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Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen 
vaihtoehdot 

1 JOHDANTO 

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. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvitaan ajantasainen taustatieto olemassa olevasta 
yhdyskuntarakenteesta sekä sen kehityksestä ja muutoksista. 

Työn tavoitteena oli tuottaa Kymenlaakson maakuntakaava 2040 
valmistelua varten vaihtoehtoja Kymenlaakson yhdyskunta- ja 
taajamarakenteeksi sekä arvioida vaihtoehtoisten yhdyskunta- ja 
taajamarakenteiden vaikutukset.  

Olemassa olevan aineiston pohjalta laadittiin vaihtoehtoisia 
Kymenlaakson maakunnan yhdyskunta- ja taajamarakenteen 
vaihtoehtotarkasteluja maakuntakaavoitusta varten. 
Vaihtoehtotarkasteluja työstettiin työpajoissa Kymenlaaksossa, joissa 
niitä esiteltiin ja käsiteltiin yhdessä sidosryhmien asiantuntijoiden 
kanssa. Työpajatyöskentelyn keskeisenä tavoitteena oli toimia 
maakuntakaavan strategisen suunnittelutyön välineenä. Työpajoissa 
edistettiin eri kaavatasojen välistä vuorovaikutusta ja työnjaon 
selkeyttämistä. 

Työtä on ohjannut Kymenlaakson liitosta suunnitteluinsinööri Lotta 
Vuorinen ja suunnittelujohtaja Frank Hering. FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy:stä projektipäällikkönä on toiminut johtava asiantuntija 
Jan Tvrdý. FCG:ltä on ollut mukana työssä lisäksi johtava asiantuntija 
Jaana Myllyluoma, johtava konsultti Raila Oksanen, koulutuspäällikkö 
Jouko Riipinen, johtava konsultti Taina Ollikainen sekä asiantuntija 
Suvi Järvinen. Lisäksi työhön on osallistunut liikenteen asiantuntija 
Reijo Helaakoski Linea Konsultit Oy:stä. 

2 KYMENLAAKSON ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEEN 
PÄÄRAKENNE 

Kymenlaakson maakunta sijaitsee Kaakkois-Suomessa. Maakunnan 
nimi johtuu sen halki kulkevasta Kymijoesta, jonka varrella tai lähellä 
ovat seudun suurimmat asutuskeskukset. 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 Päijät-Hämeen 
maakuntaan 1.1.2019 alkaen. Kymenlaakson 
kokonaismaakuntakaava on tarkoitus hyväksyä Kymenlaakson 
maakuntavaltuustossa 2019, jolloin Iitti on jo osa Päijät-Hämettä. 
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Kymenlaakson alueen rakentumiseen on vaikuttanut voimakkaasti 
alueen läpi virtaava Kymijoki, joka on toiminut sekä kuntien, 
maakuntien, läänien ja valtakuntien välisenä rajana aikojen saatossa. 
1800-luvulla joen varrelle alkoi kuitenkin kehittyä teollisuutta. Myös 
Kotka-Kouvola rautatien rakentaminen vaikutti maakunnan 
alueelliseen kehittymiseen. 

1930-luvulla Kymenlaaksolle perustettiin oma maakuntaliitto samaan 
aikaan kun Kotka, Kouvola, Inkeroinen, Koria ja Kuusankoski 
kehittyivät. Kymenlaaksosta muodostui taloudellisesti yhtenäinen 
alue, kun paperitehtaat etsivät uudet vientireitit rannikolta.   

Tällä hetkellä teollisuuden ja erityisesti metsäteollisuuden murros 
vaikuttaa laajasti koko maakunnassa. Teollisuuden työpaikkojen 
väheneminen on vaikuttanut negatiivisesti myös maakunnan 
asukkaiden määrään erityisesti pienemmissä taajamissa. Myös 
palvelut ovat heikentyneet pienemmissä kylissä ja taajamissa. 

Kymenlaakson maakunnassa on Suomen ympäristökeskuksen 
yhdyskuntarakenneaineiston (YKR) mukaan 24 taajamaa ja 84 kylää. 
Maakuntakaavaan on kylänä merkitty 48 aluetta.  

YKR-taajama 
 
Taaja-asutuksella tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan 
rakennettua aluetta. Rajaus perustuu 250 x 250 m ruudukkoon, jossa 
huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja 
keskittyneisyys.  

Taajamien sijoittuminen on kuvattu tarkemmin kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Suomen ympäristökeskuksen YKR-aineiston mukaiset taajamat sekä 

ajantasamaakuntakaavan mukaiset taajama- ja keskustatoimintojen alueet.   
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YKR-kylä 
 
Kylämäistä yhdyskuntarakennetta kuvaavan aluejaon tavoitteena on 
esittää taajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen rakennus- ja 
asutustihentymät, jotka perustuvat vakituiseen asutukseen. 
 
Kylät ovat yhtenäiset rakennetut 250 x 250 m ruuduista muodostetut 
alueet, joissa ruudun ja sitä ympäröivien kahdeksan ruudun 
rakennusten yhteenlaskettu lukumäärä on vähintään kuusi. Alueella 
asuu vähintään 40 asukasta. Loma-asuntoja ei ole huomioitu 
 
Kylien sijoittuminen on kuvattu tarkemmin kuvassa 2. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Suomen ympäristökeskuksen YKR-aineiston mukaiset kylät sekä 

ajantasamaakuntakaavan mukaiset kylät.   
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Kaupunki-maaseutu-luokitus 
 
Kaupunki-maaseutu -luokitus (kuva 3) kuvaa alueiden välisiä eroja 
aluerakenteen tasolla.  

Kaupunkialueita (Kotka, Kouvola, Hamina) ovat yli 15 000 asukkaan 
keskustaajamat, joihin on rajattu ydinkaupunkialue ja kehysalue. 
Ydinkaupunkialue jakautuu edelleen sisempään ja ulompaan 
kaupunkialueeseen.  

Luokitus perustuu maaseutualueiden osalta maaseudun kolmijakoon, 
jossa tunnistetaan kaupungin läheinen maaseutu (noin 30 % 
Kymenlaakson alueesta), ydinmaaseutu (noin 15 % Kymenlaakson 
alueesta) sekä harvaan asuttu maaseutu (noin 30 % Kymenlaakson 
alueesta). Näiden luokkien lisäksi maaseudulta on erotettu 
maaseudun paikalliskeskukset (Inkeroinen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Kaupunki-maaseutu –luokitus Kymenlaaksossa.   
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3 ALUEEN NYKYTILANNE JA TÄRKEIMMÄT 
KEHITTÄMISTARPEET 

Kymenlaakson maakunnan taajamista laadittiin työn alussa nykytila-
analyysi (Liite 2). Analyysissä käytiin läpi kaikki Kymenlaakson 
taajamat sekä kuvattiin lyhyesti ja perusteellisesti asumista ja 
ympäristöä, elinkeinoelämää, kaupallisia palveluita, julkisia palveluita 
ja liikennettä kunkin taajaman osalta. Lisäksi tarkasteltiin samojen 
osa-alueiden osalta maaseutua ja kyliä sekä Kymenlaakson 
maakuntaa kokonaisuutena. Myös suhdetta maakunnan ulkopuolisiin 
alueisiin analysoitiin. Alla on kuvattu nykytila-analyysin päätulokset.  

3.1 Kymenlaakson maakunta 

Kymenlaakson maakunnan väestömäärän ja työpaikkojen kehitys on 
ollut negatiivista. Väestömäärä on laskenut vuodesta 1990 vuoteen 
2015 noin 7,7 % ja työpaikkojen määrä vuodesta 1990 vuoteen 2012 
mennessä noin 13,7 %.  

Kymenlaakson maakunnassa tehdään noin 2/3 kaikista päivittäisistä 
matkoista autolla. Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus on 
yhteensä noin 1/3 kaikista päivittäisistä matkoista. Autoliikenne on 
maakunnassa pääosin sujuvaa. Päätieverkko on kuitenkin paikoin 
ylikuormittunut, mistä seuraa ajoittain ongelmia liikenteen 
sujuvuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Pääliikennekäytävillä on 
tyydyttävä joukkoliikennetarjonta, muutoin yleensä vain 
peruspalvelutaso. Tavarakuljetusten osuus Kymenlaakson tie- ja 
rataverkolla on valtakunnallisesti verrattuna erittäin merkittävää. 
Hamina−Kotka -satama on Suomen suurin yleis-, vienti-, kontti- ja 
transitiosatama. 

Kouvolan ja Kotkan kaupungit ovat kaupunkimatkailun vetovoimaisia 
keskuksia.  Kotkan ja Kouvolan keskustaajamat ovat merkittävimmät 
julkisten ja kaupan palveluiden keskittymät. Kotkan ja Kouvolan 
keskustat muodostavat maakunnan kaksinapaisen rakenteen 
pääkeskukset. Merkitykseltään seudullisten ja paikallisten keskusten 
palvelut täydentävät maakunnan kaupallisten palvelujen tarjontaa ja 

palveluverkkoa. Valtaosalle Kymenlaakson asukkaista kaupalliset 
palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Vuonna 2010 noin 96 % 
maakunnan väestöstä asui alle 10 min ajoetäisyydellä pt-
myymälästä. Noin 80 % väestöstä alle 10 min etäisyydellä suurista 
kuntatason keskuksista, joihin valtaosa erikoiskaupan palveluista ja 
kaupallisista palveluista sijoittuu. Vapaa-ajan asukkaat ja erityisesti 
venäläiset matkailijat tuovat merkittävän lisän maakunnan 
ostovoimaan. Kaupunkimatkailu on tärkeä osa kaupunkikeskuksien 
elinvoimaisuutta. Majoituskapasiteetin riittävyyden säilyttämiseen ja 
varmistamiseen on syytä panostaa.  

Kymenlaakson maakuntakaavan vahvuutena voidaan nähdä 
mahdollisuudet matkailun kehittämiseen. Kymenlaakson kylien 
elinvoimaisuuden ja Kymijoen hyödyntäminen matkailukäytössä luo 
paljon uusia matkailun mahdollisuuksia. Samoin matkailureittien 
kehittäminen niin luonnon, kulttuurin, teollisuuden kuin historiankin 
osalta olisi kannattavaa. Tärkeää olisi myös kehittää veneilyn 
mahdollisuuksia mm. Kimolan kanavan, Kymijoen, Itäisen 
Suomenlahden ja saariston osalta. Myös majoituskapasiteetin 
riittävyyteen tulisi kiinnittää huomiota mm. Repovesi-Verlan ja 
rannikon / saariston alueilla. 

3.2 Suhde maakunnan ulkopuolisille alueille 

Kymenlaakson maakunnasta pendelöidään Uudellemaalle sekä Päijät-
Hämeeseen (kuva 4). Kymenlaaksoon pendelöidään Etelä-Karjalasta. 
Kymenlaakso on hyvin saavutettavissa pääkaupunkiseudulta ja 
Pietarista. Kaupallisten palvelujen näkökulmasta keskeinen suunta 
maakunnan ulkopuolella onkin Venäjä. Venäläiset matkailijat lisäävät 
merkittävästi kaupallisten palvelujen kysyntää. Muita tärkeitä suuntia 
ovat pääkaupunkiseutu, Lahti ja Lappeenranta, joissa asioidaan 
erityisesti maakunnan rajan tuntumasta. Kymenlaaksolaisille tärkeitä 
maakunnan ulkopuolisia julkisia palveluita ovat muun muassa 
yliopistot Lappeenrannassa ja pääkaupunkiseudulla sekä Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) toimipiste Mikkelissä. 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toimii kuitenkin myös 
Kotkassa ja Kouvolassa. 
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Kuva 4. Pendelöinti Kymenlaakson maakunnassa vuonna 2014. (Lähde: 

Kymenlaakson liitto 2017 & Tilastokeskus) 

Liikenteellisesti Kymenlaakso suuntautuu maakunnan ulkopuolelle 
pääosin kahden liikennekäytävän kautta. E18-liikennekäytävä on 
Suomen tärkein pitkänmatkan henkilöliikenteen tieyhteys sen 
välittäessä liikenteen Vaalimaalta eteläiseen Suomeen. Tien merkitys 
tavaraliikenteelle on myös suuri. Tie tarjoaa sujuvat yhteydet myös 
itään laajenevalle pääkaupunkiseudulle ja Helsinki-Vantaan 
lentoasemalle. Salpausselän liikennekäytävä (valtatiet 6/12, 
Kotka−Kouvola−Lahti -tieyhteys, ja Lahti−Kouvola−Imatra -
ratayhteys) muodostaa sisämaan pitkämatkaista henkilöliikennettä ja 
tavarakuljetuksia palvelevan yhteyden pääkaupunkiseudulle sekä 
läntiseen Suomeen. Rata tarjoaa henkilöliikenteessä autolle 
kilpailukyisen vaihtoehdon. 

Kymenlaakson matkailun kehittämisessä tarvitaan laajaa yhteistyötä 
eri alueiden välillä (esim. Saimaa). Myös Kimolan kanavan 
kehittäminen vaatii yhteistyötä yli maakuntarajojen samoin kuin Kymi 
Ringin kehittäminen.  

3.3 Taajama- ja kaupunkiseudut 

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.  

3.3.1 Kaupunkikeskusten keskustaajamat  

Kouvola (Kouvolan keskusta, Kuusankoski, Voikkaa) (n. 52 400 
asukasta) 

Kouvolasta löytyy paikallisten peruspalveluiden lisäksi useita 
seudullisia palveluita, kuten sairaala, lukio, ammatillista koulutusta, 
teatteri ja useita urheiluhalleja. Kouvola on myös maakunnallisesti 
tärkeä kaupan keskus. Kouvolan keskustaajaman palvelut ovat hyvin 
saavutettavissa, 15 min ajoajan säteellä kaupan alueista asuu noin 
60 000−65 000 asukasta. Kouvolan keskustaajaman alueella on 
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vireillä useita kaupan hankkeita, mm. keskustan kehittäminen ja 
matkakeskus-hanke. 

Kouvolassa on monipuolinen ja kattava liikennejärjestelmä 
(jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne, autot) sekä taajaman sisällä, 
että sieltä ulos. Kouvola on rataliikenteen risteysasema, josta on 
hyvät henkilö- ja tavaraliikenteen yhteydet.  

Kouvolan keskusta on ”virastokeskustaa”, kun taas Kuusankoskella 
vaikuttaa metsäteollisuus. Voikkaa on rakennemuutostaajama, jossa 
on paljon vapaata rakennuskantaa. Kaupalliset palvelut ovat alueella 
taantuneet. Tulevaisuuden keskeiset työpaikka-alueet tulevat 
olemaan logistiikan parissa mm. Kouvolan rautatie- ja 
maantieterminaalin yhteydessä. Kouvola ja Kuusankoski muodostavat 
kehityksen ydinalueen Korian taajaman kanssa (Kouvolan kaupunki, 
2012). Sekä väestömäärän että työpaikkamäärien kehitys on ollut 
negatiivista viime vuosikymmeninä.  

 

Kuva 5. Ote Kouvolan keskustan Kouvolan keskustan yleiskuvasta 1990-

luvun alussa. (Lähde: Kouvolan kaupunki, FCG 2014) 
 

 

Kotka (n. 49 000 asukasta) 

Kotkansaari (Kotkan keskusta) on kaupungin hallinnollinen keskusta. 
Karhula on Kotkan merkittävä keskus. Molemmat ovat 
ajantasamaakuntakaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi.  
Kotkan kaupunkikeskuksesta löytyy paikallisten peruspalveluiden 
lisäksi perusopetusta ja lukio myös ruotsin kielellä, ammatillista 
koulutusta, kansalaisopisto, uimahalli, urheiluhalleja, teatteri ja 
sairaala. Kotkan keskustaajama on maakunnallinen kaupan keskus. 
Kotkan keskustaajaman palvelut ovat hyvin saavutettavissa, 15 min 
ajoajan säteellä kaupan alueista asuu noin 55 000−70 000 asukasta. 
Kotkan keskustaajaman alueella on vireillä useita kaupan hankkeita, 
mm. Kotka Old Port-hanke. Kotkassa on monipuolinen 
liikennejärjestelmä (jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne, autot) sekä 
hyvät linja-autoliikenteen yhteydet alueen sisällä ja sieltä ulos. 
Henkilö- ja tavararaideliikenteen yhteydet ovat Kouvolan kautta 
hyvät ympäri Suomen. Karhulasta löytyy alueellisen ja paikallisen 
bussiliikenteen keskus, Karhulan historiallinen teollisuusympäristö ja 
siihen liittyvä asuinalue, uimahalli, yleisurheilukenttä, koulu ja 
kirjasto, Karhulan sairaala ja terveyskeskus (Cursor Oy, 2017). 

 
Kotkan väestömäärä ei ole juurikaan muuttunut vuosina 1990-2015, 
mutta sen sijaan työpaikkojen määrän kehitys on ollut negatiivista 
1990-2012. Kotka on seudun merkittävimpiä elinkeinoelämän 
taajamia. Matkailun osalta voidaan mainita Maretarium, Vellamo, 
kansallinen kaupunkipuisto, Sapokka, Fort Katariina, Katariinan 
meripuisto ja Kyminlinna. 

YKR-aineistossa erilliseksi taajamiksi merkityllä Hallan ja Tiutisen 
alueella ei ole julkisia eikä kaupallisia palveluita. Liikennejärjestelmä 
tukeutuu autoliikenteeseen. Hallassa on teollisuuskiinteistöjä ja 
puutavaran varastointia. Saha on hiljentynyt. Satamassa on neljä 
laivapaikkaa, joita käytetään metsäteollisuustuotteiden vientiin ja 
raaka-aineiden tuontiin. 
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Hamina (n. 15 900 asukasta) 

Haminan kaupunkikeskuksesta löytyy paikallisten peruspalveluiden 
lisäksi sairaala, lukio, ammatillista koulutusta, kansalaisopisto, 
uimahalli, urheiluhalleja sekä puolustusvoimat. Haminan 
keskustaajama on seudullinen kaupan keskus. Haminan 
keskustaajaman palvelut ovat hyvin saavutettavissa, 15 min ajoajan 
säteellä kaupan alueista asuu noin 25 000 asukasta. Haminassa on 
monipuolinen liikennejärjestelmä (jalankulku, pyöräily, 
joukkoliikenne, autot) sekä hyvät linja-autoliikenteen yhteydet 
varsinkin Kotkaan. Sataman tavarankuljetukseen on hyvät 
raideyhteydet. 

Hamina on kulttuurihistoriallisesti arvokas taajama, joka vetää 
puoleensa matkailijoita. Elinkeinoelämän merkittäviä kohteita ovat 
mm. satama sekä muut teollisuuden alueet, Summa (Google), 
tervasaari, Hamina Bastion ja saariston matkailu. Sekä Haminan 
väestömäärän, että työpaikkojen määrän kehitys on ollut negatiivista. 

Haminan taajamaan kuuluu myös Vilniemi. Vilniemen alueella ei ole 
teollisuutta. Matkailun osalta mielenkiintoisia kohteita ovat Vilniemen 
kartano sekä Hamina Camping Pitkät Hiekat. Alueen väestömäärän 
kasvu on ollut erittäin positiivista. Alueella ei ole kaupallisia, eikä 
julkisia palveluita. Liikennejärjestelmä tukeutuu autoliikenteeseen. 

3.3.2 Kaupunkikeskusten lähitaajamat 

Valkeala (n. 6 000 asukasta) 

Valkeala on maaseutukeskus ja maaseutuvyöhykkeen ydinaluetta. 
Väestökehitys on ollut erittäin positiivista 1990−2015. 
Työpaikkamäärän kehitys sen sijaan on ollut negatiivista. 
Kaupallisesta näkökulmasta tarkasteltuna Valkeala on paikallinen 
keskus, jossa on jonkin verran erikoiskaupan ja kaupallisten 
palveluiden tarjontaa. Alueella on perusopetusta myös yläluokille 
sekä lukio, uimahalli ja urheiluhalleja. Liikenteen kannalta 
Valkealassa on monipuolinen liikennejärjestelmä (jalankulku, 

pyöräily, joukkoliikenne, autot) sekä hyvät linja-autoyhteydet 
Kouvolaan. 

Koria (n. 4 000 asukasta) 

Koria on osa Kouvola-Kuusankoski-Koria-ydinaluetta (Kouvolan 
kaupunki, 2012). Koria on kaupan osalta paikallinen keskus, jossa on 
lähinnä päivittäistavarakaupan palveluita. Julkisten palveluiden osalta 
alueella on seudullista perusopetusta 7-9 luokille sekä urheiluhalleja. 
Korialla on monipuolinen liikennejärjestelmä (jalankulku, pyöräily, 
joukkoliikenne, autot) sekä muutamia taajamajuna- sekä linja-
autoyhteyksiä Kouvolaan ja Lahteen. Työpaikkojen määrä on pysynyt 
tasaisena vuosina 1990−2012. Sen sijaan väestömäärän kehitys on 
ollut positiivista 1990−2015. Korialla elinkeinoelämästä vastaa 
muutama vähän suurempi yritys. Korialle on tulossa asuntomessut 
vuonna 2019. 

Neuvoton (n. 2 300 asukasta) 

Neuvoton on paikallinen keskus, jossa on vain päivähoitoa, 
alakouluopetusta sekä muutamia päivittäistavarapalveluita. Alue 
tukeutuu autoliikenteeseen. Neuvottomassa on jonkin verran 
teollisuustontteja. Väestömäärän kehityksessä ei ole tapahtunut 
erityisiä muutoksia vuosina 1990−2015. Työpaikkamäärien kehitys 
sen sijaan on ollut erittäin positiivinen vuosina 1990−2012. 

Siltakylä (n. 2 900 asukasta) 

Siltakylä on merkitykseltään paikallinen keskus, jonne on suunnitteilla 
seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö. Alueella on 
peruspalveluiden lisäksi perusopetusta 7-9 luokille sekä urheiluhalli. 
Liikennejärjestelmä on monipuolinen (jalankulku, pyöräily, 
joukkoliikenne, autot). Sekä väestömäärän, että työpaikkojen määrän 
kehitys on ollut erittäin positiivista. Alue on kulttuuriympäristön tai 
maiseman kannalta tärkeä. 
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3.3.3 Muut taajamat (YKR-luokituksen mukaan) 

Myllykoski (n. 6 000 asukasta) 

Myllykoski kärsii voimakkaasta rakennemuutoksesta, jonka takia 
alueella on paljon tyhjää liiketilaa. Taajama on kuitenkin kaupan 
osalta merkitykseltään seudullinen. 15 minuutin ajomatkan sisällä 
kaupallisista palveluista asuu noin 19 000 asukasta. Alueella on 
paikallisten lähipalveluiden lisäksi seudullista opetusta 7−9 luokille 
sekä ammatillista opetusta. Työpaikkamäärän kehitys on ollut erittäin 
negatiivista ja väestömäärän kehitys negatiivista. Myllykoskella on 
monipuolinen liikennejärjestelmä (jalankulku, pyöräily, 
joukkoliikenne, autot) sekä muutamia taajamajuna- sekä linja-
autoyhteyksiä Kouvolaan ja Kotkaan. 

Inkeroinen (n.  5 100 asukasta) 

Inkeroisissa sijaitsee Stora Enson tehtaat, joissa työskentelee noin 
550 henkilöä, Kymenlaakson opisto, Ankkapurhan teollisuusmuseo ja 
Keltakankaan Hyötyvirta-yritysalue. Inkeroinen on 
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää 
aluetta. Väestömäärän kehitys on ollut negatiivista ja 
työpaikkamäärien kehitys erittäin negatiivista parina viime 
vuosikymmenenä.  

Inkeroinen on kaupan kannalta katsottuna seudullisesti merkittävä 
palvelukeskittymä. 15 minuutin ajomatkan päässä asuu noin 14 000 
asukasta. Alueella on peruspalveluiden lisäksi seudullista opetusta 7-
9 luokille, uimahalli, jäähalli ja ammatillista koulutusta. Inkeroisissa 
on monipuolinen liikennejärjestelmä (jalankulku, pyöräily, 
joukkoliikenne, autot) sekä hyviä taajamajuna- sekä linja-
autoyhteyksiä Kouvolaan ja Kotkaan sekä jatkoyhteyksiä Lahteen ja 
pääkaupunkiseudulle.  

 

 

Kausala (n. 3 900 asukasta, siirtyy Päijät-Hämeen maakuntaan 
1.1.2019 alkaen) 

Kausalan keskustasta löytyy myös seudullisia palveluita, kuten 
perusopetusta yläluokille, lukio ja urheiluhalleja. Kaupan osalta 
Kausala on merkitykseltään seudullinen palvelukeskittymä. 15 min 
ajosäteellä asuu noin 9 000 asukasta. Kausalassa on monipuolinen 
liikennejärjestelmä (jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne, autot) sekä 
muutamia taajamajuna- sekä linja-autoyhteyksiä Kouvolaan ja 
Lahteen. Kausalan kuntakeskuksessa on lähinnä teollisuuden 
työpaikkoja. Työpaikkojen määrä on kuitenkin vähentynyt 
merkittävästi 1990−2012. Myös väestömäärän kehitys on ollut 
negatiivista 1990−2015. 

Elimäen kirkonkylä (n. 1 400 asukasta) 

Elimäki on pienehkö kirkonkylä, joka on maaseutuvyöhykkeen 
ydinaluetta. Alueella on paikallisten lähipalveluiden lisäksi 
perusopetusta luokille 7−9 sekä lukio. Kaupallisesta näkökulmasta 
Elimäki on paikallinen keskus. Elimäellä on monipuolinen 
liikennejärjestelmä (jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne, autot). 
Työpaikkamäärän kehitys on ollut erittäin negatiivista ja 
väestömäärän kehitys negatiivista viime vuosikymmeninä. Alueella 
sijaitsee Mustila Arboretum ja Mustilan viinitila. 

Virojoki (n. 1 200 asukasta) 

Virojoki on maaseututaajama, jolla on vahva linkitys kehittyvään 
Vaalimaan kaupan ja matkailun alueeseen. Muita esiin nostettavia 
tekijöitä Virolahdella on Klamilan kylä ja satama sekä Harjun 
oppimiskeskus, maaseutu ja saaristo. Virolahden työpaikkojen ja 
asukkaiden määrän kehitys on ollut melko tasaista viime 
vuosikymmeninä. Taajamassa on peruspalveluiden lisäksi seudullista 
perusopetusta 7-9 luokille sekä lukio. Kaupallisesti alue on 
seudullisesti merkittävä. 15 min ajoajan säteellä asuu noin 3 500 
asukasta. Liikennejärjestelmää hallitsee autoliikenne. Taajamassa on 
kuitenkin erilliset pyörätiet keskeisillä väylillä. 
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Pyhtään kirkonkylä (n. 690 asukasta) 

Pyhtää on merkitykseltään paikallinen keskus, jossa on perustasoiset 
julkiset ja kaupalliset palvelut. Liikennejärjestelmä on kuitenkin 
monipuolinen (jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne, autot). Taajama 
on matkailun ja virkistyksen kohdealue sekä kulttuuriympäristön tai 
maiseman kannalta tärkeä alue. Sekä väestön, että työpaikkojen 
määrän kehitys on ollut erittäin negatiivista. Pyhtää on 
maaseutuvyöhykkeen ydinaluetta. Pyhtäällä sijaitsee Stockforsin 
historiallinen tehdasalue, elämysurheilukeskus Sirius. 

Jaalan kirkonkylä (n. 650 asukasta) 

Jaalan kirkonkylä on merkitykseltään paikallinen keskus, josta löytyy 
peruspalvelut niin julkisten, kuin kaupallistenkin palveluiden osalta. 
Taajama on liikenteen osalta vahvasti omaan autoliikenteeseen 
tukeutuva. Kouvolaan on mahdollista kulkea myös linja-autolla. 
Taajamassa on lähinnä perustuotantoa ja joitakin pieniä yrityksiä. 
Väestömäärässä ei ole juuri tapahtunut muutoksia 1990−2015. Sen 
sijaan työpaikkamäärän kehitys on ollut negatiivista. Taajama on 
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue. 

Miehikkälän kirkonkylä (n. 600 asukasta) 

Miehikkälä kuuluu maaseutuvyöhykkeen ydinalueeseen. Alueen 
väestö- ja työpaikkamäärissä ei ole juuri tapahtunut muutoksia viime 
vuosikymmeninä. Taajama on kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeä. Miehikkälä on kaupan osalta 
merkitykseltään paikallinen keskus. Julkisten palveluiden osalta 
alueella on peruspalveluiden lisäksi perusopetusta 7-9 luokille sekä 
urheiluhalli. Miehikkälän liikennejärjestelmä perustuu 
autoliikenteeseen. 

Utti (n. 420 asukasta) 

Utin taajama keskittyy lähinnä puolustusvoimien alueen ympärille. 
Taajama on merkitykseltään paikallinen, jossa palvelut paikallisia ja 

vähäisiä. Liikennejärjestelmä tukeutuu autoliikenteeseen. 
Väestömäärän kehitys on ollut erittäin negatiivista 1990−2015. 

Klamila (n. 300 asukasta) 

Klamilan satama ja sen palvelut vetävät puoleensa matkailijoita. 
Alueella on vain aivan peruspalveluita ja muutama kaupallinen 
toimija. Taajaman toiminta tukeutuu vahvasti autoliikenteeseen. Sekä 
väestö- että työpaikkamäärän kehitys on ollut erittäin negatiivista 
muutamana viime vuosikymmenenä. Klamila on kulttuuriympäristön 
tai maiseman kannalta tärkeä alue. 

Purola (n. 290 asukasta) 

Purolan taajama sijaitsee Suomenlahden rannalla. Alueella on 
ruotsinkielinen perusopetus 1-6 luokille, mutta ei muita merkittäviä 
julkisia tai kaupallisia palveluita. Liikennejärjestelmä tukeutuu 
autoliikenteeseen. Väestömäärän kehitys on ollut negatiivista ja 
työpaikkamäärän kehitys erittäin negatiivista. Voimassa olevassa 
maakuntakaavassa Purola on osoitettu kyläksi.  

Metsäkylä (Hamina) (n. 270 asukasta) 

Metsäkylässä on lähinnä maataloutta, hevostiloja ja jonkin verran 
muuta yritystoimintaa. Alue on kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeä alue. Työpaikkamäärän kehitys on ollut 
erittäin negatiivista ja väestömäärän kehitys negatiivista muutamina 
viime vuosikymmeninä. Alueella on vain perusopetusta 1-6 luokille, 
eikä ollenkaan kaupallisia palveluita. Liikennejärjestelmä perustuu 
autoliikenteeseen. 

Kaipiainen (n. 250 asukasta) 

Kaipiainen on merkitykseltään paikallinen keskus, jossa muutamia 
kaupallisia palveluita, sekä julkisten palveluiden osalta vain 
perusopetusta 1-6 luokkalaisille. Taajamassa on paljon teollisuuden 
alan työpaikkoja, joiden määrä on pysynyt tasaisena vuosina 
1990−2012. Sen sijaan väestömäärän kehitys on ollut negatiivista 
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1990−2015. Liikennejärjestelmä tukeutuu autoliikenteeseen. 
Rataverkon osalta alueella sijaitsee kuitenkin tavaraliikenteen asema. 

Iitin kirkonkylä (n. 220 asukasta, siirtyy Päijät-Hämeen maakuntaan 
1.1.2019 alkaen) 

Iitti on pieni kirkonkylä, jossa väestömäärän kehitys on kuitenkin 
ollut erittäin positiivista 1990−2015. Työpaikkamäärän kehitys sen 
sijaan on ollut negatiivista. Iitin Golfin ympärillä on joitakin 
maaseutumatkailukohteita. Alueella ei ole kaupallisia eikä julkisia 
palveluita. Taajama tukeutuu vahvasti autoliikenteeseen. Taajama on 
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue. 

Sippola (n. 210 asukasta) 

Sippolassa sijaitsee Suomen suurin puukartano Sippolan hovi. 
Alueella on muutama kymmenen pienyritystä. Pieni kirkonkylä on 
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue. 
Sekä työpaikkojen, että väestömäärän kehitys on ollut erittäin 
negatiivista. Alueelta löytyvät vain keskeisimmät julkiset ja 
kaupalliset palvelut. Liikennejärjestelmä keskittyy täysin 
autoliikenteeseen. 

 

3.4 Kylät ja taajamien ulkopuolella olevat alueet  

Taajamien ulkopuoliset alueet tukeutuvat yleensä vahvasti 
autoliikenteeseen, alempiasteinen tieverkko on tällöin tärkeässä 
roolissa. Taajamien ulkopuolella olevat kaupan palvelut ovat pääosin 
valtateiden varressa olevia liikenneasemia, joilla on polttoaineen 
myynnin lisäksi kahvila- ja ravintolapalveluita ja osalla myös 
päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan palveluja. Pääsääntöisesti 
maaseutualueet tyhjenevät asukkaista. Kymenlaakson alueella on 
taajamien ulkopuolella jo olemassa tai suunnitteilla seuraavia 
elinkeinoelämän / matkailun kannalta merkittäviä kohteita: KymiRing, 
maaseutu ja luontomatkailu, Lähiruoka, Repoveden ja Valkmusan 
kansallispuistot ja Verla, Voikoski, Pohjois-Kouvolan rengasreitti, 

Tuohikotti / Vekaranjärvi (puolustusvoimat), Kimolan kanava ja 
itäisen Suomenlahden matkailukohteet. 

YKR -luokituksen mukaiset kylät Kymenlaakson alueella ovat:  
 
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, Suur-Miehikkälä, Sydänmaa, Säkäjärvi, Säyhtee, Tirva, 
Toikkala, Tuohikotti, Turkia, Ukkolanmäki, Uski, Vaalimaa, Vanuska, 
Virolahden kirkonkylä, Viskari, Vuohijärvi, Vuolenkoski, Värälä, Ylä-
Pihlaja. 
 

 
Kuva 6. Valokuva Pyhtään pohjoispuolella sijaitsevasta maaseutuasutuksesta. 

(Lähde: FCG 2014) 
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  Kuva 7. Väestömäärän ja työpaikkojen kehitys vuodesta 1990 vuoteen 2015/2012 Kymenlaakson taajamissa ja kylissä. (Lähde: YKR-aineisto 2016) 
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Kuva 8. Väestön sekä taajamien (YKR) saavutettavuus vaikuttaa maakunnan yhdyskuntarakenteen kehittämissuuntiin. (Lähde: YKR-aineisto, Kymenlaakson liitto, FCG 2017) 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY       14 (34) 
   
31.5.2017   
   

 

 

 

 

 

  

Kuva 9. Julkisten palvelujen tarjonta taajamittain. (FCG 2017) 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY       15 (34) 
   
31.5.2017   
   

 

 

 

 

 

4 TOTEUTETTU VUOROVAIKUTUS JA SEN HUOMIOIMINEN 

4.1 Toteutettu vuorovaikutus ja sidosryhmät 

Vaihtoehtotarkasteluun sisältyi oleellisena osana yhdyskunta- ja 
taajamarakenteen vaihtoehtojen vuorovaikutteinen käsittely. Työssä 
toteutettiin internet-pohjainen FCGgis-karttakysely sekä kaksi 
työpajaa. Yhdyskunta- ja taajamarakenteen vaihtoehtojen käsittelyyn 
kutsuttiin mukaan: 

• Kymenlaakson kaupunkien ja kuntien maankäytön edustajat 

• Kaakkois-Suomen ELY-keskus (Liikenne- ja Ympäristö-
vastuualueet) 

• Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson 
liikennejärjestelmätyöryhmien edustajat 

• Kymenlaakson alueen kehittämisyhtiöt 

• Kauppakamari 

• Kymenlaakson ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan 
edustaja 

• Kymenlaakson Kylät ry:n edustaja 

• Päijät-Hämeen liitto sekä  

• Kymenlaakson liiton elinkeinotyöryhmä ja ympäristö- ja 
liikennepuolen edustajat.  

 

 

 

 

 

 

4.2 FCGgis-karttakysely taajamien luonteesta ja roolista 

Työn alkuvaiheessa nykytila-analyysin ja muodostettavien 
skenaarioiden tueksi toteutettiin FCGgis-karttakysely ajalla 10.−20.1. 
Kysely oli osoitettu työn sidosryhmille sekä heidän organisaatioilleen. 
Kyselyn tavoitteena oli kerätä sidosryhmien näkemyksiä taajamien ja 
keskustojen koetusta luonteesta, niiden muutoksista ja strategisesta 
roolista tulevaisuudessa erilaisten teemojen osalta sekä täydentää 
konsultin paikallistietoutta. Kyselyyn vastasi 14 vastaajaa. Kyselyn 
tulokset ovat tämän raportin liitteenä 1. Kyselyssä saatuja tuloksia on 
hyödynnetty kehittämisen lähtökohdissa (luku 3). 

4.3 FUTURE-työpaja skenaarioiden jatkokehittämiseksi 

Vaihtoehtotarkasteluja käsiteltiin kahdessa työpajassa yhdessä 
sidosryhmien asiantuntijoiden kanssa.  

FUTURE-työpajan tavoitteena oli FCG:n kehittämien alustavien 
skenaarioiden jatkokehittäminen. Konsultti esitteli työpajassa 
alustavat skenaariot − BAU, TWIN CITY (skenaarion TWIN CITY 
työnimi vielä tällöin oli SOTE) ja VISIO. Osallistujilta pyydettiin 
näkemyksiä megatrendien vaikutuksesta maakunnan kehitykseen 
sekä skenaarioista ja niihin vaikuttavista tulevaisuuden 
suunnitelmista. Lopuksi osallistujat saivat priorisoida tulevaisuuden 
kehittämisen painopistealueita eri skenaarioiden osalta strategiapelin 
kautta. Työpajan tuloksia hyödynnettiin lopullisten yhdyskunta- ja 
taajamarakenteen skenaarioiden suunnittelussa. Työpajan tulokset 
toimitettiin kaikille työpajaan kutsutuille sekä niitä esitetään liitteessä 
3. 
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FUTURE-työpaja järjestettiin 30.1.2017 Merikeskus Vellamossa 
Kotkassa, johon osallistui 17 sidosryhmien edustajaa konsultin 
työryhmän lisäksi: 

• Marko Luukkonen, Kouvolan kaupunki, yleiskaavapäällikkö 

• Petteri Portaankorva, Kouvolan kaupunki, 
edunvalvontapäällikkö 

• Heli Veripää, Kouvolan kaupunki, kehittämispäällikkö  

• Pirjo Kopra, Pyhtään kunta, kunnaninsinööri 

• Antti Pyysaari, ELY-keskus, ylitarkastaja 

• Tuomas Talka, ELY-keskus, liikennejärjestelmäasiantuntija 

• Tuija Mustonen, ELY–keskus, arkkitehti 

• Jukka Timperi, ELY-keskus, ylitarkastaja 

• Markku Uski, Virolahden kunta, tekninen johtaja 

• Ville Partio, Iitin kunta, rakennustarkastaja 

• Sami Porkka, Kymenlaakson Kylät ry, puheenjohtaja  

• Pauli Korkiakoski, Kotkan kaupunki, yleiskaavoittaja 

• Marja Kukkonen, Kotkan kaupunki, asemakaava-arkkitehti 

• Anna-Riikka Karhunen, Kymenlaakson liitto, 
ympäristösuunnittelija 

• Elina Ronkanen, Kymenlaakson liitto, maakuntasuunnittelija 

• Lotta Vuorinen, Kymenlaakson liitto, suunnitteluinsinööri 

• Frank Hering, Kymenlaakson liitto, suunnittelujohtaja 

 

 

 
Kuva 10. FUTURE -työpaja skenaarioiden jatkokehittämiseksi. (Valokuvat: 

©FCG 2017) 
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4.4 EVALUATE-työpaja skenaarioiden vaikutusten 
arvioimiseksi 

Tuotettujen lopullisten skenaarioiden vaikutusten arvioimiseksi 
järjestettiin EVALUATE-työpaja 6.3.2017 ravintola Koskelassa 
Kuusankoskella. Työpajassa arvioitiin yhdyskunta- ja 
taajamarakenteen skenaarioiden merkittäviä vaikutuksia MRL:n 
arvioitavien vaikutusten mukaisesti. Vaikutusarviointia on 
hyödynnetty skenaarioiden vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi työpajan 
tavoitteena oli edistää eri kaavatasojen välistä vuorovaikutusta ja 
työnjaon selkeyttämistä. Työpajassa keskusteltiin myös 
skenaarioiden heijastumisesta eri suunnittelutasoille. Tämän osion 
tulokset esitetään liitteessä 3. 

Työpajaan osallistui 17 henkilöä seuraavista organisaatioista: 

• Marko Luukkonen, Kouvolan kaupunki, yleiskaavapäällikkö 

• Topi Suomalainen, Kouvolan kaupunki, kaavoitusinsinööri 

• Antti Pyysaari, ELY-keskus, ylitarkastaja 

• Tuomas Talka, ELY-keskus, liikennejärjestelmäasiantuntija 

• Tuija Mustonen, ELY–keskus, arkkitehti 

• Jukka Timperi, ELY-keskus, ylitarkastaja 

• Eeva-Liisa Kauppi, ELY-keskus, alueidenkäytön insinööri 

• Petteri Kukkola, ELY-keskus, liikennejärjestelmäasiantuntija 

• Ville Partio, Iitin kunta, rakennustarkastaja 

• Esa Partanen, Cursor, asiantuntija 

• Timo Pöntinen, Kinno, projektiasiantuntija 

• Marja Kukkonen, Kotkan kaupunki, asemakaava-arkkitehti 

• Anna-Riikka Karhunen, Kymenlaakson liitto, 
ympäristösuunnittelija 

• Hanna Lampinen, Kymenlaakson liitto, 
maakuntakaavainsinööri 

• Elina Ronkanen, Kymenlaakson liitto, maakuntasuunnittelija 

• Lotta Vuorinen, Kymenlaakson liitto, suunnitteluinsinööri 

• Frank Hering, Kymenlaakson liitto, suunnittelujohtaja 

 

 

  

 

  

Kuva 11. EVALUATE-työpaja skenaarioiden vaikutusten arvioimiseksi.  
(Valokuvat: ©FCG 2017) 
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5 VAIHTOEHDOT JA NIIDEN KUVAUS  

Nykytila-analyysin sekä työpajojen avulla kehitettiin kolme eri 
vaihtoehtoa Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen 
kehittämiseksi: 

• 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. Trendin mukaisen kehityksen 
lisäksi BAU-skenaarioon sisältyy myös rohkeita alue- ja 
yhdyskuntarakenteen linjauksia. 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.   

Kuva 12. BAU, TWIN CITY ja VISIO -skenaarioiden mallit. 
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BAU 
 

Tulevaisuuskuva: 

• Väestömäärä vähenee ja väestö vanhenee 
• Osa taajamista hiipuu ja maaseutu ”tyhjenee” 
• Ympäristö- ja energialainsäädännössä ei merkittäviä 

muutoksia 
 
 

• Työpaikkamäärä pysyy nykytasolla tai vähentyy 
• Teollisuuden, matkailun ja kaupan nykyisistä 

kärkihankkeista merkittävä osa jäänyt toteutumatta 
• Vähän kasvuyrityksiä ja startupeja 
• Venäjän vaikutus vaihtelee 

 
 

• Kaupalliset palvelut keskittyvät taajamien 
reunavyöhykkeelle 

• Kotkan ja Kouvolan keskustaajamat ovat 
merkittävimmät kaupan keskittymät 

• Online-palvelut yleistyvät vähitellen  
• Julkiset palvelut ”nykyhetken” mukaisesti 

 
 

• Autolla tehdään 2/3 päivittäisistä matkoista 
• Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus on 

edelleen noin 1/3  
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5.1 BAU -vaihtoehto 

Asuminen ja ympäristö 

Osa taajamista hiipuu ja maaseutu ”tyhjenee”. Maaseututaajamien 
osalta kehitys seisahtuu, palvelut hiljalleen vähenevät, väki ikääntyy 
ja osa muuttaa isompiin keskuksiin palvelujen äärelle. 

Kaupunkikeskustat voittavat tulevaisuudessa, mitä tulee asumiseen, 
työpaikkoihin ja palveluihin.  Isot keskukset ja taajamat kasvavat 
pienten kustannuksella. Maaseutu tyhjenee. 

Uusia omakotialueita ei synny, nykyisiä alueita 
täydennysrakennettaan, erityisesti Pohjois-Kymenlaakson juna-
asemien lähiympäristössä. Uudisrakentamisessa hyödynnetään 
esimerkiksi ryhmärakentamisen periaatteita. 

Elinkeinot 

Etätyön suosiminen kasvaa. Maakunnan kannalta tämä on 
monitahoinen asia, koska työntekijät jäävät asumaan maakunnan 
ulkopuolelle hyvien liikenneyhteyksien päähän. Etätyö mahdollistaa 
myös työn tekemisen maakunnasta muualle. Kymenlaakson 
asumiskustannukset ovat edulliset ja liikenneyhteydet hyvät. 

Paikalliset työpaikat, jotka tulevat säilymään, pohjautuvat paikallisiin 
resursseihin esimerkiksi biotalouteen. Kouvola, Kotka ja Hamina 
eroavat muista vahvoina rautatie- ja logistiikkakaupunkeina. Kotka 
on merkittävä satamakaupunki. 

Sähkö tuotetaan suurelta osin uusiutuvin energialähtein. Sähkön 
tuotanto työllistää paikallisia ihmisiä ja yrityksiä. Luontoa ja 
ympäristöä hyödynnetään tehokkaammin (Repoveden kansallispuisto, 
itäisen Suomenlahden saaristo ja Kymijoen rannat). Kimolan kanavan 
kehittämisen tuomat matkailuvaikutukset tulisi ennakoida. 

Venäjän vaikutus vaihtelee, siksi luodaan joustavia elinkeinoja. 
Kasvuyritysten ja startupien suosio jatkuu ja niihin tarjotaan sopivia 
tiloja. 

Palvelut 

Rakenteellisesta kehittämisestä johtuen julkiset palvelut keskittyvät 
voimakkaasti. Väestön ikääntyminen ja väheneminen luovat paineita 
asutuksen tiivistämiseen, jotta palvelut voidaan tarjota tehokkaasti. 
Osa pienistä taajamista hiipuu joka tapauksessa, kun palveluita ei 
voida enää kustannustehokkaasti järjestää. 

Kaupalliset palvelut keskittyvät taajamien reunavyöhykkeille. Kotkan 
ja Kouvolan keskustaajamat ovat merkittävimmät kaupan 
keskittymät. Myös hyvällä sijainnilla olevia tyhjiä liikekiinteistöjä 
(esim. Myllykoski, vt15-käytävää) hyödynnetään ja niissä aktivoidaan 
kaupallisia palveluja. Online-palvelut yleistyvät. 

Liikenne 

Autolla tehdään edelleen 2/3 päivittäisistä matkoista. Kävelyn, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus on yhteensä 1/3 matkoista. 

Henkilöliikenteessä on kehitettävä monipuolisesti Kotka-Kouvola-
liikennekäytävää − myös raideliikenteen osalta. Kaupunkien sisäisessä 
joukkoliikenteessä lisätään kutsupohjaista liikennettä ja edistetään 
uusien liikennepalvelujen käyttöä. 

Koko tieverkon liikennöitävyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen 
on avainasemassa liikennejärjestelmässä. Kuljetusten sujuvuuden 
varmistamiseksi totutetaan isoja tieverkon kehittämisinvestointeja (vt 
6, vt 12, vt 15, vt 26). Priorisoidaan vt 15 kehitystä ja turvataan 
elinkeinoelämän kuljetukset sillä. Kuljetusten sujuvuuden 
varmistamiseksi vt6 ja vt 12 parannetaan Kouvolan länsiosassa. 
Valtatie 26 ja maantie 387 ovat vaihtoehtoisia reittejä valtatielle 6.  
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BAU-vaihtoehdossa 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Asuminen, väestö, ympäristö, elinkeinot, palvelut ja liikenne BAU-

skenaariossa.  
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TWIN CITY 
Tulevaisuuskuva: 

• Väestömäärä vähenee ja väestö vanhenee 
• Osa taajamista kasvaa ja niiden merkittävyys kasvaa 
• Ympäristö- ja energialainsäädännössä ei merkittäviä 

muutoksia 
 
 

• Työpaikkamäärä pysyy nykytasolla tai vähentyy 
• Yritysten tilanne vaihtelee riippuen alueesta ja 

toimialasta  
• Teollisuuden, matkailun ja kaupan nykyiset 

kärkihankkeet toteutuneet pääosin, mutta jatkuva 
pudotuspeli käynnissä 

• Venäjän vaikutus vaihtelee 
 
 

• Kaupalliset palvelut keskittyvät taajamien 
reunavyöhykkeille 

• Online-palvelut yleistyvät  
• Julkiset palvelut digitalisoituvat 
• SOTE-muutokset nostavat Kouvolan tai Kotkan 

taajamien merkittävyyttä 
 
 

• Julkisen liikenteen suosio ja palvelutaso kasvavat 
Kotka-Kouvola -akselilla 

• Tilauspalvelut yleistyvät 
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5.2 TWIN CITY -vaihtoehto 

Asuminen ja ympäristö 

Rakentaminen (ja palvelut) keskittyy yhä enemmän isoihin 
kaupallisiin keskuksiin: Kouvolan marketalue, Kouvolan keskusta, 
Kuusankosken keskusta, Jumalniemi-Karhula, Kotkan keskusta. 

Kouvolan ja Kotkan välinen fyysinen etäisyys lyhenee. Maakunnan 
isoimmat taajamat kehittyvät ja niiden merkittävyys kasvaa. 
Pienempien taajamien palvelutarjonta ja elinvoimaisuus heikentyvät. 

Haminan taajaman merkitys palvelukeskuksena kasvaa. Elimäen, 
Kausalan, Virolahden, Myllykosken ja Inkeroisten taajamat kehittyvät 
palvelutason parantuessa. 

Kylät kehittyvät vain nykyhetken palvelutason säilyttämiseksi. Myös 
kylät, joiden liikenteellinen saavutettavuus on hyvä kehittyvät. 

Maaseutu osittain tyhjenee. 

Elinkeinot 

Julkisen sektorin sijoittaminen sekä kasvu ohjaavat myös yritysten 
sijoittumista. Puolustusvoimien ja varuskuntien sijainti vaikuttavat 
yritysten sijoittumiseen ja profiloitumiseen. 

Työpaikkamäärä pysyy nykytasolla, mutta työpaikkojen sijainti 
vaihtuu. Yritysten tilanne vaihtelee riippuen alueesta ja toimialasta – 
biotalous ja metsätalous Myllykoskella ja Inkeroisessa. 

Teollisuuden, matkailun ja kaupan nykyiset kärkihankkeet ovat 
toteutuneet pääosin, mutta jatkuva pudotuspeli on käynnissä. 

Pienten yrittäjien palvelut lisääntyvät, esimerkiksi terveysmatkailu 
yleistyy (Vaalimaa). Venäjän vaikutus vaihtelee. 

 

 

Palvelut 

SOTE-palvelut keskittyvät sekä Kotkaan että Kouvolaan. 
Laitospalvelut hajaantuvat, mikä lisää vähän työpaikkoja. 
Peruspalvelut toteutetaan lähipalveluina tai liikkuvina palveluina. 
Palvelurakenne keskitetään luonnollisten liikkumareittien yhteyteen. 
Koulupalveluissa ratkaisee laatu matkaan sijaan. 

Kaupalliset palvelut keskittyvät Kotkaan ja Kouvolaan pääosin 
taajamien reunavyöhykkeille tai julkisten palvelujen yhteyteen. 

Online-palvelut yleistyvät.  

Liikenne 

Kotka−Kouvola –liikennekäytävä kehittäminen on prioriteettina. 
Joukkoliikenteen suosio kasvaa merkittävästi Kotka–Kouvola -
akselilla, ja autoliikenne lisääntyy kahden keskuskaupungin välillä. 
Muilla alueilla julkisen liikenteen palvelutasoa ylläpidetään. 

Kotka–Helsinki sekä Kouvola–Lahti -liikenneyhteyksiä kehitetään. 

Digitalisaatio ja uudet liikennepalvelut muokkaavat 
liikennejärjestelmää. Asiakkaiden tarpeisiin ja saavutettavuuden 
varmistamiseksi kehitetään älykkäitä liikkumisratkaisuja. 

Rautatieasemaverkosto osittain uudistuu ja asemat sijoitetaan 
”oikeille” kohdille. 
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TWIN CITY-vaihtoehdossa korostuu julkisten palvelujen palvelutason 
säilyttäminen sekä sen vaikutus yhdyskuntarakenteeseen. Palvelujen 
alueellinen jakauma vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisia 
liikenneyhteyksiä kehitetään.   

Taajamat, jossa 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Asuminen, väestö, ympäristö, elinkeinot, palvelut ja liikenne TWIN 

CITY -skenaariossa. 
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VISIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulevaisuuskuva: 

• Väestömäärä kasvaa 
• Taajamat kehittyvät voimakkaasti ja profiloituvat 
• Ympäristön ja energialainsäädännössä merkittäviä 

muutoksia (ilmastosopimuksien tavoitteiden toteutus) 
 

• Työpaikat lisääntyvät, teollisuuden, matkailun ja kaupan 
nykyiset kärkihankkeet toteutuneet 

• Pohjoinen kasvuvyöhyke ja logistiset yhteydet luovat uusia 
investointeja ja synnyttävät uutta palveluliiketoimintaa 

• Teollisuus uudistunut, uudet teknologiat yleistyvät 
nopeasti: teollisuus 4.0, bio- ja kiertotalous, 
digitalisaatio, alustatalous  

• Kasvuyritysten ja startupien määrä lisääntynyt, samaten 
pk-sektorin osuus 

• Keskeiset liiketoimintaekosysteemit ovat kehittyviä ja 
kansainvälisesti verkostoituneita, Venäjä strategisena 
kumppanina 

• Kylien elinvoimaisuus kasvaa (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 

 
• Kaupalliset palvelut sijoittuvat tasaisesti asukastiheyden 

mukaisesti 
• Online-tilaukset yleistyvät voimakkaasti, julkiset palvelut 

90 % digitaalisesti 
• Palveluverkko optimoitu kysynnän ja tarpeen mukaan 

 
• Julkisen liikenteen suosio kasvaa merkittävästi, MaaS 
• Vähäpäästöinen henkilöautoliikenne dominoi (biokaasu, 

sähkö) 
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5.3 VISIO –vaihtoehto 

Asuminen ja ympäristö 

Pohjoinen kolmio (Kouvola–Kuusankoski–Koria) sekä Etelän nauha 
(Hamina–Kotka–Siltakylä) ovat uudisrakentamisen painopisteet, jotka 
muodostuvat uusiksi isoiksi taajamiksi. Kolmion ja nauhan välisten 
taajamien merkitys kasvaa ja tämän takia Kotka-Kouvola ”Henkisesti 
pitkä etäisyys” -syndrooma poistuu. Kymijoen rantojen potentiaali 
hyödynnetään (esim. omarantaiset kerrostalot -ajatus), erityisesti 
kaupunkiympäristössä. Korkeaa rakentamista Kotkaan. 

Maaseutuasumisessa korostuu virkistyspotentiaali ja se on suosiossa. 
Kylissä kehitetään infra- ja tietoliikenneverkostoa (laajakaistaa).  

Elinkeinot 

Yleinen taloudellinen kasvu mahdollistaa nykyisten taajamien 
elinvoiman vahvistumisen. Myös elinvoimaisia kyliä on paljon ja ne 
ovat profiloituneita. Pohjoinen kasvuvyöhyke ja logistiset yhteydet 
vetävät uusia investointeja ja synnyttävät uutta palveluliiketoimintaa. 

Kesäasuminen sekä luonto- ja kulttuurimatkailu (kansallispuistojen ja 
UNESCOn maakunta) kasvavat. Vesistömatkailuklusteri: pohjoiseen 
syntyy järvipalveluklusteri sekä etelään meripalveluklusteri. Kylien 
valjastaminen matkailuun tapahtuu profiloitumisen kautta. 
Majoituskapasiteetti kasvaa vastaamaan kasvavien matkailijavirtojen 
tarpeita (esim. KymiRing ja Kimolan kanava). Kymijokea 
hyödynnetään matkailussa. 

Teollisuus uudistuu: teollisuus 4.0, bio- ja kiertotalous, digitalisaatio, 
alustatalous. Myllykoski-Inkeroinen on bioteollisuuden sydän. 

Vientiteollisuus on merkittävä sektori Kotkassa, sekä logistiikka ja 
tavarakauppa Kouvolassa. Hamina profiloituu tietoliikennesektorin 
kautta. Kasvuyritysten ja startupien määrä lisääntyy, samaten pk-
sektorin osuus. Venäjä on strategisena kumppanina. 

Sähkö tuotetaan suurelta osin uusiutuvin energialähtein ja tuotanto 
työllistää paikallisia yrityksiä. Muut uusiutuvat energialähteet 
(tuulivoima, aurinkovoima ym.) kasvavat. 

Palvelut 

Päivittäistavarakaupan palvelut sijoittuvat tasaisesti kysynnän 
mukaan. Erikoiskaupan palveluja sijoittuu Kotkan ja Kouvolan ohella 
myös pienempiin kuntakeskuksiin. Keskusta-alueiden vetovoima 
kaupan sijaintipaikkana vahvistuu. Palveluverkko on optimoitu 
kysynnän ja tarpeen mukaan. Syntyy monipalvelupisteitä (esim. 
Elimäki, Myllykoski). 

Julkiset palvelut 90 % digitaalisesti, online-tilaukset yleistyvät 
voimakkaasti. 

Liikenne 

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

Veneliikenne ja risteilyt kasvavat, joihin liittyvää olemassa olevaa 
infraa uudistetaan. Lentoliikenteen kehittämiseen panostetaan. 
Karjalan ja Savon rataa nopeutetaan, ja junayhteydet parantuvat 
koska matkustajamäärät kasvavat. Rantarata toteutuu. Nopeat 
Pietari–Helsinki-yhteydet houkuttelevat (ml. työmatkailu). 

VISIO–vaihtoehdossa korostuu julkisten palvelujen palvelutason 
säilyttäminen sekä sen vaikutus yhdyskuntarakenteeseen. Palvelujen 
alueellinen jakauma vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisia 
liikenneyhteyksiä kehitetään.   
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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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 15. Asuminen, väestö, ympäristö, elinkeinot, palvelut ja liikenne VISIO-

skenaariossa. 
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Maa- ja 

metsätalous Teollisuus Kauppa ja palvelut 
Pien-

yritykset 
Meri-

matkailu 
Järvi 

matkailu 
Muu 

matkailu Logistiikka Tietoliikenne 
Lento-
liikenne 

Vapaa-ajan 
asuminen 

Jaalan kk. 
 

          Kouvola 
 

 

         Valkeala 
 

          
Iitin kk. 

 

          
Kausala  

 

         
Utti       

 

    
Kaipiainen 

 
 

         Koria    
 

       
Myllykoski  

 

         
Elimäen kk. 

 

          
Inkeroinen  

 

         Miehikkälän kk. 
 

          Hamina  
 

         
Virojoki 

 

          
Kotka  

 

         Neuvoton  
 

         
Pyhtään kk.  

          
Siltakylä   

 

         

Kuva 16. VISIO-skenaariossa taajamat profiloituvat omien vahvuuksiensa mukaisesti jolloin ne tukevat toistensa kehitystä ja kasvua kilpailematta liikaa 

keskenään.  
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6 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Yhdyskunta- ja taajamarakenteen skenaarioiden osalta arvioitiin 
merkittäviä vaikutuksia MRL:n arvioitavien vaikutusten mukaisesti 
sekä lopuksi esitetään myös lyhyt SWOT-analyysi (vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) jokaisen vaihtoehdon osalta. 

 

 BAU TWIN CITY VISIO 
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• Kaupungistuminen ja maaseudun 
tyhjeneminen vähentävät kylien 
elinvoimaisuutta sekä vaikeuttavat 
maaseutualueiden kehittämistä. Useat 
taajamat hiipuvat, ja maaseutu tyhjenee 
hiljalleen. 

• Julkiset ja kaupalliset palvelut keskittyvät 
voimakkaasti kasvukeskuksiin, joissa 
palvelutaso paranee ja väestö keskittyy 
kasvukeskuksiin. Maaseudulla palvelut 
vähentyvät huomattavasti, mikä vähentää 
maaseudun houkuttelevuutta ja 
elinvoimaisuutta. Etätyö mahdollistaa 
asumisen maakunnassa, vaikka työ löytyisi 
maakunnan ulkopuolelta. 

• Kaupalliset palvelut keskittyvät taajamien 
reunavyöhykkeelle. Kotkan ja Kouvolan 
keskustaajamat ovat merkittävimmät kaupan 
keskittymät. Myös hyvällä sijainnilla olevia 
tyhjiä liikekiinteistöjä (esim. Myllykoski, 
vt15-käytävää) hyödynnetään ja niissä 
aktivoidaan kaupallisia palveluja. 

• Väestö keskittyy suuriin kasvukeskuksiin, 
Kouvolaan ja Kotkaan, joissa palvelutaso 
paranee. Joissakin kylissä julkisten 
palvelujen palvelutaso parantuu, jolloin 
maaseudun tyhjeneminen ei tapahdu yhtä 
voimakkaana kuin BAU-skenaariossa.  

• Kaupungistuminen ja maaseudun kylien 
tyhjeneminen vähentävät kylien 
elinvoimaisuutta sekä vaikeuttavat 
maaseutualueiden kehittämistä. Toisaalta 
maakunnan matkailuvalttien hyödyntäminen 
säilyttää palveluja maaseudun kylissä. 

• Kotkan ja Kouvolan keskustaajamat ovat 
merkittävimmät kaupan keskittymät. 

 

• Taajamat kehittyvät voimakkaasti ja 
profiloituvat. Voimakkaan ohjauksen tarve 
korostuu nopeasta kasvusta johtuen. 

• Voimakas kasvu tuo lisää 
työmahdollisuuksia, mikä lisää taajamien ja 
kaupunkien houkuttelevuutta ja tarjoaa 
mahdollisuuksia eri väestöryhmille (nuoret, 
maahanmuuttajat jne.) 

• Syntyy erilaisia asumisen ja työskentelyn 
vaihtoehtoja maaseudun ja kaupunkien 
ollessa elinvoimaisia. Väestö monimuotoistuu 
alueen elinvoimaisuuden kasvaessa, mikä 
tuo uusia kohtaamisen mahdollisuuksia ja 
lisää yhteisöllisyyttä. 

• Riski virkistysalueiden vähentymiseen on 
olemassa lisääntyvän rakentamisen vuoksi. 
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• Kaupungistuminen tukee joukkoliikenteen ja 
kevyen liikenteen edellytyksiä keskusten 
sisällä ja välillä, millä voi olla myönteisiä 
vaikutuksia ilmanlaatuun ja ilmastoon. Myös 
maatalouden hiipumisen takia alueen 
kasvihuonekaasujen päästöt vähenevät. 

• Vesi- ja viemäriverkoston piirissä asuvien 
ihmisten osuuden kasvu sekä maatalouden 
hiipuminen vaikuttavat myönteisesti 
vesistöjen ja meriveden laatuun 
kuormituksen vähentyessä. 

• Kaupungistuminen tukee joukkoliikenteen ja 
kevyen liikenteen edellytyksiä keskusten 
sisällä ja välillä, millä voi olla myönteisiä 
vaikutuksia ilmanlaatuun ja ilmastoon. Myös 
maatalouden hiipumisen takia alueen 
kasvihuonekaasujen päästöt vähenevät. 

• Vesi- ja viemäriverkoston piirissä asuvien 
ihmisten osuuden kasvu sekä maatalouden 
hiipuminen vaikuttavat myönteisesti 
vesistöjen ja meriveden laatuun 
kuormituksen vähentyessä. 

• Liikenteen päästöt (todennäköisesti) 
kasvavat hajautuneen yhdyskuntarakenteen 
ja kasvavan väestömäärän vuoksi. 

• Rantarakentaminen lisääntyy, mikä voi 
heikentää vesistöjen tilaa. 
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• Kun rakentaminen keskittyy keskuksiin, 
paine maaseudun luonnon arvoalueiden 
käyttöön vähenee. Toisaalta kasvukeskusten 
reuna-alueiden käyttöönottamisen paine 
kasvaa. 

• Kun rakentaminen keskittyy keskuksiin, 
paine maaseudun luonnon arvoalueiden 
käyttöön vähenee. Toisaalta kasvukeskusten 
reuna-alueiden käyttöönottamisen paine 
kasvaa. 

• Yhteensovittamisen tarve luontoresurssien 
hyödyntämisen suhteen kasvaa, jotta 
matkailu, uudistuva teollisuus ja 
rakentamisen takia kasvava maa-ainesten 
käyttö voivat toimia rinnakkain. 

• Rakentamisen kasvaessa korostuu 
arvokkaiden luonnonympäristöjen 
tunnistaminen ja säilyttäminen. 

• Taloudellinen kasvu lisää ympäristöriskejä, 
esim. meriliikenteen väylillä meriliikenteen 
kasvaessa. 
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• Väestön ikääntyminen ja väheneminen luovat 
paineita asutuksen tiivistämiseen, jotta 
palvelut voidaan tarjota tehokkaasti. Osa 
pienistä taajamista hiipuu joka tapauksessa, 
kun palveluita ei voida enää 
kustannustehokkaasti järjestää. 

• Nykyisiä alueita täydennysrakennettaan 
(erityisesti juna-asemien lähiympäristössä), 
jolloin uusia alueita ei synny. 

• Keskusten sisäiset ja väliset (etenkin Kotka-
Kouvola) joukkoliikenteen yhteydet 
paranevat eniten muihin skenaarioihin 
verrattuna. Uusien liikennepalvelujen käytön 
edistämisellä voidaan vähentää maaseudun 
joukkoliikenneyhteyksien heikkenemistä. 

• Tiestön ylläpitokustannukset kasvavat 
suhteessa väestömäärään. 

• Liikkumisen tarve keskittyy kaupunkeihin ja 
vähenee maakunnan eri osien välillä. Tämä 
parantaa kaupunkien sisäistä julkista ja 
kevyttä liikennettä. 

• Kouvola-Kotka saavutettavuus paranee niin 
julkisella liikenteellä, kuin henkilöautollakin 
liikennemäärien kasvaessa. 

• Osa taajamista muuttuu lähiöiden kaltaisiksi. 

 

• Voimakas kasvu lisää tarvetta rakentamisen 
ohjaukselle, jotta yhdyskuntarakenne 
kehittyy hallitusti. 

• Hajautettu malli edellyttää laajoja 
investointeja infrastruktuurin rakentamiseen. 

• Liikenteen lisääntyminen ja hajautuva 
yhdyskuntarakenne edellyttävät eri 
liikennemuotojen aktiivista kehittämistä. 
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• Maaseutumaiseman ja maaseutukylien 
ilmeen säilyttäminen vaikeutuu, kun 
maaseudun tyhjentyessä niiden ylläpidon 
edellytykset heikkenevät. 

• Väestön keskittymisestä johtuva lisääntyvä 
rakentaminen kasvukeskuksissa tuo paineita 
luoda viihtyisää kaupunkirakennetta. 

• Maaseudun ja kylien autioituminen johtaa 
maisemakuvan muuttumiseen lisäten 
hoitamattoman ympäristön ja etenkin 
hoitamattoman maiseman määrää. 

• Maa-ainesten kasvava käyttö ja luonnon 
laajamittaisempi hyödyntäminen 
elinkeinoelämän tarpeisiin muuttaa 
maisemaa etenkin maaseudulla. 

• Maaseudun kulttuuriympäristöllä on 
edellytykset säilyä maaseudun säilyessä 
asuttuna. 

• Voimakas kasvu luo edellytyksiä rakentaa 
laadukasta kaupunkiympäristöä ja suojella 
rakennettua kulttuuriympäristöä. 

• Kulttuurielämään tulee lisää vetovoimaa ja 
uudet erilaiset ihmiset mahdollistavat uusia 
kohtaamisia. Uudet urbaanit alueet tulevat 
kehittymään samoin kuin keskustat. 
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• BAU-skenaarion vahvuutena on voimakas 
kaupungistuminen ja sitä kautta 
yhdyskuntarakenteen tehostuminen.  

• Heikkouksina taas voidaan nähdä 
maaseutujen tyhjeneminen ja 
maaseutualueiden elinvoimaisuuden lasku.  

• Skenaario mahdollistaa kaupunkien 
kehittämisen entistä paremmin ja toisaalta 
myös ilmastotavoitteiden saavuttaminen on 
todennäköisempää.  

• Uhkina voidaan nähdä perinteisten 
elinkeinojen hiipuminen sekä 
kaupungistumisesta johtuva kulutuskasvu. 
Venäjän vaikutus elinkeinoelämän 
kehittymiseen sisältää monia 
epävarmuustekijöitä. 

 

• TWIN CITY-skenaarion vahvuutena on 
voimakas kaupungistuminen ja 
yhdyskuntarakenteen tehostuminen sekä 
Kotka-Kouvola akselin merkittävä kasvu.  

• Heikkoutena taas on maaseutujen 
hiljeneminen.  

• Mahdollisuuksina voidaan nähdä 
elinkeinojakauman uudistaminen 
taajamissa, mikä mahdollistuu julkisten 
palveluiden tarjonnan muutoksen johdosta.  

• Uhkana taas voidaan pitää sitä, etteivät 
palvelut ole kaikkien tasapuolisesti 
saavutettavissa. 

 

• VISIO-skenaarion vahvuuksina voidaan 
nähdä kasvun kohdistuminen isompien 
taajamien lisäksi myös maaseudulle.  

• Heikkoutena on infrastruktuuriin tehtävät 
kalliit investoinnit.  

• Skenaario mahdollistaa taajamien ja kylien 
välisen yhteistyön niiden profiloinnin kautta. 
Samoin yritysten keskittyminen synnyttää 
etuja. 

• Uhkina voidaan nähdä 
yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja 
haja-asutuksen todennäköinen 
lisääntyminen. 
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7 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. Kotka-Hamina -seudun yhteys pääkaupunkiseutuun 
tulisi olla esillä. Kaupan ja teollisuuden hankkeiden suunnittelu tulee 
toteuttaa yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Liikenteen osalta Kotka-
Kouvolan välistä tieosuutta tulisi kehittää samoin kuin Kouvola-Lahti 
yhteyttä. Liikenteen osalta ei ole merkittäviä tarpeita tarkistaa 
yleiskaavoitusta. 

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. Pienten 
taajamien tyhjentyessä syntyy todennäköisesti ns. brown field -
alueita kehitettäväksi.  

VISIO-skenaario edellyttää vahvimmin ylikunnallista yhteistyötä 
erityisesti Kotka-Kouvola -akselilla. Erityisesti Kymijoen 
hyödyntäminen vaatii strategista suunnittelua. 
Kyläyleiskaavoitukselle on tarvetta. Kotka-Kouvola -yhteystarvetta 
tulisi jatkaa myös Kouvolan pohjoispuolelle. Erityisesti 
kokonaisuuden hallinta on tärkeää. 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 VISIO–skenaario 
mahdollistaa kasvua. 

8 EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Kymenlaakson maakunnan tulevaan kehittymiseen ja 
yhdyskuntarakenteen toteutumiseen sekä tässä työssä esitettyihin 
skenaarioihin liittyy monia epävarmuustekijöitä.  

Merkittävin epävarmuustekijä on väestökasvun ennustaminen ja 
toteutuminen. Väestön lisäys ja erityisesti nuorten lapsiperheiden 
houkutteleminen Kymenlaaksoon riippuu paljon aluetaloudellisesta 
tilanteesta, esimerkiksi työpaikkojen säilymisestä ja niiden määrän 
kasvusta.  

Myös merkittävien liikenneyhteyksien kehittymiseen liittyy paljon 
epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi alueen rataverkon kasvunäkymät 
ovat paljon riippuvaisia yritysten kuljetustarpeesta sekä 
kansainvälisistä kehittämissuunnista.   

Skenaarioiden vaikutusten arvioinnin haasteena on tavoitteiden 
yleispiirteisyys. Yleiseen muotoon kirjattujen tavoitteiden ja 
erityisesti yksittäisten tavoitteiden vaikutuksia on vaikea arvioida 
ilman konkreettisten toimien määrittelyä.  

Lopuksi myös maakuntauudistus voidaan nähdä tärkeänä 
epävarmuustekijänä. 
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