikkoisin ja lauantaisin on mahdollista harjoitella 

moottoripyörillä ja autoilla noin 1,5 kilometrin mittaisilla radoilla.

> mielakka.com / seikkailuviikari.fi 

Penkkiurheilu

Penkkiurheilijalle on tarjolla pesäpallon, jääkiekon ja koripallon korkeimman 

sarjatason ottelut. Muista siis KPL, KooKoo, Kouvot ja Kouvottaret!

> kouvolanpallonlyojat.fi / kouvot.fi / kookoo.fi

Tulossa supervuosi 2019

Huvipuisto & Aquapark & camping

Tykkimäessä on huvipuisto, Aquapark ja campingalue. Yksi päivä huvipuistossa, 

toinen Aquaparkissa ja yöksi leirintäalueen mökkeihin.  

Tykkimäki on helppo ja turvallinen huvittelupaikka. Monenlaiset 

huvipuistolaitteet, seikkailupuisto Atreenalin, suloiset kotieläimet ja Aquapark 

liukumäkineen ja vesialtaineen antavat huiman potkun lomanviettoon.

Kotimaiset huippuartistit viihdyttävät iltakonserteissa pitkin kesää puiston 

Huvilavetilla. Ja mikä onkaan kesän 2018 uutuuslaite? Pakko päästä 

kokeilemaan! 

Actionpark

Tykkimäki-perheen uusin tulokas on Tykkimäki Actionpark, joka sijaitsee 

Kouvolan Prismakeskuksessa. Liikunnallista hupia ja hikeä kaikenikäisille ympäri 

vuoden.

> tykkimaki.fi

Tykkimäen Sauna

Tykkimäen Sauna Käyrälammen rannalla on kaikille avoin yleinen sauna.

Sauna lämpenee joka päivä. Kesällä uimaan ja talvella avantoon.

> tykkimaensauna.fi

Tykkimäen moottorirata

Vauhdikkaita elämyksiä. Crosskart, rallycross, motocross, supermoto, enduro, 

drifting… Kaikki onnistuu!

> kouvolacircuit.com
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Lisää kohteista ja tapahtumista:

Repoveden ja Verlan alue

Mustila

Arboretum Mustila on Suomen vanhin ja suurin arboretum eli puulajipuisto. 

Mustila tunnetaan eksoottisista havupuumetsiköistä ja kesäkuussa kukkivista 

sadoista alppiruusuista ja atsaleoista. 

Puistossa on merkittyjä reittejä 1,5–3 kilometria, luontopolku ja vapaasti kuljettavia 

pikkupolkuja. Keskeisillä alueilla on leveitä polkuja, joilla on mahdollista kulkea 

myös pyörätuolilla. Arboretum on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Puistokahvila 

palvelee touko-syyskuussa.

> mustila.fi

VinKiT: 
•	 Mustila	Viinin	Viinipuodista	saat	ostoskoriisi	herkut,	hillot	ja	tilaviinit.

•	 Taidetta	ja	ruokamatkailua	tarjoaa	C.L.	Engelin	suunnittelema			

 Moision empirekartano.

•	 Länsi-Kymen	kulttuuritien	muut	kohteet	on	merkitty		 	 	

 ”linnunpelättimillä”.

Market-alue

Shoppailijoita miellyttävä ostoskeskittymä sijaitsee molemmin puolin 6-tietä. 

Toisella puolella on Prisma-hypermarket monine lisäpalveluineen, toisella 

puolella on kauppakeskus Veturi ja sen lähemmäs 80 liikettä.

6-tien varrella Kymijoen varrella

Ankkapurha

Ankkapurhan kulttuuripuisto on yhteisnimike Anjalan ja Inkeroisten 

matkailukohteille. Kulttuuripuisto levittäytyy historiallisen Anjalan kirkon kautta 

Anjalan kartanomiljööseen Kymijoen rannalle.

Joen toisella rannalla näkemistä ja kokemista löytyy museoista. Siellä on myös 

Alvar Aallon suunnittelema asuinalue ja koulu.

Nuorisokeskus Anjalan ohjelmatarjonta ja tilat majoitusmahdollisuuksineen 

palvelevat ympärivuotisesti. Kulttuuripuistossa on kesäisin toimintaa niin 

perheille, liikkujille kuin kulttuurinystäville!

> ankkapurha.fi

Taideruukki

Taideruukki sijaitsee vanhalla Kymin Ruukin tehdasalueella Kuusankoskella. 

Vanhojen tehdasrakennusten ympäröimässä Taideruukissa virtaa luovuus, ja 

kulttuuri on monipuolisesti läsnä tapahtumien, näyttelyiden ja puotien kautta.

> taideruukki.fi

Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalon ohjelmaan kuuluvat kesän taidenäyttelyt 

sekä tapahtumat ja konsertit ympäri vuoden. Rakkauspuistossa rakastavaiset 

voivat vahvistaa liittonsa lukolla. Rakkauslukko kiinnitetään varta vasten lukoille 

suunniteltuun veistokseen.

> kulttuurivuohijarvi.fi

Verla

Verlan puuhiomo ja pahvitehdas ovat olleet Verlan kylän sydän 1870-luvulta 

lähtien, ensin toimivana tehtaana ja vuodesta 1972 lähtien tehdasmuseona.

UNESCOn maailmanperintölistalle Verla hyväksyttiin vuonna 1996. Koskimaisema, 

tehdasrakennukset koneineen, patruunan pytinki puistoineen ja idylliset työläisten 

mökit antavat kuvan pohjoisen metsäteollisuuden varhaisista vaiheista. Tehtaan 

koneet ja työvälineet ovat alkuperäisillä paikoillaan aidossa ympäristössään.

Verlankosken yläpuolella on esihistoriallinen kalliomaalaus noin 6000 vuoden 

takaa.

Verlan tehdasmuseo on avoinna toukokuusta syyskuulle. Verlassa palvelevat 

ruukkikylän puodit ja museokauppa sekä lounaskahvila myllymakasiinissa.

> verla.fi

Repovesi

Repoveden kansallispuisto ja Aarnikotkan luonnonsuojelualue muodostavat 

ainutlaatuisen erämaa-alueen, jossa on noin 45 kilometria helppoja, vähän 

vaikeampia ja lähes pystysuoria reittejä.

Kokeile vaikkapa 5 kilometrin pituista Ketunlenkkiä riippusiltoineen ja losseineen, 

tai jos kunto kestää, niin valitse 26 kilometrin pituinen Kaakkurin kierros. Reitit 

risteilevät kallioiden, vesistöjen sekä korpi- ja rämesoiden pirstomassa luonnossa.

Aloita retki joltakin kolmesta sisääntuloalueesta: Lapinsalmi ja Tervajärvi alueen 

eteläosassa, Saarijärvi pohjoisosassa.

Alueella toimivat ohjelmapalveluyritykset ovat Metsähallituksen 

sopimuskumppaneita. Ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita. 

VinKiT:
•	 Upeat	näköalat.	Olhavanvuorelta	putoaa	50	metrin		 	 	

 pystysuora kallioseinämä. Mustalamminvuoren näkötornista   

 avautuu uskomaton maisema. Elvingin torni, yli 20-metrinen   

 näkötorni.

•	 Uskallatko	riippusillalle?	Lapinsalmen	50-metrinen	riippusilta		 	

 kulkee 10 metrin korkeudella vedenpinnasta.

•	 Ketunlossi.	Ylitä	140-metrinen	Määkijänsalmi	lossilla,	jossa	toimit		

 itse lossinkuljettajana ja käyttövoimana.

•	 Vesiltä	käsin.	Repovedelle	pääsee	meloen	tai	vaikka		 	 	

 taksiveneellä.

•	 Maastopyöräilijälle	suosituksena	Mäntyharju-Repovesi	-reitti

•	 Repovesitien	geokätköilyreitti

•	 Kesällä	kulkee	taas	keskusta-Verla-Repovesi	bussireitti

•	 Nuku	luonnossa,	varaa	kota:	repovedenkansallispuisto.fi	

 > visitrepovesi.com / luontoon.fi/repovesi

KouVolA
•		 asukkaita	yli	85.000

•		 pinta-ala	2.885	km2

•		 450	järveä	ja

 Kymijoki

•		 7700	mökkiä

•		 lähes	1000	maatilaa	

•		 yksi	Suomen			 	

 suurimmista    

 rautatieristeyksistä

•		 Suomen	suurin		 	

 varuskuntakaupunki 

 – Karjalan prikaati & 

 Utin jääkärirykmentti


