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Loviisan Avoimet Puutarhat ja Wanhat Talot

Arboretum Mustila, Elimäki

Loviisa sai Ruotsin kuningattaren nimen vuonna 1752
Loviisan kirkko ja Bongan linna

Loviisa perustettiin Kymijoen läntisimpään Ahvenkosken uomaan
vetäytyneen Ruotsin itärajan suojaksi v. 1745 Degerbyn nimellä. Kun
Ruotsin kuningas Adolf Fredrik kävi vuonna 1752 tarkastamassa
linnoitustöiden etenemistä, hän mieltyi näkemäänsä niin paljon
että myönsi nuorelle kaupungille rakkaan kuningattarensa Lovisan etunimen. Linnoitusten suunnittelija oli Augustin Ehrensvärd.
Loviisa on 1860-luvun Raatihuonetta ympäröivine keskustan palatsimaisine kivitaloineen sekä vanhoine linnoituksineen, puutalokortteleineen, puistoineen ja rantoineen yksi Suomen kauneimmista kaupungeista.

Loviisan Sibeliuspäivät

Mm. Komendantintalo (Kaupunginmuseo), puistoravintola Loviisan Kappeli sekä kirkon viereiset Kulttuurikeskus Almintalo ja
prof. Riitta Nelimarkan Bongan linna ovat puolestaan esimerkkejä Loviisan monipuolisista taide- ja kulttuuritiloista – ja Loviisan kesäravit 14.6., 5.7. , 19.7. ja 2.8. perinteisestä suomenhevosten jalostus- ja kilpa-ajoperinteestä.
Loviisan Avoimet Puutarhat -päivinä yleisö voi vierailla yksityisissä pihoissa ja saada vinkkejä omaankin kotipuutarhaansa. Loviisan
Wanhat Talot -tapahtuman aikaan elokuun viimeisenä viikonloppuna kaupunki täyttyy aina matkailijoista äärimmilleen.
Loviisan puutalokortteleissa kuvattujen Onneli ja Anneli -elokuvien ansiosta Laivasillan ja Kappelinpuiston leikkipaikoilla lapsilla on
käytössään myös Onnelin ja Annelin talot. Lasten seikkailunhalu
virittyy myös 1700-luvun maalinnoitusmuurien alueella Loviisanlahden pohjukassa ja Svartholman merilinnoituksella Loviisanlahden suulla.

Loviisan Wanhat Talot, Sepänkuja

Suosittu Loviisa Camping sijaitsee Plagenin uimarannan lähellä.

Laivasillan kesäravintoloita, venesatama ja Merenkulkumuseo
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Strömforsin ruukki, Eija’s Garden ja opaspalveluja

Strömforsin ruukki, Loviisan Ruotsinpyhtää

Ruotsin ja Venäjän välisten 1700-luvun alkupuolen sotien jälkeen
Strömforsin ruukin pajatoiminta Kymijoen Ahvenkosken uomalla
käynnistyi kahden ahjopajan voimin uudelleen 1744. Pajatuotteita ja
pian myös sahatavaraa alettiin toimittaa mm. Helsingin Suomenlinnan sekä Loviisan linnoitustyömaille.
Ruukin vanhimmat rakennukset ovat 1700-luvun lopulta. Erityishuomion kohteita ovat molemmat pajarakennukset, majoitustalona oleva Armonlinna, ruukinkartanon rakennuksessa toimiva
Bed&Bistro, Krouvinmäen savitalo ja Helene Schjerfbeckin alttaritaulun sisältävä kirkko. Itärannan entisen vesisaharakennuksen
tilat ovat nyt erikoisrautakauppa Roseborg Oy:n toimitilana.
Vesirataspajan taontanäytökset heinä-elokuussa la-su klo 12-14.

Ruukinmyllyn kesäteatteri

Eija’s Gardenin karppilampi

Ruukin keskellä Myllysaaressa toimiva Ruukinmyllyn kesäteatteri
tunnetaan laajalti naurutakuulla järjestetyistä näytelmistään. Sadekatoksella varustetussa katsomossa on 240 istuinpaikkaa.
Kalakauppa Fisherman’s Food moottoritietunneleiden halkoman
mäen alapuolisen Ahvenkoskenlahden rannassa on laadukas ja monipuolinen tuoreen kalan ja kalatuotteiden erikoismyymälä.
Ja 1,5 hehtaarin laajuinen Eija’s Garden Ahvenkosken patojärven
länsirannalla on puutarhuri Eija Keckmanin rakentama lumoava
nähtävyys polkuineen, lampineen, eläimineen ja vanhan torpan
miljöineen. Puiston yhteydessä on palveleva puutarhamyymälä.

Marjut Ståhls

Opas- ja ohjelmapalveluyrittäjä Marjut Ståhls on monitaitoinen
esiintyjä ja auktorisoitu matkailuopas, joka tuottaa ja juontaa ohjelmatilaisuuksia ja voi muuntautua useisiin roolihahmoihin.
Loviisan oppaat ry järjestää kesäisin opastettuja kävelykierroksia
Loviisan eri osiin. Ryhmille voi tilata opastuksia läpi vuoden.
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Ruotsinkylän ja Elimäen pellot ja Anjalan kosket
Loviisan Ruotsinkylän reunalta avautuu valtava peltoalue Kouvolan
Elimäen puolelle. Sen etelälaidalla 50. toimintavuottaan viettävä
Gulf-baari on säilynyt 1970-luvun alun keskiolutbaarina ja on yhä
kylän suosituin kohtaamispaikka. Gulfin vastapäätä kulkijoita palvelee lisäksi osuuskauppahistoriaamme hienosti edustava, jo 1932
nykyiseen huonetilaansa avattu KSO:n kylämyymälä.

Sipilän mansikkatila, Ratulan kylä, Kouvola

Elokuun viimeisenä viikonloppuna Ruotsinkylän liikenne ruuhkatuu aina tuhansista matkailijoista, kun 400 metrin päässä Gulfilta
sijaitseva Jokelan kotiseutumuseo järjestää kymmenillä maa- ja
metsätalouden isoilla työkoneillaan Wanhan ajan päivät. Sipilän
mansikkatilan viljelmät sijaitsevat museolta avautuvan
peltolakeuden keskellä Kouvolan puoleisessa Ratulan kylässä.
Elimäen Kirkonkylä on Kulttuuritien reitin risteyskohta Etelä-Iitin
kohteiden ja Kouvolan Anjalan ja Myllykosken kohteiden välissä.
Kouvolan suosituin kesänäyttämö Korvenkylän kesäteatteri tunnetaan parhaiten laadukkaista musiikkiteatteriesityksistään, joiden valmistus keskeytyi koronan takia Anjalassa kesällä 2020.

Wanhan ajan päivät, Jokelan kotiseutumuseo

Ankkapurhan kulttuuripuistossa kannattaa kävellä mahtava koskipato ylittäen Kymijoen molemmilla rannoilla. Ankkapurhan
teollisuusmuseo, Stora Enson vanha tehdaskylä sekä InkJazzkonsertti
ja Alvar Aallon suunnittelemat rakennukset ovat
itärannalla ja historialtaan vaikuttava Anjalan kartanon alue
kahviloineen länsirannalla. Taidenäyttelyt kuuluvat Anjalan
kartanoalueen kesätapahtumiin, ja jokirannassa järjestetään
elokuussa myös kotimaisten populaarimusiikin artistien
konsertteja.
Ranta-Pukin kievarimuseon rakennuksia ja puutarhaa ylläpitää ja
näyttelyjä sekä muita kesäajan tapahtumia järjestää ansiokkaasti
Anjala-Seura ry. Heiltä voi tilata myös jokilauttaretken Kymijoelle.
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Kymijoen Myllykoski, rantakylät ja Kuusankoski

Näköala Iitin Hiidenvuorelta Kymijoen Pyhäjärvelle

Useimmat Ankkapurhan eteläpuolisista Kymijoen koskista virtaavat patoamattomina. Anjalan ja Strömforsin ruukin välillä on 50
km:n pituinen, Seikkailuviikarin kotisivuilla opastettu Kymijoen
hieno melontareitti tauko- ja yöpymispaikkoineen.
Myllykoskelta kulttuurimatkailijat tuntevat pitkältä ajalta Anjalankosken Teatterin, ja nykyisin myös sen naapuriin Kustantamo
Reunan avaaman Kulttuuritalo Wanhan Rautakaupan, jossa järjestetään 22.-25.7.2021 Kymi Libri -kirjamessut.
Myllykosken ja Kouvolan Mäkikylän välinen Jokirannantie johtaa
kulkijat muusikko-säveltäjä Jouni Sjöblomin ostamalle Puolakan
talomuseolle Kymijoen vanhaan kulttuurimaisemaan. KymiSunin
Jokituvat ovat talomuseon läheltä alkunsa saavan, en-tiselle
Alakylän jokilauttapaikalle vievän Joenrannantien varressa.

Kouvolan Kuusankoskitalo

Kouvolan keskustassa sijaitseva Kouvolatalo on suuri kulttuurikeskus mm. musiikki- ja tanssisaleineen, auditorioineen, ulkonäyttämöineen, kahviloineen sekä Poikilo-museoiden näyttelyineen.
Toinen suuri kaupungin ylläpitämä kulttuurikeskus on Kymijoen
ran nassa sijaitseva Kuusankoskitalo mm. Kymi Sinfoniettan sekä
Kuu sankosken Teatterin ja muiden esiintyjäryhmien käytössä olevine nousevien katsomoiden konsertti-, teatteri- ja elokuvasaleineen, ulkonäyttämöineen, kahviloineen ja kokoustiloineen.

Pato Klubi, Kuusankosken Taideruukki

Kuusankosken Taideruukki Kymintehtaan vanhassa teollisessa
kultt uur imaisemassa on monien luovien alojen pienyritysten
ja Galleria Padon, Pato Klubin ja Pato Areenan näyttelyjen ja
muiden taide- ja kulttuuritapahtumien yksityinen toimintakeskus.
Muita Kuusankosken kulttuurikohteita ja -nähtävyyksiä ovat Kuusankosken kirkko, Kuusankosken kotiseututalo, Kettumäen kansanpuisto sekä Ravintola Koskela ja Ravintola Kymin Huvila ja
Panimokahvila Vanha Kauppa ja entisen ammattikoulun juhlasali.

Virtakiven Saunan jokiranta, Voikkaa
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Elimäen, Oravalan ja Perheniemen vanhat kartanot
Wrede-suvun jälkeen Elimäen Peippolan ja siitä lohkottujen Moision ja Mustilan kartanoiden omistajasuvuksi 1760-luvulla tulivat
Strömforsin ruukin omistajan ja Loviisan kaupungin ensimmäisen
pormestarin Jacob af Forsellesin jälkeläiset.

Rantahotelli Radalla Resort, Iitti

Iitin Perheniemen säterikartanon eli kruunun veroista vapautetun
aatelistilan perusti puolestaan Pernajan Tervikin kartanon rouva
Katarina Guthrie toisen aviopuolisonsa Edward Johnstonen nimiin
1647. Katarinan jälkeläisten omistus Perheniemessä päättyi 1835.
Kartanon ydinalueen ja rakennukset omistaa Perheniemen opisto.
Oravalan kartano perustettiin Kymijoen ja Pyhäjärven itärannalle
ruotsalaisen kreivi Carl Gyllenstierna af Steningelle vuonna 1671.
Jo vuoden 1681 reduktiossa tilan omistus palautui kruunulle ja siitä
tuli Ruotsin valtion sotilasvirkatalo.
Valkealan pitäjän jäätyä 1740-luvulla Venäjän puolelle virkataloa
alkoivat käyttää Pietarin keisarihovin venäläiset upseerit. Useiden
omistajavaihdosten jälkeen kartanon osti v. 1868 Valkealan Hornborgien suvun veljespari Johan Kristian ja Nikolai Konstantin, jonka
pojanpojan pojanpoika Christian Hornborg johtaa nyt kartanotilaa.

Oravalan kartano, Kouvola

Suurimmat tuhot kartanon historiassa koettiin keväällä 1918, kun
punaisten öisessä hyökkäyksessä poltettiin kartanon pihapiiristä
seitsemän rakennusta maan tasalle. Ihmissurmilta silti vältyttiin.
Mustilan kartanon yhteydessä toimiva Arboretum Mustila perustettiin jo 1902. Laadukkaiden taimien kasvatusta ja myyntiä hoitavat Mustila Puutarha ja arboretumin oma taimimyynti.

Perheniemen evankelinen opisto

Maria Tigerstedtin johtama Mustila Viini on puolestaan palkittu
useista laatuviineistään. Elimäen juustonvalmistusperinnettä vaalii Paavolan kotijuustola ja kymenlaaksolaista ruokakulttuuria Elimäen Lähiruokamessut. Ne järjestetään aina syyskuun toisena
viikonloppuna Elimäen kotiseutumuseon naapurissa.
Arboretum Mustila, Elimäki, Kouvola
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Kustaa Vaasa perusti Iitin kirkkopitäjän vuonna 1539

Talonpoikaisjuuriltaan merkittäväksi kulttuuripitäjäksi 1900-luvun
aikana kehittynyt Iitti on ollut pitkään myös yksi suosituimmista
Suomen kesän maaseutumatkailukohteista. Mankalan koskia käytiin filmaamassa matkailumainoksiin jo 1909, samaan aikaan kun
koskien äärelle muotoutui näyttelijöiden, laulajien ja taidemaalareiden huvilayhteisö. 1910-luvulla koskilla kävivät maalaamassa
myös Pekka Halonen, Väinö Hämäläinen ja Victor Westerholm. Ja
heidän perässään tulivat elokuvien tekijät tähtinäyttelijöineen sekä
kartanotilan Iitistä ostanut Hella Wuolijoki ja Saksan natsivainoja
paennut Bertolt Brecht läheisineen.

Yli-Kaitalan lomakeskus, ravintola Ketunleipä

Runoilija L. Onervan isä oli puolestaan Iitin Radansuun kylän Niskaportin tilalta, jonka pellot ovat nykyisin Iitti Golfin kenttäalueena.
Rantahotelli Radalla Resortin majoitus- ja ravintolapalvelut sijaitsevat golfkentän ja uimarannan vieressä. Iitin perinteisten kulttuuritapahtumien keskus on Kirkonkylä, jonka kylätalossa Iitin käsityöläisten Suvipuoti palvelee koko kesän. Kaikki aukiolotiedot
kannattaa Koronan takia varmistaa nyt tapahtumien kotisivuilta:
esimerkiksi Iitin Musiikkijuhlat ja Iitin kesäteatteri.
Iitin Maatilatori Kausalassa ja SF-Caravan Leininranta ja Neste K
Kausalan Matkakeidas palvelevat Valtatien 12 varrella läpi vuoden,
samoin Metkan mökit ja Yli-Kaitalan lomakeskus Mankalassa.
Vuolenkoskella lasten suosikki on Kilkkilän Farmin kotieläinpiha.

Pianisti Laura Mikkola, Iitin Musiikkijuhlat

Alueen ryhmäopastuksia järjestää Kouvolan Matkailuoppaat ry.

Kausalan Matkakeidas

SF-Caravan Leininrannan saunalaituri

M/S Pyhäjärvi Kimolan kanavassa
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Seikkailuviikari Oy:n kanoottiretket

KymiSunin moottoriveneretket

Kuusankosken kotiseututalo, Kettumäki

Kettumäen kansanpuisto

Ravintola Loviisan Kappeli

Maailmanperintökohde Verla

Loviisan tori

Elimäen Pestoomarkkinat

Tervetuloa loma-ajan ja
viikonloppujen elämysretkille!
www.lansi-kymenkulttuuritie.fi

www.kulttuuuritielle.fi

