Kutsu
Kymenlaakson liikennepäivä tiistaina 30.10.2018.
Miten Kotkan ja Kouvolan välistä henkilöjunaliikennettä tulisi kehittää? Mitä mahdollisuuksia ns. uudet liikennepalvelut avaavat Kouvolan ja Kotkan seudun asukkaiden liikkumiseen? Miten kaupungit ja kunnat voivat varautua koko ajan kiristyviin energia- ja ilmastopolitiikan vaatimuksiin liikenteessä?
Näistä ja monista muista teemoista kuullaan asiantuntevia puheenvuoroja ja käydään keskustelua Kymenlaakson liikennejärjestelmäryhmän järjestämässä liikenneasioiden ajankohtaispäivässä. Aamupäivällä kuullaan päivän aiheeseen liittyviä asiantuntijapuheenvuoroja, minkä jälkeen iltapäivällä jakaudutaan kahteen seudulliseen
ryhmään, joista toinen syventää aamupäivän teemoja Kouvolan näkökulmasta ja toinen Etelä-Kymenlaakson
näkökulmasta.
Hallintokuntien ja päättäjien osallistuminen keskusteluun on korvaamattoman arvokasta! Tästä syystä toivomme, että osallistuisitte liikennepäivään kertomaan kokemuksianne ja ajatuksianne Kymenlaakson liikenteestä
ja ihmisten liikkumistarpeista oman toimintanne kannalta.
Pyydämme, että ilmoittaudutte tilaisuuteen viimeistään perjantaihin 19.10.2018 mennessä sähköpostitse
osoitteeseen tapio.kinnunen@strafica.fi. Ilmoita samalla osallistutko koko päivään, vai pelkästään aamu- tai
iltapäivän ohjelmaan.
Tarvittaessa lisätietoja voi tiedustella Strafica Oy:n Tapio Kinnuselta (050 325 2984) tai Markku Kivarilta
(040 527 1277).
Ajankohta:
Paikka:
Ohjelma:

Tiistai 30.10.2018 klo (aamukahvi: 8:45) 9:15 – 15:30
Kouvola-talo, Varuskuntakatu 11, Kouvola.
kts. seuraava sivu.

Tilaisuuden teemaan liittyen suosittelemme saapumista Kouvolaan junalla, jos se aikataulujenne kannalta on mahdollista.
Juna-aikataulut Etelä-Kymenlaaksosta
saapuville:
Kotka
Kouvola
08:03
08:48

Juna-aikataulut Helsingin suunnasta saapuville:
Kouvolaan saapuvat
08:26

Kouvola
12:53
15:57
17:52

Kouvolasta lähtevät
12:20 ja 13:20
16:09

Kotka
13:37
16:43
18:36

Terveisin,
Kymenlaakson Liikennejärjestelmätyöryhmä

OHJELMA
8:45 – 9:15
9:15– 12:00

Kahvit
Kaikille yhteinen osio
- Tilaisuuden avaus
Teema: Ilmasto ja energia (09:20 – 10:20):
- Liikenteen päästötavoitteet, Heikki Liimatainen, TTY
- Jalankulun ja pyöräilyn kehittämisohjelma, Maija Rekola, Liikennevirasto
- Hiilineutraali Kymenlaakso, Anna-Riikka Karhunen, Kymenlaakson liitto
- Tietoisku ajankohtaisiin liikenteen päästöasioita sivuaviin selvityksiin
Tauko 10 min
Liikkuminen maakunnan sisällä (10:30 - 12:00)
- Raideliikenteen avaaminen kilpailulle: Case Kotka-Kouvola, Joel Karjalainen, LVM
- Taajamajunayhteyden kehittämishanke välillä Kotka-Kouvola (AIKO), Petri Kähärä, XAMK
- Tunnistetaanko kunnan rooli uusien liikkumispalveluiden ja uusiutuvien käyttövoimien mahdollistajana? Mika Kulmala, Tampereen kaupunki
Herättelykeskustelu iltapäivän työpajoja varten
- Ihmiskeskeinen näkökulma ja kansalaisdemokratian toteutuminen liikennejärjestelmässä,
puhujana Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto
- Esitetään kysymyksiä osallistujille pohdittavaksi iltapäivää varten
Yhteenveto ja johdanto iltapäivään, 5 min
12:00–13:00 Lounas (omakustanteinen)
Seuturyhmien omat osiot (13:00-15:30)
Liikennestrategian aiesopimuksen toteutuminen

Liikennestrategian aiesopimuksen toteutuminen

Liikenteen ilmasto- ja energiateemojen käsittely Kouvolassa/Kotkan seudulla (45 min)
Kotka/Haminan ilmasto- ja energiaohjelmat
Kuntastrategiat
- Tarkennetaan pienryhmissä

Kouvolan ympäristöohjelma
Kouvolan kaupunkistrategia
- Tarkennetaan pienryhmissä

Kahvitauko 20 min
Liikkuminen Kouvolassa/Kotkan seudulla (50 min)
Kotkan seudun kestävän liikkumisen hankkeiden esittelyt (20 min):
- XAMKin liikenneanalyysin esittely
- Kestävä työmatkaliikkuminen
- Kaupunkipyörät Kotkassa

Kouvolan kestävän liikkumisen hankkeiden esittelyt (20 min):
- Kouvolan kulkutapakysely
- Matkakeskushanke
- Kaupunkipyörät Kouvolassa

Pienryhmätyöt (learning café, 30 min)
- Teemapöydissä (kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmien laadinta / taajamajunayhteyden kehittäminen)

Pienryhmätyöt (learning café, 30 min)
- Teemapöydissä (kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmien laadinta / taajamajunayhteyden kehittäminen)

Yhteenveto 10 min
(Lopetus 15:30)

