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10 Kymenlaakso

10.1 Kuntatyypit ja 
kulttuuripalvelujen sijainti

Kymenlaakson maakunta jakautuu kahteen seutukun-
taan ja seitsemään kuntaan. Vuonna 2010 kuntia oli 
kymmenen. Kymenlaaksolla on kaksi maakuntakes-
kusta: Kotka ja Kouvola. Kotkassa sijaitsevat muun 
muassa maakunnan liiton hallinto ja keskussairaala. 
Kouvola on ollut vuoden 2009 kuntaliitosten jälkeen 
asukasluvultaan maakunnan suurin kaupunki: vuo-
den 2010 lopussa Kouvolan asukasluku oli 88 072. Sa-
maan aikaan asukasluvultaan maakunnan toiseksi suu-
rimmassa kaupungissa Kotkassa asui 54 824 henkilöä.

Kaikissa Kymenlaakson kunnissa on tarjolla joita-
kin tarkasteltavista kulttuuripalveluista. 

Kymenlaakson maakunnassa ei ole lainkaan taajaan 
asuttuja kuntia. Suurin osa tarkasteltavista kulttuuri-
palveluista on keskittynyt kaupunkimaisiin kuntiin 
(Kartta 10.1). Valtionosuuslaitoksista maaseutumai-
sissa kunnissa toimivat vain Miehikkälän museot. 
Valtionavustusta saavista kulttuuritapahtumissa kau-
punkimaisten kuntien ulkopuolella järjestetään vain 
Iitin Musiikkijuhlat.

Valtionosuuslaitosten ja kulttuuritapahtumien 
ohella myös suurin osa taiteen perusopetuksen op-
pilaitosten päätoimipisteistä sijaitsee Kymenlaakson 
kaupunkimaisissa kunnissa. Kaikkiaan taiteen pe-
rusopetuksen oppilaitosten pää- tai sivutoimipisteitä 
toimi vuonna 2008 kaikissa kunnissa Miehikkälää 
lukuun ottamatta.

KYMENLAAKSO
Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl

Taajaan asutut: - kpl

Maaseutumaiset: 4 kpl

Yhteensä: 7 kpl

Väkiluku 182 226

Väestötiheys 35,4 as./km²

Kokonaispinta-ala 7 455,5 km²

Valtionosuuslaitokset Valtionosuusmuseot: 3 kpl 

(60 742 as./museo)

Valtionosuusteatterit: 2 kpl 

(91 113 as./teatteri)

Valtionosuusorkesterit: 

1 kpl8 (182 226 as./

orkesteri)

Valtionavustusta 

saavat valtakunnalliset 

kulttuuritapahtumat

4 kpl (45 556,5 as./

tapahtuma)

Taiteen perusopetuksen 

päätoimipisteet

9 kpl (20 247,3 as./

päätoimipiste)

Taiteen aluekeskukset 2 kpl

Alueellinen taidetoimikunta Kaakkois-Suomen 

taidetoimikunta (toimialue: 

Kymenlaakso ja Etelä-

Karjala)

Kulttuuritoimialan työllisten 

osuus alueen kaikista 

työllisistä (%)

2,17 %

Taulukko 10.1.

Kulttuuria kartalla
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Taiteen aluekeskuksista Kymenlaaksossa toimivat 
Kotkan valokuvakeskus sekä Kymenlaakson lasten-
kulttuuriverkosto, joka yhdessä Etelä-Karjalan lasten-
kulttuurikeskus Metkun kanssa muodostaa Kaakon 
lasten ja nuorten kulttuuriverkoston. Kaakon lasten 
ja nuorten kulttuuriverkosto kuuluu valtakunnalli-
seen Taikalamppu-lastenkulttuuriverkostoon, ja sen 
toiminta kattaa kaikki Kymenlaakson lastenkulttuu-
riverkostoon kuuluvat kunnat (Iitti, Kotka, Kouvola, 
Hamina, Virolahti, Miehikkälä ja Pyhtää) sekä Etelä-
Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkuun kuuluvat kun-
nat (Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Imatra, Lappeen-
ranta, Taipalsaari, Lemi, Savitaipale ja Luumäki).

10.2 Yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset ja 
kulttuuripalvelujen sijainti

Yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokustan-
nukset (Kartta 10.2) olivat vuonna 2009 korkeimmat 
maakunnan kaupunkimaisissa kunnissa: Kotkassa (23 
€/asukas), Kouvolassa (22 €/asukas) ja Haminassa (18 
€/asukas). Matalimmat nettokustannukset olivat Mie-
hikkälässä (8 €/asukas). Kymenlaakson kuntien ylei-
sen kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokustannuk-
set olivat keskimääräistä korkeammat: Kymenlaakson 
kuntien keskiarvo oli 15,1 €/asukas, kun koko maan 
kuntien keskiarvo oli 11,6 €/asukas 

Kartta 10.1. Kulttuuripalvelujen sijainti kuntatyypeittäin Kymenlaaksossa. 



97

Kartoituksessa tarkasteltavista kulttuuripalveluista 
suurin osa sijaitsi kunnissa, joissa yleisen kulttuuri-
toimen asukaskohtaiset nettokustannukset kuuluivat 
maakunnan korkeimpiin (Kotka ja Kouvola). 

10.3 Valtionosuuslaitosten (museot, 
teatterit ja orkesterit) sijainti

Kymenlaaksossa valtionosuuslaitoksia toimii maakun-
takeskuksissa Kouvolassa ja Kotkassa sekä Miehikkä-
lässä, joka on asukasluvultaan maakunnan pienin kun-
ta (Kartta 10.3). Valtionosuusmuseoiden palvelut ovat 
laitoksista kattavimmin maakunnan asukkaiden saa-
vutettavissa: valtionosuusmuseoita toimii useita sekä 
maakunnassa että 30 kilometrin säteellä maakunnan 
lähikunnissa (Kartta 10.4). Alueellista saavutettavuut-

ta kuvaavat kehät kattavat lähes koko maakunnan.
Valtionosuusteattereita ja -orkestereita toimii vain 

maakuntakeskuksissa, ja niiden palvelut ovat pääosin 
naapurikuntien asukkaiden saavutettavissa 30 kilo-
metrin säteellä (Kartat 10.5 ja 10.6). Lähikunta Lah-
dessa on tarjolla kaikentyyppisten valtionosuuslaitos-
ten tarjoamia kulttuuripalveluita.

Kymenlaakson orkesteri Kymi Sinfoniettaa kuvaa-
va symboli on merkitty sekä Kotkaan että Kouvolaan, 
sillä kyseessä on kahden kaupungin orkesteri: orkesteri 
koostuu vuoden 1998 lopussa yhdistettyjen Kotkan 
ja Kouvolan kaupunginorkestereiden muusikoista ja 
esiintyy molemmilla paikkakunnilla. Valtionosuusso-
velluksessa orkesterin kotikunnaksi on merkitty Kou-
vola. Tässä orkesterin symboli on merkitty todellista 
tilannetta vastaavasti kumpaankin kaupunkiin.

Kartta 10.2. Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset ja kulttuuripalvelujen sijainti. 
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Kartat 10.3–10.6. Asukkaat sekä valtionosuuslaitokset Kymenlaaksossa ja lähikunnissa: 10.3) kaikki valtionosuuslaitokset, 10.4) 
valtionosuusmuseot 30 kilometrin säteellä9, 10.5) valtionosuusteatterit 30 kilometrin säteellä sekä 10.6) valtionosuusorkesterit 30 
kilometrin säteellä.
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10.4 Valtionavustusta 
saavien valtakunnallisten 
kulttuuritapahtumien sijainti

Valtionavustusta saavia kulttuuritapahtumia järjes-
tetään Kymenlaaksossa maakuntakeskuksissa sekä 
maaseutumaisessa Iitissä, joka on asukasluvultaan 
maakunnan neljänneksi suurin kunta (Kartta 10.7). 
Kymenlaakson lähikunnissa valtionavustusta saavia 
kulttuuritapahtumia järjestetään Lahdessa, Loviisassa 
ja Mäntyharjulla10. 

Alueellista saavutettavuutta kuvaavat kehät katta-
vat suurimman osan Kymenlaakson kunnista (Kartta 
10.8). Kuitenkin esimerkiksi Kouvolan suuren pinta-
alan takia keskustaan asetettu ympyrä ei kata koko 
kunnan aluetta. Lisäksi kehien ulkopuolelle jää eten-
kin maakunnan kaakkoisosan kuntia. 

10.5 Taiteen perusopetuksen 
toimipisteiden sijainti

Eniten taiteen perusopetuksen päätoimipisteitä toimii 
asukasluvultaan maakunnan kolmanneksi suurim-
massa kunnassa Haminassa, jossa tarjotaan tiedossa 
olevista aloista maakunnan ainoana kuntana perus-
opetusta esittävissä ja visuaalisissa taiteissa (Kartat 
10.9. ja 10.10). 

Useampia taiteen perusopetuksen päätoimipisteitä 
toimii Haminan lisäksi asukasluvultaan maakunnan 

suurimmissa kaupungeissa Kotkassa ja Kouvolassa. 
Näissä kolmessa kunnassa asuu valtaosa maakunnan 
7–15-vuotiaista. Määrällisesti vähiten ikäluokkaan 
kuuluvia on Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kun-
nissa, joista Pyhtäällä ja Virolahdella toimii taiteen pe-
rusopetuksen sivutoimipisteitä.

Korkeimmat taiteen perusopetuksen asukaskoh-
taiset nettokustannukset olivat Iitissä (10 €/asukas), 
jossa toimii yksi taiteen perusopetuksen päätoimipiste. 
Eniten päätoimipisteitä omaavassa Haminassa netto-
kustannukset olivat 6 €/asukas. 

10.6 Kulttuuriala 
kansalaisopistoissa

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön nettokustan-
nukset olivat maakunnan korkeimmat Haminassa 
(32 €/asukas), jonka kansalaisopistossa kulttuurialan 
opetustuntien osuus kaikista opetustunneista oli maa-
kunnan toiseksi korkein (63,8 %) (Kartta 10.11). 
Kulttuurialan opetustuntien osuus kaikista opetus-
tunneista oli matalin maakuntakeskuksissa Kouvolas-
sa ja Kotkassa toimivissa kansalaisopistoissa. 

Matalimmat kansalaisopistojen vapaan sivistystyön 
nettokustannukset olivat Pyhtäällä (9 €/asukas) ja Vi-
rolahdella (10 €/asukas), joissa myös yleisen kulttuuri-
toimen, museoiden, teattereiden ja orkestereiden sekä 
kirjaston nettokustannukset kuuluivat maakunnan 
matalimpiin.

Kartat 10.7–10.8. Valtionavustusta saavat kulttuuritapahtumat Kymenlaaksossa ja lähikunnissa 30 kilometrin säteellä
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Kartat 10.9–10.10.  Taiteen perusopetus Kymenlaaksossa: 10.9) taiteen perusopetuksen pää- ja sivutoimipisteet sekä taiteen perusopetuksen 
nettokustannukset, 10.10) taiteen perusopetuksen päätoimipisteiden taiteenalat ja 7–15-vuotiaat kunnassa

Verrattuna koko maan kuntien keskiarvoon (29,2 
€/asukas), Kymenlaakson kuntien kansalaisopistojen 
vapaan sivistystyön asukaskohtaisten nettokustannus-
ten keskiarvo (20,4 €/asukas) oli matalampi.

10.7 Yleisen kulttuuritoimen 
työntekijät

Kymenlaaksossa päätoimisia yleisen kulttuuritoimen 
työntekijöitä toimi kaikissa maan kaupunkimaisissa 
kunnissa (Kartta 10.12). Näissä maakunnan asukaslu-
vultaan suurimmissa kunnissa myös yleisen kulttuuri-
toimen nettokustannukset olivat vuonna 2009 maa-
kunnan korkeimpia. Sivutoimisia työntekijöitä toimi 
kaupunkimaisen Kouvolan lisäksi maaseutumaisissa 
Pyhtään ja Virolahden kunnissa. 

Pää- ja sivutoimisten työntekijöiden yhteenlasketut 
henkilötyövuodet olivat Kymenlaaksossa sitä suurem-
mat mitä korkeampi kunnan asukasluku oli (Kartta 
10.13). Yleisen kulttuuritoimen palvelut toteutetaan 
ostopalveluina Miehikkälässä, jossa yleisen kulttuuritoi-
men nettokustannukset olivat maakunnan matalimmat.

10.8 Kulttuurin nettokustannukset

Kymenlaaksossa yleisen kulttuuritoimen nettokustan-
nukset olivat korkeimmat kaupunkimaisissa kunnis-
sa ja matalimmat maaseutumaisissa kunnissa (Kartta 

10.14). Museoiden, teattereiden ja orkestereiden kus-
tannukset olivat korkeimmat Kotkassa (129 €/asu-
kas), jossa myös yhteenlasketut kustannukset (Kartta 
10.15) olivat huomattavasti muita kuntia korkeam-
mat (152 €/asukas). Toiseksi korkeimmat yhteen-
lasketut kustannukset olivat Miehikkälässä (90 €/
asukas), jossa kustannukset museoiden, teattereiden 
ja orkestereiden luokassa olivat maakunnan toisek-
si korkeimmat (82 €/asukas). Miehikkälässä toimii 
yksi valtionosuusmuseo, kun taas Kouvolassa, jossa 
valtionosuuslaitoksia on Kotkan ohella maakunnan 
eniten, museoiden, teattereiden ja orkestereiden net-
tokustannukset (35 €/asukas) ja yhteenlasketut (57 €/
asukas) kustannukset olivat maakunnan kolmanneksi 
korkeimmat.

Kirjaston nettokustannukset (Kartta 10.16) olivat 
maakunnan korkeimmat (56 €/asukas) kaupunki-
maisessa Kouvolassa ja maaseutumaisessa Pyhtään 
kunnassa, jossa yhteenlasketut kustannukset (Kart-
ta 10.15) olivat maakunnan toiseksi pienimmät. 
Matalimmat kirjaston nettokustannukset olivat 
Miehikkälässä (42 €/asukas), jossa taas yleisen kult-
tuuritoimen nettokustannukset olivat maakunnan 
matalimmat (8 €/asukas).

Yhteenlasketut yleisen kulttuuritoimen, museoiden, 
teattereiden ja orkestereiden sekä kirjaston nettokus-
tannukset (Kartta 10.17) olivat korkeimmat Kotkassa 
(205 €/asukas). Toisessa maakuntakeskuksessa Kouvo-
lassa yhteenlasketut kustannukset olivat maakunnan 
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Kartta 10.11. Kansalaisopistot ja kulttuurialan opetustunnit Kymenlaaksossa

kolmanneksi korkeimmat (113 €/asukas). Toiseksi 
korkeimmat yhteenlasketut kustannukset olivat Mie-
hikkälässä (132 €/asukas), jossa yleisen kulttuuritoi-
men ja kirjaston asukaskohtaiset nettokustannukset 
olivat maan matalimmat, mutta museoiden, teatterei-
den ja orkestereiden nettokustannukset taas maakun-
nan toiseksi korkeimmat. Matalimmat yhteenlasketut 
kustannukset olivat maaseutumaisissa Iitin ja Virolah-
den kunnissa (67 €/asukas). 

Edellä tarkastelluissa taiteen perusopetuksen asu-
kaskohtaisissa nettokustannuksissa (Kartta 10.9) erot 
kuntien välillä olivat pieniä. Korkeimmat kustannuk-
set olivat Iitissä (10 €/asukas), jossa taas yhteenlas-
ketut kustannukset (Kartta 10.17) olivat maakunnan 
matalimpia. Kunnassa kansalaisopistojen vapaan si-

vistystyön asukaskohtaiset nettokustannukset olivat 
maakunnan kolmanneksi korkeimmat (28 €/asukas). 

Virolahdella yhteenlasketut yleisen kulttuuritoi-
men, museoiden, teattereiden ja orkestereiden sekä 
kirjaston nettokustannukset olivat Iitin ohella maa-
kunnan matalimmat. Kunnassa myös kansalaisopis-
tojen vapaan sivistystyön asukaskohtaiset nettokus-
tannukset (Kartta 10.11) olivat maakunnan kunnista 
toiseksi matalimmat (10 €/asukas). Kunnan taiteen 
perusopetuksen kustannukset eivät olleet tiedossa.
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Kartat 10.12–10.13. Yleisen kulttuuritoimen työntekijät Kymenlaaksossa: 10.12) päätoimiset työntekijät 
ja yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset, 10.13) yleiseen kulttuuritoimeen kohdistuvat henkilötyö-
vuodet (kaikki kulttuuritoimen työntekijät yhteensä)
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Kartat 10.14–10.17. Asukaskohtaiset nettokustannukset Kymenlaaksossa: 10.14) yleinen kulttuuritoimi, 10.15) yleinen kulttuuritoimi + 
museot, teatterit ja orkesterit, 10.16) kirjasto, 10.17) yleinen kulttuuritoimi + museot, teatterit ja orkesterit + kirjasto
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Taulukko 10.2.

Kunta Nettokustannukset, €/asukas Asukkaat 
31.12.2010 

7–15-
vuotiaat  

Päätoimiset 
yl. 
kulttuuri-
toimen 
työntekijät 

Yl. 
kulttuuri-
toimeen 
kohdistuvat 
henkilö-
työvuodet 
yhteensä 

Yl. 
kulttuuri-
toimi 

Yl. 
kulttuuri-
toimi + 
museot, 
teatterit 
ja 
orkesterit 

Kir-
jasto 

Yl. 
kulttuuri-
toimi + 
museot, 
teatterit 
ja 
orkesterit 
+ kirjasto 

Taiteen 
perus-
opetus 

Kansalais-
opistojen 
vapaa 
sivistystyö 

Hamina 18 32 53 85 6 32 21 400 2008 1 1 
Iitti 10 12 55 67 10 28 7 005 675  - 1 
Kotka 23 152 53 205 Ei tietoa 30 54 824 5097 3 3 
Kouvola 22 57 56 113 9 21 88 072 8332 5 5,15 

Miehikkälä 8 90 42 132 Ei tietoa 13 2 210 198  - Ulkoistettu 
Pyhtää 11 13 56 69 6 9 5 355 583  - 0,5 

Virolahti 14 24 43 67 Ei tietoa 10 3 516 303  - 0,3

 


