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Kotka
Perustamisvuosi: 1879

Pinta-ala: 941 km²  

Asukasluku: 54 000 
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Julkaisija: Cursor 2017

Toteutus: Nitroid

Paino: Lönnberg Painot Oy

Paperi: Edixion Offset 140 g, kannet: Edixion Offset 250 g 

Kuvat: Kotkan kaupungin kuvapankki, Kotkan toimijoiden 

kuvapankit, Jukka Koskinen, Juha Kärkkäinen, Juha 

Metso, Lukas Pearsall, Pekka Vainio, Timo Vesterinen

Tiedot koottu joulukuussa 2016. 

Muutokset mahdollisia

Etsivä	löytää	
todellisen	Kotkan.



Kotkan	synty	ja	kasvu
Suomen autonomisen suuriruhtinaskunnan senaatti päätti 21.5.1878 antaa julistuksen kaupungin perus-
tamisesta Kymin pitäjän Kotkan saarelle. Kaupunkioikeudet Kymijoen ja meren kaupunki Kotka sai vuonna 
16.7.1879. Kaupunki syntyi erinomaiseen puutavaran uittoväylän ja sataman yhtymäkohtaan, paikkaan, 
joka vuosisatoja oli ollut runsas kala-apaja. Lohi ja siika olivat houkutelleet kalastajia, erämaan rikkaudet 
metsästäjiä. Alueella eli paitsi suomalaisia myös saksalaisia, ruotsalaisia, virolaisia ja venäläisiä. Kotka on 
aina ollut varsinainen kulttuurien sulatusuuni. 

Sahateollisuuden synty ja keskittyminen Kymijoen suuhun loi edellytykset puunjalostusteollisuuden 
syntymiselle ja satamatoiminnoille. Kotkan ja Kymenlaakson alueesta kehittyi nopeasti valtakunnallisesti 
merkittävä, monialainen teollisuuskeskus. Satamasta on kehittynyt yksi maamme suurimmista ja nykyaikai-
simmista vientisatamista.

MIKÄ IHMEEN KOTKA?

Kotkan kaupungin nimen alkuperästä on monenlaista tietoa, mutta mitään varmaa siitä ei osata sanoa. 
Ensimmäiset maininnat Kotkasta löytyvät 1500-luvulta, jolloin nimeä käytettiin kalastajien apajasta ja niittysaaresta, 
jossa pesi merikotka. Nimen tosin arvellaan olevan peräisin jopa 1200-luvulta, jolloin kotkat pesivät nykyisen 
Kotkansaaren alueella huomattavan runsaslukuisina.
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Kosken	kuohuja	ja	suolaisia	merituulia
Meri, saaristo ja Kymijoki ovat olennainen osa Kotkaa. Ne ovat synnyttäneet 
koko kaupungin. Onhan Kotkan keskustakin saarella. Kymijoen rantareitillä 
näkee monipuolista luontoa sekä rauhallisena virtaavaa vettä että koskien 
kuohuja. Joki kannattaa kokea myös veneestä käsin, oman maun mukaan 
rauhallisella pätkällä tai vauhdikkaasti koskenlaskun merkeissä.

Kotkan saaristossa puolestaan löytyy vielä muutamia sitkeitä ympärivuotisia 
asukkaita. Kesäisin muu väestö suuntaa saareen omalla veneellä tai tuurilla, eli 
siis vesibussilla. Tuuriseikkailulle voi heittäytyä kuka tahansa! Pikaisen merimat-
kan päässä ovat laguunillaan lumoava Lehmänsaari ja Ruotsinsalmen sotahis-
toriaa henkivä Varissaari. Erilaista historiaa kertovat myös noin tunnin matkan 
päässä sijaitsevat entiset sotilassaaret Rankki ja Kirkonmaa. Koko päivän retken 
arvoinen kohde on myös Haapasaari, jossa on ainutlaatuista luontoa idyllisen 
saaristolaiskylän ympärillä.

PAIKALLISILTA
UUSIA NÄKÖKULMIA

Kesällä saatat törmätä seudulla 
vieraanvaraisiin paikallisiin, jotka 
kertovat mm. omista suosikkipai-
koistaan seudulla. Tunnistat avuliaat
paikalliset Anna miä autan 
-varusteista.

Saariston
syleilyssä.

Katso	lisää:

visitkotkahamina.fi/

saaristo



Kotka,	palkittu	puistojen	pääkaupunki	
Kotkassa voit kävellä keskustassa poistumatta puistoista lähes ollenkaan, eli lempinimi puistojen Kotka pitää kutinsa.  
Kaupunki on lähes yhtä puistoa vuonna 2015 myönnetyn kansallisen kaupunkipuiston statuksen myötä. Näkemisen 
arvoisia puistoja on muuallakin kuin keskustan alueella, esimerkiksi Karhulan Jokipuisto tai Otsolan  
Kumparepuisto tarjoavat mahdollisuuden ihaniin ulkoiluhetkiin.
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Sukella	upeis
iin	

puistoihin:

visitkotkahamina.fi/

puistot

SAPOKAN VESIPUISTO
Paras ulkovalaistuskohde 1993. Vuoden ympäristörakenne 1994. Paras kivityökohde 1996

KESKUSKADUN LEHMUSESPLANADI - VEISTOSPROMENADI - SIBELIUKSENPUISTO
Vuoden ympäristörakenne 2001. Kuvanveistäjäliiton Pro Sculptura -mitali 2004

KATARIINAN MERIPUISTO
Vuoden ympäristörakenne 2012. ELCA Trend Award, Euroopan viheraluerakentajien  
joka toinen vuosi jaettava palkinto 

JOKIPUISTO 
Vuoden ympäristörakenne 2015 

KOTKAN KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO 
Ympäristöministeriö myöntänyt statuksen 2015 

Puistoja
puolillaan.
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Rohkeasti		
tutkimaan!

Kotkassa on myös joukko muita 
seikkailun arvoisia kohteita, kuten esimerkiksi 

Haukkavuoren näkötorni, satamaravintola 
Kairo ja joukko mielen-

kiintoisia kirkkoja. 



Ympäri	ämpäri
Kotkansaaren upeat 

kohteet ovat 
kävelymatkan päässä 

toisistaan!Pysy	
kartalla.
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Katariinan meripuisto

Sapokan vesipuistoFuksinpuisto

MaretariumYrttipuutarha Redutti-Kotka

IsopuistoSibeliuksenpuisto

Palotorninvuorenpuisto

Merikeskus Vellamo

Langinkosken keisarillinen 
kalastusmaja

Jokipuisto

Kotkan Kaupunginteatteri 

Kumparepuisto

Varissaari

Kyminlinna

Kotkan kaupunkisuunnittelu 2017

Kotkan Konserttitalo 

Sunilan asuntoalue

500 m



Valtaväylien	varrella
Merikaupunki Kotka seisoo uljaasti Suomen tärkeimpien väylien varrella, 
meren ja Kymijoen kuohujen äärellä. Moottoritie E18 on nopeuttanut 
kulkua niin, että esimerkiksi Kotkasta Helsinkiin pääsee reilussa tunnissa! 
Pietarikin on lähellä, maantietä pitkin matkaa on vain 280 km.

Pietari
Helsinki

Kouvola

E18 Kotka

E18

Hamina
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Turku



VELLAMO
Veden emännän mukaan nimetty Merikeskus Vellamo kohoaa kuin jättiläismäinen 
aalto Kotkan Kantasatamassa. Vellamon museot kertovat meren ja seudun tarinoita. 

Suomen merimuseossa pulahdetaan merenkulun menneisyyteen ja nykypäivään 
kaukomailla ja kotirannoilla, pinnalla ja syvyyksissä. Kymenlaakson museon 
tarinoissa on juhlaa ja arkista puurtamista, jokivartta, merta ja satamakau-
pungin rosoista elämää. Esillä on myös monipuolista taidetta Suomesta ja 
ulkomailta. Merivartiomuseo avaa merivartijoiden työtä kieltolain ajoista 
aina nykypäivään asti.

Merikeskus Vellamo on nähtävyys, jossa viihtyvät itsenäiset up-
poutujat, ryhmäreissaajat, tyhy-porukat ja lapsikatraat. Kulku on 
esteetöntä ja sisältöä vaikka millä mitalla. Yhdellä pääsylipulla 
pääset tutustumaan talon kaikkiin näyttelyihin. Buukkaa opas, 
jos toivot luotsia seikkailulle!

Kesäaikaan jäänmurtaja Tarmo ja muut museoalukset 
sekä ulkonäyttely Kuuri laajentavat näyttelyitä ulos asti 
ja kattoestradille kipuamalla voit ihailla laajoja näky-
miä niin kaupungin kuin merenkin suuntaan.

Kokous- ja juhlakäyttöön Vellamossa on 
majesteettinen venehalli, 200-paikkainen 
auditorio ja muuntuvia kokous- ja ravintola-
tiloja. Museokauppa Plootun ja ravintola 
Laakongin houkutukset täydentävät
elämyksen.

Luonnostaan	

unohtumattom
ia	

kohteita!		
Kotkassa on runsaasti kohteita, joissa voi sukeltaa luontoon ja historiaan, tuntea tositarinat 
menneestä ja tulevasta sekä tarttua todellisuuteen. Kaupunki meren ja joen liitoskohdassa 
on luontainen kohtauspaikka ihmisille halki aikojen. Ainutlaatuinen ja vaihteleva luonto on 
koettavissa kivenheiton sisällä. 

Utelias saa irti aina vähän enemmän. Luontoon, ihmisiin ja heidän tarinoihinsa voi 
tutustua pintaraapaisua syvemmältä Kotkan huippukohteissa, jotka avaavat kaupungin 
historiaa ja ympäristöä omalaatuisella tavalla. 

Aukioloajat ja pääsylippujen hinnat: merikeskusvellamo.fi10

ARKKITEHTONISIA HERKKUPALOJA 
PITKIN KAUPUNKIA

Miten olisi kierros 1700-luvun linnoituskaupungin 
jäänteissä tai 1870-luvun sahateollisuuden synnyttämän 
rakennusperinnön keskellä? Todellinen helmi kaiken 
joukossa on kuitenkin Alvar Aallon suunnittelema 
Sunilan tehdasmiljöö asuinrakennuksineen.  

Pienellä kävelylenkillä näkee jo paljon!



KEISARILLINEN KALASTUSMAJA
Kauniin ja kuohuvan Langinkosken äärellä Kymijoen suistossa 

sijaitseva keisarillinen kalastusmaja kertoo tarinaa keisarin 
kesänvietosta. Yli sata vuotta sitten paikkaan ihastunut Venäjän 

tuleva keisari Aleksanteri III rakennutti kalastusmajan ja 
vietti siellä kesäpäiviä perheineen.

Keisarillinen kalastusmaja on nykyisin elävä kotimuseo. 
Ainutlaatuinen koskimaisema ja majaa ympäröivä kaunis 

luonto viehättävät kävijöitä edelleen, kuten ne  lumosivat 
Venäjän keisariperheen.

Tutustu kalastusmajan historiaan, keisarilliseen ke-
säelämään, alueen mielenkiintoisiin rakennuksiin 

ja nähtävyyksiin. Käy myös majaa ympäröivällä 
luonnonsuojelualueella, pidä tauko joko 

uudessa kahvilassa tai vanhassa kahvila-
paviljongissa ja vieraile kalastusmajaan 

liittyvissä tapahtumissa.

Museoon voit tutustua itsenäisesti 
tai vaikka roolioppaan elämykselli-

sen esittelyn johdolla. Tervetuloa 
aistimaan, millaista oli keisaril-

linen, leppoisa kesänvietto!

Aukioloajat ja pääsylippujen hinnat: merikeskusvellamo.fi Aukioloajat ja pääsylippujen hinnat: langinkoskimuseo.com

MARETARIUM
Akvaariotalo Maretariumissa tutustut Suomen vesistöjen kaloihin ja pieneläimiin, 
yhteensä yli 60:een eri lajiin.  Moni tuntee ahvenen, ankeriaan, kuhan, 
kampelan ja mateen, mutta millaisia kaloja ovat törö, turpa, mutu, suutari 
ja vimpa? 

Maretariumin kalat elävät Suomen luonnon vuodenaikojen mukaan. 
Hyvällä tuurilla pääsee todistamaan kututanssia tai mädin ja maidin 
laskemista soraikkoon. Maretariumissa käynti on viihtymistä, 
nauttimista ja oppimista kaikenikäisille.

Ryhmille suositellaan opastuksen varaamista. Opastuksella 
kuulet parhaat kalajutut ja Maretariumin kalojen viimeisimmät 
kuulumiset. Luontoluokassa on tekemistä perheen pienimmil-
le ja he voivat pukeutua kierrokselle teemaan sopivasti. 

Kesällä sukeltaja ruokkii Itämeri-altaan lohet ja taimenet 
joka päivä klo 15, muina vuodenaikoina sukeltaja käy 
altaassa 2–3 kertaa viikossa. Heinäkuussa maskotti 
Hanna Hauki tervehtii lapsia päivittäin klo 14. Vii-
konloppuisin pääsee seuraamaan kalojen ruokin-
taa akvaristin opastuksella. Aulan karppeja saat 
myös itse ruokkia! Maretariumista löytyvät 
myös Meripuoti ja Meri Café Kristina.

Aukioloajat ja pääsyliput: maretarium.fi
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FONGATAAN!
Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi opitaan Suomen 
kalat ja äänestetään omaa suosikkia! Tule ja fongaa 
kotimaiset kalat Maretariumissa!



Vilkkaan	ku
lttuuri-

elämän	kaupu
nki

Merikaupunki ja kansainvälinen kohtauspaikka jo 
ammoisista ajoista. Sehän ei voi tarkoittaa muuta kuin 
vireää ja monipuolista kulttuurielämää! Kotkalla on pitkä 
historia musiikki- ja teatterikaupunkina ja se rooli on vain 
vahvistunut vuosien saatossa. Uutta kulttuuria syntyy koko 
ajan. Kiinnostunut löytää monenlaista kultuuritapahtumaa 
ja kellaribändien keikkaa, kunhan vaan uskaltaa etsiä. 
Myös urheilu on iso osa kotkalaista sielunmaisemaa, 
koripallo ja jalkapallo ovat erityisesti juurtuneet 
sydämiin. Käy kotiottelussa fiilistelemässä tunnelmaa, 
vaikka et niin perillä olisikaan sarjataulukoista! 

SISUKASTA URHEILUA
Kotka tunnetaan menestyneenä urheilukaupunkina. Varsinkin palloiluperinteet 
ovat syvällä ja kotkalaisjoukkueet ovat voittaneet mestaruuksia sekä jalka-, 
kori- että lentopallossa. Kaudella 2017 kaupungin perinteikäs jalkapalloyl-
peys FC KTP pelaa miesten kakkosdivisioonassa ja toinen vahva joukkue 
Peli-Karhut kolmosessa. Koripallossa miesten joukkue KTP Basket 
ja naisten joukkue PeKa pelaavat Korisliigassa. Miesten ja naisten 
edustusjoukkueiden lisäksi sekä KTP:llä että PeKalla on laajaa 
junioritoimintaa niin kori- kuin jalkapallossakin. Muista palloilu-
lajeista ainakin lentopallo on taas Karhulan Veikkojen ansiosta 
myötätuulessa ja viime aikoina myös salibandy on nostanut 
merikaupungissa päätään. Jääkiekkoa kotkalaisjoukkue 
Titaanit pelaa Suomi-sarjassa.

Palloilun lisäksi kotkalaisurheilijat ovat menestyneet 
ja menestyvät yhä myös useissa yksilölajeissa. 
Kotkassa on pitkät perinteet mm. yleisurheilus-
sa, painissa, nyrkkeilyssä, purjehduksessa, 
hiihdossa, soudussa, ammunnassa, uinnissa, 
kilpatanssissa, jousiammunnassa, karatessa 
ja tuoreimpina lajeina myös tenniksessä 
ja golfissa. 

Tervetuloa mukaan mittelöihin – 
ottelut ovat aina täynnä tunnel-
maa ja rehtiä kilpailuhenkeä!
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YKS POSSO KIITOS!

Kotkan torilla pyörähtäessä kannatta levähtää hetki 
ja maistaa paikallista perinneherkkua possoa. Posso 
on munkkipossun ohuempi omenahillolla täytetty 
serkku, jota on valmistettu Kotkassa jo ainakin 70 
vuotta.  Alkujaan osana satamatyöläisten lounasta 
toiminut herkku kannattaa ison nälän yllättäessä 
nauttia lihapiirakan kaverina. Torikahvilan luukulla 
ei tarvitse todeta kuin “Yks posso ja lihis.”, niin saa 

varmasti vatsan täyteen lämpimiä paikallisherkkuja.



KIEHTOVAA TEATTERIA
Mikä teatterissa kiehtoo vuosisadasta jopa vuosituhannesta toiseen? 

Sekö, kun toinen ihminen on elävänä, tuntevana ja haavoittuvana 
edessäsi ja sinä saat olla mukana kannattelemassa häntä läpi ta-

rinan vaiko se yhteys, jonka kokee kaikkien teatterisalissa olijoi-
den kanssa ainutkertaisina hetkinä, jotka eivät voi milloinkaan 

toistua samanlaisina. Tänä aikana aito läsnäolo alkaa olla 
harvinaista. Liian usein olemme kiinni milloin missäkin 

laitteessa, olemme etäyhteydessä kaukaisiin samalla, 
kun hyljeksimme läsnä olevaa. Teatteri pelastaa meidät 

yhdessäololle, kosketukselle ja sydämen lämmölle.

Suuren näyttämön ja pienemmän Naapuri-näyt-
tämön ohella Kotkan Kaupunginteatterin esityk-

sistä voi nauttia tunnelmallisessa satamara-
vintola Kairossa, jossa teatterilla on ollut 

näytöksiä jo vuodesta 1986 lähtien.

Anna sinäkin teatterille mahdollisuus 
ja itsellesi elämys, joka kestää ja 

yhdistää.

KYMI SINFONIETTA
Kansainvälinen huippuorkesteri Kymenlaaksossa! Palavalla tunteella soitetuissa 
konserteissa kuullaan säveliä rakastetuista klassikoista svengaavaan menoon 
- elävän musiikin iloa ja energiaa! Orkesterin ohjelmisto ulottuu pienistä 
kamarimusiikkikokoonpanoista suuriin sinfonioihin, vanhasta musiikista 
uusimpaan uuteen. Vieraina upeita solisti- ja kapellimestaritähtiä kaik-
kialta maailmasta! Kymi Sinfonietta konsertoi keskiviikkoisin Kotkassa 
ja torstaisin Kouvolassa. Lisäksi konsertit koululaisille, kiertueet 
kouluissa ja vanhusten palvelukeskuksissa sekä osallistuminen 
seudun muihin kulttuuritapahtumiin ovat oleellinen osa orkesterin 
toimintaa. 

Orkesterin löydät myös Facebookista, Instagramista 
ja blogimaailmasta.

Ohjelmisto ja yhteystiedot: kotkanteatteri.fi
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Konserttiohjelma ja lisätietoja: kymisinfonietta.fi

Tutustu myös Kansainväliseen sekä 
Lasten ja nuorten Uuno Klami 
-sävellyskilpailuihin ja nauti huippu-
lahjakkaiden säveltäjien teoksista 
Kymi Sinfoniettan esittämänä.
www.klamicompetition.fi



Kotka
Perustamisvuosi: 1879

Pinta-ala: 941 km²  

Asukasluku: 55 771 

Kotka heittäytyy juhlahumuun kun jokavuotisen Suomen suurimman 
merikarnevaalin Meripäivien yhteydessä järjestetään tänä vuonna 
The Tall Ships Races. Saman viikon aikana voi siis kokea satoja 
pienempiä tapahtumia Meripäivien myötä ja nähdä The Tall Ship 
Racesin upeat purjelaivat ympäri maailmaa!

Sapokan vesipuiston 
ulkoilmalavalla järjestetään 

kesäisin ilmaisia puisto-
konsertteja. 

Konsertit järjestetään 
keskiviikkoiltaisin  

klo 19 ajalla 7.6.–30.8. 
Katso kaikki tapahtumat:
www.kymenlaaksonyt.fi
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MERELLINEN 
SUPERVIIKKO
VALTAA KAUPUNGIN 
12.–16.7.



Kotka
Perustamisvuosi: 1879

Pinta-ala: 941 km²  

Asukasluku: 55 771 
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MERELLINEN 
SUPERVIIKKO
VALTAA KAUPUNGIN 
12.–16.7.

Kotkan	Meripäivät	12.-16.7.
Ensimmäiset Meripäivät juhlittiin vuonna 1962, jonka jälkeen säännölliset merikarnevaalit on järjestetty 
vuodesta 1978 alkaen. Koko kansan juhla alkaa näyttävällä paraatilla ja jatkuu useilla oheistapahtumilla, 
esimerkiksi konserteilla, katuteatterilla, Lasten Meripäivillä ja MeripäiväAreenan suurkonserteilla. Lisäksi 
tapahtumaan sisältyy erilaisia urheilutapahtumia, paljon pienempiä vaihtuvia tapahtumia ja suuret markkinat.

Lue lisää: meripaivat.com, jaa kokemuksesi #meripäivät ja #enjoykotka

The	Tall	Ships	Races	13.-16.7.
Kansainvälinen meriseikkailu rantautuu Kantasatamaan! The Tall Ships Races Kotka 2017 on osa kesällä 
järjestettävää kansainvälistä nuorisopurjehdustapahtumaa ja ystävällismielistä kilpailua. Tapahtumaan odo-
tetaan noin 3000 purjehtijaa ja yli 100 alusta jopa 20 maasta. Koko perheen tapahtumassa vieraat pääsevät 
tutustumaan upeisiin purjelaivoihin ja nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta läpi vierailun. 

Lue lisää: tallshipskotka.fi, jaa kokemuksesi #tallshipskotka ja #tsrkotka2017



Ota	yhteyttä:
Kotkan-Haminan seudun matkailuneuvonta

p. 040 135 6588
info@kotkahamina.fi

www.visitkotkahamina.fi
www.visitkotka.fi

www.facebook.com/visitkotkahamina

@visitkotkahamina

@visitkotkahamina
#visitkotkahamina #enjoykotka
#luonnostaanvahva


