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1. MEIDÄN METSÄ – osallistavaa metsäsuunnittelua 
 

 
Kouvolan kaupungin omistamat metsät ovat luokiteltu talous- ja taajamametsiksi, joita on noin 3 900 
hehtaaria. Taajamametsät ovat lähimetsiä, ulkoilu- ja virkistysmetsiä ja suojametsiä.  

Missä on säilyttämisen arvoisia, arvokkaita metsiä Kouvolan keskusta-alueella? Missä ovat tärkeät 
ulkoilupaikat ja kulkevat parhaat ulkoilureitit? Missä metsää pitäisi hoitaa ja miten? Entä kuinka 
hyvin tunnet Kouvolan suojelualueet? Mihin kaupungin maa-alueiden hoidossa pitäisi panostaa? 
Pitäisikö kaupungin kohteiden tunnettavuutta lisätä, miten? Kuinka paljon kaupungin pitäisi hoitaa 
muuta puustoa asuin- ja katualueilla verrattuna nykyiseen? Ikä? Postinumero?  

Muun muassa näitä kysyttiin Kouvolan asukkailta ja keskusta-alueella liikkuvilta karttakyselyllä 
maalis - huhtikuun ajan. Kyselyllä kerättävää arvokasta tietoa hyödynnetään keskusta-alueelle 
tehtävän metsäsuunnitelman laatimisessa. Kysely toteutettiin karttakyselynä Mapita Oy:n 
Maptionnaire -karttakyselypalvelun avulla, kaupungin verkkosivuilla www.kouvola.fi/taajamametsat. 
Kyselyä mainostettiin radion avulla ja kaupungin www-sivuilla.  

Nyt tehtävä metsäsuunnitelma on kaupungin omistamien keskusta-alueen metsien 
hoitotoimenpiteiden kokonaissuunnitelma seuraavalle kymmenelle vuodelle. Suunniteltavan alueen 
pinta-ala on yhteensä noin 900 ha. Suunnittelun perusteena on vuonna 2013 hyväksytty kaupungin 
Taajamametsien hoitoperiaatteet. Periaatteissa on sitouduttu hoitamaan metsiä siten, että ne ovat 
maisemakuvioltaan vaihtelevia ja hakkuut tehdään vain kasvatushakkuina. Osaluonnos 
metsäsuunnitelmasta tulee nähtäville kesällä 2017, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa 
ehdotuksen mukaisiin käsiteltäviin alueisiin. 

 
Kuva 1. Kyselytutkimuksen aluerajaus 

Kyselytutkimus rajattiin keskusta Kouvolan alueelle Kymijoen itäpuolelle, rajoittuen Valkealan 
Jyränjokeen, Vt 15 tiehen ja Myllypuroon.  

http://www.kouvola.fi/taajamametsat
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2. Tulokset 
 
Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 233 henkilöä ja vierailijoita kyselyllä oli vielä tämän lisäksi 754, 
mukaan luettuna ne, jotka eivät vastanneet mitään. Yhteensä siis 987 henkilöä oli kiinnostuneita 
kyselytutkimuksesta.  

 

 
Kuvio 1. Kouvolan metsiä kuvaavia termejä 
 
Kuviosta 1 nähdään sanapilven muodossa erilaisia termejä, jotka kuvaavat kyselyyn vastanneiden 
mukaan Kouvolan taajamametsiä. Taajamametsät koetaan viihtyisiksi ja ne sijaitsevat lähellä 
ihmisiä. Taajamametsäalueet koetaan myös rauhallisiksi alueiksi, mikä on metsäalueille tyypillistä.  
 

 
 
Kuvio 2. Suojelualueiden tunnettavuus, vastauksia yhteensä 672 kpl. 
 
Kuviosta 2 nähdään Kouvolan seudun suojelualueiden tunnettavuus. Niivermäki on kaikista 
tunnetuin kohde, kun Vahtermäen suojelualueesta melkein puolet vastaajista eivät olleet koskaan 
kuulleetkaan. Pappikallion vanha metsä on myös hyvin tunnettu alue.  
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Kuvio 3. Kaupungin kohteiden tunnettavuuden lisääminen, vastauksia yhteensä 45 kpl. 
 
Kuviosta 3 nähdään eri ideoiden määrät koskien kaupungin kohteiden tunnettavuuden lisäämistä. 
Selkeästi eniten ääniä sai perinteinen sanomalehti ja toiselle sijalle jäi some (sosiaalinen media). 
Vähiten ääniä sai kaupungin imagon muutos, vaikka ideana se saattaisikin olla varsin hyvä ja 
ajankohtainen. 
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Arvokkaat metsäiset kohteet 
 
 

 
Kuva 2. Lämpökartta arvokkaista metsäisistä kohteista 
 
Kuvasta 2 nähdään lämpökartan muodossa eri alueiden metsäisyyden arvostusta. Niivermäki, 
Palomäki ja Pappikallio ovat selvästi arvostetuimpia metsäisiä kohteita. Myöskin Mielakan aluetta 
pidetään arvokkaana.  
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Kuvio 4. Arvokkain metsäisin kohde, vastauksia yhteensä 216 kpl. 
 
Kuviosta 4 nähdään arvokkaimmaksi metsäkohteeksi koettiin tämän kyselytutkimuksen mukaan 
Pappikallio ja Niivermäen alue. Nämä kaksi kohdetta ovat selvästi muita arvostetumpia.  
 
 
 
 
 

 
Kuvio 5. Luonnontilallisuuden tärkeys, vastauksia yhteensä 76 kpl. 
 
Kuviosta 5 nähdään kuinka tärkeäksi eri alueilla vastaajat kokevat luonnontilallisuuden. Pappikallion 
alue koetaan määrällisesti selvästi tärkeimmäksi kohteeksi. Toiseksi tärkein kohde on nähtävästi 
Kasarminmäen ja Kotiharjun alue, jonka alueella sijaitsee myös hautausmaa.  
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Virkistyskohteiden tunnettavuus 
 
 

 
Kuva 3. Lämpökartta Kouvolan kaupungin virkistyskohteiden tunnettavuudesta. 
 
Kuva 3 nähdään eri virkistyskohteiden tunnettavuus. Niivermäki, Palomäki, Mielakka ja Pappikallion 
alueet ovat tunnettuja ja näihin kohteisiin pääseekin helposti esimerkiksi autolla. Virkistyskohteet 
sijaitsevat lähellä asutusalueita ja ovat tunnettuja asukkaiden keskuudessa.  
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Kuvio 6. Arvokkain virkistyskohde, vastauksia yhteensä 167 kpl.  
 
Kuviosta 6 nähdään eri virkistyskohteiden arvokkuudet ja tässä eniten arvotusta sai Palomäki. 
Palomäki toisaalta sijaitsee hyvinkin keskeisellä alueella Kouvolan keskustan tuntumassa. Toiseksi 
eniten arvotusta sai Niivermäki ja kolmanneksi Pappikallio.  
 
 
 
 
 
 

 
Kuvio 7.  Mieluisin reitti tai polku, vastauksia yhteensä 86 kpl. 
 
Kuviosta 7 nähdään kuinka eri alueiden virkistysreittejä tai polkuja koetaan mieluisiksi. Myllypuro-
Pappikallion alue koetaan kaikkein mieluisammaksi ja Kalalampi-Viitakumpu nähdään 
kokonaisuutena toisiksi mieluisampana. Nämä kaksi kokonaisuutta koetaan selvästi muita 
mieluisampana kohteena. 
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Kuvio 8. Myllypuro-Pappikallion alueen kehitysehdotukset, vastauksia yhteensä 47 kpl. 
 
Kuviosta 8 Eniten kehitysehdotuksia tuli Myllypuro-Pappikallion alueelta (n=47). Alueella tulisi 
ulkoreittejä päällystää esimerkiksi purulla tai hakkeella, pitkospuita voitaisiin korjata ja opastauluja 
ehostaa, lisätä tai parantaa ennestään. Muilta virkistyskohteilta ei juurikaan kehitysehdotuksia 
ilmennyt. 
 
 

Mihin kaupungin tulisi panostaa maa-alueidensa hoidossa 
 
 

 
Kuvio 9. Maa-alueiden hoidon panostuskohteet, vastauksia yhteensä 280 kpl. 
 
Kuviosta 9 nähdään tärkeimmiksi koetut panostuskohteet maa-alueiden hoidossa. Tärkeimmäksi 
koetaan luonnon monimuotoisuuden suojelu ja säilyttäminen, sitten ulkoliikunnan 
harrastusmahdollisuuksien parantaminen ja kolmanneksi alueiden maisemallinen hoito.  
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2.2 Historiikit ja tarinat 
 
Kyselytutkimuksessa kysyttiin myös asukkailta eri alueiden historiatietoja, mikäli tällaisia tietoja on. 
 

”Kojumäen nimi syntyi mäen rinteessä olleesta kojusta, joista miehet ampuivat 
lintuja” 

 
”Nykyisen Keltin voimalaitoksen alueella on ollut Aholan puutarhakoulu 1916–
1937. Alueella on ollut asuntoja ja perheitä. Se antoi paikallisillekin asukkaille 

työtä.” 
 

”Viipurin tie on kulkenut 1200-luvulta alueella joka johti läpi Kouvolan alueen. 
Tietä käytettiin Keltin voimalaitokselta eli entisen Aholan puutarhan ja 

Kouvolan kauppalan välisenä tienä joka yhtyi nykyisen kauppakeskuksen 
kohdalla. Valtatie 6:n rakentaminen vuonna 1974 sekä kauppakeskus Veturin 

rakentamisen jälkeen on tie mennyt poikki. Kyseessä on kuitenkin 
historiallisesti merkittävä tieyhteys” 

 
 
 
 

2.3 Kohteiden tunnettavuuden lisääminen 
 

Ohessa on vastaajien omia kehitysideoita koskien kaupungin kohteiden tunnettavuuden 
lisäämiseen. 
 
 
 

”Tunnettavuuden lisääminen ei ole tarpeellista. Ei ihmisten joka paikassa tarvitse liikkua. Metsä ja 
sen eläimet voivat paremmin ilman että ihminen häiritsee niitä.” 

 
”Kouvola voisi lisätä tunnettavuuttaan metsien suojelijana, huomioarvo olisi taattu kun vasta nyt 

ollaan heräämässä Suomen metsien häviämiseen.” 
 

”Näkyvämpi mainonta mm. lehdissä tai internetissä.” 
 

”Liika tunnettavuus tuo ehkä ikäviä lieveilmiöitä eli sotkemista ja luonnon pilaamista.” 
 

”Kaupungin ulkoilureittiesite lähialueen reiteistä postitse kotiin.” 
 

”Kunkin alueen kartassa voisi olla maininta ja opastus toisille kohteille.” 
 

”Kartta kaikista kohteista” 
 

”Ne menevät, jotka ovat aidosti kiinnostuneita luonnosta. Ei tarvitse markkinoida.” 
 

”Kotiin jaettavalla lehdellä ja tietysti somessa.” 
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3. Yhteenveto   
 

Kouvolan kaupungin metsät koetaan viihtyisiksi, eivätkä ne ole liian kaukana ihmisistä. Kaupungilla 
on monia lähialueita ja erilaisia virkistys- ja luontokohteita koetaan olevan riittävästi, eivätkä nämä le 
kasautuneet vain tietyille alueelle, vaan tasaisesti ympäri Kouvolaa.  

 
Suojelualueiden tunnettavuutta voitaisiin parantaa sanomalehden ja sosiaalisen media avulla. 
Virkistys- ja luontokohteiden sisääntuloihin (jos tällaisia tehdään) voitaisiin hankkia suurempia 
karttoja koko Kouvolan alueen virkistys- ja luontokohteista. Tällöin ihmiset näkisivät konkreettisesti 
eri virkistys- ja luontokohteiden sijainnit. Myöskin erilaisia karttoja voisi olla valmiina tällaisilla 
opastauluilla. 
 
Arvokkaimmaksi metsäiseksi kohteeksi valikoitui selvästi Pappikallion ja Niivermäen alueet, jotka 
molemmat sijaitsevat alueellisesti mieluisilla paikoilla ja joihin on helppo kulkea kauempaakin. 
Molemmat alueet löytyvät myös visitkouvola.fi -sivustolta, mikä saattaisi osaltaan selittää vastaajien 
määrän suuruutta. 
 
Luonnontilallisuuden tärkeys korostui myös Pappikallion ja Kasarminmäki-Kotiharjun alueen osalta. 
Kasarminmäellä sijaitsee myös hautausmaa, joka saattaa vaikuttaa tähän tulokseen, toisaalta 
puolustusvoimien vanhalla infralla saattaa olla vaikutusta. Pappikallion alueella on myös 
muinaismuistokohteita, joten nämä alueet pysyvät mahdollisimman luonnontilaisina.  
 
Yllätykseksi Palomäen alue näyttäytyi arvokkaimpana virkistyskohteena. Palomäki sijaitsee 
maantieteellisesti lähellä keskusta-aluetta, asutusalueiden ympäröimänä. Tälle alueelle on helppo 
päästä ja osaltaan tätä aluetta pystyvät hyödyntämään myös Suursuon ratsastuskeskus ja koulut. 
 
Vastaajia oli eniten Myllypuro-Pappikallion alueelta ja se myös näkyy melkein kaikissa kuvaajissa 
sekä kehitysehdotuksissa. Kehitysehdotuksia ilmeni Myllypuro-Pappikallion alueelta kaikista eniten, 
kun muut virkistys- ja luontokohteet saivat vain n. 1–2 kappaletta kehitysehdotuksia, Myllypuro-
Pappikallion alueelta kehitysehdotuksia saatiin jopa 47 kappaletta. Alueen voitaisiin siis olettaa 
olevan tietynlaisen ehostuksen ja kunnostuksen tarpeessa.  
 
Mieluisimmaksi reitiksi osoittautui Myllypuro-Pappikallion alue, johon kohdistui yhteensä 16 erilaista 
reittiä tai polkua. Toiseksi mieluisimmaksi osoittautui puolestaan Kalalammen ja Viitakummun alue, 
joka muodostaa yhtenäisen viheralueen keskusta-alueen ja Palomäen lähettyvillä. On siis 
huomioitava, että vaikka Myllypuro-Pappikallion alue sai kaikista eniten kehitysehdotuksia, alue 
koetaan siltikin hyvin mieluisaksi.  
 
Kaupungin tulisi panostaa maa-alueiden hoidossa ensisijaisesti luonnon monimuotoisuuden 
suojeluun ja säilyttämiseen. Monimuotoisuuden suojelua ja säilyttämistä puoltavat myös kaupungin 
Taajamametsien hoidon -periaatteet. Luontoharrastuksien esille tuomiseen pitäisi asukkaiden 
mielestä myös panostaa, ja tämä saattaisi onnistua esimerkiksi ehostettujen opastaulujen ja 
karttojen avulla, sekä mainosten sanomalehden ja sosiaalisen median kautta. Metsien tulisi olla 
myös maisemallisesti mieluisia. Nykyisin maisemien tärkeys tunnistetaan ja huomioidaan 
taajamametsien hoidossa. 
 
Mielakan aluetta tarkasteltiin myös tässä kyselytutkimuksessa tarkemmin, koska aluetta koskee 
lähitulevaisuudessa erilaiset hoitotoimenpiteet. Tällä hetkellä alueen virkistyskäyttö on runsasta, se 
on lähellä ja alue on myös rauhallinen että esteettinen. Mielakan alueelle ei juurikaan tullut 
kehitysehdotuksia. Alue koetaan myös tärkeäksi kohteeksi säilyttää luonnontilallisena.  
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Liite 1. Virkistyskohteen arvo – Miten tätä kohdetta voitaisiin parantaa? 
 

Kouvola 
 

Savonsuontie 
- Tähän kohti voisi rakentaa sillan luontopolkua varten (UPM omistaa) 

 
Vahtermäki 

- Älkää enää hakatko! (Yksityisten mailla) 
- Harvoja paikkoja jossa voi ratsastaa. Tien pehmennys. (Vahterkuja) 
- Polku on lähellä kotiani. Harmi vaan, että kaupunki on heikentänyt alueen 

virkistysarvoja hakkaamalla alueella puita. Metsiin ei saisi enää kajota. 
 

Käyräjoki 
- Kalaistutuksia 

 
Kalalampi 

- Reitti on parhaimmillaan, kun metsät saavat olla rauhassa hakkuilta. 
- Polku on lähellä kotiani. Harmi vaan, että kaupunki on heikentänyt alueen 

virkistysarvoja hakkaamalla alueella puita. Metsiin ei saisi enää kajota. 
- Lammen ympäri kulkeva reitti turvalliseksi ja kunnollinen taukopaikka. 
- ihmisten tulipaikat pois, roskien keruu 
- Koko Kalalammen metsäalueet tulee säästää hakkuilta. (Vain osa alueesta 

kaupungilla) 
- Lopettaa HETI rakentamasta lisää tontteja ja kaatamalla metsää, että kaunis 

Kalalampi pysyisi kaikkien ajanviettopaikkana, eikä ainoastaan porvareiden. Hyvä 
jos järven ympäri kiertävä reitti pysyy hyvänä 

- Ympäristö siistinä, roskikset, polkujen kunto. 
- Harkitsen parhaillaan alueelta asunnon ostoa juuri siksi, että luonto on aivan 

takapihalla. Luonnon tilaisia metsiä ei ole liikaa, niitä on liian vähän. Jos alueelle 
tehtäisiin avohakkuita tai hakkuita yli päätänsä, se olisi isku vasten kasvoja. 

- Polkuja/opasteita lisää 
 

Viitakumpu 
- Kauniita puita. Ei tarvitse mitään tehdä - ei saa hakata! 
- Reitti kulkee osin läpi ikääntyneen sekametsän, jossa linnut ja muut eläimet 

viihtyvät. Polun varrella on kosteikko ja luonnontilaisia ojia. Reitti sijaitsee lähellä 
kotiani, siispä verenpainetta alentavasta lääkkeestä, polkukävelystä, pääsee 
helposti nauttimaan. 

 
Palomäki 

- Ratsastuspolkujen kunnostus (Mansikka-ahon kuntopolku) 
- Ihmisiä voisi valistaa, ettei laduilla saa kulkea talvisin 
- Pitää se juuri sellaisena kuin se on nyt 
- alueen viihtyisyyttä tulisi lisätä siivoamalla metsää, poistamalla risukoit ja 

katkenneita puita. 
- Reitti on mieluisa luontoarvojensa takia. Siellä on vanhaa metsää ja yleensä näkee 

hyvin lintuja. Syksyisin on hyvin sieniä. Reittiä voisi parantaa parhaiten siten, että 
alueella ei suoritettaisi mitään hakkuita tai toimenpiteitä. Ainoastaan pururataa tai 
sen valaistusta tms. haittaavia puita voi maltillisesti poistaa. Vanhan metsän 
alueella en soisi tehtävän mitään raivauksia tms. 

- Saa pitää koiraa irti jonkin matkaa. Maastoesteiden reitti hevospolulla on hieno 
reitti, koiran kanssa voi vaikka vähän kokeilla esteitä. Sitten kuntopolkua takaisin 
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koirapolulle ja kotiin. Hevospolku on aika heikossa kunnossa. samoin esteet. olisi 
kiva nähdä siellä joskus ratsastajiakin. 

- Lähellä. Rumat parakit pois hyppytornin luota! 
- Virkistyskohde ja luonnontilainen metsä ovat minun mielestäni sama asia. En 

viihdy liian hoidetussa metsässä. Virkistymiseen ja luonnosta nauttimiseen kuuluu 
erittäin olennaisesti se, että kokee olevansa "oikeassa luonnossa" eikä vain jossain 
ihmisen hoitamassa puistossa. Mitä enemmän lintu-ym. lajistoa siellä on, sitä 
parempi. 

 
Tanttari 

- Tanttarin ryteiköt ovat hienoja ja arvokkaita monille lajeille. Osin on jättömaata, 
missä ei mitään erityistä, mutta pakko siirtyä sen kautta Kuusaanlammen 
suuntaan. 

- Se on lähellä kotiani ja siellä on erilaista maastoa, mäkiä, suoalueita, vanhoja puita 
sekä ihania erilaisia kasveja kesäisin. Metsä on suurehko ja sinne olisi 
mahdollisuus saada mahtavia polkuja ja lehvähdyspaikkoja. Kysehän on 
Tapiontien päästä lähtevä lämpöputkilinja ja linjan päätyttyä oikealla jäävä 
metsäalue. Siellä on tällä hetkellä ryteikköistä, johtuu osin kaatuneista puista. 
Tämä metsä liittyy kivasti Tapiontien ja Kyllikintien väliseen harjuun. 

- Koirien ulkoilutus ja lasten kanssa retkeilu lähimetsässä virkistävää. Hiekkatien 
osuutta voisi perusparantaa lisäämällä hiekkaa. Tie on mäessä etenkin kokenut 
kovia sateissa. Isoimpia puita voisi karsia sieltä täältä hieman niin että 
auringonvalo pääsisi siivilöitymään kauniisti ja syyspimeällä myös katuvalot 
valaisisivat katua eivätkä pelkästään kuusten latvoja. Näin lenkille uskaltautuisi 
myöhemminkin illalla. (Sinivuokontieltä Katajaharjuun menevä polku.) 

- Asfaltoimalla muutamia metrejä metsään päin ulottuvaa mutaista tienkaistaletta. 
Siistimällä pujot ja muut valtavat rikkaruohokasvustot jotka peittävät polkumaisen 
tien kesäisin umpeen. (Sopukantie – Marttilankatu polku) 

- Tällä alueella olisi kiva jos voisi tehdä "lenkin" eli että ei tarvitsisi kävellä samoja 
jälkiä takaisin vaan pääsisi esim. keskustaan päin läpi kävelytietä pitkin. Nyt on 
vain kapeita polkuja, pääsemättä oikeastaan edes kunnolla läpi Tanttariin asti. 

 
Kotiharju 

- Antamalla olla nykyisessä muodossa jalankulkijoiden, lenkkeilijöiden ja 
pyöräilijöiden käytössä. 

- Ei (valitettavasti) mikään metsäpolku, mutta rauhallinen reitti kulkea ilman jatkuvaa 
autojen melua. Tietä reunustavissa metsiköissä pesii paljon lintuja; ihana kulkea 
varsinkin aamuisin lintujen laulua kuunnellen. Lumenkaatoipaikan lammella pesii 
joutsenia ja haikarakin on siellä aikaansa viettänyt. Ainoita rauhallisia puuston 
reunustamia reittejä Kouvolan keskustan tuntumassa. Reitillä kulkee usein kulkee 
lenkkeilijöitä. Älkää sitäkin pilatko avaamalla moottoriliikenteelle.(Vanha 
ratapenkka, Kasarminkatu – Tanttari)  

- Antaa sen toimia rauhallisena kuntoilu- ja virkistysalueena 
 

Kasarminmäki 
- Leuanvetotankoja ja muita aktiviteettejä (Kampuksen tausta) 

 
Mielakka 

- Säilyttämällä luonto koskemattomana lukuunottamatta polkuverkostoa. 
- Opasteita lisää 
- Pyöräily, joka risteää ulkoilureittejä, pitäisi kieltää 
- Säilyttämällä metsä koskemattomana tuleville sukupolville ikimetsänä. 
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- Mukava lähimetsä, josta jalan liikkujien turvallisuutta vaarantavat maastopyöräilijät 
ja heidän tekemät radat tulee saada pois. Ei voi olla, että jalan metsässä liikkuja 
joutuu pelkäämään, varomaan ja väistelemään vauhdikkaasti liikkuvia 
maastopyöräilijöitä, jotka kokevat omistavansa reitit ja heidän mielestä metsään ei 
muilla ole asiaa kuin omalla vastuulla. 

 
Töröstinmetsä 

- Polun varrella on kaunista metsää, isoja puita. Ei tarvitse parantaa mitenkään. 
Älkää ainakaan hakatko. 

- Säilyttämällä sen. 
- Älkää tehkö mitään, älkää hakatko 
- Älkää vain hakatko näiden polkujen ympäriltä metsää pois, talousmetsäisän 

keppihelvetissä ulkoileminen ei ole lapsien tai koiran talutushihnan kanssa 
mielekästä. 

 
Punkkerimetsä 

- Polkujen kunnostus. 
- Kaunista rantaa paikoitelleen. Älkää tehkö mitään, älkää hakatko 
- Kymijoen, Korian sillan ja alakylän kulttuurimaiseman kokonaisuus on todella 

hieno! Se on täysin aliarvostettu ja yleisölle tuntematon kokonaisuus. Tehkää 
kaupungin ulkoilureitti (kävely + polkupyöräily) Korian silta - kymijoen varsi - alakylä 
- Mäkikylä. (Reitin loppupää voisi noudatella myös Pentsojan vartta ja johtaisi näin 
Eskolanmäen alueelle) Siinä on nähtävissä metsää, Kymijoen rantaa sekä vanhaa 
alakylän kulttuurimaisemaa. Välillä ihmetyttää miten Kymijoen kaupunki ei osaa 
hyödyntää alueensa hienointa maisemakohdetta? (Rantaraitti: Alakylän 
luontopolku – Joenrannatie) 

 
Pappikallio 

- Koirapolku on keskellä pururataa eli talvella ei koirapolulle pääse ilman hiihtoladun 
ylittämistä. Koirapolkujen lähtöpaikat voisi merkitä selvemmin, jotta myös hiihtäjät 
ja muut ulkoilijat huomaisivat ne ja ymmärtäisivät miksi koiran kanssa siellä 
mennään. Pappikalliolla kasvaa paljon mustikoita ja puolukoita. Nuotiopaikka on 
usein roskainen, koska roskista ei ole nuotiopaikalla eikä myöskään pururadan 
"sisäänmenoissa". Koirapolku on osittain niin soinen ja märkä, että pitkospuista eli 
vesien ylityksistä tulisi huolehtia. 

- Lähellä kotia. Pururadalle voisi tuoda puhua. 
- Pappikallion maastoissa on hyvä hiihtää ja sauvakävellä. Myös pitkospuut ovat 

mukavat ulkoilla, mutta niiden kuntoa voisi parantaa uusimalla heiluvia lankkuja. 
- Lisää koirapolkuja 
- Lisää reittivaihtoehtoja hiihtäjille. Tuolta menevät reitit ovat liian lyhyitä ja ovat 

pääasiassa nousua sekä laskua. Ulkoilureitin varrella on nuotiopaikka, jota ei 
ylläpidetä. Laavu + polttopuut olisivat kivat erityisesti lapsiperheille. 

- Reitillä on osin luonnontilaistakin metsää. Älkää hakatko! 
- Hyvä lenkki koiran kanssa, vaihtelevaa maastoa ja peltomaisema on hieno. 

Opastusta pitöisi parantaa ja Pappikalliolta Mäkikylän pelloille tuleva polku pitäisi 
parantaa, nyt osalta matkaa melkoista kuraliejua. 

- Pitäisi tehdä lenkki siten, että tehdään Pappikalliolta - Kiehuvan suuntaan 
Kiehuvantien suuntainen polku. Parannetaan polkuja etenkin Pappikallio - 
Mäkikylän pellot - Gasum suunnassa. 

- Soukeron ulkoilupolkua/hiihtolenkkiä voisi kevyesti parantaa: ojien ylitykset ja 
kuorikehakepintaus. Tiheän kuusimetsän läpi voisi tehdä yhden uuden kapean 
ulkoilupolun itä-länsisuunnassa. 
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- Soukeron lenkki kulkee mukavassa vaihtelevassa metsä-ja peltoympäristössä. 
Käytetyimpien polkujen kuluneisuuden vuoksi puru/hake/kuorike-pintaus olisi 
tarpeen (savea ja kuraa paikoin pinnassa). Alueella on paljon koiranulkoiluttajia. 

- Yhdistää kaksi ulkoilualuetta/-reittiä, reitti on syntynyt ihmisten ja koirien 
askelluksista, ei ole ns virallinen tai ylläpidetty reitti, kasvaa paikoin täyteen heinää, 
jos ei hetkeen tarpeeksi kuljeta. 

- Monipuolinen ulkoiluympäristö: metsää. peltoa, hienoja näkymiä. Kesällä voi 
kävellä ja talvella hiihtää. Alue on suosittu myös koirien ulkoiluttajien keskuudessa. 
Ulkoilupolkuja ns. Soukeron lenkillä voisi kunnostaa hakekatteella. 
(Pappikallio – Gasumin välisten polkujen parantaminen!) 

 
Myllypuro 

- Myllypuron luontopolku on hienossa ympäristössä. Luontopolkua pitäisi kunnostaa 
ja puron rantaan tehdä pieni taukopaikka. 

- Tehkää loppupäästä (Kymijoen puoleinen pää) lenkki, korjatkaa pitkospuut, 
parantakaa opastusta ja korjatkaa luontopolun infotaulut 

- Myllypuron polku on hienossa paikassa ja hyvä ulkoilureitti. Polun opastaulut ja 
pitkospuut pitää kunnostaa, Kotkantien päähän tulee rakentaa uusi polku pellon 
reunan myötäisesti joka tulee aina Gasumille saakka, näin saadaan lenkki eikä 
tarvitse mennä samaa polkua edestakaisin. 

- Reitillä on osin luonnontilaistakin metsää. Älkää hakatko! 
- Voisiko pellon reunaa seuraillen toteuttaa uuden ulkoilureitin? Silloin luontopolku 

tekisi lenkin eikä tarvitsisi kulkea edestakaisin samaa reittiä. Kotkantien päähän 
alikulku tien ali olisi kiva, tai sitten käynti vain Kiehuvan päästä (Päiväkodin pihasta 
opastus, siellä on hyvä parkkipaikka ja usein ulkoilijoiden autoja) 

- Luontopolun parantaminen ja opasteiden korjaus. Rakentakaa polusta lenkki, ettei 
loppupäässä (kymijoen päässä) tarvitse tulla samaa reittiä taikaisinpäin 

- välillä aikamoista ryteikköä kapeilla pitkospuilla -> pientä harvennusta/niittoa mutta 
vain paikoittain, taukopaikkaa ei ole mutta ei kyllä tarvitsekaan ainakaan nykyisellä 
reitin pituudella, ehkä yhteys Kymijoelle asti siltojen ali (?) että polulle pääsisi 
kätevästi myös Kymenlaakson tien varressa olevalta taukopaikalta 

- Luontopolku kulunut paikoin, mm. pitkospuita ja luontotauluja tarvittaisiin ainakin 
osittain uusia. 

- Luontopolku pitäisi kunnostaa. Puron rannassa voisi olla parissa paikassa penkki 
levähtämistä ja maisemien katselua varten. 

- Tehdään Myllypuron polusta lenkki, ettei tarvitse mennä edestakaisin samaa 
polkua... Korjataan pitkospuut ja opastetaulut, Kiehuvantien varteen kunnon opaste 
(autoilijoille näkyvä) mistä polku alkaa 

- Myllypuron polku on hienossa paikassa ja hyvä ulkoilureitti. Polun opastaulut ja 
pitkospuut pitää kunnostaa, Kotkantien päähän tulee rakentaa uusi polku pellon 

 
Kuusankoski 

- Kymijoen rannan raivaus, hoitaminen ja polkujen kunnossapito 
- Kymintehtaan kuntoladun alueen siistiminen, roskakorien lisääminen ja kuntoladun 

parantaminen purua lisäämällä 
- Kymintehtaan kuntoladun pitäminen luonnontilaisena 

 
 
 

Keltti 
- Ulkoilupolku kiertämään mäkeä lenkkeilyä varten 
- Ottaa risut pois polkujen päältä ja pitkospuita vaikempien polkujen kohtaan. 
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Mäyränkorpi (Takakujan ja kolarinrinteen välinen metsäkaistale) 
- Se kulkee upean vanhan kuusikon (100–150 v puut) ja lähteikön läpi ja sen varrella 

on paljon vanhoja kilpikaarnamäntyjä kuusikon seassa. Risukon raivausta ja 
taukopaikat, pari luontotaulua voisi asettaa matkan varrelle. Luonnonsuojeluliitto 
voisi tehdä työt talkoilla. 

- Kolarinmäen kuusikon halki kulkee vanha polku Mäyränkorpeen, jonka voisi raivata 
risuista. Lisäksi jyrkänteen alapuolesta osa ML 10§ ALUE; kosteikkoa ja lähteikköä  
 

   Lamminranta 
- Kuusaanlammen alue on luotorikasta aluetta. Minna-Maija Sillanpään 

suunnitelmaa on hyvä pohja lähteä jatko työstämään asiaa. Rekiluistelu aukolta 
voisi lähteä luontopolku Kuusaanlammen pohjukkaa kohti. Ensimmäinen 
poukaman yli voisi rakentaa sillan (olisi hieno elementti). Muuten luontopolku voisi 
mukailla jo olemassa olevaa polku verkostoa. (UPM:n omistama maa) 

- Talviajan taukopaikka(nuotiopaikka luistelioille ja muille jäällä liikkuville). Kesällä 
voisi veneilijöille olla myös retkikohteena. 

 
Riihikallio 

- Tässä voisi olla yleinen uimapaikka. Rannassa valmis hiekkaranta ja Niemen 
nokassa voisi olla nuotiopaikka. (UPM omistaa) 

-  
Katajamäki (Kuusankoski) 

- Mukavia metsäpätkiä koirien kanssa lenkkeillessä 
 

Niivermäki 
- Hankaliin ja kosteisiin paikkoihin poluille pitkospuut ja raput. (LS-alue) 
- Voisi parantaa jättämällä puut hakkaamatta. Ja muutenkin kaikki mahdolliset 

hakkuut ja ns. metsänhoidolliset toimenpiteet pitäisi lopettaa Kouvola/Kuusaa 
alueella 

- Ojittamalla vieläkin kosteikkoja, jotka vieläkin keväällä ja sateisina kesinä ovat aika 
mössöä. Talvella olisi valaistus mahtavaa, että pääsisi iltaisinkin hiihtämään.  

- Voisiko osaan laittaa katuvalot? Liikuntaesteisille muutamiin paikkoihin apukaiteita 
tms. (LS-alue) 

- Niivermäen luontopolku on tärkeä, samoin lenkkeilyalue siellä. Se pitää 
ehdottomasti säilyttää tulevillekin sukupolville. 

Valkeala 
 
Sairaalantie 

- Kulku sairaalantieltä myllypadontielle on vaikeaa (KLV –yhteys puuttuu)  
 
 

- reunan myötäisesti joka tulee aina Gasumille saakka, näin saadaan lenkki eikä 
tarvitse mennä samaa polkua edestakaisin. 

- Suojelualueen luontopolku kulkee hienossa vanhassa puronvarsimetsässä. 
Luontopolun pitkospuut ja luontotaulut vaativat osin kunnostusta. 

 
Saarenmaa 

- Hiihtoreitti. on kivoja paikkoja myös kesällä. Älkää tehkö hakkuita. (Karimäki 
kaavoitettu tonteiksi) 

 
Likolampi (Valkeala) 

- Jo Valkealan kunnalla oli suunnitelma Likolammen ympäri kävelytie valaisimineen 
ja penkkeineen, tämä idea on toteuttamisen arvoinen! 
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Liite 2. Metsänhoitokohteet asteikko 1–5 
 
Turkkilantie, Vla  (Ei ole kaupungin mailla) 

- Pensaikon ja taimikon raivaus 
- Vaarallisten ja huonokuntoisten puiden poisto 

Tanttari 
- Vaarallisten ja huonokuntoisten puiden poisto 
- Pensaikon ja taimikon raivaus 
- Nuoren metsän harvennus 
- Varttuneen metsän harvennus 

Palomäki  
- Pensaikon ja taimikon raivaus 3 

Kalalampi 
- Varttuneen metsän harvennus 4  
- Pensaikon ja taimikon raivaus, Vaarallisten ja huonokuntoisten puiden poisto, 

Varttuneen metsän harvennus (VT 6 kuntopolun väli – ”laavu”) 5 
Käyrälampi 

- Vaarallisten ja huonokuntoisten puiden poisto, Pensaikon ja taimikon raivaus,  
Nuoren metsän harvennus, Varttuneen metsän harvennus. (Kutostie – 
Kaskankaantien itäpuoli, sorakuoppa) 5 

Mielakanrinne 
- Pensaikon ja taimikon raivaus (Koivulantien pohjoispuoli) 4 

Punkkerimetsä 
- Vaarallisten ja huonokuntoisten puiden poisto (Suojelualueen rajalla) 4 
 

 

 
Liite 4. Metsänhoitokohdekartta 



       19 
(22) 
 
 
 

 
 

Kouvolan kaupunki  PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11  www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9 
Tekniikka ja ympäristöpalvelut 45701 Kuusankoski  Faksi 020 615 3423  etunimi.sukunimi@kouvola.fi 

 
Liite 3. Kyselylomake 

 
1. Metsä- ja virkistyskohteet 

 
1.1 Arvokkaat metsäiset kohteet 

 
Kohteen sijainti: 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Mikä kohteessa on mielestäsi arvokasta? 

 Kyllä Ei 

Lähde, puro   

Lehto   

Jyrkänne   

Kallioalue   

Suo   

Niitty, keto   

Yksittäinen puu   

Vanha metsä   

 
Muu, mikä? (esim. arvokas elinympäristö, kasvi- tai eliölaji): 
______________________________________________________________________________ 
 
Tiedätkö paikkaan liittyvää historiatietoa tai tarinan? Kerro se meille!: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
    (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle) 
 
 
1.2  Arvokkaat virkistyskohteet 

 

Virkistyskohteen sijainti: 
_______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Virkistyskohteen arvo 

 Kyllä Ei 

Rauhallisuus ja hiljainen ympäristö   
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Viihtyisä metsä   

Taukopaikka   

Sopivan matkan päässä asuinpaikastani   

Luonnontilallinen metsä   

Harrastus- ja liikuntamahdollisuudet   

 
Miten tätä kohdetta voitaisiin parantaa?: 
_______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
1.3  Mieluinen reitti tai polku luonnossa 

 
Sijainti: 
_______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________   
 
 
Miksi tämä reitti tai polku on sinulle mieluisa? Miten sitä voitaisiin parantaa?:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Suojelualueiden tunnettavuus 

 

 Tuttu suojelualue, 
olen käynyt 
tutustumassa 

Nimi on tuttu mutta en 
ole käynyt 
suojelualueella 

En ole koskaan 
kuullutkaan 

Myllypuron suojelualue    

Ojamaan suojelualue    

Pentsojan puronvarsilehto    

Vathermäen suojelualue    

Niivermäen suojelualue    

Pappikallion vaha metsä    

 
Pitäisikö kaupungin lisätä näiden kohteiden tunnettavuutta? Kyllä / Ei 
 
Miten tunnettavuutta voitaisiin mielestäsi lisätä?:  
 

 
_____________________________________________________________________________ 
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3. Ehdota luonnontilaisena säilytettävää kohdetta. 

Luonnontilaisessa metsässä lahopuun määrä kasvaa ja luonnon monimuotoisuus lisääntyy, 
mutta toisaalta metsässä liikkuminen ehkä vaikeutuu. 
 

Kohteen sijainti:  
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
4. Metsänhoitokohteet 

 
Kohteen sijainti: 
_______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Miten metsää pitäisi tässä kohtaa mielestäsi hoitaa? 
 

 Kyllä Ei 

Pensaikon tai taimikon raivaus   

Nuoren metsän harvennus   

Varttuneen metsän harvennus   

Vaarallisten ja huonokuntoisten puiden poisto   

 
Jotain muuta, mitä?: 
_______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Miten voimakkaasti toivot kaupungin hoitavan tätä metsää? Asteikolla 1–5: ________ 
 
Miksi alue tai kohde pitäisi mielestäsi säilyttää luonnontilaisena?: 
_______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

4.1 Metsien lisäksi kaupunki hoitaa muuta puustoa asuin- ja katualueilla. Kuinka paljon  

kaupungin pitäisi mielestäsi hoitaa näitä alueita verrattuna nykyiseen?  

Asteikolla 1–10: ______________ 
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5. Mihin kolmeen (3) asiaan kaupungin tulisi mielestäsi panostaa omistamiensa maa-

alueiden hoidossa? 
 

 Kyllä Ei 

Ulkoliikunnan harrastusmahdollisuuksien parantamiseen (valaistut 
ulkoilu -ja pyöräilyreitit yms.) 

  

Luontoharrastusmahdollisuuksien esille tuomiseen ja 
parantamiseen (luontopolut, näkötornit yms.) 

  

Alueiden maisemalliseen hoitoon (kaupunkiympäristön puustoiset 
alueet, lähimaisemat, katujen varret) 

  

Asuinympäristön pajukoiden poistamiseen ja ojien kuivatukseen   

Luonnon monimuotoisuuden suojeluun sekä kasvi- ja eläinlajistojen 
säilyttämiseen 

  

Puun energia- ja hyötykäyttöön   

Kustannustehokkaaseen ja mahdollisimman taloudelliseen hoitoon   

Metsästä saatavien luonnonantimien turvaamiseen (mm. riista, 
metsämarjat ja -sienet) 

  

Metsien kykyyn vaikuttaa hiilensidontaan ja muihin 
ilmastovaikutuksiin sekä ilmanpuhtauteen 

  

Metsien kykyyn toimia melu-, pöly- ja näkösuojana   

Metsäluonnon käyttöön opetuksessa ja kasvatuksessa   

 
 
6. Vastaajan ikäryhmä 

 

Alle 18  

18–29  

30–64  

65–74  

75–  

 
7. Vastaajan postinumeroalue: __________ 
 
 
 
Tatu Santamäki 
tatu.santamaki@kouvola.fi 


