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Työn tavoite
• Kokonaismaakuntakaavan yksi avainteemoista on yhdyskunta‐ ja
taajamarakenne.
• Tavoitteena on luoda maakuntakaavalliset edellytykset laadukkaalle
elinympäristölle, kehittää tasapainoista ja kestävää
yhdyskuntarakennetta sekä korostaa eri taajamien ja keskustojen
luonnetta ja roolia.
• Työn tavoitteena oli tuottaa Kymenlaakson maakuntakaava 2040
valmistelua varten vaihtoehtoja Kymenlaakson yhdyskunta- ja
taajamarakenteeksi sekä arvioida vaihtoehtoisten yhdyskunta- ja
taajamarakenteiden vaikutukset.
• Nykytila-analyysin sekä työpajojen avulla kehitettiin kolme eri
vaihtoehtoa Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen
kehittämiseksi – BAU, TWIN CITY & VISIO.
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Kymenlaakson alue- ja
yhdyskuntarakenteen päärakenne
• Kouvola on ollut maakunnan suurin kaupunki vuonna
2009 tapahtuneiden kuntaliitosten jälkeen 87 964
asukkaalla. Maakunnan suurin kaupunkialue sen sijaan
on Kotkan keskustaajama 53 206 asukkaalla.
Kymenlaakson maakuntakeskukset ovat kuitenkin
tasapuolisessa asemassa.
• Maakuntajaossa tapahtuva muutos vaikuttaa
Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan
laadintatyöhön. Suunnittelu ja päätösvalta
maakuntakaavoituksesta siirtyy Iitin osalta PäijätHämeen maakuntaan 1.1.2019 alkaen.
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Kymenlaakson alue- ja
yhdyskuntarakenteen päärakenne
•

Taajama- ja kaupunkiseudut (YKR aluejako), n. 154 000 asukasta
Taajama- ja kaupunkiseutu muodostuu Kymenlaakson alueella suurimpien kaupunkikeskusten keskustaajamasta,
siihen fyysisesti ja toiminnallisesti tiiviisti liittyvistä lähitaajamista sekä näitä ympäröivästä lievealueesta.
Kymenlaaksossa lievealueella ei sijaitse taajamia, mutta maaseudulla on lukuisia taajamia.
Kaupunkikeskusten keskustaajamat (n. 117 300 as.) : Kouvola, Kotka, Hamina
Kaupunkikeskusten lähitaajamat (n. 15 200 as.): Valkeala, Koria, Neuvoton, Siltakylä
Muut taajamat (n. 21 500 as.): Myllykoski, Inkeroinen, Kausala, Elimäki, Virojoki, Pyhtää, Jaala, Miehikkälä, Uitti,
Klamila, Purola, Metsäkylä, Kaipiainen, Iiti & Sippola

•

Kylät, n. 7 200 asukasta
Aitomäki, Anttila, Enäjärvi, Haru, Hiisiäö, Hirvelä, Hirvikoski-Vastila, Huhdasjärvi, Huruksela, Hämeenkylä,
Häppilä, Jokue, Joutjärvi, Jussila, Juurikorpi, Kannusjärvi, Kantturan kylä, Karhula, Karhunkangas, Kattilainen,
Kiviniemi, Kotola, Kuivala, Kujansuu, Kukonoja, Kyräönkylä, Kääpälä, Lamminmäki, Lelu, Liikkala, Lyäöttilä,
Majakivi, Mankala, Marinkylä, Metsäkulma, Metsälä, Muhniemi, Munapirtti, Muurikkala, Muurola, Myllykylä,
Mäntlahti, Nurmi, Oravala, Paijärvi, Pajulahti, Perheniemi-Sääksjärvi, Pernoo, Pihlajasaari, Pitkäkoski, Pyhältäö,
Pyterlahti, Ratula, Raussila, Ravijoki, Reitkalli, Saarento, Saivikkala, Salo-Miehikkälä, Savero, Selänpää, SuurMiehikkälä, Sydänmaa, Säkäjärvi, Säyhtee, Tirva, Toikkala, Tuohikotti, Turkia, Ukkolanmäki, Uski, Vaalimaa,
Vanuska, Virolahden kirkonkylä, Viskari, Vuohijärvi, Vuolenkoski, Värälä, Ylä-Pihlaja.

•

Maaseutu (Kaupunki-maaseutu-luokitus), n. 18 200 asukasta
Kaupungin läheinen maaseutu (noin 30 % Kymenlaakson alueesta), ydinmaaseutu (noin 15 % Kymenlaakson
alueesta) sekä harvaan asuttu maaseutu (noin 30 % Kymenlaakson alueesta).
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Kymenlaakson alue- ja
yhdyskuntarakenteen päärakenne
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Skenaariot ja niiden kuvaus
•

•

•

BAU (business as usual) -skenaario perustuu olemassa
oleviin trendeihin. Skenaariossa taajamien muutosten
oletetaan olevan nykyisten trendien mukaisia ja
perustuvan nykyiseen väestökehitykseen. Skenaariossa
korostuu elinvoimaisuuden säilyttäminen. Hajakeskitetty
malli.
TWIN CITY-skenaario perustuu SOTE-uudistukseen ja
siihen liittyviin trendeihin. Taajamien ja palvelukeskuksien
saavutettavuus ja palveluiden tarjonta tulevat muuttumaan
SOTE-uudistuksen myötä. Voimakkaasti keskitetty malli.
VISIO-skenaario nostaa esiin uusia aluekehityksen
strategisia teemoja. Alueet, kylät ja taajamat profiloituvat
(merellisyys, Venäjän ”nousu”, matkailu, uudistunut
tuotanto, yms.) sekä liikennejärjestelmää uudistetaan.
Teollisuuden, matkailun, infran ja kaupan nykyiset
kärkihankkeet toteutuvat ja houkuttelevat ympärilleen
uutta yritystoimintaa. Hajautettu malli.
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BAU
•

•

•

•

BAU-skenaariossa korostuu
elinvoimaisuuden säilyttäminen.
Elinvoimaisuuden säilyttämiseen
positiivisesti vaikuttavat kehitettävät
yhteydet, joihin toisaalta panostetaan
merkittävyyden mukaisesti.
Merkittävät taajamat (positiivinen
asukasmäärän kehitys 1990−2015) ovat
Kotka, Hamina, Kouvola, Neuvoton,
Valkeala, Koria, Myllykoski, Inkeroinen,
Elimäki, Jaalan kk, Kausala, Iitti sekä
Siltakylä, Virojoki ja Miehikkälä.
Merkittävät kylät ovat Vuolenkoski,
Säyhtee, Jokue, Vaalimaa, Klamila ja
Metsäkylä sekä Sippola.
Kehitettävät yhteydet: Kouvolan ja Kotkan
välinen yhteys.
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TWIN CITY
•

•

•

•

TWIN CITY-skenaariossa korostuu julkisten
palvelujen palvelutason säilyttäminen sekä
sen vaikutus yhdyskuntarakenteeseen.
Palvelujen alueellinen jakauma vaikuttaa
merkittävästi siihen, minkälaisia
liikenneyhteyksiä kehitetään.
Taajamat, joissa seudullinen palvelutaso
säilyy tai kehittyy ovat Kotka, Kouvola ja
Valkeala sekä Koria, Hamina, Neuvoton,
Pyhtää, Elimäki, Kausala, Uitti, Myllykoski ja
Inkeroinen sekä Siltakylä, Virojoki ja
Miehikkälä.
Julkisten ja kaupallisten palvelutaso
kehittyy seuraavissa kylissä: Vaalimaa,
Klamila, Vuolenkoski ja Vuohijärvi
(erityisesti matkailuun tukeutuvia
palveluita).
Kehitettävät yhteydet ovat Kouvolan ja
Kotkan välinen yhteys. Kouvolan ja Lahden
välisen yhteyden merkitys kasvaa.
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VISIO
•

•

•

•

VISIO-skenaariossa alueet, kylät ja taajamat
profiloituvat sekä liikennejärjestelmää
uudistetaan. Teollisuuden, matkailun,
infran ja kaupan nykyiset kärkihankkeet
toteutuvat ja houkuttelevat ympärilleen
uutta yritystoimintaa.
Kehitettävät taajamat ovat Kotka, Hamina,
Kouvola, Valkeala, Myllykoski, Inkeroinen,
Siltakylä ja Kausala. Kaikki taajamat
profiloituvat voimakkaasti.
Merkittävät kylät ovat Klamila, Vuohijärvi,
Metsäkylä, Huruksela, Vuolenkoski,
Muurikkala, Mäntlahti, Vaalimaa, Kääpälä,
Anttila, Munapirtti, Haapasaari,
Kaunissaari, Lyöttilä, Säyhtee ja Sippola
sekä Purola.
Merkittävät yhteydet ovat E18, vt6, vt26,
Kouvolan ja Kotkan välinen yhteys sekä
Kymijoen varsi ja meriyhteydet.
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Yhteenveto
•

•

•

•

BAU skenaario ei aiheuta suuria muutoksia yleiskaavoitukseen verrattuna siihen,
mitä tällä hetkellä on tekeillä. MRL 44 §:n suoraan rakentamista ohjaava yleiskaava
voi soveltua joidenkin kylien suunnittelun pohjaksi. Strategista suunnittelua
tarvitaan välittämään maakuntakaavoituksen näkemyksiä kuntien suunnitteluun.
TWIN CITY -skenaariossa ylikunnallisen yhteistyön tarve korostuu. Kaavoitusta
pitää tehdä siellä missä tapahtuu, mutta kuitenkin hallitusti. Keskittäminen tuo
tietynlaista elinkeinoelämän potentiaalia. TWIN CITY:n mahdollistaminen vaatii
Kotkan ja Kouvolan välisen tie- ja rautatieyhteyksien merkittävää parantamista, niin
henkilö- kuin tavaraliikenteenkin osalta.
VISIO-skenaario edellyttää vahvimmin ylikunnallista yhteistyötä erityisesti KotkaKouvola akselilla. Erityisesti Kymijoen hyödyntäminen vaatii strategista
suunnittelua. Kyläyleiskaavoitukselle on tarvetta. Kotka-Kouvola -yhteystarvetta
tulisi jatkaa myös Kouvolan pohjoispuolelle. Vaalimaan ja Lappeenrannan välisen
tieyhteyden merkitys kasvaa samoin kuin merialueiden yhteydet. Liikenteen osalta
myös alemman tieverkon kehittäminen korostuu, jotta profiloituvien kylien
kehittäminen on mahdollista.
Yhteenvetona voidaan todeta, että BAU ja TWIN CITY skenaariot perustuvat
negatiiviseen väestökasvuun ja edellyttävät yhdyskuntarakenteen tiivistämistä.
Toisaalta TWIN CITY –skenaario mahdollistaa kasvua.
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