
KOUVOLAN KESKUSTAN INFO YRITTÄJILLE JA 
HENKILÖKUNNALLE 

 

LAUANTAIDEN MAKSUTON JA KIEKOTON PAIKOITUSKOKEILU? 

Aamuinfossa 17.5. Trafix Oy:n ja kaupungin edustajat kertoivat keskustan paikoituksen ja liikenneverkon 
selvityksen tulokset ja alustavia suunnitelmia pysäköinnin ja katuverkon uudistamisesta. Tilaisuudessa 
avattiin jälleen keskustelu kiekottomasta ja maksuttomasta lauantaista. Asiaa käsitellään selvityksen 
tuloksien pohjalta elokuussa. Kartan keskustan parkkipaikoista löydät kaupungin nettisivuilta 
http://urly.fi/DCa 

 

Keskustan kiekolliset ja rakenteelliset pysäköintipaikat.  

 

JALANKULKU KASVAA EDELLEEN KESKUSTASSA 

Kouvolan keskustan kävelykadulla on mitattu jalankulkijoiden määrää joulukuusta 2014 alkaen. Alkuvuoden 
2016 jalankulkijoiden määrä on kasvanut n. 40 % vuoteen 2015 verrattuna. Juhannus ja sateet verottivat 
kesäkuussa kävijöitä toukokuuhun verrattuna, mutta kasvua edelliseen vuoteen oli edelleen lähes 20 %. 

 

http://urly.fi/DCa


Tämän hetken arvio vuositason 
ihmisvirrasta kävelykadun 
yhdessä pisteessä on noin 2,5-
3,0 miljoonaa kulkijaa. Koko 
keskustan kävijämäärä on siis 
selvästi tuota lukua suurempi. 

 

 

 

 

TYHJÄT LIIKETILAT VÄHENEVÄT 

Tyhjien liiketilojen tilanne on muuttunut tiuhaan tahtiin. Keväällä 2015 vapaana oli 57 liiketilaa ja nyt 52. 
Joulun alla tyhjiä oli pahimmillaan 64 kpl. Noin kymmenkunta remonttia on menossa. Keskustassa on 50 
kahvilaa/ravintolaa ja muutama uusi on tulossa. Kahvila/ravintoloiden tarjonta on niin hyvä, että lisää ei 
tarkoitushakuisesti etsitä. Pääpaino on puutteiden täyttämisessä. Ihmisvirtojen kasvu lisää selvästi 
kiinnostusta keskustan liikepaikkoihin. 

 

KÄVELYKADUN REMONTTI KILPAILUTETTU 

Tarjouskilpailu kävelykadun remontista on ratkennut. 
Rakentaja julkaistaan pian. Rakentamisen ensimmäinen 
vaihe, Keskikadusta Torikadulle, alkaa syyskuussa 2016. 
Remontin aikana kadulla on reitti mm. hälytysajoneuvoille. 
Liikkeisiin pääsyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Toki 
hetkittäisiä katkoksiakin varmasti tulee, mutta rakentajat 
velvoitetaan pitämään ne minimissään. Rakentaminen 
tapahtuu siis lohkoissa, joten koko katu ei ole samalla 

hetkellä työmaana ja pahin häiriö yksittäiselle yritykselle on 
lohkon osuessa omalle kohdalle. 

Nyt olisi hyvä ideoida katuremontin kunniaksi erilaisia 
positiivisia kampanjoita ja saada ihmiset kiinnostuneina 
katsomaan sen etenemistä. Myös videokameraa on harkittu. 

Ihmiset ovat uteliaita, joten remonttiteemaa kannattaa käyttää positiivisen kiinnostuksen herättämiseen. 

Ensimmäinen vaihe valmistunee toukokuussa 2017. Toinen vaihe alkaa kesäkuussa 2017 ja valmistuu 
saman vuoden marraskuussa. Lasipalatsin ja Sokoksen välinen osuus katetaan kakkosvaiheen aikana. Koko 
katu on siis valmis sulana pitoineen ja LED-valoineen joulumarkkinoille 2017.  

Kaupunki kerää lisärakennusoikeuden kaavoittamisesta maankäyttömaksua kiinteistöiltä. Tätä rahaa 
käytetään mm. katujen remontointiin. Tästä syystä ei voi sanoa katuremonttien olevan pois 
terveydenhuollosta tai koulutuksesta. Kaikki infra tarvitsee ajoittain uudistamista. 

Kävelykadulle tulee rakentamistoimisto Kauppalankatu 9:ään, entisen SKV:n liiketilaan ja siellä rakentaja 
pitää joka viikko infon Kauppalankadun yrityksille myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaan.  

Viihtyisä kävelykatu lisää asiakkaita ja viihtyisyyttä sekä turvallisuutta keskustassa. Haluaisitko istua 
terassilla tai antaisitko lasten juosta vapaasti, jos autot ajavat 50 km/h aivan vierestä. Kokemusperäistä 

Kouvolassa toinen puoli kadusta on 
koko remontin ajan mm. asiakkaiden ja 
pelastusajoneuvojen käytössä. Kuva on 
Kuopiosta 



tietoa on myös Suomessa runsaasti siitä, että keskustaa pitää kehittää ihmisten, ei autojen ehdoilla. 
Paikoitus on sitten tärkeä osa kokonaisuutta. 

LEIKKIPUISTON RAKENTAMINEN ALKAA SYKSYLLÄ 

 

Keskuspuistoon tulevan leikkipuiston 
suunnittelukilpailun voitti Mika Varpion 
”Liekkipolku”. 

Kouvolan kaupunki kilpailutti keskuspuistoon 
rakennettavan leikkipuiston suunnittelun. 
Aktiivisesti osallistunut yleisö antoi myös sen 
toiminnalle kehittämisideoita, joista 
Kouvolan Ydinkeskusta ry on ilmoittanut 
ottavansa ”kopin”. 

 

SHAPE THE CITY KISAN VOITTI KAUPPAHALLIN RYHMÄ 

Kyamkin opetusohjelmaan sisällytetyn Shape The City –kisan voitti ryhmä, joka visioi Kauppahallin 
kehittämistä. Muut kohteet olivat Kastanjapuisto, Team Hansa ja Roihu (palaneen koulun tontti). Kisa tuotti 
lukuisia kehittämisideoita, joille toivotaan osittaistakin toteuttamista kiinteistöjen omistajien taholta. 

 

MAKSUTON WIFI LAAJENEE 

Keskustassa toimiva FREE WIFI –verkko (mm. #visitKouvola FREE, Kouvola 
City FREE WIFI, VisitKouvola.fi) laajenee Kauppalankadun pohjoisosiin, 
Salpausselänkadulle sekä Kouvolankadun itä- ja länsipäähän. 
Asiakaslähtöisesti suunniteltu ja teknologisesti edistyksellinen verkko on 
toteutettu Kouvolan kaupungin, Kouvola Innovation Oy:n sekä käytännön 
toteutuksesta vastanneen Datasafe Oy:n yhteistyöllä. Yrityksille on tarjolla 
nopeita nettiyhteyksillä ja omalla nimellä varustettu WiFi edullisesti myös 
liikkeen sisätiloihin. Verkko tullee helpottamaan erilaisten älypuhelin 

sovellusten käyttöä. Kysy lisää: mika.rikkila@datasafe.fi tai reijo.saksa@kinno.fi.  

 

PALVELUPOLKU KANNATTAA TUTKIA 

Ensimmäinen asiakaslähtöinen palvelupolkutyöpaja sai kiitosta. Yrittäjät kävivät ”aistimassa” toisten 
liikkeiden toimivuutta ja saivat samalla uutta näkemystä oman yrityksen kehittämiseen. Havainnot pilkottiin 
pieniksi osatekijöiksi ja niiden vaikutus asiakaskokemukseen arvioitiin. Työpajan toteutti myös Viiraamon 
toimintaa hallinnoiva Noheva Luova Osk. Toimintaa pyritään jatkamaan hyvien kokemuksen ansiosta 
syksyllä. 

OIKEIN HYVÄÄ KESÄÄ KESKUSTAN YRITYKSIEN TYÖNTEKIJÖILLE SEKÄ YRITTÄJILLE! 
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