Kansallispuisto • National Park

Repovesi
Lepuuta silmiäsi kymmenien
järvien ja lampien rikastuttamassa metsämaisemassa.
Riippusillalta, Ketunlossilta,
näkötornista ja monista muista
kohteista voit löytää oman
Repovesi-seikkailusi!
Repoveden kansallispuisto ja metsäyhtiö UPM:n omistama yksityinen
Aarnikotkan metsän suojelualue
muodostavat yhdessä lähes 30
km²:n laajuisen upean luonnonsuojelualuekokonaisuuden, josta
löytyy eritasoisia merkittyjä retkeilyreittejä. Pienipiirteinen vesistö,
kauniit maisemat ja hyvät palvelut
houkuttelevat myös vesiretkeilyyn.
Repoveden kansallispuisto
sijaitsee Kouvolan pohjoisosassa.
Helsingistä on matkaa noin 180
km, Kouvolan keskustasta noin
45 km ja Mikkelistä Mäntyharjun kautta noin 80 km. Puiston
sisääntulojen yhteydessä on
pysäköintialueet, joilta ohjataan
reiteille. Bussiyhteydet Kouvolasta
ja Mäntyharjulta kulkevat tien 368
kautta.
Alueelle voi saapua myös
vesitse, yrittäjät vuokraavat
kanootteja ja järjestävät kuljetuksia. Paikalliset matkailuyritykset tarjoavat myös majoitusta,
ohjelmapalveluita sekä välinevuokrausta.

Reitit
Repoveden vaihtelevat maastot
tarjoavat eripituisia reittejä päiväretkille tai pidemmille vaelluksille. Maaston suuret korkeuserot

haastavat retkeilijän testaamaan
kuntoaan.
Ketunlenkki, (rengasreitti 5 km,
3–5 h), kiertää Kapiaveden pohjoisosan ja ulottuu Katajavuoren
näköalapaikalle. Reitillä on Määkijänsalmen ylittävä käsikäyttöinen
Ketunlossi. Reitti on kierrettävissä
sulan veden aikaan.
Kaakkurinkierros (rengasreitti
24 km, 1–4 vrk) kiertää kaikkien
puiston tuloporttien ja nähtävyyksien kautta.
Korpin kierros (rengasreitti 4,5
km, 3-5 h) kiertää Olhavanlammen
Puiston reitit yhdistyvät muihin
seudun reitistöihin. Repovedelle
voi saapua vaikkapa MäntyharjuRepovesi -reittiä pitkin (www.
mantyharju-repovesi.com). Reitti
sopii myös maastopyöräilyyn.

Repoveden luonto
Repoveden maisemat muodostuvat laajoista asumattomista metsistä, jylhistä kallionjyrkänteistä
ja kymmenistä kirkkaista järvistä
ja lammista. Alueen pohjoisosaan
graniitille tyypillinen suorakulmainen lohkeilu on saanut aikaan
jyhkeät pinnanmuodot jyrkänteineen ja louhikkoineen. Eteläosassa
taas esiintyy rapakiveä, joka hajoaa
helposti pieniksi palasiksi.
Kaakkuri on yksi alueen tunnetuimmista asukkaista. Repoveden
kanta on yksi Etelä-Suomen tiheimmistä. Kaakkureiden äänekkäitä
soidinmenoja keväisin on vaikea
olla huomaamatta.

Repovesi’s rugged forests are
dotted with blue lakes and
ponds. The National Park
offers accessible adventures
for everyone. Its hills and cliffs
challenge keen hikers and
climbers. Highlights include
a hanging bridge, the handoperated Fox’s Ferry and fine
views over the treetops from
the park’s high spots.
Repovesi National Park together
with adjoining Aarnikotka Nature
Reserve form a magnificent
protected area of almost 30 sq.km.
Repovesi is located just a couple of
hours from Helsinki and it provides
fine settings for short forest
rambles and tougher treks. The
routes along narrow lakes past the
main attractions of the area offer
excellent possibilities for canoeing.
You can visit Repovesi also with
the help of the services offered by
local nature tourism enterprises.

Trails
Ketunlenkki Trail (circle trail,
5 km, a 3–5-hours-hike.) travels
next to Lake Kapiavesi.Along the
trail there is a short crossing with
a manual operated ferry. The trail
can be circled in summer only.
Kaakkurinkierros Trail (circle
trail, 26 km, a hiking trip for 1–4
days goes through all the park
entrances and main attractions.
Korpin kierros (circle trail 4,5
km, A 3–5-hours-hike.) goes around
Olhavanlampi Pond.
Trails of the park also connect
to Mäntyharju-Repovesi trail (www.
mantyharju-repovesi.com)

Repoveden kansallispuisto		
Repovesi National Park
• Perustettu/Established
2003
• Sijainti/Location:
Kouvola, Mäntyharju

Seuraavat yritykset noudattavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan kansallispuistossa:
(Lisätietoja: www.luontoon.fi/repovesi/palvelut/yhteistyotahot) /Following enterprises follow the principles of sustainable nature
tourism when operating in the national park (More information: www.nationalparks.fi/en/repovesinp/services/partners)

Metsähallitus/
Parks and Wildlife Finland
• puh/tel +358 (0)206 39 5929
• saimaa@metsa.fi
• luontoon.fi/repovesi,
nationalparks.fi/repovesi,
utinaturen.fi/repovesi,
ПО-РУССКИ www.po-russki.
nationalparks.fi/repovesi
facebook.com/
repovedenkansallispuisto
• Virtuaaliopas/Virtual guide:
www.visitrepovesi.fi

www.aholanvierastalo.com

Retkeilyä luontoa suojellen:
• Kunnioita luontoa ja huomioi
kanssaretkeilijät.

• Tee tulet vain tulentekopaikoilla.
• Retkeile roskattomasti- Puistossa

ei ole jäteastioita
• Voit poimia marjoja ja sieniä,
mutta et kiviä tai kasveja.
• Pidä lemmikkieläimet kytkettynä.
• Varauduthan siihen, ettei
käymälöissä ole wc-paperia.
• Hätänumero 112 – tiedä mistä
soitat – kännykkä ei kuulu
kaikkialla puistossa!
www.luontoon.fi/repovesi >
Ohjeet ja säännöt

Please help us to protect
nature:
• Please respect nature and do

not disturb your fellow hikers or
wildlife.
• Building campfires is allowed
only in places designated for this
purpose.
• Please leave no litter! There are
no waste bins in the park.
• You may freely pick wild berries
and edible mushrooms, but please
do not collect other plants or
stones.
• Pets must be kept on leash
• Take note that there is no toilet
paper supply in dry toilets.
• Emergency number: 112. Note
that there are some areas in the
park without signal. If this happens
try to climb to a higher place or go
into an open area.
www.nationalparks.fi/repovesi >
Instructions and rules
Mobiilisovellus
nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa/
A mobile application
speeds up aid in
emergency situations in Finland
www.digia.com/112suomi
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Aholan Vierastalo

Kukkulinnantupa

Oravasalmen huvilat

Aurantola

Kuutin kolo

Orilammen maja ja lomakeskus

Bikehike maastopyöräily

Kymisun

www.aurantola.fi

www.bikehike.fi

puh/tel +358 (0)40 579 5211

www.kuutinkolo.fi

www.kymisun.fi

Elämyksen taika

Lammenvilla

Erä-Atlas

Laskuvarjojääkärikilta

Eränen

Linkkumylly

www.elamyksentaika.fi

www.era-atlas.fi

info.eranen@gmail.com,
puh/tel +358 (0)40 521 3821

Finlandia Natur
www.natur.fi

Four Seasons Outdoors

www.lammenvilla.fi

lsvjkilta.fi/kurssit

www.linkkumylly.fi

Lomakivi

www.lomakivi.fi

Verlan maailmanperintökohde
www.verla.fi

www.fourseasonsoutdoors.fi

Kikan patikat

kikanpatikat@gmail.com,
puh/tel +358 (0)50 303 3168,

Kirjokiven Kartano

Matkailutila Sinibell
www.sinibell.com

Moln

www.oravasalmi.com

www.orilampi.fi

Työhyvinvointipalvelut
Eira Turkki
www.eiraturkki.fi

WHD Gård

www.woikoskifeeling.fi

Raatamo

www.raatamo.fi

Vuohijärven luonto- ja
kulttuuritalo
www.kulttuurivuohijarvi.fi

Repovesikeskus/Repojotos
www.repovesikeskus.fi

RepoTassu

repotassu@gmail.com

SeikkailuviiKari

Majoitus
Accommodation
Ruokailu-/ravintolapalvelut
Restaurant/catering services
Sauna

www.seikkailuviikari.fi

Retket ja ohjelmapalvelut
Excursions & program services

Skafur-Tour

Välinevuokraus
Equipment rental

skafur-tour.fi

Teemu ihan pihalla

Vesibussi/-taksi
Water bus/boat taxi

teemuihanpihalla.blogspot.fi

Nähtävyys
Sight

Tervarumpu/Repovalkea

Leirintä
Camping/caravan

www.tervarumpu.fi

www.moln.fi

Maailmanperintökohde
World Heritage Site

www.woikoskifeeling.fi

Lähialueen nähtävyyksiä

Sights near the park

Repoveden-Verlan alue Kouvolan ja
Mäntyharjun välissä tarjoaa paljon
kiinnostavaa nähtävää myös kansallispuiston ulkopuolella. UNESCOn maailmaperinnöksi luokiteltu
Verlan puuhiomon ja pahvitehtaan
miljöö vie sinut takaisin 1800 –
luvun lopulle.
Matkalla Repoveden kansallispuistoon Vuohijärven luonto- ja
kulttuuritalo etelässä ja Salmelan
taidekeskus pohjoisessa ovat erinomaisia pysähdyspaikkoja kulttuurin ystävälle. Matkan varrella
kannattaa tutustua myös WHD
automuseoon sekä ihastella Repoveden kansallispuiston maisemia
Elvingin tornin näköalapaikalta.

Located between Kouvola and
Mäntyharju, Repovesi-Verla area
offers several interesting sights
also outside the Repovesi National
Park. In the UNESCO World
Heritage Site Verla Groundwood
and Board Mill you`ll step into the
end of the 19th century.
Along the way to Repovesi
National Park, Vuohijärvi Nature
and Culture House in south and
Salmela Art Centre in north provide
perfect pit stops for all culture
lovers. You might also want to visit
the WHD Car Museum or admire the
view over the Repovesi National
Park from the Elving Tower lookout
spot.

Visit Kouvola

Visit Mäntyharju

Kouvola
Innovation Oy

Tourist Office

• Paraatikenttä 4,

45100 Kouvola, Finland
• puh/tel +358 (0)20 615
5295
• tourism@kinno.fi
• visitkouvola.fi

• Asematie 3,
52700 Mäntyharju
• puh/tel +358 (0)15 770111
• matkailu@mantyharju.fi
• regional tourist info:
visitmikkeli.fi
• Hiking, Mountain Biking
and Canoeing Routes
to Mäntyharju:
mantyharju-repovesi.com

Orilampi Cottage And Holiday Centre
Центр отдыха в «Орилампи»
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Elving tower
Вышка наблюдения «Елвинг»

10 km
Mikkeli

Saarijärvi

5

Tuohikotti

Kouvola
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Tihvetjärvi

Tervajärvi

Vuohijärvi Nature and Culture House
Центр искусства и природы в «Вуохиярви»

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo

World Heritage Site Verla Groundwood and Board Mill
Объект мирового наследия ЮНЕСКО древесно-массный и
картонный заводы Верла

Mustalampi

Patasaari

Kaatiosaari
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Tihvetjärvi

«Кирйокивен картано»

Kouvola

Paikkakunta / City / Муниципалитет:

Riippusillantie 55

Navigaattoriosoite / Navigator address
Адрес для навигатора:
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(Вход воспрещен)

Pahkajärvi
«Пахкаярви»
Стрельбище

(No admittance)

Pahkajärvi
Restricted
Danger Zone

(liikkumiskieltoalue)

Pahkajärven
ampuma-alue

Luujärvi

Sulkusalmi

Lojukoski

Lojulampi

Paikkakunta / City / Муниципалитет:

Kuismantie 990

Saarijärvi

Kaikki reitit on merkitty maastoon
oransseilla maalimerkinnöillä.
· All trails are marked with orange
paint in the terrain.
· Все маршруты на местности
промаркированы оранжевыми
метками.

! ·

Yksityinen matkailuyritys
Private turism company
Туристическая компания

Puomi - Road barrier - Шлагбаум

Rautatie - Railway - железная дорога

Tie - Road - Дорога

Navigaattoriosoite / Navigator address
Адрес для навигатора:

0 , Hermusenlahti
6

Talas

Paikkakunta / City / Муниципалитет:

Kivisilmäntie 720

Tervajärvi

2

0, 6

Tervajärvi

Navigaattoriosoite / Navigator address
Адрес для навигатора:

2,

,2

Kirnukangas

0

Kuutinkanava

Kuutti

Määkijä

Kapiavesi

0,5

Valkjärvi

Valkjärvi

Katajajärvi

1 ,2

Kapiavesi

0,

0,3

0,7

0, 7

1 ,2

(varaukset / reservations
бронирование:
Tervarumpu / «Терварумпу»)

Savottakämppä

Maastopyöräily sallittu
Cross-country cycling allowed
Передвижение на велосипеде разрешено

Muu retkeilyreitti - Other hiking route
Другой пешеходный маршрут

Korpinkierros, 4,3 km
Korpinkierros trail, 4,3 km
Маршрут “Korpinkierros” 4,3 км

Kaakkurinkierros, 26,0 km
Kaakkurinkierros Trail, 26,0 km
Маршрут “Kaakkurinkierros” 26,0 км

Ketunlenkki, 5,0 km
Ketunlenkki Trail, 5,0 km
Маршрут “Ketunlenkki” 5,0 км

Kansallispuiston retkeilyreitti
National Park hiking route
Пешеходная тропа
Национального парка

Kuivakäymälä - Dry toilet
Сухой туалет

Saarijärvi

Tolonen

Mustanlamminvuori

Kuutinlahti

4

0,

Ristijärvi
Sukeltajaniemi

Katajajärvi

Ketunlossi
“Fox ferry”
паром

0,6

Lapinsalmi

“RepoTassu”

0,6

0,

Katajavuori

Mustavuori

(varaukset / reservations
бронирование:
Tervarumpu / «Терварумпу»)

Kirjokiven kartano

Vuohijärvi,
Valkeala,
Kouvola

0,8

0,7

Voikoski,
Mäntyharju

Koskijärvi

1,

Kioski - Kiosk
Киоск

Veneenlaskupaikka - Boat ramp
Место для спуска лодки

Kanoottilaituri - Canoe launching place
Место для спуска байдарки

Riippusilta - Suspension bridge
Подвесной мост

Kävelysilta - Foot bridge
Пешеходный мостик

Luonnonnähtävyys
Natural feature of interest
Природная достопримечательность

Kaunis näköala - Viewpoint
Красивый ландшафт

Näkötorni - Observation tower
Вышка наблюдения

Olhava

Pihkapirtti
Kuutinkämppä

0 ,3

Kioski - Kiosk - Киоск

Kirjokivi

9

Olhavanlampi

0,

Olhavanvuori

Lapinsalmi

Korkiasaari

Pajusaari

Repovesi

Karhusaari

Karhulahti

Korpisaari

(ylläpito / maintenance / тех.обслуживание:
LC Valkeala)

Elvingin torni

Lehtisaari

REPOVEDEN KANSALLISPUISTO
REPOVESI NATIONAL PARK
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «REPOVESI»

368

Maailmanperintökohde Verlan puuhiomo ja pahvitehdas

Kouvola

Vuohijärvi

Lapinsalmi

Vuohijärvi

Hillosensalmi

Repovesi

Voikoski

Mäntyharju

Vuohijärvi

Marjosaaret

Lapinniemi

«СейккайлувииКари»

SeikkailuviiKari

Tu u l e t a r ( v e s i b u s s i ) - r i s t e i l y r
Tu u l e t a r «Туу et t i
лет
ар

(varaukset / reservations / бронирование:
Kuutinkolo / «Куутин Коло»)

Repomökki

Repovesi

Myllysaari

Myllylampi

Voikoski,
Mäntyharju

Varauskota - Rental lapp hut
Чум (аренда)
(www.repovedenkansallispuisto.fi)

Laavu - Lean-to shelter
Навес

Keittokatos - Cooking shelter
Летняя кухня

Tulentekopaikka - Camp-fire place
Кострище

Kaivo - Well
Питьевая вода

Pysäköintialue - Parking
Парковка

Majasaari

Orilammen maja ja lomakeskus

Hillosensalmi

(lähtösatama
starting point
стартовый пункт)

«Туулетар»

Tuuletar:

«Куутин Коло»

Kuutin Kolo

Voikoski,
Mäntyharju,
Mikkeli

(varaukset / reservations / бронирование:
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys)

«Природная избушка в «Сяркилампи»»

Särkilammen luontotupa

Opastustaulu - Information board
Информационный стенд

Arnikotkan metsän luonnonsuojelualue
Aarnikotka Forest Nature Reserve
Заказник “Aarnikotka”

Leirialue (varattava) - Camp (reservable)
Кемпинг

Vuokrakämppä - Rental cabin
Изба (аренда)
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