
1 

Asemanseutu kaupungin keskustarakenteen ja 

toiminnallisuuden eheyttäjänä 

ASEMAKESKUKSET JA ASEMANSEUDUT 
KAUPUNKIKEHITTÄMISEN SOLMUPISTEINÄ 

Tikkurila 26.3.2015 

Harri Kivelä 

Kehitysjohtaja 

Kouvolan kaupunki 

26.3.2015 Harri Kivelä 



2 

  

26.3.2015 Harri Kivelä 



3 

  

VIRTOJA 

1 milj.matkaa/v 
 

Brtn/v (milj.): 
-Kvl-><-Länsi 16,9 

-Kvl-><-Itä 25,4 
-Kvl-><-Etelä 15,3 

 

8000 ajon./vrk 
(6500/1500) 

Asukkaita: 
-ydinkeskusta 11.000 

-keskustavision suunn.alue 21.000 
-keskeinen kaupunkialue  65.000 

Pendelöijät 
4.000-5.000 

Tervaskangas, 
Market-alue 



 
KOUVOLAN KESKUSTAVISIO 2030    (v.2013) 
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Kaava nro. 01/010 Matkakeskus 

                  01/011 Lasipalatsi 

                  01/012 Pukimon korttelin lähiympäristö 

    01/018 Brankkarin alue 

                  01/020 Halkotorinkuja 

01/010 

01/012 

KAAVOITUSKATSAUS 2015  Kaavoituksen työohjelma 2015 

01/011 

01/020 

01/018 
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 Paikan maine 
 Tyhjenevät liiketilat ja 

uudistamistarve  
(tarjonta <> tarpeet) 

 -Sisäisten virtojen 
ohjautumisen hitaus 

(asuntoja,työpaikkoja) 

 -”Liikennemix” 
julkinen/yksityinen, 

auto/juna,kevyt,pysäköinnit 

 Kivijalkakaupan paluu 
(hybridit;verkko ja 

myymälä) 

 Liiketilojen 
modernisointi 

 Mobiili keskusta (LUT 
ym:C3PO,EU-ITEA2) 

 
 Tavoitteellinen 

yhteistyö 
(Kouvolan vetovoimainen 
ydinkeskusta 2014-2016) 

   ”Alhaalta ylös -
kumppanuudet 

 Verkkokaupan 
logistiikkapalvelut 

 Kaupunkien väliset 
yhteydet 

 Logistiikkapuisto osa 
keskustarakennetta 

(Kouvola RRT, EU-CEF)  

HAASTEITA 
JA  

MAHDOLLISUUKSIA 
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 Management Structure ready  2012  
 Intermodal Logistics system, Phase 1 / Planning 

ready  2015, Phase 2 2020, Phase 3 2030 
 Industrial Area - Phase 1 ready  2015 
 Industrial Area - Phase 2 -> 2020 
 Industrial Area - Phase 3 -> 2030 
 Logistics Infra  - Phase A -> 2017 
 Logistics Infra - Phase B -> 2020 
 Logistics Infra  - Phase C -> 2025 
 Dangerous Chemicals Area -> 2018 
 Business Cluster development 
 Support Services 
 Research and Education Services 

Kouvola 
RRT Plan 

 

Objectives 2014 - 2015 

Objectives 2015 – 2030 

Project Kick–Off  2015 
 

 Management Structure Plan 
 Business Plan  
 Research and Education Plan 
 Intermodal  system plan 
 Smart Logistics ICT system model 
  Support Service model 

 
 
 

RRT Kouvola at 2030 
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Terminaalialueen kytkeytyminen 
kaupunkirakenteeseen ja liikenneverkkoon 

City Centre 

Käyrälälampi 

Kuusaanlampi 

Kouvola Rail-Road 

Terminal 

Lappeenranta 

85km 

St. 

Petersbur

g 285km 

Kotka-Hamina harbour 

55km 

Kotka 55km 

St. Petersburg 285km 

Jyväskylä 191 km Mikkeli 118km 

Railroad Station 
Marshalling  

Yard Education

al Center 
railroad 

highway 

Helsinki 134km 
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KAAVOITUSKATSAUS 2015  Kaavoituksen työohjelma 2015 

Lasipalatsin alueen asemakaavan muutos (kaava nro 01/011) 

 

RIITTÄÄKÖ FYYSISEN 

YMPÄRISTÖN 

KEHITTÄMINEN? 
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26.3.2015 Harri Kivelä 

Teema 1. Skaalojen yhteennivominen 
  

Kouvolan asemanseudulla vaikuttaa olevan samanlainen eri skaalatasoja yhteennivova potentiaali kuin monella 

muullakin suomalaisella asemanseudulla, joiden kehittämistä parhaillaan viedään eteenpäin. Kouvolan keskustan 

näkökulmasta asemanseutu tulisi entistä paremmin kytkeä osaksi ydinkeskustaa, vaikka etäisyys nykyiselläänkään  

on verrattain lyhyt. Keskustan kompaktissa mittakaavassa sen kuitenkin koetaan olevan irrallaan muusta 

keskuksesta. Muutoin integrointi kaupungin keskustaan voisi tapahtua kevyen liikenteen väylillä, jotka jo nyt ovat 

verrattain hyvällä tasolla. Kytkeytyminen koko Kouvolan ja lähikuntien osalta tapahtuu suurelta osin 

yksityisautoilun ehdoilla, mikä ei poista sitä tosiasiaa, että esimerkiksi juna ja linja-autoliikenteen integrointiin on 

kiinnitettävä lisää huomiota. Yksityisautoilu ja esimerkiksi paikoitus tulee kuitenkin ratkaista siten, että se sopii 

yhteen ydinkeskustan yhtenäistyvän luonteen kanssa. Maakunnallisella tasolla on parannettava Kymen kahden 

keskeisimmän kaupungin – Kouvolan ja Kotkan – keskinäistä yhteyttä, koska se on niiden molempien etu (esim. 

matkailija- ja asiointivirrat). Kouvolan erottaa uniikilla tavalla muista Suomen kaupungeista ja niiden 

asemanseuduista sen Venäjän läheisyys. Tämän mahdollisuuden hyödyntäminen edellyttää kestävää 

johtoajatusta, joka ei ole riippuvainen esimerkiksi suhdanteista (vrt. ostosmatkailu).  

Teema 2. Toimintojen integrointi 
Toimintojen integrointi asemanseudulla kytkeytyy eri skaalojen yhteennivomiseen. Eri skaalatasot on siis otettava 

huomioon asemanseudun kehittämisessä. Esimerkiksi asemanseudulle kehitettävien kaupallisten toimintojen tulisi 

olla sopusoinnussa sen luontaisten skaalatasojen suhteen. Tässä mielessä esimerkiksi alueelle suunnitellun 

kauppakeskuksen tulee olla kiinnostava eri skaalatasojen näkökulmasta: sen tulee tukea ydinkeskustan 

kehittymistä (täydentää tarjontaa, eikä tyhjentää), olla koko Kouvolan ja lähiseudun näkökulmasta kiinnostava, 

maakunnallisesti kytkeytynyt (erilainen kuin Kotkan kaupallisten hankkeiden profiili) sekä houkutteleva suhteessa 

venäläisiin asiakkaisiin. Tässä mielessä esimerkiksi ajatukset terveyteen ja hyvinvointiin sekä lähiruokaan liittyvistä 

toiminnoista voisivat olla hyvinkin toimivia, mikäli niille löytyy myös taloudellisesti realistinen toteuttamistapa. 

Yrityselämän näkökulmasta ajatus asemanseudun profiloinnista logistiikka-alan tietointensiivisten toimintojen 

alueeksi vaikuttaa kiinnostavalta ja perustellulta.   

 

”Asemasta virtaa”-työpaja/MAL-verkosto Kouvola, 2.12.2014 

Ari Hynynen TTY, Jari Kolehmainen TaY: 
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26.3.2015 Harri Kivelä 

Teema 3. Kouvolan potentiaalit ja identiteetti 
Skaalojen yhteennivominen ja toimintojen integroiminen liittyvät läheisesti Kouvolan potentiaaleihin ja identiteettiin. 

Kuntaliitoksen vuoksi uuden Kouvolan kokonaista ”kouvolalaisuutta” vaikea hahmottaa, koska se on vasta 

muotoutumassa. Onkin erityisen hieno ajatus, että asemanseutu voisi kehittyä uutta ”kouvolalaisuutta” 

symboloivaksi alueeksi. Tähän ajatukseen sopisi hienosti esimerkiksi edellä mainittu kauppakeskuksen 

lähiruokaprofilointi (uuden Kouvolan maaseutumaiset osiot). Rautatieläisyys ja laajemmin logistinen osaaminen 

edustavat edelleen elävää ja uusintuvaa kouvolalaisuutta, jonka tuominen vahvasti asemanseudulle olisi hyvin 

luontevaa. Myös Kouvolan maine sekä talvi- että kesäurheilukaupunkina nousi esiin sitä profiloivana tekijänä. 

Tämän huomioiminen asemanseudun kehittämisessä ei kuitenkaan ole helppoa etenkin, kun Kouvolan perinteiset 

urheilupaikat sijaitsevat toisaalla. Toisaalta asemanseutu voisi olla luonteva sijainti sellaisille urheiluelämään 

liittyville uusille aktiviteeteille, jotka ovat Kouvolassa nousussa ja joiden edellytykset kaupungissa kaipaavat 

kohentamista. Tämän ajatus voisi olla yhdistettävissä myös asemanseudun hyvinvointi- ja terveysprofiilin kanssa. 

Kuten keskustelussa nousi esiin, Kouvolan asenneilmapiiri ei viime vuosina ole ollut erityisen helppo monistakaan 

syistä. On siis enemmän kuin perusteltua, että negatiivisuuden kierre katkaistaan ja uusi Kouvola pyrkii löytämään 

sisäisen yhtenäisyytensä. Näitä asioita tarvitaan, jotta asemanseutua voidaan kehittää voimakkaasti.  

Teema 4. Emergentti asemanseutu? 
Asemanseudun tulee olla elävä ja kuhiseva. Pelkät asema- ja matkakeskustoiminnot eivät kuitenkaan takaa 

jatkuvaa ihmisvirtaa ja ”pörinää”, vaan sen vetovoimaa tulee kehittää muillakin tavoin. Tässä piilee asemanseudun 

kehittämisen kannalta eräänlainen kaksoishaaste: Yhtäältä asemanseudun uudet toiminnot (esim. ”sekoittunut 

kauppakeskus”) tuottavat vetovoimaa ja saisivat liikkeelle muitakin investointeja. Toisaalta ensimmäisten ankkuri-

investointienkin liikkeelle saaminen edellyttää riittävää vetovoimaa ja ”kuhinaa”. Pelkästään tämä seikka kiinnittää 

huomion asemanseudun erilaisten käyttötapojen aktivointiin jo nyt: asemanseutu ja sen läheisyydessä olevat tilaton 

herätettävä eloon erilaisilla tapahtumilla, pop up –toiminnoilla ja väliaikaiskäytöillä.  Jotta tämä voitaisiin tehdä 

kokonaisuuden kehittymistä tukevalla tavalla, pitäisi se tehdä suunnitellusti ja organisoidusti, vaikka itse sisällöt 

rakentuisivatkin alhaalta ylös.  

 

”Asemasta virtaa”-työpaja/MAL-verkosto Kouvola, 2.12.2014 

Ari Hynynen TTY, Jari Kolehmainen TaY: 
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KEHITTÄMISASENTEEN VALINTA: 

Rakennammeko kerrosneliömetrejä rajatuille alueille ja 

puitteisiin vai luommeko edellytyksiä virtojen kohtaamiselle? 
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Kaava nro. 01/010 Matkakeskus 

                  01/011 Lasipalatsi 

                  01/012 Pukimon korttelin lähiympäristö 

    01/018 Brankkarin alue 

                  01/020 Halkotorinkuja 

Keskustakorttelit kilpailu 

Asemakylä vers.2.0  ? 


