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Niityt
• Toivoisin biodiversiteettiä lisääviä toimenpiteitä Kouvolan viheralueilla; so. niittyjen perustamista, 

ojien ja ojanpientareiden jättämistä vähemmälle käsittelylle (tietenkin niin, ettei turvallisuus 

yms. vaarannu), monilajisen puistokasvillisuuden suosimista.

• Kaupungin viljelemättömien peltoalojen muuttaminen kukkaniitty/perhospelloiksi. Voisi olla 

myös kevyitä polkuja, joihin saisi viedä esim. hyönteishotelleja ym. Mutta olisivat kuitenkin 

ns.luonnontilaisia.

• Osan kenkäkukkuloiden rinteistä voisi muuttaa kukkaniityiksi, kukkapenkkeihin pitäisi saada aina 

vihantaa kasvustoa ja erilaisia luonnonkukkia tai vanhoja perennoja. Puistoon voisi istuttaa 

hedelmäpuita ja marjapensaita, jotta kerrostaloissakin asuvat saisivat nauttia marjoista ja 

hedelmistä. Niitä sopisi ei hoidetulle alueelle ikään kuin metsäpuutarhaksi. Viljelyastikoitakin voisi 

tuoda reunamille yhteiskäyttöön tai vuokralle. Jäätelökahvikoju olisi ihana kesäksi ja miksi ei joskus 

talvellakin, se voisi toimia järjestöjen varausten perusteella. Olisipa hienoa, jos vaikka suihkulähteen 

jään saisi joskus luistelukuntoon perheen pienimmille. Urheilupuistossa voisi järjestää koko 

kaupungin puutarhajuhlia ja talvikarnevaaleja.



Niityt

• Ehdottaisin, että näkyvillä alueilla / teiden varsilla olevia nurmikoita jätettäisiin ajamatta ja kylvettäisiin 

tilalle niittykukkia pölyttäjille. Tässä vastaava projekti esitelty Englannista: https://www.bbc.com/news/uk-

england-48772448

• Tasankotien vieressä, Vinttikaivontien ja Haanojan lammen laskuojan välissä, osittain sähkölinjan alla 

sijaitsevan nurmikkoalueen muuttamista niityksi. Kyseisen nurmikkoalueen jatkeena on jo saman sähkölinjan alla 

Kymenlaaksontien suuntaan olemassa luonnontilainen niittyalue, jonka jatkoksi tämä alue sopii hyvin.

• Eskolanmäentien varrella olevat kumpareet/meluvallit. Niiden alueelta ajetaan "nurmikko" vain kerran 

kesässä siinä vaiheessa kun heinikko on kasvanut jo todella pitkäksi. Mielestäni jo se pitkäksi kasvanut heinikko 

on siistimpi ja kauniimpi kuin maahan jätetty pitkä ajamisjäte, jota ei siis koskaan ajamisen jälkeen korjata pois. 

Nämä vallit olisivat mielestäni oivallinen kohde kukkaniittyjen perustamiselle. 

• Ummeljoen pelloille auringonkukka ja hunajakukkaistutukset. Puolet pellosta näin jaettuna kuin Ukrainan lippu. 

Kaupungin viljelemättömät peltoalat

• Asuinalueille, päiväkodeille ja vanhusten palvelutaloille voisi perustaa omia kasvimaita. Aina löytyy 

ihmisiä jotka olisivat innostuneet ns. omavaraisuudesta. Ainut on, että miten kasvimaita suojeltaisiin ilkivallalta 

mm. asuinalueilla

• Ajaa about puol metriä multaa tulevan RRT-terminaalin kentälle ja istuttaa siihe puun taimia ja kylvää heinän. 

Siin tulis samalla niittyä ja metsää/hiilinieluja. Se kun on muotia nyt.

https://www.bbc.com/news/uk-england-48772448
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Lavaviljely ja muu viljely
• Tasankotien vieressä, Vinttikaivontien ja Haanojan lammen laskuojan välissä, osittain 

sähkölinjan alla sijaitsevan nurmikkoalueen muuttamista niityksi. Kyseisen nurmikkoalueen jatkeena 

on jo saman sähkölinjan alla Kymenlaaksontien suuntaan olemassa luonnontilainen niittyalue, jonka 

jatkoksi tämä alue sopii hyvin.

• Ehdottaisin, että näkyvillä alueilla / teiden varsilla olevia nurmikoita jätettäisiin ajamatta ja 

kylvettäisiin tilalle niittykukkia pölyttäjille. Tässä vastaava projekti esitelty Englannista: 

https://www.bbc.com/news/uk-england-48772448

• Rusokirsikkapuisto Kuusankoskelle Sommelon ja Pallokentän välisille loiville rinteille tai 

Kuusankoskitalon takana olevaan puistoon. Kirsikkapuita voisivat ostaa kaupunkilaiset kuten 

Lappeenrannassa. 

• Myllykoskelle tarvitaan viljelypalstat. Täydellinen paikka olisi joen varressa Koivusaareen 

menevän tien varrella. Vain multa ja vesipumppu puuttuu.

• Esimerkkiehdotukset nurmikoiden muuttaminen niityksi ja viljelylaatikot olivat hyviä ideoita. 

Lisäksi vehreän alueen rakentaminen/lisääminen parantaisi Kouvolan keskustan viihtyvyyttä esim. 

torin lähettyvillä. Mahdollisesti viherkattojen rakentaminen voisi myös edistää kaupunkiluonnon 

tilaa.

https://www.bbc.com/news/uk-england-48772448


Lavaviljely ja muu viljely
• Jaalan terveysaseman edustalla oleva nurmikkokenttä. Alueelle voisi istutta hedelmäpuita ja 

marjapensaita asukkaiden silmien ja kehon iloksi ja hyödyksi. Nyt alue on vain tylsä nurmikkokenttä, 

josta ei hyödy edes pörriäiset.

• Kouvolan keskusta-alueella sijaitseva Kaupunginpuutarha voisi olla nimensä veroinen pilottikohde 

asuinalueiden yhteisöllisyyden, puutarha- ja luontoharrastusten ja luonnon monimuotoisuuden 

edistämisessä. Nykyiselle monotoniselle nurmialueelle lisättäisiin monilajisia, mm. pölyttäjille 

mieleisistä kukkivista puuvartisista, (maatiais)perennoista ja sipulikasveista koottuja istutuksia, 

joiden suunnitteluun, perustamiseen ja hoitoon naapuruston asukkaat voisivat osallistua. Tällä 

hetkellä Kaupunginpuutarhassa on puuston lisäksi vain leikattavaa nurmikkoa ja norjanangervoja -

siis kaikkea muuta kuin mitä alueen nimi antaa ymmärtää. Uusien perenna- ym. istutusten lisäksi 

Kaupunginpuutarhaan mahtuisi myös muutamia pieniä puutarhapalstoja (tai vaatimattomammin 

viljelylaatikoita), joita kaupunki vuokraisi kiinnostuneille alueen asukkaille. 

• Kotkankallionkadun ja Tikankadun välisen metsäalueen merkitystä alueen luonnon ja 

asukkaiden näkökulmasta. Metsikössä pesii mm. pikkutikka ja satakieliä, joista jälkimmäisen laulu 

on erityinen ilo lähellä kaupunkikeskusta asuville. Keskustan ja sen lähialueiden pieniä metsätilkkuja 

tulee säästää ja suojata kaikin keinoin: niitä ei tule nähdä vain tilaresurssina tuleville hankkeille. 

Täyteen rakennettu Kouvola ei houkuta muuttajia esim. pk-seudulta.



Lavaviljely ja muu viljely

•Keskikatu kävelykadun jatkoksi ja runsaasti kukkia myös muualle, kuin 

Manskille ja puistoihin. Esim. Osuuspankin ja keskikatu talojen viheralueille 

pensasaita, näin estää myös piha-alueen poikki kulkemisen. Lapsille voisi 

maalata hyppyruudukon vaikka suihkulähteen viereen.
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Niitot

• Voisiko niittynä olevien teiden ja kevyenliikenteen väylien ( varsinkin Jokisillantien reitti) pientareiden 

niiton tehdä vasta syksyllä. Kesällä luonnon kukat kaunistaisivat maisemaa ja houkuttelisivat 

mehiläisiä. Rahaakin säästyisi kun niittokertoja vähennettäisiin nykyisestä. Nyt pientareita niitetään 

2 - 3 kertaa kesässä. Niittokone kolhii vielä teiden varsille istutetut puutkin.

• Taajamien välisten kevyen liikenteen raittien pientareet esim. välillä Kouvola-Myllykoski jätetään 

luonnonniityksi. Näin kukkaketo ilahduttaisi pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja rullaluistelujoita. Nykyiset 

niittokoneen murjomat puut uusittaisiin ja kuolleet poistettaisiin pilaamasta tienvarsia.



Linnunpöntöt

Hyönteishotellit



Linnunpöntöt

•Linnun pönttöjä puihin, tekeminen ja asentaminen puihin. Vanhojen 

pönttöjen kunnostus/huolto ja uusia lisää.


