
 
 
Niskala 
 
Niskalan nimi on peräisin Niskalankoskesta.  Niskalan kylä on ollut pienempi kyläyhteisö vuonna 
1641. Nykyisen Riihitien, Tapanintien ja Talventien aluetta  voidaan kutsua vanhaksi Niskalaksi. 
Niskala mainitaan jo 1400-1500 lukujen asiakirjoissa. Jo vuonna 1626 Väkevä, Seppälä ja Jaakkola 
esiintyvät tilojen niminä. Seppälä nimi mainitaan  vuodesta 1722. Anttila mainitaan jo vuodesta 
1783. Anttila on ollut Jaakkola nimisenä 1600-luvulta asti. Seppälän on ollut Peltola nimisenä. 
Niskalassa on asunut parhaimmillaan kaksikymmentä henkeä. Seppälä ja Anttila kuuluvat Niskalan 
historiaan, mutta Väkevä nimeä ei tavata enää. Väkevän talossa asuvat nyt Bruunit. Kivelänkujalla 
on 1940-luvulla rakennettu funkkistalo. Pimiät rakensivat sen. Nykyisin talon omistaa Pauli Onka. 
Seppälä nimenä on säilynyt vahvana historiasta nykypäiviimme asti. Seppälän lapset ovat 
rakentaneet omille mailleen talonsa. Anttilan talon vanhat rakennukset ovat näistä kahdesta viistosti 
talousrakennuksien takana. Vieressä on uudempi talo.  
 
Tapanin talo on vasta vuonna 1908 rakennettu. Navetan takana on Lassin pelto. Lehmätkin lähtivät 
karkuteille ja isomies Jamposen Jallu niitä takaisin toi. Niskalassa ei ollut vielä 1950-luvulla koneita 
käytössä. Lehmiä, lampaita, sikoja, kanoja ja hevonen olivat navetassa. Ennen Tapania siinä asuivat 
Anna ja Juho Mäkelä. Ostivat Seppälän suvulta, mutta eivät ole mitään sukua naapurille. Mäkelät 
ehtivät asua talossa vain vuoden kunnes muuttivat Sippolaan. He myivät talon vuonna 1925 Emil ja 
Lydia Tapanille. Seppälän talo on Tapanin naapurissa. Tapanilla ja Seppälällä oli peltoja 
omistuksessa Kytöahossa Pörin talon vieressä. Seppälän navettapihan poikki meni oikopolku 
Aholaan. Tapanintieltä navetan kulmalta kaartuu tie viistosti oikealle Kivirannan poikittaistielle. 
Kivitörmä laskeutuu loivasti vasemmalle vähän aiemmin. 
 
Taavi Seppälän mailtahan oli polku Kymijoen uimapaikkaan. Anja Seppälän talo on nykyisin Anne 
Sorrin hallussa. Joen nykyinen virtaus antaa viitteitä siitä missä kohtaan Niskalankoski on ennen 
kuohunut. Enomaan tontilla asuvat nyt Lehtoset. Enomaat myivät omistamansa tontin. Flomanin 
nimi yhdistetään Jokirinteeseen. Jokirinteet pitivät kauppaa Kymintehtaalla. Kauppa toimi ensin 
tehtaan kupeessa josta se siirtyi Kymin ympyrään. 1920-luvulla Jokirinteillä oli Tirvalla ja 
Selänpäässä kaupat. Jokirinteet olivat tunnettuja kaupanpitäjiä. Flomanin talon  vastapäätä tien 
toisella puolen on Veikko Talven talo. Tuomo ja Hilja Talvi rakensivat sen 1950-luvulla. Lapset 
Veikko ja Sirkka myivät Hyvärisille 1960-luvulla. Henry ja Teresa Toikander asuvat nyt talossa. 
Talventie on saanut nimensä Veikko Talven mukaan. Hänen on tehnyt kattavan elämäntyön 
tuleville sukupolville paikallishistoriassa. Hän on arvostettu ja erittäin tunnettu ihminen laajaltikin. 
Niskalantien uudistus oli jo vireillä 1930-luvulla. Tie rakennettiin kulkemaan Kolehmaisen ja 
Seppälän talojen välistä. 
 
Nestori ja Hanna Vesanen rakensivat talon 1920-luvulla lähelle Vironojaa. Huonoksi menneitä 
talousrakennuksia on purettu pois. Käävät asuvat edelleen kotikonnuillaan. Naapuri talo rinteessä 
on nykyisin pappisperheen kotina. Tien toisella puolella on Nimelän talo ja vieressä Leinon 
piharakennus. Ennen Leinoa siinä oli Aaltosen talo, mutta se paloi tapaturmaisesti. Uutta Niskalaa 
voidaan kutsua Saukonkadusta eteenpäin Kuusankosken sillalle asti. Taloja on rakennettu alueelle 
paljon ja uusia tulee lisää. Niskalantien notkelmassa jossa suurjännitejohdot ylittävät tien on 
Vironoja, jota on pidetty enemmin Niskalan ja Aholan alueen erottavana rajana. Kuusankoskelta 
tultaessa on oikealla ojan jälkeen Holman pellot. Nykyisin pellot ovat  Gasthaus Keltin 
omistuksessa. Entisen  pankinjohtajan Jaakkolan talo toimii ratsastus ja majoitustiloina.      
Kalle ja Eelin Yrjölä rakensivat 1930-luvulla Niskalantien viereen talonsa lähelle Majavanrinnettä. 
Nyt Yrjölän talossa asuvat Sinivaarat. Lassinkujalla on Lassin Mikon talo. Helan talo oli 



Niskalantien varressa kuusien katveessa. Helan talo tuhoutui tulipalossa vuonna 2003. Talo oli 
talonpoikastyylinen rakennus. Se oli juuri korjauksen alla. Talolla oli monta omistajaa ja viimeisin 
heistä oli Suppanen.  
 
Huomattavaa onkin Ruotsulassa, että Kouvolan kaupunki liitti itseensä alueita pakkolunastaen tai 
maakauppojen yhteydessä isänniltä Korjalassa. Korjalan teollisuusalue liitettiin vuonna 1966 
Kouvolaan. Korjala sai nimensä Korja nimisestä talosta. Alue kasvaa edelleenkin uusilla 
rakennuksilla. Ruotsulan ahot olivat suopitoista, heinäistä ja metsäistä aluetta. Teollisuusalue on 
osittain rakennettu ahon päälle ja niiden rippeitä on vielä jäljellä. Pitkää tiesuoraa kutsutaan Korian 
suoraksi. Junaradan vasemmalla puolella Lepoahontien risteyksessä metsässä on ollut Marconi 
tutkat sodan aikana. Betonijalustat ovat vielä maastossa nähtävissä ja opastaulukin löytyy.  
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