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1 Kyselyn alkutilanne 
 
Kuusankosken urheilupuisto on yksi Kouvolan monipuolisimmista liikuntapaikkojen ja palveluiden 
keskittymistä. Alueella on liikuntapalveluiden ohella myös muita julkisia ja yksityisiä palveluja, 
kuten peruskoulu, ja sinne suunnitellaan rakennettavaksi muun muassa päiväkotia. Alueeseen 
liittyvät kiinteästi Kettumäen ja Nauhan lähivirkistysalueet kuntoratoineen ja kansanpuistoineen.  
 
Liikuntapalveluiden tulevaisuuden visiossa urheilupuistoista ja muista vastaavista liikuntapaikkojen 
keskittymistä kehitetään aktiivipuistoja, joissa on monipuolisesti kaikille avoimia ja maksuttomia 
liikuntapaikkoja varausten piirissä olevien maksullisten palveluiden ohella. 
  
Alueelle ollaan parhaillaan laatimassa kehittämissuunnitelmaa, joka nivoo yhteen kaikki alueen 
nykyiset toiminnot ja tulevaisuuden visiot. Suunnitelman pohjaksi päätettiin toteuttaa karttakysely, 
jonka avulla saatiin kerättyä asukkaiden mielipiteitä alueen nykytilanteesta ja kehittämiskohteista 
sekä ideoita alueelle sopivista uusista toiminnoista. Kysely toteutettiin 8.-30.12.2020 Maptionnaire 
-ohjelmistolla Kouvolan kaupungin verkkosivuilla olleen linkin kautta. Kyselystä tiedotettiin 
asukkaita mediatiedotteella sekä sosiaalisen median julkaisuilla.  
 

2 Kyselyalue 
 
Kyselyalue sijaitsee Kuusankosken keskustan pohjoispuolella. Alue rajautuu idässä Kuusaantiehen, 
etelässä Kettumäentiehen, lännessä sähkölinjaan ja pohjoisessa Kyöperiläntiehen (Kuva 1). 
 

 
Kuva 1. Karttakyselyn alue 
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3 Kyselyn sisältö 
 
Kysely koostui kahdestatoista karttakysymyksestä, joihin vastaaja pystyi lisäämään joko 
karttapisteen tai –murtoviivan, sekä halutessaan tekstimuotoisen selitteen. Lisäksi vastaajat saivat 
arvioida uusien ulko- ja sisäliikuntapaikkojen, kahvila- ja ravintolapalvelujen sekä 
liikenneyhteyksien tarvetta. Lopuksi vastaajalla oli mahdollisuus jättää vapaamuotoista palautetta. 
 
3.1 Kysymykset: 

• Miten yleensä saavut Kuusankosken Urheilupuiston alueelle? 
• Mistä kohtaa saavut Urheilupuiston alueelle? 
• Mikä on yleisin käyttämäsi reitti alueen sisällä? 
• Mitkä paikat ovat mielestäsi urheilu- ja virkistysalueen helmiä? Miksi? 
• Missä paikoissa harrastat ja vietät aikaa? Mitä tehden? 
• Mitkä ovat alueen tärkeimmät kehittämiskohteet? Miksi? 
• Pitäisikö urheilupuiston alueella olla enemmän:  

- sisäliikuntatiloja 
o millaista sisäliikuntaa varten? 

- ulkoliikuntatiloja 
o millaista ulkoliikuntaa varten? 

- autopysäköintipaikkoja 
- pyöräpysäköintipaikkoja 
- kahvila- ja ravintolapalveluita 
- virkistysalueita, kuten puistoja ja oleskelualueita 
- virkistysalueita luonnossa 

• Mitä uutta toivot Kuusankosken Urheilupuistoon? 
• Missä kohtaa on kevyen liikenteen yhteystarve? 
• Missä kohtaa on ajoneuvoliikenteen yhteystarve? 
• Mihin tarvittaisiin mielestäsi uusi kuntorata tms. reitti? 
• Jäikö jotain tärkeää kysymättä? Haluatko kertoa tai kysyä jotain Kuusankosken Urheilupuistoon ja 

sen kehittämiseen liittyen?  

 
3.2 Vastausten purku 
Karttavastaukset on purettu ja luokiteltu taustakartoille QGIS-ohjelmalla. Jokaisen 
karttakysymyksen vastauksista on koostettu kartta, jossa vastaajien karttamerkinnät on esitetty 
pisteellä / viivalla. Lisäksi kuvaan on liitetty valikoituja karttamerkintöihin liitettyjä 
selitteitä/perusteluita. Kuvaan liitetyt selitteet on valikoitu siten, että ne edustaisivat vastauksissa 
toistuvia teemoja, tai muuten mielenkiintoisia ideoita. Vapaasta palautteesta on kerätty kooste 
raportin loppuun.   
 
 
3.3 Kyselyvastaukset 
Kyselyyn vastasi yhteensä 248 vastaajaa 918:lla karttamerkinnällä. Eniten vastauksia tuli ”Urheilu- 
ja virkistysalueen helmet” (292 vastausta) sekä ”Suosituimmat harrastus- ja ajanviettopaikat” (249 
vastausta) -kysymyksiin. Seuraavaksi eniten saatiin vastauksia ”Sisääntulopaikka” (158 vastausta) 
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ja ”Yleisin kulkureitti” -kysymyksiin (117 vastausta). Vähiten vastauksia saatiin kehittämiskohteita 
(71 vastausta), kevyen liikenteen yhteystarpeita (15 vastausta), uutta kuntorataa (13 vastausta) ja 
ajoneuvoliikenteen yhteystarvetta (3 vastausta) kartoittaviin kysymyksiin. (kuva 3) 
 
 

 
Kuva 1. Kaikki karttavastaukset Maptionnaire-palvelun näkymässä. 

 

 
Kuva 2. Karttavastausten jakautuminen kysymyksittäin, vastausten lukumäärä 
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3.3.1 Saapuminen alueelle 
 
Vastaajilta kysyttiin, että miten/millä he saapuvat alueelle ja mistä kohtaa. Selvästi suosituimmat 
kulkutavat ovat suosituimmuusjärjestyksessä henkilöauto (106 vastausta), kävely (57 vastausta) ja 
pyöräily (36 vastausta). Alueelle saapuminen tapahtuu kyselyvastausten perusteella melko tasaisesti 
sen eri osista. Eniten paikkamerkintöjä vastaajat merkitsivät Uimahallintien ja Kuusaantien 
risteykseen sekä Lassilanpellontien varteen uimahallin kohdalle. 
 

 
Kuva 3. Karttavastausten jakautuminen alueelle, alueelle saapuminen. 

 

 
Kuva 4. Karttavastausten jakautuminen vaihtoehdoittain, vastausten lukumäärä 
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3.3.2 Yleisimmin käytetyt reitit alueen sisällä 
 
Kysymykseen yleisimmin käytetyistä reiteistä alueen sisällä vastaajat merkitsivät reittejä 
pääsääntöisesti alueen eteläosaan. Selkeimmin vastauksista erottuvat Uimahallintie ja Naukiontie 
sekä Kettumäki. 
 

 
Kuva 5. Karttavastausten jakautuminen alueella, käytetyimmät reitit. 
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3.3.3 Urheilu- ja virkistysalueen helmet 
 
Vastaajat merkitsivät kartalle yhteensä 292 mielipaikkaansa, joista 208:aan oli liitetty mukaan 
sanallinen kommentti. Eniten merkintöjä tuli alueen keskelle uima- ja jäähallin, Urheilutalon sekä 
pesäpallo- ja yleisurheilukenttien alueelle. Vastaajat olivat merkinneet suosikkipaikakseen myös 
monia paikkoja Kettumäeltä vastausten jakautuessa melko tasaisesti koko virkistysalueelle. 
 
Lassilanpellon alueella vastausten perusteluissa korostuivat lasten hiihtomaa ja pulkkamäki. 
Keskiosassa vastausten perustelut olivat hyvin monipuolisia liittyen sekä tekemiseen että 
miljööseen. Jotkut vastaajista arvostivat aluetta, koska siellä on Kouvolan ainut tekojää ja parhaat 
ulkotenniskentät. Osalle alueoli kokonaisuutena mieleinen. Länsiosan maisemia ja kuntopolun 
monipuolisia korkeussuhteita sekä alueen rauhallisuutta pidettiin sen parhaina puolina. Kettumäen 
osalta vastausten perusteluissa korostuivat alueen miljöö ja siitä ammentavat kokemukset, alueella 
järjestettävät tapahtumat, turvalliset ja profiililtaan sopivat reitistöt ja alueen etäisyys koulusta. 
 

 
Kuva 6. Karttavastausten jakautuminen alueelle, alueen helmet. 
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3.3.4 Harrastus- ja ajanviettopaikat 
 
Kysymykseen vastaajien käyttämistä harrastus- ja ajanviettopaikoista saatiin 249 vastausta, joissa 
225 paikkamerkintään oli liitetty tarkempi kuvaus toiminnasta. Vastaukset keskittyivät melko 
tasaisesti koko kyselyalueelle. Eniten paikkamerkintöjä tuli kuitenkin uimahallin kohdalle.  
 
Vastaajien mainitsemien eri urheilulajien määrä ja vapaa-ajan vieton tapojen moninaisuus korostuu 
kyselyn tuloksissa. Hirvimäen ja Kettumäen alueella korostuvat luonnollisesti ulkoilu, hiihto, 
maastopyöräily, lenkkeily ja sienestys/marjastus sekä koirien ulkoilutus, mutta myös metsästä 
nauttiminen ja kahvittelu.  
 
Rakennettujen kenttien ja sisäliikuntatilojen kohdalle merkityt paikkamerkinnät mukailevat 
kyseisten liikuntapaikkojen mahdollistamaa lajikirjoa. Esiin nousivat mm. koripallo, tennis, luistelu, 
pesäpallo, amerikkalainen jalkapallo, yleisurheilu, uinti, vesijumppa, keilailu, jääkiekko, salibandy, 
sulkapallo, juoksu ja kuntosaliharjoittelu. Lisäksi vastauksissa mainittiin leikki, RC autoilu, 
lenkkeily ja jalkapallon katselu.   Lassilanpellolla vastaajat ilmoittivat pelaavansa jalkapalloa ja 
fresbeegolfia, hiihtävänsä ja pulkkailevansa sekä skeittaavansa ja scoottaavansa.  
 

 
Kuva 7. Karttavastausten jakautuminen alueelle, harrastus- ja ajanviettopaikat. 
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3.3.5 Tärkeimmät kehittämiskohteet 
 
Kyselyssä kysyttiin vastaajien näkemystä siitä, että mitkä alueen sisällä olevat paikat ja alueet 
kaipaavat kipeimmin kohennusta tai kehittämistä. Sanallisten vastausten pohjalta osa tämän 
kysymyksen vastauksista on siirretty uusia toimintoja koskevaan kappaleeseen 3.3.7, koska useat 
vastaajat vastasivat näihin kahteen kysymykseen ristiin. 
 

 
Kuva 8. Karttavastausten jakautuminen alueelle, tärkeimmät kehittämiskohteet. Kohteisiin on listattu myös kokonaan uusia 
toimintoja, joita oli ehdotettu tämän kysymyksen vastauksissa. 

 
Alueen pohjoisosaa koskevat kehittämistarpeet koskivat pulkkamäen, hiihtomaan, skeittipaikan 
sekä opastuksen parantamista. Lisäksi toivottiin kävelyreittiä peltoalueen ympäri. Pulkkamäkeen 
toivottiin muun muassa mattohissiä sekä parempaa saavutettavuutta. Skeittipaikan kehittämiseksi 
vastaajat ideoivat muun muassa pump track -rataa. 
 
Vastauksissa toivottiin parempia kävely- ja pyöräily-yhteyksiä Nauhan, Keltin ja keskustan 
suuntiin. Nauhan latupohjien parantamista toivottiin muutamassa vastauksessa ja reitille toivottiin 
uutta alkupäätä, jossa ei olisi rankkaa nousua. Lisäksi toivottiin uutta parkkipaikkaa sisääntulon 
yhteyteen. Nauhan lenkille/Hirvimäelle toivottiin myös lapsille sopiva lyhyempää reittiä, jossa ei 
olisi jyrkkää alkunousua. Nauhan reitin valojen toivottiin syttyvän jo kello 5:30. Hirvimäen alueelle 
toivottiin myös XCO-maastopyöräilyrataa. XC-maastopyöräily on olympialaji, jossa kierretään 
muutaman kilometrin pituista nousuvoittoista rataa yhteislähtönä.  
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Selkeästi suurin osa vastauksista koski uimahallia. Sen osalta toivottiin muun muassa ulkoaltaiden 
lisäämistä ja kehittämistä jopa vesipuistoksi, monipuolisuutta, kuuma- ja kylmävesialtaita, puisia 
lauteita saunoihin ja kahvilaa ulkoaltaiden yhteyteen.  Autopysäköinnin selkeyttäminen ja 
pyöräpysäköinnin parantaminen sekä sähköavusteiden laitteiden latausmahdollisuus nousivat myös 
esiin vastauksissa. Alueelle toivottiin myös leikkipaikkaa, monitoimihallia ja tramboliinipuistoa. 
 
Tekojään osalta toivottiin laajennusta. Urheilutaloon ja jäähalliin toivottiin saneerausta tai 
rakennusten korvaamista uusilla. Yleisurheilukentälle toivottiin kevyttä valaistusta syysiltoina 
tapahtuvan harjoittelun mahdollistamiseksi. Lisäksi toivottiin kahvila- ja ravintolapalveluiden 
kehittämistä palvelemaan myös ulkoalueita, sekä nykyisen kioskin siirtämistä keskemmälle aluetta. 
Jäähalliin toivottiin lisää vuoroja lapsiperheille ja nykyistä enemmän ulkona olevia pukuhuoneita. 
Myös lukittavat pukukaapit tulivat esiin yhden asukkaan vastauksissa. Urheilukentän katsomoon 
tulisi yhden vastaajan mielestä saada WC-tilat. Toinen puolestaan toivoi sitä, että jonkun 
rakennuksen WC-tilat olisivat avoinna aamusta myöhään iltaan, jotta esim. kuntoradoilla liikkuvat 
voisivat käyttää niitä.  
 
Kettumäen osalta toivottiin saavutettavuuden ja nykyisten kuntoiluvälineiden parantamista. Myös 
yhteistyön kehittäminen paikallisten yhdistysten kanssa nousi vastauksista esille. Kuntopolulle 
toivottiin parempaa valaistusta ja ojien perkaamista. 
 
Ulkoalueella:  

• hevosurheiluun sopivan alueen rakentaminen 
• vesipuisto / ulkoaltaiden kehittäminen 
• puistoalueen parantaminen uimahallin luona 
• ulkokahvila uimahallin lähelle 
• ulkokuntosali 
• pysäköintialueen selkeyttäminen 
• pyöräpysäköinnin ajanmukaistaminen 
• ulkona olevien pukusuojien uusiminen ja laajentaminen 
• monipuolinen leikkipaikka 
• tenniskenttien parantaminen 
• ulkojään laajentaminen 
• turvallisuuden parantaminen kenttien välisellä tasanteella 
• kioskin sijoittaminen keskeisemmälle paikalle 
• WC-tilojen rakentaminen yleisurheilukentän katsomoon 
• valaistus syksyn pimeisiin iltoihin kentille 
• koripallokentän korien uusiminen 
• monitoimihallin rakentaminen 
• ulkotramboliinipuiston rakentaminen 
• kävely-yhteyksen kehittäminen laajemmalla alueella 

Sisätiloissa:  
• sisäliikuntapaikkojen saneeraus 
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3.3.6 Toimintojen määrä 
 
Kyselyssä kysyttiin eri liikuntapaikkojen, palvelujen ja pysäköintialueiden määrän riittävyyttä. 
Kysymykseen vastattiin asteikolla 1-5 (vähemmän tätä - enemmän tätä). Vastaajat toivoivat lisää 
etenkin ulkoliikuntapaikkoja, kahvila- ja ravintolapalveluja sekä rakennettuja että luonnonmukaisia 
virkistys- ja oleskelualueita. Vähiten toivottiin lisää pyörä- ja autopysäköintipaikkoja. 
 

 
Kuva 9. Vastausten jakautuminen, toimintojen määrä. Mitä haaleampi palkin väli on, sitä vähemmän toiminnon lisäämistä 
toivotaan.  

 
 
 
 
Sisäliikuntapaikkojen osalta vastaajat toivoivat eniten lisää/suurempia seuraavia liikuntapaikkoja: 
  

Liikuntapaikka   Vastausten määrä 
• uimahalli   20-30 
• kunto- / crossfitsali   10-20 
• palloilutila   10-20 

(tennis, sulkapallo, sähly, koripallo) 
• jäähalli   2-10   
• tila pienten lasten kanssa liikkumiseen 2-10 
• keilarata   2-10 

Vastauksissa toivottiin eniten nykyisen uimahallin kunnostamista tai uuden monipuolisemman ja 
suuremman hallin rakentamista ja ulko-altaita. Toiseksi eniten toiveita tuli kuntosalin osalta. 
Vastauksissa moitittiin nykyisten kuntosalien laitteiden laatua ja vanhanaikaisuutta sekä 
Urheilutalon kuntosalin ilmanvaihtoa. Yksittäisiä vastauksia tuli myös seuraaviin lajeihin: 
kamppailulajit, skeittaus, roller derby, yleisurheilu, pesäpallo, pöytätennis sekä paikkoina 
monitoimitila ja tekonurmihalli. Palloilulajeja koskevissa vastauksissa nousi pintaan tarve kaikille 
avoimille vuoroille / tilalle.  
     
Osassa vastauksia on mahdollisesti sekoitettu tila ja ohjattu toiminta eli esimerkiksi joogasalin 
sijasta toivotaan ohjattua joogaa. Jos vastauksia tulkitaan tietyin osin näin, ovat vastanneet toivoneet 
myös ohjattua kuntosaliharjoittelua ja ryhmäliikuntaa sekä juoksu- että yleisurheilukurssia 
aikuisille. Yhdessä vastauksessa toivottiin myös opastettuja maastopyöräretkiä. Yksittäisiä lajeja 
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koskevien vastausten lisäksi ideoitiin alueelle liikuntaan liittyvää koulutuskeskusta, jolla saataisiin 
tiloihin nykyistä enemmän päiväkäyttöä. 
  
Ulkoliikuntapaikkojen osalta vastaajat toivoivat eniten lisää/suurempia paikkoja seuraaviin lajeihin 
(vastausten lukumäärä):  
 

Liikuntapaikka   Vastausten määrä 
• ulkokuntosali  10-20 
• tekojää   2-10 
• ulkoallas   2-10 
• maastopyörärata/-reitti  2-10 
• scootti- / skeitti- / BMX-rata 2-10 
• juoksurata   2-10 
• fresbeegolf-rata  2-10 
• tenniskenttä   2-10 

Selvästi eniten toivottiin ulkokuntoilupistettä / -pisteitä. Niitä toivotaan varsinaisten 
liikuntapaikkojen lisäksi myös Naukion koulun pihalle. Reitistön osalta toivotaan vaihtoehtoja eri 
tasoisille hiihtäjille ja pyöräilijöille. Tekonurmikenttää ja puistoaluetta vapaaseen toimintaan ja 
oleskeluun toivottiin muutamissa vastauksissa. Yksittäisissä vastauksissa toivottiin toista 
pesäpallokenttää, uutta mobo-suunnistusrataa ja lisää hiihtolatuja.  
 
 
 
 
3.3.7 Uudet toiminnot 
 
Vastaajilta saatiin runsaasti toiveita kokonaan uusista toiminnoista Kuusankosken urheilupuiston 
alueelle.  Toiveita tuli kaikkiaan 90 vastaajalta, suurimmalta osalta useampi. Alle on listattu myös 
sellaisia toiveita, jotka ovat tulleet esille aiempien kysymyksien vastauksissa, mutta joita ei ole 
alueella ennestään. Uudet toiminnot on jaoteltu teemoittain. 
 
Oleskelu, luonnon kokeminen: 

• auringonottopaikkoja 
• piknik-pöytäryhmiä 
• penkkejä ja roska-astioita 
• kesäkahvila 
• pienpelikenttää pihapeleille 
• grillauspaikkoja 
• maisemareitti 
• lasten puuhapuisto / leikkipaikka  
• laavu 
• luontopolku 
• terveysmetsä (tarina-, aisti yms. polkuja) 

 
Liikunta: 

• pumptrack 
• dirtpump-rata 
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• rantalentiskenttä 
• mopoilu- / crossialue 
• liikuntarajoitteisille suunniteltu liikunta-alue 
• padel-kenttä 
• RC Offroad -rata 
• sulkapallokenttä (ulos) 
• kiipeilypaikka 
• retkiluistelurata 
• kuntoportaat 
• katukoriskenttä 
• parkour-puisto   
• trampoliinipuisto 
• hiihtoputki 
• monitoimihalli 
• kiipeilyseinä  
• voimistelu- / tanssi- / joogasali 
• juoksurata 
• hevosurheiluun sopiva alue     

Muut: 
• kylpylä / vesipuisto 

 
Jotkut vastaajat olivat sitä mieltä, että mitään uutta ei tarvita alueelle, vaan se on jo nykyisin 
riittävän monipuolinen. Yksi vastaaja ehdotti kiipeilypaikkaa Nauhan lenkin alun jyrkkäseinäiseen 
kallioon.  
 
 
 
3.3.8 Liikenne ja uudet reitit 
 
Liikenneyhteyksien osalta toivottiin ajoyhteyttä Lassilanpellontieltä uimahallin ja urheilutalon 
edustalle. Selkeämpiä kulkureittejä ja enemmän parkkitilaa toivottiin urheilukentän ympäristöön. 
Uimahallin ja urheilukentän pysäköintialueita ja niille meneviä katuja tulisi parantaa yhden 
vastaajan mielestä. Ajoneuvoliikenteelle toivottiin myös enemmän hidasteita, koska alueella liikkuu 
paljon lapsia ja vanhuksia. Yksi vastaaja oli merkinnyt kartalle ajoyhteystarpeen Kettumäen 
länsipuolelta sen laelle. 
 
Vastaajat merkitsivät kartalle muutamia kevyen liikenteen yhteystarpeita. Kymijoen rantaan 
Tähteen pohjoispuolelle toivottiin ulkoilureittiä. Alue on varsinaisen kyselyalueen ulkopuolella, 
mutta sijaitsee lähellä sitä. Urheilupuistoa kiertämään toivottiin reittiä, koska Kettumäeltä ei pääse 
turvallisesti uimahallille eikä uimahallilta sujuvasti pulkkamäkeen tai tennishallille. Sami Hyypiä 
Areenan pohjoispuolelta toivottiin reittiä hiihtomaahan, pulkkamäkeen ja Lassilanpellontielle. 
Rekolan suunnasta toivottiin turvallista kevyen liikenteen yhteyttä tulevalle koululle, koska 
talviaikaan kuntopolkua pitkin vedetyn ladun kautta ei voi oikaista. Naukiontielle ja 
Uimahallintielle jäähallin ja Naukiontien välille toivottiin parempaa valaistusta ja myös erillistä 
jalkakäytävää. Kävely alueella on vastaajien mielestä turvatonta etenkin tapahtumien aikaan ja 
pimeällä. Naukion tulevalta koululta toivottiin myös sellaista yhteyttä Kettumäelle, että ajoteitä ei 
tarvitsisi ylittää. 
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Kuva 10. Kuvassa on esitetty vastaajien toivomat uudet reitit ja yhteystarpeet 

 
Uusia kuntopolkuja / latuja toivottiin Lassilanpeltojen ympäri, urheilupuiston ympäri ja 
Hirvimäelle. Lassilanpellon ladusta toivottiin tasaista ja helppoa. Urhoilupuiston ympäri toivottiin 
kuntorataa, joka talvisin toimisi hiihtolatuna. Hirvimäelle toivottiin Nauhan reittiä lyhyempää 
rengasreittiä, jonka varrella olisi laavu.  

Uusia maastopyöräreittejä toivottiin alueen ulkopuolelle kiertämään Sairaalanmäki, Tähtee ja 
Väkkärä. Varsinaiselle kyselyalueelle toivottiin yhtenäistä rakennettuja esteitä sisältävää 
maastopyöräreittiä Kettumäen ja Hirvimäen ympäri. Myös pelkästään Kettumäen ympäri kulkevaa 
reittiä oli yksi vastaaja toivonut. 

 

3.3.9 Avoimet vastaukset 
 
Avoimia vastauksia saatiin runsaasti ja ne on listattu sellaisenaan aihepiireittäin jaoteltuna. 
Kaikkein eniten vastaajat kommentoivat aluetta ja sen kehittämistä sekä liikuntapaikkoja. 
Kommentit ovat pääasiassa positiivisia ja kannustavia ja niissä on myös paljon varteen otettavia 
kehitysehdotuksia. 
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Yleiset kommentit: 

- Alue on mielestäni loistava, lähellä keskustaa tarjoten samalla laajat alueet mahdollisuuksineen. 
Alueelle on mahdollista tulla hyvin monesta suunnasta, hyvät liikenneyhteydet. Bussit kulkevat 
Kuusaantiellä ja niillä on mahdollista päästä kätevästi esim. Kouvolan keskustaan. 

- Naukion koulu voi hyödyntää kaikkia liikuntapaikkoja ja liikuntamahdollisuuksia tarjoten oppilaille 
monipuoliset liikuntakokemukset.  

- Näin mahtava alue on hyödynnettävä ennakkoluulottomasti. 
- Alue on jo nykyisellään loistava ja nykyisten jo olemassa olevien palvelujen säilyttäminen ja 

kunnossa pitäminen olisi erittäin kova juttu. 
- Hienoa, että alueita kehitetään! 
- Hyvä jo nyt ja upeata että kehitetään! 
- Hyvä kuusaa! 
- Hyvä, kun teette tällaisia kyselyjä kaupungin asukkaille. 
- Ihan mahtava liikuntakeidas. Täällä voi liikkua todella monipuolisesti 
- Kannustetaan ihmisiä liikkumaan luonnossa! Kaupungin rahat säästyvät! 
- Kuusankosken urheilupuistoa pitäisi kyllä ehdottomasti kehittää, tai ainakin ylläpitää. Todella 

hyvällä paikalla meille syrjäkylillä asuville, tosi kätevästi pääsee esimerkiksi uimahalliin vaikka 
polkupyörällä, kun kevyen liikenteen väyliäkin on uimahallin ympärillä. Myös 
luontopoluille/hiihtoladuille on todella helppo lähteä urheilupuiston esim. parkkipaikoilta. 

- Liikuntapaikkoihin investoinnit ovat erittäin merkittäviä ja viihtyisyyttä parantavia. Rohkeita 
investointeja täytyy tehdä näiltä osin. Nuoret aikuiset arvostavat yhä enemmissä määrin kaupungin 
hyviä ja laadukkaita kuntoilu- ja liikunta-alueita. Se on myös valtti kun ajatellaan alueelle 
mahdollisesti muuttamassa olevia nuoria ihmisiä, joita Kouvolan seutu tarvitsee. Rohkeampaa 
markkinointia ja kannattaisi kaupungin pyrkiä keskittymään yhteen osa- alueeseen, jossa se erottuu 
muista, esim. ne laajat maastopyöräilymahdollisuudet ja markkinoida tätä myös matkaajille ja 
turisteille.  

- Kompakti, helposti tavoitettava alue, mitä kannattaa/pitää kehittää edelleen! 
- Kyselyn täyttäminen on työlästä ja ärsyttävän tuskaista. Toivottavasti aluetta kehitetään ja Naukion 

uusi koulu tulee pian. 
- Lisää mainontaa aikuisille, nuorille ja etenkin lapsiperheille mitä palveluita on olemassa ja miten ja 

milloin käyttää niitä, moni ei tiedä eikä osaa etsiä. Viikonloppuisin tapahtumia mm leikkimielisiä 
urheilukisoja. Järjestettyä liikuntaa lapsille ja nuorille ilmaiseksi. Kahvilatoimintaa. Ikäihmisille 
ohjattua jumppaa ulkona ja huonon sään sattuessa vaikka katoksessa.  Urheilupuistossa voisi vaan 
viettää aikaa ja hengailla puistossa. Vessat ympärivuotiseen käyttöön. Kuntoratoja valaistuksella, 
talvisin omat reitit hiihtäjille ja lenkkeilijöille. Myös kulttuuri voisi löytää tiensä Urheilupuistoon, 
musiikkia ja konsertteja elävöittämään aluetta 

- Lähes koko ikäni Rekolassa asuneena ei voi sanoa kuin että alue on upea! Etenkin metsät ja 
kuntoreitti Nauhaan/Anhavaan. Rekolasta on kävelymatkaa pidempi matka kaikkiin muihin 
palveluihin paitsi Urheilupuistoon, mutta se on saanut meidät jäämään. Etenkin, jos sinne tulee 
päiväkoti, kaipaisin Länsi-Rekolasta ympärivuotista helpohkoa kävely-yhteyttä pohjoiskautta 
alueelle. 

- Mainio suunnitelma! Matalan kynnyksen, maksuton, ulkona tapahtuva liikkuminen luonnossa on 
tarpeellista aivan kaikille. 

- Manskin ympärillä ei mielestäni ole tilaa kaikille urheiluaktiviteeteille, joten Kuusankosken Naukion 
alueen kehittäminen tapahtumien ja asukkaiden hyvinvointipuistoksi. Alue ja sen palvelut voisivat 
kehittyä Vuokatin kaltaiseksi alueeksi.  
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- Mielestäni Kuusaankosken urheilupuisto kattaa monta lajia jo tällä hetkellä ja kulkuyhteydet sinne 
on hyvät niin pyörällä kuin autolla. Toivottavasti mistään lajista ei jouduta karsimaan. Perheemme 
käy useamman kerran viikossa eri lajien parissa urheilupuistossa. Lenkkeilemässä, uimassa, kiekkoa 
ja tennistä pelaamassa kesällä sekä talvella sekä pesäpalloa ja jumppaa urheilukentällä. Onko 
padel-hallia suunnitteilla alueelle? 

- Olisi kiva, jos ylläpidettäisiin myös paikkoja niille, jotka eivät pääse rappusia tai muita haastavia 
paikkoja, vaihtoehtoja kaikille tasapuolisesti.  Reitillä voisi olla vaihtoehto helppo/vaikea joka alkaa 
kuitenkin samasta pisteestä.  Olisi myös kiinnostavaa kuulla mitä kehittämisajatuksia kansalaiset 
ovat ehdottaneet.  

- Toivottavasti nykyiset palvelut säilyvät, niitä kehitetään nykyaikaisemmiksi ja tulee myös uutta lisää 
tyylikkäästi ja esteettisesti. 

- Urheilupuisto ei ole kovin tuttu minulle, ainoastaan uimahallin osalta. soikea urheilukenttä näyttää 
ränsistyneeltä. Kettumäki on miellyttävä ja onneksi sitä tullaan kehittämään pian! 

- Urheilupuistossa on kaikki, mitä urheiluun tarvitsee. Puisto on lähellä ja sinne on helppo päästä. 
Hieno virkistysalue. 

- Vain koululla on lipustusta. Eikö vaikka jäähallin eteen saisi lipputangon, jossa olisi lippu 
liputuspäivinä. 

- Voisi tulla vaikka penkkejä Kettumäen lenkkipolun varteen 
- Älkää poistako kuusaalta mitään 

 
Palveluita koskevat kommentit: 

- Jos alueeseen panostetaan monipuolisesti, varmaankin sinne on mahdollista saada toimija 
järjestämään kahvila- ruokalatoimintaa. 

- Alue on peruspohjaltaan hyvä mutta kaipaisin ns. oleskelualueita, joilla voi istuskella ja joissa ehkä 
olisi kioski/kahvila läheisyydessä 

- Huomioittehan, että Kettumäellä toimii Kettumäen kansanpuisto ry, joka voi tuottaa yhteistyössä 
kuntalaisille laajasti hyvinvointiin liittyviä virkistyspalveluja. Kettumäen metsä voisi toimia 
terveysmetsänä, jossa voi pysähtyä havainnoimaan ja nauttimaan luonnosta. Yhdistyksen tuottama 
materiaali ja tietous tukee ihmisen kokonaisvaltaista oppia menneestä ja kestävästä kehityksestä. 
Samalla on mahdollista tutustua kulttuuriimme ja sen henkiseen perintöön. 

- Muualla Suomessa on paljon terveysmetsähankkeita. Voisiko alue toimia sellaisena? Kuntalaiset ja 
yhdistykset (liikunta ja kulttuuri jne) kannattaisi ottaa suunnitteluun mukaan. 

- Toivoisin lapsille saman tyylisen leikki paikan, kun Kouvolan "Hampsta puisto" Omat pojat 2v ja 5v 
kiittää jos sellainen saataisiin. 
 

Liikuntapaikkoja koskevat kommentit: 
- Uimahallissa on Kymenlaakson ylivoimaisesti paras lastenallas ja se olisi hyvä säilyttää 

jälkipolvillekin. Kiitos 
- Hieno paikka, fasilteettejä on jo paljon, mutta vähän rempallaan.  Lapsilla pitää olla paikkoja, jossa 

voi pelata korista lätkää, jalkapalloa jne. Ja nimenomaan vapaita paikkoja, jotka ei ole seurojen 
varaamia.   

- Hyvät tilat uimahallille ent. ammattikoulun alueella, ja siihen olisi hyvä julkisen liikenteen yhteyskin. 
Parkkipaikkojakin saisi hyvin.  

- Kouvolan urheilupuisto liian ahdas uimahallille, lisäksi sinne jääkin se suojeltava uimahalli. 
- Olisi hyvä, jos Kettumäen kuntoradalle saataisiin tulvivat ojat kuntoon, ja saataisiin pimeässä 

näyttävät valot. Nykyiset valot ovat kiilut, ja vievät paljon sähköä. 
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- Koko Kouvolan alueella ei ole tilaa, jossa voisi harrastaa tai tehdä ammattimaisesti 
joukkuevoimistelua, telinevoimistelua, cheerleadingia, ilma-akrobatiaa, sirkusta yms lajeja. 
Kouvolaan kaivattaisiin hallia, josta löytyisi mm suuri joustolattia/permanto, volttimonttu ja 
välineiden kiinnityspisteitä kattoon ja lattiaan. Kouvolassa on perusliikkujille monipuolisesti kaikkea, 
mutta monet sadat harrastajat edellä mainituissa lajeissa eivät pääse kehittymään tilojen 
puuttuessa ja esimerkiksi ammattivoimistelijat ja sirkusammattilaiset eivät pysty harjoittamaan 
ammattiaan Kouvolassa ollenkaan.  

- Kuusaan uimahalli on säilytettävä! Paras halli koko kaupungissa ja toivon sitä kehitettävän.  
- Kuusaan uimahalli pitää säilyttää! Enemmän kivoja kävelyreittejä ja ulkoliikuntajuttuja.  
- Kuusankoskella täytyy säilyttää uimahalli. Rakentaa vaikka uusi, jos on kallista korjata. Samanlaisia 

altaita kuin nykyään, soveltuvat monen tasoisille uimareille. 
- Lasten ja nuorten maksuttomat vuorot ehdottomasti takaisin, samoin apuja työttömille ja 

pitkäaikaissairaille (alennetut hinnat yms) 
- lisää siistittyjä kuntoilupolkuja Pilkanmaantien ja Kymijoen väliseen maastoon, myös Pilkanmaan 

tien va. puolella olevat siivottava ja merkittävä paremmin 
- Hyypiä areenan piha valaistus on huono ja vaarallinen pimeällä.  
- Tekonurmikenttä puuttuu täältä. Sen saanti tänne olisi huippu juttu ja varsinkin täyskokoisena." 
- Nykyisenkaltaiset rakennukset palvelevat laajasti/monipuolisesti alueella eri liikkujia 
- Olemme mieheni kanssa jäämässä eläkkeelle ja tulevaisuudessa tulemme viettämään enemmän 

aikaa Kuusankoskella. Tämänhetkisiä mahdollisuuksia en juurikaan enää tunne, kun olen asunut 
muualla yli 20 vuotta. Toivon sinne kuitenkin hyviä ulkoilureittejä, mahdollisia jumppavälineitä ulos 
(toivottavasti nuoriso ei heti hajota niitä), mahdollisuutta käydä uimassa uimahallissa. Tehkää 
entisestä kotikaupungistani Suomen tervein! 

- Otetaan suunnitteluun mukaan paikalliset urheiluseurat, jotka hyödyntävät aluetta harjoittelussa ja 
tapahtumien järjestämisessä. Muistetaan, että Kouvola on iso alue ja ihmisille täytyy olla eri puolilla 
harrastuspaikkoja, jotta matkat eivät tule esteeksi/kohtuuttomiksi. Esim. ko. alue palvelee 
kuusankoskelaisten lisäksi voikkaalaisia, oravalalaisia sekä jaalalaisia.  

- Pysyykö meillä Kuusaalla uimahalli? 
- Tarvitaan halli, jossa kiinteä salibandymatto.  
- tarvitaan uusi skeittiparkki 
- "Tavoitteellisen XC-maastopyöräilyn mahdollistava merkitty ja teknisesti haastava reitti jossa 

rakennettuja esteitä. Nauhan kuntoradalta olisi hyvä saada pimeät kohdat korjattua pois. 
- Mahdollisesti urheilukentän läheisyyteen olisi hyvä saada kehitettyä esimerkiksi kuntokontti tai 

vastaava konsepti ulkokuntoiluun." 
- Tekonurmelle Lacrossen ja Amerikkalaisen jalkapallon ja Lippupallon rajat 
- Toivon, että uimahalli säilyy alueella lähiliikuntapaikkana. Jos uimahalli siirtyy kauemmas, kynnys 

sen käyttöön nousee huomattavasti. Myös lasten omatoiminen pyöräily uimaan jää pois  
- Toivottavasti vanhat toiminnot säilyy. Tekojää olisi kiva saada kuntoon. Olen käyttänyt aluetta tosi 

paljon jo itse lapsena ja nyt omien lasten kanssa. 
- Uimahallin purkaminen olisi kokonaisuutta ajatellen huono vaihtoehto 
- Uimahallin remontointi! Ei saisi lakkauttaa! 
- Ulkoilun kannalta urheilupuiston alue on hyvässä kunnossa ja sopii tarkoitukseensa, mutta Nauha-

Anhavan kuntoreitit tulisi pitää paremmassa kunnossa.  
- Tästä huolimatta haluan osoittaa suuret kiitokset, että talvella 2020 kun talvea kesti vain noin 

viikon, niin ladut silti ajettiin Nauhan lenkille. Alueella asuvana kilpahiihtäjänä olin tästä äärettömän 
iloinen vaikka kävelijöitä joutuikin hätistelemään jatkuvasti pois.  
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- Voisivatko tilat olla sellaisia, joissa paikalliset liikuntaseurat / yrittäjät voisivat pitää jumppia, joogaa 
tms. Ehkä jollakin kuukausimaksulla saisi osallistua x määrään aktiviteetteja. Toimivat 
perhepuistotilat ulko- ja sisätiloineen (Kuovin perhepuiston tapaan) olisivat mahtavat! 

- "Viime vuosina Nauha-Anhavan hiihtoladut on monesti ajettu huolimattomasti tai liian kovalla 
nopeudella. Perinteisen latu-ura on suoralla osuudella mutkitellut ja epätasaisella osuudella latu-
ura on toisinaan ollut poissa hetkellisesti. Jäljistä päätellen ihan kuin latukone olisi ""pomppinut"" 
epätasaisen alustan päällä.  

- Ulkokuntoilupisteitä eri ikäisille ja eri kuntoisille ihmisille, mahdollisuus kaikille yhdessäoloon ja 
harrastamiseen. Matalankynnyksen paikkoja esim. kuntoutuville ihmisille. Urheilukentän ja 
pesäpallokentän välissä on sosiaaliset tilat, joita voisi kehittää niin, että ihmisillä on mahdollisuus 
käyttää niitä ulkoilujen ja liikunnan yhteydessä. Kun on tarjolla eri liikuntamahdollisuuksia, voi 
alueella järjestää lajikokeiluja, tempauksia ja tapahtumia. Ihmisille positiivia uusia liikuntakokeiluja. 

- Urheilupuistossa on loistavat mahdollisuudet monenlaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen. 
Uimahallin laajennus avoimin mielin ja samalla eri kulkureittien suunnittelua aktiviteettien pariin. 
Nauhan/Hirvivuoren saumatonta yhdistämistä urheilupuistoon tekemällä Kettumäestä, 
Urheilupuistosta ja Nauhan reitistä monien mahdollisuuksien kokonaisuus. Alueella on 
mahdollisuus järjestää monen lajin harrastusta ja kilpailutoimintaa. Kun alueella on hyvät 
sosiaaliset tilat, peseytymispaikat ja pysäköintipaikat selvästi merkittyinä kulkuväylinä, alue on 
mahdollisuuksien paikka. 

- Uimahallin heiluriovet ovat tosi jäykät ja hankalat, etenkin jos joutuu esim. kantamaan lasta. 
- Hiekkakentän käyttäminen hevosurheilun tarpeisiin kuten ratsastuskenttänä tai valjakkoajo yms. 

Voisi olla myös Lassilapellontie ja ratapenkan välissä tai ratapenkan takana 
- Kaipaisin tälle alueelle ulkokuntosalia/harjoittelualuetta kehonpainoharjoittelua varten. Seinä 

käsilläseisontaa/kiipeilyä varten, apinarata, leuanvetotangot yms. Vähän semmoista armeijan 
harjoitusratameininkiä.  

- Lassilanpellon nurmikentän ja mäen välinen pelto on luonnontilassa kesäisin, voisiko kunnostaa 
kävely- lenkkeilypolun pellolle, palvelisi jalkapalloilijoita sekä frisbeegolfaajia sekä heidän 
huoltajiaan. Talvella alueella on ollut hiihtolatu, joka on ollut tosi kovassa käytössä (silloin kun on 
ollut lunta), kiitos kovasti siitä!  Toivottavasti ladun tekeminen ja ylläpito jatkuu 

 
Liikenne: 
- Jalkapallokentille parkkeja, ettei autoja tarvitse jättää Lassilanpellontielle, ovat tiellä. 
- Miksi jalkapallokentällä ei ole wc-tiloja? Ja on niin surkean pieni parkkipaikka. Areenan pihassa 

olevalla hiekkaparkilla on kyllä tilaa mutta harva sitä käyttää harkkakuskaukseen, talvikaudella kyllä 
käytössä. 

- Turvalliset reitit kävelijöille ja pyöräilijöille olisi mahtavat ja lyhyemmät reitit kuin autoilijoille, 
monesti niin että autoille on selkeämmät ja lyhyemmät kuin ulkoilijoille.  

- Urheilupuiston parkkipaikka / katualue on huonossa kunnossa. Kaipaisi saneerausta.  
 

3.4 Yhteenveto 
 
Kuusankosken urheilupuiston ja sen lähialueita koskeva asukkaille suunnattu karttakysely oli 
avoinna 8.-30.12.2020. Kyselyyn vastasi lähes 250 asukasta. Kyselyn avulla saatiin arvokasta tietoa 
alueen kehittämisen pohjaksi. Kyselyalue kattoi urheilupuiston, Hirvimäen, Kettumäen ja 
Lassilanpellot.  
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Eniten vastauksia saatiin kysymykseen asukkaiden suosikkipaikoista alueella. Merkinnät 
hajautuivat melko tasaisesti koko kyselyalueelle. Toiseksi eniten vastauksia tuli harrastus- ja 
ajanviettopaikkoihin liittyvään kysymykseen. Alueen suosikkipaikat sekä harrastus- ja 
ajanviettopaikat sijoittuivat tasaisesti koko alueelle eikä vastausten selitteissä tullut esiin yllätyksiä. 
Alueelle saavutaan eniten henkilöautolla, kävellen ja pyörällä melko tasaisesti eri suunnista. 
Liikkuminen alueen sisällä ei keskity selkeästi mihinkään tiettyyn reittiin, mutta alueen kadut 
Naukiontie ja Uimahallintie nousivat hieman muita suosituimmiksi reiteiksi.  Kehittämiskohteista 
sai eniten paikkamerkintöjä uimahalli. Eniten alueelle toivottiin lisää ulkoliikuntapaikkoja ja 
virkistysalueita/puistoja, vähiten paikoitusalueita. Uusia toimintoja toivottiin alueelle paljon 
oleskeluun ja luonnosta nauttimiseen liittyen, sekä tietysti liikuntaan, lajikirjon ollessa laaja. 
Alueelle toivottiin myös jonkun verran uusia reittejä ja kulkuyhteyksiä, jotka sijoittuivat 
enimmäkseen alueen keskiosaan, mutta myös sen laitamille. Avoimia kommentteja saatiin 
kyselyssä runsaasti niiden sisällön painottuessa yleisesti alueen arvostukseen ja liikuntapaikkojen 
kehittämiseen. 
 
Kyselyä hyödynnetään alueelle laadittavassa kehittämissuunnitelmassa ja yksittäisissä alueen eri 
osia ja rakennuksia koskevissa saneeraushankkeissa. 
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