
 

Historiaa ja elämyksiä - koe kolme ainutlaatuista museota!  
 

Kouvolan Miljöö- ja Radiomuseo, Suomen Puotimuseo ja Kouvolan Pienoisrauta-

tiemuseo vievät eri vuosikymmenille ja tuovat mieleen nostalgisia muistoja eri 

aikakausilta.  

 
Museomaksu ryhmille on 5 €/henkilö/museo sis. opastuksen.  
Voit tutustua valintasi mukaan yhteen, kahteen tai kolmeen museoon. 

 
Kysy myös retkipaketeista ja opastetuista kierroksista: matkailu@kinno.fi, puh. 020 615 5295.  

 

  
 

 

Kouvolan Miljöö- ja Radiomuseo                     
 

Miljöö- ja radiomuseo sijaitsee Kouvolan keskustassa idyllisessä puutalokorttelissa. Museo esittelee 

suomalaisen 1920-, 1930-, 1940-, 1950- ja 1960-luvun porvariskodin varustettuna kullekin vuosikymme-

nelle ominaisilla kalusteilla, varusteilla ja tekniikalla (radiot, levysoittimet, puhelimet, kamerat yms.). 

Huoneiden esittelyn yhteydessä kuunnellaan pätkiä eri vuosikymmenten radio-ohjelmista ja iskelmistä.  

 

Kouvolan Sotilasradiomuseo sijaitsee samassa pihapiirissa. Siellä on esillä Suomen laajin sotilas-

radiokokoelma partioradioista ylimmän johdon laitteistoon, suomalaiset sanomien salauslaitteet sekä 

venäläisiä vakoiluradiota ja amerikkalainen agenttiradio 1940- luvun lopulta. 

 

Museot ovat avoinna touko-elokuun ajan, muina aikoina ryhmille sopimuksen mukaan. Tarkemmat 

aukioloajat löydät kotisivuiltamme. 

 

Osoite: Pajaraitti 1, Kouvola 

Kotisivut: www.putkiradiomuseo.fi 

Tiedustelut: museo@putkiradiomuseo.fi tai puh. 040 540 3317 

Museon vieressä on Kahvila ja lahjapuoti Onnenkukko. 
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Suomen Puotimuseo  

Puotimuseossa pääset kokemaan aitoa vanhanajan kaupan tunnelmaa. Eri aikakaudet on sopivasti 

ryhmiteltyinä. Tuotteet ja miljööt tuovat mieleen mukavia nostalgisia muistoja suomalaisen kaupankäynnin 

vaiheista vuosisadan alusta saakka. Museonäyttelyt on koottu aitoon Jaakko Pokin kauppataloon. 

 

Kesällä 2018 vaihtuva näyttely tuo mieliin muistoja 

1960 ja 1970 -luvuilta. Näyttelyn teemana on ”Kun isä 

Jopon osti”. Piha-aittaan on rakennettu lasten oma 

Puoti, missä kauppatavaroilla saa vapaasti leikkiä. 

 

Puotimuseon lisäksi vanha käräjätupa sekä kesä-

teatteri sijaitsevat samalla Valkealan museoalueella. 

Yhteinen pysäköintikenttä. 

 

Puotimuseo on avoinna kesä-elokuun ajan. Muina 

aikoina ryhmille sopimuksen mukaan. Tarkemmat 

aukioloajat löydät kotisivuiltamme. 

 

Osoite: Vanhatie 22, Kouvola Valkeala 

Kotisivut: www.valkealanmuseo.fi  

Tiedustelut: valkealan.museoyhdistys@ .com tai puh. 045 667 2505 

 

 

Kouvolan pienoisrautatiemuseo semaforo – trenorama  
 

Vanhassa VR:n koulurakennuksessa, 100 m Kouvolan rautatieasemalta toimii rautatiekaupunkiin hyvin 

sopiva pienoisrautatiemuseo semaforo - trenorama. Museossa on esillä mm. junien ja junaratojen 

pienoismalleja sekä muuta rautatieaiheista esineistöä. 

 

Suuri vetonaula on iso puujuna, jonka mittasuhde on 

11:25. Se puksuttelee päiden yläpuolella 35 metrin 

ympyrää. Kiinnostava on myös Diiseliveturi 1:45, joka 

kulkee ylösalaisin.  

 

Museon tietokoneelta löytyy UIC rautatiealan sanasto. Se 

sisältää 26 000 sanaa ja 16 kieltä. Voit käyttää kolmea 

kieltä yhtä aikaa, kokeile itse ja käännä! 

 

Tämä museo on ainoa paikka Pohjoismaissa, missä yleisö 

pääsee näkemään automaattisella junaliikenteen  

ohjaus- ja turvajärjestelmällä toimivan pienoisrautatien.  

26 junaa, 8 eri maasta ja neljältä teknilliseltä aikakaudelta.  

Junat kulkevat samalla lailla kuin esikuvansa, mutta pienessä mittasuhteessa. 

 
Museon yhteydessä on myös viihtyisä kahvitupa Onkapannu, missä on tarjolla itse leivotut leivonnaiset. 
Kahvikupillinen jauhetaan jokaiselle erikseen. Myös erilaiset teelajit kuuluvat valikoimaan. 
 

Osoite: Asemakatu 2, Kouvola 

Kotisivut: www.elisanet.fi/pienoisrautatiemuseo  

Tiedustelut: pienoisrautatiemuseo@kolumbus.fi tai puh 0400 711 607 
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