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Länsi-Kymen Kulttuuritien reitistä ja sen palveluista
tehtiin Leader-hankkeen rahoituksella esittelyvideo
Loviisan, Kouvolan ja Iitin alueille sijoittuvasta Länsi-Kymen Kulttuuritien runsaan
100 km:n pituisesta reitistä, nähtävyyksistä, tapahtumista ja matkailupalveluista
on valmistunut kattava 15 minuutin kestoinen videoesittely.
Video avautuu tästä linkistä: https://youtu.be/D0vECac2XdY

Videolla esitellään Kulttuuritien reittialueen erityispiirteitä, joihin sisältyy mm.
1) 24 Valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. (Ks. luettelo sivulta 2)
2) Ruotsin kuningaskunnan ja Venäjän keisarikunnan välisen entisen raja-alueen värikäs
historia linnoituksineen ja rajalinnoitteineen, ortodoksimunkkien lohenkalastamoineen,
Ahvenkosken kalamarkkinoineen sekä Kymijoen teollisen historian kehitysvaiheineen.
3) 18 kotiseutu- ja erikoismuseota ja 9 arvokasta vanhaa kirkkoa vuosilta 1460–1929.
4) Maailmanperintökohde Verla yli 23 hehtaarin järvenranta- ja koskenranta-alueineen.
5) Loviisan Vanhan kaupungin puutalokorttelit, puistot ja Esplanadin alue lähes sellaisina
kuin ne olivat Jean Sibeliuksen 1880-luvun ja 1890-luvun alun nuoruusvuosina.
6) Ankkapurhan kulttuuripuisto, patosilta sekä Ankkapurhan teollisuusmuseo.
7) Kuusankosken – Kymintehtaan taide- ja kulttuuripalvelujen keskittymä.
1) Strömforsin ruukin sepät ja vesirattaan käyttövoimalla toimivan museopajan taontanäytökset yli 320 vuotta sitten perustetun Kymijoen ainoan ruukin vanhassa miljöössä.
8) Käsityöpajoja ja -myymälöitä, design- ja vintagetuotteiden putiikkeja sekä kirpputoreja.
9) Lukuisia taidegallerioita ja muita näyttelytiloja, useita teattereita ja kesäteattereita, tanssilavoja, työväen- ja seurantaloja, musiikkifestivaaleja ja satoja yksittäisiä konsertteja sekä
monipuolisia lasten tapahtumia, mm. Lastenteatteritapahtuma Kuulas ja Lastenpäivä
Mustilassa
10) Useita matkailu- ja juhlatilakäytössä olevia vanhoja kartanoita sekä muita suomalaisen
arkkitehtuurin hienoja julkisia ja teollisuusrakennuksia mestareinaan mm. Carl Ludvig Engel,
Georg Chiewitz, Lars Sonck, Armas Lindgren, Bertel Liljequist, Alvar Aalto ja Arto Sipinen.
11) Hyviä ruokailuravintoloita, ihania kahviloita, laadukkaita viinipuoteja sekä monia maatila- ja
kesätoreja, maalaismarkkinoita ja muita lähiruokakohteita ja ruokatapahtumia.
12) Laadukkaita puutarhakohteita: Arboretum Mustila ja Mustila Puutarha Kouvolan Elimäellä,
Elämyspuisto Eija’s Garden Loviisan Ruotsinpyhtäällä ja alkukesän viikonloppuina avoinna
olevat Loviisan Avoimet Puutarhat kaupungin vanhimmissa pihoissa.
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14)Luonnonsuojelu-, retkeily- ja kalastusalueita ja veneilypalveluja Suomenlahden merenrannassa sekä Kymijoen Varressa ja järvireiteillä, uutena veneilykohteena Kimolan kanava.
15) Monipuoliset matkailun ohjelma- ja opastuspalvelut sekä taide- ja kulttuuritapahtumat.
16)Matkustajalaivaliikenneyhteydet Länsi-Kymen Kulttuuritien reittialueen ja Heinolan välillä.
17) Suomen ainoan yhä liikennekäytössä olevan Ukko-Pekka -höyryveturin vetämän vanhan
matkustajajunan edestakaiset yleisöretket Kouvolasta Lahden kautta Loviisaan.
18) Lintubongareiden toivekohteet Perheniemen lintutorni Iitin Sääskjärven länsirannassa,
Mukulanlahden lintutorni Iitin Urajärven pohjoisrannassa ja Teutjärven lintutorni Kouvolan
Hämeenkylässä. Lasten toivekohteina kotieläinpihat mm. Kettumäen kansanpuistossa.
19) Etelä-Suomen suurimpia vapaana virtaavia koskia Keski-Kymen jokiosuudella ja mm. yli 50
km:n mittainen opastettu ja patoamaton melontareitti Kouvolan Inkeroisista Strömforsin
ruukkiin Loviisan Ruotsinpyhtäälle.
20) Kulttuuritien reitin yleiset uimarannat ja matkailukohteiden vuokrattavat saunat.

Museoviraston luetteloimat Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Kulttuuritien varressa ja sen lähialueella sijaitsevissa reittikohteissa
Loviisan maalinnoitus sekä Svartholman linnoitus
Loviisan alakaupunki sekä Loviisan Esplanadi
Kullan kartanomaisema, Loviisa (Tesjoki)
Strömforsin ruukkiyhdyskunta, Loviisan Ruotsinpyhtää
Ahvenkosken historiallinen ympäristö (Ruotsinpyhtään länsiranta)
Ahvenkosken historiallinen ympäristö (Pyhtään itäranta)
Kymijoen rajalinnakkeet sekä Suuri Rantatie
Pyhtään kirkko ja pappila
Elimäen kartanot ja viljelymaisema
Mustilan arboretum
Anjalan historiallinen ympäristö
Anjalan paperitehdas sekä Inkeroisten kartonkitehdas ja yhdyskunta
Myllykosken teollisuusympäristö
Korian kasarmialue sekä Korian sillat
Kymijoen rajalinnakkeet, Kouvola
Kouvolan rautatievarikon alue
Kuusankosken – Kymintehtaan teollisuusympäristö
Voikkaan tehtaat sekä Verlan teollisuusympäristö
Iitin kirkonkylä

