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1 Kyselyn alkutilanne 
 
Valkealan liikuntapuisto on monipuolinen liikuntapaikkojen ja palveluiden keskittymä. Alueella 
sijaitsee jäähallin ja tekonurmikentän/tekojään lisäksi muun muassa yleisurheilukenttä, 
fresbeegolfrata ja kuntorata/hiihtolatu sekä uima- ja liikuntahalli. Alueen läheisyyteen rakennetaan 
parhaillaan monitoimitaloa, johon keskitetään alueen lapsille ja nuorille kohdennetut julkiset 
palvelut, kuten päiväkoti, peruskoulu ja nuorisotilat. Alue liittyy Kouvolan muihin liikunta- ja 
virkistysalueisiin kuntoradan / hiihtoladun numero 3, Paaskoski kautta.  
 
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 tullaan vuoden 2022 aikana laatimaan kehittämissuunnitelma, 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 1.-
31.10.2021 Maptionnaire -ohjelmistolla Kouvolan kaupungin verkkosivuilla olleen linkin kautta. 
Kyselystä tiedotettiin asukkaita mediatiedotteella sekä sosiaalisen median julkaisuilla.  
 

2 Kyselyalue 
 
Kyselyalue sijaitsee Valkealan kirkonkylän kaakkoisosassa Toikkalantien molemmin puolin. Alue 
rajautuu pohjoisessa Likolampeen ja asutukseen, lännessä hautausmaahan ja kaakossa valtatie 15 
(Mikkelintie). 
 

 
Kuva 1. Karttakyselyn alue 
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3 Kyselyn sisältö 
 
Kysely koostui viidestä karttakysymyksestä, joihin vastaaja pystyi lisäämään joko karttapisteen tai –
murtoviivan, sekä halutessaan tekstimuotoisen selitteen. Lisäksi kysyttiin alueelle saapumistavasta 
ja toiminnasta siellä, kehittämistoiveista sekä pysäköintipaikojen riittävyydestä. Vastaajat saivat 
myös ehdottaa uusia kevyen liikenteen yhteyksiä ja toivoa oheispalveluita. Lopuksi vastaajalla oli 
mahdollisuus jättää vapaamuotoista palautetta. 
 

3.1 Kysymykset: 
 Miten saavut Valkealan liikuntapuiston alueelle? Valitse yleisin kulkutapasi. 

 Mistä paikasta yleisimmin saavut Valkealan liikuntakeskuksen sisälle? Merkitse sisääntulopaikka 

kartalle. 

 Mitä reittejä käytät liikkuessasi liikuntapuistossa? Merkitse kartalle yleisimmin käyttämäsi reitti 

kyselyalueen sisällä.  

 Merkitse kartalle 1‐3 paikkaa, jotka ovat mielestäsi kauneimpia, viihtyisimpiä tai muuten erityisiä ja 

sinulle merkityksellisiä. 

 Merkitse kartalle 1‐3 paikkaa, jossa on jotain korjattavaa, muutettavaa tai paikka on turvaton. 

 Merkitse kartalle 1‐3 paikkaa, jossa esteettömyys ei toteudu. 

 Mitä teet, kun vierailet liikuntapuiston alueella? Valitse 1‐5 tärkeintä asiaa. 

 Miten toivoisit Valkealan liikuntapuistoa kehitettävän? Voit kertoa toiveitasi uusista aktiviteeteistä, 

suorituspaikoista tai korjattavista nykyisistä suorituspaikoista. 

 Pysäköintipaikkoja tarvitaan mielestäni enemmän‐vähemmän (liukukytkin). Jos mielestäsi uusille 

pysäköintipaikoille olisi tarvetta, klikkaamalla alla olevaa palkkia pääset merkitsemään kartalle 

paikan niille. 

 Pyörätelineitä / pyöräpysäköintipaikkoja tarvitaan mielestäni enemmän‐vähemmän (liukukytkin) 

 Jos mielestäsi uusille pyörätelineille olisi tarvetta, klikkaamalla alla olevaa palkkia pääset 

merkitsemään kartalle paikan niille. 

 Merkitse kartalle mielestäsi alueelle tarpeellinen uusi kevyen liikenteen reitti 

 Mitä muita, kuin liikuntapalveluja alueelta mielestäsi puuttuu? Mikä? 

 Jos toivot välineiden / varusteiden vuokrauspalveluja, kerro alla mitä välineitä / varusteita. 

 Jäikö jotain tärkeää kysymättä? Haluatko kertoa vielä jotain Valkealan liikuntapuistoon ja sen 

kehittämiseen liittyen? 

 

3.2 Vastausten purku 
Karttavastaukset on purettu ja luokiteltu taustakartoille QGIS-paikkatieto-ohjelmalla. Jokaisen 
karttakysymyksen vastauksista on koostettu kartta, jossa vastaajien karttamerkinnät on esitetty 
pisteellä / viivalla. Monivalintakysymysten vastaukset on esitelty raportissa sekä graafisesti että 
sanallisesti. Muut vastaukset on kerätty listoiksi niiden aihepiirin mukaan.   
 
 

3.3 Kyselyvastaukset 
Kyselyyn vastasi yhteensä 410 asukasta. Eniten karttamerkintöjä tuli kysymykseen 
”Suosikkipaikasta” (348 merkintää) sekä ”Sisääntulo” (269 merkintää) ja ”Suosikkireitti” (291 
merkintää) -kysymyksiin. Muutosta kaipaava paikka -kysymykseen saatiin 157 merkintää. Muihin 
karttakysymyksiin saatiin 30-40 vastausta kuhunkin. (kuva 3) 
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Kuva 1. Kaikki karttavastaukset värein eroteltuina. 
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3.3.1 Saapuminen alueelle 
 
Vastaajilta kysyttiin, että miten/millä he saapuvat alueelle ja mistä kohtaa. Suosituimmat 
saapumispisteet Valkealan liikuntapuiston alueelle ovat sen toiminnallinen ydinalue eli liikunta-
/uimahallin sekä jäähallin välinen alue. Muita suosittuja sisääntulopaikkoja ovat Toikkalantien 
länsipää ja alueen itäosassa oleva pysäköintipaikka. Muutamia vastauksia kohdistui myös alueen 
eteläkulmaukseen. 
 

 
Kuva 2. Karttavastausten jakautuminen alueelle, alueelle saapuminen. Vastaajien merkitsemät sisääntulopaikat on merkitty 
karttaan sinisillä pisteillä. 

 
Selvästi suosituin tapa saapua alueelle on autolla (n. 120 vastausta). Seuraavaksi suosituimpia 
kulkutapoja ovat pyöräily/potkulautailu sekä kävely (n. 70 vastausta). Mopolla / moottoripyörällä, 
linja-autolla, hiihtäen tai apuvälineellä kuten pyörätuolilla saapuvia vastaajia oli vain muutamia 
kutakin. 
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Kuva 3. Karttavastausten jakautuminen vaihtoehdoittain, vastausten lukumäärä / kulkutapa 

 
3.3.2 Yleisimmin käytetyt reitit alueen sisällä 
 
Kysymykseen yleisimmin käytetyistä reiteistä alueen sisällä vastaajat merkitsivät reittejä 
pääsääntöisesti Harjunmäkeä kiertävälle kuntoradalle. Koska vastausten määrä on suuri, on muiden 
yleisten reittien analysointi aineistosta haastavaa. Kuntoradan ulkopuolista kulkua metsässä on 
eniten Fresbeegolfradan ympäristössä alueen itäosassa sekä ydinalueella liikuntapaikkarakennusten 
ympäristössä. 
 

 
Kuva 4. Karttavastausten jakautuminen alueella, käytetyimmät reitit on merkitty karttaa valkoisella. 
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3.3.3 Suosikkipaikat 
 
Vastaajat merkitsivät kartalle yhteensä 348 suosikkipaikkaansa. Eniten merkintöjä tuli alueen 
keskelle Valkealatalon, jäähallin ja yleisurheilukenttien alueelle. Suosituimpia paikkoja ovat niiden 
ohella sorakuopan alue liikuntapuiston itäosassa sekä pulkkamäki ja kuntoportaat 
yleisurheilukentän länsipuolella.  Alueen eteläosassa Harjunmäen metsäalueella vastaukset 
hajaantuivat melko tasaisesti koko alueelle, joskin muutamat paikat ovat saaneet toisia enemmän 
merkintöjä. Moni oli merkinnyt suosikkipaikakseen myös Likolammen ja erityisesti sen eteläpäässä 
olevan avantouintipaikan. 
 

 
Kuva 5. Karttavastausten jakautuminen alueelle, vastaajien merkitsemät suosikkipaikat on esitetty ortokuvassa valkoisilla pisteillä. 
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3.3.4 Korjattavaa, muutettavaa tai turvaton paikka 
 
Kysymykseen paikoista, jotka ovat turvattomia tai kaipaisivat muutosta ja kohennusta saatiin 157 
vastausta. Vastaajien merkitsemät paikat keskittyvät liikuntapuiston ydinalueelle rakennusten 
ympäristöön. Myös Likolammen ja fresbeegolfradan alueelle merkittiin runsaasti pisteitä. Jonkin 
verran asukkaat merkitsivät pisteitä myös metsäaluelle. Sen osalta muutostarpeet tulivat selkeästi 
esiin avoimissa vastauksissa. Turvattomista paikoista ei avovastauksien perusteella muodostu 
selkeää kuvaa muutoin kuin päällekkäisien toimintojen, kuten esimerkiksi fresbeegolfin ja 
kuntoradan käytön osalta.  
 

 
Kuva 6. Karttavastausten jakautuminen alueelle, korjattavat, muutettavat tai turvattomat paikat. Karttavastaukset on esitetty 
kuvassa keltaisilla pisteillä. 
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3.3.5 Paikat, joissa esteettömyys ei toteudu 
 
Paikkoja, joissa esteettömyys ei toteudu, merkittiin koko kyselyalueelle. Vastaukset hajautuivat 
hieman yllättäen myös metsäalueelle, jossa luonnollisesti esteettömyyttä ei voida kattavasti 
toteuttaa. Huomionarvoisimpina vastauksina voidaan pitää liikuntapuiston ydinaluetta eli 
Valkealatalon pihaa, urheilukenttiä sekä jäähallia. Avovastausten perusteella valaistuksen 
paikoittainen puute tai heikkous on suurin esteettömyyden toteutumisen tekijä.  
 

 
Kuva 7. Karttavastausten jakautuminen alueelle, paikat, joissa esteettömyys ei toteudu.    
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3.3.6 Toiminnallisuus 
 
Kyselyssä kysyttiin sitä, mitä vastaajat Valkealan liikuntapuiston alueella tekevät. Suosituimpia 
aktiviteettejä vastaajien keskuudessa ovat juoksu/kävely kuntopolulla (n. 140 vastausta) tai 
metsäpolulla (n. 120 vastausta). Myös hiihto on suosittua (n. 110 vastausta) uinnin ja avannossa 
käynnin lisäksi (n. 90 vastausta). Noin 60 vastaajaa pelaa alueella fresbeegolfia ja reilut 40 
vastaajaa käyttää Valkealatalon kuntosalia. Jalkapallon ja jääkiekon pelaaminen, luistelu, 
yleisurheilu, marjastus ja sienestys, liikunta palloiluhallissa ja lasten harrastusten aikainen oleskelu 
saivat kukin noin 30 vastausta. Vain muutama vastaaja viettää alueella aikaansa ystävien kanssa 
tekemättä mitään erityistä, harrastaa kiipeilyä tai käy suunnistamassa.   
 

 
Kuva 8. Vastaukset koskien alueen käyttöä. 
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Vastaajat, jotka vastasivat tekevänsä alueella jotain muuta, listasivat aktiviteeteikseen seuraavia 
asioita: 

- liikunnan opetus 

- mäenlasku (pulkkamäki) 

- evästely, makkaran paisto 

- porraskävely / ‐juoksu 

- maastopyöräily 

- lasten kanssa touhuaminen laavun lähellä 

- ulkoilu lasten kanssa 

- koirien ulkoilutus 

- luonnosta nauttiminen 

- kyydin odottaminen 

- lasten harrastusten seuraaminen 

- metsäeskarissa työskentely 

- lihaskunnon treenaus laavulla 

 

3.3.7 Kehittäminen 
 
Kyselyyn vastaajien annettiin kertoa ideoitaan alueen kehittämisestä sekä vapaamuotoisesti 
kommentoimalla että valitsemalla valmiista vaihtoehdoista. Vastauksia tähän kysymykseen tuli 
paljon ja niiden perusteella on helppo muodostaa kuva kipeimmin tarvittavista muutoksista. 
Avoimissa vastauksissa kyselyyn vastaajat toivoivat aluetta kehitettävän seuraavasti (paljon 
mainintoja saaneet asiat on lihavoitu): 
 
Metsäalue  

- Jatkossa kaupunki voisi kunnioittaa alueen luontoa, taannoiset hakkuut pilasivat hiihtomaisemia. 

- Kävelin pitkästä aikaa alueen itälaidalla ja kauhistuin, miten kulunutta maasto oli 

frisbeegolfalueella: mäntyjen alla ei juurikaan ollut enää aluskasvillisuutta, kaikki varvikko oli 

tallattu pois; uusia reittejä ei todellakaan tarvita enää lisää. Pian kirkonkylän mummojen 

lähimarjastusmaa on muisto vain. 

- Toivoisin myös, ettei hienoa kangasmaastoa mäen päällä ja metsäpolkualueita enempää "raiskata", 

alueella on huipusti marjoja ja mm. eri jäkälälajeja, joita olisi hyvä säilyttää (ei siis enempää alueita 

tallottavaksi, fribaradan alue on nykyään niin kovalla kulutuksella, että siinä on turmeltua aluetta 

tarpeeksi, toki hyvä, että harrastusmahdollisuus on siihenkin).  

- Ladun varresta ovat valitettavasti maisemat heikentyneet kaupungin metsähakkuiden takia. Tämä 

vei osan alueen virkistysarvoista. Toivottavasti kaupunki jatkossa jättää latujen/ulkoilupolkujen 

varret rauhaan. 

- Toivottavasti puunkorjuujätteet kerätään metsästä pois eikä metsää hakata enää. 

- Harjunmäen laavulle tarvitaan ulko‐wc 

 
Ulkoliikuntatapaikat 

- (Crossfit tyylinen) ulkokuntosali (useita vastauksia) 

- Samanlainen koriskenttä kun Mansikkamäellä jäähallin päätyyn. 

- Reaaliaikainen ja nykyaikaisempi latukoneen seurantajärjestelmä. Latuverkosto on hyvä. 

- Tykkilumilatu aikaisemmin käyttöön ja kaupunki kunnolla mukaan sen tekemiseen.  

- Golf range ja harjoitus greenit 

- Kiintorastiverkosto, joka voisi laajentua mm. vt15:n itäpuolelle.  



13 
 

- Padelkenttä (ulos) 

- Ampumahiihto sopisi hyvin urheilukentän läheisyyteen, kun Tyrrissä ei ole ajettuja latuja. 

- Tenniskenttä (useita vastauksia) 

- Kaukalo ulkojäiden tullessa 

- Yleisurheilukentän pinnoite pitää uusia pian (useita vastauksia) 

- Skeitti/skuutti ‐parkki 

- Pumptrack asfaltista. Paikkaa voisi käyttää pyörät, scootit ja rullalaudat. Trailit Oy tekijäksi ni tulee 

kunnollinen 

- Frisbeegolfin pelaajat ja lenkkeilijät/hiihtäjät on aika monesti törmäysvaarassa, joten reitistöjä 

pitäisi jotenkin järkevöittää. Kengistä tulee laduille hiekkaa. 

- Vt 15 alittava (hiihto)tunneli on ahdas ja epäkäytännöllinen. Se olisi syytä korvata uudella. 

- Hiihtoladut YU‐kentän kohdalla voisi kiertää jotenkin. Nyt latu jäässä/ hiekkainen, sillä autot ajaa 

ladun yli. 

- Reittien opasteiden korjaus 

- Fresbeegolfradan korien uusiminen 

- Tekonurmikentän uusiminen 

- Yleisurheilukentän pukuhuoneiden uusiminen 

- Kuntoradan leventäminen 

- Frisbeegolf radan parkkipaikalle pyörille oma alue ja telineitä mihin pyörät voi lukita kiinni 

- Maastopyörille tarkoitetun MTB radan rakentaminen 

- Kuntoportaille kunnon valaistus 

- Oma hiihtolatu pienille lapsille 

- Olisi myös kiva, jos ulkojää pidettäisiin paremmassa kunnossa tai yleisöluisteluihin olisi enemmän 

vuoroja hallissa. 

- Toivoisin dirtbike‐hyppyreitä/ harrastealuetta jollekin tähän sopivalle rinteelle. Esim alueen 

lounaiskulmassa voisi olla hyvä rinne hyppyreille, poissa muiden harrastepaikkojen tieltä.  

- Alueen kiertävä keskihaastava maastopyöräpolku olisi hyvä. Nyt polut menevät pitkälti ristiin 

frisbeegolfratojen kanssa.   

- Frisbeegolfradan laajentaminen harjun yläosalle 27 väyläseksi.  

- Muutama uusi väylä lisää frisbeegolf radalle. Muutaman väylän voisi poistaa. 

- Pururadan pohja ei ole tarpeeksi tasainen. Esimerkiksi hiihtolatuun vaikuttaa negatiivisesti, 

hiihtoladusta tulee epätasainen. 

 

Sisäliikuntapaikat ja Likolampi 
- Valkealatalon kuntosalin uudistaminen 

- Laajemmat aukioloajat uimahalliin ja avantosaunaan 

- Uimahallin puolelle pintaremonttia.  

- Yksi arkipäivä viikosta uimahallista (esim. tiistai tai torstai ryhmäliikunnat kielletty uimahallissa, joka 

arkipäivä 17.00 jälkeen kilpauimareita, vesijumippaa tai uimakoulua, kuntouinti menee väistelyksi). 

- Likolammen ulkosauna sellaiseksi, että sieltä pääsee pois, jos tulee himo löylynheittäjiä. Myöskin 

paikalta pitää saada pois tupakantumpit ja tölkit yms. jotka saattavat jäädä jalan alle. Välillä nuoriso 

viettää aikaa rantasaunalla, vaikka eivät ole uimassa. 

- Uimahalli tärkeä, sen toimintaa tulee tukea ja yhdistää palvelut ulkoliikuntaan.  

- Likolammen uintipaikan (kesä/talvi) kehittäminen, mm. toinen sauna 

- Likolammelle ja uimahalliin hyppytorni  

- Jos Valkealan uimahallia joskus uusitaan, niin 50 m uimarata olisi erittäin hyvä. Ylipäänsä 50 m 

uima‐allas johonkin päin Kouvolaa olisi erittäin tervetullut. 
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- Lapsiystävällinen ranta Likolammelle. Kesäisin kun muissa uimapaikoissa sinilevää, niin 

Likolammessa ei lähteiden takia. 

- Likolampi on tietääkseni aika syvä, mutta lammelta puuttuu kunnon laituri, josta voisi vaikka 

hyppiä. 

- Likolammelle esteetön laituri / uimapaikka 

- Toiset rappuset jonnekin, hiukan pidemmät ja jyrkemmät, kuntoilutarkoitukseen 

- Suksien voitelurakennus, suihku/sauna urheilukentän nykyisen rakennuksen paikalle tai nykyisen 

rakennuksen laajennus. 

 
Muuta 

- Pulkkamäki pitää pitää hyvässä kunnossa 

- Tekonurmen vieressä oleva jäähallin ilmastointikone pitää tavattoman kovaa meteliä. Meteli 

häiritsee todella paljon junnutoimintaa kentällä. Siihen olisi toivottavaa saada esim. meluesteseinä 

ilmastointikoneen ja tekonurmen väliin. 

- Geokätköjä 

- Ladun ja alikulun kautta tuleva jalankulkijaliikenne ei pitäisi ristetä. Tulee hiekkaa ladulle. 

- Nykyisten pysäköintipaikkojen asfaltointi  

- linja‐autopysäkin vierelle asfaltoitu levike autoille  

- Valkealatalon parkkipaikan ruudut ja asfaltti uusiksi. Ruudut ns. perhepaikoiksi leveämmillä 

ruuduilla.  

- Katukivetyksien uudelleen järjestys ja muutenkin opastus uusiksi.  

- Mikkelintien ja Toikkalantien päätyyn valomainokset, jossa pyörii uimahallin, urheilukentän 

infotaulut + muita mainoksia, muistuttaisia ihmisiä hyvistä kunnallisista urheilupaikoista ja 

liikkunnasta.  

- Valkealatalon peruskorjaus 

- Likolammen hyödyntäminen paremmin ja reitti lammen ympäri 

- Parempaa tiedottamista ilmaisista liikuntapalveluista.  

- Kaupunki tukemaan tykkilumiladun tekoa ym. niin, että lunta saadaan säilöön paljon enemmän kun 

on ollut. Lisäksi latu pitää olla ympäryslenkki, jolloin ei tarvitse väistellä vastaantulijaa. 

- Pulkkamäen tasaaminen myös talvella, laavun pulkkahyppyrin alastulon parantaminen 

- Pulkkamäen valaistuksen lisääminen 

- laavulle toinen tulisija 

- Roska‐astioita laavulle ja frisbeegolf radan varteen  

- Kevyenliikenteenväylän rakentaminen 15 tien varteen ABC:n ja Toikkalantien välille 

- Oma pulkkamäki pienille lapsille 

- Pyöräparkki Valkealatalon alapihalle. 

- Nuorille toimivampia paikkoja. Skeittiramppi, tai muu toiminnallinen paikka, missä etenkin 

nuoret/lapset voisivat oleilla kavereiden kanssa ja pelailla ja viihtyä. 

- Huolletaan nykyisiä, pidetään paikat siistinä, korjataan haljenneet asfaltit, reunakivet, parkkipaikat 

asfaltoidaan ja mainostauluja alueella muistuttamaan. 

- Pyöräteline johon pyörän saa rungosta kiinni 

- Lasten pulkkamäkeä voisi leventää ja pidentää.  Harjun ulkoilulenkit voitaisiin yhdistää 

Huikeinlenkkiin. 
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3.3.8 Oheispalvelut 
 
Vastaajilta saatiin jonkin verran toiveita kokonaan uusista palveluista Valkealan liikuntapuiston 
alueelle.  Eniten vastaajat toivoivat alueelle välineiden vuokrauspalveluita (47 vastausta). Toiseksi 
eniten kaivataan ulkokioskia (38 vastausta). Pyöränhuoltopistettä, hierontapalveluita ja 
sähköajoneuvojen latauspistettä toivottiin suurin piirtein yhtä paljon (n. 20 vastausta kutakin). 
 

 
Kuva 9. Vastausten jakautuminen, puuttuvat palvelut.  

 
Ne vastaukset, jotka koskivat liikuntapalveluita, on siirretty edelliseen kohtaan ”kehittäminen”. Alla 
olevaan listaan on koottu asukkaiden avoimissa vastauksissa esittämät toiveet oheispalvelujen 
osalta. 
 

- lasten leikkipuisto liikuntapuiston alueelle olisi hyvä lisä (useita vastauksia) 

- lasten kiipeilypuisto 

- Kunnollinen kahvio 

- minigolf rata (18 rataa) 

- ilmaisia liikuntatuokioita aikuisille lasten harrastusten aikaan.  

- suksienvoitelupalvelu 
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- kuntosaliohjelman laatimispalvelu 

- pururadan valojen huoltopalvelu, valot seisovat pimeänä vuodenaikana sammuksissa korjaamatta 

turhan kauan 

- urheiluhieroja 

- ulkovessat lasten kanssa liikkuville 

 
Asukkaat toivoivat vastauksissaan, että alueelta saisi vuokrattua seuraavia asioita, joista eniten 
toiveita tuli hiihtovälineiden ja erilaisten pyörien osalta: 
 

- frisbeegolfkiekkoja 

- hiihtovälineitä 

- jalkapalloja 

- luistimia  

- maastopyöriä 

- läskipyöriä (Fatbike) 

- lumikenkiä 

- polkupyöriä 

- sähköpyöriä 

- sup‐lautoja 

- pulkkia / liukureita yms. 

- sulkapallomailoja  

- yleisurheilu välineitä, kaikkia 

- skuutteja, tosin kunnollinen skuuttaus paikka puuttuu. 

 
3.3.9 Pysäköinti 
 
Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että alueelle tarvitaan lisää pysäköinti ja 
pyöräpysäköintipaikkoja. Vastaukset etenkin autojen pysäköintipaikkojen osalta ovat linjassa 
alueelle saapumistavan kysymyksen vastausten kanssa. Frisbeegolfradan P-paikka koetaan liian 
pieneksi ja ajoittain autoja on vastaajien mukaan pitkin poikin tien vierillä. 
 

 
Kuva 10. Vastausten jakautuminen, uusien pyöräpysäköintipaikkojen tarve. Suurin osa vastaajista (lohkon koko indikoi vastaajien 
määrää) kokee tarpeen uusille pysäköintipaikoille merkittäväksi (värin tummuusaste). 
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Kuva 11. Vastausten jakautuminen, pysäköintipaikkojen tarve. Suurin osa vastaajista kokee tarpeen uusille pysäköintipaikoille 
merkittäväksi. (Mitä tummempi pylväs, sitä tarpeellisemmiksi vastaaja kokee uudet pysäköintipaikat. Pylvään korkeus osoittaa 
vastaajien määrän). 

 
3.3.10 Uudet reitit 
 
Vastaajat toivoivat jonkin verran uusia reittejä. Eniten toiveita uusille kulkuväylille tuli 
Toikkalantien suuntaisesti tien itäpäähän. Lisäksi toivotaan kevyen liikenteen yhteyttä valtatie 15 
varteen sen luoteispuolelle. Yksi vastaaja toivoo reittiä yleisurheilukentän itäpuolelta hautausmaan 
pohjoispäähän. Lisäksi vastaajat esittivät toiveita Likolammen kiertävästä reitistä. Vastauksissa 
nousi esiin tarve hiihtoladuista erotetulle talviajan kävelyreitille metsään sekä Fresbeegolfradan 
erottamista kuntoradoista.  
 
Vastaajat olivat merkinneet reittitoiveita myös kyselyalueen ulkopuolelle. Liikuntakeskukselta 
toivotaan reittiä kirkon pohjoispuolitse viljelypalsta-alueelle ja uimarannalle sekä edelleen 
Huikeinlenkin kautta Hirsimäelle ja Lukkarinmäelle.  
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Kuva 12. Kuvassa on esitetty vastaajien toivomat uudet reitit keltaisilla viivoilla. 

 

 

Kuva 13. Kuvassa on esitetty vastaajien toivomat uudet reitit keltaisilla viivoilla kyselyaluetta laajemmalle alueelle. 



19 
 

3.3.11 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. Osa tähän kohtaan kyselyssä jätetyistä kommenteista on raportissa siirretty 
kohtaan 3.3.7.  
  
Yleisiä kommentteja 

- Palautetaan syrjäkylien liikuntapaikat 

- Nuorisolle tarvitaan alue, jossa voi parkourata tai kiipeillä. 

- Aktiivipuisto tarvittaisiin erityisesti Niinistöön, jossa lapsilla ei paikkaa liikkua ‐‐> 

häiriökäyttäytyminen. Lähiliikuntapaikka joko Niinistön tai Jokelan koulun pihaan. 

- Nuorisolle ajanvietettä, että on ajanvietettä eikä säre paikkoja 

- Toivoisin ehdottomasti Valkealan liikuntapuiston alueelle isommille lapsille tarkoitettua 

monipuolista kiipeilytelinettä! Loistava esimerkki on Vierumäen yleisurheilukentän päädyssä oleva 

todella monipuolinen ja moniulotteinen kiipeilyteline, joka haastaa hieman isompiakin lapsia. 

Valkealan alueen kaikki puistot ovat selvästi alle kouluikäisille suunnattuja. Tässä liikuntapuiston 

kehittämisessä olisi loistava tilaisuus panostaa nyt isompiin lapsiin! Kausalassa oleva parkourpuisto 

on myös mainio. Jotain tällaista extraa Valkealaankin, missä on paljon lapsiperheitä ja jo olemassa 

olevaa vetovoimaa.  Aikuisille olisi hieno juttu jokin ulkoliikunta/‐kuntoilupiste laitteineen. 

- Tämä kysely oli aika pielessä, ainakaan itse en kartalla nähnyt mitään reittejä, joita olisin 

ulkomuistista osannut merkata. Urheilun lisäksi kaipaisin elämyksellisyyttä / virkistymistä luonnon 

helmassa. Tykkään käydä laavulla nuotiolla, mutta siihen voisi panostaa enemmän tai jotakin 

samantyylisiä luontopaikkoja lähettyville. Ulkokuntosali taitaa valkealasta puuttua kokonaan. 

Kouvolasta puuttuu oikeasti hyvät & kunnon ulkokuntosalit kokonaan. 

- Lisää maastopyöräilyyn sopivia polkuja, tai olemassa olevien polkujen pientä parantamista, esim. 

kaatuneita puita pois poluilta, sillat ja pitkospuut kuntoon ulkoilureiteiltä 

- Nuorille monipuolista tekemistä. 

- Tytöille jumppia ja tanssi harastuksen mahdollisuus,ei aina tarvi viiä kouvolaan. 

- Toivoisin että tässä otettaisiin huomioon etenkin alueella kasvavat nuoret ja lapset, joilla ei ole 

iltaisin/koulun jälkeen mitään järkevää paikkaa viihtyä ja pelailla ystävien kanssa. Tämän takia 

meillä on Valkealan alueella kasvavaa häiriökäyttäytymistä. Ottakaa mallia Mansikka‐ahon koulun 

ympäristöstä, siellä on alueen nuorille mahtavat paikat hengailla ja toimia järkevästi. 

- Harjunmäkeä on kehitettävä monimuotoiseksi jokamiehen koko vuoden kattavaksi 

liikunta/ulkoilu/harraste paikaksi, nyt menty jostain!?kumman syystä ns. ei talvikunnossapitoa 

merkit vain puuttuneet! Elikä vain ladut ovat tärkeitä ja raivattu hienot aluskasvillisuusalueet latu‐

urille osalla niistä talvella vain muutama käyttäjä vuorokaudessa, tykkilatu eriasia!! 

- Älkää kehittäkö liikaa 

- Valkealassa on jo nyt todella upeat liikuntamahdollisuudet. Mukava kuulla, että niitä halutaan 

parantaa entisestään ja kehittää aluetta. 

- Jokelan‐Niinistön pururata olisi hienoa saada kuntoon. Olen kaatunut ko. reitillä törmätessäni 

kantoon ko. reitillä. 

- Hyvät opasteet, reittikartat, internetissä informoiminen ovat tärkeimpiä asioita kun halutaan 

ihmisiä liikkumaan. Etenkin kun halutaan houkutella muitakin kuin valkealan kirkonkylällä asuvia. 

- Pitäkää yllä nyt todella hyvää aluetta 
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Liikuntapaikkoja koskevia kommentteja 
- Hyvä, että on pukukopit ja vessat käytössä.  

- Uusi pinta ehdoton tekonurmi kentälle. Kentällä on paljon käyttäjiä ja kentän pinta on luokattoman 

huonossa kunnossa. Kouvolan tekonurmet ovat kovassa käytössä ja tarvetta niille on. Nykyisen 

kunto on päässyt jo niin huonoksi, että alusta on liian kova jopa nuorille pelaajille ja rasitusvammat 

ovat todellisuutta. 

- Laavun pulkkamäki talvisin hyvä. Ulkopaikkakuntalaiset kehuneet sitä. Talvisin ollut hyvä, kun 

laavulle päässyt vaunujen kanssa, toivottavasti pääsee jatkossa myös. 

- Valkealan tekonurmi on uusittava mahdollisimman pian. Vanha tekonurmi ja erittäin kova alusta 

estävät 11‐ vuotiaiden ja sitä vanhempien jalkapallojunioreiden säännöllisen  joukkueharjoittelun 

tekonurmikentällä, aiheuttaen jalkavaivoja. Tekonurmen uusiminen lisää alueen elinvoimaisuutta ja 

luo mahdollisuuden esimerkiksi vanhemmillekin KJP junioreille harjoitella kentällä säännöllisesti. 

Tämä lisää myös Valkealan alueen myönteistä mainetta vahvana urheilukaupunginosana. 

- Kaupunki voisi vahvemmin auttaa tykkiladun teossa 

- Skeittaaminen ja skoottaus ovat tällä hetkellä kirkonkylällä hyvin suosittuja nuorison parissa, talven 

osalta tilanne on ok kun mailapelihallilla on huippuolosuhteet, mutta kesällä on runsaasti 

vaaratilanteita sisätorin parkissa ja kirkonkylän raitilla kun kunnollista skeittipaikkaa ei löydy. 

Saman henkinen, vaikkei yhtä upea olisikaan, kun urheilupuistoon on rakennettu olisi hyvä. 

- 1980‐luvulla jotkut piirit halusivat hiihtäjille asfaltoidun väylän ‐ unohdetaan tämä ja säilytetään 

purupinnat! 

- Hieno alue, kehittämällä paranee entisestään. Uimahalli on viihtyisä ja hyvä matkauintiin. Pitäkää 

se kunnossa. 

- Yleisurheilu on noussut vahvasti Valkealassa ja käyttöaste on urheilukentällä kasvanut. Kentän 

pinnoite on vanha ja alkaa olla jo vaarallinenkin sateella, muuttuu liukkaaksi. Ilman piikkareita ei 

sadekelillä pysty lajeja pinnoitteella harjoittelemaan turvallisesti. Ulkopunttisali urheilukentän ja 

jäähallin välissä palvelisi molempien lajien harjoittelijoita. 

- Urheilukenttä tarvitsee uuden päällysteen. Sateella vanha on liukas jopa piikkareilla. Urheilukentän 

välittömään läheisyyteen hyppybokseja eri korkuisia ja painonnostolava, jossa voisi tehdä esim. 

jalkakyykyt, penkkipunnerrukset, leuanvetotangot, sekä vatsa ja selkäliikkeet. Näin on esim. 

Kimpisen kentän välittömässä yhteydessä Lappeenrannassa. 

- Ulkokuntosali/liikuntavälineet olisi hyvä täydennys. Urheilukentän pinnoite alkaa olla päivitystä 

vaille. Pinnoitteessa reikiä ja kulumaa, kostealla kelillä todella liukas. 

- Urheilukentän pinnoite on kulunut ja kova. Aiheuttaa rasitusvammoja alaraajoihin. Alueelta 

puuttuu voimaharjoittelun mahdollistava ulkoalue. Street workout / parkour alue mahdollistaisi 

monipuolisen harjoittelun. 

- Frisbeegolfrata menee harjunmäen pysäköintipaikan lähistöllä monessa kohtaa reittien 

yli/suuntaisesti. Yllensä golffarit ovat kohteliaita, mutta joitain läheltä piti‐tilanteitakin on ollut. 

- Uimahallin ison altaan päähän voisi saada haanojalla olleet kuuma‐ kylmävesialtaat ja porealtaan. 

Uimahallin ryhmäliikuntaa yrittää ajoittaa muullekin ajalle kuin klo 17.00‐20.00 arkisin... 

Kuntosalille uudet vaahtomuovit ja laitteiden syväpesu, jotta hienhajua saadaan pois. Lukolliset 

vaatekaapit kuntosalinpukuhuoneeseen. 

- Parasta Valkealan liikuntapuistossa on hyvin tehty ja huollettu ensilumen latu. Se on todella 

aktiivisessa ja tärkeässä käytössä vuodenaikaan, jolloin maa on lumeton ja märkä eli rapakeleillä. 

On todellinen aivopieru pitää juuri tuolloin ja tuolla alueella frisbeegolf‐rataa, jokainen lumetetun 

ladun ylitys tuo rapaa lapiollinen/jalanjälki; suksiparien hinta 100‐600 euroa. Ja tästä syystä 

hiihtäminen täytyy lopettaa ennen kuin luonnonlumi tulee. Lievempi ongelma muodostavat ne 

kuntoportailijat, jotka eivät voi verrytellä sitä 300‐400 metriä, jolla kierrettäisiin ensi lumen latu. 
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- Tekonurmi olisi uusittava pikaisesti, se on kovalla käytöllä ja erittäin tarpeellinen. Uimahalli pitää 

säilyttää, muuten alueen iäkkäämpien kunto romahtaa ja paljon on myös lapsiperheitä ja uudessa 

yhteiskoulussa uimahallia kaipaavia lapsia. Lisäksi nykyisen parakkikoulua pihaan voisi myös 

rakentaa viihtyisän viheralueen, mitä monitoimitalon lapset voisivat hyödyntää. 

- Urheilupuisto tarvitsee laadukkaan ulkoliikuntapaikan, joka voisi olla esimerkiksi kuntoradan 

varressa. Monipuoliset laitteet/telineet, joissa säädettävä vastus. Sopii junnusta seniorille. 

- Parannetut ulko‐voimailulaitteet. Nyt laavun lähellä vähän vaatimattomat puiset. Maksullinen 

varaustupa olisi mahtava ja vessa! 

- Tekolumi‐ ja oikea latu ovat tärkeitä alueella. Toivottavasti niistä pidetään jatkossakin hyvää huolta. 

Metsäeskarin kodan ja Harjun laavun kunnossapitäminen ja ilkivallan estäminen myös tärkeää. 

- Jyrkimpiin mäkiin olisi hyvä saada portaat, jotta ei liukastuisi märkiin lehtiin ja puiden juuriin. 

- Mielestäni alue on upea, sen poikkeukselliset hiekkarinteet mahtavat. En ole kaivannut alueelle sen 

kummempaa kehittämistä. 

- Laavu/ makkaranpaistopiste tai parikin olis mukava ja siihen polttopuu‐ automaatti, josta voi puut 

ostaa pienellä summalla, n.3e pesällinen. 

- Likolammen avantosaunan toiminta tulee jatkossakin turvata. Se on monille henkireikä ja hyvän 

olon kehto. Uimahallissa oli kivat ne kokeilussa olleet jumppanäytöt. 

- Hyvä paikka, mutta pururata voisi olla tasaisempi, kun lunta tulee niin hiihtolatu on hieman 

epätasainen 

- Laavut ovat hyviä paikkoja, voisiko laavun saada myös alueen pulkkamäki päähän. 

- Majoituspalvelua alueelle pitäisi kehittää, ajatellen jäähallin ja Valkealatalon suurta 

käyttäjämäärää, turnaukset yms. tapahtumat. 

- Seniori kuntoilulaitteet kuntopolun varrelle sopiviin paikkoihin. 

- Hienoa, että Valkealaa kehitetään, täällä on paljon eri ikäisiä liikkujia. 

- Laavun lisäksi erilaisia kuntoiluvälineitä muutamaan paikkaan, kaikki eivät tarvitse olla samassa 

paikassa. Monipuolisuutta ja houkuttelvuutta liikkumaan. 

- Ylläpitoon pitää varata riittävästi resursseja 

- Jalkapallolle pitäisi ehdottomasti hommata uusi tekonurmimatto. Huono ja kova matto lisää 

loukkaantumisriskiä. Myös frisbeegolf korit voisi uudistaa eikä väylämuutokste tai jopa uudet väylät 

ei olisi pahasta. 

- Nuorille skuuttaus puisto, skeittiramppeja, monimuotoisempi missä myös pienet skuuttaajan alut 

voisivat harjoitella. Maa trampoliinit, ne ovat erittäin hyviä ja monipuolisia kaiken ikäisille liikkujille. 

Ulkokuntosali, missä oman kehonpainolla laitteistot toimivat. Koripallokenttä korien kanssa, siis 

ulkoa puuttuu kokonaan, mikä olisi kunnolla aidattu.. Suuri kiipeily teline, köysikiipeilytorni, ulos. 

Mielestäni pitäisi panostaa huomattavasti enemmän nuorten itsenäisen tekemisen, liikkumisen 

mahdollistamiseen, panostaa kiinteisiin ulkokuntosalilaitteisiin, koriskenttään ja skeittipuistoon. 

Siksi nuoriin, koska Valkealassa on ollut nuorten keskuudessa turhautumista ja sen seurauksena he 

ovat tehneet ilkivaltaa. Valkealassa puuttuu nuorilta tekeminen ja juuri nuo mahdollistaisi nuorten 

hengailun liikunnan kautta ja heillä on tekemistä. 

- Upeaa, että siellä voi hiihtää pitkän kauden säilötyn lumen ja jatkuvan kunnostuksen voimin! 

Valaistusta voisi parantaa. 

- Uimahalli ja höyrysauna ovat parhaat 

- Vaarallisin paikka on Harjunmäen jyrkkä pulkkamäki urheilukentän vieressä, kun sieltä laskijat 

meinaavat laskea hiihtäjien alle 

- Kentällä voisi olla valot myös iltaisin 

- Ihan vieras paikka ja koko suunnitelma, aika kaukana kaupungin keskustasta 

- Jäähallin yleisöluistelu/kiekkoiluvuoroja lisää viikonlopun aamuvuorojen lisäksi. 

- Kaupungilta tukea ensilumenlatuun. 
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- Lapsille voisi kehittää mäenlasku paikka soramontussa paremmaksi. Sen voisi esim tampata 

latukoneella. 

- Tosi kiva ulkoilumaasto! 

- Avantouinti järkyttävän suosittua ja kasvaa, kannattaa hyödyntää kysynyää. Myös Tykkimäen sauna 

alkaa olla todella täynnä talvisin. 

- tuleeko se pyörien pääle että se palveluu loviisan raralla asuvia 

- Hieno juttu, jos puistoa kehitetään! Maksullisia vuoroja saatavilla rajoitetusti ja hintakin monen 

liikkumista saattaa rajoittaa, tärkeää mahdollistaa kuntalaisten liikkuminen ajankohdasta ja 

tulotasosta riippumatta. Iso plussa jäähallin yleisövuoroille. 

- Uimahalli saisi olla viikonloppuisin auki pitkään, jotta lenkin jälkeen pääsee saunaan. 

- Latujen ajo aamulla ettei koululaisten tarvitse hiihtää umpihangessa. Ulkovoimailupiste olisi hyvä 

olla urheilukentän läheisyydessä. Seittipaikat riittävän kauas urheilukentästä niin paikat pysyvät 

paremmin kunnossa. 

- Alue uimahallin kanssa muodostaa hyvän kokonaisuuden ja tarjoaa koulun lähellä myös 

koululiikunnalle hyvät puitteet. On harmi, jos esim. uimahalli suljettaisiin. 

- Valkealassa on paljon lapsiperheitä joten liikuntamahdollisuudet tulisi kohdistaa erityisesti sille 

käyttäjäryhmälle niin että lasten harrastaessa myös aikuisten olisi helppoa harrastaa samalla 

liikuntaa. Myös nuoret tarvitsisivat järkevää tekemistä. Aktiivipuiston tulisi olla kielletty koirilta, 

hyvin valaistu sekä kameravalvonnalla varustettu ilkivallan poissulkemiseksi. Valkealan kirkonkylältä 

puuttuu myös kokonaan aikuisten joogan ja lasten tanssin mahdollisuus. Myös ulkotilaa voisi 

hyödyntää tällaiseen toimintaan. Myöskään pienille pyöräilijöille ei ole sopivaa turvallista aluetta. 

Nykyistä nurmikenttää ei ole saanut hyödyntää ryhmävoimisteluun tai urheilukenttää pyörällä 

ajamisen harjoitteluun vaikka ne olisivat olleet tyhjillään ja ainoat soveltuvat paikat. 

- kunnollinen frisbeegolfrata. nykyinen toimisi amatööriratana mutta pidempi ja haasteellisempi 

puuttuu. 

 

3.4 Yhteenveto 
 
Valkealan liikuntapuistoa koskeva karttakysely asukkaille oli avoinna 1.-31.10.2021. Kyselyyn 
vastasi 413 asukasta. Kyselyn avulla saatiin arvokasta tietoa alueen kehittämisen pohjaksi. Alueelle 
saapumisen suhteen kysely ei tuottanut yllättävää tietoa. Yleisimmin alueelle saavutaan autolla, 
pyörällä ja kävellen. Eniten käytetyt reitit alueen sisällä ovat valmiit kuntopolut ja fresbeegolfradan 
väylät. Suosituimmat aktiviteetit alueella ovat kävely/juoksu ja hiihto. Eniten kyselyyn vastanneet 
ottivat kantaa Harjunmäen metsänhoitoon ja toivoivat liikuntapalvelujen osalta ulkokuntosalia, 
tenniskenttiä, yleisurheilukentän sekä tekonurmikentän pintojen uusimista, sisäkuntosalin 
uudistamista ja fresbeegolfradan alueen sekä kuntopolkujen erottamista toisistaan. Oheispalveluiden 
osalta alueelle kaivataan eniten ulkokioskia ja välinevuokrauspistettä, josta voisi vuokrata etenkin 
hiihtovälineitä ja erilaisia pyöriä. Useat vastaajat toivoivat alueelle myös leikkipaikka. 
Pysäköintipaikkoja toivottiin lisää sekä autoille että pyörille. Uusia kevyen liikenteen 
kulkuyhteyksiä toivottiin erityisesti Toikkalantien itäpäähän ja valtatie 15 reunaan.  Kyselyn 
vastauksia hyödynnetään alueelle laadittavassa kehittämissuunnitelmassa ja yksittäisissä alueen eri 
osia ja rakennuksia koskevissa saneeraushankkeissa. 


