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Kouvolan pyöräpysäköintikysely 2021

•Kysely järjestettiin 22.3 – 11.4.2021 

välisenä aikana

•Karttavastauksia yhteensä 334 kpl

•Pyöräpysäköintikohteiden lisäksi kyselyn 

yhteydessä kysyttiin myös 

• perusteluja pyöräpysäköinnin 

kehittämiselle

•Kyseisen kohteen muita kehitystarpeita. 



Vastaukset

•Vastauksia tuli eniten Kouvolan 

keskustaan, Kuusankoskelle, 

Myllykoskelle, Anjalaan, Inkeroisiin sekä 

Valkealaan

•Vastaukset kohdistettiin lähimpään 

pysäkkiin, jotta saatiin käsitys eniten 

pyöräpysäköintitoiveita saaneista 

kohteista

•Vastauksia saatiin eniten
• Matkakeskuksen ympäristö (26 kpl)

• Myllykoski las (19 kpl)

• Jokela Lautaro th (14 kpl)

• Anjalan kirkko I (11 kpl)

• Kuusankoski, Kuusaantie (11 kpl)

     

       

          

        

           

          

      



Vastaukset

Kouvolan keskusta

• Eniten vastauksia kohdistui Matkakeskuksen 
ympärille. Lisäksi vastauksia kohdistui yleisesti 
ydinkeskustaan, Sarkolan koulun kohdalle, 
Veturin ja Prisman ympäristöön, Lehtomäkeen 
sekä Ojaniityntien pysäkin yhteyteen

• Matkakeskuksen yhteydessä toiveet liittyivät 
paikkamäärän lisäämiseen (nykyiset katokset 
täynnä), turvallisempiin 
pyöräpysäköintiratkaisuihin sekä 
rautatieaseman pyöräparkin kattamiseen.

• Keskustassa sekä Veturin ja Prisman 
yhteydessä osa esitetyistä toiveista kohdistui 
yleisesti pyöräpysäköintiin, eikä niinkään 
liittynyt liityntäpysäköintiin



Vastaukset

Kuusankoski ja 
Valkeala

• Kuusankosken suunnalla 
eniten liityntäpysäköintitoiveita 
kohdistui Kuusankosken 
keskustan pysäkkien 
yhteyteen. Keskeisimmin 
toivottiin lisää 
pyöräpysäköintipaikkoja 
molemmin puolin katua.

• Lisäksi toiveita esitettiin 
Kuusaantien varrelle 
useampiin kohteisiin

• Valkealassa toiveita esitettiin 
erityisesti Valkealan 
kirkonkylään, Vanhatien 
varteen (erityisesti Jokelan 
uimarannan pysäkille) sekä 
valtatielle 15 Lautaron ja 
Jokelan kohdalla oleville 
pysäkeille. Lautaron pysäkillä 
tarpeet liittyvät erityisesti 
koululaisten tekemiin 
matkoihin.

Kuusankoski Valkeala



Vastaukset

Myllykoski, 
Inkeroinen, Anjala

• Myllykoskella toiveet 
kohdistuivat erityisesti linja-
autoasemalle, 
Rautakorventielle, koulujen 
pysäkeille sekä Keltakankaalle

• Myllykosken asemalle toivottiin 
telineitä, koska pyörät jätetään 
nykyisin kaupan telineisiin 

• Anjalassa toiveet kohdistuivat 
erityisesti Anjalan kirkon 
kohdalle sekä muualle 
Elimäentien varrelle. Erityisesti 
koululaiset pysäköivät pyöriään 
Anjalan kirkon pysäkin 
yhteyteen.

• Inkeroisissa keskeisin kohde 
kyselyn perusteella on 
Inkeroisten tori.

Myllykoski Anjala-

Inkeroinen



Laadulliset puutteet pysäkkien yhteydessä



Bussipysäkillä on 
heikko valaistus

•Yhteensä 29 havaintoa

•Valaistuspuutteet pääasiassa 

yksittäisiä havaintoja

•Ainoastaan Saviniemen koulun 

pysäkillä kaksi havaintoa 

valaistuspuutteista



Bussipysäkillä on 
näkemäesteitä

•Yhteensä 20 havaintoa

•Pääasiassa yksittäisiä 

havaintoja
• Sarkolassa ja Jokelan uimarannan 

pysäkillä kaksi havaintoa



Bussipysäkillä on 
epätasainen tai huono 
maanpinta

•Yhteensä 23 havaintoa

•Pääasiassa yksittäisiä 

havaintoja
• Saviniemen koulun ja Myllykosken 

yhteiskoulun pysäkeillä kaksi 

havaintoa/pysäkki



Kävely- ja pyöräily-
yhteys pysäkille on 
puutteellinen

•Yhteensä 25 havaintoa

•Pääasiassa yksittäisiä 

havaintoja
• Saviniemen koulun pysäkillä kaksi 

havaintoa



Bussipysäkin katos 
puuttuu tai se ei suojaa 
riittävästi

•Yhteensä 63 havaintoa

•Useita yksittäisiä havaintoja, 

useampia havaintoja mm.
• Myllykoskella

• Rautakorventie P (4 havaintoa)

• Myllykoski E (3 havaintoa)

• Pappilantie E (2 havaintoa)

• Keskustassa
• Matkakeskus (4 havaintoa)

• Alakylän koulu (2 havaintoa)

• Mielakka P (2 havaintoa)

• Jokelassa
• Lautaro th I (3 havaintoa)



Bussipysäkiltä puuttuu 
roska-astia

•Yhteensä 41 havaintoa

•Pääasiassa yksittäisiä 

havaintoja
• Rautakorventie P (2 havaintoa)

• Alakylän koulu P (2 havaintoa)



Bussipysäkiltä puuttuu 
aikatauluinfo

•Yhteensä 35 havaintoa

•Pääasiassa yksittäisiä 

havaintoja
• Rautakorventie P (2 havaintoa)

• Alakylän koulu P (2 havaintoa)



Bussipysäkiltä huolettaa 
turvallisuus

•Yhteensä 42 havaintoa

•Pääasiassa yksittäisiä 

havaintoja
• Matkakeskus (5 havaintoa)

• Myllykoski las (3 havaintoa)




