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1 Sirius Sport Resort 4 Merikeskus Vellamo

2 Valkmusa 5 Kotkan puistot 6 Kymijoki 8 Sunilan asuntoalue

3 Kaunissaari
7 Langinkosken keisarillinen 
kalastusmaja ja kansallispuisto 9 Akvaariotalo Maretarium

Luonnostaan 

vahva seutu 

- Lähellä kaikkea!  

Tänne on helppo tulla ja täällä on helppo 
liikkua, kiitos tuoreen E18-moottoritien, joka 
kuljettaa kohteesta toiseen näppärästi. Sijainti 
noin tunnin päässä pääkaupunkiseudulta ja 
reilu kolme tuntia Pietarista on myös jotakin 
ainutlaatuista.

Psst! 
Pyhtäältä on alle tunti Helsinkiin! 

Mikset siis vaikka muuttaisi etätöihin 
tänne? Luonnonläheinen ja Suomen 
itäisin kaksikielinen kunta tarjoavat 

puitteet hyvään ja väljään 
elämään lähellä suurempien 

kaupunkien palveluita.

Psst! 
Kotka on kiistämättä 

puistojen pääkaupunki
vailla vertaa.

Poimi vaikka nämä makupalat 
matkallasi:
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18 NM

HAMINA

VIROLAHTI

MIEHIKKÄLÄ

10

12
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8 Sunilan asuntoalue 10 Hamina Bastioni 12 Portimon polut 14 Salpalinja-museo 16 Bunkkerimuseo

11  Haminan linnoitus9 Akvaariotalo Maretarium 13 Salpapolku 15 Harju

E18

Psst! 
Nyt ollaan niin

hyvillä pelipaikoilla, 
että Googlekin päätti 
sijoittaa datakeskuk-

sensa Haminaan!

Psst! 
Vaalimaalla toimii vilkkain Suomen ja 

Venäjän välinen raja-asema. 
Raja-aseman tuntumaan avautuu 

2018 Suomen ensimmäinen 
outlet-kylä kaikkien 

shoppailijoiden iloksi.

Psst! 
Miehikkälän maaseutu 

tarjoaa luonnonrauhaa ja 
paikallisten tuottajien 

antimia.

20 km
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Luonto on läsnä joka kolkassa
Seutumme tarjoaa yli 100 kilometriä rantaa, tuhansia rantakallioita, poukamia ja täydellisen meren. Luontoon ei tarvitse 
erikseen mennä, olet jo sen keskellä. Seutumme vie kulkijan ikimuistoisille retkille niin maalla, joella kuin merelläkin. 

Saariston helmiä ovat Haminassa sijaitseva Ulko-Tammio, jonka sota-ajan muistot, karut rantakalliot, rehevät lehdot ja moni-
puolinen lintukanta tekevät vaikutuksen retkeilijään. Kotkan edustalla on puolestaan lyhyen merimatkan päässä monipuolinen 
koko perheen seikkailukohde Varissaari, josta löytyy täyden palvelun ravintola ja liikuntamahdollisuuksia suppailusta ranta-
lentopalloon historiallisessa linnoitusympäristössä. Pyhtään edustan ykköskohde on Kaunissaari idyllisen kalastajakylänsä ja 
taatusti saariston parhaiden pitsojen ja legendaarisen lohikeiton ansiosta. 

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto ja kaupungin muut palkitut puistot sekä Haminan Tervasaaren merellisyys tarjoavat erilaisia 
kokemuksia ympäri vuoden. Luontoon kaipaavalle henkeäsalpaavia elämyksiä puolestaan antavat Valkmusan kansallispuisto 
Pyhtäällä ja historiallista Salpalinjaa mukaileva mielenkiintoinen Salpapolku Virolahden ja Miehikkälän alueilla. Virolahden 
Arktika-päivät kokoaa lintuharrastajat toukokuussa seuraamaan lintujen komeaa arktista muuttoa. Kymijoki kuohuineen tarjoaa 
rauhoittumista rannoilla tai itsensä ylittämistä vaikkapa koskenlaskun merkeissä.
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Hevosihmisille
Seudulla on monia talleja, jotka tarjoavat 

mahdollisuuden ratsastaa erilaisissa 
ympäristöissä. Lisäksi löytyy  

menestyksekkäitä ravitalleja ja 
hevosalan koulutusta järjestetään

 Virolahdella Harjun oppimiskeskuksessa. 
Kokemisen arvoinen on myös kesän 

korvilla Miehikkälässä tapahtuva
 orivarsojen laitumellelasku. 



PYHTÄÄN KIVIKIRKKO
Pyhtään kirkko on rakennettu noin vuonna 1460 
Kymijoen Pyhtään haaran ja Turusta Viipuriin kulkevan 
Suuren Rantatien, Kuninkaantien, risteyskohtaan.  
Kirkon sisäarkkitehtuuri on korkeatasoista ja vaikuttavaa 
katseltavaa ja tutustumisen arvoinen erikoispilareineen 
ja holviratkaisuineen. Kolmilaivaisen kirkkosalin holveissa 
ja seinissä on keskiaikaista maalauskoristelua.  
www.pyhtaanseurakunta.fi/1-kirkko

SIRIUS SPORT RESORT
Sirius toteuttaa ihmisen ikiaikaisen unelman lentämisestä 
– hauskasti ja turvallisesti. Lentämisen lisäksi Siriuksessa 
puhaltavat aina suotuisat surffituulet niin aloittelijalle 
kuin konkarillekin. Kiipeily- ja köysipuisto sekä minigolf ja 
suppaus tarjoavat vauhdikasta hupia koko perheelle. 
www.siriussport.fi

AKVAARIOTALO MARETARIUM
Maretarium on suomalaisten kalojen luonnonmukainen 
akvaario. Eri kalalajeja ja vesien pieneläimiä voit nähdä 
yli 60 erilaista. Akvaariokierroksen ohessa voit tutustua 
luontokuvanäyttelyyn, katsella luontofilmejä, puuhailla 
luontokoulussa, lounastaa kahvilassa ja ostaa matka-
muistot Meripuodista.
www.maretarium.fi

MERIKESKUS VELLAMO 
Merikeskus Vellamo kätkee seiniensä sisään Suomen 
merimuseon, Kymenlaakson museon sekä Tietokeskus 
Vellamon lukuisat tarinat menneestä ja tästä hetkestä sekä 
kaikuja tulevasta. Nälän yllättäessä museovieraita palvele-
vat myös ravintola Laakonki ja museokauppa Plootu.
www.merikeskusvellamo.fi

Nämä on pakko kokea!
Seudulta löytyy jokaiselle jotakin. Uppoudu historiaan, luontoon tai  
extremeaktiviteetteihin, sopiva kohde on ulottuvillasi. Lähde rohkeasti seikkailuun!
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6SALPALINJA
Itsenäisen Suomen eräs merkittävimmistä voiman-
ponnistuksista on Salpalinja, itärajan puolustukseksi 
viime sotien aikana rakennettu linnoitusketju. Matkailijat 
pääsivät 1980-luvulla ensi kertaa tutustumaan Salpalin-
jan linnoitteisiin, kun Virolahden Bunkkerimuseo ja Mie-
hikkälän Salpalinja-museo perustettiin. Alue tarjoaa myös 
hyvät mahdollisuudet ulkoiluun ja virkistykseen kauniissa 
kaakkoissuomalaisessa luonnossa. Salpalinjaa mukaileva 
50 km:n mittainen retkeilyreitti Salpapolku tutustuttaa 
sekä Salpalinjan kohteisiin että Kaakkois-Suomen upeaan 
luontoon ja kulttuuriympäristöön.
www.salpakeskus.fi

LINNOITUS JA HAMINA BASTIONI
Haminan historiallisen ympyräkaupungin tarina alkaa jo 
1600-luvulta. Vanhan keskustan ympyräkaduilla nähtä-
vyydet ovat vain lyhyen kävelymatkan päässä toisistaan. 
Kaupunkiin ja sen historiaan voikin parhaiten tutustua 
keskustaa ympäröivän linnoituksen valleilta. Hamina 
Bastioni muodostettiin vuonna 1998 rakentamalla 
linnoituksen keskusbastionin yhteyteen ainutlaatuinen 
tapahtuma-areena, joka kesäisin saa ylleen Euroopan 
suurimman purettavan telttakatoksen.
www.visithamina.fi, www.haminabastioni.fi
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Kulttuuria koko kansalle
Kulttuuria löydät täältä kaikkialta, pienten kylien omaleimaisesta menosta elähdyttävään klassiseen 
musiikkiin. Seudulla on kaksi selkeää johtotähteä tapahtumarintamalla: joka vuosi järjestettävät Kotkan 
Meripäivät ja joka toinen vuosi Haminassa juhlittava Hamina Tattoo -sotilasmusiikkitapahtuma. Tämän 
lisäksi järjestetään lukuisia pienempiä ja isompia tapahtumia, jokainen löytää varmasti jotakin mieluista.

Pitkin poikin seutua liikkuva voi löytää pientuottajia, jotka tarjoavat herkullista lähiruokaa kasvisten, lihan ja 
erilaisten niistä valmistettujen tuotteiden muodossa. Onpa meillä täällä oma olutpanimokin, Takatalo & Tompuri 
Brewery Virolahdella. Lisäksi on mukavasti erilaisia maaseutumatkailukohteita ja käsityöläisten pikkupuoteja.

Musiikki on olennainen osa seudun sielua. Klassisen musiikin huipputekijöistä voi mainita Kymi Sinfoniettan, 
joka konsertoi Kotkassa ja Kaakon Kamarimusiikkifestivaalin Virolahdelta, joka on Suomen kaakkoisin klassisen 
musiikin kesätapahtuma. Omaa osaansa näyttelee myös tango, mm. Miehikkälään liittyy useampi tangon mestari. 
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Lavatansseissa on 
sitä jotakin! 

Ympäri seudun löytyy toinen toistaan 
viehättävämpiä tanssilavoja, mikset kävisi 

jonakin kesäiltana pyörähtämässä 
parketilla?
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Monipuolista historiaa
Kulttuurien sulatusuuni ja todellinen kohtauspaikka jo aikojen alusta. Sitä tämä seutu on tiivistettynä. Siksi seudulla 
on lukuisia kohteita, jotka kertovat menneestä ja tulevasta, tempaisevat mukaansa ja jättävät pysyvän jäljen vierailijaan. 
Hyppää seikkailuun halki ajan ja paikan.

Rajaseudulla voi törmätä vanhoihin linnoitusrakenteisiin yllättävissäkin paikoissa. Seutu ja sen edusta toimi näyttämönä 
Ruotsinsalmen meritaisteluille. Itseasiassa koko Haminan keskusta on yhtä suurta linnoitusta. Linnoitusrakenteita löytyy 
myös saaristosta ja Kotkasta useammasta paikasta. Maalla puolestaan merkittävin kokonaisuus on Virolahden ja 
Miehikkälän alueilla kulkeva Salpalinja, jota on kansainvälisesti merkittävänä monumenttikohteena verrattu esimerkiksi 
Ranskan Maginot-linjaan.

Näiden kulmien historiaan kietoutuu myös tsaarinaikaisen Venäjän historia jännittävällä tavalla. Kotkassa Langinkoskella 
sijaitsee Aleksanteri III:n kesäpaikka, kalastusmaja, joka toimii elävänä kotimuseona luonnonsuojelualueen keskellä kosken 
rannalla. Nikolai II puolestaan vietti monen monta kesää perheineen jahdilla Virolahdella. Virolahti on myös jättänyt 
pysyvän jäljen Pietarin kaupunkikuvaan. Pyterlahdelta louhittiin nimittäin Iisakin kirkon 48 pilaria ja Aleksanteri I:n  
muistomerkin monoliitti jalustoineen.  

Teollisuushistoria muodostaa oman lukunsa seudulla. Sisämaan jokireittien ja rannikon satamien solmukohtiin syntyi 
monenlaista teollisuutta ja se puolestaan loi mielenkiintoista rakennuskulttuuria erilaisten miljöiden muodossa. 
Ehein kokonaisuus näistä on Alvar Aallon suunnittelema Sunilan alue, jossa tehdasmiljöön ohella on joukko Aallon 
suunnittelemia asuinrakennuksia. 
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Ohutta yläpilveä!
Vanha armeijan saari Rankki on 

nykyään yleisölle avoin matkailukohde. 
Tunnettu sääasema, mielenkiintoiset 
tarinat ja Sotkun munkit virittävät 

mukavaan meripäivään!



Ota yhteyttä:
Kotkan-Haminan seudun matkailuneuvonta

p. 040 135 6588
info@kotkahamina.fi

www.visitkotkahamina.fi

Haminan matkailuneuvonta 
Spahotel Hamina

Sibeliuskatu 32, Hamina
avoinna ma-la klo 8-20

#visitkotkahamina 
@visitkotkahamina

www.facebook.com/visitkotkahamina

Julkaisija: Cursor 2017
Toteutus: Nitroid

Paino: Lönnberg Painot Oy
Paperi: Edixion Offset 140 g,

kannet Edixion Offset 250 g 
Kuvat: Kaupunkien ja seudun toimijoiden

kuvapankit, Jukka Koskinen, Juha Kärkkäinen, 
Juha Metso, Lukas Pearsall, Pekka Vainio, 

Timo Vesterinen, Vesa Hovi, Heikki Arpiainen,  
Heli Toikka, Mika Honkalinna

Tiedot koottu tammikuussa 2017. 
Muutokset mahdollisia

Pyhtää Kotka Hamina Miehikkälä Virolahti


