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KOUVOLA,
IHMEIDEN KAUPUNKI
Monella on mielikuva Kouvolasta, mutta harva
tuntee Kouvolan. Betonisen harmauden sijasta
tulijan vastaanottaa järvien ja metsien kaupunki,
jonka kätketyt ihmeet paljastuvat vähitellen.
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ouvolan sijainti on monelle
epäselvä. Kaakossa ollaan.
Junamatka Helsinkiin kestää reilun tunnin ja Pietariin
kaksi. Kouvolasta lähtee
Pietariin päivittäin neljä junaa, joista yksi jatkaa
Moskovaan.
Kouvola on yksi suurimmista rautatieristeyksistä Suomessa ja samalla myös pikaportti
Aasiaan. Kouvolasta Kiinan Xi’aniin kulkeva säännöllinen konttijunayhteys, Railgate
Finland, tekee matkaa 12 päivää.
Uuden silkkitien Euroopan päähän on suunnitteilla eri kuljetusmuotoja yhdistävä intermodaaliterminaali. Jatkossa Kouvolassa pystytään
käsittelemään jopa kilometrin pituisia junia.

Aaltoja ja uusia asuntoja

Puistoja ja maailmanperintöä

Betonia on Kouvolassa luultua vähemmän.
Pääosa kaupungista on maaseutua, metsää ja järviä. Kouvola on Suomen suurimpia
mökkipaikkakuntia.
Modernin keskustan vastapainona ovat historilliset kasarmi- ja tehdasrakennukset sekä
kartanot. Niihin ja Alvar Aallon suunnittelemaan kokonaiseen asuinalueeseen voi tutustua saapuessaan Kouvolaan Asuntomessuille
12.7.–11.8.2019.
Pioneeripuiston messualue rakentuu Korian
vanhalle kasarmialueelle, Kymijoen rantamaiseman läheisyyteen. Alueella esitellään 27
kohdetta. Asuntomessujen oheiskohteina ovat
Kuusankosken Taideruukki, UPM Verlan tehdasmuseo sekä Ankkapurhan kulttuuripuisto.

Monessako kaupungissa on kansallispuisto
ja huvipuisto? Kouvolassa on niiden lisäksi UNESCO:n maailmanperintökohde Verlan
puuhiomo ja pahvitehdas.
Repovedesta on kasvanut Etelä-Suomen
suurimpia luontokohteita. Tykkimäki sekä sen
yhteydessä oleva Aquapark houkuttelevat lapsiperheitä. Kouvolassa sijaitsee myös PohjoisEuroopan merkittävin puulajipuisto, Arboretum
Mustila.
Kouvolassa konsertoi Kymi Sinfonietta ja
viihdyttää Kouvolan Teatteri. Kouvola on myös
urheilukaupunki, jonka pääsarjajoukkueet
Kouvot, KooKoo ja KPL tuovat katsomoon
jännitettävää.

Repoveden kansallispuisto
Kolme patikointireittiä, joista suosituin on viiden kilometrin mittainen Ketunlenkki. Kuuluisia paikkoja ovat Mustalamminvuoren
näkötorni ja kiipeilijöiden mekka Olhavanvuori.
www.luontoon.ﬁ/repovesi
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Tykkimäen huvipuisto

kesämökkiä

Mäntykankaan laella sijaitsevassa huvipuistossa on laitteita
taaperoista vauhtia kaipaaville. Parhaat näköalat antaa
72-metrinen Star Flyer. Iltakonserteissa esiintyvät Suomen
eturivin tähdet. Vieressä vesipuisto Aquapark.
www.tykkimaki.ﬁ
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varusmiestä vuosittain
UPM Verlan tehdasmuseo
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UNESCOn maailmanperintökohde johdattaa pahvinvalmistuksen historiaan. Kosken ympärillä on yhä jäljellä kokonainen
tehdaskylä, ja matkalaiset voivat majoittua tehtaalaisten
entisissä kodeissa.
www.verla.ﬁ

päivän konttijunayhteys Kiinaan

Arboretum Mustila
Tunnettu Alppiruusulaaksostaan. Se on vain pieni osa 120
hehtaarin puulajipuistoa, jossa pääosassa ovat ikivihreät
havut hemlokki-, jättituija- ja purppurapihtametsikköineen.
www.mustila.ﬁ
Kouvolassa Asuntomessujen talot nousevat
Pioneeripuiston historialliseen miljööseen.
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