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• Perustettu: 2003
• Sijainti: Kouvola, 		
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Metsähallitus,
alueen hoitaja
• puh 0206 39 5654
• ukko@metsa.fi
• luontoon.fi/repovesi
• facebook.com/

repovedenkansallispuisto
• Virtuaaliopas: 		
www.visitrepovesi.fi

Retkeilyä luontoa
suojellen
• Kunnioita luontoa ja huomioi

Kansallispuisto

Repovesi
Lepuuta silmiäsi kymmenien
järvien ja lampien rikastuttamassa metsämaisemassa.
Täältä voit löytää oman
Repovesi-seikkailusi!

sekä välinevuokrausta. Tietoja
palveluista löydät Repoveden
luontoon.fi -sivuilta. luontoon.
fi/repovesi/palvelut/yhteistyotahot

Monipuolinen Repovesi

Reitit

Repoveden kansallispuisto
ja metsäyhtiö UPM:n omistama
yksityinen Aarnikotkan metsän suojelualue muodostavat
yhdessä lähes 30 km²:n laajuisen
upean luonnonsuojelualuekokonaisuuden. Repoveden
vaihtelevat maastot tarjoavat
eripituisia reittejä päiväretkille
tai pidemmille vaelluksille.
Maaston suuret korkeuserot
haastavat retkeilijän testaamaan kuntoaan. Pienipiirteinen
vesistö, kauniit maisemat ja
hyvät palvelut houkuttelevat
myös vesiretkeilyyn.

Sijainti ja palvelut

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

Ketunlenkki (3,5 km, 1-2 h),
Lapinsalmen sillan ja ketunlossin sisältävä rengasreitti. Reitti
on kierrettävissä sulan veden
aikaan.
Kaakkurinkierros (24 km, 1–4
vrk), puiston pisin rengasreitti
kaikkien nähtävyyksien kautta.
Koppelon kierros (8,3 km,
3-4 h), rengasreitti Tervajärven
ympäri.
Korpinkierros (4,5 km, 3-5 h),
rengasreitti Olhavan ympäristössä.
Puiston reitit yhdistyvät
muihin seudun reitistöihin.
Repovedelle voi saapua vaikkapa Mäntyharju-Repovesi
-reittiä pitkin (www.mantyharjurepovesi.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

kanssaretkeilijät.

• Anna pesintärauha kaakku-

helposti pieniksi palasiksi, mikä
tekee maisemasta tasaisemman.
Kaakkuri on yksi alueen
tunnetuimmista asukkaista.
Repoveden kanta on yksi EteläSuomen tiheimmistä. Kaakkureiden äänekkäitä soidinmenoja
keväisin on vaikea olla huomaamatta.

Lähialueen nähtävyyksiä

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 luontoja kulttuuritalo etelässä ja Salmelan taidekeskus pohjoisessa
ovat erinomaisia pysähdyspaikkoja kulttuurin ystävälle. Matkan
varrella kannattaa tutustua
myös Woikosken automuseoon
sekä ihastella Repoveden kansallispuiston maisemia Elvingin
tornin näköalapaikalta.

reille. Vältä liikkumista pienillä
lammilla ja järvillä tai niiden
rannoilla kaakkurin pesintäaikaan.
• Tee tulet vain tulentekopaikoilla. Metsäpalovaroituksen
tai ruohikkopalovaaran aikana
tulenteko on sallittu vain
Lapinsalmen ja Kuutinkanava
grillikatoksissa.
• Retkeile roskattomasti!
Puistossa ei ole jäteastioita.
Bio- tai sekäjätettä ei tule laittaa
käymälöihin.
• Voit poimia marjoja ja sieniä,
mutta et kiviä tai kasveja.
• Pidä lemmikkieläimet kytkettynä.
• Varauduthan siihen, ettei
käymälöissä ole wc-paperia.
www.luontoon.fi/repovesi
> Ohjeet ja säännöt

Turvallisuus
• Retkeillessä tulee muistaa,

että osa kansallispuistosta on
ampuma-alueen varoaluetta,
jossa liikkuminen on kielletty.

• Hätänumero 112 – tiedä mistä
soitat – kännykkä ei kuulu
kaikkialla puistossa!

• 112-mobiilisovellus nopeuttaa
avunsaantia hätätilanteessa
METSÄHALLITUS 12/2020. VALOKUVA:
MEDIALOUHOS/JOUNI KALLIO.
PAINOPAIKKA, PAINOSMÄÄRÄ,
KIRJAPAINON
PEFC-SERTIFIOINTIMERKKI.
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