FUTURE-työpajan 30.1.2017 tulokset
Tavoitteena oli tuottaa konsultin esityksen pohjalta kolme vaihtoehtoista
kehittämisskenaariota
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JTv

Osallistujat
•

Marko Luukkonen, Kouvolan kaupunki,
yleiskaavapäällikkö

•

Anna-Riikka Karhunen, Kymenlaakson liitto,
ympäristösuunnittelija

•

Petteri Portaankorva, Kouvolan kaupunki,
edunvalvontapäällikkö

•

Elina Ronkanen, Kymenlaakson liitto,
maakuntasuunnittelija

•

Heli Veripää, Kouvolan kaupunki,
kehittämispäällikkö

•

Lotta Vuorinen, Kymenlaakson liitto,
suunnitteluinsinööri

•

Pirjo Kopra, kunnaninsinööri, Pyhtään kunta

•

•

Antti Pyysaari, ELY-keskus, ylitarkastaja

Frank Hering, Kymenlaakson liitto,
suunnittelujohtaja

•

Tuomas Talka, ELY-keskus,
liikennejärjestelmäasiantuntija

•

Jan Tvrdy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Johtava
asiantuntija (projektipäällikkö)

•

Tuija Mustonen, ELY–keskus, arkkitehti

•

•

Jukka Timperi, ELY-keskus, ylitarkastaja

Suvi Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
laatupäällikkö, asiantuntija

•

Markku Uski, Virolahden kunta, tekninen johtaja

•

Jaana Myllyluoma, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
Johtava asiantuntija

•

Ville Partio, Iitin kunta, rakennustarkastaja

•

•

Sami Porkka, Kymenlaakson Kylät ry,
puheenjohtaja

Raila Oksanen, FCG Konsultointi Oy, johtava
konsultti

•

•

Pauli Korkiakoski, Kotkan kaupunki, yleiskaavoittaja

Reijo Helaakoski, Linea Oy, toimitusjohtaja
(liikenne)

•

Marja Kukkonen, Kotkan kaupunki, asemakaavaarkkitehti
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Skenaariot
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JTv

VISIO

BAU

SOTE

Nostaa esiin uusia
aluekehityksen strategisia
teemoja ja pohtii, miten
näihin teemoihin voitaisiin
vastata
maakuntakaavoituksen
keinoin

Perustuu olemassa
oleviin trendeihin.
BAU-skenaario palvelee
vaikutusten arvioinnin
vaihetta (0-vaihtoehto).

Perustuu SOTE
uudistukseen ja siihen
liittyviin trendeihin.

 alueiden ja
taajamien
profilointiin
(merellisyys,
venäjän ”nousu”,
matkailu, primaari
tuotanto, yms..)
 liikennejärjestelmän
uudistus

 taajamien
muutoksiin
nykyisten trendien
perusteella (YKR
rajaus)
 nykyiseen
väestökehitykseen

 taajamien ja
palvelukeskuksien
saavutettavuus
palveluiden
tarjonta
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JTv

BAU

VISIO
Asuminen & Ympäristö

•
•
•

Elinkeinoelämä

Väestömäärä kasvaa ja ikärakenne
muuttuu
Taajamat kehittyvät voimakkaasti ja
profiloituvat
Ympäristöä ja energiaa koskevassa
lainsäädännössä merkittäviä muutoksia
(ilmastosopimuksien tavoitteiden
toteutus)

•

Työpaikat lisääntyneet

•

Teollisuuden, matkailun ja kaupan nykyiset
kärkihankkeet toteutuneet
Pohjoinen kasvuvyöhyke ja logistiset yhteydet
vetävät uusia investointeja ja synnyttävät
uutta palveluliiketoimintaa
Teollisuus uudistunut: teollisuus 4.0, bio- ja
kiertotalous, digitalisaatio, alustatalous
Kasvuyritysten ja startupien määrä
lisääntynyt, samaten pk-sektorin osuus
Keskeiset liiketoimintaekosysteemit kehittyviä
ja kansainvälisesti verkottuneita

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

SOTE

Väestömäärä vähenee ja väestö
vanhenee
Osa taajamista hiipuu ja maaseutu
”tyhjenee”
Ympäristöä ja energiaa koskevassa
lainsäädännössä ei merkittäviä
muutoksia

•

Työpaikkamäärä pysynyt nykytasolla
tai vähentynyt
Teollisuuden, matkailun ja kaupan
nykyisistä kärkihankkeista merkittävä
osa jäänyt toteutumatta
Vähän kasvuyrityksiä ja startupeja
Venäjän vaikutus vaihtelee

•

•
•

•
•

•

Väestömäärä vähenee ja väestö
vanhenee
Osa taajamista kasvaa ja niiden
merkittävyys kasvaa
Ympäristöä ja energiaa koskevassa
lainsäädännössä ei merkittäviä
muutoksia
Työpaikkamäärä pysynyt nykytasolla
tai vähentynyt
Yritysten tilanne vaihtelee riippuen
alueesta ja toimialasta
Teollisuuden, matkailun ja kaupan
nykyiset kärkihankkeet toteutuneet
pääosin, mutta jatkuva pudotuspeli
käynnissä
Venäjän vaikutus vaihtelee

Venäjä strategisena kumppanina
Kylien elinvoimaisuus kasvanut (matkailu,
lähiruoka, biotalous, pienimuotoinen tuotanto)
Kymijoki, meri, saaristo ja luonto hyödynnetty
täysimittaisesti matkailussa
Majoituskapasiteetti (hotellitasoisesta
erityismajoitukseen) kasvanut vastaamaan
kasvavien matkailijavirtojen tarpeita

KymiRingillä tapahtuu ympäri vuoden
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JTv

BAU

VISIO
Kaupalliset palvelut

•
•

Kaupalliset palvelut sijoittuvat
tasaisesti asukastiheyden mukaisesti
On-line tilaukset voimakkaasti
yleistyvät

•
•

•

SOTE

Kaupalliset palvelut keskittyvät
taajamien reunavyöhykkeelle
Kotkan ja Kouvolan keskustaajamat
ovat merkittävimmät kaupan
keskittymät
On-line palvelut pikku hiljaa
yleistyvät

•
•

Kaupalliset palvelut keskittyvät
taajamien reunavyöhykkeelle
On-line palvelut yleistyvät

Julkiset palvelut

•
•

Julkiset palvelut 90 % digitaalisesti
Palveluverkko optimoitu kysynnän ja
tarpeen mukaan

•

Julkiset palvelut ”nykyhetken”
mukaisesti

•
•

Julkiset palvelut digitalisoituvat
SOTE muutokset nostavat Kouvolan
tai Kotkan taajamien merkittävyyttä

Liikenne

•

Pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosio
kasvaa merkittävästi;
joukkoliikenteestä todellinen vaihtoehto
Kotka-Kouvola -akselilla.
Ilmastosopimuksen tavoitteet ohjaavat
vähäpäästöiseen liikenteeseen
Uudet käyttäjälähtöiset liikennepalvelut
kehittyvät
Lisäpanostusta liikenneinfrastruktuurin
pieniin kustannustehokkaisiin
investointeihin ja korjauksiin sekä
uusien liikennepalveluiden pilotointiin

•

Autolla tehdään edelleen 2/3
päivittäisistä matkoista; jalankulku,
pyöräily ja joukkoliikenne yhteensä
1/3 matkoista
Koko tieverkon liikennöitävyydestä ja
turvallisuudesta huolehtiminen
avainasemassa liikennejärjestelmässä
Kuljetusten sujuvuuden
varmistamiseksi totutetaan isoja
tieverkon kehittämisinvestointeja (vt
6, vt 12, vt 15, vt 26)

•

Joukkoliikenteen suosio kasvaa
merkittävästi Kotka-Kouvola -akselilla
Digitalisaatio ja uudet
liikennepalvelut muokkaavat
liikennejärjestelmää. Asiakkaiden
tarpeisiin ja saavutettavuuden
varmistamiseksi kehitetään älykkäitä
liikkumisratkaisuja
Kotka-Kouvola-liikennekäytävän
kehittäminen prioriteettina

•
•
•

•

•

•

•
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BAU-skenaariota koskevat kommentit
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BAU
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Asuminen, väestö & ympäristö
Elinkeino

Muita kommentteja
•

•

•

•

Palvelut
Liikenne

Palvelut, työpaikat
•

Venäjän vaikutus elinkeinoelämän kehittymiseen sisältää monia epävarmuustekijöitä. Miten
venäläisten tarvitsemiin ja heitä kiinnostaviin palveluihin tulisi nyt varautua?

•

Luontoa ja ympäristöä tulisi hyödyntää (Repoveden kansallispuisto, itäisen Suomenlahden
saaristo ja Kymijoen rannat). Kimolan kanavan kehittämisen tuomat matkailuvaikutukset tulisi
ennakoida. Tarvitaan laajaa eri osapuolien välistä yhteistyötä.

•

Myllykoskella on paljon tyhjiä liikekiinteistöjä ja sijainti on hyvä keskellä vt15-käytävää.
Viranomaisten tulisi aktivoida alueelle kaupallisia palveluja.

•

Väestön ikääntyminen ja väheneminen luo paineita asutuksen tiivistämiseen, jotta palvelut
voidaan tarjota tehokkaasti; Kotkansaari on tähän sopiva alue. Osa pienistä taajamista hiipuu
joka tapauksessa, kun palveluita ei voida enää kustannustehokkaasti järjestää.

•

Etätyön suosiminen on maakunnan kannalta monitahoinen asia, jos työntekijät jäävät asumaan
maakunnan ulkopuolelle hyvien liikenneyhteyksien päähän.

Asuminen, väestö
•

Kaupunkikeskustat voittavat tulevaisuudessa (asuminen, työpaikat, palvelut).

•

Uusia omakotialueita ei tarvita, voidaan keskittyä nykyisten alueiden täydennysrakentamiseen.

Liikenne
•

Tulisi priorisoida vt 15 ja turvata elinkeinoelämän kuljetukset sillä. Henkilöliikenteessä
kehitettävä monipuolisesti Kotka-Kouvola -liikennekäytävää. Nyt radan henkilöliikenne hidasta
ja vuorotarjonta vähäinen. Täydennysrakentamisen painopiste asemien läheisyyteen.

•

Kuljetusten sujuvuuden varmistamiseksi tulee myös Kouvolan läntisen osan päätiejärjestelyjä
(vt 6 ja vt 12) parantaa.

•

Valtatie 26 ja maantie 387 ovat vaihtoehtoisia reittejä valtatielle 6, mikäli se ruuhkautuu
entistä enemmän Kouvolan kohdalla. Väylien sujuvuus ja turvallisuus tulisi varmistaa.

Maankäyttö
•

Trendin mukaisen kehityksen BAU-skenaarion tulisi sisällyttää myös rohkeita alue- ja
yhdyskuntarakenteen linjauksia

•

Isot keskukset kasvavat pienten kustannuksella. Myllykoskella ja Inkeroisella on optimaalinen ja
keskeinen sijainti, joka tulisi hyödyntää.

•

Valkealan trendin mukainen positiivinen kehitys ei tule jatkumaan. Kunta tarjonnut
omakotitontteja Kouvolan rajan tuntumassa alhaisella työpaikkaomavaraisuudella. Nyt Kouvola
katsoo laajemmin kokonaisuutta.
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VISIO-skenaariota koskevat kommentit
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VISIO
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Asuminen, väestö & ympäristö

Muita kommentteja

•

•

•

•

Elinkeino
Palvelut
Liikenne

Palvelut, työpaikat
•

Kasvu mahdollistaa nykyisten taajamien elinvoiman, elinvoimaisia kyliä muutamia

•

Monipalvelupisteet (esim. Elimäki, Myllykoski –tyyppisiin)

•

Luonto- ja kulttuurimatkailu, kansallispuistojen maakunta

•

Kylien valjastaminen matkailuun, kylien profiloituminen

•

Myllykoski-Inkeroinen: bio-ekoteollisuus

•

Yleisesti kysymys etenkin yritysten sijoittumiseen liittyen: lähteekö julkinen sektori ohjaamaan
mitä pitää tulla, kysyntä ja markkinat ratkaisevat

•

KymiRing –> majoituskapasiteetti ei riitä

Asuminen, väestö
•

Pohjoinen kolmio (Kouvola-Ksnk-Valkeala) uudisrakentamisen painopiste Kouvolassa (sama
logiikka etelään)

•

Kymijoen rantojen potentiaali, keskustelussa
•

Omarantaiset kerrostalot –ajatus (liittyy myös alla olevaan nauha-ajatukseen)

•

Virkistyspotentiaali

•

Joen hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

•

Ajatus Kouvola-Kotka -twin citystä, välille nauhamaista asutusta (toisaalta Kotka laajenee
Siltakylään päin)

•

Korkeaa rakentamista Kotkaan, ”pilvenpiirtäjiä”

•

Pohjois-Kouvolassa on perusinfraa, laajakaistaa (kylät)

Liikenne
•

Karjalan ja Savon radan nopeutus suunnitteilla

•

Junayhteydet ym. – maksavia matkustajia tarvitaan

•

Puhutaanko Uudellamaalla enää rantaradasta? (jos olisi, Kotka käytännössä ainoa realistinen
välipysähdys)

•

Pietari-Hki – nopeat yhteydet houkuttelevat (ml. työmatkailu)

•

Fyysisesti etäisyys Kouvola-Kotka lyhyt, henkisesti pitkä

Maankäyttö
•

Voimakkaan ohjaukset tarve korostuu visiossa (kova kasvu)

•

Kymenlaakson erityispiirre: ei syrjäistä maaseutua
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SOTE-skenaariota koskevat kommentit
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SOTE

2.6.2017 Page 14

Asuminen, väestö & ympäristö

Muita kommentteja
•

Sote keskittyy joko Kotkaan tai Kouvolaan
Laitospalvelut hajaantuvat, lisäävät vähän työpaikkoja
Kaupalliset palvelut keskittyvät
Koulupalvelut: matka vai laatu ratkaisee
Peruspalvelut lähipalveluina
Liikkuvat palvelut
Terveysmatkailu, esim. Vaalimaalle
Pienten yrittäjien palvelut lisääntyvät
Isoimpien yhdyskuntien turvaaminen: arvottaminen,
mitkä jäävät, palveluiden luokittelu, työpaikat

Liikenne
•
•
•
•

•

Liikenne

Asuminen, väestö
•

•

Palvelut

Palvelut, työpaikat
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Elinkeino

Liikenne lisääntyy kahden keskuskaupungin välillä
Rautatieasemat ”oikeille” kohdille
Kiertävät palvelut, liikkuvat palvelut
Julkisen liikenteen palvelutason ylläpito

Maankäyttö
•
•

Pyöräteiden parantaminen
Palvelurakenne keskitetään luonnollisten
liikkumareittien, esim. E18 varteen
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FCG 2017
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