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Elinvoiman ja Hyvinvoinnin kasvulla on yhteinen perusta ja 
yhteensä yhdeksän kantorakettia
• Kaupunki on valmistellut toteutuksen tiekarttoja vuoteen 2030 kahdeksasta kasvuohjelmien päämäärästä: logistinen keskus, 

saavutettavuus, osaaminen ja innovaatio, elävä keskusta sekä terveelliset elintavat ja kulttuurinen hyvinvointi, osallisuus, arjen 
turvallisuus ja työllisyys. Huom. Luova hyvinvointi-tiekartta on vasta ideatasolla netissä kohdassa toimenpidepankki 
(elinvoiman kasvu-ohjelman nettisivulla).

Hyvinvoinnin kasvun 
kantoraketitElinvoiman kasvun 

kantoraketit

Yhteinen kehitysperusta



Lausuntopyyntö

• Kasvun toteutus perustuu verkostotyöhön, alueen toimijoiden yhteiseen 
tahtotilaan ja yhteistyöhön. 

• Elvytyksen ja kasvun mahdollistamiseksi on keskeistä kyetä hyödyntämään 
ulkopuolista rahoitusta yhdessä.

• Tehokkaimmat synergiat syntyvät eri näkökulmia ja toimijoita yhdistellen. 

• Haemme kesän lausuntokierroksella eri ryhmiltä ja toimijatahoilta ehdotuksia 
vaikuttavimmiksi toimenpide- ja projektikokonaisuuksiksi. 

• Sidosryhmiltä ja yhteistyötahoilta pyydetään ideoita, mitkä ovat lausuttavassa 
aineistossa mielestänne vaikuttavimmat osahankkeet, mitkä ovat tehokkaimmat 
kokonaisuudet ja saavutettavat synergiaedut, kun yhdistetään toimenpideaihioita. 
Mitä on priorisoitava talousrealismin puitteissa. Lisäksi pyydetään ideoita 
rahoituslähteiksi, sekä kiireellisyyden arviointia.

• Taloussuunnittelukaudelle ehdotettavat kokonaisuudet otetaan kaupungin 
talousarviota ja –suunnitelmaa koskevaan päätöksentekoon syksyllä 2020.



Sisällön muotoilu ja valmistelutilanne 

• Tiekartat kuvaavat viitteellisen aikajanan kymmenelle vuodelle. 

• Kukin tiekartta on jaettu 3-4 uimarataan aihepiirien mukaan. 

• Sijoittelu tiekarttoihin on viitteellinen eikä osoita tarkkaa aikataulutusta tai aihealuetta. 

• Hanke-ehdotukset on esitetty aikajanalla laatikoina, jotka esittävät joko konkreettista projekti- tai, 
toimenpideaihiota, tai yhteistä pyrkimystä.

• Projektimäärittelyt selittävät hanke-ehdotuksia taulukossa. Jokainen hanke-ehdotus on pyritty kuvamaan ja 
kertomaan siitä mahdollisuuksien mukaan.

• nimi, tavoitteet, tehtävät hankkeessa,
• sidosryhmät, välitön seurausvaikutus esim. kuntalaiseen tai asiakkaaseen, 
• toteutuksen kaavailtu aikaväli (vuodet), kustannus - ulkoiset kulut euroina, sisäiset henkilötyövuosina (htv). 
• valmistelun vastuuhenkilö tai organisaatio. 

• Mikäli vastuutahoa ei ole merkitty, valmisteluvastuuta ole sovittu tai siitä ei ole vielä keskusteltu. 

• Valmistelu eri hanke-ehdotuksia koskien on eri vaiheissa. Tästä syystä rivit eivät ole yhteismitallisia 
sisällöiltään. Excel-taulukoiden rivit voivat myös tästä syystä olla tyhjiä tai puutteellisia.

• Annetut tiedot eivät sido tietojen antajia. Kyse on valmisteluaineistosta, johon tehdään tarkennuksia. 

• Elävä keskusta –kuvan alueita koskevat toimenpiteet on esitetty myös keskustan karttakuvina.



Sisältöjaottelu

• Logistinen keskus
 Yhteistyöverkosto kansainvälisen logistiikan, teollisen 

tuotannon ja kaupan edistämiseksi
 Logistiikkakeskus - alueen ja toiminnan kehittäminen
 Yritysten sijoittuminen alueelle siten, että alueen kautta 

kulkeva vienti ja tuonti kasvaa

• Saavutettavuus
 Itärata-hanke
 Joukkoliikenne
 Tieverkko
 Raideliikenne

• Osaaminen ja innovaatio
 Koulutussisältöjen vetovoiman kehittäminen
 Fyysinen osaamis- ja innovaatio-keskittymä
 Virtuaalinen osaamis ja innovaatiokeskittymä
 Yrityskasvun ja keksintöjen kiihdyttäminen 

• Elävä keskusta
 Länsipuoli (kampus, historia)
 Itäpuoli (kulttuuri ja liikunta)
 Asemanseutu
 Toiminta ja aktiviteetit (ks. myös Osallisuus)

Hyvinvoinnin kasvu

• Terveelliset elintavat ja kulttuurinen hyvinvointi
 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 Kulttuuri
 Liikunta
 Päihteettömyyden ja mielen hyvinvoinnin edistäminen

• Osallisuus
 Uudenlaiset kohtaamisen foorumit
 Kaupunkiaktivismi
 Kasvatus ja sivistys hyvinvoinnin perustana ja 

yhteiskuntaan integroivana tekijänä
 Uusi digitaalinen osallisuus

• Työllisyys
 Työllistymisen tukeminen
 Työn ja työvoiman kohtaaminen
 Joustava työelämä
 Uudenlainen toimijuus

• Arjen turvallisuus
 Lähiturvallisuus
 Luonto ja ympäristö
 Liikenneturvallisuus
 Turvallisuusfoorumi ja imago

Elinvoiman kasvu



Logistisen 
keskuksen  
toiminnan 
laajentaminen

Logistinen 
keskus

Eurooppalaisten Hi-tech 
toimijoiden  ja korkean 
tason teknologiaa ja 
osaamista vaativat 
toimialatSmartLog -lohkoketjuhankkeen tulosten 

analysointi ja hyödyntäminen

Julkisen puolen 
toimenpiteet 
verkostotyön 
kehittämiseksi

Alueen osien 1-2 suunnittelu ja 
rakentaminen intermodaaliterminaalille 
ja logistiikkaan tukeutuvalle toiminnalle

Alueen osien 3-4-5-
suunnittelu ja 
rakentaminen

Yritysten ja 
oppilaitosten 
osaajaverkosto
n toimenpiteet

Hallinnointiyhtiön 
liiketoimintasuunnittelu ja 
käyttöönotto nykyisellä 
terminaalialueella (Vt15 länsipuoli)

Back up -tuotanto eli 
varmuus- ja 
rinnakkaistuotanto sekä 
jakeluvarastot.

Logistiikka-klusterin kasvu 
vuoteen 2030. Mittarina 
mm. alueelle 
sijoittuneiden yritysten 
määrä, lastattujen 
konttien määrä.

Yritysten 
toimenpiteet 
teollisen tuotannon 
ja kv-kaupan 
edistämiseksi

Erityyppisiä tuotanto- ja logistiikkaketjuja tukevat logistiikkaoperaattorit

Logistiikkapalvelu 
yhden luukun 
periaatteena

Yhteistyöverkosto 
kansainvälisen 

logistiikan, teollisen 
tuotannon ja kaupan 

edistämiseksi

Yritysten sijoittuminen siten, että alueen 
kautta kulkeva vienti ja tuonti kasvavat

Logistiikkakeskus-
alueen ja 

-toiminnan 
kehittäminen

Vahvan kansainvälisen 
operaattorin metsästys, 
jolla on laajat alihankinta-
verkosto Aasiaan/Kiinaan 
”joka kirkonkylässä”

Tässä kuvassa vain järjestys, aikatauluhahmotelma projektimäärittelylomakkeella

Tuotanto- ja logistiikkaketjuihin 
tukeutuvien yritysten omat 
logistiikkakeskittymät tai -keskukset 
(HUB-toiminnot)

Kohdetoimialojen markkinakartoitukset ja  sijoittumisen tuki 
yrityksille, mm. sijoittumistarjoukset

Elinvoiman kasvun tiekartta vuoteen 2030  

Rahtia raiteilla ja renkailla-
terminaalin käyttöönotto ja 
toimintakonseptin kehittäminen.

2020 2021 2022 2023 2024  2025  2026 2027 2028  2029



Tässä kuvassa vain järjestys, aikatauluhahmotelma projektimäärittelylomakkeella

Matkustajainformaation 
kehittäminen

Yhtenäinen brändi, 
markkinointi ja tiedotus

Asiakaslähtöisten 
joukkoliikennepalvelujen 

kehittäminen

Vaihtoehtojen 
valinta ja 
hallinnollinen 
hyväksyntä

Lippu- ja 
maksujärjestelmän 

kehittäminen

Hankkeistus
ja rahoitus

Kulkutapaosuuksien muutos 
ilmastoneutraalius-

tavoitteen toteuttamiseksi

Maksuton 
joukkoliikenne
kaikille 2030Maakuntakaa-

voitus, muu 
kaavoitus ja 
suunnittelu

Vt 15 -kehittäminen
välillä Kotka-Kouvola

Itärata hanke

Tieverkko

Joukkoliikenne

Lähijunien 
pysäkki-infra

Raideliikenne

Pendelöinti 
aikataulujen 
kehittäminen

Yhdistelmälippujen ja 
lipputuotteiden 
kehittäminen

Vt 12 -kehittäminen 
välillä Lahti-Kouvola

Vt 6-Korian kohta

Kouvola-
Valkeala 
yhteysväli

2020 2021 2022 2023 2024  2025  2026 2027 2028  2029

Ratasuun-
nittelu

Kotka-Kouvola -
ratahanke

Maksuton 
joukkoliikenne  

2. asteen opiskelijat 
2021

Maksuton 
joukkoliikenne  

peruskoululaiset ja 
kaikki opiskelijat 2023

Maksuton joukkoliikenne  
eläkeläiset ja työttömät 

2027

Vt 6 -Kouvolan 
kohta

Kouvolan  
saavutettavuus 

Elinvoiman kasvun tiekartta vuoteen 2030  

Saavutettavuus henkilö- ja 
tavaraliikenteelle. 
Mittarina mm. matka-aika 
Helsinkiin.

Toteutussuunnittelu 
ja toteutus



2020 2021 2022 2023 2024  2025  2026 2027 2028  2029

Yhtenäinen 
verkostokampus

Aukoton osaamis-
ja innovaatio-
infrastruktuuri

KV-verkoston 
toiminnan 
kehittäminen 
alueella

Toimijaverkoston kokoaminen, 
mission ja liiketoiminnan määrittely

Koulutustarjonnan 
palvelumuotoilu 
elämänkaarilähtöisesti

TKI-alueen 
rakentaminen ja 
kehittäminen 

Osaajien ja 
opiskelijoiden 
asumisen 
kehittäminen

Investointisuunnittelu,    
Rahoitushaut

Aluekehittämisen TKI-salkun 
ja rahoituksen 
yhteinen seuranta ja 
koordinointi

Ohjelmistotuotannon 
kytkeminen kaikkiin 
koulutusasteisiin

Ratkaisukeskeiset 
kumppanuusneuvottelut 
kansallisten yliopistojen ja 
kaupunkien kanssa

Koulutuksen 
vetovoiman 

kehittäminen

Virtuaalinen osaamis ja 
innovaatiokeskittymä

Fyysinen osaamis-
ja innovaatio-

keskittymä
Yrityskasvun ja 

keksintöjen 
kiihdyttäminen

Tutkimus- ja 
innovaatiostrategian 
luominen

Uuden 
yritystoiminnan 
kiihdyttämisen 
toimenpiteet

Olemassa olevien 
yritysten kasvua 
edistävät 
toimenpiteet

Tässä kuvassa vain järjestys, aikatauluhahmotelma projektimäärittelylomakkeella

Työvoimapula-
alojen 
kohdennetut 
koulutusratkaisut

Alueen älykkään erikoistumisen tutkimusalojen 
rahoituksen tehostaminen: mm. biotalous, 
digitalisaatio, logistiikka, luovat alat 

Tietointensiivisten 
alojen osaamisen 
kasvun 
mahdollistaminen 
korkeakoulualueella yli 
maakuntarajojen

Elinvoiman kasvun tiekartta vuoteen 2030  

Osaaminen ja innovaatio-
kasvaa talousalueella. 
Mittarina mm. TKI-
määrärahojen kasvu 
maakunnassa.

Kymenlaakson 
osaaminen ja 

innovaatio

Koko kaupunki 
kasvattaa -
oppimisympäristö



2021 2022 2023 2024 2025  2026  2027 2028 2029  2030-

Kymenlaakson 
tien jatke –
ylikulku ja 
puistokäytävät 
ortodoksikirkolle

Urheilupuiston viheralueet 
kuntoon Asemalta 

kävelykatua 
Manskille

Aseman puiston ja 
tunnelikäytävän 
viihtyisyyden sekä kevyen 
liikenteen parantaminen

Keskustan leikki- ja 
lähiliikuntapaikat kuntoon

Kauppahallin 
asuinkortteli 
myyntikuntoon

Kausivalaistus kaupungin rakennuksiin 
ja ydinkeskustaan

Läänin- ja 
Pohjolanpuiston 
vihreä keidas

Terveyskeskus-
tontti myynti-
kuntoon

Urheilupuiston 
täydennys-
rakentaminen

Lisää yhteistilaa 
ydinkeskustan 
alueelle

Matkakeskustontti myyntiin osa 1

Länsipuoli (kampus, 
historia)

Asemanseutu

Itäpuoli (kulttuuri ja 
liikunta)

Kaunisnurmen 
palvelualuekortte
li myyntikuntoon

Toiminta ja 
aktiviteetit

Bussiterminaali-
ratkaisu

Kouvolan elävä 
keskusta 

Hansatorin 
asuinkortteli 
myyntikunto
on ja 
parkkihallin 
laajennus

Kasarminmäen 
face-lift

Hallituskadun 
kasvojen kohotus 
(face-lift)

Aseman 
seudun 
katujen 
kaksisuun
-taistus

Matkakeskustontti 
myyntiin osat 2-3

Yhteispuiston 
osallistava suunnittelu 
Urheilupuiston 
alueelle

Kaupunkipyörä-
toiminnan 
kehittäminen

Tässä kuvassa vain järjestys, aikatauluhahmotelma projektimäärittelylomakkeella

Elinvoiman kasvun tiekartta vuoteen 2030  

Keskustan suosio kasvaa. 
Mittarina mm. tonttien 
myyntitulot, 
keskustayrittäjien 
liikevaihto, puistojen 
käyttäjämäärä.

Keskustan 
viherryttäminen 
yhteistoimintana

Kouvola KOODI –
elinvoimaa ja 
yhteisöllisyyttä kaikille



Asemanseutu

Elävä keskusta

Kokonaisuus:
Asemanseudun kehittäminen pitää sisällään useita hankkeita. Merkittävin niistä on 

Matkakeskustontin myynti ja rakentaminen kolmessa vaiheessa. Tontin 

luovuttamiseen liittyy läheisen Pilkepuiston rakentaminen, koska höyryveturi 

Ruuhveltti tulee siirtää pois nykyiseltä paikaltaan.  Muita alueeseen liittyviä 

hankkeita ovat Asemakadun muuttaminen kävelykaduksi, Hallituskadun 

parantaminen ja myöhemmin sen ja Kouvolankadun muuttaminen 

kaksisuuntaisiksi, Päätekadun saneeraus ja samalla kevyen liikenteen 

yhteyksien parantaminen, Linja-autoterminaaliratkaisu sekä Asematunnelin 

eteläpään saneeraus.

Kustannukset:
Kaupungin investoinnit: noin 19 M €

Tulot:

Tontinluovutustulot: noin 1 M €

Aikataulu:
Matkakeskustontti osa 1: 2020-2021

Pilkepuisto: 2021

Asematunneli: 2021

Päätekatu: 2022

Asemakatu: 2023

Hallituskatu: 2024-2025

Bussiterminaali: 2025

Matkakeskustontti osa 2-3: 2025-2030

Hallitus- ja Kouvolankatu kaksisuunt.: 2030

Asematunnelin 
eteläpää

Pilkepuisto
Matkakeskus



Länsiosa

Elävä keskusta

Kokonaisuus:
Keskustan länsiosan kehittäminen koostuu rakentamisesta ja saneerauksesta. 

Uutta asuin- ja palvelurakentamista on mahdollista sijoittaa tulevina vuosina 

Kaunisurmen palvelukortteliin, nykyisen terveyskeskuksen kortteliin ja 

Keskustakortteleiden alueelle, jonka pohjoispuolelle rakennetaan 

”Pohjolapuisto”. Kymenlaaksontien jatke tulee kanavoimaan liikennettä uuteen 

sairaalaan ohi Kymen Lukon ja siten helpottamaan ydinkeskustan ruuhkia ja melua. 

Kadun yli on suunniteltu rakennettavan kevyen liikenteen silta, joka yhdistää 

osaltaan Kasarminmäen kampusalueen ydinkeskustan palveluihin. Kasarminmäen 

facelift eli katujen ja valaistuksen saneeraus on tarpeen sekä yhdyskuntatekniikan 

että kaupunkikuvan kannalta. Kuusaantien melueste parantaa viihtyvyyttä ja 

terveyttä ja Lääninpuiston kasvillisuus vaatii uudistamista lähivuosina. 

Kustannukset:
Kaupungin investoinnit: noin 23 M €

Tulot:

Tontinluovutustulot: noin 0,5-2 M € 

Aikataulu:
Keskustakortteli osa 1: 2021

Kuusaantien melunsuojaus: 2021

Terveyskeskuksen kortteli: 2022-2024

Kymenlaaksontien jatke ja silta: 2024-2027

Keskustakorttelit osa 2: 2026

Lääninpuisto ja ”Pohjolapuisto”: 2027

Kaunisnurmen palvelukortteli: 2030

Kasarminmäen facelift: 2030

Kasarminmäen 
facelift

Kaunisnurmen 
palvelukortteli

Terveyskesk. 
kortteli

Kymenlaaksontien 
jatke ja silta Lääninpuisto + 

”Pohjolapuisto”

Keskustakorttelit 
1 ja 2



Itäosa

Elävä keskusta

Kokonaisuus:
Merkittävimpinä keskustan itäosan hankkeina ovat Urheilupuiston kehittäminen 

täydennysrakentamalla ja viheralueiden saneeraus. Lisäksi keskustan leikki-

ja lähiliikuntapaikat laitetaan kuntoon mm. Jaakonpuistossa ja Salpapuistossa. 

Kivimiehenkatu-Keskikatu-Oikokatu akselia kehitetään kevyt liikenne edellä 

yhteistilaksi ensin kokeiluluontoisesti. Koko ydinkeskustan kausivalaistuksen 

uusiminen saatetaan loppuun ideasuunnitelman mukaisesti.

Kustannukset:
Kaupungin investoinnit: noin 19 M €

Tulot:

-

Aikataulu:
Leikki- ja lähiliikuntapaikat: 2021-2022

Kausivalaistus: 2021-2022

Urheilupuiston viheralueet: 2021-2024

Yhteistila: 2022

Urheilupuiston täydennysrakentaminen (infra): 2026

Urheilupuiston 
täydennysrakentaminen

Urheilupuiston 
viheraluiden saneeraus

Keskustan leikki- ja 
lähiliikuntapaikat kuntoon



2021 2022 2023 2024 2025  2026  2027 2028 2029  2030-

Terveelliset 
elintavat ja 

kulttuurinen 
hyvinvointi

Kulttuurin 
saavutettavuuden 

edistäminen

Toimivat 
palvelupolut välillä 
Kymsote, kunnat ja 
järjestöt

Liikkuva lapsuus ja opiskelija: 
toiminnan kehittäminen sekä 
oppilaitosten ympäristöjen 
kehittäminen liikkumaan 
houkuttelevaksi

Sähköisten ja 
asiakkaiden 

luokse jalkautuvie
n palvelujen 
lisääminen

Lapsiperheiden kulttuuripalvelujen 
kehittäminen

Hyvinvoinnin kasvun tiekartta vuoteen 2030  

Digitaaliset hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen 
ratkaisut 

Maakunnallinen hyvinvointi- ja 
ohjelmatyö

Hyvinvoinnin ja 
terveyden 

edistäminen

Kulttuuri

Koordinoitu 
verkostoyhteistyö

Päihteettömyyden ja 
mielen hyvinvoinnin 
edistäminen

Paikallisten 
toimintamallien 
luominen

2030

Pelitaidenäyttelyn 
tuottaminen -

GAFALL22-hanke

Kansanterveyttä 
metsästä -hanke

UIA – pelipaikka –
hanke – Kouvola-

sisällön pelituotanto 
yhdessä

Teatteri ajan 
tasalle

Kulttuuritalojen 
vaikuttavuuden 
tehostaminen

Kulttuuritalojen 
puistoalueiden 
toiminnallinen 
kehittäminen

Aktiivipuisto-pilotti 2 
Kuusankoski

Aktiivipuisto-pilotti 3

Uimahalli-hanke

E-varaus ja e-
kulunvalvonta

Monitoimihalli

Mielenterveysosaami
sen vahvistaminen 
kunnissa - hanke

Ennaltaehkäisevien 
palveluiden 
kehittäminen 
verkostotyönä:
riskien tunnistaminen, 
asiakkaan tukeminen
Ja ehkäisevä työ

Sähköisten palvelujen 
lisääminen

Aktiivipuisto-pilotti 1 Keskusta-
alue - Puiston ja sen 
toimintojen kehittäminen

Tässä kuvassa vain järjestys, aikatauluhahmotelma projektimäärittelylomakkeella

Liikunta



Järjestöyhteistyön 
toimintamalli

Matalan kynnyksen 
toimintamalli KOODI

Ikääntyneiden 
kontaktointi ja 
osallisuuden 
vahvistaminen (mm. 
80-vuotiaiden 
soittorinki)

Perheliikuntatapahtumat

Vapaaehtoistoiminnan 
toimintamalli

Datan avaaminen

Kotouttamo

Sovelluskehitys yhteistyössä 
XAMK:n ja yritysten kanssa

Uudenlaiset 
kohtaamisen 

foorumit

Kasvatus ja sivistys 
hyvinvoinnin perustana ja 

yhteiskuntaan 
integroivana tekijänä

Kaupunkiaktivismi

Online-Poikilo-
museot

Uusi digitaalinen 
osallisuus

Digikokeiluja

2030

Aluetoiminnan ja yhteisöpalvelujen 
yhteensovittaminen

Osallisuuden 
toimintamalli

Kaupunkiympäristön
viherrys – kädet multaan 

hanke

Hyvinvoinnin kasvun tiekartta vuoteen 2030  

Lasten parlamentin 
käyttöönotto-hanke

Lasten ja nuorten 
matalan kynnyksen 

harrastemalli 

Oppilaiden ja 
opiskelijoiden  

palvelutalovierailu-
pilotti

Etäopetus ja koulujen 
digitalisaatio-opetus 
uuteen normaaliin -
kehittämistyö

Tasa-arvon edistäminen 
–hanke 
varhaiskasvatuksessa ja 
perusopetuksessa

Lukeva Kouvola -
hanke

Kehittävä palaute 
varhaiskasvatuksessa –
toimintamallin kehittäminen

Joustava esi- ja 
alkuopetus

Verkostot 
ja monitoimijaisuus

Tässä kuvassa vain järjestys, aikatauluhahmotelma projektimäärittelylomakkeella
Osallisuus

Vähävaraisten perheiden 
lasten ja nuorten  liikunnan 
tukeminen

2021 2022 2023 2024 2025  2026  2027 2028 2029  2030-



2021 2022 2023 2024 2025  2026  2027 2028 2029  2030-
Työllisyys

Palkkatuki-
työllistettyjen 
arviointi, ohjaus, 
uudelleenkoulut
us

Kouvolan työllisyyden 
kehittämissuunnitelman 

laadinta

Kouvola-lisä yrityksille 
tukityöllistämiseen

Kuntouttavan 
työtoiminnan 
tehostaminen

Perheystävällisen 
työnantajakulttuurin 
kehittäminen

Kumppanuushank
keet työllisyyden 
ESR-hakemuksiksi

Työllistymisen 
tukeminen

Joustava työelämä

Työn ja 
työvoiman 

kohtaaminen
Uudenlainen 

toimijuus

Osuuskunta,
yrittäjyys
Ja talkoohenki 
uusina 
mahdollisuuksina

Uudenlaisten työ-
ja oppimis-
ympäristöjen 
kehittäminen

2030

Ilmoita tekemätön työ
-nettisivuston 
perustaminen

Hyvinvoinnin kasvun tiekartta vuoteen 2030  

Monikulttuurisuuden 
kehittäminen –
kokonaisvaltaisesti 
ohjaavan 
monitoimijamallin 
kehittäminen

Palkkatukijaksojen 
opinnollistaminen

Nuorten ohjaamo-
toiminnan 
vaikuttavuuden 
tehostaminen

Nuorten 
työpajatoiminnan 
vaikuttavuuden 
tehostaminen

Koordinoivan 
opotoiminnan ja 
yrittäjyyskasvatuksen 
tehostaminen 
nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseksi

Nuorten kesätyösetelien 
käytön kehittäminen

Kymenlaakson 
työllisyysohjelman 

laadinta

Digitaaliset välineet 
työllisyyden 

edistämisessä

Kohtaanto-ongelman 
ratkaisumallien 
kehittäminen

Tässä kuvassa vain järjestys, aikatauluhahmotelma projektimäärittelylomakkeella



Kuusankosken 
yhtenäiskoulu 
ja monitoiminta
-ympäristö

HINKU -foorumi

Kymijoen rantareitti

Perhe- ja 
lähisuhde-
väkivallan 
ehkäisy

Katujen 
kunnossapito ja 
parannustyöt

Valkealan 
yhtenäiskoulu -
uuden ajan 

monitoiminnallinen 
oppimisympäristö

Hyvän mielen 
koulu -hanke

Liikenneturvallisuusmallin luominen 
kouluihin ja päiväkoteihin

Käyrälammen 
kehittämishanke

Liikenneturvallisuuskasvatus

Sitran tulevaisuuslaboratorio

Asuin- ja 
oppimisympäri
stöjen 
turvallisuus

Esteettömyys
Lähiturvallisuus

Liikenneturvallisuus

Luonto ja 
ympäristö Turvallisuusfoorumi ja 

-imago

Turvallisuus-
viestintä

Hyvien 
väestösuhteiden 
edistäminen

2030

Kestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja 
mittaaminen kunnissa -verkostotyö 

Hyvinvoinnin kasvun tiekartta vuoteen 2030  

Keskustan 
yhtenäiskoulu ja 
varhais-
kasvatuskeskus

Inkeroisten 
yhtenäiskoulu -
monitoiminta-
ympäristö

Tässä kuvassa vain järjestys, aikatauluhahmotelma projektimäärittelylomakkeella

Arjen 
turvallisuus

2021 2022 2023 2024 2025  2026  2027 2028 2029  2030-


