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Kyselyn taustaa 
• Kysely järjestettiin Kymenlaakson yhdyskunta- ja 

taajamarakenteen kehittäminen-hankkeessa palvelemaan 
Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoitusta. Kyselyn tuloksia 
hyödynnetään hankkeessa skenaarioiden kehittämisessä ja 
työpajojen aineistona. 

• FCG:n toteuttama GIS-kysely osoitettiin hankkeen 
osallisryhmälle sekä heidän organisaatioilleen.  

• Kyselyn kerättiin vastauksia 10.-20.1.2017 

• Vastauksia saatiin 14 kpl. Jokainen vastaaja saattoi merkitä 
haluamansa määrän kohteita kartalle. 
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1. Taajamien luonne, vahvuudet ja 
muutokset 
 
– Miten luonnehtisit maakunnan taajamia ja niiden 
eroavaisuuksia? (11 vastaajaa) 
 
–  Mitä vahvuuksia taajamilta löytyy? (11 vastaajaa)  
 
–  Millaisia muutoksia olet havainnut taajamien luonteessa 
viimeisen vuosikymmenen aikana ja mistä arvelet 
muutosten johtuneen? (8 vastaajaa) 
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Kymenlaakson kehitystä ja taajamia 
luonnehdittiin mm. seuraavasti: 

”Kymenlaakson maakunnan taajamat (poikkeuksena Hamina) ovat historiallisesti verrattain 
nuoria ja niiden rakentuminen perustuu 1800-luvun lopulta alkaneeseen teollistumiseen. 
Taajamien erot johtuvat liikenteellisestä asemasta, vesistöistä, hallinnollisesta asemasta, kaupan 
ja koulujen keskittymisestä, jne.” 

”Palvelut ja rakentaminen keskittynyt yhä enemmän isoihin kaupallisiin keskuksiin: Kouvolan 
marketalue, Kouvolan keskusta, Kuusankosken keskusta, Jumalniemi-Karhula, Kotkan keskusta. 
Pienempien taajamien palvelutarjonta ja elinvoimaisuus heikentymässä, erityisen esimerkki 
Myllykoski. ” 

”Palvelut ovat keskittyneet yhä enemmän, lisäksi sähköisen (itse)palvelun osuus lisääntynyt 
ja sillä vaikutuksia erityisesti fyysisiin pankkipalveluihin taajamissa. Verkkokaupan ei vielä 
suuremmin ole näkynyt kauppojen toimitilojen osalta. Maaseututaajamien osalta kehitys 
seisahtunut, palvelut hiljalleen vähenevät, väki ikääntyy ja osa muuttaa isompiin keskuksiin 
palvelujen äärelle.” 

”Iso osa on perustettu työpaikan ympärille. Hamina ja Kotka lienee ainoastaan perustettu kruunun 
päätöksellä ja niissä on ruutukaava tai sen variaatio. Kotka näyttää ja tuntuu isolta kaupungilta 
mm. selkeän puistorakenteen takia. Myös merellisyys erottaa Haminan ja Kotkan muista 
kaupungeista. Useita pieniä maaseututaajamia. Muutama teollisuuskaupunki/taajama. Kouvola 
eroaa muista vahavana rautatiekaupunkina, muualle ei rautatie näyttele isoa roolia.” 
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2. Aluerakenteen kehittämisen painopisteet 
 
–  Mihin keskuksiin / taajamiin aluerakenteen 
kehittämisessä tulisi panostaa Kotkan ja Kouvolan ohella? 
(8 vastaajaa)  
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Taajamat, joille annettiin merkintöjä on merkitty tummalla.  
Vaalealla merkittyihin taajamiin ei kohdistunut merkintöjä. 
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3. Keskusten roolit 
 
– Millaisia erilaisia rooleja keskuksilla voisi olla 
tulevaisuudessa? (6 vastaajaa) 
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4. Yritys- ja työpaikkavyöhykkeet 
 
– Missä liikenneyhteyksien kannalta houkuttelevat yritys- 
ja työpaikkavyöhykkeet voisivat tulevaisuudessa sijaita? (8 
vastaajaa) 
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5. Matkailun ja virkistyksen kohteet sekä 
maaseudun voimavarat 
 
– Mistä löytyisivät tulevaisuudessa maakunnan matkailun 
ja virkistyksen vetovoimakohteet ja vetovoimaisimmat 
taajamat? (9 vastaajaa) 
 
– Mitä mahdollisuuksia maaseutualueet tarjoavat? (3 
vastaajaa) 
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Matkailun ja virkistyksen alueet on merkitty 
mustalla. Oranssilla on merkitty vastaukset 
kysymykseen ’Mitä mahdollisuuksia 
maaseutualueet tarjoavat?’.   
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6. Kehitettävät liikenneyhteydet 
 
– Mitkä ovat tärkeimmät kehitettävät yhteydet taajamien 
ja keskuksien välillä? (8 vastaajaa) 
  
– Mihin taajamien välisiin akseleihin julkisen liikenteen 
kehittämisessä tulisi panostaa? (9 vastaajaa) 
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Tärkeimmät kehitettävät yhteydet taajamien ja 
keskuksien välillä 

Julkisen liikenteen kehittämisen akselit 
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Avoimet vastaukset julkisen liikenteen 
kehittämisen akseleista 

• Heinola-Jaala-Kouvola 

• Mikkeli-Mäntyharju-Kouvola 

• Lappeenranta-Kouvola 

• Helsinki-Lahti-Kouvola 

• Kausala-Kouvola 

• Kotka-Karhula-Kouvola 

• Vt 15 sekä raideliikenne 

• Palvelukäytävä Anjala-Inkeroinen-Kouvola-Kuusankoski-
Voikkaa 

• Kouvolan eri taajamien eli aluekeskusten väliset yhteydet. 

• Rengasreitti Myllykoski-Elimäki-Inkeroinen 

• Rengasreitti Kouvola-Koria-Kuusankoski-Valkeala 

• Junavuorojen lisääminen iltamyöhäiselle Helsinki-Kouvola 
välille. Nyt viimeinen juna lähtee jo kahdeksalta. 

• Kuusankoski - Koria yhteys puuttuu 

• Kouvola-Lahti-Helsinki junayhteys 

• Kouvola-Kausala-Lahti 

• Kouvola-Kuusankoski-Voikkaa 

• Koria-Kouvola-Valkeala kk 

 

 

• Haminan keskusta - Google 

• Kotkansaari - Google (kv-työpaikkakeskittymä) 

• Hamina - Vaalimaa (työmatkaliikenne) 

• Kotkan keskustasta Vaalimaalle (vrt. uusi 
työpaikkakeskittymä syntymässä alueelle) 

• Kotkan ja Kouvolan keskustan väli, etenkin 
junayhteys 

• Kotkansaari-Karhula väli 

• Hamina - Karhula – Kotkansaari 

• Kouvola-Myllykoski-Inkeroinen-Anjala 

• Kouvola-Kotka työmatkaliikenne. Myös sote-
uudistuksen vuoksi voi lisääntyä tarve liikkua 
Kouvolasta-Kotkaan. 

• Poikittaisen rannan suuntaisen yhteyden 
vahvistaminen / työpaikat 

• Kouvola - Kotka tie- ja raideyhteyden 
parantaminen 
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