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KARTANON 
UUSI ELÄMÄ 
Anjalan kartanossa 
voi tutustua historiaan 
pelaamalla vaikkapa 
pakopeliä.

Tiesitkö, että...?
...Kouvola sijaitsee kahden metropolin välissä. 
Reilu tunti Helsinkiin ja kaksi Pietariin.

...Helsinkiläisen kaksion hinnalla Kouvolasta saa 
omakotitalon ja mökin. Luonto alkaa takapihalta,
puolet kouvolalaisista asuu pientaloissa.

...Kouvola on Suomen suurin varuskuntakaupunki. 
Karjalan prikaati ja Utin jääkärirykmentti
kouluttavat yli 4000 varusmiestä vuosittain.

...paperiteollisuus on Kouvolassa yhä voimissaan. 
Stora Ensolla on Anjalan paperitehdas ja
Inkeroisten kartonkitehdas, UPM Kymmenellä 
Kymin paperi- ja sellutehdas.

...Kouvola on Suomen seitsemänneksi suurin 
mökkipitäjä noin 7700 mökillään. Vapaa-ajan-
asukkaita on noin 30 000.

 

KOUVOLA

   

HELSINKI

Helsinki
134 km Pietari

280 km

Lahti
62 km

Mikkeli
106 km Lappeenranta

87 km

Viipuri

Kotka
57 km

PIETARI

Kohta se tulee
MOOTTORIFANIEN ODOTUS PALKITAAN, sillä tänä vuonna rata-
moottoripyöräilyn MM-osakilpailu saadaan vihdoin Suomeen.

Kaksipyöräisten kuninkuusluokka MotoGP™ saapuu 9.–11.7.2021 Ky-
miRingin radalle Iittiin, aivan Kouvolan rajan tuntumaan. Kisoissa aje-
taan MotoGP™, Moto2™ ja Moto3™ -sarjat. 

Moottoriurheilun tunnelmasta pääsee nauttimaan KymiRingillä kol-
mena eri päivänä, sillä tapahtuma-alue on avoinna yleisölle ensimmäi-
sen kerran perjantaina vapaiden harjoitusten aikana.

PENKKIURHEILIJAN PARATIISI Kouvolassa voi seurata talvisin Koo-
Koon otteita Lumon Areenalla ja Kouvojen ja Kouvottarien pelejä Jat-
ke Areenalla. KPL taistelee mestaruudesta kesäkaudella KSS Energia 
Areenalla.

Pääsarjojen ulkopuolella pelaavista seuroista voi jännittää MYPAn 
otteita Kymenlaakso SähköStadionilla, Susien futispelejä Kouvolan 
keskusurheilukentällä, KoLe:n lentopallopelejä Kuntotalolla sekä Su-
det Salibandyn ja Korian Klubin salibändyotteluita Jatke Areenalla.

Lauantaina ajetaan kaikkein luokkien
 aika-ajot ja sunnuntaina kisataan 

MM-pisteistä. 

Liput Suomen MM-osakilpailuun ovat 
myynnissä Lippu.fi:n kautta sekä MotoGP:n 

Suomen osakilpailun virallisella 
kisasivustolla, finlandmotogp.fi.
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KOLME SYYTÄ MUUTTAA KOUVOLAAN
Mielekäs työ, omannäköinen asuminen ja 
harrastusten kirjo.

MITÄ TEHTÄIS? 
Frisbeegolfille, 
flipperihallille, 
pyöräilemään 

vai rannalle?
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Kanava
tunnelilla

Entinen puunuittokanava Kimola on avattu veneilijöille. 
Veneet pääsevät kulkemaan saman tunnelin läpi kuin 
tukit aikoinaan.

KOUVOLAA VOI lähestyä nyt vesiteitse 
lännestä. Kimolan länsipäässä Konnivesi 
kapenee uomaksi, ja lopulta edessä auke-
aa viivasuora Kimolan kanava. Sulku siintää 
kaukana horisontissa.

Aikaisemmin reittiä pääsi etenemään vain 
tukit, mutta vuonna 2018 Kimolan kanavas-
sa aloitettiin muutostyöt veneliikennettä 
varten. 

Pari vuotta kestäneiden töiden aikana ka-
navaa ruopattiin ja siihen tehtiin veneliiken-
teen vaatimat eroosiosuojaukset. Käytön 
aikana, vuodesta 1966 vuoteen 2002, maata 
oli valunut kanavaan pitkin matkaa.

Kanavalla helpotettiin puutavaran uittoa 
Päijänteeltä Kymijoen varren tehtaisiin. Yli 
viisi kilometriä pitkä Kimolan uittokanava 
yhdisti Kymijoen yläjuoksulla olevan Py-
häjärven Konniveteen. Kanavan itäpää oli 
Kouvolan Kimolassa ja länsipää Iitin Kosken-
niskassa. 

ENNEN SULKUA on odotuslaituri. Reittilii-
kenne menee huviveneilijöiden edelle. 

Alkuperäisessä kanavassa ei ollut sulkuja. 
Vedenpinnan tasasi kallionleikkaukseen ra-
kennettu pato, jonka alapuolelle tukkiniput 
siirrettiin kahdella 30 tonnin nippunosturil-
la. Padon jälkeen tukit syöksyivät 70 metriä 
pitkän kalliotunnelin läpi avokanavaan.

Kunnostustöiden yhteydessä nippunosturit 
purettiin. Tilalle rakennettiin venesulku, jonka 
sulutuskorkeus on 12 metriä. Sulkuun mahtuu 
enintään noin 30-metriä pitkä alus.

Kun on veneessä sulun sisällä ja veden-
pinta alkaa laskea, tuntuu kuin olisi vajoa-
massa valtavaan betoniseen kaivoon. Sul-
kuporttien jyhkeys ja sulun korkeus alkavat 
paljastua toden teolla.

KESTÄÄ LÄHEMMÄS kaksikymmentä mi-
nuuttia, että vedenpinta on laskeutunut ja 
sulkuportit siirtyvät hiljalleen sivuun.

Kimolan Kanava

”Kanavan myötä 
Kouvolaan pääsee 
Pielavedeltä asti.”

Kimolan kanavassa veneet kulkevat 
70-metrisen tunnelin läpi.

Sulutuskorkeus Kimolassa
on peräti 12 metriä.
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KOUVOLAIITTI
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Kimolan Kanava

KANAVAN PITUUS 5,5 KM
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Tornionsalmen venesatama

Kalkkisten venesatama

Iso Savisaaren retkeilysatama

Heinolan matkustajasatama

Jyrängön silta - 4,8 m

Kimolanlahden silta - 4,0 m

Kanavatien silta - 4,8 m

Kimolan (Eiraskan) silta - 4,8 m

Mankalan kosket

Hirvelän kotisatama

Virtakiven vierassatama

Kuoppaniemen vieraslaituri

Hiidensaaren vieraslaituri

VENEVÄYLÄN 
KULKUSYVYYS

2,4 m

VENEVÄYLÄN 
KULKUSYVYYS

1,8 m

KANAVAN 
KULKUSYVYYS

1,8 mVuolenkosken
voimalaitospato

Mankalan
voimalaitospato

Kimolan kanavan 
sulku - 12 m

Voikkaan
voimalaitospato

Kimolan Kanava

Edessä aukeaa pimeä tunneli, jonka toisessa 
päässä kimmeltää vesi. Tunnelin jälkeen ka-
nava jatkuu vielä kolmisen kilometriä, laaje-
nee sitten ruovikoksi ja lopulta Pyhäjärveksi.

Sen toisella puolella alkaa Kymijoki, joka ja-
kautuu Hovinsaaren ympärille. Saaren ohitta-
misen jälkeen näkyviin tulee Voikkaan Virta-
kivi, joka läheisyydessä on vierasvenelaiturit.

Kanavan yli kulkee kaksi uutta siltaa, joi-
den alikulkukorkeus on 4,8 metriä. Kanavan 
itäpään jälkeen olevan Kimolanlahden sillan 
4 metrin alikulkukorkeus rajoittaa veneen 
kokoa.

Kanavan myötä Kouvolaan pääsee Pielave-
deltä asti, 400 kilometrin päästä. Vesiyhteys 
kulkee sieltä Vesijärven, Päijänteen ja Ruot-
salaisen kautta Konnivedelle ja edelleen Ki-
molaan.

VIERASSATAMA
Uuden vesireitin vierassatama on Voikkaan 
Virtakivessä. Virtakiven laivalaituri ottaa vas-
taan Kimolan kanavan kautta Päijänteeltä 
tulevat risteilyalukset. Laivalaituri toimii 
myös huoltolaiturina, jossa on pilssi- ja sep-

tivesien keräämiseen imulaite sekä vesi- ja 
sähköpiste.

Alueelle on tulentekopaikka, wc ja jät-
teiden keräyspiste sekä idyllinen Virtakiven 
Sauna palveluineen.

Kanavan Kouvolan pään vierassatama on 
Voikkaan Virtakivessä

KIMOLAN KANAVA 
NUMEROINA
• Sulutuskorkeus  12 m
• Venesulun pituus  35 ja leveys 8 m
• Venetunneli 70 m
• Kanavan kokonaispituus 5500 m
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Kuinka esteettömästi rautatiekaupunkiin 
pääsi junalla? ”Rautatieasemalla on koro-
tetut laiturit ja junasta oli helppo poistua 
itsenäisesti pyörätuolilla. Laitureilta pääsee 
hisseillä tunneliin ja sitä kautta Matkakes-
kukseen.”

Millaista oli liikkuminen keskustassa? 
”Suojateiden ylitykset on madallettu, joten 
oli helppo edetä sähköpyörätuolilla. Käve-
lykatu Manski oli tasainen ja siinä oli paljon 
pysähdyspaikkoja.”

Mitä ravintoloita suosittelet? ”Mimosan 
Aitoon pääsi helposti sähköpyörätuolilla si-
sään ja wc on esteetön. Kahviloista suosikik-
si nousi Papulaari. Tilat olivat melko ahtaat, 
mutta pärjäsin sähköpyörätuolilla hyvin.”

Kuinka shoppailu sujui? ”Keskustassa on 
monta pientä ostoskeskusta, joissa on help-
po liikkua. Kauppakeskus Veturi sijaitsee 
keskustan ulkopuolella, mutta sinne pääsee 
matalalattiabussilla.”

Missä yövyit? ”Original Sokos Hotel Vaaku-
na Kouvola mainosti esteetöntä majoitusta. 
Huoneessa oli kaksi sähkösäätöistä sänkyä 
ja sähköpistokkeita hyvällä korkeudella. Kyl-
pyhuone oli tilava ja wc-istuimen molem-

Pyörätuolilla

Matkablogi Palmuaseman ylläpitäjä 
ja esteettömän matkailun asiantuntija 
Sanna Kalmari kävi tutustumassa 
Kouvolaan.

”Kävelykatu 
Manski oli tasainen 

ja siinä oli paljon 
pysähdyspaikkoja.”

min puolin oli tukevat tukikaiteet. Kylpy-
huoneen peili, sähköpistoke ja suihkuteline 
olivat liian korkealla. Muutoksia on kuulem-
ma tulossa.”

Oliko hotellissa helppo liikkua? ”Vastaan-
otosta ravintolatasolle johtava ramppi on 
melko jyrkkä, mutta siihen on lisätty kar-
hennusta liukumisen estämiseksi. Ravinto-
lan kahdesta tasosta alemmalle pääsi joko 
ramppia pitkin tai hissillä.”

Museokokemuksesi? ”Poikilo-museoissa  
oli hyvä asioida sähköpyörätuolilla. Ovi 
avautuu painikkeella, sisäänkäynnillä on 
ramppi. Niin Kaupunginmuseoon kuin Tai-
demuseon yläkertaan pääsee hissillä, jonka 

Kouvolassa

Esteetön matkailu

henkilökunta avaa. Vammaisen henkilön 
avustajalle museot ovat maksuttomia.”

Pärjääkö maailmanperintökohteessa 
pyörätuolilla? ”Verlan sivujen mukaan 
tehdasmuseo ei ole esteetön. Ei se täysin 
olekaan. Kierros alkoi Verlan historiasta ker-
tovalla dokumenttifilmillä, joka näytettiin 
esteettömässä tilassa. Sen jälkeen siirryim-
me puuhiomoon, jonne pääsin hyvin. Sain 
vierailustani osittaisella kierroksella paljon 
irti.”

Vierailitko kansallispuistossa? ”En ehtinyt 
Repovedelle, mutta ehkä ensi kerralla. Siellä 
on joitakin esteettömiä reittejä kuten Talak-
sen ja Sukeltajaniemen reitit. .”
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tykkimaki.fi

OMISTAJAN EDUT JOPA 25%
Parhaan hinnan saadaksesi tarvitset vain S-Etukortin
ja käynnin osoitteessa SOKOSHOTELS.FI

Huikea hotelliloma
Kouvolassa

Park Hopper -rannekkeilla koet Tykkimäen kaikki kolme 
puistoa ja ikimuistoinen huvipuistoretki saa täydellis-
en päätöksen uudistetussa Original Sokos Hotel 
Vaakunassa.  

Todelliset huvipuistofanit 
painavat pään tyynyyn 
Vaakunan Tykkimäki-huoneissa. 
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Luontoon,
Vastuullinen luontomatkaaja suosii lähi-
kohteita ja käyttää lihasvoimaa, julkisia 
kulkuneuvoja tai kimppakyytejä niihin 
siirtymiseen.

LUONTOA HUOMIOIVA luonnossa liikku-
ja suuntaa paikallisiin retkikohteisiin, joihin 
pääsee päästöttömästi lihasvoimalla: polku-
pyörällä, kanootilla, soutuveneellä, hiihtäen 
tai kävellen.

Muutamat Kouvolan luontopoluista ovat 
lähes keskustassa. Pappikallion reitti alkaa 
Vahteronmäestä, kolmen kilometrin päässä 
asemalta. Se laajenee maastopyörilijöiden 
suosimaksi kumpuilevaksi mäntykankaaksi.

Kauppakeskus Veturin vieressä olevalla 
Niivermäen luonnonsuojelualueella pati-

kointireitti kulkee jylhien kallioiden yli ja 
maisemia voi ihailla näkötornista.

Alakylän luontopolku ja Pioneerimetsän 
luontopolku alkavat molemmat Korian sil-
lan kupeesta, joen vastakkaisilta rannoilta. 
Toinen suuntaa Kymijoen ylävirran ja toi-
nen alavirran suuntaan. Molemmat kulkevat 
rinteisessä jokimaisemassa, ja reitille osuva 
metsä on osittain kuin suoraan satukirjan 
kuvituksesta.

Repovesi ja luonto

”Muutamat Kouvolan
luontopoluista ovat 
lähes keskustassa”

luontopolut
kouvolanluonto.fi

lähelle
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MITÄ LÄHEMPÄNÄ luontokohde sijaitsee, 
sen pienempiä ovat haitalliset päästöt, vaik-
ka kohteeseen menisi moottoriajoneuvolla. 
Kauaksi voi suunnata kimppakyydillä, junilla 
ja linja-autoilla.

Repoveden kansallispuistoon pääsee ke-
säaikana bussilla. Sesonki kestää toukokuus-
ta elokuuhun, ja viikonloput ovat ruuhkaisia 
etenkin päiväaikaan. Kansallispuistoon kan-
nattaa saapua kesäisin arkena, jos vain mah-
dollista. Rauhallisinta Repovedellä on syksyi-
sin, talvisin ja alkukeväästä.

Lapinsalmen sisääntulo on suosituin, mut-

ta puistoon voi saapua myös Tervajärven ja 
Saarijärven kautta. Veneilijät ja melojat pää-
sevät Hillosensalmen vesistöportista kansal-
lispuistoon. Puistoon pääsee myös maasto-
pyöräreittiä pitkin.

Repoveden kansallispuistossa toimii useita 
ohjelmapalveluita tarjoavia yrittäjiä. He ovat 
sitoutuneet Metsähallituksen kestävän mat-
kailun periaatteisiin. Myös opastava luonto-
valvonta jatkuu ensi kesänä Repovedellä.
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Mustalamminvuorelta aukeavat parhaat näkymät Repoveden kansallispuistoon.
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ARBORETUM MUSTILAN lähelle pääsee Kouvolan keskustasta bus-
silla, mutta reilun parinkymmen kilometrin matkan voi taittaa pyö-
rällä maisemallisia pikkuteitä pitkin.

Touko-kesäkuun vaihteessa puisto täyttyy alppiruusujen kukkies-
sa. Ihailla voi vaikkapa laakeaa ja punakukkaista Raisaa, johon Mihail 
Gorbatšov aikoinaan mieltyi. Siksi se nimettiin presidentin vaimon 
mukaan.

Alppiruusulaakso on vain pieni osa 120 hehtaarin puulajipuistoa, 
jossa pääosassa ovat ikivihreät havut hemlokki-, jättituija- ja purppu-
rapihtametsikköineen.

Arboretumissa kasvaa yli 250 puulajia. Jos haluaa kokeilla uusia 
puulajeja omassa metsässä tai pihassa, kannattaa poiketa Mustila 
Puutarhan kasvi- ja siemenmyymälässä.

Puulajipuistossa käymisen yhteydessä kahvitella voi tunnelmal-
lisessa Piika ja Renki -kesäkahvilassa ja piipahtaa lasillisella Viinitu-
vassa. Mustila Viinin marjaviinit ja liköörit on valmistettu puhtaista 
kotimaisista raaka-aineista. Niistä puolet tulee lähiseudun sopimus-
viljelijöiltä, loput kotipuutarhoista ja villistä luonnosta.

KANSALLISPUISTOON liikennöi linja 15 viikonloppuisin 5.6. al-
kaen syyskuun loppuun saakka. Repovesi-aiheisista teippauksista 
tunnistettava bussi lähtee Matkakeskuksen laiturilta 7.

kouvola.digitransit.fi ja kouvola.fi/bussiaikataulut

Hop!
bussilla
Repovedelle
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Repovesi ja luonto

Arboretum Mustila
mustila.fi

Arboretum Mustilassa kannattaa vierailla muulloinkin 
kuin alppiruusujen kukinnan aikana.
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Resepti
Vastuulliseen
luontomatkailuun

1 iso repullinen reipasta retkimieltä
1 pieni pussi mukaan roskia varten
1 hihna jokaista talutettavaa koiraa kohden
2 kenkää, joilla tallotaan vain polkuja

OHJE: 
•  Kunnioita luontoa, älä muuta sitä. 
•  Suosi merkittyjä reittejä ja pidä lemmikit 
 kytkettynä. 
•  Tarkista retkikohteesi liikkumisrajoitus- 
 alueet ja -ajat. 
• Leiriydy ja tee tuli vain sallitulle paikalle, 
 muista tarkistaa metsä- ja ruohikkopalo-
 varoitukset! 
•  Älä tiskaa tai peseydy suoraan vesistössä. 
•  Kerää roskat mukaasi tai polta nuotiossa. 
• Nauti siitä, että olet osa luontoa!

Repovesi ja luonto
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Veturin lähes 80 liikkeen joukossa 
on tuttuja kansainvälisiä ketjuja 
ja paikallisia toimijoita, joiden 
valikoimasta on helppo löytää 
kaikki tarvittava pukeutumisesta 
urheiluun ja vapaa-ajasta sisus-
tamiseen. Monipuolisen palvelu-
tarjonnan ja mukavan vierailun 
viimeistelevät tavaratalot, kuten 
K-Citymarket ja Tokmanni, K-Rau-
ta, elokuvateatteri, herkullinen 
ravintola- ja kahvilakattaus sekä 
monipuoliset tapahtumat ja muut 
palvelut niin sisällä kauppakeskuk-
sessa kuin sen ulkoalueella. 

Ulkoalueen palveluihin kuuluvat 
esimerkiksi ilmainen pysäköin-
ti, sähköautojen latauspiste, 
RINKI-ekopiste, vesipiste sekä 
lemmikkiparkki. Sisällä kävijöi- 

den käytössä ovat puolestaan 
maksuton wifi, talletus-otto- 
automaatit sekä lastenhoitotila ja 
uudistettu leikkipaikka. Kauppa-
keskuksen 2. kerroksesta löytyy 
lisäksi kokonaan uusi ja kaikille 
avoin työtila Paja, jossa työasioi-
den hoito onnistuu rauhallisessa 
ympäristössä.

”Kuuntelemme aina tarkalla kor-
valla asiakkaitamme ja kehitämme 
Veturin palveluita vastaamaan
niin paikallisten asukkaiden kuin
matkailijoiden tarpeita. Pyrimme 
pitämään liike- ja palvelutarjon-
tamme mahdollisimman moni-
puolisina ja kysyntää vastaavina”, 
sanoo kauppakeskusjohtaja  
Jari Koistinen.

Tervetuloa Veturiin –  
Kaakkois-Suomen suurimpaan  
kauppakeskukseen
Kauppakeskus Veturissa 6-tien varrella Kouvolassa vierailee 
vuosittain yli 3 miljoonaa kävijää. Osa saapuu nauttimaan 
kiireettömästä vapaapäivästä, toiset tekemään ruoka- 
ostokset matkalla mökille tai päivittämään vaatekaappia. 

Veturin tulevat tapah-
tumat, lounaslistat, leffa-
tarjonta ja tarjoukset 
näppärästi taskussasi. 
Lataa sovellus puhelimesi 
sovelluskaupasta. 

LATAA VETURIN
MOBIILIAPPI

Palaverimesta, läksynurkka, 
etätyöpiste, lukupaikka ja  
vaikka mitä! Paja on kaikille 
avoin ja maksuton työtila.

VIIHDY VETURIN 
TYÖTILA PAJASSA

Muista pienesti tai isosti  
– lataa haluamasi summa lahja- 
kortille, joka käy kaikissa Veturin  
liikkeissä. Lahjakortin voi ostaa 
suoraan verkosta. Katso lisätie-
dot Veturin nettisivuilta.

ANNA SAAJANSA 
NÄKÖINEN LAHJA

Parasta  
aikaa  

Veturissa!
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WWW.KAUPPAKESKUSVETURI.FI
Tervasharjunkatu 1, 45720 Kuusankoski

Yksi pysähdys,  
lähes 80 liikettä.

Seuraa somessa: @kauppakeskusveturi

ECORELLA

Porokylän leipomo Shiba Sushi
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VUONNA 1936 Alvar Aalto suunnitteli vai-
monsa Ainon kanssa Savoy-maljakon, joka 
voitti Karhula-Iittalan lasitehtaan järjestä-
män suunnittelukilpailun. Myöhemmin ni-
meksi vakiintui Aaltomaljakko, ja siitä tuli 
suomalaisen kodin klassikkoesine.

Seuraavana vuonna arkkitehti piirsi Inke-
roisiin paperitehtaan työläisille niin sanotut 
Tervalinjan rivitalot. Tehtaanmäen asuinalue 
valmistui vuonna 1939 ja Tehtaanmäen kou-
lu vuonna 1940.

Koulu on suunniteltu samanaikaisesti, 
kun Aalto hahmotteli vaimonsa kanssa New 
Yorkin maailmannäyttelyyn Suomen pavil-
jonkia. Siinä sisätilan jakajana oli käsittele-
mättömästä puusta tehty 40 metriä pitkä 
ja 8 metriä korkea mäntyseinämä, jossa on 
kolmejakoinen kuvaseinämä.

Tehtaanmäen koulu sijoittuu rinteeseen 
kolmeen tasoon, ja siinä sanotaan olevan 
vaikutteita maailmannäyttelyyn nousseesta 
paviljongista. 

NIMEÄ SAANEELLA arkkitehdillä riitti 
1940-luvulla kysyntää Suomessa ja maail-
malla. Monien muiden töiden ohella Aallon 
arkkitehtitoimisto teki Inkeroisten tehdas-
alueen rakennussuunnitelman, joka toimi 
pohjana paperitehtaan tehdas-, varasto- ja 
tuotantorakennusten suunnitelmille. 

Tehtaan läheisyyteen nousi Aallon käsi-
alaa oleva opettajien asuntola sekä uusia 
asuinrakennuksia työntekijöille, mestareille 
ja insinööreille.

Aalto-kierroksia
Kouvola on Alvar Aalto -kaupun-
kien yhteistyöverkoston puheen-
johtaja vuonna 2021. Kouvolan 
kaupungin julkaisemat arkkiteh-
tuurioppaat Alvar Aalto -kohteista 
ja Kouvolan keskustasta: 

kouvola.fi/arkkitehtuuriopas

Toisen maailmansodan jälkeen Aalto suun-
nitteli uusia tyyppitaloja ja haaveili Suomes-
ta jälleenrakentamisen kansainvälistä mal-
lilaboratoriota.

Vuosina 1944–45 Inkeroisten Karhunkar-
kaalle toteutettiin yhdeksän erilaista Alvar 
Aallon suunnittelemaa Puutalo Oy:n talo-
tyyppiä, yleinen sauna- ja pesularakennus, 
osuuskauppa sekä pumppuasema. 

Rakennukset valmisti tehtaan rakennus-
osasto. Asunnot luovutettiin tehtaalaisille 
materiaalikustannusten hinnalla.

”Mäntylässä tulee selväksi, 
millainen designin 

moniottelija Alvar Aalto oli”

Alvar Aalto -kaupunkien 
verkostoon kuuluvassa 
Kouvolassa näkyy maail-
mankuulun arkkitehdin 
kädenjälki.

ALUEELLA SIJAITSEE myös kolme niin 
sanottua Aravataloa. Tehtaan virkailijoille 
suunnitellut kerrostalot ovat vuosilta 1950–
56. Niiden valmistumisen aikoihin nousi Jy-
väskylän Seminaarinmäelle Aallon yliopis-
tolle suunnittelemia rakennuksia.

Aravataloissa on erikokoisia asuntoja yksi-
öistä suuriin perheasuntoihin, joihin kuuluu 
takka, parveke ja erillinen palvelijanhuone 
omalla sisäänkäynnillä. Rakennusten katoil-
la on suuret kattoparvekkeet ja ullakoilla 
vintit.

Aallon suunnittelemat asunnot olivat 
aikanaan moderneja. Aalto arvosti tekno-
logiaa parempien asumisolojen mahdollis-
tajana. Rakennukset sijoitettiin kunnioitta-
maan maisemaa ja luontoa. 

Yli-insinöörille alunperin rakennettu 
Mäntylä oli asuinkäytössä 1990-luvulle asti, 
mutta nyt sinne pääsee opastetuille kier-
roksille. Aallon ja Artekin huonekaluilla ja 
Aallon valaisimilla sisustetussa Mäntylässä 
tulee selväksi, millainen designin moniotte-
lija Alvar Aalto oli.

Aallon

Aravatalojen katoilla on suuret parvekkeet.

Mäntylään pääsee opastetuille vierailuille.

Alvar Aalto

Tehtaanmäen koulu on rakennettu 
rinteeseen kolmeen tasoon.

kosketus
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Alvar Aalto

Alvar Aalto suunnitteli Kouvolan 
Inkeroisiin useita erilaisia talotyyppejä.
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Tervetuloa Yli-Kaitalaan

L aadukkaita majoitus-, 
ravintola-, kokous- ja 

ohjelmapalveluita. Hyvin 
varusteltuja omarantaisia 

lomamökkejä vip-huvilasta 
mummonmökkiin vuoden 

ympäri.

oe vuosisadan 
saunaelämys Sammalsauna 

ja/tai perinteisempi 
Kettusauna sekä nauti 

ulkoporealtaan ja 
kuumakylpyaltaan 

lämmöstä.

K

Yli-Kaitala Resort

Puh. 05 3265 504 • Kaitalantie 323, 47490 Mankala, Iitti
info@yli-kaitala.com • www.yli-kaitala.com
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KOE VERLA.  
MAAILMAN- 
PERINTÖKOHDE  
TÄYNNÄ  
TARINOITA.
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Verlantie 295 
47850 Verla
verla.fi

Tiedustelut ja varaukset
puh. +358 2041 52170
museum.verla@upm.com

Ravintola Verla
puh. +358 50 4755 550
info@ravintolaverla.fi

Verla on UPM:n omistama ja ylläpitämä.

Verla on historiallinen tehdaskylä, UNESCOn maailman- 
perintökohde ja suomalainen kulttuuriaarre vailla vertaa.

• Koe Metsäpolku ja kuulet, kuinka metsä puhuu
• Matkusta Verlan tehdasmuseossa 100 vuotta ajassa taaksepäin 
• Yövy työläismökeissä ainutlaatuisessa ympäristössä  

joen varrella, jossa menneisyys kohtaa nykyhetken 

Verla on kestävää lähimatkailua ja sieltä teet helposti retken 
myös Repoveden kansallispuistoon.

Tarkista ajantasaiset aukioloajat 
sekä tutustu ja ihastu osoitteessa verla.fi
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Verlan
värikkäät hahmot

VERLASSA TYÖSKENTELI aikoinaan puu-
seppä Matti Mustonen, joka teki viraabeli-
töinään ruumisarkkuja tehtaan väelle.

Arkut hän valmisti mittojen mukaan. Kun 
työntekijän askel lyhentyi ja työtahti hidas-
tui, Matti alkoi kulkea perässä mittanauha 
kädessä. Pikkuvaivat katosivat kuulemma 
äkkiä.

Tarinointia Mustosesta voi kuulla, jos vie-
railee entisen pahvitehtaan rakennuksissa 
toimivassa UPM Verlan tehdasmuseossa. 
Siihen voi tutustua ainoastaan opastetulla 
tehdaskierroksella. Mukaanviemiseksi kävijä 
saa herkullisia anekdootteja tehtaan arjesta 
ja persoonista.

VERLAN JUURET ulottuvat syvälle, alueella 
on ollut asutusta pitkään. Verlankosken nis-

UNESCOn maailmanperintökohde Verlan 
puuhiomo ja pahvitehdas huokuu tarinoita 
pahvinvalmistuksen suurista persoonista.

Maailmanperintö

kassa on punavärillä tehty kalliomaalausten 
kokonaisuus, jonka iäksi on arvioitu 7000 
vuotta. Kuvatasoista erottuu kahdeksan hir-
veä ja kolme ihmistä.

Tunnetuin Verla on kuitenkin puunja-
lostuksen historiasta. Verlan puuhiomo ja 
pahvitehdas pääsi vuonna 1996 UNESCOn 
maailmanperintökohteeksi. Koskenpartaal-
la olevien tehdasrakennusten ympärillä on 
yhä jäljellä kokonainen tehdaskylä, ja mat-
kalaiset voivat majoittua tehtaalaisten enti-
sissä kodeissa.

Kenties kaunein Verlan rakennuksista on 
Patruunan pytinki, joka valmistui vuonna 
1885 patruunan eli tehtaan johtaja Gottlieb 
Kreidlin asunnoksi.

Patruunan puutarhassa kukkivat monet 
vanhat perinneperennat kuten syysleimut, 

ukonhatut ja päivänliljat. Puutarhassa järjes-
tetään opastettuja kierroksia tehdasmuse-
on puutarhurin johdolla.

VERLASSA VOI viettää koko kesäisen päi-
vän. Tehdasmuseon opastuksen lisäksi 
maailmanperintökohteeseen voi tutustua 
omatoimisesti, sillä tehdasalueella kiertää 
opastein varustettu historiapolku.

Alueella on myös uittotoimintaa, työläis-

”Kun työtahti hidastui, 
Matti alkoi kulkea 

perässä mittanauha 
kädessä.”
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Verlaan tulee kesäisin turisteja 
kymmenistä eri maista.

ten asumista ja tehtaan palokunnan toimin-
taa esittelevät näyttelyt. Työväen asumiseen 
ja asukkaisiin voi tutustua myös omatoimi-
sella Venähmaan puolen kävelykierroksella. 
Ja metsäisestä maisemasta nautitaan Verlan 
uudistetulla Metsäpolulla.

Tehtaan tunnelmiin pääsee erinomaisesti 
myös saksalaisen paperimestarin rooliopas-
tuksilla, joita järjestetään ryhmille tilaukses-
ta. Ryhmät voivat tilata myös ulkoalueopas-
tuksen historiapolulle.

Museoalueella vierailijoita palvelevat Ra-
vintola Verla ja useat paikallisten yrittäjien 
puodit.

Työläisasuinalueen Verlan mökit tarjoavat 
majoituskohteina mahdollisuuden asettua 
maailmanperintökylään pidemmäksikin ai-
kaa.

Tehdasmuseon aukioloajat
Kesäkaudella 2.5.–30.9. ti-su klo 11–16, 
25.6.–31.8. joka päivä klo 10–18.

Suomenkieliset opastukset alkavat ta-
satunnein, muut kielet sopimuksen mu-
kaan. Juhannusaattona ja talvikaudella 
tehdasmuseo on suljettu.

Museon vieressä vanhassa talliraken-
nuksessa on kesäisin käsityöläispuoteja. 
Myllymakasiinissa toimii Ravintola Verla. 
Lisätietoa: verla.fi

Patruunan pytinki on komea puurakennus.

Tehdas on samassa kunnossa kuin toimintavuosinaan.
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1.   Matkakeskus

2.   Kauppatori 

3.   Kaupungintalo

4.   Kouvolatalo ja museokortteli

5.   Keskuskirkko

6.   Ortodoksinen kirkko 

7.   Kirjasto

8.   Teatteri

9.   Kouvolan urheilupuisto (mm. jäähalli, 
 pesäpallostadion, uimahalli)

10.   Ravirata

11.    Jatke Areena/Mansikka-ahon palloiluhalli
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3

12.    Mielakan rinnekeskus  

13. Tykkimäen huvipuisto

14.    Käyrälammen uimaranta,   
 Tykkimäki aquapark ja camping    

15.    Tykkimäen moottorirata    

16.    Taideruukki

17.    Kuusankoskitalo

18.    Kettumäen kansanpuisto

19. Kuusankosken urheilupuisto
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Tykkimäen alue

TYKKIMÄEN HUVIPUISTO
Mäntykankaan laella sijaitsevassa huvipuis-
tossa on paljon laitteita taaperoille. Vauhtia 
kaipaaville sopivat Endeavour, Loop Fighter 
ja Trombi, parhaat näköalat antaa 72-metri-
nen Star Flyer. Kuntoiluannoksen saa puihin 
rakennetulla Atreenalin -seikkailuradalla. 
Tykkimäen iltakonserteissa esiintyvät Suo-
men eturivin tähdet.

AQUAPARK
Vesipuisto Aquaparkissa on viisi pitkää ve-
siliukumäkeä ja kolme allasta eri-ikäisille 
polskijoille. Park Hopper -rannekkeella voi 
hypellä vapaasti Aquaparkin ja Tykkimäen 
huvipuiston välillä.

TYKKIMÄKI CAMPING
Leirintäalue sijaitsee Käyrälammen uima-
rannan ja Aquaparkin vieressä. Vuokrattavis-
sa on mökkejä, leirintämökkejä ja paikkoja 
matkailuautoille.

Huvia
ja rantaelämää

Tykkimäki tunnetaan huvipuistosta, Aqua-
parkista ja Tykkimäki Campingista, mutta 
alueella on myös paljon muuta.

BOGEY GOLF
Jokamieskentällä ei kysellä greencardia tai 
golfkerhon jäsenyyttä. Mailat voi vuokrata,
varausta ei tarvitse tehdä etukäteen. Rata 
on 9-reikäinen par3-rata, jonka pisin väylä 
on 172 metriä. Pelaamassa käy niin ensiker-
talaisia kuin kesälomalaisia ja lähipeliä har-
joittelevia ammattilaisia.

TYKKIMÄEN MOOTTORIURHEILUKESKUS
Harjujen, hietikoiden ja metsiköiden lo-
massa kiemurtelee 2,2 kilometriä pitkä mo-
tocross-rata, jokamiesluokan rallicross-rata, 
pienoisautorata ja formula K-rata.

KÄYRÄLAMPI
Kouvolan ykkösuimarannan yhteydessä ole-
valla Beach Volley Stadionilla on 12 kenttää.

KÄYRÄLAMPI DISCGOLFPARK
18-väyläinen metsärata kokeneille frisbee-
golfareille alkaa Käyrälammen koiraui-
marannan läheisyydestä. Lyhin väylä on 
76-metrinen ja pisin 215-metrinen.

TYKKIMÄKI ACTION PARK
Vauhdikasta puuhaa säällä kuin säällä ym-
päri vuoden. Prismakeskuksessa sijaitsevas-
sa sisäpuistossa on yli 20 kohdetta, osa per-
heen pienimmille ja osa hurjapäille. Uutuus 
iWall yhdistää monia liikunnallisia pelejä.

Tykkimäki, Aquapark, Action Park ja Tykkimäki Camping / tykkimaki.fi

Bogey Golf / iittigolf.com/bogey

Tykkimäen moottoriurheilukeskus / tykkimaenmoottorirata.fi
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Tykkimäen alue
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ILMIÖITÄ JA OLIOITA
Timo Heino, Jaakko Tornberg, 

Timo P. Vartiainen
4.2.-25.4.2021

TÄÄLLÄ TUULI 
SAA PUHALTAA

Kouvolan kuvataiteilija 
Eeva-Liisa Puhakka  

20.5.–5.9.2021

ASIA-EUROPE 5 
30.9.2021–9.1.2022

Kouvolan taidemuseo Poikilo

Seuraa meitä Kouvolatalo, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola
Museot ja museokauppa avoinna:

ti–pe 11–18, la–su 12–17, ma suljettu

Kouvolan kaupunginmuseo Poikilo

10.10.2021 asti

KARTANOIDEN

KOUVOLA

Jaakko Tornberg, Luxus-sarja, 2019, yksityiskohtaKu
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VUOKRAMÖKIT JA KANOOTTIVUOKRAUS
VÄÄNTÄJÄN TILALTA

P. 0400 525 062 • WWW.VAANTAJANTILA.FI

www.visitkouvola.fi32

www.kymenmokit.fi

info@kymenmokit.fi,  0400 765103

KAIKILLE SOPIVAT VUOKRAMÖKIT!

Aurantolantie 525, 47710 JAALA
p. 05 386 164, www.aurantola.fi

Hirsimökkejä mukavuuksin
Aitta- ja huonemajoitusta, leirintäalue
Yritys- ja perhejuhlat, kokouspalvelut

Tilausravintola ja kesäterassi

• täysihoitolomia • aamiaismajoitusta ja mökkivuokrausta 
• maittavaa lähiruokaa ja saunan leppeät löylyt • kotieläimiä ja luonto-

aktiviteetteja • perhejuhlia, kokouksia ja tyhy-päivän ohjelmia

www.tuhannentarinantalo.com 
Varaa verkossa: johku.com/tuhannentarinantalo 

tuhannentarinantalo@tuhannentarinantalo.com p. +358 50 530 3471

matkailulehti_2019UUSIPAINOS.indd   32 27/03/2019   8.56

Uimarintie 1, 47400 Kausala / www.hotelradalla.fi / puh. 0440667053

Kartano / hotelli / ravintola / kokous- & juhlapaikka
Iitin Urajärven rannalla

LUONNON IHMEITÄ
ELÄMYKSIÄ 

 HYVINVOINTIA

Katso lisää ja soita!
www.kymisun.fi
+358 40 518 5225

Vene-
retkiä

Tarjoiluja
luonnossa
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Kulttuurikaupunki

OMA OPAS KONSERTTIIN Tekisikö mieli 
konserttiin, mutta et saa lähdetyksi yksin? 
Pohditko, miten pukeutua ja missä vaihees-
sa voi taputtaa?

Ensikertalainen voi tilata itselleen kon-
serttioppaan Kymi Sinfoniettan konserttio-
paspalvelusta. 

Konserttiopas auttaa tarvittaessa lipun 
hankinnassa ja ottaa sinut vastaan. Halutes-
sasi opas on koko konsertin ajan seuranasi, 
tutustuttaa konserttikäytäntöihin ja antaa 
taustatietoa orkesterista ja illan ohjelmasta.

Maksuton konserttiopaspalvelu on myös 
ryhmien ja yritysten varattavissa. Nautinnol-
lista konsertti-iltaa voi täydentää etukäteen 
varatuilla väliaikatarjoiluilla.
kymisinfonietta.fi

MISTÄ SAAVUIT KOUVOLAAN?
”Kokkolan kaupunginteatterista. Alunperin olen lähtöisin Kotkasta.

MITÄ OLET EHTINYT ELÄMÄSSÄSI TEHDÄ?
”Ainakin paljon teatteria eri puolilla Suomea. Samalla olen saanut upeita 
kokemuksia elämästä ja ihmisistä.”

MISSÄ SINUT VOI NÄHDÄ TÄNÄ VUONNA?
”Vaikkapa Kouvolan Teatterin Kirka-musikaalissa.”

MITÄ OLET OPPINUT KOUVOLASTA?
”Erittäin mukava kaupunki mukavine ihmisineen. Kouvolassa luonto ja hyvät
ulkoilumahdollisuudet ovat lähellä. Lisäksi Kouvolassa tehdään laadukasta 
teatteria ja kulttuuritarjonta on laajaa.”

MINNE VIET VIERAASI KOUVOLASSA?
”Ensin ulkoilemaan, sen jälkeen syömään Suomeen parhaaseen lounasravintola 
Mimosan Aitoon ja illalla tietysti teatteriin!”

KYMIN RUUKIN alueella toimivassa Taide-
ruukissa on käsityöläisten pajoja, puoteja 
sekä Pato Klubi ja Pato Areena, joissa on 
vaihtuvia näyttelyitä sekä viikottaisia kult-
tuuritapahtumia. Niistä tunnetuin on sun-
nuntaiklubi, jossa esiintyy Suomen kärkiar-
tisteja. taideruukki.fi

PATO KLUBI & PATO AREENA 
NUMEROINA
2015 avajaiset
40–50 keikkaa vuosittain
35 000 kävijää vuodessa

Kulttuurikasvo Tommi Kekarainen
Näyttelijä, 45

Tomi Kekarainen (vas.) on uusi kasvo 
Kouvolan Teatterissa. Kuva: Kouvolan Teatteri

Taidetta

Kitaravirtuoosi Erja Lyytinen on yksi Pato 
Klubilla esiintyneistä artisteista.
Kuva: Kimmo Karjalainen

ja kulttuuria
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Kulttuurikaupunki

RAKKAUSPUISTOON? Salmelasta tuttu 
Tuomas Hoikkala isännöi myös Valkealas-
ta Repovedelle suuntaavien reitillä olevaa 
Vuohijärven luonto- ja kulttuuritaloa, joka 
tunnetaan Rakkauspuistosta sekä vaihtuvis-
ta luontoaiheisista taidenäyttelyistä. 
kulttuurivuohijarvi.fi

Pasi Rantala ja Tiiu Anttinen nostavat 
upokkaan sulatusuunista.
Kuva: Marleena Liikkanen

MEIJERISTÄ TAIDEKESKUKSEKSI Sippo-
lan kartanomeijerissä keitettiin Suomen en-
simmäinen emmentaljuusto vuonna 1856. 
Nykyisin meijerissä toimii Taidekeskus Anta-
res, jonka residenssissä työskentelee ja asuu 
taiteilijoita. 

Kouvolan kaupunginmuseon Kartanoiden 
Kouvola -näyttelyssä voi tavata nyt kar-
tanoiden muinaista palveluskuntaa kuten 
Mamselli Almin, kartanon neiti Jacobinan ja 
Tilda-piian.

Avuksi tarvitaan maksuton Arilyn-sovellus. 
Kun sitä klikkaa tiettyihin näyttelyssä oleviin 
kuviin, ilmestyy näytölle virtuaalihahmoja.

Lyhyillä videoilla esiintyy myös torppari 
Petter Lax ja Wrede af Elimä -aatelissuvun 
kantaäiti Gertrud von Ungern, jonka kerro-
taan yhä kummittelevan Anjalan kartanossa. 
Sivutöinään kaupunginmuseon virtuaaliop-
paana hän avaa historian saloja.
poikilo.fi

Haamuja hui!

Gertrudille äänensä ja kasvonsa antoi 
harrastajanäyttelijä Sari Rajulin.
Kuva: Johannes Wiehn.

3. Puoti kuin karamelli
Alkuperäisessä Pokin kauppatalossa sijaitse-
van Puotimuseon perusnäyttely kertoo eri 
aikakausien kauppatoiminnasta. Museossa 
on myös vaihtuvia näyttelyjä ja kesäaikana 
tapahtumia. Vieressä toimii Valkealan virkeä 
kesäteatteri. valkealanmuseo.fi

2. Tunnelmaa ja elektroniikkaa
Keskustan tuntumassa sijaitseva Museokort-
teli on idyllinen puutalokortteli, jossa on pik-
kupuotien lisäksi Koti- ja Radiomuseo. Sen 
huoneissa tutustutaan eri vuosikymmenten 
sisustuksiin ja tunnelmiin sekä tietysti entisa-
jan elektroniikkaan. putkiradiomuseo.fi

1. Junien lumous
Pienoisrautatiemuseo Semaforo-trenora-
massa voi ihastella pienoisjunien etenemis-
tä idyllisessä maisemassa. Museon yhtey-
dessä on kahvila Onkapannu, jossa tuoksuu 
vastajauhettu kahvi ja tuoreet leivokset.
elisanet.fi/pienoisrautatiemuseo/semaforo

Pirteä 
pikkumuseo 

x3

KESÄ-ELOKUUSSA 
ANTARES AVAA OVENSA 
NÄYTTELYVIERAILLE 
TI-SU KLO 12–18. 

LISÄTIETOA: GALLERIAANTARES.FI
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Allun torikahvila
Ympäri vuoden auki oleva telttakahvila Kou-
volan Torilla, joka palvelee erityisesti tuo-
reen lihapiirakan ja munkin nälkäisiä.
facebook.com/alluntorikahvila

Naapantuura Café Bar Kouvola
Anniskelukahvila Kouvolan kävelykatu Mans- 
killa. Oman leipomon leipiä, omenamunkki-
sarvia ja erikoiskahveja.
naapantuura.fi

Alppien kahvila ja konditoria
Tarjolla rakkaudella tehtyjä uniikkeja kakku-
ja ja leivonnaisia. Vitriinistä voi poimia päi-
vän erikoisuudet, lisäksi herkkuja tehdään 
tilauksesta. facebook.com/alppienkonditoria

Panimokahvila Vanha Kauppa
Vuonna 1925 valmistuneessa entisessä 
kaupparakennuksessa toimiva nostalginen 
panimokahvila, josta saa kahvilatuotteiden 
lisäksi kouvolalaisen pienpanimon Panimo 
Hopan tuotteita. vanhakauppa.fi

Papulaari
Kahvila, kahviputiikki, teehuone ja herkku-
puoti, jossa kahveja saa niiden oikeilla val-
mistustavoilla. Artesaanikahvit on paahdet-
tu kotimaisissa pienpaahtimoissa ja jauhettu 
Papulaarissa. papulaari.fi

Piika ja Renki
Arboretum Mustilan vieressä oleva kesäkah-
vila tarjoaa kahvin ja leivonnaisten lisäksi
taidenautintoja entisajan miljöössä.
piikajarenki.fi

Torikuppi
Aurinkoinen konttikahvila Kuusankosken 
keskustassa, josta saa itsetehtyjä leivonnai-
sia ja erikoiskahveja. 
facebook.com/kahvilatorikuppi

Café Minnan unelma
Jaalan keskustassa oleva lämminhenkinen 
kahvila, jonka aurinkoisella terassilla on mu-
kava kahvitella tai nauttia jäätelöä ja muita 
herkkuja. minnanunelma.fi

Kaarnasydän
Jokelanjoen rantakuohuissa sijaitseva kahvi-
la ja sisustemyymälä, jossa on kesäkautena 
valloittava maisematerassi. 
kaarnasydan.fi

kahvia?
Esittelyssä herkkupaloja 
Kouvolan kahvilamaailmasta.

Kahviloita Kouvolassa

Saako olla kuppi
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Kahviputiikki, kahvila, teehuone - Kouvolan keskusta - papulaari.fi
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> konsertit
> näyttelyt
> tapahtumat
> messut

Kulttuurikeskus Taideruukissa sijaitseva Pato Klubi on uudenlainen 
kulttuuriklubi, jonka tiloissa on vaihtuvien taidenäyttelyiden lisäksi 
erilaisia kulttuuritapahtumia, mm. suomalaisten huippuartistien alkuillan 
konsertteja. Taideruukki on yrittäjävetoisesti syntynyt yhteisö ja avoinna 
ympäri vuoden – löydä sinäkin tämä Kouvolan kätketty helmi!

Vanhan paperitehdasmiljöön ainutlaatuinen tunnelma pitää itse kokea. Punatiilisten 
seinien sisältä löydät mm. 4 eri galleriatilaa, taidemyyntinäyttelyitä, käsityöpuoteja 
ja monenmoista luovien alojen toimintaa. Kevät- ja syyskaudelle painottuvat 
musiikkitapahtumat houkuttelevat yleisöä tuvan täydeltä. Tapahtumatilat ovat  

myös vuokrattavissa erilaisiin tapahtumiin, lisätietoja www.patoevents.fi 

AVOINNA ti-pe 11-17, la-su 12-16  
(ryhmille sopimuksen mukaan)

Kuusankosken Taideruukki 2. krs
KYMIN RUUKKI
Kyminväylä 2, 45700 Kuusankoski

info@patoklubi.fi  
040 6806 775 / Amanda 
044 0564 364 / Vesa

TUTUSTU AJANKOHTAISEEN  
TAPAHTUMA- JA NÄYTTELYTARJONTAAN: 
www.patoklubi.fi
www.taidetupapikkuselma.com 
www.taideruukki.fi
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Salpausselänkatu 38 
45100 Kouvola

RYHMÄT 05 7400 300 ma-pe klo 9–16 
LIPPUKASSA 05 7400 330 � -la klo 11–15 sekä 3 h ennen iltaes. 

Katso ohjelmisto ja lue lisää:
www.kouvolantea� eri.fi 

Vuonna 1960 peruste� u Kouvolan Tea� eri
on amma�  tea� eri, joka tarjoaa elämyksiä, 
energiaa, ir� o� oa arjesta, ajankohtaisia nä-
kökulmia, aja� elunaiheita sekä taiteellista 
osaamista. Kouvolan Tea� eri ihastu� aa 
lämpimällä tunnelmalla sekä korkeatasoi-
suudellaan, joiden myötä katsojia saapuu 
tea� eriimme ympäri Suomea. 

Ko� - ja ulkomaisen draaman lisäksi ohjel-
mistossa on musiikkinäytelmiä sekä lasten-
näytelmiä. Tea� eri tekee laajaa yhteistyötä 
paitsi omalla alueellaan, myös valtakunnal-
lises� . Järjestämme lukuisia � laisuuksia ja 
� lausnäytöksiä asiakkaillemme. 

Kysy lisää, niin luodaan yhdessä teille 
kokonaisvaltainen tea� erikokemus.

TERVETULOA TEATTERIIN!TERVETULOA TEATTERIIN!

Tervetuloa 
vieraisille!
Tutustu kartanon kiehtovaan 
historiaan, kahvittele ja  
pistäydy puodissa.

Tammipuisto 60, 45940 Oravala
www.oravalankartano.fi

Näyttelyt kesäkuu–elokuu ti–su 12–18

www.galleriaantares.fi
Pien-Liikkalantie 6, 46710 Sippola
info@galleriaantares.fi puh. 044 9819506
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Croquis-piirustuskurssi 
la 30.1.2021
6h 76€
Toukokuun maalauskurssi  
pe–su 21.–23.5.2021
17h 150€

Heinäkuun maalauskurssi  
pe–su 23.–25.7.2021
17h 150€
Pronssivalukurssi
ti–la 15–19.6.2021
30h 249€

Piirustus- ja maalauskursseilla opettajana taidemaalari Mikko Sakala
ja pronssivalukurssilla kuvanveistäjä Tiiu Anttinen

V I L L A  V U O H I J Ä R V I  

Vuokraa viihtyisä mökki
Jaalasta Vuohijärven rannalta

040 7664974

villavuohijarvi@gmail.com

www.villavuohijarvi.fi

majoitus

10 hlö

palju

v�n��n-

laskupaikka

rantasauna

savusauna
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Mielekäs työ, omannäköinen asuminen

1HYVÄ PAIKKA TYÖSKENNELLÄ

Kouvola on elinvoimainen ympäristö 
monenlaisille yrityksille, sillä sijainti 

rautateiden ja pääteiden risteyskohdassa on 
logistisesti loistava.

Kouvolassa on hyvät mahdollisuudet 
löytää paikkansa työelämässä. Tällä hetkel-
lä kaupungissa haetaan yli 200 osaajaa eri 
aloille. Yrittäjille kaupunki tarjoaa logististen 
mahdollisuuksien lisäksi yhteistyötä verkos-
tojen ja innovaatioiden kehittämisessä.

”Asiantuntijana kehittyminen onnistuu 
jopa helpommin kuin pääkaupunkiseudul-
la”, sanoo suunnittelu- ja konsultointiyhtiö 
AFRYn toimistopäällikkö Antti Harinen.

Lähivuosien aikana AFRY tarvitsee 10–20 

Kouvolaan
Hyvä elämä syntyy mielekkäästä työstä, omannäköi-

sestä asumisesta ja kiinnostavista harrastuksista.
Kouvolassa ne saattavat loksahtaa paikalleen.

uutta suunnittelijaa Kouvolaan. Osa rekry-
toidaan ulkopuolelta, osaan löytyy tekijä 
AFRYn toisista toimistoista.

”Sisäisellä siirrolla moni on löytänyt Kou-
volasta uuden kotikaupungin. Jos Helsinkiin 
pitää päästä dinnerille, ydinkeskustasta on 
sinne junalla 1,5 tuntia.”

Myös etätyötä tekevälle Kouvolan sijainti 
on ihanteellinen. Illaksi ehtii helposti kotiin 
Kouvolaan, vaikka työpäivä vierähtäisi välillä 
muissa maisemissa.

2 OMANNÄKÖINEN ARKI
JA ASUMINEN

Unelmoitko joustavasta arjesta, 
jossa ehdit hakea lapset päiväko-

dista ja hoitaa ruokaostokset ennen kuin 
Pikku Kakkonen alkaa? Tai siitä, että viettäi-
sit enemmän aikaa luonnossa?

Kouvolassa kaikki on lähellä. Aikaa ei tuh-
raannu työmatkoihin, harrastuksiin ja palve-
luiden äärelle kulkemiseen. Turhauttavan 
liikenneruuhkissa seisomisen sijaan aikaa 
vapautuu elämälle, asioille, joista nauttii.

Parvekelasituksista tunnetun Lumonin 
työntekijät arvostavat leppoisaa asuinym-
päristöä.

”Meille hakeutuvat etsivät ympäristöä, 
jossa elämä ei ole liian hektistä. Elämän 
nelikenttä ei mene työlääksi, vaikka työelä-
mässä edettäisiin isolla sykkeellä”, sanoo 
henkilöstöjohtaja Kimmo Hilliaho.

Vahvasti kasvaneen Lumonin pääkonttori 

Kolme syytä muuttaa
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ja konsernin tukitoiminnot sijaitsevat Kouvolassa. Yritys tarvit-
see monipuolisia osaajia niin tuotekehitykseen, IT-toimintoi-
hin, taloushallintoon kuin tuotantosuunnitteluun.

”Viime aikoina erityisesti huoltoliiketoimintaan ja myyntiin 
on haettu jatkuvasti uutta motivoitunutta henkilöstöä.”

Halusi kotinsa ikkunasta katsella sitten peltomaisemaa tai 
kaupungin valoja, niin Kouvolasta löytyy ratkaisu omannäköi-
seen asumiseen. Niin myytävien asuntojen kuin vuokra-asun-
tojen hinnat ovat pysyneet kohtuullisina. Se antaa arkeen 
taloudellista liikkumavaraa. Jos oman talon rakentaminen 
innostaa, on tontteja hyvin tarjolla eri alueilla.

3 HARRASTUKSIA JA LUONTOA

Mihin kaiken vapaa-ajan käyttäisi? Harrastusmahdol-
lisuuksia Kouvolasta löytyy monipuolisesti kaiken 
ikäisille. Liikunnan harrastaminen on tehty helpoksi, 

sillä urheiluseuroja ja harrastuspaikkoja on runsaasti.
Junioriurheilussa uusiin lajeihin pääsee tutustumaan mak-

suttomasti. Lyhyiden välimatkojen ansiosta lasten on turvallis-
ta kulkea harrastuspaikoille itse.

Myös kulttuurin harrastajalle löytyy Kouvolasta tehtävää ja 
nähtävää. On Kymi Sinfonietta, Kouvolan Teatteri, pienempiä 
teattereita, konsertteja, tapahtumia ja useita museoita.

Ulkoilun ystävälle Kouvola tarjoaa lukuisia luontopolkuja. 
Mieltään pääsee lepuuttamaan myös Repoveden kansallis-
puistoon.

Pihlajalinnan Kouvolan lääkärikeskuksen vastaava lääkäri 
Pekko Parviainen päätti Kuopiossa vietettyjen opiskeluvuo-
sien jälkeen palata kotikaupunkiinsa Kouvolaan. Vaakakupis-
sa painoivat hyvä mahdollisuus tasapainottaa vaativaa työtä 
rauhallisella vapaa-ajalla, josta iso osa kuluu kotona Kymijoen 
varrella ja luonnossa liikkuen.

”Kouvolassa luonto on aivan massiivisesti läsnä. Ulkoilem-
me Repoveden maisemissa, ja Ahkojan luonnonsuojelualue 
alkaa miltei takapihaltamme.

Kuulostaako siltä, että Kouvola voisi olla sopiva paikka elää 
sinun näköistäsi elämää? 

Lue lisää Kouvolasta asuinpaikkana,
www.kouvola.fi/nakoisesi-paikka

Aurantolantie 525, 47710 JAALA
p. 05 386 164, www.aurantola.fi

Hirsimökkejä mukavuuksin
Aitta- ja huonemajoitusta, leirintäalue
Yritys- ja perhejuhlat, kokouspalvelut

Tilausravintola ja kesäterassi

www.oravasalmi.com
info@oravasalmi.com

+358 405765545

Luonnon rauhaa ja lempeitä löylyjä

Meiltä löydätte unelmien mökkilomat ympäri vuoden. 
Nautitte suomen kesästä isommallakin porukalla. 

Muina vuodenaikoina voitte käpertyä takkatulen ääreen 
viikonlopuiksi tai halutessanne pidemmäksikin aikaa. 

Mökit sijaitsevat puhtaan Suolajärven rannalla Kouvolassa. 
Ympärillä luonnon rauha ja upeat maisemat 

– täällä on tilaa olla ja rentoutua yhdessä.
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Kouvolan frisbeegolfradoista haastavin on 
18-väyläinen Käyrälampi DiscGolfPark. Jos 
siellä menettää uskon heittotaitoihinsa, 
luottamuksen saa parhaiten takaisin Urhei-
lupuiston 8-väyläisellä frisbeegolfradalla, 
jonka pisin väylä (58 m) on lyhyempi kuin 
Käyrälammen lyhyin (76 m).

Harjunmäen frisbeegolfrata Valkealassa 
on 18-väyläinen hyvin hoidettu metsärata, 
jossa on isoja korkeuseroja. Kymijoen vierus-
taan on rakennettu Myllykosken Koivusaari 
DiscGolfPark sekä Anjalan Ankkapurhan 
rata, molemmat 9-väyläisiä.

Kuusankoskelta löytyy kaksi metsärataa, 
Koski-Golfin yhteydessä oleva rata sekä uusi 
12-väyläinen Lassila Frisbee.

Hopeakuula Arcade on retrohenkinen pe-
lihalli Kouvolan Vanhalla haitaritehtaalla. 
Siellä on eri vuosikymmeniltä yli 20 flip-
periä kuten 70- ja 80-lukujen Big Guns, 
Robo Cop ja Star Trek, 90-luvun Apollo 13 
ja Doctor Who sekä 2000-luvun Striker Xt-
reme.

Avoimet ovet ovat keskiviikkoisin kel-
lo 18–23. Silloin 8 euron pelimaksulla saa 
pelata niin paljon kuin jaksaa. Jos flipperit 
eivät ole tuttuja, henkilökunta opastaa ja 
kertoo kunkin pelin jipoista.

Kouvola on 450 järven kaupunki. Ykkös-
ranta on Käyrälampi, jonka Beach Volley 
Stadionilla on 12 kenttää. Valkealan kes-
kustan läheisen Lappalan toisella puolella 
on Hautalan pitkät hiekkarannat ja toisella 
puolella Jokelan särkkien hiekkaranta. Muita 
suosittuja rantoja ovat Sompasen uimaranta 
Kuusankoskella, Vennan uimaranta Utissa ja 
Koivusaaren maauimala Myllykoskella.

Entä jos haluaa saunasta veteen? Tykki-
mäen Sauna vastapäätä Käyrälammen ui-
marantaa kerää saunojia ja uimareita ympäri 
vuoden. Valkealatalon uimahallin yhteydes-
sä on rantasauna, jossa voi talvisin nauttia 
puukiukaan löylyistä. Jäähdyttely onnistuu 
Likolammen avannossa.

Frisbeegolfille!Frisbeegolfille!

Flipperi, rakastettuni!

Uimaan
&

 saunomaan

Kouvolassa 
on 110 kilometriä 

valaistuja hiihtolatuja, 
292 kilometriä 

pyöräteitä ja 350 
kilometriä

 luontoreittejä.

Mitä tehtäis?

tehtäis?
Tässä muutama ehdotus 
– lisää vinkkejä löydät 
visitkouvola.fi

Mitä
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Kaksi maailmanmestaruutta big airista ja yhden slopestylestä voittanut lumilautaili-
ja Roope Tonteri haki oppinsa Rinnekeskus Mielakasta, joka sijaitsee lähes Kouvolan 
keskustassa.

Kompaktissa rinnekeskuksessa on rinteitä kaiken tasoisille laskettelijoille. Lisäksi 
sieltä löytyy Minipark, Lastenmaa sekä Snowpark. Mielakan kodassa voi grillata makka-
raa ja kodan vieressä pulkkailla. Mielakan ympärillä kulkee valaistu hiihtolatu.

Kesäisin Mielakassa harrastetaan alamäkipyöräilyä, ja pyöriä on vuokrattavissa rin-
nekeskuksesta. Mielakan laelle kulkee maalattu 412 metrin pituinen maailman pisin 
räsymatto, jota pitkin voi kavuta katselemaan maisemia.

Kouvolassa on kolme uutta pyörämatkailu-
reittiä. Yksi niistä on 117-kilometrin mittainen 
Kimolan kanavan kierros, jossa nautitaan Ky-
mijoen näkymistä ja ohitetaan KymiRingin 
rata, kunnes suunnataan kohti Iitin viehättä-
viä maalaismaisemia.

Kymenlaakson Koliksikin kutsutun Iitin 
Hiidenvuoren korkealta laelta avautuvat vai-
kuttavat näkymät ympäröivään vesistömai-
semaan. Iitistä edetään Kimolan kanavalle, 
jossa pääsee seuraamaan veneiden kulkua 
12-metrisen sulun läpi.

Matkan varrelle jää myös Jaalan kylä ja Ver-
lan maailmanperintökohde, jossa vierähtää 
aikaa ruukkimiljöön museoihin, puoteihin ja 
kahviloihin tutustuessa. Pienet maalaistiet 
johdattavat pyöräilijän Verlasta kohti Voik-
kaata ja Kuusankosken Taideruukkia.

Hae lisää tietoa eri reiteistä, outdooractive.com/fi/route

maesta on moneen

Fillari alle
ja reitille

Kouvolassa 
on 110 kilometriä 

valaistuja hiihtolatuja, 
292 kilometriä 

pyöräteitä ja 350 
kilometriä

 luontoreittejä.

188 askelman Palomäen 
kuntoportaissa tehtiin 

ensimmäisenä vuonna yli 
100 000 nousua

i

i
Mitä tehtäis?

tehtäis?

. . . .
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Ankkapurha 
- Rakastu tarinoihin - 

www.ankkapurha.fi

Aitoja elämyksiä  
Aito luonto ja sen kautta saavutettavissa olevat kokemukset antavat voimaa tämän päivän  

ihmiselle. Maastopyöräilyä, melontaa, luontopolku tai loikoilu riippumatossa  
-valitse lajisi! Makasiinikahvilan viehättävässä tunnelmassa nautit oman keittiön  

leipomuksista tai kesän parhaat jäätelöannokset virvokkeineen. 

Ankkapurhassa voit myös majoittua viihtyisissä asunnoissa. Myös kokous- ja juhlapalvelut. 

Koskettavaa kulttuuriperintöä  
Tarinat versovat historiasta ja menneistä tapahtumista.  

Anjalan kartano on sisustettu tarinoilla. Lisätty todellisuus  
AR-sovelluksineen tuo lisämausteensa, tule ja tutustu joko opastettuna tai itsenäisesti!
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Anjalan kartanossa voi tutustua historiaan 
pelaamalla pakopeliä ja sujahtamalla lisät-
tyyn todellisuuteen.

Kartanon
KYMIJOEN KOSKIMAISEMASSA sijaitse-
vassa Anjalan kartanossa juonittiin vuonna 
1788 Anjalan liittoa kuningas Kustaa III vas-
taan. Seuraavana vuonna kartanorakennus 
tuhoutui venäläisten tykkitulen sytyttämäs-
sä palossa, mutta pian tilalle nousi nykyinen 
uusklassisimia edustava kartanorakennus.

Kartanon pihalla olevista opastetauluista 
saa maistiaisia historiasta niin sanotun lisätyn 
todellisuuden avulla. 

”Opastetekstin yhteydessä oleva kuva toi-
mii herätteenä, kun sitä klikkaa puhelimeen 
ladattavalla ilmaisella Salmi AR -sovelluksel-
la”, kertoo Ankkapurhan kulttuurisäätiön toi-
minnanjohtaja Jenni Liikkanen.

Klikkaus antaa tietoa kartanoon liitty-
vistä mielenkiintoisista hahmoista kuten  
Mathilda Wredestä ja harmaasta rouvasta 
sekä Ankkapurhan kulttuuripuistoon siirre-
tystä Regina-koulusta, jossa piikoja ja renkejä 
sivistettiin kauan ennen oppivelvollisuuden 
ottamista käyttöön.

ALUNPERIN WREDE af Elimä -aatelissuvulle 
kuuluneessa Anjalan kartanossa on kesäisin 
viikoittain opastettuja kierroksia.

Niitä saa myös tilauksesta. Ryhmälleen 
voi pyytää roolioppaaksi vaikkapa kartanon 
mamsellin. Kartanoon tutustumisen yhtey-
teen pystyy liittämään myös kierroksen Wre-
de-suvun hautausmaalla.

Kartanon ympäristössä on mahdollisuus 
tehdä omatoimisia tutkimusretkiä lataamal-

la puhelimeen Nomadi-sovellus. ”Sen avulla 
voi tutustua Kymijoen ja Kustaan sodan ta-
rinoihin tai tehdä kierroksen Alvar Aallon 
arkkitehtuurin parissa joen toisella puolella”, 
Liikkanen vinkkaa.

KARTANON HISTORIALLISIIN hetkiin pää-
see tutustumaan kesäkaudella myös Room 
Escape -pakopelin avulla. Pelin kehystarina 
liittyy Anjalan liiton tapahtumiin ja upseerien 
kapinaan kuningasta vastaan.

”Täytimme 
kartanon 

tavaroiden 
sijasta 

tarinoilla”

Tehtävät ja lukitut kätköt haastavat penko-
maan kartanon toisen kerroksen huoneita. 
Oman elementtinsä peliin tuo älypuhelimilla 
tutkittava lisätty todellisuus.

Pakopeliin varattujen huoneiden rekvisiit-
ta ja sisustus on 1700-luvulta, mutta muuten 
kartano on tyhjillään. ”Kun museovirasto lak-
kautti kartanon, halusimme jatkaa kulttuuri-
perintötyötä. Täytimme kartanon tavaroiden 
sijasta tarinoilla”, Jenni Liikkanen sanoo.
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Anjalan kartano

PIIPAHDUS KAHVILASSA 
Anjalan kartanon tutustumisen yhteydessä kannattaa poiketa Makasiinikahvilassa. Se 
toimii kartanon entisessä viljamakasiinissa, joka on muuttunut tunnelmalliseksi kesä-
kahvilaksi. Tarjolla on vastajauhettua kahvia, paikallistuottajien tuotteita ja tuoreita lei-
vonnaisia. Kahvilasta voi vuokrata frisbee-settejä ja polkupyöriä sekä lainata pelivälinei-
tä puistoon. Lisätietoa Anjalan kartanosta ja Ankkapurhan kulttuuripuistosta, 
www.ankkapurha.fi

uusi elämä
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Tehdään yhdessä tapahtuma, 
joka muistetaan!

Kokouspaikkana

Kokouspalvelut

VISITKOUVOLAN maksuton kokous- ja tapahtumapalvelu auttaa 
sinua tapahtuman järjestämisessä Kouvolassa, oli kyseessä kokous, 
tyky- tai tyhypäivä.

Koska tunnemme hyvin paikallisen verkostomme, osaamme suosi-
tella onnistuneen tapahtuman elementit. Kartoitamme sopivat ko-
kous- ja majoitustilat, ruokailupaikat, kuljetuspalvelut sekä oheis- ja 
ohjelmapalvelut.

Autamme tapahtuman suunnittelemisessa ja toteutuksessa alusta 
loppuun. Halutessanne pyydämme tarjoukset alueen toimijoilta ja 
kilpailutamme tarjoukset puolestasi. Tunnemme myös paikalliset 
markkinointikanavat ja Kouvolan kaupungin lupakäytännöt.

Palvelumme säästää sinulta aikaa ja vaivaa. Ota rohkeasti yhteyttä ja 
anna meidän auttaa onnistumaan tapahtumasi kanssa.

LISÄTIETOJA:

MATKAILU@KOUVOLA.FI
020 615 5295

Kouvola



39

Myyntipalvelu 
p. 020 615 4749 
myyntipalvelu@kouvola.fi 

Kuusankoskitalo tarjoaa monipuoliset  
ja avarat tilat seminaareille, messuille,  
kokouksille ja kulttuurielämyksille.  
Kuusaasali on tunnettu hyvästä akustii-
kastaan ja se on kaupungin suurin  
konserttisali. Teatteritoiminnastaan 
tunnettu Voikkaasali on erinomainen 
luentojen, juhlaseminaarien ja konsert-
tien pitopaikka. Kokouksille on neljä 
erikokoista, jaettavissa olevaa tilaa. 

Kulttuuritalot ja niissä sijaitseva taide  
ovat jo itsessään tutustumisen arvoisia.  
Kouvolatalo on yksi postmodernin arkki-
tehtuurin helmistä. Kuusankoskitalo upeassa 
maisemassa Kymijoen rannalla tunnetaan 
musiikkitalona ympäri maailmaa. 

Tutustu myös erilaisiin kokouspakettivaihtoehtoihin 
Kouvolan kulttuuritalojen nettisivuilla. 

Taiteen tekemisen  
ja kokemisen paikka

Kuusankoskitalon galleriassa 
on kuukausittain vaihtuvia 
näyttelyitä. Vapaa pääsy!

Täydennä kokouksesi 
näyttelykierroksella 
Poikilo-museoissa

Katso aukioloajat ja lisätiedot 
www.kouvolankulttuuritalot.fi

Kuusankoskitalo

Kouvolatalo

Kouvolatalon sijainti on erinomainen, 
vain kävelymatka matkakeskukselta. 
Kouvolataloa ympäröi vehreä puisto 
sekä museokortteli. Simelius-sali soveltuu 
seminaarien, konserttien ja muiden 
esitysten järjestämiseen. Kouvolatalon 
Honka-sali on kokous-, seminaari ja 
luentosali nousevalla katsomolla. 

Tilaa 
kokea ja

kokoontua 
turvallisesti!
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