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1 KYSELYN LÄHTÖKOHDAT 

 

Kyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa Kouvolan kaupunkipuista asukkaiden ja Kouvolassa säännöllisesti asioivien näkökulmasta. Kysely liittyy meneillään 
olevaan kaupunkipuuselvitykseen, jonka tavoitteena on selvittää Kouvolan kaupunkipuiden nykytilannetta, vahvistaa katu- ja puistopuiden asemaa tiiviisti 
rakennetussa ympäristössä ja lisätä tietoutta kaupunkipuiden esteettisistä, ekologisista ja terveydellisistä hyödyistä. 

Kaupunkipuilla tarkoitetaan tässä kyselyssä Kouvolan keskustan alueella kaduilla, aukioilla ja puistoissa kasvavia, istutettuja tai luontaisesti kasvaneita lehti- 
ja havupuita. Kysely ei sisällä metsäisten alueiden kuten taajamametsien puita. Asukkaiden kokemuksia ja mielipiteitä kaupunkipuista hyödynnetään 
tulevaisuudessa katu- ja puistoalueiden suunnittelussa sekä kunnossapidossa.  

Kysely toteutettiin 14.10 - 31.10.2021. Maptionnaire -ohjelmistolla Kouvolan kaupungin verkkosivuilla olleen linkin kautta. Kyselystä 
tiedotettiin asukkaita mediatiedotteella sekä sosiaalisen median julkaisuilla.   

 

2 KYSELYALUE 

Kyselyalue rajattiin koskemaan Kouvolan keskustaa ja sen lähimpiä asuinalueita, koska kaupunkipuuselvityksen kohteena on erityisesti tiiviisti rakennettujen 
alueiden kaupunkipuut.  

Alue rajautuu pohjoisessa Lahdentiehen, lännessä Alakyläntiehen, etelässä Eskolanmäkeen ja idässä Mielakkaan ja Kotkan valtatiehen.  



3 
 

 

 

 

 

 

Kuva 1: Kyselyalueen rajaus 
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3 KYSELYN SISÄLTÖ 

Kysely koostui monivalintakysymyksistä, karttakysymyksistä sekä vapaasta palautteesta. Monivalintakysymyksissä kysyttiin taustatietoja vastaajasta, puiden 
merkityksistä vastaajalle sekä lopuksi esitettiin vaihtoehtoja kaupunkipuuston kehittämiselle tulevaisuudessa. 

Karttakysymyksissä vastaaja pystyi lisäämään karttapisteen paikkaan, jossa sijaitsivat omasta mielestään tärkeimmät puut tai mihin tarvittaisiin lisää puita. 
Halutessaan vastausta sai täydentää tekstillä. 

3.1 KYSYMYKSET 
 

Monivalintakysymykset: 

1. Minkä ikäinen olet? 
o Alle 18 
o 18-29 
o 30-64 
o 65-80 
o Yli 80 

 
2. Oletko: 

o Asukas tai entinen asukas 
o Vierailija tai matkailija 
o Lähikunnan asukas 
o Työssä tai opiskelemassa Kouvolassa 

 
3. Miten hyödynnät Kouvolan puustoisia alueita? (Puistoja, aukioita/toreja, kadunvarsia joissa on puita tai puukujanteita, leikkipaikkoja, 

ulkoliikuntapaikkoja). Voit valita useamman vaihtoehdon. 
o Lenkkeilet, kuntoilet tai ulkoilet 
o Kuljet kouluun, töihin tai asioille 
o Oleskelet 
o Ulkoilutat lemmikkiä 
o Tapaat ystäviä/perhettä 
o Leikit lasten kanssa/viet lapsia leikkipaikoille 
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o Näet säännöllisesti puustoisia alueita tai yksittäisiä puita ikkunoista (Esimerkiksi kotoa tai kulkuvälineestä) 
 

4. Mitä merkitystä kaupunkipuilla on sinulle? Voit valita useita vaihtoehtoja. 
o Puut tekevät kaupungista viihtyisämmän 
o Puut suojaavat auringolta ja/tai tuulelta 
o Puut korostavat vuodenaikojen vaihtelua 
o Puut suojaavat katupölyltä ja/tai melulta 
o Jotain muuta, mitä? 

 
5. Millainen on mielestäsi katu- ja puistopuiden tilanne Kouvolan keskustassa? 

o Puita voisi olla vähemmän 
o Puita on riittävästi 
o Puita voisi olla enemmän 

 
6. Miten Kouvolan kaupunkipuustoa (katu- ja puistopuita) voisi kehittää tulevaisuudessa? Voit valita useita vaihtoehtoja. 

o Puuston lajien monipuolistaminen rakennetussa ympäristössä (Kaduilla, puistoissa, leikkipaikoilla, aukioilla ja toreilla) 
o Katupuiden, eli katujen varsilla olevien puukujanteiden ja yksittäisten puiden lisääminen 
o Puistopuiden, eli puistoissa olevien puiden ja puuryhmien lisääminen 
o Yhteisöllisten puunistutustapahtumien lisääminen 
o Kaupunkipuista tiedottamalla; kuten esimerkiksi puistoissa puille lajinimikylttejä, kaupunkipuista kertovia ajankohtaisia uutisia kaupungin 

nettisivuilla, paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa 
o Muutoin, miten? (Vastaa alle) 

 

3.2 VASTAUSTEN PURKU 
Monivalintakysymysten vastauskaaviot ja tulokset on saatu Maptionnaire-ohjelmasta, jolla kysely tehtiin. Karttavastaukset ja niihin liitetyt kommentit on 
käyty läpi yksitellen, ja koottu tekstiruuduiksi karttakuvan yhteyteen. Kuviin liitetyt tekstit on valikoitu siten, että ne edustaisivat vastauksissa toistuvia 
teemoja, tai muuten mielenkiintoisia kommentteja ja ideoita. Vapaasta palautteesta on kerätty kooste raportin loppuun. 
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3.3 KYSELYN VASTAUKSET 
Kaupunkipuukyselyyn vastasi yhteensä 106 vastaajaa. Monivalintakysymysten vastaukset esitellään seuraavissa luvuissa vastauskaavioilla. Karttamerkinnät 
esitellään alempana luvussa 3.3.2. 

3.3.1 Taustatietoja vastaajasta 
Vastaajista suurin osa eli noin 36% on työikäisiä, eli 30-65 –vuotiaita. Seuraavaksi eniten vastauksia saatiin ikäryhmästä 65-80, eli noin 18% vastaajista. 

 

 

 

Kuva 2: Vastaajien ikäjakauma 
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Vastaajista suurin osa on Kouvolan nykyisiä tai entisiä asukkaita, eli noin 55 % vastaajista. 

 

 

 

 

 

Kuva 3: Vastaajien yhteydet Kouvolaan 
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Puustoisia alueita hyödynnetään eniten lenkkeilemässä (44%), lähes yhtä paljon näkemällä säännöllisesti puustoisia alueita ikkunoista (42%), ja kolmanneksi 
eniten koulu- tai työmatkoilla (38%).  

 

 Kuva 4: Kysymyksen nro 3 vastausten jakautuminen 
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3.3.2 Karttakysymykset 
Karttamerkintöjä saatiin yhteensä 214. Karttamerkinnät nykyisistä puista saivat 128 merkintää (Keltaiset symbolit), ja toiveet uusista puista 86 merkintää 
(Siniset symbolit). Kuvien yhteydessä oleviin tekstiruutuihin on koottu vastaajien kommentteja merkitsemistään puista tai puuryhmistä. Kaikkiin 
karttamerkintöihin ei oltu lisätty kohteeseen liittyvää kuvausta tai lisätietoja. 

 

Kuva 5: Kaikki karttavastausten merkinnät Maptionnaire-ohjelman näkymässä 
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Rykmentinpuisto ja varuskunta-alue  

- Perinnepuita 
- Tuovat iloa kaikkina vuodenaikoina 
- Alueen puistomaisuus on tärkeää 

Kirkkomäki 

- Alueen eläimistö on puuryhmän 
takia eloisaa 

- Kokonaisuus ja yleisilme alueella 
muodostuu puista 

  

Pääportinkatu ja Prikaatinpuisto 

- Puuryhmä: Tarjoaa näkösuojaa ja 
torjuu kaupunkipölyn kulkeutumista 
pihalle. Lisäksi vaimentaa melua. 
liito-oraviakin metsikössä asuu ja 
tarjoaa suojaa ja pesäpaikkoja 
linnuilla ja muille eläimille. Palanen 
luontoa lähellä keskustaa. 

- Paksuja, isoja ikihonkia 
  

Kaunisnurmi ja Kouvola-puisto 

- Hienoja puuryhmiä, havu- ja lehtipuita 
- Vanhoja, isoja puita 
- Antavat kesällä ihanasti varjoa 
- Tuo vihreyttä alueella 
- Maisemallisesti merkittäviä puita 
- Tunnelmallista varjoa 
- Puisto rauhoittaa vilkkaan risteyksen vieressä 

 

Pysäköintialueen pääty, vaahterat 

- Huikean värisiä 
- Upea ruska 

 

Kaupungintalonpuisto 

- Kiva puistoalue 
- Puiden reunustamalla kadulla tulee 

vaikutelma vehreästä kaupungista 
- Hieno mänty 

 

Lääninpuisto ja Paimenpuisto 

- Vanhoja puita 
- Keskuskirkon ympärillä on hienoja 

viheralueita jossa linnut viihtyvät 
 

Kuva 6: Kouvolan läntisen keskustan karttamerkinnät Maptionnaire-ohjelman näkymässä 
sekä niihin lisätyt kommentit 
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Kaupungintalon edusta 

- Lehmus, jo ihan kivan kokoinen. Pitäisi säästää 
vielä ainakin 50 vuotta 

- Kuusi, edes jotain vihreää ko. paikalla 
 

Manski 

- Väriä Manskille  
- Puut ovat tärkeä osa Manskin tunnelmaa ja 

varjostavat kuumina kesäpäivinä 
- Odotan Manskin puiden kasvavan, jolloin ne 

lisäävät kävelykadun viihtyisyyttä ja antavat 
kesällä viilennystä kadulla liikkujille 
 

Pilkepuisto ja aseman ympäristö 

- Rautatienomenapuut, näyttävä kukinta ja kasvumuoto, 
viittaa Kouvolan asemakaupunkihistoriaan 

- Aseman seudun vanha tunnelmallinen lehmuskujanne  
- Hallituskadun kaunis vanha lehmuskujanne 
- Jalopuut ja pähkinäpensaat  

 

Keskuspuisto 

- Harvinaisen suuria tammia, vaahteroita ja 
hevoskastanjoita 

- Kauneimpia paikkoja Kouvolassa kävellä 
puiden katveessa 

- Kauniita vanhoja puita  
- Keskustan vilpoisa keidas 
- Keskustan yksi väripilkku 
- Hevoskastanjat ja muut jalot lehtipuut 

viestivät kulttuuriympäristöstä, ei 
metsästä. isot puut ovat mahtavia jo 
olemukseltaan 

- Ihanaa varjoa 
- Kukkivat hevoskastanjat 

 

Salpapuisto 

- Vaahterat, harvinaisen iso ja 
kauniinmuotoinen ryhmä 

- Vaahterat, kaunis väritys 
syksyllä 
 

Veikko Talven puisto 

- Vaahterat ja tammet, antavat 
mainion suojan paahtavalta 
auringolta istahtaa puistonpenkille 

- Vehreys työmatkan varrella 
piristää päivää 
 

Jaakonpuisto 

- Koivut ja Jaakonpuisto kuuluvat 
yhteen 

- Monenlaisia havu- ja lehtipuita 
 

Tuulensuoja 

- Useita erilaisia puita, luovat 
alueelle ilmeensä 
 

Kuva 7: Kouvolan ydinkeskustan karttamerkinnät Maptionnaire-ohjelman näkymässä sekä 
niihin lisätyt kommentit 
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Kalevankatu 

- Alkukesällä ihanan tuoksuinen 
lehmuskuja. Antaa kävelijälle 
ja pyöräilijälle hyvin varjoa 
 

Karjalankadun männyt 

- Vanhat männyt jylhiä kesällä 
sekä talvella 
 

Urheilupuisto 

- Puut tuovat lisäarvoa urheilupuiston 
alueelle 

- Puut kuuluu urheilupuistoon 
- Urheilupuistossa on ilmavasti 

upeita, suurikokoisia ja Suomessa 
luontaisesti kasvavia puita 

- Näkymä pesäpallostadionilta on 
hieno kun on niin vihreää 
 

Hallituskatu 

- Kauniita lehmuksia, mutta 
ikävä kyllä lahoja 

- Vanhoja hienoja vaahteroita 
 

Kuva 8: Kouvolan keskustan itä- ja pohjoispuolten karttamerkinnät Maptionnaire-
ohjelman näkymässä sekä niihin lisätyt kommentit 
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Alakyläntie 

- Hieno poppelikujanne 
 

Vilppulanraitti 

- Kaunis tammikuja 
 

Kymenlaaksontie 

- Sembramäntyjä tai 
makedonianmäntyjä 

- Isot kävyt herättävät huomiota 
ja keräävät harvoin nähtyjä 
lintuja niitä syömään 

Kiskoraitti 

- Yksi Kouvolan keskusta-alueen 
kauneimmista paikoista, jossa vanhat 
jalolehtipuut kiertävät saumattomasti 
vanhoja veturitalleja 
 

Tunnelikatu/liikenneympyrä 

- Useita lehtipuita. Kokonaisuus ja 
yleisilme alueella muodostuu puista 
 

Myllypuronkatu 

- Tervaleppiä. Erilainen puurivistö, ei 
aina vain lehmusta. 
 

Kylänraitti 

- Upea hopeapajukujanne, jota 
reunustavat vanhat ja suurikokoiset 
puut. Erityisen merkittävä puiden iän 
sekä tyypin vuoksi – harvoissa 
paikoissa näkee näitä värisävyjä 
 

Myllypuronraitti 

- Lehtipuita. En muista nimeä, ovat 
upeita kun ne kurottavat oksiaan 
pyörätien yli 
 

Haanojanpuisto 

- Koivuja ja haapoja. Alue 
muodostuu puista, näkyy kauas, 
kaunis alue. 
 

Tasankotie 

- Korkeita kuusia 
 

Kuva 9: Kouvolan keskustan eteläpuolen alueiden karttamerkinnät Maptionnaire-ohjelman 
näkymässä sekä niihin lisätyt kommentit 
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Alla olevissa kuvissa on esitetty alueittain merkinnät kysymykseen ”Minne tarvittaisiin lisää puita?” sekä niihin liitetyt kommentit. Suurimpaan 
osaan merkinnöistä ei oltu lisätty tarkennuksia tai kommentteja. 

 

 

Yleisiä kommentteja ydinkeskustasta: 

-Yleisesti keskustan aluetta vehreämmäksi, kun betoni jää kaikille 
päällimmäiseksi mieleen…eikä vesistöäkään keskustaan saa 

- Keskustassa saisi olla enemmän puita. Nämä toisivat luontoa 
lähemmäs betonia ja virkistäisivät asukkaita. Lisäksi ilmanlaatu 
kenties paranisi ja helteillä viilentäisivät ilmaa 

- Kouvolassa ihan liikaa lehmuksia. Enemmän kastanjoita ja tuijia 

 

Mutkapuisto 

-Jaloja lehtipuita 

 

Hallituskatu/radanvarsi 

-Karu karmea näky ikkunasta 

 

Jaakonpuisto 

-Koivuja pois ja kirsikkapuita 
ja japaninvaahteroita tilalle 

 

Hallituskatu/Matkakeskus 

- Havupuita. ne olisivat kauniita katsoa kun odottaa bussia 
- Olisi kiva jos junareissun jälkeen pääsisi hengähtämään 
- Matkakeskus kaipaisi pysyviä istutuksia, jotka raikastaisivat alueen ilmettä 
myös talviaikaan 
- Kotimaisten havupuiden erikoismuotoja, esim. suru- tai käärmekuusia, 
puna- tai keltavuosikasvaimellisia kuusia. Havut sitovat hiekkakentän pölyä 
ja antavat tuulensuojaa 

 

Kauppahalli 

-Kauppahallin etupiha saisi hyvää 
kasvojenkohotusta muutamasta 
puusta, nyt alue on kuivan ja karun 
näköinen 

 

-Torin ympäristölle lisää lehmuksia sekä kapeita havupuita 
-Torilla ois kiva olla puita. Kivinen ja kolkko tunnelma ilman. 
-Torilla voisi olla vähän vihreätä koska kauppiaat mahtuvat sinne hyvin 
-Olisi hienoa jos torille saataisiin muutama puu, pehmentäisivät 
toriympäristön karuhkoa ulkonäköä ja tarjoaisivat varjoa kesällä. Torilla 
viihtyisi paremmin myös työeväitä syömässä 
-Havupuita torin, talojen ympärille (ei hautausmaapuita) 
-Torikatu kaipaisi jotain pehmentämään ympäröivien rakennusten 
yleisvaikutelmaa. Esim. pihlajat voisivat tuoda väriä talvellakin 

Kaupungintalonpuisto 

-Huonosti kasvavat kituhavupuut 
veks ja tilalle katajaa tai matalaa 
havukasvia 
-Kirsikkapuita 

Kuva 10: Kouvolan ydinkeskustan karttamerkinnät toivotuista puista Maptionnaire-
ohjelman näkymässä sekä niihin lisätyt kommentit 
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Eteläpuisto 

-Kirsikkapuita 

 

Kotkankallionkatu-Penttilänkatu 

-Kotkankallionkadun reunat erityisesti 
tällä pätkällä ovat hyvin paljaat ja 
kadulla on tylsää ja tuulista kulkea. 
Puut parantaisivat tilannetta.  

 

Myllypuronkatu/Haanojanpuisto 

-Puuryhmiä kadun varteen tai 
puurivistö. Laakea nurmialue vailla 
puustoa. Puut antaisi näköä tiellä 
liikkujalle.  

-Tien reunuksen rajaaminen 
puurivistöllä tai puuryhmillä 

 

Suomenkatu 

-Suomenpuistoon lisää puita koko 
matkalle Myllypuronkadulta 
Kymenlaaksontielle 

-Pienehköt puut sopisivat 
maisemaan 

 
Haanojanpuisto 

-Puuryhmiä, ankea alue 
-Uusimisen tarve alueelle. 
Sähkölinja hallitsee maisemaa. 
-Laaja leikattu nurmialue ilman 
puita. 
-Avointa aluetta turhan paljon. 
Puut antaisi yhtenäistä ilmettä. 

 

Tasankotie/liikenneympyrä 

-Sisääntulo Kouvolaan. Puusto 
antaisi kaupunkivaikutelman 

 Kuva 11: Kouvolan keskustan eteläpuolen alueiden karttamerkinnät toivotuista puista 
Maptionnaire-ohjelman näkymässä sekä niihin lisätyt kommentit 
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3.3.3 Puiden merkitys kaupungissa 
 

Karttakysymysten jälkeen monivalintakysymyksiä oli lisäksi kaupunkipuiden merkityksestä sekä kaupunkipuuston kehittämisestä (Kysymykset 3, 4 ja 5). 

Reilut 50% vastaajista koki, että puut tekevät kaupungista viihtyisämmän. Seuraavat kolme vaihtoehtoa jakautuivat melko tasaisesti, eli noin 48% mielestä 
puut korostavat vuodenaikojen vaihtelua, 44% mielestä puut suojaavat auringolta ja/tai tuulelta ja 39% mielestä puut suojaavat katupölyltä ja/tai melulta. 

 

 
Kuva 12: Kysymyksen nro 4 vastausten jakautuminen 
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Avoimia vastauksia kysymykseen nro 4 saatiin 20. Vastauksissa korostuvat erityisesti puiden ekologiset hyödyt: 

Puut tekevät ilmasta raikkaamman 

Parantaa ilmanlaatua 

Puut kertovat historiaa. Kouvola ei saa tuhota niin innolla vanhoja puita 

Tekevät kaupunkiympäristöstä mielenkiintoisemman ja mahdollisesti monipuolistavat kaupungin eliöstöä. Tekevät keskustasta varmaan myös 
houkuttelevamman näköisen, kelpaa ottaa somekuvia. 

Linnut ja eläimet tarvitsevat puita ja pensaita lisää 

Puut ovat eläviä olentoja. 

Puhdistavat hengitysilmaa ilmansaasteilta 

Lisäävät luonnon monimuotoisuutta mm. eläimistöä 

Puut ovat kauniita, valokuvaan niitä usein. 

Puut ovat myös hiilivarastoja ja näin torjuvat ilmastonmuutosta. 

Vihreä Kouvola.... 

Puut tekevät kaupungista kauniin! 

Auttavat tasaamaan ilmastonmuutoksesta johtuvia tulvia tai kuivia kausia 

lisää luonnon monimuotoisuutta 

puut merkitsevät minulle kaikkea... rakastan puita... sillai... 

Tuo luonnon kaupunkiin, pehmentää betonimaisemaa ja rakennettua ympäristöä. 

Luontoarvoja kaupungissa. 
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3.3.4 Kaupunkipuuston tulevaisuus 
 

Monivalintakysymykset 5 ja 6 käsittelivät kaupunkipuuston tulevaisuutta.  

5. Kysymyksessä kysyttiin kaupunkipuiden määrää rakennetussa ympäristössä. Selkeä enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että kaupunkipuita voisi olla 
enemmän, ja ainoastaan alle 5% mielestä puita voisi olla vähemmän. 

 Kuva 13: Kysymyksen nro 5 vastausten jakautuminen 
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6. Kysymyksessä kysyttiin mielipiteitä erilaisista kehittämisehdotuksista kaupunkipuustolle. Selkeän enemmistön (noin 49%) mielestä kaupunkipuuston 
lajistoa pitäisi monipuolistaa. Noin 38% mielestä katu- ja yksittäisten puiden määrää tulisi lisätä ja 28% mielestä puistopuiden määrää tulisi lisätä. 
Yhteisöllisiä istutustapahtumia kannatti noin 22% vastaajista, ja kaupunkipuista tiedottamista 29%.  

 

 Kuva 14: Kysymyksen nro 6 vastausten jakautuminen 
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Avoimia vastauksia 6. kysymykseen saatiin 20, ja niissä korostui erityisesti toiveet kirsikkapuistosta, puulajien lisääminen sekä hyötykasvit: 

- Katujen varsien siistiminen risukoista, isojen kuuseinien poistaminen varjostamasta talojen lähettyviltä 
- Perustetaan se kirsikkapuisto lääninpuistoon tai asemalta musekortteliin päin polkuna 
- Puita voisi hyödyntää erilaisin valoin ja saada niiden rakenteita näkyviin ns kausi ja syysvaloina 
- Muistamalla myös kestävät, kotimaiset sekä lehti- että havupuitten erikoismuodot poikkeavine kasvutapoineen, väreineen tai lehtimuotoineen 
- Lisäyksenä katupuustokohtaan: Manski on aivan liian karu, sinne ehdottomasti katupuita!! Tuovat viihtyisyyttä ja helteellä varjoa, jolloin 

kävelykadun oleskeluidentiteetti toteutuu paremmin. 
- Leikkaamalla puiden määrää 
- Puut poistettava, myös puistot .kaavoitettava uusille rakennuksille pois nykysestä joutokäytöstä 
- Ei missään nimessä kylttejä. Ne ovat teennäisiä. Luonto itsessään on parasta. 
- Kukkivien ja isoksi kasvavien lehtipuiden lisääminen. Värin lisääminen, kuten japanin vaahteran istuttaminen. Pitää miettiä myös miltä Kouvola 

näyttää 60 vuoden päästä. Jatkuvuus ja visio. Ihan liikaa lehmuksia vaikka suht hienoja onkin. Uusille kaduille voisi vaikka välillä istuttaa tuijia ja 
katajia. Enemmän kärhöjä ja villiviinejä. 

- Erilaiset teemapuistot: syötävä puisto, kirsikankukkapuisto, vaahterapuisto, mini-Mustila, lintuja-houkutteleva-puisto. Lasten oma pikkumetsä. 
Puiden istuttaminen myös koirapuistoihin. Harvinaisempien puulajien istuttaminen, esim pirkkalan koivu istuttaminen keskeiselle paikalle. 
Kaupunkien väliset ystävyyspuut. 

- Ydinkeskustan ulkopuolella kävelyreittien varrella olevia puustoalueita pitää hoitaa järjestelmällisesti. Nyt ne on yhtä hoitamatonta ryteikköä ja 
kuitenkin iso osa kaupunkilaisista liikkuu ja asuu näillä alueilla eikä Kouvolankadun tms. varrella. 

- Yhteistyö Mustilan arboretumin kanssa. Uusia puulaji kokeiluja 
- Kirsikkapuiston perustaminen, paikkaan, johon on helppo päästä joka puolelta laajaa kaupunkia. 
- Kouvolaan voisi istuttaa myös puulajeja, jotka vahvistaisivat kaupunkikulttuuria ja yhteisöllisyyttä. Tällaisia voisivat olla hyötypuut, joista 

kaupunkilaiset saisivat vapaasti poimia hedelmiä (esim. omenapuut) tai kirsikkapuupuisto, joka olisi jo nähtävyys itsessään ja mahdollistaisi 
kirsikkapuujuhlien järjestämisen. 

- Alue mihin istutetaan yksi puu jokaista syntynyttä kouvolalaista kohden? 
- Hallitusti lisääminen/ uusiminen. Ei liikaa. Kouvolan merkkihenkilöille tai hänelle, joka on tehnyt jonkin hienon aloitteen/ aikaansaannoksen, voisi 

istuttaa oman puun puistoon ja siitä tiedotus julkisuuteen + bileet pystyyn! 
- Viherkattoja voisi myös olla enemmän, mikäli katujen ja puistojen auki repiminen istuttamista varten on rankkaa hommaa 
- istuttamalla lisää puita. sillai. 
- Säästää vanhaa puustoa, mm rakennustoiminnan yhteydessä. 
- Kouvolaan voisi tehdä kirsikkapuupuiston oleskeluun sekä eläimiltä aidatun mutta muuten vapaapääsyllisen hyötykasvipuiston jossa kuka vaan voisi 

käydä syömässä antimia ja opettamassa lapsille, miten mikäkin laji kasvaa. Asiaa voitaisiin viedä eteenpäin talkoo ja vapaaehtois-/järjestötoimin. 
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3.3.5 Avoimet vastaukset 
 

Lopuksi vastaajille annettiin mahdollisuus vapaamuotoiseen palautteeseen. Vastauksia saatiin 13 kpl: 

- Kirsikkapuisto/alue Kouvolan keskustaan! 
- Voisiko joku Puistoalan ammattilainen käydä tsekkaamassa kaava-alueilla ettei nyt ihan mitä vaan kaadeta/saa kaataa. Olin matkoilla ja kotiin 

tullessa postiluukusta oli tullut kyyninen ilmoitus puun kaadosta. Vahinko oli jo tapahtunut. 100 v. Tammi oli kaadettu, se oli tonttimme viimeinen 
puu. Touhukas taloyhtiön hallituksen aktiivi on jo kaadattanut aiemmin muut tontin puut pois "varjostamasta"taloa.. 

- Miksi ne puut on niin tarkeita pihoilla? 
- Koska asemapuisto on ensimmäisenä kaupunkiin tulijoitten edessä ja toimii käyntikorttina, toivoisin, että sen hoito ei roikkuisi puolinaisena vain sen 

vuoksi, että alueen kohtalo on avoin. Jos alue myllätään täysin jonkin uudisrakentamisen takia, älkää unohtako alueelta pois puita. Aseman seutu on 
nytkin tosi harmaa ja betoninen verrattuna näkymään vaikka 1960-luvulla aseman rakentamisen jälkeen. 

- Olisi hienoa, jos kaupunkilaisten tarpeet/mielipiteet jonkin tietyn alueen tai kohdan osalta otettaisiin huomioon; esim. jonkin puun poisto tai uusien 
istuttaminen. 

- Lehdet poies 
- Olen asunut koko elämäni Kouvolassa ja ollut huolissani puiden ja varsinkin metsien vähenemisestä. Aihe on todella tärkeä. Minusta tuntuu kuin 

Kouvola olisi ottanut harkitun askeleen kohti "suurkaupungistumista" vaikka olisi pitänyt tehdä erilainen peliliike ja mainostaa Kouvolan olevan 
Suomen vihrein ja metsäisin kaupunki lisäämällä puustoa, ei hakkaamalla niitä pois. Olen ollut välillä jopa järkyttynyt suuntauksesta ja harkinnut 
muuttoa pois jonnekin missä on vihreämpää. Liikun todella paljon luonnossa ja nykyisin on sääli että joutuu autolla ajamaan kauas pois että näkee 
oikeaa metsää tai luontoa. Toivon todella että harkitsisitte puiden lisäämistä eikä hakkuita. Mahdollisuus olisi tehdä tästä Suomen viihtyisin 
kaupunki, mutta valitettavasti suuntaus on ollut toistaiseksi päinvastainen. Käyrälammen pilaaminen oli hirveä teko. Ennen se oli viihtyisä uimaranta 
ja nykyisin aivan kamala ja karu. Ikävä kyllä lapsuuden tärkeistä maisemista ei ole enää paljon jäljellä. 

- Rakennettaessa uutta, olisi hienoa jos vanhoja isoja puita voitaisiin säästää. Vaikka istutetaan uusia, niillä menee vuosikymmeniä kasvaa isoksi. 
Manskin remontin aikaan surin puita jotka olivat vasta nuorukaisia, jotka revittiin pois. Uudet muistuttaa hernekeppejä istutuspöntöissään. Voiko 
kaupunkisuunnittelua tehdä luonto edellä? Lisää puita, lisää niittyjä (vähemmän golfkenttänurmea, vähemman leikattavaa). 

- Täällä on paljon hienoja puita. Tammia saisi olla vielä lisää, samoin vaahteroita. Kiva kun Manskille koitetaan tuoda vihreyttä ja varjoa puiden 
avulla, niistä tulee hienot jahka kasvavat lisää. Kouvolan keskustassa saisi olla puistoterassi, sellainen täältä puuttuu. 

- Kaupunkimetsiä ei saa hakata yhtään missään tapauksessa 
- Täällä on ihanat puistot ja kauniita patsaita niissä. Rakastan Kouvolan keskustan hyvin hoidettuja puistoja. Kiitos puistotyöntekijöille! - Odotan vielä 

sitä aikaa, kun kaupunki ehtii/ saa lottovoiton, jotta Kotkankallionkatu 16:n pusikoitunut metsikkö saataisiin kuntoon (siinä oli entinen mummolani). 
- Myös hyötykasvit saasteettomissa paikoissa hyödyttäisivät sekä lintuja että ihmisiä 
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- Tällä hetkellä puistikot alkoholisoituneiden tai huumeiden käyttäjien käytössä ja niissä on koirien jätöksiä. Ei tee mieli mennä niihin lasten kanssa 
hygienia- ja turvallisuus näkökulmasta.. 
 

4 YHTEENVETO 

Kouvolan keskustan kaupunkipuita koskeva kysely oli avoinna lokakuussa 2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 106 asukasta ja karttamerkintöjä kertyi 214.  

Sekä kartta- että monivalintakysymysten vastausten perusteella puut ovat asukkaille tärkeitä vuodenaikojen vaihtelun ja kaupunkiympäristön viihtyisyyden 
kannalta. Niiden koetaan myös vähentävän melua ja katupölyä sekä parantavan ilmanlaatua. Erityisesti huomiota saivat vanhat ja kookkaat puut sekä 
erikoisemmat lajit. Nykyisten merkittävien puiden karttamerkinnöistä nousi esiin mielenkiintoisia yksityiskohtia ja useita eri puulajeja.  

Nykyisistä puista eniten karttamerkintöjä saivat keskuspuiston puut. Muista alueista esiin nousivat asemanseutu, Kouvola-talon puisto sekä Urheilupuisto. 
Uusia puita toivottiin erityisesti ydinkeskustan tiiviimmin rakennetuille alueille, kuten torin ympäristöön sekä Manskille. Puulajeihin toivotaan 
monipuolisuutta, ja erityisesti mainintoja tuli kirsikkapuista sekä hyötykasveista. 

Kaupunkipuiden haasteena ovat erityisesti maanalainen kunnallistekniikka, eli erilaiset kaapelit ja putket. Koneellinen kunnossapito ja kasvuolosuhteet 
tuovat myös omat vaatimuksensa.  

Kyselyn avulla saatiin arvokasta tietoa Kouvolan kaupunkipuista ja vastauksia tullaan hyödyntämään katu- ja viheralueiden kasvillisuuden 
saneeraushankkeissa sekä mahdollisissa uudiskohteissa.  
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