
Digikysely Käyrälammen ulkoilureitin käytöstä – kooste vastauksista 
 

Kysely oli auki Kouvolan kaupungin nettisivuilla 17.2.-7.3.2023. Vastauksia kyselyyn saatiin 97 kpl. 

Vastaajista 56 oli 40-59 -vuotiaita. Alle 20-vuotiaita oli vain 2 ja 20-39-vuotiaita oli 23. Yli 60-vuotiaita oli 16 
henkilöä. Yli puolet vastaajista asuu 5-10 km etäisyydellä Käyrälammesta. Vastaajista 66 henkilöä haluaa 
tulla tai tulee Käyrälammelle autolla. Kävellen tai polkupyörällä tulee tai haluaisi tulla 64 vastaajaa. Julkisilla 
haluisi tulla 8 henkilöä. Yksi haluaisi tulla juosten ja yksi veneellä.  

 

Mikä saa vastaajat tulemaan Käyrälammen ulkoilureitille? 
Vastaukset olivat erittäin tasaisia. Eniten vastauksia keräsivät aktiviteetit ja liikunta. Melkein yhtä paljon 
vastauksia sai rauhoittuminen sekä luontoon tutustuminen. Vähän vähemmälle jäi yhdessäolo ja eväsretki. 

Vastaajista suurin osa käy alueella kuukausittain tai harvemmin. Yli 80% vastaajista oli sitä mieltä, että 
ulkoilureitin avaaminen lisäsi kiinnostusta Käyrälammen alueeseen.   

Lempipaikkaa tai maisemaa kysyttäessä jokiranta nousi selkeäksi ykköseksi. Toiseksi paras paikka oli 
Paaskoski. Käyrälammen ranta ei kiinnostanut kuin viittä vastaajaa. Myöskään metsä tai tulipaikka ei 
noussut tässä korkealle.  

 

Millä muilla tavoin vietät aikaa Käyrälammen ulkoilureitillä? 
Vastaajista 41 henkilöä vietti aikaa vain reitillä mutta muuten alueella vietetään aikaa mm. koirapuistossa, 
uimarannalla, frisbeegolf radalla, Tykkimäen saunalla tai Lamminrannassa. Osa käy melomassa, nauttimassa 
kahvit, yöpymässä, valokuvaamassa luontoa tai vaikka leikkimässä lasten kanssa. 

Historia 
Kysyttäessä mitä haluaisit tietää alueen historiaan liittyen, vastaukset olivat aika tasaisia. Vastaajia kiinnosti 
eniten jääkauden merkit ja maaston muodostuminen. Käyrälammen liittyvä sotahistoria ja 1900-luvun 
uittoperinne myös kiinnostivat mutta leirintäalueen historia 1980- ja 1990 -luvuilla ei oikein herättänyt 
kiinnostusta.  

Luonto 
Luonto myös kiinnosti vastaajia. Eniten kiinnosti virtaavan veden asukkaat esim. koskikara, kirjolohi. 
Toiseksi eniten kiinnosti puhtaan veden salaisuus. Vanhan metsän puulajit sekä alueelle tyypilliset kasvit 
saivat myös paljon ääniä.  

Muistot 
Vastaajat kertoivat omista kokemuksistaan, miten he olivat lapsena pyöräilleet Kuusaalta uimarannalle. 
Uimaranta toi useammalle mieleen mukavia muistoja. Joku muisteli hyvää rantapolkua, joka kulki 
Paaskoskelta Kaskankaantien päähän. Vastaajan mielestä se on nyt kuitenkin pilattu kestopuupolulla. 
Toinen kertoi, miten on ollut kesätöissä huvipuistossa ja päivänpäätteeksi he olivat rannalla pelailemassa 
rantalentistä. Eräs kirjoitti myös, että hänen äitinsä muistelee aina, miten hän oli ollut nuoruudessaan 
kesätöissä kioskilla.  Eräs vastaaja kertoi majoittuneensa leirintäalueella 80-luvun alussa. Hän muisteli myös 
mikroautoleiriä ollessaan 7-8 vuotta, ensimmäistä kertaa pois kotoa. Leirin ohjelmaan kuului joka päivä 
kävely Tykkimäen moottoriradalle ja takaisin. Yhden vastaajan mielestä koirapuisto ja leikkipuisto sekä 
lentopallokentät ovat kiva lisä rantaan. Mukavia muistoja on tullut tältä keväältä lumisateisena päivänä.  



Yksi vastaaja halusi huomauttaa, että joen vierellä kulkeva polku on vuosien saatossa kulunut tosi paljon, 
nykyään puun juuret ovat nousseet korkealle ja osa joen reunan puista kaatuneet veteen.  

Kehittämisideat 
Lopuksi kysyttiin kehittämisideoita. Näitä tulikin paljon. Useampi toivoi reitin jatkumista lammen ympäri. 
Kaivattiin myös viitoitusta leirintäalueelta, Käyrälammen rannalta ja Tykkimäen huvipuistosta. 
Suihkulähdettä ehdotettiin katseenvangitsijaksi Käyrälampeen. Opasteiden puuttuminen puhutti vastaajia. 
Selkeitä opasteita kaivattiin siitä, paljonko matkaa on mihinkin ja missä kerrottaisiin alueen historiasta, 
kasvillisuudesta ja eläimistä. Myös ohjeistus siitä, että reittiä saa käyttää myös pyöräilijät ja koiran 
ulkoiluttajat toivottiin. Tosin toivottiin myös, ettei reitillä pyöräiltäisi. Kunnollisia opasteita kaivattiin 
etenkin talvella, kun reitillä ei ole talvikunnossapitoa. Myös nettiin toivottiin tietoa. 

Kulku julkisilla toivottiin mahdolliseksi, esteettömyyttä unohtamatta. Kesäaikaan pitäisi Tornionmäen 
bussilinjan kääntöpiste siirtää leirintäalueen tai uimarannan eteen. Toivottiin parempia tulipaikkoja, joissa 
ei tarvitsisi käyttää niin paljon puita hiilloksen saamiseksi. Maastopyörille toivottiin oma pidempi reitti, joka 
talvella tiivistettäisiin kelkalla. Näin samaa reittiä voisivat käyttää myös lumikenkäilijät. Polulle toivottiin 
enemmän ohituspaikkoja.  

Paaskosken sillan luo pitäisi laittaa kyltti, että sillan saa ylittää myös talvella kävellen.  

Paaskosken majan puomi rajoittaa joidenkin mielestä retkeilyä. Myös WC:tä, kioskia, kahvi- ja 
ruokapalveluita toivottiin. Kunnollista, vapaassa käytössä olevaa, ulkokuntosalia toivottiin sekä 
mahdollisuutta ostaa polttopuita ja niitä toivottiin tulipaikoille. Toivottiin myös luontoelämyksiä sekä pientä 
laituria mato-onkimista ja istuskelua varten sekä laituritikkaita veteen. 

Myös negatiivista viestiä annettiin. Joku tunsi, että rantapolku on menty pilaamaan kestopuilla ja 
luonnonrauha on hänen mielestään kadonnut. Jonkun mielestä kalastus ei kiinnosta, koska alueella on niin 
vilkasta. Jos Paaskosken maja myydään, laavu pitää säilyttää kaupungin omistuksessa. Yksi tahtoi päästä 
Rapojärveltä moottoriveneellä Käyrälammelle. 

Ehdotuksissa toivottiin, että reittiä voisi laajentaa vesijohtolinjaa ja siinä olevaa hiekkatietä pitkin Heparon 
ja Valkealan suuntaan. Eräs toivoi, että reitti kulkisi Jokelan Myllylle saakka. Lisäksi reittiä voisi laajentaa 
Vahtermäen päällä kulkevaa hiekkatietä pitkin, kohti Valkealan väylää. Vahtermäen päältä kulkevaa reittiä 
voisi hyödyntää reitin laajennuksessa. Lehtomäen takana on Suurimäki, jonka päältä on hienot näkymät ja 
toivottiin myös Vanhan Valkealan ulkoilureitin yhdistettävän Käyrälammen ulkoilureittiin. Yksi ehdotus oli 
myös, että reitti kulkisi toiseen suuntaan enemmän rantaviivaa pitkin. 

Kyselyssä tuli esille paljon hyviä ehdotuksia. 

 

Kouvolan ammattiopisto Edukon opiskelijat osallistuivat kyselyn laatimiseen. 

Kooste on laadittu Edukon toimesta. 
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