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Kouvolan pohjoisen ohikulkutien vaikutukset  maankayttoon.  Helsinki 1992,  Tiehallitus, Tuelaitoksen  selvi-
tyksiä  66/1992, S. 70,  TIEL  3200116  

Aslasanat kauppakeskukset, maankäyttö, ohikulkutiet 

Tiivistelmä  

Tässä tutkimuksessa  on  selvitetty ohikulkutien vaikutuksia yhdyskuntiin  ja  taajamien 
maankäyttöön. Nämä välilliset vaikutukset ilmenevät pitkän aikavälin kuluessa 
tiehankkeen valmistumisesta  ja  niitä pystytään harvoin maarallisesti mittaamaan. 
Tiehankkeen tärkeimpiä välillisiä vaikutuksia ovat vaikutukset yhdyskuntarakentee

-seen  ja  asukkaisiin, lähialueiden elinkeinoelamankehitykseen, taajamien maankäyt-
töön  ja  kaupunkikuvaan. 

Ohikulkutien vaikutuksia maankäyttöön  ja  yhteyksiä kaupunkirakenteen muutoksiin 
 on  tarkasteltu yksityiskohtaisemmin Pohjois-Kymenlaaksossa sijaitsevan esimerkki- 

kohteen, Kouvolan pohjoisen ohikulkutien (valtatie  6)  avulla. Tutkimuksen kohteena 
ovat olleet Kouvolan  ja  Kuusankosken kaupunkien  asukas- ja työpaikkamää.rien 

 kehitys, liikennemäarien kehitys, suunnitteluja kaavoituspaatökset sekä lähialueiden 
elinkeinoelämän kehitys. 

Voimakkaimmin ohikulkutien vaikutukset  on  koettu tutkimusalueen yritystoiminnan 
piirissä. Vaikutuksista merkittävin,  ja  eniten seurauksia tuottanut,  on  ollut Puhjon 
liittymäalueen kaupallisen palvelualueen syntyminen valtatie  6:n  ja  Kouvolan  ja 

 Kuusankosken keskustoja yhdistävän Kuusaantien liittymään. Palvelualueen synty  on 
 vaikuttanut välillisesti kaupunkien työpaikkaniäänen kehitykseen  ja  alueelliseen 

jakautunuseen. Puhjon liittymäalueen kaupallisen vetovoiman vaikutuksesta Kouvo-
lan keskustan huipputuntiliikenne  on  muuttunut yksisuuntaisesta kaksisuuntaiseksi, 
asiakasvirtojen kulkiessa Kouvolan itäosista keskustan läpi liittymäalueen automar-
ketteihin. Puhjon liittymäalueen vähittäiskaupan keskittymä  on  vaikuttanut myös 
tutkimusalueen kaupunkien kaavoituspolitiikkaan. 

Kouvolan  ja  Kuusankosken keskustojen kauppaan tällainen vähittäiskaupan keskitty-
mä  on  vaikuttanut luonnollisesti vetamal lä  ostovoimaa niiden ulkopuolelle  ja heiken-
tämällä keskustojen  kaupallista vetovoimaa. Molempien kaupunkien keskustat ovat 
suurten haasteiden edessä. Nopeita  ja  tehokkaita elvytystoimenpiteitä tarvitaan pian, 
jotta keskustat pysyisivät elinvoimaisina. 



The Effects of the Northern By-pass of  Kouvola  on Land Use. Helsinki 1992, Finnish National Road 
Administration,  FinnRA  reports 66/1992, p.  70,  TIEL  3200116 

Keywords commercial centres, land use, by-passes 

Abstract 

This study analyses the effects of a by-pass on communities and on land use of urban 
areas. These indirect effects tend to emerge during a long period of time after the 
roadproject has been finished and it's very seldom possible to evaluate them. The 
most important indirect effects of a roadproject are impacts to urban structure and 
residents, local economy, land use of urban area and townscape. 

The effects of a by-pass on land use and it's connections with a change in urban 
structure has been examined in greater detail by an examplesubject, the northern 
by-pass of  Kouvola.  The study presents what kind of changes the by-pass has caused 
on traffic flows, town planning decisions, local economy, population levels and 
employment of the cities of  Kouvola  and  Kuusankoski.  

The local economy has been effected most by the by-pass. The commercial service 
area of Puhjo has developed by the intersection of by-pass and Kuusaantie, which 
links together the centres of  Kouvola  and  Kuusankoski.  It has been the most remar-
kable effect of the by-pass. Changes in development and regional distribution of 
employment have been indirect effects of the service area. Because of the commercial 
pull of the service area, one-way peak hour traffic in the centre of  Kouvola  has 
turned into two-way traffic. This is due to customer flows from the eastern parts of 
the city to the supermarkets of the service area. Puhjo service area has also effected 
on town planning decisions of the cities by the by-pass. 

This kind of retail business area has naturally effected on the business in the centres 
of  Kouvola  and  Kuusankoski  by pulling purchasing power beyond them and by 
weakening the commercial attractions of the centres. The centres of both cities are at 
present facing major challenges. Efficient countermeasures are needed soon to 
protect the competitiveness of the centres. 
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JOHOANTO  

1  JOHDANTO 

Liikenteen suhde maankäyttöön  on vuorovaikutteinen.  Liikenne voidaan nähdä 
seurauksena alueellisesti erottuneista maankäyttötyypeistä, mutta toisaalta uudet 
tiehankkeet, liikkuvuuden lisääntyminen  ja  parantunut liikenneteknologia vaikuttavat 
maankäytön eri muotojen laajenemiseen. 

Tieinvestoinnin  vaikutukset yhdyskuntien  ja  taajamien maankäyttöön ilmenevät 
pitkän ajan kuluessa tiehankkeen valmistumisesta. Näitä välillisiä vaikutuksia pysty-
tään harvoin maaraIlisesti mittaamaan. Niitä käsitelläänkin yleensä arvioiden  ja 

 mielipiteiden pohjalta. Tärkeimpiä tiehankkeen valillisiä vaikutuksia ovat 
•  vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  ja  asukkaisiin 
•  vaikutukset lähialueiden elinkemoelamankehitykseen 
•  vaikutukset taajamien maankäyttöön 
•  vaikutukset kaupunkikuvaan. 

Tiehankkeen  tyypillisiä vaikutuksia suureen kaupunkiin  (Andersson,  1992),  keski- 
suureen kaupunkiin (Halme,  1991)  ja keskisuureen  taajamaan (Kukkonen, Uotila, 

 1992) on  tarkasteltu kirjallisuuden avulla. 

Useissa yhdyskuntia koskevissa tutkimuksissa  on  havaittu yhteyksiä ohikulkuteiden 
rakentamisen  ja taajaniarakenteen  muutosten välillä. Tässä tutkimuksessa ohilculku-
tien vaikutuksia maankäyttöön  ja  yhteyksiä kaupunkirakenteen muutoksiin  on  tarkas-
teltu yksityiskohtaisemmin esimerkkikohteen avulla. Tutkimuskohteena  on  käytetty 
Kouvolan pohjoista ohikulkutietä  (vt  6)  ja sen  pohjois-  ja  eteläpuolella sijaitsevia 
Kuusankosken  ja  Kouvolan kaupunkiseutuja Pohjois-Kymenlaaksossa. 

Tutkimuksen tarkoituksena  on  ollut selvittää miten ohikulkutien rakentaminen  on 
 vaikuttanut tutkimusalueen  en  osa-alueiden yhdyskuntarakenteeseen  ja  maankäyt-

töön. Tutkimuksen kohteena ovat olleet 
•  vaikutukset  osa-alueiden väestömäärien kehitykseen 
•  vaikutukset  osa-alueiden työpaikkamäärien  ja työpaikkakerrosalo-

jen  kehitykseen 
•  vaikutukset liikennemäärien kehitykseen 
•  vaikutukset yritystoimintaan 
•  vaikutukset luonnonympäristöön 
•  vaikutukset suunnittelu-  ja kaavoituspäätöksiin.  

Lisäksi  on  tutkittu, kuinka ennen ohikulkutien valmistumista laaditut ennusteetedellä-
mainituista vaikutuksista ovat toteutuneet. 

Yksityiskohtaisemmin  on  tarkasteltu ohikulkutien Puhjon liittymän läheisyyteen 
muodostuneen kaupallisen palvelualueen syntyyn vaikuttaneita tekijöitä  ja  alueen 
vaikutuksia Kouvolan  ja  Kuusankosken keskustojen kaupalliseen vetovoimaan sekä 
asiakasvirtothin. 
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2  OHIKULKUTIET  

2.1  Ohikulkuteiden liikenteelliset tavoitteet  ja  erilaiset ohikulku-
tieratkaisut 

Huomattavimmat tiestön kehittämistoimet maamme  1980-luvun tiepolitiikassa olivat 
taajamien ohi-  ja läpikulkuteiden  järjestelyt. Vuosikymmenen aikana tehtiin noin  40 

 kaupunkiin  tai  suureen kuntakeskukseen ohikulkutie  tai  suoritettiin muita huomatta-
via  tie-  ja katujärjestelyjä.  

Ohikulkutien rakentamisella saavutetaan pääasiallisesti kaksi liikenteellistä tavoitet-
ta. Entisen läpikulkuliikenteen matkanteko nopeutuu  ja  toisaalta paikkakunnan sisäi-
nen liikenne helpottuu pitkämatkaisen ohikulkuliikenteen siirtyessä käyttämään 
ohikulkutietä. Taajamissa tapahtuu noin kaksi kolmasosaa kaikista henkilövahinko-
onnettomuuksista. Koska ohikulkutie parantaa taajaman liikenneoloja vähentämällä 
keskusta-alueen liikennettä, myös liikenneturvallisuus paranee. 

Maassamme rakennetuissa ohikulkuteissä voidaan havaita kolme  en ratkaisumallia: 

1. Keskustan läpi 

Ohikulkutie  viedään tietoisesti  tai maantieteellisistä  syistä aivan keskustan läpi. 
Tällöin paikkakunnan kauppiaat  ja  muut yrittäjät hyötyvät tiestä taloudellisesti 
eniten, mutta tien negatiiviset ympäristövaikutukset muodostuvat huomattavan 
suuriksi  (mm.  melu-  ja päästöhaitat  sekä kevyelle liikenteelle aiheutuvat estevaiku-
tukset).  

2. Keskustan tuntumassa 

Ohikulkutie  viedään  min  läheltä keskustaa, että näköyhteys keskustaan säilyy. 
Tällöin ohikulkevat hahmottavat missä keskusta sijaitsee  ja  heidän  on  tarvittaessa 
helppo poiketa siellä. Tämän ratkaisumallin ongelmana  on  keskustan palvelujen 
hakeutuminen vähitellen taajaman sisääntulotien varteen.  

3. Kaupunkirakenteen ulkopuolella 

Ohikulkutie  viedään  min  kauas keskustasta, että  se  kulkee yhtenäisen kaupunkiraken-
teen ulkopuolella. Taajamatoimintojen kehityksen kannalta  tama ratkaisu  on  huono, 

 sillä  ohikulkutien liittymiin kehittyy usein kaupallisia palvelualueita, jotka vetävät 
ostovoimaa keskustan ulkopuolelle  ja  heikentävät keskustan kaupallista vetovoimaa. 
Ympäristövaikutusten  ja  liikenneturvallisuuden kannalta ratkaisu  on  ehdottomasti 

 paras.  

Nämä kolme ratkaisumallia  on  esitetty kuvassa  1. 
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OHIKU LKUTIET  

Keskustan läpi 	 Keskustan 	 Kaupunkirakenteen 
tuntumassa 	 ulkopuolella 

Keskusta-alue 

Muu yhtenäinen 
kaupunkirakenne 

________ 	Ohikulkutie 

Yhdystie  keskustaan  

Kuva  1.  Erilaiset ohikulkutieratkaisut.  

2.2  Ohikulkutien vaikutukset 

Ohikulkutien rakentamisen vaikutuksia, jotka ilmenevät rakentamisen aikana  tai 
 välittömästi  sen  jälkeen ovat rakentamis-  ja kunnossapitokustannukset, ajokustannus

-ten  muutokset sekä vaikutukset luonnonoloihin. Tärkeimpiä ohikuilcutien välillisiä 
vaikutuksia ovat vaikutukset yhdyskuntiin  ja  taajamien maankäyttoon.  

Koska ohikulkutie sijoitetaan yleensä taajaman välittömäan läheisyyteen, aiheutuu 
 sen  rakentamisesta eräitä nonnaalia suurempia kustannuksia. Maan hinta  on  taaja-

man läheisyydessä keskimääräistä korkeampi, rakennuksia joudutaan purkamaan  ja 
 tontteja lunastamaan sekä paikalliselle kulttuurimiljöölle aiheutuneet vahingot 

korvaamaan. Ohikulkutien rakentaminen lisää alueen tieverkon yhteispituutta  ja  siten 
myös kunnossapitokustannuksia. 

Liikenteen sujuvuus  ja liikenneturvallisuus  paranevat sekä taajaman sisällä että 
ohikulkutielle siirtyvän liikenteen osalta. Tasaisen nopeuden ansiosta myös polttoai-
neen kulutus pienenee. Ajokustannuksissa siis saavutetaan selvää säästöä. 

Tieinvestoinnin  vaikutuksia ympäristöön  ja tienvarsialueen  tulevaan kehitykseen  on 
 vaikeaa mitata, koska ympäristövaikutuksista kertyy laaja  ja  monimuotoinen koko-

naisuus. Tämän vuoksi ympäristökokonaisuus kannattaa jakaa osiin seuraavasti: 



14 	 Kouvolan pohjoisen ohikulkutlen vaikutukset maankayttöön 
OHIKULKUTIET  

1. Vaikutukset luonnonoloihin 

•  vaikutukset maankamaraan  ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin 
•  vaikutukset vesioloihin 
•  vaikutukset pienilmastoon  ja ihnakehään  (mm.  melu-  ja päästöhai

-tat) 
•  vaikutukset kasvillisuuteen  ja eläiniim 
•  vaikutukset maisemaan  

2. Vaikutukset yhdyskuntiin  ja  taajamien maankäyttöön 

•  vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  ja  asukkaisiin 
•  vaikutukset lähialueiden elinkeinoelämän kehitykseen 
• vaikutukset taajamien maankäyttöön 
•  vaikutukset kaupunkikuvaan 

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan ohikulkutien vaikutuksia ympäris-
töön jälkimmäisen ryhmän mukaisesti. Namavaikutukset ilmenevät  ja  vaikuttavat 
pidemmän aikavälin kuluessa ohikulkutien valmistunusesta. 

Liikenne  on  yhdyskuntarakenteen perustekijöitä. Uudesta tiestä aiheutuva liikenteen 
muutos muuttaa yhdyskuntarakennetta. Tieyhteyksien määrästä  ja  laadusta riippuu 

 se,  millaiset edellytykset yhdyskunnalla  on  kehittyä muihin, erilaisen tiestön palvele - 
mun yhdyskuntiin  verrattuna. Väylien  ja solmukohtien  sijainti sekä liikenteen määrä 

 ja  määrän kasvu vaikuttavat yhdyskuntien  ja  niiden muodostamien alueellisten koko-
naisuuksien kehitykseen. Hyvät yhteydet myötävaikuttavat sopeutumista suuriin 
yhteiskunnallisiin muutoksiin, esim, elinkeinorakenteen muutoksiin. Yhdyskuntara-
kenteen muutos vaikuttaa asukasryhmien elinoloihin  ja  väestönkasvuun. Liikenteen 
järjestelyt voivat edistää yhdyskunnan muiden toimintojen kehittymistä  tai  haitata 
niitä. Yhteydet palveluihin muuttuvat,  ja  siten muuttuvat myös palvelujen väestöpoh

-jat.  Elinkeinoista etenkin pienyritykset  ja  pienet palvelupisteet ovat herkkiä muutok-
sille. Uusi väylä luo yhteyksiä uusille alueille  ja  muuttaa yrittäjien kannalta eri aluei-
den edullisuutta toisiinsa nähden. Väylä voi myös aiheuttaa estevaikutuksia, jotka 
muuttavat olemassaolevien palvelupisteiden väestöpohjaa. Pieniä yhdyskuntia palve-
levia kauppoja korvaavat liittymien lähelle syntyvät kauppakeskukset. 

Ohikulkutien rakentaminen muuttaa maankäytön kehityssuuntia  ja  taajaman kasvu- 
suuntia. Muutokset näkyvät uusien  ja  kehittyvien toimintojen sijoittumisessa. Asutus 

 ja elinkeinot  pyrkivät väylän varteen, kauppa uusien solmupisteiden lähistöön. 
Ensimmäisinä uuden ohikulkutien liittymien läheisyyteen siirtyvät huoltoasemat 

 (kuva  2,  vaihe  2).  Seuraavana ovat vuorossa  auto-, rakennustarvike-  ja  huonekalu- 
kauppiaat, ts. paljon maapinta-alaa käyttävät vähittaiskaupan muodot  (kuva  2,  vaihe 

 3). Kohnannen siirtymäaallon  muodostavat päivittäistavarakauppiaat, varsinkin  jos 
myymälätyyppia  ollaan samalla muuttamassa enemmän halli-  tai varastomyymälän 

 suuntaan  ja autoileville  asiakkaille tarkoitetuksi. Tässä vaiheessa entinen liikekeskus -
ta  onkin usein menettänyt olennaisimman kaupallisen ostovoimansa  ja  taajama 
kasvanut  mm  paljon ohikulkutien suuntaan, että uuden ohikulkutien rakentamista 
ryhdytään harkitsemaan  (kuva  2,  vaihe  4).  Tämä muutos  on  osa  maankäytön kehi-
tysprosessia, mutta  se  voi johtaa ristiriitaan muiden kehittämistavoitteiden  ja  palvelu- 
rakenteen kanssa. 



Kouvolan pohjoisen  ohikuikutlen  vaikutukset  maankyttÖån 
	 15  

OH  IKU  [K U  TIET  

Ohikulkutien avaaminen vaikuttaa eri tavalla erilaisiin liikeyrityksiin. Vanhan taaja-
matien varressa sijaitsevien maantieonentoituneiden yritysten (huoltoasemat, ravinto-
lat, hotellit, baant) toimintaedellytykset saattavat huonontua. Toisaalta näiden yritys-
ten menetykset usein korvaantuvat muiden, etenkin uuden ohikulkutien varteen sijoit-
tuneiden yritysten, parantuneina toimintaedellytyksinä. Yritystoiminnan edellytysten 
paraneminen  tai  huononeminen vaikuttaa työpaikkojen maärä.an  ja ansiotasoon  sekä 
sitä kautta kunnan verokertymään  ja  kunnallisten palvelujen tasoon. Ohikulkutielle 
siirtyvä liikenne parantaa yhdyskunnan sisäisen liikenteen edellytyksiä  ja  siten myös 
palvelujen sa.avutettavuutta sekä nopeuttaa matkantekoa. 

Ihmisen mielikuva ympäristöstä.än syntyy siinä liikuttaessa. Väylä  on  kaupunkikuvan 
perustekijöitä.  Tien tai  kadun sijoittaminen kaupunkirakenteeseen muuttaa kaupunki-
kuvaa.  Tie  avaa myös näkymiä kaupunkiin. Tienvarsinäkymä  on  taajaman läpi  tai 

 ohi kulki jalle usein tärkein kaupunkikuvallinen näkymä. 

$  
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I  

* p.I  

3.  

Keskusta-alue 

________  Muu yhtenäinen 
kaupunkirakenne 

Ohikulkutie  

Kuva  2.  Taajaman kehityksen vaiheet ohi kulkutien rakentamisen jälkeen. 
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3  TAAJAMIEN MAANKAYTÖN KEHITYSPIIRTEITÄ  

3.1  Maan käytön  vyöhykejako  

Suomalaisissa kaupungeissa  on  aina, riippumatta kaupungin koosta  tai  sijainnista, 
havaittavissa maankäytön vyöhykkeittäistä jakaantumista. Sisin vyohyke  on  kaupun-
gin kehittynyt ydinosa, jossa toiminta  on  vilkkainta  ja  palvelut ovat kaupunkimaisia. 
Kaupungeissa  on  myös muuttuvaa aluetta, jossa vanha rakenne  on  vaihtumassa 
uudeksi sekä alueita, joissa tilanne  on  vakaa eikä olennaisia muutoksen näköaloja 
ole. Edellä kuvatut kolme erilaista tilatyyppiä voidaan havaita hyvin pienissäkin 
yhdyskunnissa, sekä kaupunkia laajemmilla talousalueilla. Esimerkkinä  on  esitetty  

••en  maankäytön vyöhykejako kuvassa  3. 

3.2  Ydinkaupunki  

Kaupungin kehittyneimmällä keskusta-alueella, joka  on  yleensä myös kaupungin 
vanhinta osaa,  on  usein tiettyihin pitkäkestoisiin käyttöarvoihin  ja merkityksiin 

 perustuva vakaa luonne.  Taman tilankäytön  rinnalle  ja  sitä myös syrjäyttäen  on  ydin- 
keskustaan kehittynyt viime vuosina joustavasti  ja  nopeasti uudistuvien  ja  toisiinsa 
nähden vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten alueita. Maan  ja  kiinteistöjen ostot, myyn- 
nit  ja vuokraukset  tapahtuvat vyöhykkeellä yhä enemmän sijoituksina, joiden tuottoa 
verrataan sijoitusmandollisuuksiin muualla  ja  muunlaisilla sijoitusmarkkinoilla.  

3.3  Muutosvyöhyke 

Muutosvyöhyke  eroaa ydinkaupungista siinä, että muutokset tapahtuvat pidemmän 
aikavälin kuluessa  ja  ovat siten helpommin ennakoitavissa. Maa-  ja kiinteistömarkki

-noilla  on  tälläkin vyöhykkeellä voimakas vaikutus, mutta ydinkaupunkiin verrattuna 
käyttöarvot ovat hallitsevampia. Vanhan pitkäjännitteisen käytön muuttuessa epäe-
dulliseksi  se  korvataan uudella, myös pitkäjännitteisellä käytöllä. Muutosvyöhyke 
sijoittuu usein alueellisesti selvärajaisena kehänä  tai  sektorina  keskustan ympärille, 
usein myös uuden tien liittymäalueiden ympäristöön. Muutokset johtavat pääosin 
uudisrakentaimsen lisääntymiseen  tai  vanhan rakenteen olennaisesti tehokkaampaan 
käyttöön. Vaarana muutosvyöhykkeellä  on  toisaalta sellainen suunnittelematon 
rakentaminen, joka johtaa hyvien mandollisuuksien vajaakäyttöön.  

3.4  Vakaa  kaupunkitila  

Osa kaupunkitilasta  jää  aina sivuun nopeasti muuttuvasta monipuolisesta käytöstä, 
uudisrakentamisesta  ja  muutoksista. Tämä voi johtua maanomistuksesta, huonoista 
rakentamisedellytyksista, syrjäisestä sijainnista  tai  heikoista liikenneyhteyksistä  ja 
palveluvarustuksen  puutteista. Toisaalta myös liikenteelle, kunnallistekniikalle  ja 

 muihin entyistarpeisiin tarkoitetut alueet  ja  uudet, vastarakennetut kaupunkitilat, 
jotka sinänsä olisivat vetovoimaisia, saattavat jäädä pitkiksi ajoiksi vakaaseen tilaan 
jäljellä olevan käyttöarvonsa takia. Vakaaseen kaupunkitilaan kuuluvat myös sijain-
nista riippumatta rakennustaiteellisesti  tai  kulttuurihistoriallisesti arvokkaat raken-
nukset  ja  alueet, arvokkaat kaupunkikuvalliset  ja  maisemalliset kokonaisuudet sekä 
muut eri syistä suojellut kohteet. 
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RIIHIMÄKI  

MAANKAYTÖN VYÖHYKEJAKO 

111Ifl1 YDINKESKUSTA 	 ______  
Ill I IT]  VAKAA KAUPUNKI- / TAA,JAMAT1LA 	 VALTATIE  

I 	MUUTOSVYÖHYKE 	 KOKOOJATIE 

ERrTA50LIITTYMA 	 I I I-  RAUTATIE  

0 	1 	2 	3 	4  5km  
I 	I 	I 	I 	I  

Kuva  3.  Riihimäen kaupungin maankävtön vyöhvkejako.  

4  TIEHANKKEEN  VAIKUTUS MAAN KÄYTTÖÖN  

4.1  Maankäytän  ja  liikenteen vuorovaikutus 

 4.1.1  Yleistä 

Liikenneväylät  ja maankäyttö  ovat läheisessä vuorovaikutuksessa toisiinsa: maan- 
käyttö tuottaa liikennettä, toisaalta liikenteen mäarä  on  suoraan riippuvainen maan- 
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täydennetty. Kaupunkiseudun yhdyskuntakeskusten  läpi kulkevat kehätiet ovat täyt-
tymisprosessille kaikkein merkittävimpiä. Tarjoamalla erinomaisen pääsyn sekä 
kaupunkiseudun sisäisille markkinoille että kaupunkiseudun liikenneverkkoon ne ovat 
muuttaneet alueellisen saavutettavuuden suhteita huomattavasti. 

teollinen yhteiskunta 	hyvin  vointiyhteiskunta 	jölkiteollinen  yhteiskunta  

levittäytyminen  ja  hajantuminen täyttyminh  ja  minikaupungit  ja  
spesialisoituminen  ja  éilaistuminen moniydinkehitys vastakaupungistu  

S  •nA D  minen 	.  

•IKJ. 
_ 
LK1EJ  mini 	Kj  •A A  •  

I •mini 5  -  1940 1960-1. 	0 1980  -  
K 	keskus- 	spesialisoitunut 	hajautunut 	suurempi 

kaupunki 	työpaikkarakenne 	tyÖpaikka- 	0  esikaupunkl- ______  
rakenne 	keskus  

Kuva  4. Kaupunkiseudun  alueellinen  ja  rakenteellinen tilatalouden kehitys. 

Suhteellisten liikennekustannusten väheneminen yhdistyneenä valtatien läheiseen 
sijaintim  on  vaikuttanut kaupunkiseudun tilatalouden kaikkiin sektoreihin. Merkittä-
vimmät risteysalueet kehäteiden varsilla  ja  kaupunkien keskustaan johtavat 
sisäantulo-väylät ovat tulleet suosituiksi sijaintipaikoiksi suurille kaupallisille  komp

-lekseille,  jotka tulevaisuudessa todennäköisesti yhdistävät kaupallisia, teollisia  ja 
 toimistotoimintoja  enemmän  ja  tehokkaammin kuin nykyiset osto-  ja  kauppakeskuk

-set  (vrt. minikaupungit).  

4.1.3  Vuorovaikutuksen  tutkimustasot  

Yleisenä lähtökohtana tutkittaessa liikennejärjestelmän  ja  suurten kaupunkien yhdys-
kuntarakenteen vuorovaikutusta tulisi olla kaupunkiseudun kehitysprosessin arvioin-
ti. Kaupunkiseutujen tilatalouden ilmeisesti kehittyessä käsittämäan yhä laajenevaa 
rakennettua ympäristöä tulisi selvittää, onko tulevaisuuden kaupunkipolitiikka  take- 
massa  korkean tiheyden kaupunkirakennetta, vai salliiko  se  aihaisen tiheyden 
kaupunkikehityksen  haj  autuneine kaupunkirakenteineen. Kaupunkikehityksen  toteu-
tuminen molempien vaihtoehtojen mukaisesti ei voi tapahtua ilman ihmisen  ja  fyysi-
sen ympäristön resurssien väärinkäyttöä. 

Kuvan  5  esittämässä kaaviossa  on  esitetty kolmiportainen liikennejärjestelinän  ja 
 yhdyskuntarakenteen vuorovaikutuksen tutkimusmalli.  Mallin  ylintä tasoa voidaan 

luonnehtia käsityksenä kaupunkitilasta. Tämä tutkimusvaihe edellyttää kokonaisval-
taista  koko  kaupunkiseudun  (tai  kaupunkijärjestelmän)  rakenteellista analyysiä. Siinä 
asetetaan vastakkain erilaiseen kaupunkimuotoon pyrkiviä kehittämissuunnitelmia  ja 

 arvioidaan niiden vaikutusta liikennejärjestelmään. Erilaisina kaupunkimuotoina 
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voidaan tutkia esim. "liikkumisen kaupunkia", jolloin tutkimuksen kohteina ovat  mm. 
 tiiviin rakenteen kaupunkipolitiikan  ja  tehokkaan moniydinkehityksen vaikutukset 

toimintojen sijaintiin, asumiseen  ja liikkumismalleihin  sekä "ekologista kaupunkia", 
jolloin keskitytään pääasiassa tarkastelemaan kaupunkimuodon suhdetta ympäris-
töön. 

ENSIMMÄINEN TASO 

käsitys  kaupunkitilasta  

TOINEN TASO 

käsitys liikenteen  ja 
 maankäytön välisestä 

vuorovaikutuksesta  

KOLMAS  TASO 

käsitys erilaisista 
 kohdealueista  

tulevaisuuden kaupunkimuoto 
reurbanisaatio  ja  kaupunki 
"liikkumisen kaupunki" 
"ekologinen kaupunki" 

kaupunkiseutujen tiehankkeet 
nauhakaupungit  ja taajamanauhat 

 yleinen väestönkasvu 
työpaikkakehitys 
taloudelliset vaikutukset 
matkakustannukset  ja  matka-aika 
uudet kauppa-alueet 

kaavataloudelliset  vaikutukset 
"minikaupunkikehitys" 
ympäristö-  ja sosiaalivaikutukset 

 tasa-arvokysymykset 
kriittinen kaupunkitutkimus  

Kuva  5.  Kaavio yhdyskuntarakenteen  ja  liikennejärjestelman  vuorovaikutuksen, tutkimuk-
sen eri tutkimustasoistaja niiden keskeisistä tutkimusteemoista. 

Kaavion toisena tasona  on  käsitys liikenteen  ja maankaytön  välisestä vuorovaikutuk-
sesta. Tämä tutkimuksen  osa  edustaa perinteisempää analyysitapaa. Tutkimus 
kohdistuu kaupunkiseutujen suuriin tiehankkeisiin sekä nauhakaupunkeihin  ja  taaja-
manauhoihin. Kysymyksessä  on  puhdas vuorovaikutuksen tarkastelu maankäytön  ja 
liikenneinvestoinrväliflä.  Tähän tarkoitukseen  on  mandollista käyttää vuorovaiku-
tusmalleja. 

Tutkimuspolitiikka  voi jakaantua esimerkiksi seuraaviin kohdealueisiin: 

Yleinen väestönkasvu, jossa voidaan tarkastella väestönkasvun 
vaikutuksia nykyisen maankäyttöpolitiikan jatkuessa  tai  sellaisen 
kaupunkipolitiikan suhteen, joka ehkäisee kehitystä kaupungin 
reima-alueilla  ja  rohkaisee maankäytön muutoksia olemassaolevan 
rakennetun ympäristön alueilla. 
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2  TyÖpaikkakehilys,  joka liittyy alueellisim työmarkkinoihin  ja  niiden 
muutoksiin. Erilaiset kaupunkipolitiikan muodot voivat suosia 
keskusta-alueen työpaikkojen hajaantumista kaupungin muihin 
osiin, sisäkaupungin työpaikkojen siirtymistä kaupunkiseudun 
reima-alueille (esim. teollisuus  ja  uusi teknologia)  tai palvelusekto-
nn  ulkopuolisten työ-paikkojen uudelleenjakautumista lähemmäs 
asumisen alueita sekä sisäkaupunkialueilla että vanhoilla esikau-
punkialueilla.  

3  Taloudelliset vaikutukset, joiden suhteen voidaan tarkastella 
esimerkiksi taloudellisen taantuman vaikutuksia liikenteeseen  ja 

 maankäyttöön (työpaikat vähenevät samalla kun asumis-  ja  liken-
nekustannukset  nousevat).  

4  Matkakustannukset  ja  matka-aika, joiden suhteen otetaan 
huomioon julkisen  ja  yksityisen liikenteen välisiä kustannuskysy-
myksiä, investointien ajoitusta, liikkumisen nopeuttamiseen  ja 
hidastuttamiseen  liittyviä tekijöitä jne.  

5  Uudet osto-  ja kauppakeskukset,  jossa tarkastellaan ostosmandol-
lisuuksien hajaantumista, uusien kauppa-alueiden sijaintivaikutuk

-sia ja  keskustan toiminnallisen tehostamisen mandollisuuksia. 

Tässä työssä tarkastellaan liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusta Kouvolassa  ja 
Kuusankoskella  erityisesti väestönkasvun, työpaikkakehityksen sekä uusien  ostos- ja 
kauppakeskusten  avulla. 

Kaavion  kolmannen  tason muodostaa käsitys erilaisista kohdealueista.  Tama tutki-
mustaso edustaa liikennejäijestelmän  ja  yhdyskuntarakenteen vuorovaikutuksen 
määrätyllä tavalla tarkentunutta tutkimusteemaa  tai  -tulosta. Tällaiset teemat voivat 
liittyä esimerkiksi niihin kokonais-  tai kaavataloudellisiin  vaikutuksiin, joita yhdys-
kuntarakenteen hajoaminen aiheuttaa. Tärkeitä tutkimuskohteita ovat myös esikau-
punkialueiden toiniinnallisten muutosten tarkastelu ("minikaupungit") sekä yritysten 
sijaintikäyttäytymisen arvioinnit. Yritysten sijoittumista voidaan arvioida tarkastele-
maila keskustan ulkopuolisten ostosalueiden (sekoittuvat palvelualueet) asemaa 
kaupunkirakenteessa sekä niiden syntyyn  ja  sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä. 
Tarkemmin sekoittuvia palvelualueita  on  käsitelty luvussa  4.2. 

4.1.4  Maankäytön ennustamisen menetelmät  ja  mallit 

Maankäytön  ja  liikenteen vuorovaikutusten selvittäminen  on  ongelmallista. Viimeis-
ten kolmenkymmenen vuoden aikana  on  jatkuvasti työskennelty  taman vuorovaiku-
tussuhteen ymmartami sen ja  sitä kuvaavien mallirakennelmien parissa. Vuonna  1964 

 valmistui  Ira S. Lowryn Pittsburgh-malli, missä yhdistettiin talouden perusteoriat 
painovoimamallilla kuvattuun toimintojen alueelliseen jakaumaan. Lowryn mallilla 

 on  ollut suuri vaikutus myöhempien maankäyttömallien kehitykseen. 

Lowryn  malli jakaa maankäytön kolmeen pääluokkaan: 

Perustoimialojen  työpaikat, kuten  raskas  teollisuus, tukkukauppa 
 ja  valtion virastot. Näitä toimialoja pidetään kaupunkien maankäy- 
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tOn  keskeisinä tekijöinä. Perustoimialoille  on  tyypillistä, että niiden 
sijainti tarkastelualueella  on  riippumaton niiden tuotteiden paikalli-
sesta markkinoinnista.  

2 Palvelualojen  työpaikat käsittävät kaikki muut penistoimialoihin 
kuulumattomat alat kuten vähittäiskauppa, koulutus, vapaa-
ajanvietto, yksityiset ammatinharjoittajat jne. Näiden alojen sijain-
tipäätökset riippuvat suoraan alueen sisäisestä palvelujen kysyn-
nasta 

3  Asuminen. Malli olettaa, että asumisen jakauma alueella riippuu 
suoraan työpaikkojen tavoitettavuudesta  ja  epäsuorasti palveluyri-
tysten tavoitettavuudesta. 

Lowiyn  malli jakaa tarkastelualueen tasakokoiseen ruudukkoon. Kukin ruutu eli  osa- 
alue sisältää  em. maankäyttöluokat  omalla jakaumallaan.  Osa-alueiden maankäyttö-
muotojen vuorovaikutuksia kuvataan  matkojen  muodossa  osa-alueelta toiselle. 

 Matkoja  ovat työmatkat sekä ostosmatkat. Näiden  matkojen  katsotaan alkavan joko 
kotoa  tai työpaikalta. Ostosmatkojen  katsotaan tapahtuvan kunkin  osa-alueen sisällä.  

Mallin  lähtökohtana  on ennaltamäärätty perustyöpaikkojen  sijainnin jakawna.  Sen 
 perusteella malli määrittelee työntekijöiden asuinpaikat. Sijoittelun perusteena  on 

painovoimamalli.  Tämän jälkeen määritellään palvelujen sijainti. Lopuksi sijoitellaan 
palvelualojen työntekijöiden asumpaikat  osa-alueille. 

Lowryn  malli vaatii kertoimet, joilla työntekijöiden määrät  osa-alueilla muutetaan 
asukasluvuiksi sekä asukasluvut niitä vastaaviksi palvelutyöpaikkojen määriksi. 

Lowryn  mallilla sellaisenaan ei ole aikadimensiota, vaan malli tuottaa tuloksenaan 
tietyn tilanteen mukaisen asuin-  ja  työpaikkojen jakauman. 

Kuvassa  6 on  esitetty kaavio tyypillisestä "ennustamiseen" perustuvasta,  Lowry- 
tyyppisestä, vuorovaikutusmallista. 

ITLIJP  (Integrated Transportation and Land Use Package) on mallijärjestelmä,  joka 
simuloi  varsin  tarkasti tärkeimpiä vuorovaikutussuhteita maankäytön kehittymisen  ja 
liikenneverkon  välillä. Maankayttö mallinnetaan kandella  Lowry-tyyppisellä  paino-
voimamallilla. Järjestelmän  on  todettu olevan käyttökelpoinen väline erilaisten suun-
nitelmien arvioinrnssa. 

Englantilainen maankäyttö-liikenneverkkomallijärjestelmä MEPLAN  on mikrotieto-
koneohjelma,  joka muodostuu seuraavista itsenäisistä osista:  

1 maankäyttö-/talousmalli 
2  liikennemalli 
3 maankäyttö-liikenne-vuorovajkutusmoduli  
4  vaikutusten arviointimoduli. 

MEPLAN-paketti  on  yleinen mallirakennelma, jolla sosio-ekonomisia ilmiöitä 
voidaan kuvata alueellisesti. Järjestelmä olettaa, että maankäytössä  ja  liikenteessä 
tapahtuvat ilmiöt perustuvat kahteen perusmekanismiin. Ensinnäkin kaikki liikenteen 
kysyntä syntyy erilaisten taloudellisten toimintojen keskinäisestä vuorovaikutuksen 
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tarpeesta; eli tarpeesta kuljettaa esineitä, asioita  tai  ihmisiä niiden paikkojen välillä, 
missä tuotanto  ja  kulutus tapahtuvat. Toiseksi, fyysisen liikennejärjestelmän kautta 
määräytynyt tavoitettavuus vaikuttaa taloudellisten toimii toj  en  sijaintiin.  Kunkin 
toiniinnon täytyy voida hankkia kuluttamansa tavarat,  asiat  tms. tuottajilta sekä 
toisaalta toimittaa tuotteensa omille markkinoilleen. Myös MEPLANin tärkein käyt-
töalue  on  arvioiden tekeminen vaihtoehtoisista suunnitelmista. 

IKÄÄNTYMIS/MUUTj 	ERILAISTEN LIS  TYÖPAIKAT 	TOLIIKEMALLI  I 	SIJAINTIEN  
I 	 VETOVOIMA 

TYÖPAIKKOJEN  I 	I  
JAKAUTUMISMALLII 	LISA  VAESTO  

I  MALLIT PERUSTYÖPAIK-  I I 	VÄESTÖN 	F 	MAANKORKO- 

KOJEN  SIJAINTI 	 SIJAINTI 	«I  VUOKRAT/HINNAT 

LIJKENNEMALLI 	OSTOSKÄYT- 	 MAAN- 

KUSTANNUKSET 	TÄYTYMISEN 	 KÄYTTÖ 

AIKA 	 MALLI 	 (kaavoitus- 
rajoitteet) 

LIIKENNE - 
KUSTAN-  AUTON 	PALVELUTYÖ- 	 RAKENTAMINEN 
NUKSET 	OMIS- 	PAIKKOJEN 
NOPEUDET  TUS 	SIJAINTI 	 PURKAMINEN 
RUUHKAT  

Kuva  6.  Kaavio  Lowiy-tyyppisestä  maankayttö/liikennejörjestelrna-vuorovaikutusrnallista. 
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4.2  Sekoittuvat  palveIuaueet  

Kaupunkirakenteen muutosprosessi  ja  uudet liikenneväylät ovat olleet lähtökohtana 
iis. sekoittuvien palvelualueiden synnylle Suomen keskisuurissa kaupungeissa. 
Sekoittuvilla palvelualueilla tarkoitetaan ydinkeskustan ulkopuolisia liike-, palvelu-
ja teollisuusalueita, joiden yleisiä sijaintipaikkoja ovat vilkasliikenteisten ohikulkutei-
den liittymät, taajamien sisääntuloteiden sekä kehäteiden varret. Sekoittuville palve-
lualueille sijoittuvia tyypillisiä toimintoja ovat raskaan vähittäiskaupan  (auto-, 

 huonekalu-  ja rakennustarvikeliikkeet) ja  raskaan palvelun toiininnot  (auto-  ja  kone-
korjaamot sekä kuljetusliikkeet) sekä suuret automarketit. Näiden ohella sekoittuvilta 
palvelualueilta löytyy liiketoimintaan, toimistotyöhön, pienteollisuuteen  ja varastoin-
tim  sekä erilaisiin palveluihin keskittyviä toimitiloja. Sekoittuvien palvelualueiden 
syntyyn  ja  sijoittumiseen vaikuttavia seikkoja ovat  

1. Taustatekijät 
•  kaupunkirakenteen hajautuminen 
• ostoskäyttäytymisen  muutos 
• liikenneväylien  kehitys 
•  palveluiden määrän kasvu 
• toimipaikkojen maarän  kasvu 
•  yksityisten palvelujen kasvu 
• tilastandardien  kasvu  

2. Käytännön tekijät 
•  voimakkaat liikennevirrat 
• väljemmät kaavoitusmääräykset 
•  keskusta-aluetta paremmat pysäkömtitilat 
• laajentamisen mandollisuus omalla tontilla 
• keskusta-aluetta edullisempi vuokra  ja  maan hinta 

Sekoittuvat palvelualueet ovat kaupunkirakenteen perinteisestä keskusten (lähi-, 
paikallis-  ja  aluekeskus) hierarkialuokittelusta irrallisia alueita. Sekoittuville palve-
lualueille  on  sijoittunut toimintoja, jotka palvelevat  koko kaupunkialuetta,  eivät  vain 

 alueen omaa lähiympäristöä. 

Kuvassa  7 on  esitetty pääpiirteittäin sekoittuvien palvelualueiden syntyprosessi.  

4.3  Taajamarakenteen  muutokset 

Uudella tieverkolla  on  ilmeisesti aina tarkasteltaessa kaupunkia pienempää taajamaa 
keskustatoimintoja puoleensavetävä  ja taajamarakennetta  muuttava vaikutus.  Veto- 
voiman seurausten realisoitumiseen vaikuttavat kuitenkin monet eri rinnakkaistekijät. 
Niiden yhtäaikaisuudesta riippuu  se  kuinka nopeasti liikenneväylien varsille  ja liitty-
mäalueille  alkaa muodostua rakennuksia. Ohikulkutien vetovoiman seurausten reali-
soitumiseen vaikuttavat 

• ohitettavan  taajaman  koko  (sekä asukasluku että f'ysinen laajuus) 
• ohitettavan yhdyskunnan kasvunopeus  ja uudisrakentaniisen  määrä 
• ohituksen muoto, jolla tarkoitetaan liittymien määrää vanhaan 

tieverkkoon 
•  sekä ohituksen laajuus, jolla tarkoitetaan ohituksen pituutta 
• ohituksen etäisyys ohitettavan taajaman keskustasta 
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TIEHANKKEEN  VAIKUTUS MAANKAYUÖÖN  

KAUPUNKIRAKENTEEN MUUTOS 	RAKENNEMUUTOS  

1960  -  ja  1970  -luvuilla) 	 (1980 -luvulla)  

-  Kaupunkirakenteen  hajautuminen 	 -  Palveluiden  määran  kasvu  
-  lähiöiden synty 	 - Toimipaikkojen  määrän kasvu  
- autoistuminen 	 -  yritysten  pilkkoutuminen 
-  tulotason kasvu 	 - keskiUyminen  omalle alalle  

- Ostoskäyttäytymisen  muutos 	 -  Yksityisten palveluiden kasvu  
- Liikenneväylien  kehitys 	 - Tilastandardien  kasvu 

VANHAT TEOLLISUUSALUEET  
- liikenteellisesti  hyvä sijainti 

ALUEEN  KAY1TÖ: 
-  teollisuus  ALUEEN KÄYTTÖ:  

-  teollisuus  
-  varastot  
-  raskas  liikenne  
-  raskaiden tavaroiden kauppa 

 (auto-  ja  huonekaluliikkeet) 
-  raskaan palvelun yksiköt  

(autokorjaamot) 
-  toimistot  
-  muut palvelut  
- automarkeut, kodinkone

-liikkeet jne. 

-  varastot  
-  raskas  liikenne 

 -  rakennus 

EDELLYTYKSET: 	 EDUT YRITYKSILLE:  
-  Voimakkaat  liikennevirrat 	 - Autonouto  -periaate  
- Väljemmät kaavoitusmääräykset 	 - asiakasvirta 

-  riittävästi  pysäköintitilaa 
-  Laajentaminen mandollista omalla tontilla 

 -  Edullinen vuokra  ja  maan hinta  

Kuva  7.  Sekoittuvien palvelualueiden  syntyyn  ja s/oittumiseen  vaikuttavat seikat. 

• ohittavan  tien  tai  ohittavien  teiden liikennemaarät  ja  hallinnolliset 
luokat 

• maastonmuodot,  varsinkin ohituksen piiriin joutuvan alueen raken-
nuskelpoisuus 
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• rakennusmaan  yleinen saatavuus 
• suunnittelulliset  tekijät, lähinnä kaavoituksen muodossa. 

Kunta voi kaavoituksella vaikuttaa edellä mainittujen ohikulkutien seurausten toteu-
tumisnopeuteen.  Jos  monta ohikulkutien vetovoimaa lisaaväa seikkaa  on  yhtäaikai-
sesti olemassa, näyttää kaavoituksen vaikutus jäävän  vain hidastamiseksi.  Sen  sijaan 

 jos hidastavia  tekijöitä  on  riittävästi, voitaneen kaavoituksella jopa estää pääosa 
ohikulkutien vaikutuksista  tai  ainakin merkittävästi siirtää niiden toteutu-
misajankohtaa tuonnemmaksi.  Jos  kunta kaavoitustoimin edistää ohituksen vaikutus-
piiriin suuntautuvaa maankäyttoa, käy helposti niin, että  koko taajamarakentaminen 

 suuntautuu tälle alueelle.  Tama taas saattaa lisätä taajaxnan keskustan siirtymisno-
peuttaja  sen  rakenteen vinoutwnista. 

Uuden tielinjauksen aiheuttamat paineet muuttaa lähialueiden rakentamistehokkuutta 
 tai  käyttötarkoitusta perustuvat kahteen seikkaan: alueella ei enää voida  tai  haluta 

harjoittaa aikaisempaa toimintaa, ainakaan aiemmassa laajuudessa,  tai  alueeseen 
kohdistuu uusia, entisiä toimintoja syrjäyttamaanpyrkiviä tarpeita. Ongelmaa 
voidaan tällöin tarkastella seuraavien kysymysten muodossa:  

1  Mikä  on se  vaihtoehtoinen toiminto, joka ao. alueelle  on  pyrkimäs-
sä  ja  voidaanko  sen  tarpeet tyydyttää tällä alueella?  

2  Mihin poistuva toiminto voi siirtyä,  ja  millaiset toimintaedellytyk-
set  sillä  on  uudessa paikassa? 

Vaihtoehtoiset toiminnot voidaan ryhmitellä esiin, seuraavasti: 
• asuminen 
•  teollisuus- ym. tuotantotoiminta 
•  yksityiset palvelut 
•  julkiset palvelut.  

5  TUTKIMUSKOHDE 

 5.1  Yleistä 

Ohikulkutien vaikutusten tutkimusalueina  on  käytetty Puhjon liittymäaluetta Kouvo-
lan  ja  Kuusankosken kaupunkien rajalla, sekä Kouvolan  ja  Kuusankosken 
ydinkeskusta-alueita. Kouvola  ja  Kuusankoski sijaitsevat Kaakkois-Suomessa, 
Pohjois-Kymenlaakson kaupunkiseudulla. Kaupungit ovat sijoittuneet valtatien  6 
(Helsinki -  Joensuu) varteen,  sen vastakkaisille  puolille. Kouvola sijaitsee Puhjon  hit-
tymäalueen  etelä-  ja  Kuusankoski pohjoispuolella. Liittymäalue  on  muodostunut  vt 

 6:n  sekä Kouvolan  ja  Kuusankosken keskustoja yhdistävän Kuusaantien eritasoliitty -
män  ympärille. 

Kuvassa  8 on  esitetty Pohjois-Kymenlaakson kaupunkiseudun sijainti Kymenlaakson 
seutukaavaliiton alueella. Pohjois-Kymenlaakson kaupunkiseutuun luetaan kuuluvak-
si Kouvolan  ja  Kuusankosken lisäksi myös alueita Elimäen  ja  Valkealan kunnista. 
Kuvassa  9 on  esitetty kartta tutkimusalueista  ja  kuvassa  10  tarkka kartta Puhjon  hit-
tymäalueesta  ja  siihen kuuluvasta Tommolan palvelualueesta. 

Kouvola  on seutukaavaliittojen keskusluokituksen  mukaan keskitason maakuntakes- 
kus  (C2),  mutta tarkoituksena  on  nostaa  se  ylemmäksi maakuntakeskukseksi eli 
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tan liikenneoloja pitkämatkaisen kauttakulkuliikenteen  siirtyessä käyttäma.an 
nopeampaa  ja lyhyempää  reittiä eli ohikulkutietä. Ohikulkutien vaikutuksia liikenne-
maäriin  on  tarkasteltu luvuissa  5.5  ja  6.4.  

Kuva  8.  Pohjois-Kymenlaakson kaupunkiseudun sijainti Kymenlaakson seutukaavaliiton 
alueella. 
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Kuva  10.  Puhjon liittymäalue. 

Kuvissa ilja  12  ovat esitettyinä Kouvolan pohjoisen ohilculkutien rakennusvaiheet.  

5.3 Puhjon liittymäalueen  synty  ja  nykytlianne 

Puhjon liittymäalueen  kehitys alkoi  jo  ennen ohikulkutien ensimmäisen rakennusvai-
heen vainiistumista, vuonna  1969.  Tuolloin ohikulkutien ollessa vielä tiesuunnitelina-
vaiheessa aloitettiin ensimmäisen automarketin (nykyinen  Prisman  rakennus) suun-
mttelu alueelle, joka oli tuolloin vielä pelkkää metsää. Kouvolan kaupunki avusti 
yrittäjää ostamalla liikkeelle tarvittavan maa-alueen  ja  vuoden  1974  alussa aloitti 
SOK:n maatalous-  ja rautakeskus  toimintansa. Elintarvikkeiden myynnin mandollis-
tava kaavamuutos saatiin aikaan  jo  saman vuoden huhtikuussa, jolloin Puhjon liitty-
mäalueen ensimmäinen automarket pystyi aloittamaan taysipainoisen toimintansa. 
Vähitellen liittymäalueen palvelukanta  on  laajentunut  ja  monipuolistunut.  Se  käsittää 
nykyisin  Prisman ja sen  yhteydessä sijaitsevien ravintola Rossinon  ja Alkon  lisäksi 
kaksi huoltoaseman, Kouvolan Sanomien  ja Askon toimitalot,  kolme autoliikettä sekä 
Iskun  ja  Citymarketin yhteisen toimitalon. 

Kaikki edellä mainitut palvelut ovat syntyneet ohikulkutien Kouvolan puolelle, liitty
-män välittömaän  läheisyyteen, näkÖetäisyydelle ohikulkutiestä. Myös Kuusankosken 

puolelle  on  syntynyt samanaikaisesti pieni ns. tilaa vievän vähittäiskaupan keskitty-
mä, joka sisältää huoltoaseman, Kalustekaaren  ja Kalustemessin huonekaluliikkeet, 
Väriuiton rakennustarvikeliikkeen  sekä näiden läheisyydessä vielä Katajaharjun  pien- 
teollisuusalueen. Alue  on sijainniltaan (mm. maantieteellisistä  syistä) hiukan kauem-
pana ohikulkutien pohjoispuolella, tielläliikkujien huomaamattomissa, siis vetovoi-
maltaan huomattavasti Kouvolan puolen palvelualuetta huonommalla paikalla. 

Marraskuussa aloittaa toimintansa Kouvolan puolella, Citymarketin vieressä uusi 
Eurospar-"laatilikomyymalä"  ja  Kuusankosken puolelle, vanhojen liikkeiden lähistöl- 
le  on  suunnitteilla uusi Katajaharjun kauppakortteli -niminen ostokeskus, joten liitty- 
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mäalueen palvelutarjonta  laajenee entisestään. Kartta Puhjon liittymäalueesta  on 
 esitetty kuvassa  lo. 

5.4 Tien  valmistumiseen kohdistuneita odotuksia 

Kouvolan pohjoinen ohikulkutie valmistui vuoden  1978  lopussa. Sekä Kouvolan että 
Kuusankosken kaupungit uskoivat kuntiensa asukasluvun kasvavan seuraavan viisi-
vuotiskauden aikana. Yhtenä syynä kasvun odotuksiin voitaneen pitää uuden ohikul-
kutien vaikutuksesta parantuneita liikenneyhteyksiä  ja  vähentyneitä  ruuhkia. Myös 
työpaikkamäärien ennustettiin kuntien alueella kasvavan. Asukasmaärien kasvuksi 
ennustettiin vuodesta  1977  vuoteen  1982  Kouvolassa  6,7 %  ja  Kuusankoskella 

 4,1 %,  sekä työpaikkamäärien kasvuksi samalla aikajaksolla Kouvolassa  6,8 %  ja 
 Kuusankoskella  4,6 %.  Myös muut Pohjois-Kymenlaakson kaupunkiseudun  kunnat, 

 Valkeala  ja  Elimäki  odottivat väestö-  ja  työpaikkamääninsä  kasvua ohikulkutien 
valmistumista seuranneella viisivuotiskaudella. Kuten kuvista  13  ja  14  voidaan 
havaita olivat ennusteet  v. 1977  hiukan liian optimistisia. Todelliset väestömaärät  ja 

 työpaikkojen määrät jäivät ennusteiden alapuolelle. Työpaikkaomavaraisuuden 
odotettiin kyseisellä viisivuotiskaudella laskevan Kouvolan alueella  2,1 %  ja 

 Kuusankosken alueella  1,6 %. Ennustetut  muutokset olivat kuitenkin hyvin pieniä,  ja 
 kaupungit työpaikkojen suhteen lähes omavaraisia. 

Vuoden  1984  jälkeen tapahtunut asukasmäärien kehitys Kouvolan  ja  Kuusankosken 
kaupunkien alueella  on  vastannut lähes täysin  v. 1984 laadittuja  ennusteita. Työpaik-
kaennusteet vuosilta  1968  ja  1984  ovat  sen  sijaan ylittyneet huomattavasti. Syynä 

 1980-luvulla tapahtuneeseen kasvuun  on  ollut pääasiassa taloudellinen nousukausi. 

Asunto-  ja  työpaikkakerrosalan  rakentamisessa odotettiin tapahtuvan  12,3 % - 
16,3 %:n  kasvu ohikulkutien rakentamisen aikana  ja sen  rakentamisen jälkeen vuosi-
na  1977 - 1982.  Merkittäviä toteutettaviksi suunniteltuja hankkeita olivat Kuusan-
koskella Kuusankoskitalo, kauppaoppilaitos  ja  keskusterveysasema,  Kouvolassa 
Korjalan palvelu-  ja  pienteollisuusalue Puhjon liittymäalueella  sekä Käyrälammen 
leirintäalue. 

Liike-elämän odotettiin vilkastuvan erityisesti kaupan  ja  palvelualojen  piirissä uuden 
ohikulkutien vaikutuksesta. Konkreettisena esimerkkinä tulevasta vilkastumisesta 
voitiin pitää Puhjon liittymäalueelle  jo  vuonna  1974 valmistunutta automarkettia  ja 

 vähitellen lisääntyvää muuta palvelutarjontaa (ensimmäisinä huoltoasemat  ja  Kouvo-
lan Sanomat).  J0  tuolloin oli kuitenkin havaittavissa liittymään kehittyvän palvelu- 
alueen negatiivinen vaikutus kaupunkien keskustojen liiketoimintaan. 

Muita odotettuja uuden tien tuomia etuja olivat Kouvolan keskustan liikenneturvalli-
suuden paraneminen  ja  kapasiteettiongelmien  väheneminen läpikulkuliikenteen 
määrän vähentyessä, verotulojen lisääntyminen sekä alueen palvelutason paranemi-
nen.  

5.5 Maankäytän  suunnitelmat 

Pohjois-Kymenlaakson pääkeskuksen rakennetutkimus, joka  on  laadittu neljän 
kunnan, Kouvolan kaupungin, Kuusankosken kauppalan sekä Elimäen  ja  Valkealan 
maalaiskuntien, yhteistyönä, valmistui  v. 1968.  Tämä yhteistyö tuotti lisäksi joukon 
raportteja, joita  on  pidetty vahvistamattoman yleiskaavan veroisina laadittaessa Kou- 
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määrä  
thousands 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15  

KOUVOLAN VÄESTÖNKASVU  JA  -KAS  VUENNUSTEET 

-I-I 

-60 -62 -64 -66 -68 -70 -72 -74 -76 -78 -80 -82 -84 -86 -88 -90 -92 -94 -96 -982000 
-61 -63 -65 -67 -69 -71 -73 -75 -77 -79 -81 -83 -85 -87 -89 -91 -93 -95 -97 -99  

asukas-
maara  

thousands  KUUSANKOSKEN VÄESTÖNKASVU  JA  -KAS  VUENNUSTEET  
29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 
-60 -62 -64 -66 -68 -70 -72 -74 -76 -78 -80 -82 -84 -86 -88 -90 -92 -94 -96 -982000 

-61 -63 -65 -67 -69 -71 -73 -75 -77 -79 -81 -83 -85 -87 -89 -91 -93 -95 -97 -99 

AS.  MÄÄRÄ 	+  -f  ENNUSTE  V.1968  
* *  ENNUSTE  V.1977 	.®  ENNUSTE  V.1984  

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

#0 0 00  .  
,I.0 0 	..* 

- • - • 
 

Kuva  13.  Kouvolan  ja  Kuusankosken väestönkasvu sekä kasvuennusteet vuosilta  1968, 
1977  ja  1984.  
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työpaikat  
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Kuva  14.  Kouvolan  ja  Kuusankosken IyÖpaikkakehitys sekä kehilysennusteet vuosilta 
 1968, 1977  ja  1984.  

volan  ja  Kuusankosken asemakaavoja. Rakennetutkimuksen mukaan pääkeskuksen 
kasvualustana  on  Kouvolan  ja  Kuusankosken nykyinen asutus. Uuden asutuksen 
sijoitusalueiksi soveltuvat parhaiten näiden yhdyskuntien välimaasto sekä Kouvolan 
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pohjoispuoliset  alueet. Keskustatoimintojen otollism uudistusalue sijoittuu myös 
kaupunkien valimaastoon Kouvolan  ja  Kuusankosken liikekeskustoja yhdistävälle 
akselille, hyvien sisäisten  ja  ulkoisten liikenneyhteyksien varaan. Uuden liikekeskus

-tan  tarkoituksena olisi rakennetutkimuksen mukaan vähentää Kouvolan ahtaaseen 
keskustaan kohdistuvaa painetta. 

Pohjois-Kymenlaakson pääkeskuksen rakennetutkimus  on  ollut perustana myöhem-
min laadituille Pohjois-Kymenlaakson kaupunkiseudun yleiskaavallisille suunnitel-
mille. Suunnitelmien laatimista varten  on  perustettu Pohjois-Kymenlaakson maan-
käytön  ja  asuntotuotannon suunnittelutoiinikunta eli MASTO. MASTO koostuu 
kunkin kunnan kolmesta edustajasta sekä kolmesta työryhmästä: yleiskaavallista 
suunnittelua hoitavasta työryhmastä, liikenne-  ja kunnallisteknistä  suunnittelua hoita-
vasta työryhmastä sekä asuntotuotanto-ohjelman valmistelua hoitavasta työryhmästä. 
Ensimmäinen yleiskaavallinen suunnitelma laadittiin vuosille  1978  -  1982.  Seuraavat 
suunnitelmat koskivat vuosia  1983- 1987  ja  1986- 1995.  

Jotta neljän kunnan alueella päästäisiin yhteismitallisiin tuloksiin suunnitelmien 
laadinnan, ohjevuosien  ja esitystavan  osalta, valittiin yleiskaavallisten suunnitelmien 
laatimiseen menetelmä, joka käsitteli kokonaisvaltaisesti neljän kunnan alueella 
sijaitsevaa suunnittelualuetta, lähtien pienalueista  ja tulostaen  tiedot tarvittaviin 
hierarkkisiin ryhmiin, kuten  pien- ja suuralueisiin  sekä kuntiin. Tähän soveltui koke-
muksen mukaan Kunnallistieto Oy:n markkinoima  KARA-malli (kaupunkirakenne-
malli) -tietokoneohjelnia.  KARA-malli  on  suunnittelun apuvälineeksi kehitetty yhdys-
kuntarakenteen kehittymistä kuvaava malli, johon liittyy laaja ATK-ohjelmisto. 
Mallilla voidaan tutkia erilaisten yhdyskunnan kehittymistä ohjaavien toimenpiteiden 

 (mm.  työpaikka-alueiden sijainti, asumiseen tarkoitettujen alueiden tarjonta, liiken-
neyhteydet) vaikutusta yhdyskunnan rakenteen muotoutumiseen eri ajankohtina. 
Pyritään siis selvittämään yhdyskunnan määrällistä, laadullista  ja  alueellista kehitys-
tä.  KARA-mallin  etuna  on  mandollisuus edetä ohjevuodesta toiseen siten, että välitu-
loksia tarkastellaan  ja  saatuja tuloksia mandollisesti korjattuina käytetään seuraavan 
lähtövuoden lähtötietoina. 

Perusrakenteeltaan  malli  on  sovellus ns.  Garin-Lowiy-mallista. Lowryn  mallin 
paäperiaatteita  on  käsitelty luvussa  4.1.4.  

KARA-mallin  rakenne  on  yksinkertaistettuna esitetty kuvassa  15.  Kuvan mukaisesti 
 mallin  toiminnan pääosat ovat:  

I  Määntetään  uusien perustyöpaikkojen synnyttämä asukaslisäys.  
2  Määritetään  muu ermustekaudella uuden asunnon tarvitseva 

asukasmäärä.  
3  Sijoitetaan kohtien  1.  ja  2.  asuntokysynta  tarjolla oleville asunto-

alueille.  
4  Lasketaan uusista asukkaista aiheutuva palvelujen kysyntä.  
5  Lasketaan vanhojen asukkaiden arvioidusta palvelukysynnan 

kasvusta ennustejaksolle aiheutuva palvelukysynta.  
6  Sijoitetaan kohtien  4.  ja  5.  palvelukysyntä palvelukeskuksiin  ja 

 lasketaan tästä aiheutuva palvelutyöpaikkojen lisäys.  
7  Siirrytään kohtaan  3.  ja  lasketaan uusien palvelutyöpaikkojen 

synnyttämä asukasmäärä, palvelukysyntä  ja palvelutyöpaikat 
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(kohdat  3 - 6).  Toistetaan  laskentaprosessia  kunnes  tasapainotila 
 on  saavutettu  ja  tulostetaan tasapainotilanne.  

0 	 1 
Lähtötilanteen 	__________ 	 Uudet 
asukkaat 	I 	 perustyöpaikat 

2  'Muuttujat  
- asumisvälj.  kehitys 

 -  poistuma  

5 Lähtötil. asukk. 	 3  Asukkaiden  
palvelukysynnän 	 sijoittelu  
kasvu 	 asuntoalueille  

4  
Palvelukysyntä 

 asuntoalueilla  

6 Palvelukys. 
sijoittelu 
palvelukeskuksiin 

Kuva  15.  KARA-mallin  toiminnan periaatekaavio. 

Laskentaprosessin  tuloksena saadaan seuraavat  tulostaulukot: 
•  asukasmäärä jakson alussa  ja  lopussa  
• perustyöpaikoista  ja  palvelutyöpaikoista  johtuva  asukasmaarän 

 lisäys  
• ruokakuntamäärä  jakson alussa  ja  lopussa  
• asuntokerrosala talotyypeittäin  jakson alussa  ja  lopussa 

 •  asuntojen  maärä talotyypeittäinjakson  alussa  ja  lopussa 
 • perustyöpaikat  ja  palvelutyöpaikat  jakson alussa  ja  lopussa.  

5.6  Liikenne-ennusteet 

Merkittävimmät Kouvolan pohjoisen ohikulkutien rakentamisen aikana  tai  pian  sen 
 rakentamisen jälkeen tehdyt liikenne-ennusteet ovat Kouvolan, Kuusankosken  ja 
 Valkealan yhdessä  v. 1978 teettamapaäväylästösuunrntehna  sekä Kouvolan kaupun-

gin  teettaniat  keskustan liikenne-  ja  pysäköintiselvitykset  vuosilta  1980  ja  1982. 
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Pääväylästösuunnitelman  mukaiseen  tie-  ja katuverkkosuositukseen  vuodelle  1990 
 kuuluivat Tanttarin eritasoliittymä Puhjon eritasoliittymän itäpuolella sekä Kymen-

laaksontien rakentaminen  ja Ahhnannintien  parantaminen.  Taman vuoksi  on  myös 
liikennemääriä vertailtaessa käytetty kolmesta päaväylästösuunrntelmassa tutkitusta 
testiverkosta sellaista, johon Tanttarin eritasoliittymä kuului. 

Kuvassa  16 on  esitetty Tanttann eritasoliittymän sisältävä vuoden  1978  paaväylästö
-suunnitelman mukainen  tie-  ja katuverkkoehdotus  vuodelle  1990.  Koska nykyinen 

Kouvolan seudun  tie-  ja katuverkko  poikkeaa melkoisesti pääväylästösuunnitelmassa 
suositellusta verkosta (esim. Tanttarin eritasoliittymää  ja Kymenlaaksontietä  ei ole 
vielakaanrakennettu), voidaan liikennemäärien vertailutuloksia pitää ainoastaan 
suuntaa antavina. Kouvolan seudun nykyinen liikenneverkko  on  esitetty kuvassa  12.  

Päaväylästösuunnitelinan  mukaiset ohikuilcutien liikennemäarät vuodelle  1990  olivat 
 10 000  ajon./vrk Puhjon eritasoliittymän  länsi-  ja  14 000  ajon./vrk  itäpuolella. 

Tielaitoksen Kymen tiepiirin vuonna  1990  tekemien hikennelaskentojen  mukaan 
liikennemäarät samoissa kohdissa olivat  9 400  ajon./vrk  ja  7 300  ajon./vrk.  Liikenne- 
määrän kasvu ohikulkutiellä  on  siis ollut odotettua hitaampaa, erityisesti Puhjon  hit

-tymäalueen itapuolella.  Merkillepantavaa  on,  että samalla aikavälillä Kouvolan  ja 
 Kuusankosken keskustoja yhdistävän Kuusaantien liikennemäärä  on  kuitenkin kasva-

nut huomattavasti odotettua nopeammin.  Tien  nykyliikenne  on  suurimmillaan  18 300 
 ajon./vrk,  mikä  on 8 200  ajon./vrk  enemmän kuin vuonna  1978  ennustettiin vuodelle 

 1990.  

Kuvassa  17 on  esitetty ennustetut liikennemäärät vuosille  1990  (Pääväylästösuunni-
telma,  1978)  ja  2010  (Kouvolan seudun päätiet,  1991)  sekä havaitut hiikennemäärät 
vuodelta  1990  (Tielaitoksen liikennelaskenta).  Heti ohikulkutien valmistumisen 
jälkeen,  1970-  ja  1980-lukujen vaihteessa, vaikutti pitkämatkaisen, erityisesti 
raskaan liikenteen siirtyminen ohikulkutielle keventävästi Kouvolan sisäantulotien, 
Hämeentien  ja Kymenlaaksontien  risteykseen. Ajoneuvoliikenteen sujuvuus liittymäs-
sä parantui tyydyttäväksi, mutta Salpausselänkadun  ja Kauppalankadun  sekä 
Salpausselänkadun  ja  Kalevankadun liittymät olivat edelleen raskaasti kuormitettuja. 
Ohikulkutie paransi  vain  hetkellisesti keskustan liikenneturvallisuutta. Muutaman 
vuoden kuluttua ohikulkutien valniistumisesta liikenneonnettomuuksien lukumaärä 
kohosi jälleen 

Kuvassa  18 on  esitetty kartta Kouvolan ydinkeskustasta  ja  keskustan  jako pienaluei
-sun.  

Vuodelle  1990  laadittuihin ennusteisim  nähden keskustan liikennemaärien kehitys  on 
 ollut kaksijakoista. Keskustan suurimmalla kauppakadulla, Kauppalankaduhla  ja sen 

itäpuolisessa katuverkossa  ovat liikennemäärät jääneet odotettua pienemmiksi. Katu- 
verkon länsiosissa ovat liikennemäärät nykyisin taas ennustettuja huomattavasti 
suurempia. Koska Kuusaantien voidaan katsoa välittävän liikennettä suoraan Kouvo-
lan keskustan katuverkon länsiosim,  on  Kuusankosken  ja  Kouvolan keskustojen sekä 
Kouvolan keskustan  ja Puhjon liittymäalueen välisen  liikenteen kasvulla ollut merkit-
tävä vaikutus myös Kouvolan katuverkon kuormittumiseen. Liittymäalueelle suun-
tautuvan liikenteen kasvu  on  ollut seurausta palvelualueen kaupallisen vetovoiman 
kasvusta. 
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Kuva  18.  Kouvolan ydinkeskusta. 

Uusin Kouvolan seudun päateiden tieverkkosuunnitelma  on  valmistunut  v. 1989  ja 
sen  tarkistus  v. 1991.  Suunnitelma sisältää seuraavat keskeiset tiejärjestelyt: 

• valtateiden  6  ja  12 täydentämisen moottoriteiksi 
• Tanttarin  täydellisen eritasoliittymän rakentamisen 
• Puhjon eritasoliittymän täydentämisen Kuusankoskelta  länteen 

johtavalla  rampilla 
• Keltin  täydellisen eritasoliittyman rakentamisen Puhjon eritasoliit-

tymän länsipuolelle 
•  Mikkelin suunnan tiejärjestelyiden suunnittelun siten, että pitkä- 

matkainen  liikenne kulkee Tanttarin eritasoliittymän kautta 
•  Kouvolan itäisen sisäantuloliittyman rakentamisen Tykkimäen 

itäpuolelle. 
Tieverkkosuunnitelman tarkistuksen  mukainen Kouvolan seudun päateiden tavoite- 
verkko  on  esitetty kuvassa  19. 

6  OHIKULKUTIEN VAIKUTUKSET MAANKÄYTTÖÖN 
KOUVOLASSA  JA  KUUSANKOSKELLA  

6.1  Osa-aluejako  

Pohjois-Kymenlaakson kaupunkiseudun yleiskaavallisten suunnitelmien laadinnan 
yhteydessä kaupunkiscutu  on  jaettu osiin kolmella eri tasolla.  Osa-alueina  on  käytet-
ty kuntia, suuralueita  ja pienalueita.  Tässä tutkimuksessa käyttökelpoisimmaksi  osa-
aluejaoksi  osoittautui tutkimusaluciden  jako yleiskaavallisten  suunnitelmien pienalu - 
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eita  vastaaviin osiin. Näiltä alueilta oli saatavissa riittävästi tietoa  asukas- ja 
työpaikkamäärien  kehityksestä sekä liikennemaaristä. 

Puhjon liittymäalue  on  kehittynyt pienalueille  61, 62, 83  ja  93. Pienalueista 61  ja  62 
 sijaitsevat Kuusankosken,  83  ja  93  Kouvolan kaupungin alueella. Alueet  83  ja  93 

 muodostavat ns. Tommolan palvelualueen, jolla sijaitsevat liittymäalueen automarke
-tit.  Kouvolan ydinkeskustaa  on  tarkasteltu pienalueiden  86, 87, 88  ja  98  avulla  ja 

 Kuusankosken keskustaa pienalueena  43.  

Kuvasta  20  ilmenee tutkimuksessa käytetty  osa-aluejako.  

6.2  Yleinen väestönkasvu 

Ohikulkutien  (vt  6)  vaikutusta asukasmäanen  kehitykseen  on  tarkasteltu vertaamalla 
pienalueilla tapahtunutta todellista asukasmäarien kehitystä ennusteisiin, jotka  on 

 laadittu ennen ohikulkutien rakentamista  tai  sen  rakentamisen aikana. Kehitysennus
-teet  on  saatu Pohjois-Kymenlaakson kaupunkiseudun yleiskaavallisista suunnitelmis-

ta, joihin asukasmäärien kehitysennusteet  on  laadittu edellä kuvatun  KARA-mallin 
 avulla. 

Liittymäalue 

Puhjon liittymäalueen asukasmaarien  kehityksessä  on  ollut havaittavissa kaksi kehi-
tyssuuntaa. Valtatien eteläpuolisten pienalueiden  83  ja  93 asukasmaarät  ovat vähen-
tyneet ohikulkutien valmistumisen jälkeen ennakoitua nopeammin. Syynä nopeaan 
muutokseen voitaneen pitää pienalueiden asteittaista muuttumista sekoittuviksi 
palvelualueiksi sekä pienalueella  83  Kouvolan  ja  Kuusankosken kaupunkien  välisen 

 rajan siirtoa  1.1.1985.  Silloin  osa  Kouvolan pienalueesta  83  liitettiin Kuusankosken 
pienalueeseen  62. Koko pienalueen 83  väestö siirtyi Kuusankosken puolelle. 

Valtatien pohjoispuolisilla, Kuusankosken kaupungin alueella sijaitsevilla pienalueil
-la 61  ja  62 asukasmaanen  kasvu  on  ollut odotettua nopeampaa. Voimakas väestön-

kasvu  on  alkanut samanaikaisesti eteläpuolisten alueiden asukasmäärän laskun kans-
sa (kaupunkien  välisen  rajan siirto). Asukasmääriä ovat lisäksi lisänneet Kytöahon  ja 
Katajaharjun  uusien asuntoalueiden kaavoitus  ja  rakentaminen sekä kaupungin liitty-
mäalueelle pyrkivälle vähittäiskaupalle kielteinen maankäyttöpolitiikka. 

Kuvissa  21  ja  22 on  esitetty Puhjon liittymäalueen pienalueiden asukasmäärien kehi-
tykset  ja kehitysennusteet.  

Kouvolan keskusta 

Kouvolan keskusta-alueen pienalueiden  86, 87, 88  ja  98 yhteenlasketun asukasmää-
rän  kehitys  on  ollut ennusteiden mukaisesti laskevaa. Syynä keskustan asukasmäärän 
laskuun ovat olleet keskusta-alueella kaupungin toimesta tehdyt kaavoitus-  ja raken-
tamispäätökset.  Runsaan  ja nopeatempoisen  rakentamisen vaikutuksesta keskusta- 
alue  on  kasvanut nopeasti  ja  se on  rakennettu hyvin tiheästi. Nämä seikat ovat edistä-
neet asukkaiden, varsinkin lapsiperheiden muuttoa pois keskustasta. Toisena syynä 
keskustan asukasmaaran vähenemiseen voidaan pitää kaupungin keskustassa haijoit-
tamia elinkeino-  ja kaavoituspolitiikkoja,  joiden mukaisesti useilla korttelialueilla ei 
ole asetettu mitään rajoituksia asuinhuoneistojen muuttamisesta liikehuoneistoiksi. 
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as.  PIENALUEEN  61  ASUKASMÄÄRÄN  KEHITYS  JA  KEHITYSENNUSTE  
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Kuva  21.  Kuusankosken kaupungin pienalueiden  61  ja  62  asukasmäärien kehilykset  ja 
kehitysennusteet. 
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as.  PIENALUEEN  83  ASUKASMAARÄN  KEHITYS  JA  KEHITYSENNUSTE 
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Kuva  22.  Kouvolan kaupungin pienalueiden  83  ja  93 asukasmäärien kehilykset  ja kehi-
tysennusteet. 
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Kuusankosken keskusta 

Kuusankosken keskustan asukasmäärässä (pienalue  43) on  tapahtunut merkittävä 
kasvu vuosien  1975  ja  1981  välisenä aikana. Tämän jälkeen  on  asukasmäärä lähte- 
nyt ennusteita voimakkaampaan laskuun. Odotettua nopeamman väestömaaran
laskun  1980-luvun alkupuolella voidaan olettaa johtuvan uusien voimakkaan kasvun 
asuntoalueiden syntymisestä  mm. Kymintehtaan  ja Mäyränkorven  lähistölle. 

Kuvassa  23 on  esitetty Kouvolan  ja  Kuusankosken keskustojen asukasmaan en kehi-
tykset  ja kehitysennusteet.  

6.3  Työpalkkakehitys  

Tutkimusalueen pienalueiden työpaikkakehitystä ohikulkutien valmistumisen jälkeen 
 on  tutkittu vertaamalla havaittuja perus-  ja palvelutyöpaikkojen  maan. KARA-

mallin  avulla ennustettuihin määriin. 

Liittymäalue 

Puhjon liittymäalueen pienalueiden  61  ja  62 perustyöpaikkojen maaraon  kasvanut 
ennustettua nopeammin vuodesta  1984  lähtien. Samoin  on  tapahtunut alueen  62 
palvelutyöpaikkojen maaralle.  Työpaikkojen ennustettua suurempi  ja  nopeampi 
kasvu  on  seurausta alueille ohikulkutien rakentamisen jälkeen syntyneestä pienteolli-
suudesta  ja ns.  raskaan vähittäiskaupan liikkeistä. (huonekaluliikkeitä  ja rakennustar-
vikeliike). Liittymäalue  on  erinomainen sijoituspaikka paljon tilaa vaativalle vähit-
täiskaupan muodolle, jonka tavoitteena  on  myös ohikulkevien autoilevien asiakkaiden 
palvelu. 

Pienalueen  83 työpaikkamaaraon  ohikulkutien valmistumisen jälkeen  vain  pienenty-
nyt. Tämä  on  ollut seurausta  1.1.1985  tapahtuneesta alueliitoksesta pienalueiden  83 

 ja  62  välillä. Ennusteen mukainen perustyöpaikkojen suuri kasvu ei ole toteutunut, 
 sillä  alueelle  v. 1989  valmistuneiden Citymarketin  ja  Iskun huonekaluliikkeen sekä 

vuoden  1992  marraskuussa valmistuvan Eurospar-automarketin tuomat työpaikat 
ovat palveluvoittoisia. Uusien liikkeiden palvelutyöpaikat eivät vielä näy tilastoissa, 
mutta niiden määrän kasvu  on  ollut suuri vuodesta  1989  asti. Työpaikkatietojen 
ajantasallapidon vaikeus sekä useat  en lähdemateriaalit  saattavat vaikuttaa työpaik-
katietojen täsmällisyyteen myös muilla pienalueilla. 

Pienalueen  93 työpaikkakehitys on  ollut hyvin vaihtelevaa. Perustyöpaikkojen määrä 
kasvoi suuresti liittymäalueen kehittyessä heti oikulkutien valmistumisen jälkeen. Nyt 
perustyöpaikkojen määrä  on  kuitenkin laskemassa  ja palvelutyöpaikkojen  määrä 
kasvamassa liittymäalueen muuttuessa vähitellen teollisuusalueesta palvelualueeksi. 

Kuvissa  24  ja  25 on  esitetty Puhjon liittymä.alueiden työpaikkakehitykset  ja kehi-
tysennusteet.  

Kouvolan keskusta 

Kouvolan keskusta-alueella tapahtuneesta perustyöpaikkojen ennakoitua nopeam - 
masta  laskusta voidaan päätellä, että myös Kouvolassa  on  ollut käynnissä  varsin 
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as.  KOUVOLAN KESKUSTAN  PIENALUEIDEN  (86, 87,88,98)  
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Kuva  23.  Kouvolan keskustan  pienalueiden yhteenlasketun asukasmadran  ja  Kuusankos-
ken keskustan  pienalueen asukasmaaran kehityksetja kehilysennusteet. 
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Kuva  24.  Kuusankosken kaupungin pienalueiden  61  ja  62 työpaikkakehitykset  ja kehi-
tysennusteet. 
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Kuva  25.  Kouvolan kaupungin  pienalueiden  83  ja  93 työpaikkakehityksetja kehitysennus
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yleinen kaupunkirakenteen hajaantumisen ilmiö, teollisuuden ym. perustuotannon 
siirtyessä kaupungin reuna-alueille  ja  teiden varsille. Kuvaajassa vuonna  1981  (kuva 

 26)  ilmenevä suuri poikkeama johtuu todennäköisesti lähdemateriaalin taulukointivir-
heestä. 

Kouvolan keskustan palvelutyöpaikkojen määrässä  on  vuoden  1984  jälkeen tapahtu-
nut voimakas kasvu, jonka suurimpia syitä lienevät taloudellinen nousukausi  ja 

 kaupungin elinkeino-  ja kaavoituspolitiikat,  jotka ovat sallineet lähes rajoituksetta 
asuinkiinteistöjen muuttamisen liiketiloiksi. Työpaikkojen kokonaismäärä Kouvolan 
keskustassa oli  v. 1989  täysm  ennusteiden mukainen. Keskustan palvelutyöpaikkojen 
määrä  on  siis lisääntynyt perustyöpaikkojen kustannuksella. 

Kuusankosken keskusta 

Kuusankosken keskustan alueella sekä perus- että palvelutyöpaikkojen määrät ovat 
kasvaneet ohikulkutien valmistumisen jälkeen ennustettua nopeammin  1980-luvun 
loppuun asti. Tilastotiedot loppuvat vuoteen  1989,  mutta keskustan nykytilanteesta 
saatujen haastattelutietojen perusteella Kuusankosken keskustan palvelujen kannatta-
vuus  ja  siten myös palvelutyöpaikkojen määrä  on  kääntynyt jyrkkään laskuun 

 1990-luvun puolella. Keskustan tilanteen katsotaan olevan  min  kriittinen, että elvyt-
täviä toimenpiteitä tarvitaan välittömästi, etteivät keskustatoiminnot täysin kuolisi  tai 

 siirtyisi sijainniltaan edullisemmalle Puhjon liittymäalueelle. 

Kuvassa  26 on  esitetty Kouvolan  ja  Kuusankosken keskustojen työpaikkakehitykset 
 ja kehitysennusteet. 

Kerrosalojen  kehitys 

Tarkasteltaessa Kouvolan keskustan pienalueiden työpaikkakerrosalojen määrien 
kehitystä ohikulkutien valmistumisen jälkeen  (kuva  27)  havaitaan, että ainoastaan 
pienalueen  88  työpaikkakerrosalan  määrän kehitys  on  ollut suoraviivaisesti  ja 

 voimakkaasti kasvavaa. Kerrosala  on  kasvanut  59  %  vuodesta  1981  vuoteen  1989. 
Tamaon  osoitus myös kaupungin taholta havaitusta keskustan kaupallisen painopis-
teen muutoksesta. Kaupalliset palvelut ovat vähitellen siirtymässä keskusta-alueella 
yhä enemmän itään päin, Kauppalankadun itäpuolelle  ja  keskustan länsiosat ovat 
menettämässä kaupallista vetovoimaansa. Kauppalankadulla parina viime kesänä 
tehdyllä kävelykatukokeilulla  on  myös ollut vaikutuksensa asiaan. Keskustan kehittä-
missuunnitelmaa käsitellään tarkemmin luvussa  8.1.  

Pienalueella  98  työpaikkakerrosalan  määrä  on  pysynyt lähes muuttumattomana  koko 
 1980-luvun. Syynä tähän voitaneen pitää alueen luonnetta ns. vakaana kaupunkitila-

na. Alue  on  jäänyt sivuun kaupunkitilan muutoksista hiukan syrjäisen sijaintinsa 
sekä alueella sijaitsevien, käyttöarvoltaan vielä korkeiden rautatie-  ja  linja- 
autoaseman sekä moinen julkishallrnnon virastojen vuoksi. 

Pienalueiden  86  ja  87  työpaikkakerrosalojen  määrät laskivat  1980-luvun keskivai-
heilla  n. 20  %,  mutta nousivat jälleen  v. 1989  lähes vuoden  1981  tasolle. 

Kouvolan keskustan itäosissa sijaitsevien julkisten palvelujen  ja virkistyspalvelujen 
 alueellisen keskittymisen johdosta pienalueen  88  työpaikkakerrosneliöiden maara! 
 työpaikka eroaa voimakkaasti muiden keskustan pienalueiden vastaavista arvoista. 
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Kuva  26.  Kouvolan keskustan  pienalueiden yhteenlasketun työpaikkamäärän  ja  Kuusan-
kosken keskustan  pienalueen työpaikkamäärän kehityksetja kehitysennusteet. 
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krs-m2 
	 KOUVOLAN KESKUSTAN PIENALUEIDEN 

TYOPAIKKAKERROSALOJEN  KEHITYS  
110000 

100000 

90000 

80000 

70000 

60000 

50000 

40000 

30000  

•  pie 	- . - . - . * 	 .  S. 	-.  

0 ....  

Ue 

..*  

-84 	 -89  

Kuva  27.  Kouvolan keskustan pienaluelden lyöpaikkakerrosalojen kehitys. 
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Kuva  28.  Kouvolan keskustan pienalueiden lyöpaikkakerrosalan määrä/työpaikka. 
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Alueella sijaitsee kouluja, liikuntahalli,  teatteri,  kirjasto sekä useita muita palveluja, 
joiden vaikutuksesta alueella  on  nykyisin huomattavan suuri työpaikkaväljyys  (kuva 

 28). 

6.4  Liikenne 

Kouvolan pohjoisen ohikulkutien vaikutuksia liikennemaariin Kouvolan  ja  Kuusan-
kosken keskustoissa sekä Tommolan palvelualueella  on  tarkasteltu vertaamalla 
vuosina  1988  ja  1989  tehtyjen liikennelaskentojen tuloksia vuonna  1978  laaditun 
päaväylästösuunnitelman  ja  vuosina  1980  ja  1982  laadittujen Kouvolan keskustan 
liikenne-  ja pysäköintiselvitysten  mukaisiin vuoden  1990  liikenne-ennusteisiin. 
Kolmesta ennusteverkosta  on  käytetty samaa vaihtoehtoa kuin aiemminkin ei vaih-
toehtoa, johon kuuluvat Tanttarin eritasoliittymä., Kymenlaaksontie  ja Ahimannintien 

 parantaminen  (kuva  16).  

Kouvolan keskustan länsiosien liikennemäarät ovat ohikulkutien valmistumisen 
jälkeen kasvaneet odotettua suuremmiksi. Alueen katuverkko täyttyy ohikulkutieltäja 
Kuusankoskelta keskikaupungille suuntautuvasta liikenteestä. Juuri tämän liikenteen 
sekä kaupungin itäosista keskustan läpi Tommolan palvelualueelle kulkevan liiken-
teen määrä  on  viime vuosina kasvanut huomattavasti. Kasvun syitä ovat olleet 
ohikulkutien liikennemäärän kasvu, auton käyttäasteen yleinen nousu, Puhjon liitty-
mäalueen kasvanut kaupallinen vetovoima sekä muutokset asiakkaiden ostokäyttäy -
tymisessä (ostosmatka  on  usein  koko  perheen ajanvietettä). 

Nykyisin ovat keskustan liikennevirrat iltahuipputunnin aikana kaksisuuntaisia, enti-
sen korostuneesti yksisuuntaisen, keskustasta poispain suuntautuvan liikenteen sijas-
ta. Syynä tähän voidaan pitää kaupungin itäosista Tommolan palvelualueelle suun-
tautuvaa asiakasliikennettä  ja  työpaikka-alueiden laajentumista keskustan ulkopuo-
lelle. 

Keskustan keski-  ja itäosien liikennemäärät  ovat pienentyneet odotettua nopeammin. 
Liikenteen väheneminen kielii keskustan vetovoiman yllättävastaheikkenemisestä 
autoilevien asiakkaiden piirissä. Vetovoiman heikkenemisen yhtenä syynä voidaan 
pitää pysäköintitilan puutetta. Vaikka  v. 1988  tehdyn keskustan pysäköintitutkimuk

-sen  mukaan Kouvolan keskustan pysäköintitilanne arkipäivisin  on  varsin  hyvä  ja 
pysäköintipaikkoja  on  saatavissa, ilmenee ylikysyntää kuitenkin eräillä keskeisillä 
ydinkeskustan alueilla sekä arkisin että varsinkin lauantaisin. Yleisesti voidaan tode-
ta, että pysäköintipaikkojen käyttöaste  on  jonkin verran kohonnut vuodesta  1978 

 (esim. aikarajoitetuilla  ja  maksullisilla paikoilla  10 -15 %).  Ajallisesti rajoitettujen 
paikkojen käyttöaste  on  korkeimmillaan  78  -  84  %.  Käyttöasteen ylittäessä  80  % 
pysäköintipaikan löytymisen  voidaan katsoa olevan vaikeaa  ja sen  etsinnän synnyttä-
vän kiertelevää liikennettä.  On  siis selvää että Tommolan palvelualueen marketit 
houkuttelevat autoilevia asiakkaita, varsinkin suurille viikonloppuostoksille, kun 
niiden pysäköintipaikoilta löytyy vapaata  ja  ilmaista pysäköintitilaa jatkuvasti. 

Kouvolan keskustassa vuosina  1986  ja  1989  tehtyjen kevyen liikenteen laskentojen 
mukaan laski jalankulkijoiden määrä keskustassa tutkimusvuosien välillä  n. 21  %  ja 

 polkupyöräilijöiden  ja mopoilijoiden  määrä kasvoi  n. 16  %.  Koska kevyen liikenteen 
kokonaismäärä  on  pysynyt lähes muuttumattomana, voidaan muutoksien autoilevien 
asiakkaiden määrissä olettaa vaikuttaneen lähes suoraan kaupallisten ym. palvelujen 
(koulutus, hallinto, kulttuuri) kysyntään keskustassa. 
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Kuusankosken keskusta-alueen liikennemäärät ovat kehittyneet lähes ennusteiden 
mukaisesti. Liikenteen määrän kasvu  on  ollut  vain  hiukan ennustettua nopeampaa. 

Vuoden  1978  pääväylästösuunnitelman  mukainen liikennemaaraTommolan palve-
lualueelle johtavalla Tommolankadulla  v. 1990  olisi ollut  n. 5 000  ajon./vrk.  Vuonna 

 1989  suoritetun Korjalan liikennelaskennan mukaan tämä liikennemäärä oli kuitenkin 
 n. 12 000  ajon./vrk. Liikennemaara oli siis yli kaksinkertainen ennusteeseen nähden. 

Kouvolan  ja  Kuusankosken keskustojen  välisen  liikenteen kehitys  on  ollut saman-
suuntaista. Ennustettu liikennemaaravuodelle  1990, 10 000  ajon./vrk,  oli ylittynyt  v. 
1990  Kouvolaan johtavalla Kuusaantien osalla  8 200  ajoneuvolla/vrk  ja  Kuusankos

-kelle johtavalla osuudella  3 000  ajoneuvolla/vrk  (kuva  17).  Laskentojen  tuloksista 
ilmenee, ettei automarket-alueen vetovoiman synnyttämän liikenteen määrää, alueelle 
hakeutuneiden palvelujen määrää eikä palvelualueelle hakeutumisen nopeutta osattu 
ohikulkutien valmistumisen aikoihin ennakoida.  

6.5  Luonnonympäristö  

Ohikulkutien vaikutuksista luonnonoloihin merkittävimpiä ovat melu-  ja  päästöhai
-tat.  Alueita, joille melusta  ja  päästöistä  on  tutkimusalueclla  erityistä haittaa  (mm. 

 asuntoalueet, puistoja virkistysalueet), ovat  vt  6:n  pohjoispuoliset pienalueet  61  ja 
 62.  

Pienalueella  61  sijaitsee Tervaskankaan ulkoilualue.  Se  ei kuitenkaan maaston 
muotojen ansiosta (ohikulkutien  ja  ulkoilualueen  välissä sijaitsee korkea mäki) kärsi 

 Vt  6:n  melu-  ja  päästähaitoista  yhtä paljon kuin viereinen, pienalueella  62  sijaitseva 
asuntoalue. Asuntoalue  on  nykyisin kokonaisuudessaan  55  dBA:n melualueella, 
melualueen  ulottuessa  155  m:n paahan ohikulkutien keskilinjasta. "Kouvolan seudun 
päätiet" -tieverkkoselvityksen  (v. 1991)  mukaan tilanne pahenee nykyverkolla enti- 
sestään,  ja  vuonna  2010 55  dBA:n melualueen  uskotaan ulottuvan  jo  215  m:n paahan
tien keskilinjasta. Tilanteeseen  on  kuitenkin odotettavissa parannusta,  sillä  ohikulku- 
tien parantaminen moottoritieksi  ja sen  yhteydessä meluesteen rakentaminen asunto-
alueen suojaksi  on  suunnitteilla. 

Ohikulkutien vaikutuksista luonnonoloihin ei ole tehty edellä kuvattuja tarkempia 
tarkasteluja.  

6.6  Taloudelliset vaikutukset 

Taloudellisista vaikutuksista  on  tarkasteltu ohikulkutien vaikutuksia paikalliseen 
yritystoimintaan sekä palvelujen saavutettavuuteen. 

Ohikulkutien vaikutukset Kouvolan  ja  Kuusankosken yritystoimintaan ovat olleet 
merkittävät. Suurin vaikutuksista  on  Puhjon liittymäalueelle  syntynyt vähittäiskau-
pan keskittyma, joka  on  vaikuttanut myös kaupunkien keskustojen liiketoiniintaan. 
Liittymaalue alkoi kehittyä kaupalliseen suuntaan  jo  v. 1974,  eli heti Kouvolan 
pohjoisen ohikulkutien ensimmäisen rakennusvaiheen valmistuttua. Teollisuutta alue 
ei ole houkutellut kuin aivan syntyvaiheessaan. Tarkemmin ohikulkutien taloudellisia 
vaikutuksia Kouvolan  ja  Kuusankosken keskustoihin  on  tarkasteltu luvuissa  7  ja  8.  
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Ohikulkutien toisen rakennusvaiheen tärkeitä taloudellisia vaikutuksia ovat olleet 
Käyrälammen leirrntäalueen  ja Tykkimäen  huvipuiston syntyminen valtateiden  6  ja 

 12  liittymän  lain.lie. 

6.7  Suunnittelu-  ja  kaavoituspäätökset  

6.7.1 Yleiskaavalliset  suunnitelmat  ja  seutukaava  

Vuosille  1978  -  1982  laaditussa  Pohjois-Kymenlaakson kaupunkiseudun yleiskaaval-
lisessa suunnitelmassa esitetyn kaupunkirakenteen kehitysennusteen mukaan oli  koko 
Puhjon liittymäaluetta, pienaluetta  93  lukuun ottamatta, tarkoitus kehittää pientalo- 
valtaisen asuinalueen suuntaan. Suunnitelmat  ja kehityssuunnat  kuitenkin muuttuivat 
ohikulkutien valmistumisen jälkeen  ja  merkittävimmät ennen kaavoitusta tapahtuneet 
alueiden käytön muutokset teollisuuden, palvelujen  ja  hallinnon alueiksi tapahtuivat 
pienalueilla  61  ja  62  vuodesta  1983  alkaen. 

Pohjois-Kymenlaakson kaupunkiseudun yleiskaavallisten suunnitelmien  ja  Kymen-
laakson seutukaavaliiton laatiman seutukaavan mukaiset kaupunkiseudun rakenteelli-
set kehittanusperusteet ovat vastanneet pääosin toisiaan. Yleiskaavallisissa suunrntel

-missa  rakenteen kehittyminen  on  arvioitu kuitenkin hitaammaksi kuin seutukaavalli-
sissa suunnitelmissa.  Tama näkyy erityisesti osakeskusten muodostumisessa. Esim. 
Puhjon liittymäalueelle muodostuneen palvelualueen syntyyn ei yleiskaavallisissa 
suunnitelmissa, toisin kuin seutukaavassa, ole varauduttu, vaan alueen kehittymisen 
myötä  on  suunnitelmiin tehty alueiden käytön muutoksia. Heti ohikulkutien valmistu-
misen jälkeen  1970-luvun lopussa eivät Kouvolan  ja  Kuusankosken kaupungit olleet 
kiinnostuneita kaupunkien rajalla sijaitsevien ohikulkutien vierialueiden eivätkä 
Puhjon liittymäalueen kaavoittamattomien alueiden yleiskaavoituksesta. Alueet otet-
tiin kaavoitusohjehnaan vasta vuosille  1983  -  1987,  ja kaavoitettiin  pääasiassa 
teollisuus-  ja yritysaluciksi.  Alueiden toteuttaminen oli suunnitteilla vuosina  1986  - 

 1990,  mutta kaupunkien rajan siirtäminen uutta tielinjaa noudattelevaksi merkitsi 
alueen kaavoittamista uudelleen vuosina  1986  -  1990.  

Ohikuikutiellä  on  ollut vaikutuksensa myös seutukaavan laadintaan. Nykyiseen, 
vuonna  1990  vahvistettuun seutukaavaan Puhjon liittymäalue  on  merkitty liikenneha-
kuisten palvelujen  ja  tilaa vaativan vähittäiskaupan yksikoiden alueeksi. Puhjon  hit

-tymäalueen seutukaavan  muotoutumisen perusajatuksina ovat olleet  
1  kaupunkirakenteessa  hajallaan olevien liikennehakuisten palve-

luyksiköiden kokoaminen yhteen, jolloin niiden synnyttämän liiken-
teen määrä vähenee  

2  Kymenlaakson kaupunkiseudun rakenteellinen kehittäminen 
luomalla Pohjois-Kymenlaaksoon yksi  ja  Etelä-Kymenlaaksoon 
toinen liikennehakuisten  ja  tilaa vaativien vähittäiskaupan yksiköi-
den palvelujen alue. 

Seutukaavan  tavoitteena Kouvolan seudulla  on  Kouvolan  ja  Kuusankosken keskusto-
jen perinteinen kehittäminen pienissä yksiköissä. Tarkoituksena  on  saada kaupungit, 
erilaisuudestaan huolimatta, täydentamaantoisiaan.  

6.7.2  Kaupunkien kaavoltuspolitiikat 

Viime vuosina Kouvolan  ja  Kuusankosken kaupunkien Puhjon liittyniäalueella 
harjoittamat maankäyttöpolitiikat ovat eronneet toisistaan huomattavasti. Kuusan- 
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koski ei ole sallinut automarket-alueen syntymistä omalle alueelleen kuten  on  tapah-
tunut ohikulkutien Kouvolan puoleisilla pienalueilla  83  ja  93.  Kuusankosken  v. 1992 

 valmistuneen yleiskaavan mukaan pienalueilla  61  ja  62  sijaitsevien Katajahaijun  ja 
Tervaskankaan  alueille luodaan vuoteen  2010  mennessä maankäytölliset edellytykset 
voimakkaan talousaluepohjaisen palvelukeskittymän toteutumiselle. Alueelle tullaan 
sijoittamaan erityisesti tilaa vaativan vähittäiskaupan yksiköitä  ja  merkittäviä palve-
Iuyksiköitä  (mm.  vapaa-ajankeskus). Aluetta  on  tarkoitus kehittää perinteisen 
kaupunkirakenteen ulkopuolisena alueena ylikunnallisia palveluja tarjoavaksi alueek-
si. 

Tavoitteellisessa  rakenteessa Kuusankoskella  on  taman keskuksen lisäksi kaksi 
muuta kaupunginosakeskustaa, kunnallinen keskus Kuusaa (nykyinen keskusta)  ja 

 pohjoisosan aluekeskus Voikkaa, joiden molempien nykyisin taantuvaa väestön  ja 
 kaupallisten palvelujen kehitystä uskotaan voitavan hidastaa. 

Toisin kuten Kuusankoskella, Kouvolassa ei ole pyritty maankäyttöpoliittisin toimen-
pitein rajoittamaan Tommolan palvelualueen syntyä, eikä asettamaan esteitä vähit-
täiskauppojen kilpailulle Puhjon liittymäalueella. Ensimmäisen automarketin ollessa 
suunnitteilla  1960 - 1970-lukujen vaihteessa kaupunki suhtautui erittäin myötäniieli-
sesti hankkeeseen  ja  osti liittymän tuntumasta tarvittavan maa-alueen yrittäjälle. 
Myös  v.1989  toimintansa aloittaneen automarketin toimitilat  on  rakennettu alunperin 
kaupungin omistamalle maalle.  

7  KOUVOLAN  JA  KUUSANKOSKEN KAUPALLISTEN 
PALVELUJEN NYKYTILANNE  JA  KEHITYSNÄKYMÄT  

7.1  Kaupalliset  vaikutusalueet  

Vt  6:n  vaikutuksista tutkimusalueen maankäyttöön voidaan merkittävimpänä pitää 
valtatien  ja Kuusaantien  liittymään muodostuneen kaupallisen palvelualueen synty-
mistä  ja  alueen vaikutuksia Kouvolan  ja  Kuusankosken keskustojen liiketoiminnan 
kannattavuuteen sekä palvelutasoon. Tämän vuoksi  on  seuraavassa tarkasteltu 
kaupunkien kaupallisten palvelujen nykytilannetta  ja  kehitysnäkymiä hiukan yksityis-
kohtaisemmin, 

Kouvolan  ja  Kuusankosken vähittäiskaupan tarjontaan vaikuttavat niiden vaikutus- 
alueiden laajuus  ja  erityisesti vaikutusalueiden väestömäärä. Vaikutusalueiden 
laaj uuteen taas vaikuttaa olennaisesti kaupunkien etäisyys ylemmistä keskuksista. 

Vaikutusalueen  tarkka määrittäminen  on  ongelmallista, koska  se on  eri tuotteille  ja 
palveluille  erilainen. Käytännössä vaikutusaluetutkimukset perustuvatkin empiirisiin 
kyselytutkimuksiin ihmisten asiointikäyttäytymisestä. 

Tässä tutkimuksessa Kouvolan kaupallisena vaikutusalueena  on  käytetty Kouvolan 
seutukuntaa,  jota  myös Kymenlaakson seutukaavaliitto  ja  Kouvolan kaupunki käyt-
tävät. Kouvolan kaupalliseen vaikutusalueeseen kuuluvia kaupunkeja  ja  kuntia ovat: 
Kuusankoski, Anjalankoski, Elimäki, litti, Jaala  ja  Valkeala. 

Kouvolan kaupalliseen vaikutusalueeseen kuuluvaksi katsotut  kunnat  on  esitetty 
kuvassa  29. 
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KOUVOLAN  VAIKUTUSALUE  

Kuva  29.  Kouvolan kaupallinen  vaikutusalue.  

Kuusankoski kuuluu toisen suuremman kaupungin, Kouvolan, vaikutusalueeseen. 
Kuusankosken ostovoimasta suuri  osa  suuntautuu Kouvolaan, joten Kuusankosken 
omaa kaupallista vaikutusaluetta  on  vaikeaa maantellä. Kuusankosken vaikutusa-
lueeseen voidaan lukea kuuluvaksi litin  ja  Jaalan  kunnat,  niiden sijainnin  ja  liiken-
neyhteyksien vuoksi, joskin myös näistä kunnista siirtyy merkittävässä määrin osto-
voimaa suoraan Kouvolaan.  

7.2  Vähittäiskaupan sijainti  Ja  myyntitehokkuus  

Kouvolan vähittäiskaupassa  on  tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina. Kaupan 
painopiste keskustassa  on  muuttunut  ja  toisaalta merkittävä määrä kauppaa  on  siirty-
nyt keskustasta ohikulkutien liittymän tuntumaan. 

Kouvolan varsinainen liikekeskusta sijoittuu Salpausselänkadun, Koulukadun, Halli-
tuskadun  ja Kauppamiehenkadun rajoittamalle  alueelle  ja  kaupan painopiste sijaitsee 
Kauppalankadun  ja Keskikadun risteysalueen  tuntumassa  (kuva  18).  Kaupan paino-
piste  on  viime vuosina tapahtuneen liikerakentainisen sekä kesäisten kävelykatuko-
keilujen tuloksena siirtynyt selvästi Kauppalankadun itäpuolelle. 

Aikaisemmin Kouvolan liikekeskustan ulkopuolella ei ollut voimakkaita vähittäiskau-
pan keskittymiä. Kuusankoskentien  ja  valtatie  6:n liittymän  tuntumaan  on  nyt sijoit-
tunut runsaasti ns. tilaa vievää vähittäiskauppaa, kuten Isku  ja Asko  sekä automar-
keteista  Prisma ja Citymarket ja valmistumisvaiheessa  oleva Eurospar. Kuusankos-
ken kaupungin alueelle, ohikulkutien pohjoispuolelle  on  myös sijoittunut kaksi 
huonekaluliikettä (Kalustekaari  ja Kalustemessi)  sekä rakennustarvikeliike (Väriuit- 
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to).  Tällainen vähittäiskaupan keskittymä vaikuttaa luonnollisesti keskustan kaup-
paan vetan-iailä ostovoimaa  sen  ulkopuolelle. Uusien liiketilojen rakentamisen takia 
(Anttilan tavaratalo, Citymarket, Isku,  Asko)  Kouvolan keskustassa  on  nykyisin 
runsaasti tyhjää liiketilaa myös keskeisilläja hyvillä kauppapaikoilla. 

Tulevaisuudessa kauppapaikan sijainnin merkitys entisestäänkin korostuu  ja  se  tulee 
olemaan tärkein sekä Kouvolan että Kuusankosken vähittäiskaupan menestymisedel-
lytys. Erikoistuessaan edelleen erikoistavarakauppa vaatii kauppapaikan, jonka asia-
kaspotentiaali  on  mandollisimman suuri. Kaupunkien keskustojen supistuessa maan-
tieteellisesti asiakkaat liikkuvat entistä enemmän jalkaisin, joten keskeisillä kauppa- 
paikoilla sijaitsevat myymälät menestyvät. Pienimuotoinen erikoistavarakauppa tulee 
edelleen sijaitsemaan keskustassa, mutta tilaa vaativa vähittäiskauppa hakeutuu edel-
leen keskustan ulkopuolelle. 

Kouvolan kaupungin LK-IDEA OY:llä v. 1990 teettaman Kouvolan kaupallisten 
palvelujen mitoitus  ja  kehittäminen" -tutkimuksen mukaan Kouvolan päivittäistava-
ramyymälöiden myyntitehokkuus (mk/myynti -m2) on  korkea. Tämä johtuu suurelta 
osin myymalöiden uudenaikaisuudesta  ja  suuresta yksikkökoosta. Myös vapaa-
ajantavaroiden tuoteryhmässä myyntitehokkuus  on  huomattavan korkea. Vaatetusta-
varoiden myyntitehokkuus  on  keskinkertainen, samoin kodintavaroiden. Vaikka 
vähittäiskaupan myyntiala lisääntyisi jonkin verran, voivat olemassa olevat myymä-
lät toimia edelleen kannattavasti. 

Kouvolan keskusta-alueen päivittäistavarakaupan myynti oli vuonna  1989  lähes 
kaksinkertainen alueen ostovoimaan nähden  ja  alueen asukkaiden ostouskollisuus oli 

 100 %.  Lisäksi keskustan asukkaiden ostovoiman  on  ennustettu kasvavan vuosittain. 
Keskustan  ja automarket-alueen asiakkaiden erilaiset ostotottumukset näyttävät 
hajottavan ostosvirtoja siten, että asiakkaita riittää molemmille. Keskustan  ja liitty-
mäalueen  kauppiaat pitävätkin pahimpina kilpailijoinaan sijainniltaan itsensä kaltai-
sia liikkeitä, eivät toisiaan. Keskustan päivittäistavarakauppiaiden toitnintaedellytyk

-set  ovat siis toistaiseksi hyvät. 

Kuusankosken kaupungin LK-IDEA OY:llä v. 1988  teettämän "Kuusankosken 
keskustan liiketilan mitoitus  ja keskustakorttelm  toiminnallinen suunnittelu" -tutki-
muksen mukaan oli myyntitehokkuus Kuusankoskella  v. 1988 päivittäistavarakau

-passa  hivenen vertailukuntien keskiarvon alapuolella, samoin erikoistavarakaupassa. 
Nykyisin myyntitehokkuus  on  todennäköisesti alhaisempi,  sillä  keskustassa ei ole 
enää uusia  ja  houkuttelevia päivittäistavaraliikkeitä, jotka pystyisivät tasavertaisina 
kilpailemaan asiakkaista Tommolan automarkettien kanssa.  

7.3  Kulutus, ostovoima  ja  ostovoiman siirtymät 

Kulutuksen kehityksen ennustaminen  on  vaikeaa. Kulutuksen määrälliseen kehityk-
seen vaikuttaa eniten käytettävissä olevien tulojen määrä, kun taas kulutuskäyttäyty-
miseen vaikuttavat sosio-ekonomiset  tekijät kuten ikä, koulutus, ansiotulot, asuin-
paikka  ja  kotitalouden  koko.  Kotitalouden rakenteella  ja sen koon kehityksellä  onkin 
merkittävä vaikutus kulutusrakenteen kehitykseen. Kotitalouksien keskikoko  on 

 viime vuosikymmeninä selvästi pienentynyt  ja  niiden lukumäärä kasvanut. 

LK-IDEA OY:n  tutkimuksen mukaan  koko  Kouvolan vaikutusalueen yhteenlasketun 
ostovoinian  on  laskettu kasvavan  n. 30 %  vuoteen  2010  mennessä. Kasvu perustuu 
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lähinnä henkilökohtaisen kulutuksen kasvuun, koska  vaikutusalueen  väestönkasvu  on 
 suhteellisen vaatimatonta. Tutkimuksessa ei ole kuitenkaan pystytty ennakoimaan 

viime vuosina tapahtunutta  äkillistä  suhdanteiden huononemista, joka  on  kääntänyt 
kulutuksen laskuun.  Täten  tutkimustulokset ovat aivan liian  optiinistisia.  

Ostovoiman siirtymällä tarkoitetaan  tarkastelualucen  ostovoiman  ja  vähittäiskaupan 
myynnin  erotusta.  Kouvola pystyy pitämään  tarkasteluajanjaksolla  (v. 1989 - v. 
2010)  oman  ostovoimansa  lähes  100-prosenttisesti,  ja  muiden  vaikutusalueen  kuntien 
ostovoiman  ja  myynnin erotus suuntautuu pääosin Kouvolaan. Kaupallisen  vaiku-
tusalueen  ulkopuolelta tulee ostovoimaa Kouvolaan ohikulkutien vaikutuksesta jopa 
Porvoosta asti  ja  matkailun myötä  koko  maasta. Tommolan  marketalucen  merkittävä 
ostajaryhmä ovat pääkaupunkiseudulla Itä-Suomeen  kesämökeilleen  matkaavat 

 lomailijat.  Vastaavasti Kouvolassa asuvat ostavat tuotteita muualta (taulukko  1).  

Tommolan  palvelualue  tulee vetämään puoleensa asiakkaita yhä  laajemmalta vaiku-
tusalueelta  eli laajentamaan Kouvolan kaupan  vaikutusaluetta  entisestään.  Osa  tällä 
alueella toimivien myymälöiden myynnistä tulee  matkailijoilta  ja  satunnaisilta  ohikul-
kijoilta,  eli  vaikutusalueen  ulkopuolelta.  Puhjon liittymäalueelle  syntyneellä kaupan 
keskittymällä uskotaan olevan suuri merkitys Kuusankosken keskustan liiketoimin-
nan kannattavuuden heikkenemiseen. 

Kuusankosken vähittäiskaupan  taijonnan  ennustetaan lisääntyvän kulutuksen kasvun 
myötä, mutta ainakin toistaiseksi suunta  on  ollut päinvastainen. Kuusankosken 
kaupungin mukaan keskusta-alueen kaupallisten palvelujen väheneminen  on  ollut 
jopa  min  voimakasta, että ilman nopeita  ja  konkreettisia  elvytystoimenpiteitä  keskus-
tan uskotaan menettävän kaupallisen vetovoimansa lähes täysin. 

Kouvolan vähittäiskaupan myynnin  on  ennustettu kasvavan pääosin  vaikutusalueelta  

1989 1990 1995 2000 2010  
% % % % % 

Päivittäistavarat  
Kouvola  100 100 100 100 100 
Vaikutusalue  15 16 16 17 18 

Vaatetustavarat  
Kouvola  100 100 100 100 100 
Vaikutusalue  60 61 63 64 66 

Kodintavarat  
Kouvola  100 100 100 100 100 
Vaikutusalue  54 55 56 57 59  

Vapaa-ajantavarat 
Kouvola  100 100 100 100 100 
Vaikutusalue  51 52 53 54 56  

Taulukko  1.  Kouvolaan  vaikutusalueelta  suuntautuvan ostovoiman  prosentuaalinen  kehi-
tys  tuoteryhmittäin. 
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tulevan ostovoiman siirtymän kasvaessa. Kouvola säilyttää siis mitä ilmeisinimin 
kaupallisen keskuksen asemansa tulevaisuudessa.  Oman ostovoimansa  täydellisestä 
pitämisesta  ja  Kouvolaan suuntautuvien ostovoiman siirtymien lisääntymisestä huoli-
matta ei Kouvolan keskustan kaupallisten palvelujen positiivinen kehitys ole varmaa, 

 sillä  ei ole selvitetty, suuntautuvatko ostovoiman siirtymät keskustaan vai Tommolan 
palvelualueelle. Todennäköistä kuitenkin  on,  että vaatetustavaroiden ostovoiman  sur-
tymät ja  suuri  osa kodin- ja  vapaa-ajantavaroiden ostovoiman siirtymistä suuntautu-
vat keskustan erikoisliikkeisiin. Päivittäistavaroiden ostovoiman siirtymästä  sen 

 sijaan suurin  osa  tulee suuntautumaan Tommolaan  mm. palvelualueen  hyvien liiken-
neyhteyksien  ja  laajojen pysäköintialueiden ansiosta. 

Näiden päätelmien perusteella ei Kouvolan keskustan erikoistavaroiden kaupassa ole 
ennustettavissa taantumaa ohikulkutien synnyttamankauppakeskittymän vaikutuk-
sesta. Kuusankosken keskustan tilanne  on  sekä päivittäistavaroiden että erikoistava-
roiden osalta selvästi heikompi,  ja  merkittäviä uudistustoimenpiteitä keskustassa 
tarvitaan, jotta  se  pystyisi tasavertaisena kilpailemaan asiakkaista automarkettien 
kanssa.  

7.4  Liiketilantarve-ennusteet 

LK-IDEA OY:n  tekemien  tutkimusten mukaan kaikkien tuoteryhniien hiketilantarve 
tulee Kouvolassa  ja Kuusankoskella  kasvamaan. Kouvolassa vähittäiskaupan liiketi

-Ian lisätarve on  vuoteen  2010  mennessä yhteensä  40 770  kerros-m2  ja Kuusankoskel
-la  vuoteen  2000  mennessä yhteensä  10 000  kerros-m2 . Liiketilantarve-ennusteita 

laadittaessa ei ole kuitenkaan osattu ennakoida äkillisen laskusuhdanteen vaikutuk-
sia, joten ennusteluvut ovat ylimitoitettuja. 

Päivittäistavarakaupan liiketilan lisätarve  kohdistuu Kouvolassa lähinnä asunto-
alueille, joten liikekeskustan  ja  Tommolan palvelualueen keskinäiseen asiakaskilpai-
luun  se  ei juurikaan vaikuta. Kouvolan keskusta-alueella päivittäistavarakaupan 
liiketilan lisäarvetta ei ole. Kuusankoskella liiketilojen lisäys  on  aiottu toteuttaa 
pääosin keskustakorttelissa. 

Puhjon liittymäalueelle, pienteollisuusalueille  ja valtateiden  varsille tulee edellä 
mainittujen tutkimusten mukaan sijoittumaan lisää tilaa vaativaa vähittäiskauppaa  ja 

 myös hiukan päivittäistavarakauppaa.  

8  KOUVOLAN  JA  KUUSANKOSKEN  KESKUSTOJEN 
MAANKAYTÖN  KEHITYS  JA  KEHITYSNÄKYMÄT  

8.1  Ohikulkutien vaikutukset  liiketoimintaan  

Ohikulkutien rakentamisen seurauksena Puhjon liittymäalueelle syntyneellä Tommo-
lan palvelualueella  on  ollut merkittävä vaikutus Kouvolan  ja  Kuusankosken keskus-
tojen liiketoimintaan. Voiniakkaimmat muutokset keskustojen asiakasmäärissä ovat 
olleet havaittavissa heti ensimmäisen automarketin valmistuttua  1 970-luvun puolivä-
lissä sekä  1980 - 1990-lukujen vaihteessa Citymarketinja Iskun muutettua Kouvolan 
keskustasta alueelle. 
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Tällä hetkellä Kouvolan  ja  Kuusankosken keskustat ovat suurten haasteiden edessä. 
Niiden katuverkot eivät pysty täyttämään kasvavan liikenteen vaatimuksia eivätkä 
niiden pysäköintimandollisuudet riitä tyydyttämään yhä kasvavaa kysyntää. Lisään-
tynyt liikenne tekee myös jalankulkijoiden liikkumisen turvattomaksi  ja epämiellyttä-
väksi.  Keskustan ongelmien  ja  ohikulkutien tarjoaman uuden, laajemman asiakaspii-
rin  (mm.  matkailijat  ja  muualta Kymenlaaksosta saapuvat autoilijat) vaikutuksesta 
vähittäiskauppa  on  alkanut siirtyä keskustojen ulkopuolelle muodostuneeseen kaup-
pakeskittymään, jossa pysäköintipaikkoja  on  riittävästi  ja jalankulkijan  on  helppo 
liikkua. Keskustoille tämä kehitys merkitsee tarjonnan köyhtymistä  ja  rakennuskan-
nan rappeutumista, mikä puolestaan näkyy kaupunkikuvassa negatiivisena ilmiönä. 

Vaikka  osa  keskustan vähittäiskaupasta  on  siirtynyt keskustasta  vt  6:n liittymän 
 tuntumaan,  on  Kouvolan kaupan kokonaismyyntitehokkuus kaikilla tuoteryhmillä 

yhä korkea. Ainoastaan kodintavarakaupan myyntitehokkuus  on  laskenut viime 
vuosina. Tähän  on  syynä huonekalumyymälöiden siirtyminen pois keskustasta. 
Keskusta-alueen ulkopuolelle sijoittuessaan huonekalumyymälöiden luonne  on  muut-
tunut myymälänäyttely-varasto-halleiksi, joiden myyntitehokkuus  on  pienempi kuin 
keskustan myymälöiden, Ruotsissa tehtyjen seurantatutkimusten mukaan keskustan 
ulkopuolelle syntyneen kauppakeskittymän vaikutusalueen suuret myymälät  ja  tava-
ratalot menettävät suuremman osan myynnistään kuin pienemmät myymälät. Tämän 
vuoksi  on  seuraavassa tarkasteltu ainoastaan Kouvolan keskustan tavaratalojen 
nykytilannetta. 

Kouvolan keskustan liikenneongelmista huolimatta pitävät keskustan tavaratalot 
taimintaedellytyksiä.än melko hyvinä. Tommolan palvelualueen  on  kyllä  huomattu 
verottavan asiakaskantaa varsinkin päivittäistavarakaupassa, mutta asiakkaita  on 

 toistaiseksi riittänyt myös keskustaan. Automarkettien asiakkaat ovat pääasiassa 
autoilevia, suuria "viikonloppuostoksia" tekeviä perheitä, kun taas keskustan tavara-
taloja käyttävät sekä autoilevat että kävellen liikkuvat asiakkaat  (n. 35  - 40 % 

 keskustan tavaratalojen asiakkaista liikkuu kävellen). Tavaratalojen asiakkaat 
voidaan jakaa kahteen ryhmään keskiostosten mukaan. Toinen asiakasryhmä koostuu 
ns. "koriostajista", joiden keskiostos  on 20 - 30  mk  (v. 1992). Töiseen  ryhmään 
kuuluvat autolla liikkuvat asiakkaat, joiden keskiostos  on 100 - 150  mk  (v. 1992). 

 Keskustan tavarataloja pidetään lisäksi automarketteja korkeampitasoisina  ostos-
paikkoina,  mikä lisää erikoistavaroiden kysyntää  varsin  ennen suuria juhlapyhiä 

 ja merkkipäiviä  (joulu, pääsiäinen, äitienpäivä jne.). Autornarkettien  ja  keskustan 
tavaratalojen asiakkaiden erilaisia ostotottumuksia voidaankin pitää tärkeinä elinch-
toina molempien säilymiselle. 

Ohikulkutien synnvttämän automarket-alueen vaikutukset Kuusankosken liiketoimin-
taan ovat olleet Kouvolan huomattavasti merkittävämmät, Kuusankosken kandesta 
kaupunginosakeskustasta Voikkaa  on  kaupallisten palvelujen osalta lähes täysin 
kuollut  ja Kuusaalle  on  tapahtumassa samoin. Alueiden palvelujen kuormitusmuu-
tokseen voidaan katsoa olevan kaksi syytä: keskustojen palvelutarjonnan heikko laatu 

 ja  alueelliset väestönmuutokset. Voikkaalla  ja Kuusaalla  ei yksinkertaisesti ole riittä-
vän suuria  ja  uudenaikaisia päivittäistavaramyymälöita, jotka pystyisivät tasavertai

-sina  kilpailemaan Tommolan palvelualucen markettien kanssa asiakkaista. Asiakas-
virtoja Korjalaan lisäävät vielä automarkettien järjestämät ilmaiskuljetukset Voik-
kaalta  ja Pilkanmaalta automarket -alueelle. Samanaikaisesti keskustojen palvelukan-
nan köyhtymisen kanssa  on  tapahtunut suurin väestön poismuutto juuri Voikkaalta, 
jossa väestömäärä  on  paikoitellen laskenut jopa  20 %. 
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Tommolan palvelualueella asioivista  35  %  asuu Kouvolassa  ja  22 % Kuusankoskel-
la.  Asiakkaista  9 %  tulee Kymen läänin ulkopuolelta  ja  loput muualta Kouvolan 
kaupalliselta vaikutusalueclta  tai  muualta Kymenlaaksosta  (kuva  30). Automarket

-tien vaikutusaluetta voidaan pitää siis  varsin  laaja-alaisena. 

ASIAKKAIDEN ASUINPAIKKAJAKAUTUMA KUNNITTAIN 

Kouvola  
35.00%  

Muu  Suomi 
9.00%  

_.....—Muu Kymen lääni 
_________  10.00% 

LAnjalankoski  
7.00%  

Kuusankoski  
22.00%  

Valkeala  
9.00% 
Elimäki  
8.00%  

Kuva  30.  Tommolan palvelualueen asiakkaiden asuinpaikkajakautuma kunnittain.  

8.2  Kehittämissuunnitelmat  ja  niiden vaikutukset 

Sekä Kouvolan että Kuusankosken kaupungit ovat viime vuosien aikana tiedostaneet 
keskustojensa kehittämistarpeet. Kouvola  on laadituttanut keskustalleen liikenteelli

-sen, toimmnallisen ja kaupunkikuvallisen kehittämissuunnitelman ja  Kuusankosken 
keskustan kehittämisestä  on  pidetty arkkitehtikilpailu. 

Kouvolan kaupungin tavoitteena  on  kehittää keskusta sellaiseksi, että  se  pystyy täyt-
tämään sekä liike-elämän että asukkaiden vaatimukset. Keskustaa aiotaan samalla 
kehittää siten, että siellä liikkuminen  ja oleskeleminen  on  miellyttävää  ja  turvallista. 
Keskustan tulee täyttää sellaiset esteettisyyden  ja  edustavuuden vaatimukset, joita 
laamn paakaupungille  asetetaan. Uusi keskustasuunnitelma korostaa Kauppalanka

-dun  ja  siihen liittyvien kortteleiden keskeistä merkitystä.  Se  pyrkii luomaan tästä 
perinteisestä akselista aseman  ja  kaupungintalon väliin tiiviin, jalankulkijoita suosi-
van  liikekeskuksen mannermaiseen tapaan.  Sen  rinnalle voidaan korttelien sisään 
rakentaa katettujen ostoskatujen sarja. Kauppalankadun asteittainen muuttaminen 
kävelykaduksi  on  jo  aloitettu  ja  siitä saadut palautteet ovat olleet positiivisia. 

Kävelykatukokeilu  kesti kesällä  1992  kolme  ja  puoli kuukautta  ja  siihen olivat tyyty-
väisiä sekä keskustan kauppiaat että asiakkaat. Normaaleja liikennejärjesteljä ei 
kävelykatukokeilun aikana muutettu  ja  silti liikenne sujui moitteettomasti. 
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liikkeitä lopettaa toimintansa keskustassa kannattamattomana  tai  etsii uutta, parem-
paa kauppapaikkaa muualta. Kuusankosken keskustan kaupallisten palvelujen elvyt-
tämiseksi  on  tehty mittavia suunnitelmia, joihin kuuluvat  mm. keskustakorttelm  uusi 
kauppakeskus  ja pysäkömtilaitos,  keskustan uudet liikennejärjestelyt sekä Kouvolan 

 ja  Kuusankosken  välisen  liikenteen hajottaminen Kuusaantieltä kolmeksi liikennevir-
raksi, jolloin suuri  osa  liikenteestä kiertäisi Tommolan palvelualueen. Suunnitelmien 
toteutuessa keskustalla olisi hyvät mandollisuudet saada takaisin kaupallinen  veto-
voimansa. Niiden toteuttaminen lähitulevaisuudessa  on  kuitenkin epätodennäköistä, 

 sillä  suunnitelmat ovat yliinitoitettuja  ja  siten toteutukseltaan hyvin kalliita. Vallitse-
van taloudellisen laskusuhdanteen aikana Kuusankoskella ei ole mandollisuutta 
toteuttaa suunnitelmiaan, joten ainakaan seuraavalla viisivuotiskaudella ei Kuusan-
kosken keskustan tilanteeseen ole luvassa parannuksia. 

Kouvolan keskustan kauppiaat näkevät keskusta-alueen tilanteen toistaiseksi valoisa-
na. Kuusankosken keskustan tilaan verrattavissa olevaa kehitystä  on  ollut paikoitel-
len havaittavissa, mutta tilanne ei ole vielä kriittinen. Keskustan vetovoimaa  on 

 pystytty kesäisin parantamaan tilapäisellä kävelykatujärjestelyllä, mikä onkin saanut 
suurta suosiota sekä asiakkaiden että kauppiaiden keskuudessa. Kävelykatukokeilu 

 on  hoidettu jopa ilman erityisiä liikennejärjestelyjen muutoksia. Toistaiseksi hyvästä 
tilanteesta huolimatta keskustan tavaratalojen kauppiaat ovat hyvin tietoisia Tommo-
lan palvelualueen vetovoimasta,  ja  tarkkailevat jatkuvasti mandollisuuksiaan jatkaa 
keskustassa  tai  siirtyä vaihtoehtoisesti paremmalle markkinapaikalle liittymäalueelle. 

Myös Kouvolan kaupunki  on  viime vuosina havainnut keskustansa kehittäinistarpeet. 
Keskustalle  on  laadittu liikenteellinen, toiminnallinen sekä kaupunkikuvallinen kehit-
tämissuunnitelma kävelykeskustoineen  ja ydinkeskustaa kiertävine kehäväylineen, 

 joiden avulla pyritään monipuolistamaan keskustan palvelutarjontaa  ja  parantamaan 
 sen  viihtyisyyttä sekä houkuttelemaan Tommolan palvelualueelle siirtyneitä asiakkai-

ta takaisin keskustaan. 

Puhjon liittymäalueen palvelutarjontaan  kuuluvat nykyisin Tommolan automarketit, 
huonekalu-  ja autoliikkeet  sekä rakennustarvikeliike.  Prisman  yhteydessä sijaitsevat 
lisäksi  Alkon  myymälä  ja  ravintola. Keskustojen vetovoiman parantamisen kannalta 
ei alueen palvelutarjontaa ole edullista enäa monipuolistaa (esim. pankki, apteekki, 
hotelli),  sillä  useat keskustan asiakkaat, varsinkin kaukaa vaikutusalueelta  tai  sen 

 ulkopuolelta saapuvat valitsevat keskustan asiointipaikakseen siellä sijaitsevien 
julkisten palvelujen takia  ja  tekevät keskustassa samalla päivittäiset ostoksensa. 

Puhjon liittymäalueelle valinistuva Eurospar-"laatikkomyymälä"  tulee houkuttele-
maan  koko  alueelle lisää asiakkaita  ja kiristamaan kilpailua automarkettien välillä. 
Nykyisten automarkettien kauppiaat eivät halua rajoittaa kilpailua, mutta eivät 
toisaalta usko että Eurosparin jälkeen alueelle siirtyy enää uusia liikkeitä,  sillä  lähes 
kaikilla kauppojen keskusliikkeillä  on  jo  alueella markettinsa  ja laskusuhdanteen 

 uskotaan vaikuttavan siten, että keskusliikkeet eivät enää tavoittele markkinaosuuk
-sia  vaan kannattavuutta. 

Puhjon  kaupallisen palvelualueen synty  on  vaikuttanut myös tutkimusalueen liikenne-
mäariin. Kouvolan keskustan huipputuntiliikenne  on  nykyisin tasapuolisemmin 
kaksisuuntaista kaupungin itäosista Puhjon liittymäalueelle suuntautuvan asiakaslii-
kenteen vaikutuksesta. Tommolan palvelualueelle johtavan Tommolankadun liiken-
nemääräan kasvanut palvelutarjonta  on  vaikuttanut kasvattamalla liikennemäärän yli 
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kaksinkertaiseksi ennusteisim nähden. Liikennemaarät ovat kasvaneet odotettua 
nopeammin myös Kuusaantiellä, liittymäalueen  ja  Kouvolan sekä Kuusankosken 
keskustojen välillä. 

Nykyisin Kouvolan  ja  Kuusankosken keskustat ovat suurten haasteiden edessä. 
Niiden katuverkot eivät pysty tayttamaankasvavan liikenteen vaatimuksia eivätkä 
niiden pysäköintitilat riitä tyydyttämään yhä kasvavaa kysyntää. Lisääntynyt liikenne 

 on  tehnyt myös jalankuilcijoiden liikkumisen turvattomaksi  ja epänuellyttäväksi. 
 Näihin epäkohtiin odotetaan parannuksia keskustojen kehittämissuunnitelmien toteu-

tumisen myötä. 

Koska liikekeskuksia lukuisine eri palveluineen  ja erikoisliikkemeen  pidetään yleisesti 
automarketteja houkuttelevampina ostospaikkoina,  on  hyvin todennäköistä, että 
kaupunkien keskustat saavat takaisin suuren osan menettämistään asiakkaista 
keskusta-alueiden uusien kehittämissuunnitelmien mukaisten liikekeskusten  ja  liiken-
neolojen parannusten valmistuttua. Hankkeet ovat vasta suunnitteluasteella, joten 
kaupunkien  on  lähivuosina toteutettava keskustoissaan yksinkertaisia, mutta voimak-
kaasti kaupunkikuvassa näkyviä  ja keskustojen  vetovoimaa lisääviä pikaparannustoi-
menpiteitä, kuten  jo  Kouvolassa kokeiltu kävelykatu, jotta ne säilyttäisivät mandolli-
suutensa pysyä mukana kilpailussa lopullisten parannusehdotusten valmistumiseen 
asti. 

Tutkimusalueen kaupunkien, Kouvolan  ja  Kuusankosken, alueilla havaitut kehitykset 
osoittavat, että uusi liikenneyhteys, ohikulkutie, ei yksin selitä kaupungin toimii tojen 
vilkastumista  tai  kuihtumista. Tiestä saatavat hyödyt  tai  haitat riippuvat kaupungissa 
tehtävistä päätöksistä  (mm,  kaavoitus)  ja kehittämistoimenpiteistä.  Tien  suunnittelun 

 ja  kuntien suunnitelmien erilaisten tarpeiden yhteensovittaminen mandollisimman 
varhaisessa vaiheessa olisikin kaikkien osapuolten etujen mukaista. 
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