
MAAILMANPERINTÖKOHDE
VERLAN PUUHIOMO JA 
PAHVITEHDAS



Verlan vanha pahvitehdasmiljöö Verlan-
kosken äärellä on ainutlaatuinen nähtävyys. 
Tehdas on ollut kylän sydän 1870-luvulta 
lähtien, ensin toimivana tehtaana ja vuodes-
ta 1972 alkaen tehdasmuseona.
Vuonna 1996 Verlan idyllinen tehdaskoko-
naisuus liitettiin UNESCOn maailmanperin-
töluetteloon. Maailmanperintö on koko 
ihmiskunnan yhteistä omaisuutta ja pää-
omaa, ja sen suojelu on maailman kaikkien 
maiden asia.

Aito ja idyllinen Verla on ainoa 
metsäteollisuuden kohde maail- 
manperintölistalla. YK:n alaisen 
kasvatus-, tiede- ja kulttuurijär-
jestö UNESCOn yleissopimus 
maailman kulttuuri- ja luonnon-
perinnön suojelemiseksi, eli 
maailmanperintösopimus, tuli 
voimaan 1972. Sopimuksen 
tavoite on turvata maailman 
ainutlaatuisen kulttuuri- ja 
luonnonperinnön säilyminen 
tuleville sukupolville.



Maailmanperintöluettelon yli 1 100 koh-
teelle on määritetty yleismaailmallinen
erityisarvo. Verla nimettiin maailmanpe-
rintöluetteloon, koska ”Verlan puuhiomo
ja pahvitehdas sekä tehdasalueeseen liit-
tyvä asutus ovat erinomainen ja huomat-
tavan hyvin säilynyt esimerkki siitä pie-
nimuotoisesta, maaseudulle syntyneestä 
paperimassa- ja pahviteollisuudesta, joka 
1800-luvulla ja 1900-luvun alussa menes-
tyi hyvin sekä Euroopan pohjoisosissa 
että Pohjois-Amerikassa, mutta josta vain 
muutama on säilynyt meidän päiviimme”.

SUOMEN MAAILMAN-
PERINTÖKOHTEET

• Suomenlinna 1991
• Vanha Rauma 1991
• Petäjäveden vanha kirkko 1994
• Verlan puuhiomo ja pahvitehdas 

• Sammallahdenmäen pronssi-

• Struven ketju 2005
• Merenkurkun saaristo 2006

kautinen hautaröykkiöalue 
1999

1996
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Verlan historiallisissa
rakennuksissa on hyödyn-
netty luonnon kiertokulkuun
sopivia materiaaleja. 
Restaurointiperiaatteen
mukaisesti turhaa
korjaamista vältetään, ja
säilyttävän korjaamisen ja
ylläpidon menetelmät ovat
kestäviä.

UPM Verlan tehdasmuseolle 
on myönnetty Visit Finlandin 
Sustainable Travel Finland 
-merkki osoituksena arvok-
kaasta ja pitkäjänteisestä 
työstä kestävän matkailun 
eteen. Sustainable Travel 
Finland on Visit Finlandin 
kestävän matkailun ohjelma.



Tehdasrakennukset olivat
aluksi hirsirakenteisia, 
mutta pahvikuivaamon 
tuhouduttua tulipalossa 
1893 tilalle muurattiin 
nykyinen punatiilinen 
kuivaamo ja myöhemmin 
myös puuhiomo ja pahvi-
tehdas muurattiin tiilestä.

KUUSIPUUSTA PAHVIKSI
Verlan puuhiomo aloitti toimintansa vaatimattomissa puitteissa 

1872. Tuolloin nuori suomalainen insinööri Hugo Neuman 

perusti Verlaan pienen hiomon. Hiomo kuitenkin paloi 1874. 

Verlan puuhiomo rakennettiin uudelleen ja sen yhteyteen myös 

pahvitehdas vuonna 1882.

Tehtaan vanhojen konei-
den äärellä voit helposti 
ymmärtää puupahvin 
valmistuksen vaiheet ja 
tutustua menneiden suku-
polvien tehdastyöhön.

6. Kiillottamo

1. Kuorimo
2. Hiomo

3. Kokoojakoneet

5. Lajittelusali

4. Kuivaamo



Verlan tehtaan päätuote oli kuusipuusta 
valmistettu valkoinen puupahvi, jota teh- 
tiin erivahvuisina laatuina. Sitä käytetiin 
erilaisiin pakkauksiin, kuten tupakka-
askeihin, makeisrasioihin ja kenkälaati-
koihin. Tärkeimpiä tilaajia kotelotehtai-
den lisäksi olivat kirjansitomot. Suomes-
sa Verlan pahvia käytettiin myös koulu-
jen opetustaulujen taustapahvina. Verlan 
tehtaalta pahvia lähti ympäri maailmaa: 
Venäjälle, Keski-Eurooppaan ja löysipä 
se tiensä aina Etelä-Amerikkaan saakka.



Verla kertoo menneiden sukupolvien 
elämästä pienessä kyläyhteisössä, jossa 
tehdas piti huolta koko kylästä. Verlan 
Maria antaa kasvot tehtaan vanhoille 
työntekijöille. Mariasta kerrotaan tehtaan 
punnitusosastolla, jossa hän 
työskenteli yli 50 vuotta. 
Hänen pitkästä työurastaan 
on muistona työpisteellä 
lattiaan kaivertuneet 
jalanjäljet. 





Verlan historiallisia rakennuksia, piha- 

piirejä ja viehättävää puistoa hoidetaan 

ja restauroidaan kohteen alkuperäisyyt-

tä vaalien.

Alueen merkittävimmät rakennukset 

on suunnitellut viipurilainen 

arkkitehti Eduard Dippell 

(1855-1912). Alueen raken-

nukset edustavat aikakaudelle tyypillis-

tä keskieurooppalaista teollisuusraken-

tamista.

Silmäniloa alueelle on 
kautta vuosikymmenien 
tuonut patruunan puisto, 
joka on keskeinen osa 
tehdasmiljöötä. Nykyisin 
kukkaloisto on huipussaan 
loppukesällä. 



Itävaltalaissyntyinen Gottlieb 
Kreidl oli Verlan maineikas 
patruuna lähes kolmen 
vuosikymmenen ajan. Hänelle 
valmistui asuinrakennus 
vuonna 1885, sitä laajennettiin 
torniosalla 1895. Patruunan 
pytingin alkuperäinen väritys 
on ollut voimakas ja muotorik-
kautta korostava.



TERVETULOA VERLAAN!

Verlan tehdasmuseoon eli puuhiomoon ja pahvitehtaaseen pääset 

tutustumaan ainoastaan oppaan johdolla. Liput museokierroksel-

le voit ostaa verkkokaupasta haluttuun ajankohtaan tai paikan 

päältä infosta. Suomenkieliset opastukset alkavat tasatunnein. 

Vieraskieliset opastukset sopimuksen mukaan. Opastuksen kesto 

on noin 50 minuuttia. Museokierros ei ole kokonaan esteetön. 

Verlan viehättävään puistoon ja puutarhaan voit tutustua puutar-

hurimme opastuksella. Ulkoalueen opastuksilla kuulet kattavasti 

Verlan historiasta. Historiapolkuun ja Venähmaan puolen kävely-

kierroksiin voit tutustua myös omatoimisesti.

Näyttelyihin ja alueelle on vapaa pääsy. Voit tutustua uittotoimin-

taan, työläisten asumiseen ja tehdaspalokunnan toimintaan 

alueen pienissä näyttelyissä.

Opas toimii museon 
tulkkina ja herättää 

tehtaan eloon tarinoilla. 
Kysy ryhmällesi myös 

rooliopastusta.



Ravintola Verla palvelee 
tehdasmiljöön keskellä 
olevassa myllymakasiinissa, 
joka on aiemmin toiminut 
puusepänverstaana ja 
myllynä.

PUODIT

Paikallisten kädentaitajien valikoimissa on tarjontaa herkuista ja

neuleista keramiikkaan, puusepän töihin ja käsintehtyyn pape-

riin. Puotien valikoimista löydät  tuliaisia ja kotiinviemisiä. Pienil-

le ryhmille on tarjolla työpajoja ja muita aktiviteetteja.

RAVINTOLA VERLA

Ravintola Verlassa tarjoillaan lähialueen tuotteita ja reilun kau-

pan kahvia. Ryhmien ruokailut, erilaiset tilaisuudet ja kokoukset 

varattavissa info@ravintolaverla.fi tai puh. 050 475 5550

VERLAN SEURATALO 

Verlan Seuratalo toimi aikanaan kyläyhteisön kokoontumispaik-

kana, jossa järjestettiin juhlia, tansseja ja elokuvanäytöksiä. 

Tänään talosta löytyy ainutlaatuiset puitteet erikokoisten kokous-

ten ja juhlien järjestämiseen.

Tutustu myös muihin
Verlan aktiviteetteihin

www.verla.fi



Verla kertoo menneiden sukupolvien 
elämästä pienessä tehdaskylässä. 
Viivähdä pidempään ja aisti entis-
ajan elämänmeno. Vaihtoehtoja on 
1800-luvun työläismökeistä ekologi-
siin puumajoitteisiin. 

Lisätietoja ja varaukset 
www.verlanmokit.fi

VIETÄ LOMAA MAAILMAN-

PERINTÖKOHTEESSA



 Kuva: tervarumpu.fi

Metsät ja vesistöt sekä niiden vastuullinen hyödyntäminen ja vir-

kistyskäyttö ovat erottamaton osa Verlan historiaa ja nykypäivää.

Voit tehdä pienen metsäretken UPM Metsäpolulla, joka kiertää 

Verlan lähialuetta. Noin 2 km pituisella opastetulla reitillä on 

nähtävissä metsän kasvu eri vaiheissaan. Polun varrelta aukeavat 

kauniit näkymät Verlankosken yläjuoksulle. 

Läheisen Repoveden kansallispuiston ja Verlan alueen retkeilijöille 

Retkeilijäsauna tarjoaa oivan tilaisuuden virkistäytyä ennen paluuta 

arkeen. 

Verlan tehdasalueen läheisyydessä on esihistoriallinen kalliomaa-

laus, jonka vanhimpien kerrosten iäksi on arvioitu 7000 vuotta.

Vedestä nousevaan kallio-

seinään on kuvattu ihmis-

hahmoja ja hirviä. Verlan 

maalaus edustaa Suomen 

kalliotaiteen vanhinta, 

lähinnä kampakeraamista 

vaihetta.

Verlan maailmanperintökohteessa 
käytettävä sähkö saadaan Verlan-
koskesta, jossa puhdasta vesisähköä 
on tuotettu jo yli 100 vuoden ajan.



Verla

30 km

Kouvola160 km
Helsinki

Lahti

70 km

VERLAN TUNNELMALLISESSA 
TEHDASKYLÄSSÄ AISTIT ENTISAJAN 
TYÖNTEON JA ELÄMÄNMENON

Museo on avoinna keväästä syksyyn. Tarkista ajantasaiset aukiolo-
ajat ja pääsymaksut museokierroksille, alle 18-vuotiaat maksutta.  
Alueelle vapaa pääsy. 

Meillä käy myös Museokortti! 

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET:

0204 152170, museum.verla@upm.com

OSOITE:

Verlantie 295, 47850 Verla
www.verla.fi

SAAPUMINEN

Kesällä voit saapua Kouvolan keskustasta Verlaan bussilla. 
Pysäköintialueella on sähköautojen latauspiste. Verla on myös
hyvä pyöräilykohde.
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