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Kehittämismallit ja linjaratkaisun pohjustus 
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• Yleiskaavan vaiheet, käsittely- ja päätöksentekoprosessi ja aikataulu – missä mennään nyt? 

• Kehittämismallit – työvaiheen tarkoitus ja mallien sisältö 

• Pohjustusta linjaratkaisuun 
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ESITYKSEN RAKENNE 
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YLEISKAAVOITUKSEN VAIHEET JA AIKATAULU 
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KÄSITTELY- JA PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI 



• Kehittämismallit ovat valmisteluvaiheen ”työskentelyalustoja”, välivaiheen väline,  joilla pohjustetaan 
yleiskaavan laatimista ja tuodaan esille erilaisia näkökulmia seudun kehittämisen mahdollisuuksista 

• Mallien avulla pyritään löytämään seudun alueidenkäyttöön liittyvät keskeisimmät kehittämistarpeet 
ja ongelmat/kysymykset, jotka yleiskaavalla pyritään ratkaisemaan 

• Kehittämismallikartoille koottu yhteismitallisesti joukko asioita, jotka havainnollistavat seudun 
kehittämisnäkökulmia 

• Näkökulmat ovat seudun kilpailukyvyn kannalta tärkeät elinkeinoalat  

• Matkailu  

• Uudistuva teollisuus, tuotanto ja logistiikka  

• Palvelut 

• + seudun vetovoima eli kohderyhmät, joita seudulle halutaan houkutella 

• Matkailijat 

• Työntekijät, osaajat 

• Nuoret, urbaanit, asukkaat 
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KEHITTÄMISMALLIT 



Kaupunkikeskukset, 
kaupunkivyöhyke, 
julkinen liikenne 

Teollisuus- ja 
logistiikka-alueet, 

satamat, pääyhteydet, 
kuljetukset 

Rajanylitysvyöhyke, 
E18, keskukset, 
matkailukohteet, 

maaseutu 

• Kehittämismallien 

laatimisen tavoitteena 

on seudun maankäyttö-

mahdollisuuksien ja 

kehittämispotentiaalin 

tunnistaminen eri 

näkökulmista 

• Osa-alueilla voi olla 

vaihtoehtoisia 

kehityskulkuja 

kehittämismallin 

näkökulmista riippuen 
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KEHITTÄMISMALLIT 
 

Matkailuun 
pohjautuvien 

elinkeino-
mahdollisuuksien 

malli 

Uudistuvaan 
teollisuuteen, 

tuotantoalueisiin ja 
logistiikkaan 
pohjautuvien 

elinkeino-
mahdollisuuksien 

malli 

Keskusten 
vetovoimaisuuteen 

ja uudistuviin 
palveluihin 

pohjautuvien 
elinkeino-

mahdollisuuksien 
malli 

kauppiaat, 
matkailijat, 
lähituottajat 

työntekijät, 
osaajat, 
keksijät 

nuoret, 
urbaanit, 
asukkaat 

Kotkan-Haminan seudun kehityskuvan aluerakenteelliset periaatteet 



• Pyritty muodostamaan kokonaisvaltaisia kehittämismalleja: elinkeinojen/työpaikka-alueiden lisäksi 
mallin teemaa tukeva asumisen ratkaisu, liikennejärjestelmä, palvelurakenne 

• Kehittämismallit eivät ole vaihtoehtoisia/ainakaan kokonaan toisiaan poissulkevia 

• Ajatuksena on ollut, että keskeisimmät alueidenkäyttökysymykset, joita seudulla pohditaan, ovat 
esillä ainakin yhdessä kehittämismallissa 

• Alue- ja yhdyskuntarakenteen ”iso kuva” tutkittu kehityskuvavaiheessa  Kehittämismalleja ei ole 
lähdetty työstämään aluerakenteellisesta lähtökohdasta. 

• Kehittämismallien aluerakenteellinen pohja on lähtökohtaisesti se, mikä on jo kehityskuvassa 
päätetty.  
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KEHITTÄMISMALLIT 



NÄKÖKULMAT JA 
PAINOTUKSET 

ELINKEINOT ASUMINEN JA 
PALVELUT 

LIIKENNE 

MALLI 1 Matkailu: 
Luonto-, liikunta- ja 
hyvinvointi-palvelut 
Kulttuuri- ja 
historiamatkailu 

Koko seutu:  keskukset ja 
kyläverkosto, 
matkailukohteet, kaupan 
alueet 

Taajamajunaliikenne Hki-Kotka-
Kouvola, Kyminlinnan 
risteysasema, pikavuoropysäkit, 
seisakkeet, seudulliset reitistöt 

 

MALLI 2 Uudistuva 
teollisuus, 
tuotantoalueet ja 
logistiikka, satamat 

Taajamat: asuinalueet ja 
alakeskukset/ 
lähipalvelukeskukset 

Taajamajunaliikenne Hki-
Vaalimaa-välillä, 
Kymin/Tavastilan risteysasema, 
Haminan asema, E18 
liittymäalueet, sujuvat 
kuljetukset 

 
 

MALLI 3 Kaupunkikeskusten 
vetovoimaisuus ja 
uudistuvat palvelut 

Kaupunkivyöhyke: 
keskustat ja 
kaupunkimaiset alueet, 
merelliset asuinalueet 

Suurnopea raideyhteys 
Venäjälle, Kotkansaaren 
risteysasema, nopeat yhteydet 
(Hki, lentoasema, Pietari, 
Tallinna), palvelu- ja 
kutsuliikenne, hyvän 
palvelutason joukkoliikenne-
järjestelmä, liityntäliikenne, 
kävely ja pyöräily 
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KEHITTÄMISMALLIEN SISÄLTÖ 



 

• E: Seudun matkailullinen 
potentiaali (luonto- ja 
kulttuurimatkailu) 

• A: Kaupunkikeskukset, 
alakeskukset, kylät, 
saaristoasuminen 

• P: Keskukset ja kyläverkosto, 
matkailukohteet, kaupan alueet 

• L: Taajamajunaliikenne Hki-
Kotka-Kouvola, Kyminlinnan 
risteysasema, pikavuoropysäkit, 
seisakkeet, seudulliset reitistöt 
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MALLI 1: MATKAILU 
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MALLI 2: TEOLLISUUS, LOGISTIIKKA JA TUOTANTO 
 

• E: Teollisuus, tuotanto, satamat, 
seudun energiavahvuudet, 
infrastruktuuri, logistiset yhteydet  

• A: Taajamat 

• P: Taajamien palvelukeskittymät 

• L: Taajamajunaliikenne Hki-
Vaalimaa-välillä, Kymin/Tavastilan 
risteysasema, Haminan asema, 
E18 liittymäalueet, sujuvat 
kuljetukset 
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MALLI 3: KESKUSTAT JA PALVELUT  
 • E: Palvelut, osaamiskeskittymät 

ja innovaatioympäristöt  

• A: Kaupunkivyöhyke, keskusta-

asuminen,  merellisyys, 

monimuotoinen asuminen  

• P: Keskittyneet ja monipuoliset 

palvelut, kulttuuriympäristöt, -

kohteet, tapahtumaympäristöt 

• L: Suurnopea yhteys Venäjälle, 

Kotkansaaren risteysasema, 

nopeat yhteydet (Hki, 

lentoasema, Pietari, Tallinna), 

palvelu- ja kutsuliikenne, 

joukkoliikennejärjestelmä, 

liityntäliikenne, kävely ja pyöräily 
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KOHTI LINJARATKAISUA 
 
Yleiskaavan sisältövaatimukset MRL 39 § 

Yhdyskuntarakenteen toimivuus, 
taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 
Olemassa oleva rakenteen hyväksikäyttö 
Asumisen tarpeet ja palveluiden 
saatavuus 
Kestävä liikkuminen 
Hyvä elinympäristö 
Elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
Ympäristöhaittojen vähentäminen 
Rakennetun ympäristön, maiseman ja 
luonnonarvojen vaaliminen 
Virkistykseen soveltuvien alueiden 
riittävyys 

Yleiskaavatyön tavoitteet (OAS) 
Seudun kehityskuvan tarkentaminen ja 
käytäntöön vieminen 
Kaupan ja elinkeinoelämän tarpeisiin 
vastaaminen 
Väestönkehitykseen varautuminen 
Asumisen kehittäminen ja 
yhdyskuntarakenteen vaihtoehtojen 
tutkiminen 
Liikenteen sujuvuuden varmistaminen ja 
uusien yhteystarpeiden osoittaminen 
Maaseutumaisten alueiden kehittäminen 

Kehittämismallit 
Matkailuun pohjautuvien 
elinkeinomahdollisuuksien malli 
Uudistuvaan teollisuuteen, 
tuotantoalueisiin ja logistiikkaan 
pohjautuvien elinkeinomahdollisuuksien 
malli 
Keskusten vetovoimaisuuteen ja 
uudistuviin palveluihin pohjautuvien 
elinkeinomahdollisuuksien malli 
Malleista saatu palaute 
 
 Seudullisten 
kehittämismahdollisuuksien 
tunnistaminen 
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LINJARATKAISU –  
PÄÄTÖS YLEISKAAVAN LAATIMISEN TÄRKEIMMISTÄ 
PERIAATTEISTA 
 A & P 

Väestönkasvun ohjaaminen 
Alueiden erilaisuus 
Kaupunkivyöhyke, 
maaseutu, keskukset ja 
maaseutukeskukset, 
keskustat 
Asuntotarjonta ja 
asuntoalueiden 
monipuolisuus 
Elinympäristön laatu, 
viihtyisyys, turvallisuus 
Palvelujen saavutettavuus 
…  

L 
Liikkumisen tavat  
•Seudun sisäinen 
joukkoliikenne, 
joukkoliikenneyhteydet seudun 
ulkopuolelle,  kävely ja 
pyöräily, henkilöautoliikenne 

 
Tie- ja katuverkko 
Liikenteen kehittämisen 
toimenpiteet 
… 

E 
Tärkeimmät elinkeinoalat ja 
niiden 
kehittämisedellytykset 
Työpaikkojen määrä ja 
sijoittuminen  
Alueiden erikoistuminen 
Työvoiman saatavuus 
… 

 

Kaupunkiseudun 
kilpailukyky  

Alue- ja 
yhdyskuntarakenne 

Kuntien ja alueiden rooli 

Kaupunkiseudun imago 
ja omaleimaisuus 

Seudun vetovoima 

… 
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YLEISKAAVOITUKSEN VAIHEET JA AIKATAULU 
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Kiitos! 

Pasi.rajala@ramboll.fi 

iris.broman@ramboll.fi 

pasi.rajala@ramboll.fi 

mailto:Pasi.rajala@ramboll.fi

	Slide Number 1
	Esityksen rakenne
	Yleiskaavoituksen vaiheet ja aikataulu
	Käsittely- ja päätöksentekoprosessi
	kehittämismallit
	kehittämismallit�
	kehittämismallit
	Kehittämismallien sisältö
	MALLI 1: matkailu
	Slide Number 10
	MALLI 2: Teollisuus, logistiikka ja tuotanto�
	Slide Number 13
	Malli 3: keskustat ja palvelut �
	Slide Number 16
	kohti linjaratkaisua�
	Linjaratkaisu – �päätös yleiskaavan laatimisen tärkeimmistä periaatteista�
	Yleiskaavoituksen vaiheet ja aikataulu
	Slide Number 21

