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Vastaajat, 106



Miksi valitsit Kouvolan 
vapaa-ajan asunnon 
sijaintipaikaksi?



Parasta Kouvolassa 1/2
•Mikä Kouvolassa on parasta? 

•Luonto ja maisemat 38

•Sopivan kokoinen kaikki lähellä 16

•Palvelut ja monipuolisuus 16

• Ihmiset 15

•Sijainti 14



Parasta Kouvolassa 2/2
Mitä kerrot tai näytät vieraille Kouvolasta?

•Verla 47

•Repovesi 45

•Tykkimäki 22

•Heisanharju 9

•Vuohijärvi 9

•Luonto,vesistöt 15

•Kymijoki 6

•Kimolan kanava 5

•Orilampi 5

•Mustila 4

•Kouvolan keskusta 4

•Veturi 4

•Taideruukki 3



Kehittämisen paikkoja 1/3
Mikä voisi olla paremmin?

•Kouvolan keskustan elinvoima ja kehittäminen 23

•Mökkiläisten/ haja-asutusalueiden palvelut 12

•Kiinteistökustannukset, kaavoitus 10 

•Poliittinen päätöksenteko ja kaupungin suhtautuminen mökkiläisiin 8

•Julkinen liikenne 7

•Tiedottaminen ja viestintä 6

•Mökkiseutujen tiestö 6

•Kesäasukkaiden jätehuolto ja kierrätys 4



Kehittämisen paikkoja 2/3

Mitä kaipaisit lisää?

•Palvelut 12

•Matkailupalvelut 8

•Tapahtumat 7

•Tiedottaminen palveluista 6

•Torit 4

•Kylien elinvoimaisuus 4

•Keskustan kehittäminen 3

•Julkinen liikenne 3



Kehittämisen paikkoja 3/3
Millaista tekemistä ja palveluita kaipaisit lisää?

•Kulttuuri 5

•Kauppa 14

•Ravintolapalveluita 4

•Muita palveluita

•Tapahtumia 9

•Liikunta 5

•Ei mitään, kaikki löytyy 20



•Kaikki lähellä, ei ruuhkia. Kaunis luonto, sopivan kokoinen kaupunki

•Kehittämisen paikoissa nousivat esiin Kouvolan keskustan elin- ja vetovoima

•Toiveissa erilaisia tapahtumia, kauppoja sekä muita palveluita, lisää torielämää ja 

torikauppaa, lähiruokaa ja paikallisia tuotteita

•Kouvolan sijainti hyvä, mutta tieverkosto, teiden kunto ja julkinen liikenne nähtiin 

kehittämisen kohteina

•Tiedottaminen ja tiedon saatavuus paikallisista palveluista, palveluntarjoajista ja 

tapahtumista

• Luonto on selvästi vahvuus ja voimavara, virkistykseen panostamista ja siihen liittyviä 

aktiviteetteja kaivattiin

•Merkittyjä maastopyöräreittejä tai melontareittejä omatoimiseen retkeilyyn, 

välinevuokrausta

• Joillakin tietoliikenneyhteyksien laatu vähensi halua etätyöskentelyyn

Poimintoja



Kiinnostus osallistua mökkiseudun 
kehittämiseen

•Mökkiseudun kehittämiseen oli kiinnostunut osallistumaan kolmannes 

(33%)



Kiinnostus osallistua vapaa-ajan toimintaan

•Harrastuksina mainittiin mm. metsästys, kuntoilu, kyläyhdistystoiminta ja 

kylän tapahtumat, kulttuuriharrastus kuten museo, teatteri tai paikallinen 

baari

•Harrastukset, joihin voisi osallistua liittyivät useimmiten luontoon ja 

liikuntaan



Etätyön tekeminen mökillä

•Oletko tehnyt etätöitä mökillä - vastaajista 53% 

vastasi kyllä

•Miten mökkipaikkakunnan palvelut ja olosuhteet 

tukevat etätyön tekemistä - Luonto ja rauhallisuus 

erinomaisesti

•Kiinnostus yhteisötyötilan käyttöön - vastaajista 

23% oli kiinnostunut käyttämään

•Suurin haaste etätyön tekemiselle –

tietoliikenneyhteydet ja se, ettei oma työ 

mahdollista sitä



Etätyön tekemistä tukevat asiat



Haasteita etätyön tekemiselle

•Oma työ tai työnantaja eivät mahdollista sitä

•Mökillä ei ole sähköä tai riittävästi kapasiteettia, huonot

tietoliikenneyhteydet

•Etäisyys, ei ole tarvetta, se on hankalaa

•Suurin haaste etätyön tekemiseen oli tietoliikenneyhteydet

(21)

•Muita mainintoja mökin tilat (6), perhe, lasten koulu tai 

harrastukset (4), tiet tai julkinen liikenne (4)



Etätyökokemuksia
• Olemme korona-aikana voineet käyttää hyvin kakkosasuntojamme etätyöhön.

• Kun kouluissa etätyö jatkui keväällä 2020, tuli tieto, että jäät olivat lähteneet Vuohijärvestä. Hetken harkinnan 

jälkeen suuntasimme saarimökille koronaevakkoon.

• Auringon noustessa aamukahvit laiturilla Kymijokea katsellessa on paras aloitus etätöille. Aivan erilainen aamu, 

kuin työpaikan ikkunasta katsellessa autojen menoa Espoosta Helsinkiin Länsiväylän ruuhkassa.

• Olen työskennellyt mökillä nyt 2-3 vuotta aika säännöllisesti. Korona ajan aivan kokonaan. Olen työn ohella 

iäkkään äitini apuna kun mökkini on samassa pihapiirissä. Tässä on yhdistynyt luonnollisella tavalla oma työ ja 

perhe syyt.

• Työskentely alallani on tänä päivänä täysin mahdollista täältä maalta ja täällä asuminen on ollut henkinen etu 

näinä poikkeus aikoina. Pääkaupunki seudun työkavereissani järjestelyni on aiheuttanut jopa lievää kateutta

• Koko kesä tuli asuttua mökillä ja kaupungissa käytiin vaan tarvittaessa hoitamassa pakollisia pyykinpesuja ym. 

Joskus ehkä vielä takaisin muutto, sillä mökistä emme ole halunneet luopua

• huonot 4G yhteydet estävät aktiivisen etätyöskentelyn. Tätä asiaa kohentamalla oikeasti harkitsisin 

huomattavasti enemmän Kouvolassa oloa.

• Ihan tavallinen kuvio, etätöissä välillä pidennetyn viikonlopun ajan ja välillä koko viikko. Maiseman vaihto tekee 

hyvää ja onhan meillä mainio hirsisauna joen läheisyydessä. Se vetää puoleensa aina.

• Kokouspainotteinen työpäivä loppukeväällä ja kesäaikaan vapaa-ajanasunnolta käsin mahdollistaa uimisen ja 

nokoset riippukeinussa kokousten välissä. Todellista luksusluokan etätyötä.

• Ihanaa, kun tauolla voi käydä vaikka uimassa!



Osallistutko mökkiseudulla 
harrastustoimintaan?



Kiinnostus 
osallistua
mökkiseudun 
kehittämiseen?



Muuttohalukkuus 
mökkipaikkakunnalle



Miksi tai miksi ei Kouvolaan?

•Monelle syy muuttaa Kouvolaan olivat juuret tai sukulaiset 

seudulla

•Muutamia mainintoja sai edullinen asuminen ja luonto sekä 

lyhyempi mökkimatka

•Syitä olla muuttamatta Kouvolaan oli suurimmalla osalla työ, koti 

tai elämä nykyisellä paikkakunnalla, ei tarvetta muuttaa

•Viisi vastasi, ettei löytyisi koulutusta vastaavaa työtä tai ole 

työpaikkoja



Mistä saat tietoa Kouvolan tapahtumista ja 
ajankohtaisista asioista?



Kiitos!

Jaana Lauhkonen-Teräväinen I projektipäällikkö I Kouvolan kaupunki I Viestintä & VisitKouvola

puh. 020 615 6159 I jaana.lauhkonen-teravainen@kouvola.fi


