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KOLIN MATKAILUVISIO
17.12.2020

KOLIN ISO KUVA 2050 –TYÖSSÄ
MUODOSTETTU VISIO JA
KEHITTÄMISTAVOITTEET

2 000 työpaikkaa: matkailu,
palvelut, kauppa,
kuljetusala, koulutus,
pienteollisuus

Kolin visio 2050:
”Kolin matkailuvolyymin kymmenkertaistaminen
nykyisestä vuoteen 2050 mennessä ja sen myötä
vaikutusalueen merkittävä kehittyminen.
Myönteinen vaikutus Lieksan ja Juuan työpaikkoihin
ja väkilukuun”
25 000 vuodepaikkaa
vuoteen 2050 mennessä.
Kolin toimintojen
kehittäminen nykyistä
ympärivuotisemmaksi
kansainvälistyvälle
asiakaskunnalle
Alueen ulkoisen ja sisäisen
saavutettavuuden
paraneminen,
ympärivuotisuuden
varmistaminen, perus- ja
lukiokoulutuksen säilyminen,
”Koli-instituutti”

Suunnittelualueen pysyvän ja
osa-aikaisen asumisen
kolminkertaistaminen
nykyisestä

Juuan, Paalasmaan,
Nunnanlahden, Lieksan ja
Vuonislahden kehittyminen
Kolin kasvun myötä
2
1.11.2016

VISION MUODOSTAMISTAPA

Juuka

• Visio muodostetaan erikseen jokaiselle vuosikymmenelle ja maali on vuodessa 2050
• Visio rakennetaan yhdessä kaavatöiden ohjausryhmän ja keskeisten toimijoiden edustajien kanssa
• Visiossa huomioidaan nopeasti muuttunut matkailun toimintaympäristö ja pyritään mahdollisuuksien mukaan
ennakoimaan tulevia muutoksia.
• Vision sisältö ja tavoitteet konkretisoidaan matkailua (majoituskapasiteetti ja matkailutulo) sekä alueen väestöä ja
työpaikkoja koskeviksi konkreettisiksi mitoitustavoitteiksi – ne ovat strategisen yleiskaavan keskeisin sisältö ja
maankäytön suunnittelun pohja
• Vision muodostaminen edellyttää strategisia valintoja ja visiossa kuvataan ne polut ja keinot, joilla tavoitteisiin
päästään. Visiossa kuvataan toimenpiteiden kohdentumista alueittain.
• Visioprosessin peilinä on Kolin Iso Kuva 2050 –prosessin visio ja tavoitteet, joita tarkastellaan tavoitteellisesti, mutta
päivitetty matkailun toimintaympäristö ja kehittämisen realiteetit huomioiden

TARKASTELUALUE

• Lähtötilannetta tarkastellaan Kolin vaikutusalueen
strateginen yleiskaava 2040+ suunnittelualueella
• Suunnittelualueeseen kuuluvat Kolin matkailun
ydinalue (Kolin kylä lähivyöhykkeineen), Loma-Kolin
alue, Ahmovaaran kylä lähialueineen, Nunnanlahti,
Paalasmaa ja Vuonislahti

Juuka

LÄHTÖTILANNE (2019-2020)

Juuka

Lähtötiedot (voivat joiltakin osin poiketa strategisen yleiskaavan aluerajauksesta)
Käyntimäärät
Kolin kansallispuistossa *)

Kolin alueen
yritysten
yhteenlaskettu
liikevaihto

Työpaikkoja
suunnittelualueella

LIEKSA

13,4 M€ ****)

145 htv ****)

JUUKA

2,4 M€ *****)

25 htv *****)

YHTEENSÄ

201 800

Matkailun
kaupallisten
vuodepaikkojen
lukumäärä
alueella
Rekisteröity ja
rekisteröimätön
majoitus

2 500 **)

Matkailutulo
vuodessa *)

19,5 M€

Kävijöiden
rahankäytön
paikallistaloudellinen
Kokonaistyöllisyysvaikutus *)

150 htv

Pysyviä
asukkaita
suunnittelualueella

917 ***)

Lomaasuntoja
suunnittelualueella

1 117 ***)

15,8 M€

*) Lähde: Kolin biosfäärialueen luontomatkailusuunnitelma 2020–2025, Metsähallitus
**) Sisältää sekä majoitusliikkeiden että mökkien vuodepaikat, Lähde: Kolin alueen matkailun tulo- ja työllisyystutkimus, Itä-Suomen yliopisto, 2014
***) Lähde: Tilastokeskus, YKR-ruutuaineisto
****) Lähde: Lieksan Kehitys Oy, kaikki matkailuun vaikuttavat toimijat (matkailupalveluyritykset, ravintolat, ohjelmapalvelut, liikenne, kaupat ja yhdistykset)
*****) Lähde: Juuan kunta, kaikki matkailuun vaikuttavat toimijat (matkailupalveluyritykset, ravintolat, ohjelmapalvelut, liikenne, kaupat ja yhdistykset)

LÄHTÖTILANNE: SAAVUTETTAVUUS JA LIIKENNE / TULOSUUNNAT

1 h Joensuuhun > jatkoyhteys kimppataksilla Kolille 1 h = 2 h
tai
1 h Kuopioon > jatkoyhteys linja-autolla Ahmovaaraan 4 h 14 min > jatkoyhteys taksilla Kolille 8 min = 5 h 22 min
4 h 30 min Joensuuhun > jatkoyhteys kimppataksilla Kolille 54 min = 5 h 24 min

HELSINKI

6 h Joensuuhun > jatkoyhteys kimppataksilla Kolille 54 min = 6 h 54 min
5 h 52 min
Yhteys puuttuu
4 h 46 min Joensuuhun > jatkoyhteys kimppataksilla Kolille 54 min = 5 h 40 min

TAMPERE

Yhteys puuttuu

KOLI

5 h 37 min
Yhteys puuttuu
7 h 48 min Joensuuhun > jatkoyhteys kimppataksilla Kolille 54 min = 8 h 42 min

OULU

5 h 29 min Ahmovaaraan > jatkoyhteys taksilla Kolille 8 min = 5 h 37 min

4 h 13 min

Henkilöauto: GoogleMaps kaupungista kaupunkiin
Juna: aikataulun mukaan rautatieasemalta rautatieasemalle
Lento: aikataulun mukaan lentoasemalta lentoasemalle
Linja-auto: aikataulun mukaan linja-autoasemalta linjaautoasemalle
Nopeimmat ajat 05/2020, 10-12/2020
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LÄHTÖTILANNE: SAAVUTETTAVUUS JA LIIKENNE / TULOSUUNNAT

Yhteys puuttuu
5 h 27 min Joensuuhun > jatkoyhteys kimppataksilla Kolille 54 min = 6 h 21 min

KUOPIO

4 h 4 min Ahmovaaraan > jatkoyhteys taksilla Kolille 8 min = 4 h 12 min
2 h 3 min

Yhteys puuttuu
1 h 47 min Kuopioon > jatkoyhteys linja-autolla Ahmovaaraan 4 h 27 min > jatkoyhteys taksilla Kolille 8 min = 6 h 22 min

KAJAANI

6 h 2min Ahmovaaraan > jatkoyhteys taksilla Kolille 8 min = 6 h 10 min

KOLI

2 h 3 min

4 h 15min Joensuuhun > jatkoyhteys kimppataksilla Kolille 1 h = 5 h 15 min
tai
3 h 10 min Kuopioon > jatkoyhteys linja-autolla Ahmovaaraan, jatkoyhteyttä ei samana päivänä = + 20 h
8 h 15 min Joensuuhun > jatkoyhteys kimppataksilla Kolille 54 min = 9 h 9 min

PIETARI

10 h Joensuuhun > jatkoyhteys linja-autolla Ahmovaaraan 59 min > jatkoyhteys taksilla Kolille 8 min = 11 h 7 min
6 h 1 min

Henkilöauto: GoogleMaps kaupungista kaupunkiin
Juna: aikataulun mukaan rautatieasemalta rautatieasemalle
Lento: aikataulun mukaan lentoasemalta lentoasemalle
Linja-auto: aikataulun mukaan linja-autoasemalta linjaautoasemalle
Nopeimmat ajat 05/2020, 10-12/2020
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TULOSUUNNAT /

HELSINKI

Helsingistä ei ole suoraa joukkoliikenneyhteyttä Kolille. Junalla ja linja-autolla pääsee Joensuuhun, josta on linja-autoyhteys Ahmovaaraan. JoensuuKoli välillä operoi lisäksi kimppataksi kahdesti päivässä. Junalla pääsee lisäksi myös Vuonislahdelle, josta vesibussilla (kesästä 2021 alkaen) yhteys
Kolille kesäaikaan. Lähimmät lentoasemat ovat Joensuussa ja Kuopiossa, joihin mm. Finnair lentää päivittäin.
4 h 14 min

Ajallisesti nopein vaihtoehto

Vaihto Nurmeksessa

1h

KUOPION
LENTOASEMA
1h

4 h 30 min

HELSINKI

AHMOVAARA
1h

JOENSUUN
LENTOASEMA

JOENSUUN
RAUTATIEASEMA
58 min

Kimppataksi

54 min
Kimppataksi

KOLI

45 min
VUONISLAHDEN
RAUTATIEASEMA
Liikennöi kesä-elokuussa

6h
JOENSUU
LINJA-AUTOASEMA

5 h 52 min

59 min
AHMOVAARA

Henkilöauto: GoogleMaps kaupungista kaupunkiin
Juna: aikataulun mukaan rautatieasemalta rautatieasemalle
Lento: aikataulun mukaan lentoasemalta lentoasemalle
Linja-auto: aikataulun mukaan linja-autoasemalta linjaautoasemalle
Nopeimmat ajat 05/2020
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TULOSUUNNAT /

TAMPERE

Tampereelta ei ole suoraa joukkoliikenneyhteyttä Kolille. Junalla pääsee Joensuuhun, josta on linja-autoyhteys Ahmovaaraan. Joensuu-Koli välillä
operoi lisäksi kimppataksi kahdesti päivässä. Junalla pääsee lisäksi myös Vuonislahdelle, josta kantosiipialuksella yhteys Kolille kesäaikaan. Lähimmät
lentoasemat ovat Joensuussa ja Kuopiossa, mutta Tampereelta ei ole suoria lentoja ko. lentoasemille. Linja-autolla ei ole suoraviivaista yhteyttä
Joensuuhun eikä Kolille, vaan matka vaatii useamman vaihdon.
Yhteys puuttuu

4 h 46 min

TAMPERE

JOENSUUN
RAUTATIEASEMA
58 min

54 min
Kimppataksi

KOLI

45 min
VUONISLAHDEN
RAUTATIEASEMA
Liikennöi kesä-elokuussa

Yhteys vain useamman vaihdon kautta esim. Helsinki – Varkaus – Joensuu kesto yli
10 h. > Koli.

5 h 37 min

Henkilöauto: GoogleMaps kaupungista kaupunkiin
Juna: aikataulun mukaan rautatieasemalta rautatieasemalle
Lento: aikataulun mukaan lentoasemalta lentoasemalle
Linja-auto: aikataulun mukaan linja-autoasemalta linjaautoasemalle
Nopeimmat ajat 05/2020
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TULOSUUNNAT /

OULU

Oulusta ei ole suoraa joukkoliikenneyhteyttä Kolille, mutta linja-autolla (yhteys Oulu-Kajaani-Joensuu) pääsee Ahmovaaraan, josta matkaa Kolille on
enää 9 km. Ahmovaarasta Kolille ei ole joukkoliikenneyhteyttä. Junalla pääsee Joensuuhun, josta on linja-autoyhteys Ahmovaaraan. Joensuu-Koli välillä
operoi lisäksi kimppataksi kahdesti päivässä. Junalla pääsee lisäksi myös Vuonislahdelle, josta kantosiipialuksella yhteys Kolille kesäaikaan. Lähimmät
lentoasemat ovat Joensuussa ja Kuopiossa, mutta Oulusta ei ole suoria lentoja ko. lentoasemille.
Yhteys puuttuu

7 h 48 min
Vaihto Pieksämäellä

OULU

JOENSUUN
RAUTATIEASEMA
58 min

54 min
Kimppataksi

KOLI

45 min
VUONISLAHDEN
RAUTATIEASEMA
Liikennöi kesä-elokuussa

5 h 29 min
AHMOVAARA
4 h 13 min

Henkilöauto: GoogleMaps kaupungista kaupunkiin
Juna: aikataulun mukaan rautatieasemalta rautatieasemalle
Lento: aikataulun mukaan lentoasemalta lentoasemalle
Linja-auto: aikataulun mukaan linja-autoasemalta linjaautoasemalle
Nopeimmat ajat 05/2020
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TULOSUUNNAT /

KUOPIO

Kuopiosta ei ole suoraa joukkoliikenneyhteyttä Kolille, mutta linja-autolla (yhteys Kuopio-Nurmes-Ahmovaara) pääsee Ahmovaaraan, josta matkaa
Kolille on enää 9 km. Ahmovaarasta Kolille ei ole joukkoliikenneyhteyttä. Junalla pääsee Joensuuhun Kouvolan kautta, josta on linja-autoyhteys
Ahmovaaraan. Joensuu-Koli välillä operoi lisäksi kimppataksi kahdesti päivässä. Junalla pääsee lisäksi myös Vuonislahdelle, josta on kantosiipialuksella
yhteys Kolille kesäaikaan. Kuopion lentoasema on yksi Kolin lähimmistä lentoasemista, joten lentoyhteyksiä Kolin suuntaan Kuopiosta ei ole.
Yhteys puuttuu

6 h 5 min
Vaihto Kouvolassa

KUOPIO

JOENSUUN
RAUTATIEASEMA
58 min

54 min
Kimppataksi

KOLI

45 min
VUONISLAHDEN
RAUTATIEASEMA
Liikennöi kesä-elokuussa

1 h 44 min

1 h 9 min
NURMES

2 h 3 min

AHMOVAARA
Henkilöauto: GoogleMaps kaupungista kaupunkiin
Juna: aikataulun mukaan rautatieasemalta rautatieasemalle
Lento: aikataulun mukaan lentoasemalta lentoasemalle
Linja-auto: aikataulun mukaan linja-autoasemalta linjaautoasemalle
Nopeimmat ajat 10/2020
11
2020-12-17

TULOSUUNNAT /

KAJAANI

Kajaanista ei ole suoraa joukkoliikenneyhteyttä Kolille, mutta linja-autolla (yhteys Kajaani-Kuhmo-Nurmes-Ahmovaara) pääsee Ahmovaaraan, josta
matkaa Kolille on enää 9 km. Ahmovaarasta Kolille ei ole joukkoliikenneyhteyttä. Junalla pääsee Kuopioon Pieksämäen kautta, josta on linja-autoyhteys
Nurmeksen kautta Ahmovaaraan. Kajaanin lentoasema on yksi Kolin lähimmistä lentoasemista, joten lentoyhteyksiä Kolin suuntaan Kajaanista ei ole.

Yhteys puuttuu

1 h 47 min

4 h 27 min

Vaihto Pieksämäellä

Vaihto Nurmeksessa

KAJAANI

KUOPION
RAUTATIEASEMA

AHMOVAARA

KOLI

6 h 2 min
Vaihto Kuhmo ja
Nurmes

AHMOVAARA
2 h 3 min

Henkilöauto: GoogleMaps kaupungista kaupunkiin
Juna: aikataulun mukaan rautatieasemalta rautatieasemalle
Lento: aikataulun mukaan lentoasemalta lentoasemalle
Linja-auto: aikataulun mukaan linja-autoasemalta linjaautoasemalle
Nopeimmat ajat 11/2020
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TULOSUUNNAT /

PIETARI

Pietarista ei ole suoraa joukkoliikenneyhteyttä Kolille. Junalla ja linja-autolla pääsee Joensuuhun, josta on linja-autoyhteys Ahmovaaraan. Joensuu-Koli
välillä operoi lisäksi kimppataksi kahdesti päivässä. Kolia lähimmät lentoasemat ovat Joensuussa ja Kuopiossa, joihin Pietarista pääsee lentäen Helsingin
kautta.
3 h 10 min
Vaihto Helsinki-Vantaalla

KUOPION
LENTOASEMA

Joukkoliikenteellä ei jatkoyhteyttä
saman päivän aikana

4 h 15 min

1h

Vaihto Helsinki-Vantaalla

JOENSUUN
LENTOASEMA

8 h 15 min
Vaihto Kouvola ja Pieksämäki

PIETARI

Kimppataksi

54 min

JOENSUUN
RAUTATIEASEMA

Kimppataksi

KOLI

10 h
JOENSUU
LINJA-AUTOASEMA
6 h 1 min

59 min

AHMOVAARA

Henkilöauto: GoogleMaps kaupungista kaupunkiin
Juna: aikataulun mukaan rautatieasemalta rautatieasemalle
Lento: aikataulun mukaan lentoasemalta lentoasemalle
Linja-auto: aikataulun mukaan linja-autoasemalta linjaautoasemalle
Nopeimmat ajat 12/2020
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SAAVUTETTAVUUS
ILTALENKKI

15
min

30
min

45
min

60
min

MAX 1 H (25 km/h) MATKA SÄHKÖPYÖRÄLLÄ
Max 1 h saavutettavuusvyöhyke ulottuu Pohjoisessa
Hattusaarelle ja Nunnanlahdelle, etelässä Hirvilahdelle ja
Romppalaan ja lännessä Martonvaaraan.

60 min
45 min
30 min
15 min

14
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30
min

SAAVUTETTAVUUS
PÄIVÄKÄVIJÄ
MAX 2 H AJOMATKA HENKILÖAUTOLLA

60
min

120
min

Max 2 h saavutettavuusvyöhyke ulottuu Pohjoisessa
Kajaaniin, etelässä Kiteen Kesälahdelle ja lännessä Kuopioon
ja Varkauteen.

30 min

60 min

120 min

15
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1h

2h

3h

4h

5h

6h

SAAVUTETTAVUUS
VIIKONLOPPUKÄVIJÄ
MAX 6 H AJOMATKA HENKILÖAUTOLLA
Max 6 h saavutettavuusvyöhyke ulottuu Pohjoisessa Rovaniemelle
ja Sallaan, etelässä Helsinkiin ja muualle pääkaupunkiseudulle ja
lännessä Tampereelle.
Venäjän puolella 6 h ajomatka kattaa koko Pietarin
kaupunkiseudun.
1h
2h

3h
4h
5h
6h

Pietari alle 6 h
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LÄHTÖTILANNE: LIIKENNEMÄÄRÄT PIELISEN YMPÄRILLÄ

Väylävirasto, Liikennemääräkartat, 05/2020

Liikennemäärä 2019, keskivuorokausiliikenne

Väylävirasto, Liikennemääräkartat, 05/2020

Liikennemäärä 2019, raskas liikenne,
keskivuorokausiliikenne

LÄHTÖTILANNE: LIIKENNEMÄÄRÄT PIELISEN YMPÄRILLÄ

Väylävirasto, Liikennemääräkartat raskasliikenne, 05/2020

Liikennemäärä 2019, keskivuorokausiliikenne

Väylävirasto, Liikennemääräkartat raskasliikenne, 05/2020

Liikennemäärä 2019, raskas liikenne,
keskivuorokausiliikenne

LIIKENNE-ENNUSTE
VUOTEEN 2050
MENNESSÄ ILMAN
MATKAILUN
KEHITTYMISTÄ
Lähde: valtakunnalliset
liikenne-ennusteet
(Liikennevirasto 2018).
Liite 2, sivu 9 (koko
dokumentin s. 182)

Kolintie, + 18 %
→ Lisäys 900
ajoneuvoa / vrk

Vt 6, + 19,6 %
→ Lisäys 2 400
ajoneuvoa / vrk

https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/
lts_201857_valtakunnalliset_liikenneennusteet_web.pdf

MATKAILUN TRENDEJÄ 2020 -LUVULLA JA NIIDEN
VAIKUTUKSIA KOLIN MATKAILUUN
Matkailussa jatkuva, vastuullisuutta korostava kasvutrendi
Korona-pandemia on voitettu, etäilystä on
tullut normi
Ilmastonmuutos jatkuu, kestävän ja
vastuullisen matkailun arvostus

Turvallisuusuhkia Euroopassa

Digitalisaation merkitys kasvaa voimakkaasti,
Travel-planner matkaketjut merkittävään rooliin
Hiljaisuus, pimeys ja puhtaus ovat matkailun
vetovoimatekijöitä

Trendit

Kansainväliset matkailijat palaavat

Matkailuliikennettä ohjaavat ekologiset valinnat

Suomi houkuttelee turvallisena matkakohteena

Some ohjaa matkailun valintoja, yksilöllistä
matkailua

Luonnon vetovoima houkuttelee

Vaikutukset

VAIKUTUKSET
MAANKÄYTTÖÖN
2020-LUVULLA
Ensisijainen
kehittämisvyöhyke

Potentiaalinen
kehittämisvyöhyke

Kehittämissuunta

Vesiliikenteen
kehitettävä yhteys,
talvella jäätie
Vesiliikenteen
satama

Matkailua palveleva
rautatieasema
Tien parantaminen
välillä Ahmovaara –
Kolin kylä ja kevyen
liikenteen väylä
välillä Kolin kylä –
Ylä-Koli – Loma-Koli satama
Radan sähköistys
(Joensuu-Lieksa)
Uusi eritasoliittymä

TOTEUTUMA ALUEITTAIN 2020-LUVULLA
KOLIN MATKAILUN YDINVYÖHYKE
(Kolin kylä lähialueineen)

LOMA-KOLIN ALUE

AHMOVAARA

MUUT ALUEET (Nunnanlahti,
Paalasmaa, Vuonislahti)

Rakentamiskohteet ja
muut investoinnit

3-5 uutta hotellia*)

1 hotelli, Caravan-alueet /
matkaparkit

1 hotelli

1 hotelli Vuonislahteen

Muutokset
vuodepaikoissa

1 000 vuodepaikkaa

200 vuodepaikkaa

200 vuodepaikkaa

100 vuodepaikkaa

Uudet kaupalliset ja
muut palvelut

Erillisiä ravintoloita, vuokraamo,
erikoiskauppa

erillisiä ravintoloita

Vuokraamo ja erillinen kahvila

retkeilykeskus

Liikenneyhteydet ja muu
infran kehittäminen

Tien parantaminen välillä AhmovaaraKolin kylä ja kevyen liikenteen väylä
välillä Kolin kylä - Ylä-Koli ja Kolin kylä satama, bussiyhteys ja 2 joukkoliikenteen vuoroa päivässä Kolin kylälle,
sähköauto- ja pyöräparkit, uusi satama
Purnulahteen

Uusi vesibussi (reittiyhteys
myös Purnulahteen), kevyen
liikenteen väylä välillä Kolin kylä
- Loma-Koli

Bussiterminaali Kolin porttiin
(Vt 6 itäpuolelle),
Liikenneturvallisuutta
parantavat toimenpiteet
Ahmovaaran liittymään,
mukaan lukien eritasoliittymä
Ahmovaaraan

Raiteilla pidemmät
ostoliikenteen sopimukset,
radan sähköistäminen
Joensuusta Lieksaan

Asuinrakentaminen
(pysyvä)

Ympärivuotista asumista ja vuokraasuntoja matkailu-työntekijöille

1-2 rivitaloa ja omakotitontteja

Nunnanlahti:
omakotitalorakentamiseen
soveltuvia rantatontteja

Lomarakentaminen

Kolin kylän ympärille uutta
lomarakentamista

Uusia huviloita hotellin
läheisyyteen

Loma-asuntoja Ahmovaaraan

Vuonislahteen lomaasuntotontteja, Paalasmaa
rantatontteja 6-7

Muut toimenpiteet

Asiakaslähtöisten palvelu-toimijoiden
aktiivinen haku, kestävän/vastuullisen
matkailun kehittäminen

Huomioidaan alueen luonto ja
maisema

* Sisältää mm. tavanomaiset hotellit, huoneistohotellit, Stop & Go -hotellit, retkeilyhotellit / retkeilymajat ym.

KONKREETTISET TOIMENPITEET JA
KEHITTÄMISEN KEINOT 2020-LUVULLA
KONKREETTISET TOIMENPITEET KOKO
SUUNNITTELUALUEELLA

KEINOT JA KEHITTÄMISPOLUT

Rakentamiskohteet ja muut investoinnit

Useita uusia hotellihankkeita alkaen Kolin matkailun
ydinvyöhykkeiltä

Kaavoitus ja aktiivinen investorihaku

Muutokset vuodepaikoissa

1 500 uutta vuodepaikkaa

Ympärivuotisen tarjonnan kehittäminen,
tapahtuma- ja aktiviteettitarjonta

Uudet kaupalliset ja muut palvelut

Uusia ravintoloita, vuokraamoja ja erikoiskauppaa

Kaavoitus ja palvelujen kehittäminen majoitusrakentamisen rinnalla

Liikenneyhteydet ja muu infran
kehittäminen

Ensisijaisia Ahmovaara-Koli tieyhteyden parantaminen ja
kevyen liikenteen yhteydet; turvallinen ja toimiva
bussiliikenne Kolin kylälle saakka, pysäköinnin järjestäminen
ydinalueella, saavutettavuuden parantaminen myös Kuopion
lentokentältä, Purnulahteen satama ja vesibussi, Kolin alueen
liittymien kehittäminen

Kaavoitus ja liikennesuunnittelu, vesiliikenneoperaattorin haku ja kehitystyö, radan
sähköistäminen välillä Joensuu-Lieksa aloitetaan,
työ valmistuu 2020-luvun aikana.

Asuinrakentaminen (pysyvä)

Uutta ympärivuotista asumista ydinvyöhykkeellä, uusia
vuokra-asuntoja läheltä majoituskohteita

Kaavoitus ja aktiivinen asuntomarkkinointi

Lomarakentaminen

Loma-asuntojen vaiheittainen uudistaminen, uudet
lomahuoneistot Ahmovaara, Kolin kylä, Loma-Koli ja
Vuonislahti

Kaavoitus ja markkinointi

Muut toimenpiteet

Asiakaslähtöisten palvelutoimijoiden aktiivinen haku,
Kolin matkailukeskukseen kestävän matkailun sertifikaatti
(Sustainable Travel Finland/STF)

Aktiivinen markkinointi

MATKAILUN TRENDEJÄ 2030 -LUVULLA JA NIIDEN
VAIKUTUKSIA KOLIN MATKAILUUN

Hiljaisuus, pimeys ja puhtaus korostuvat
edelleen matkailun vetovoimatekijöinä
Yksilölliset palvelut kysyttyjä

Ilmastonmuutosta ei voi pysäyttää
Kestävyys ja teknologiat ovat muuttaneet
liikkumisen, oman auton käyttö vähenee

Trendit

Kolin matkailukonseptit vetävät myös sesonkien
ulkopuolella

Digikaupan kautta räätälöityjen palvelujen osto

Sula Pielinen mahdollistaa pitkän vesimatkailusesongin

Sähkölentokoneiden operointi Kolille,
autonominen liikenne koko alueella

Vaikutukset

VAIKUTUKSET
MAANKÄYTTÖÖN
2030-LUVULLA
Ensisijainen
kehittämisvyöhyke

Potentiaalinen
kehittämisvyöhyke

Kehittämissuunta

Vesiliikenteen
kehitettävä yhteys
Vesiliikenteen yhteys
Kehitetty
Vesiliikenteen satama

§

Matkailua palveleva
rautatieasema

Tien parantaminen (Vt
6 liittymät) ja
pyöräväylä välillä
Ahmovaara– Kolin
kylä–Loma-Koli
Tie parannettu
Eritasoliittymä
Radan sähköistys
tehty (Joensuu-Lieksa)

TOTEUTUMA ALUEITTAIN 2030-LUVULLA
KOLIN MATKAILUN
YDINVYÖHYKE (Kolin kylä
lähialueineen)

LOMA-KOLIN ALUE

AHMOVAARA

MUUT ALUEET (Nunnanlahti,
Paalasmaa, Vuonislahti)

Rakentamiskohteet ja muut
investoinnit

2-4 hotellia (Kolin kylä ja
Ahmovaaran suunta)

2 hotellia, lomakiinteistöjä,
Caravan-alueet / matkaparkit

1-2 uutta hotellia (rakentamista
Kolin suuntaan)

hotelleja, Vuonislahti,
Rekiniemi, Paalasmaa,
Nunnanlahti, Kelvänsaari

Muutokset vuodepaikoissa

3 000 vuodepaikkaa

2 000 vuodepaikkaa

300 vuodepaikkaa

700 vuodepaikkaa

Uudet kaupalliset ja muut
palvelut

Shoppailukylä, erillisiä
ravintoloita, erikoiskauppaa

Erillisiä ravintoloita,
luontomatkailun
aktiviteettikeskus

Kaupallisia palveluja,
tuotantotoimintaa (portti)

Erillinen ravintola,
retkeilykeskus

Liikenneyhteydet ja muu infran
kehittäminen

Kevyen liikenteen väylä
(Ahmovaarasta),
sähkökäyttöiset liikennevälineet oman auton käytön
vähentyessä, vesiliikenne
Purnulahti – Vuonislahti

Vesimatkailun kohde, tiivis
yhteys Pielisen yli, pyöräväylä
välillä Kolin kylä – Loma-Koli

Kevyen liikenteen väylä Kolin
kylälle, sähköauto- ja
pyöräparkit

Vuonislahti ja Paalasmaa
risteilysatamat, lisävuorot
raideliikenteeseen

Asuinrakentaminen (pysyvä)

Omakotiasumista kylän
pohjoispuolelle

Vuokra-asuntoja ja
omakotitaloja

Vuokra-asuntoja ja
omakotitaloja

Tiivistä uutta kyläasumista

Lomarakentaminen

Loma-asuntoja Ahmovaaran ja
Lahnalammen suuntiin

Uusia Loma-asuntoja hotellin
läheisyyteen

Loma-asumista Ahmovaaraan

Loma-asuntoja Vuonislahti,
Paalasmaa

Muut toimenpiteet

Kolin kylästä
matkailukoulutusympäristö,
kestävän/vastuullisen matkailun
kehittäminen

Toimivan vesiliikenteen
toteuttaminen, risteilyt

Palveluportin rakentuminen,
matkailun tuotantotoiminta

Pielisen vesimatkailualue

KONKREETTISET TOIMENPITEET JA
KEHITTÄMISEN KEINOT 2030-LUVULLA

KONKREETTISET TOIMENPITEET KOKO SUUNNITTELUALUEELLA

KEINOT JA KEHITTÄMISPOLUT

Rakentamiskohteet ja muut
investoinnit

Ydinvyöhykkeen voimakas matkailurakentaminen, joka
sovitettu maisemaan ja luonnonympäristöön

Kaavoitus ja aktiivinen investorihaku

Muutokset vuodepaikoissa

6 000 uutta vuodepaikkaa, joista hyvin merkittävä osa
hotelleissa, runsaasti uusia investointeja

Uudet tuotteet ympärivuotisesti, aktiviteettien
kehittämistä uusien kumppanien kanssa

Uudet kaupalliset ja muut palvelut

Kolin ydinalueen kylämäinen matkailukeskus palveluineen,
hotelli-investoinnit kylän ympärillä, palveluportit

Kaavoitus ja palvelurakentaminen rinnan
majoituskapasiteetin lisäyksen kanssa

Liikenneyhteydet ja muu infran
kehittäminen

Sähköinen sisäinen liikenne voimistuu oman auton käytön
vähentyessä, kevyen liikenteen väylät, nykyistä ekologisempi
ja toimivampi vesibussi

Merkittävät liikenneinvestoinnit ja liikenteen uudet
rahoitusmallit, matkailukeskusten välisten
tieyhteyksien parantaminen

Asuinrakentaminen (pysyvä)

Runsaasti vakituista asumista, loma-asumista, etätyöntekoa ja
matkailua yhdistäviä asumisen konsepteja ja rakentamista,
alueen väkiluvun kasvu

Kaavoitus ja aktiviinen uusien konseptien
asuntomarkkinointi

Lomarakentaminen

Uudet vapaa-ajan asumisen konseptit, ympärivuotinen lomaasuminen ja kakkosasuminen

Kaavoitus ja uuden vapaa-ajan asumisen mallien
aktiivinen markkinointi

Muut toimenpiteet

Matkailun koulutusympäristö, kansainväliset kumppanit ja
operaattorit, Vastuullinen ja kestävä matkailu kiinteä osa
yritystoimintaa

Koulutuskumppanien haku, aktiivinen,
kansainvälinen markkinointi

MATKAILUN TRENDEJÄ 2040 -LUVULLA JA NIIDEN
VAIKUTUKSIA KOLIN MATKAILUUN

Virtuaalimatkailu on lyönyt läpi

Teknologiat mahdollistavat huippunopean ja täysin ekologisen
liikkumisen, autoliikenne säilyy mutta on sähköistynyt täysin
Lähes kaikki työ toteutetaan etälaitteilla ja yhteyksillä

Osa nykyisistä asuinalueista on
asumiskelvottomia

Trendit

Osa Kolin matkailupalveluista tuotetaan
verkkojen kautta ostettavina virtuaalituotteina
Akkuteknologiaa hyödyntävät sähkölentokoneet, dronet
ja muut kulkuvälineet mahdollistavat nopeat siirtymät
Koli on luonnonläheinen työskentely-ympäristö kaikkialle
maailmaan
Tulomuuttajia globaalisti kaikkialta puhtaaseen
ja turvalliseen luontoympäristöön

Vaikutukset

VAIKUTUKSET
MAANKÄYTTÖÖN
2040-LUVULLA
Ensisijainen
kehittämisvyöhyke
Potentiaalinen
kehittämisvyöhyke
Kehittämissuunta
Vesiliikenteen
kehitettävä yhteys
Vesiliikenteen yhteys
Vesiliikenteen Shuttle
Vesiliikenteen satama
Matkailua palveleva
rautatieasema
Vesilentoasema /
tulevaisuuden
lentoliikenne
Tie parannettu
Eritasoliittymä
Rata sähköistetty
välillä Joensuu-Lieksa

TOTEUTUMA ALUEITTAIN 2040-LUVULLA
KOLIN MATKAILUN
YDINVYÖHYKE (Kolin kylä
lähialueineen)

LOMA-KOLIN ALUE

AHMOVAARA

MUUT ALUEET (Nunnanlahti,
Paalasmaa, Vuonislahti)

Rakentamiskohteet ja muut
investoinnit

Uusia hotelleja ydinalueella

Matkailukeskus: uusia hotelleja,
Caravan-alueet / matkaparkit

Matkailuportti jossa hotelli- ja
erähotellimajoitusta

Vuonislahti kehittynyt
matkailuportti, muilla alueilla
erähenkiset keskukset

Muutokset vuodepaikoissa

8 000 vuodepaikkaa (Koli,
Purnulahti, matkailuvyöhykkeillä Ahmovaaran ja
Loma-Kolin suuntiin)

4 500 vuodepaikkaa (LomaKolin ydinalue, Rintasen-vaara,
Käränkävaara), yhtenäinen
matkailuvyöhyke Kolin kylälle
saakka

1 500 vuodepaikkaa
(Ahmovaaran kylästä Kolin
suuntaisilla vyöhykkeillä),
yhtenäinen matkailuvyöhyke
Kolin kylälle saakka

1 000 vuodepaikkaa
(Nunnanlahti, Paalasmaan
ydinalue, Kelvänsaari,
Vuonislahden Ala-Kelvä)

Uudet kaupalliset ja muut
palvelut

Kylämäinen keskusta jossa
”pikkukaupungin palvelut”

Monipuolinen matkailu- ja
aktiviteettikeskus

Matkailuportti (matkailun
tuotantoa ja
palvelutyöpaikkoja)

Ympärivuotiset luonto- ja
erämatkailukeskukset

Liikenneyhteydet ja muu infran
kehittäminen

Luonnonläheinen kävely- ja
pyöräily-ympäristö, lähireitit ja
sähköinen liikenne

Vesilentoasema (Joensuu-Koli),
Drone-kenttä ja risteilykeskus

Optio sähkölentokentälle

Vuonislahden asema porttina

Asuinrakentaminen (pysyvä)

Uutta, pysyvää asumista
työntekijöille ja tulomuuttajille

Järven läheisyyteen uudet
rantarakentamisen konseptit

Kasvava asuinalue

Uudentyyppistä kyläasumista

Lomarakentaminen

Ympärivuotisessa ja etäkäytössä
olevia loma-asuntoja

Ympärivuotisessa ja etäkäytössä
olevia loma-asuntoja

Ympärivuotisessa ja etäkäytössä
olevia loma-asuntoja

Ympärivuotisessa ja etäkäytössä
olevia loma-asuntoja

Muut toimenpiteet

Kansainvälinen luontomatkailun
koulutus, kestävän/vastuullisen
matkailun kehittäminen

Ympärivuotinen
tapahtumakeskus

Uusia yrityksiä ja kansainvälisiä
toimijoita

Kylille tulomuuttoa uusien
konseptien myötä

KONKREETTISET TOIMENPITEET JA
KEHITTÄMISEN KEINOT 2040-LUVULLA
KONKREETTISET TOIMENPITEET KOKO
SUUNNITTELUALUEELLA

KEINOT JA KEHITTÄMISPOLUT

Rakentamiskohteet ja muut investoinnit

Kansainvälinen, täysin ympärivuotinen, kestävän
luontomatkailun alue, jossa runsaasti uusia
operaattoreita ja asiakkaita

Kansainvälinen markkinointi ja yhteistyö, vahva
verkostoituminen ja rahoituksen hankkiminen,
kaavoitus ja infrarakentaminen

Muutokset vuodepaikoissa

15 000 uutta vuodepaikkaa, joista hyvin merkittävä
osa hotelleissa (tiiviit, mutta luonnonläheiset,
kestävän matkailun keskukset ja ympärivuotinen
matkailun ydinvyöhyke)

Onnistunut kaavoitus ja markkinointi

Uudet kaupalliset ja muut palvelut

Matkailukeskukset monipuolisine ja
ympärivuotisine palveluineen

Onnistunut kaavoitus ja markkinointi

Liikenneyhteydet ja muu infran kehittäminen

Uuteen, ekologiseen ja kestävään teknologiaan
perustuva liikenne, liikkumisen innovaatioiden
hyödyntäminen

Liikenneinvestoinnit ja vahva sitoutuminen
kestävään liikkumiseen ja uusiin teknologioihin,
yhteyden kehittäminen ydinvyöhykkeellä

Asuinrakentaminen (pysyvä)

Uudet asumisen konseptit ja niiden toteuttaminen

Globaali markkinointi yhdessä kumppanien kanssa,
kaavoitus

Lomarakentaminen

Uudet asumisen konseptit jotka toteuttavat myös
lomarakentamisen tavoitteita

Globaali markkinointi yhdessä kumppanien kanssa,
kaavoitus

Muut toimenpiteet

Kehittämissuunnitelmien jatkuva päivittäminen,
kansainvälinen koulutus- ja muu yhteistyö

Verkostoituminen globaalisti, aktiivinen investorija kumppanihaku

MATKAILURAKENTAMISEN
VAIKUTUKSET
LIIKENTEESEEN,
VAIKUTUKSET 2050
MENNESSÄ
Liikennemäärien kasvuun vaikuttaa
merkittävästi henkilöautoilun
suosio eli kulkumuotojakauma sekä
henkilömäärä per auto

Kolintie,
→ Lisäys 1 700 – 3 370
ajoneuvoa / vrk
Vt 6,
→ Lisäys 4 400 - 8 720
ajoneuvoa / vrk

•

auton kulkutapaosuus: 60 % / 70
% / 80 % / 90 % - näistä 70 ja 80
ovat realistisimmat

•

henkilöitä autossa: 2, 3 tai 4 hlö.

•

Kolintien osuus vierailuista
laskettu suhteessa vuodepaikkoihin, eli n. 92 %
liikenteestä kulkisi Kolintiellä.

•

uusia vierailuja oletettu olevan
2,3 milj. /v. ja oletettu niiden
jakautuvan tasaisesti ympäri
vuoden

Luvuissa ei ole vielä mukana uuden
asutuksen ja työssäkäynnin
liikennetuotosta, joka sekin on
merkittävä lisäys, mikäli vakituisten
asukkaiden määrä kasvaa yli 2000
asukkaalla vuoteen 2050 → kasvua
useampi sata ajoneuvoa / vrk
tasaisesti ympäri vuoden

Juuka

Merkittävä kasvu ohjataan keskeiselle
Tavoitteen mukaan Koli on 2050 mennessä
matkailuvyöhykkeelle, joka ulottuu Ahmovaarasta
nykyisen Ylläksen tai Rukan kokoinen,
Kolin kylän ydinvyöhykkeelle (Kolin kylä –
joissa on n. 25 000 vuodepaikkaa.
Purnulahti – Ylä-Koli).
Kasvu toteutetaan kestävällä ja
vastuullisella tavalla, maisema-, luontoja kulttuuriarvot huomioiden, paikallisia
hyödyttäen.

Juuka

KOLIN MATKAILUVISIO 2050
KOLIN MATKAILUVISIO 2050

”Kolin matkailuvolyymi on kymmenkertaistanut nykyisestä ja Kolin kasvu on vaikuttanut laajasti Lieksan ja Juuan

kehitykseen. Kolin alueen saavutettavuus ja liikenneinfra on parantunut merkittävästi, suunnittelualueella on 25 000
matkailun vuodepaikkaa, runsaasti uusia työpaikkoja ja palveluja. Alueen asukasluku on kasvanut 3 000 uudella
asukkaalla.
Koli-Ahmovaara on Suomen kärkikohde vastuullisessa, kestävässä ja ympärivuotisessa matkailussa. Koli kasvaa
kansainvälistymisen ja ulkomaisten asiakkaiden sekä laadukkaan majoitusrakentamisen ja monipuolisen
palvelutarjonnan myötä.”

KOLIN MATKAILUN TAVOITETILA

2050

Käyntimäärät
alueella

Matkailun
vuodepaikkojen
lukumäärä alueella

Matkailutulo
vuodessa

Kävijöiden rahankäytön
paikallistaloudellinen
Kokonaistyöllisyysvaikutus

Pysyviä asukkaita
suunnittelualueella

Loma-asuntoja
suunnittelualueella

Työpaikkoja
suunnittelualueella

2,5 milj. käyntiä
vuodessa

25 000
(70 % hotelleissa
30 % lomaasunnoissa ja
huoneistoissa)

180 M€

1 300 htv

3 000

Sulautunut osaksi
pysyvää asumista

1 500 htv

