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Repoveden kansallispuisto sijaitsee Kouvolassa ja
Mäntyharjulla. Sieltä löytyy useita merkittyjä
reittivaihtoehtoja, joista jokainen kulkija löytää itselleen
sopivan kuljettavan.
Repoveden kansallispuisto on noussut Suomen
kuudenneksi suosituimmaksi kansallispuistoksi. Siellä oli
172 000 kävijää vuonna 2017, kun edellisenä vuonna
käyntejä oli 148 000 ja sijoitus oli silloin seitsemäs.
Repovesi poikkeaa kaikista muista Suomen kansallispuistoista sillä, että alueen maat eivät
ole yksin valtion omistuksessa. Lapinsalmen alue Kuutinkanavalle asti sekä pohjoisen osat
ovat Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualuetta ja kuuluvat edelleen UPM:lle. Puiston
keskellä oleva Löppösen luolan alue on paikallisen kaasuyhtiön Woikoski Oy:n mailla.
Yhtenä isäntänä alueella on myös Puolustusvoimat. Puiston itärajana on Pahkajärven
harjoitusalueen varoalue, jossa liikkuminen on ehdottomasti kiellettyä.
Repoveden alueen luonto on hyvin monimuotoista. Alueen näyttävimmät kalliot ovat
jykevää graniittia mutta etenkin Lapinsalmen läheltä löytyy haurasta rapakiveä. Metsistä
löytyy ikihonkia sekä naavakuusia mutta toisin paikoin alueen metsätalouskäytön jäljet
näkyvät edelleen selkeästi. Repoveden eläimistä tunnetuin on varmasti kaakkuri, joka pesii
Repoveden pienissä lammissa. Etenkin alueen pohjoisosissa asuu pohjoisen
havumetsävyöhykkeen eläimiä kuten hirviä, kettuja, ilveksiä, korppeja ja metsäkanalintuja.
Asutusta jo kivikaudella?
Repoveden kansallispuiston alueelta löytyy merkkejä ihmisestä jo kaukaa menneisyydestä
siitäkin huolimatta että alue on historiallisella ajalla mielletty erämaaksi. Vuonna 2004
tehdyissä geologisissa tutkimuksissa löydettiin merkkejä varhaisesta maanviljelyksestä ja
esimerkiksi kairausnäytteet osoittivat lähistöllä viljellyn ohraa jo kivikauden lopulla.
Repovedellä 2006 tehdyssä arkeologisessa inventoinnissa löytyi aiemmin tunnettujen
kalliomaalausten lisäksi yhteensä 38 muinaisjäännöskohdetta. Näistä kaiken kaikkiaan 17
kohdetta ajoittuu kivi- ja varhaismetallikaudelle ja 21 kohdetta kuuluu historialliselle ajalle.

Alueen historiaa
Viime vuosisatoina, ennen 1970-lukua, Repoveden metsät ovat olleet metsätalouden
käytössä. Suurin osa Repoveden nähtävyyksistä liittyykin metsäkulttuuriin, tervanpolton,
savotoiden ja uittojen aikakauteen.
Kirjokiven kartanon patruuna Elving omisti pääsääntöisesti Repoveden maat 1900-luvun
alussa. Hän perusti myös Voikkaan paperitehtaan, josta myöhemmin kasvoi Kymiyhtiö ja

nykyisimmin tunnetaan nimellä UPM-Kymmene. Patruunan myötä 1910-luvulla myös
Repoveden metsät siirtyivät Kymiyhtiön omistukseen. Repoveden alue oli sotien jälkeen
tärkeää puunhankinta-aluetta Kymiyhtiölle työllistäen tukkijätkiä, rahdinajajia ja muita
savotoihin tai uittoihin osallistuneita.
Pahkajärven harjoitusalue on perustettu jo 1950-luvulla, viereinen Vekaranjärven
varuskunta on tullut vasta reilu 10 vuotta myöhemmin.
Vuonna 2001 UPM-Kymmene lahjoitti valtiolle kolmasosan tulevan kansallispuiston maista
ja esitti Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueen perustamista omille mailleen.
Repoveden kansallispuisto perustettiin 1. tammikuuta 2003. Kansallispuiston pinta-ala on
15 neliökilometriä ja Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueen pinta-ala 14
neliökilometriä, yhteensä lähes 30 neliökilometriä.
Lapinsalmen riippusilta sortui heinäkuussa 2018, kun kiinnityksesen ankkuritanko petti,
onneksi sillalla olleet eivät loukkaantuneet. Tilalle on rakennettu kesällä 2019 uusi, leveä
terässilta.
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