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Uusi Kouvola lyhyesti 

Asukkaita 
 
  
Pinta-ala 
 
 
  
Asukastiheys
  
  
Kunnallisvero 
  
Työpaikkarakenne 
 
 
  
 
Työpaikat 
  
Työttömyysaste 
 
Yrityksiä  
  
Maatiloja  
  
Järviä 
 
  
Kesämökkejä 
  
Päämatkailukohteet 
 
 
SM-tason urheilua
  

 

noin 90.000   (88 987/2008)
  
 
2 885 km², josta maapinta-ala 
1677 km² ja vesistöä 370 km² 
 
35,5 asukasta/ km² 
 
19 % (2008) 
 
alkutuotanto 0,8 %,  
jalostus 20,5 %,  
palvelut 72,3 %,  
muut 6,4 % 
 
36 000  (2005) 
 
10,5 % (2/2008-Kouvolan seutu) 
 
5 100  kpl 
 
1 250 kpl 
 
450 kpl  
 
7 505  (31.12.2006) 
 
Tykkimäen huvipuisto, 
Repoveden kansallispuisto, 
Verlan tehdasmuseo 
 
Mypa, Kouvot, Kookoo, KPL 



Hannu Koverola 3 14.2.2012 

Joukkoliikennealueet ja -
käytävät sekä maaseudun 
JL-reittiverkosto 



4 

  

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 

• Esille nousee valtakunnallisessa keskustelussa voimakas painotus 
yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen, mikä ei vastaa viimevuosien kehitystä.  

• Maakuntaliittojen LJS koordinointivastuun sijasta  maan tavaksi muodostunut 
irrallinen alueiden välinen visio ja kehityskuvaperusteinen kilpailu, mikä johtaa 
ylimitoitukseen, taloudellisesti epärealistisiin ratkaisuihin. 

• Infrarahoituksen tasoa tulee arvioida myös  julkisen talouden kehityksen ja 
toimialojen rahoitustarpeen kehityksen valossa.    

• Kuntien välinen asukaskilpailu tuottaa oletettuun kysyntään (HUBIT) 
perustuvia ratkaisuja, joissa kilpailun alueellinen ulottuvuus kasvaa.  

• Vuoropuhelu ei riitä, tarvitaan vahvaa johtamista. Valtion rahoitusohjauksen 
merkitys korostuu. Valtion talousarvion alueellistaminen antasi siihen myös 
mahdollisuuden, jos alueellistaminen toteutuu aidosti.  

• Matkailun ja vapaa-ajan liikenteen osuus kasvaa. 

• Väestön ikääntyminen asettaa liikennejärjestelmän kehittämiselle uudenlaisia 
vaateita, trendi on valtakunnallinen. 
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Kunta on haasteellinen 

johtamisympäristö 

13.6.2012 

 
• Kunnan toiminnan johtamisessa on täytettävä monesta suunnasta tulevia 

ristikkäisiä odotuksia  
 
•  Äänestäjät/kuntalaiset  
•  Poliittiset ryhmät  
•  Ulkopuoliset sidosryhmät, maakuntaliitto 
•  Valtio  
•  Naapurikunnat  
•  Työntekijäryhmät  
•  Yritykset  ja elinkeinoelämä 

 



www.kouvola2009.fi 

Uuden kunnan perustamisen  
strategiset tavoitteet 

• Alueen kilpailukyvyn, vetovoiman ja huomioarvon 
lisääminen 

• Väestön elinehtojen ja palveluiden turvaaminen 
• Elinkeinorakenteen monipuolistaminen 
• Kuntatalouden tasapainottaminen 
• Hallinnon rakenteiden kehittäminen 
• Demokraattisen päätöksenteon vahvistaminen 
   

Lähde: Hallinnon ja palvelujen 
järjestämissopimus 



7 Jarmo Asikainen 
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MAL  lähtökohtia 

Toimialojen yhteistyön korostuminen, normiohjauksesta kompromisseihin 

Toimialojen välisten raja-aitojen madaltaminen 

Joukkoliikenteessä tukirahoituksen tason säilyttäminen kuntien ja valtion 
välillä. 

Rahoituksen koordinointi ja  yhteistyö KELA n kanssa ja ministeriöiden välillä 

Perustienpidon määrärahojen nosto tasolle joka mahdollistaa yhteistyön 
myös hankkeiden toteuttamisessa. 

Liikennejärjestelmä ajattelun hyväksyminen käytännössä (VR/LVM, vesitiet) 

Rakennetukirahoituksen sisällön ohjaaminen.  Pelkkä suunnittelu ja ei riitä.  
Rahoitusta voitava ohjata myös investointeihin. 

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen.   

Julkisen talouden tilanne ja kehitysnäkymät 

 

 
 

13.6.2012 
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Liikennepoliittinen selonteko 

40) Liikenteen, maankäytön, asumisen ja palveluiden suunnittelun yhteensovittamista 
vahvistetaan.  

LVM:n, TEM:n ja YM:n hallinnonalat sitoutuvat yhteistyöhön ja kehittävät 
menettelytapoja aiempaa laaja-alaisemman yhdyskunta- ja liikennepolitiikan 
valmistelun ja toteutuksen varmistamiseksi.  

Tarvittaessa hallinnon rakenteita uudistetaan asumisen, kaavoituksen ja liikenteen 
kokonaiskoordinaation ja yhteistyön vahvistamiseksi. ELYjen roolia alueellisena 
elinkeinoelämän, liikenteen ja ympäristön kokonaisvaltaisena asiantuntijana 
vahvistetaan ja substanssiosaamisesta huolehditaan. 

 

42) Liikenne- ja muun yhteiskuntapolitiikan strategioiden ja ohjelmien 
vaikuttavuustarkasteluja uudistetaan sekä liikenneväylien kehittämisinvestointien 
arvioinnissa laajennetaan tarkastelua hyötykustannusarviointia laaja-alaisemmaksi.  

Kokonaisvaltaisemmassa vaikuttavuusarvioinnissa otetaan huomioon myös toimien 
liikennejärjestelmävaikutukset sekä välilliset yhteiskunnalliset vaikutukset (mm. päästöt, 
alueiden kilpailukyky, työllisyys). 

13.6.2012 



KOUVOLA 2010 
23.09.2010 



Hämeenlinna 

Ratahankkeiden kokonaisuus 
Ei täydellinen koonnos, ei ajallisesti yhtenäinen 

 
•Liikennevirastossa vireillä olevat rataverkon 
suunnitteluhankkeet   yhteensä yli 6 mrd € 

 
•Maakuntakaavoissa ym. vireillä olevia hankkeita 
yhteensä n. 4-5 mrd € 

Sokli 

Pohjoisen 

kaivosradat 

yht. n. 700 M€ 

Jyväskylä-Tampere 

kaksoisraide 600 M€ 

Lahti-Heinola-Jyväskylä 

935 M€ 

Heinola 

Heinola-Mikkeli 

600 M€ Lentorata, Pisara-rata ja 

Itäradan maakuntakaavavaraus  

n. 3 800 M€ 

Espoo-Lohja-salo 

1500 M€ 

HEPI 

1 200 M€ 

900 M€ 

Lahti-Hämeenlinna 

400 M€ 

Luumäki 
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Seudullisuuden uhat 

• Kyse ensisijaisesti hallinnon organisoinnista ja siihen liittyvästä 

vallan käytöstä. 

• Asiasisällöistä päästään sopimukseen, muttei siitä, kuka asian 

voi päättää lopullisesti.  

• Seudullisuus luo muutospaineita organisaatioiden keskinäiseen 

asemaan.  

• Niin kauan kuin organisaatioiden asemalla on keskeisin merkitys  

ja todellinen valta on perusorganisaatioissa  ovat seudulliset 

suunnitelmat lähinnä strategisia tavoitteita. 

• Organisaatioiden aseman määrittely on poliittinen kysymys.   

• Vapaaehtoisessa seutuyhteistyössä kyse on  poliittisen 

yhteistyötahdon kehittymisestä.  
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Seudullisen toimijan tulokset 

• Onnistuneet ennusteet 

• asuntokuntakoon muutos, asuntotuotannon 

tarvearvio   

• Yhdenmukaiset  palvelutason arviointi  

• peruste yhteiselle palvelutuotannolle. 

• Sisäinen  ja täydentävä kasvu toteutuu 

• aluevarausten mitoittaminen (lievää ylioptimismia) 

• Kuntien  yleiskaavahankkeet linjassa. 

• Projekteista käytännön tuloksia 

• Asuntotuotannon rahoituksen ohjaus + 
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Kaupunkiseutusuunnitelma 

Nykyinen ja tuleva tonttitarjonta vuoteen 2015 

KSKY  MAANKÄYTTÖ 2007 

Tonttitarjonta kuntien omistamilla alueilla n. 50 aluetta 

Uudet asuinalueet    65 aluetta 



Kouvolan kaupungin tonttitarjonta ja hinnoittelu 6/2012 
-Keskeisellä kaupunkialueella 126 tonttia / 11 kohdetta (väh. 5 tonttia) 
-Tontteja yht. 281 kpl / 28 kohdetta (väh. 5 tonttia) 
-Yksittäisiä hajatontteja 55 kpl 
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Kaupungin rakennemalli 2012 -  

- Vaihtoehtoluonnokset 
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Yhdyskuntarakenteen taloudellisuus 
Olemassa olevan rakenteen ja palvelujen hyödyntäminen 
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PALVELUVERKKO 

SELVITYKSET  
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