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HALLITUSOHJELMA JA 
EDUNVALVONTA

1. C21-verkoston edunvalvontanäkemykset (luonnos)

2. Kotkan kaupungin edunvalvontaohjelma



C21 KAUPUNGIT 
(EDUNVALVONTALUONNOS)

• Edunvalvonnan painopisteet hallitusohjelman pohjalta on jaoteltu 

kriittisiin, tärkeisiin ja seurattaviin kysymyksiin

• Kriittisiin ja tärkeisiin teemoihin kohdennetaan yhteisiä ja 

tarvittaessa aiempaa systemaattisempia edunvalvontatoimenpiteitä 

ja niille voidaan muotoilla tarkemmat edunvalvontasuunnitelmat.

• Kukin kaupunki tekee itse niihin liittyvää edunvalvontaa

• Yhteinen edunvalvonta kohdentuu kysymyksiin, joissa verkoston 

tavoitteet ovat yhteneväiset.



C21 KAUPUNGIT 
(EDUNVALVONTALUONNOS )

1. Kriittiset

– Kestävä kuntatalous

– Sote- ja maakuntauudistus

– Työllisyys- ja elinvoimapolitiikka

– Osaajien pito- ja vetovoima

2. Tärkeät

– MRL

– Kaupunkien hiilineutraaliustavoitteiden tukeminen

3. Seurattavat

– MAL

– Liikenneinfrahankkeet



EDUNVALVONTA KOTKAN 
KAUPUNGISSA

• Tavoitteena varmistaa kaupungin elinvoimaisuus, kaupunkilaisten 

hyvinvointi ja yritysten menestys.

• Teemat nousevat kaupunkistrategiasta 

• Edunvalvontatyöstä vastaa kaupunginjohtaja ja sitä koordinoi 

kehitysjohtaja.

• Työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja sen tuloksia seurataan 

säännöllisesti.



EDUNVALVONNAN 
TAVOITTEIDEN ASETANTA

• Tavoitteiden suuret linjat hyväksyy kaupunginhallitus kaupunginjohtajan 

esittelystä.

• Konkreettisista toimenpiteistä päättää kaupunginjohtajan johtoryhmä, 

joka voi tarvittaessa kutsua palavereihin muita osallistujia.

• Edunvalvonnalle on asetettu lyhyen (n. 4 v.) ja pitkän tähtäimen (4-10 v.) 

tavoitteet (Edunvalvontasuunnitelma kh 11.3.2019)



LYHYEN AIKAVÄLIN 
TAVOITTEET 

1. Logistiikkaratkaisut kuntoon: sataman rautatie- ja 

maantieyhteydet; Kotolahden ratapihan valmiiksi 

saattaminen, kaksoisraide* Kouvolaan ja akselipainojen 

nostaminen, VT15 (Hyväntuulentie)perusparannus 

suunnitelman mukaan, erityisesti Paimenportin 

eritasoliittymän toteuttaminen. Merituulentien liittäminen 

osaksi VT15:sta. Rantarata Helsinki-Kotka-Pietari

2. Rakennemuutoksen huomioiminen kaupunki- ja 

aluepolitiikassa (kansallinen ja EU)

3. Lisää yrityksiä ja teollisia investointeja Kotkan seudulle. 

Vetovoiman lisääminen.

4. Osaamisen kehittäminen ja osaavan työvoiman saatavuus: 

XAMK, Ekami, yliopisto-opetus 

Hallituksen 
lisätalousarvion varaus 
98 MEUR (6/2019)
*) ohituspaikkoja, ei 
kaksoisraidetta

Lähde: Edunvalvontasuunnitelma



PITKÄN AIKAVÄLIN 
TAVOITTEET 

1. Kotka osaksi metropolialuetta ja siihen liittyvät 

liikenneratkaisut (rantarata, hyperloop Tku-Hki-Kotka-Pietari)

2. Yliopisto-tason koulutus Kotkaan

3. Kuntarakenteen uudistaminen Etelä-Kymenlaaksossa 

(suurkunta Kotka, Hamina, Miehikkälä, Virolahti, Pyhtää –

jopa Loviisa tervetullut) 

4. Viisumivapaus Venäjältä saapuville laivamatkustajille

5. Meriliikenneyhteyksien kehittäminen Itä-Viroon, Pietariin ja 

Viipuriin

6. Itäisen Suomenlahden veneilymatkailun kehittäminen 

yhteistyössä Venäjän ja Viron kanssa

Lähde: Edunvalvontasuunnitelma



AJANKOHTAISTA 
EDUNVALVONNASTA

• Johtoryhmän agendalla edunvalvonta vakioaiheena

• Yhteistyön lisääminen: laajennetut edunvalvontatapaamiset 

valtuustopäivinä (kaupungin johto, ministeri/kansanedustajat ja 

avustajat, sataman ja Cursorin johto, maakuntaliitto)

• Ajankohtaisten asioiden ja tapaamisten hyödyntäminen: 

ministeritapaamiset, Googlen investointi, Kotka-päivä Pietarissa, 

Silakkamarkkinat



”Suomen rataverkko täydentyy 
Itäisen rantaradan myötä.
Itäinen rantarata liittää täysin uuden alueen 
pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen, 
edesauttaa teollisuuden vientiä ja toteuttaa 
Suomen kasvukäytävää.”

Kotka, Hamina, Loviisa, Pyhtää, Virolahti 



Miksi Itäinen rantarata?

• Yhdistää merkittävän kasvualueen Suomen rataverkostoon

• Tukee viimeaikaisia suuria investointeja ja yritysten kasvupotentiaalia 
radan vaikutusalueella

• Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue laajentuu nopealla junayhteydellä

• Edesauttaa Suomen vientiteollisuuden kasvua 

• Uusi rata yhdistää Suomen matkustaja- ja tavaraliikenteen 
kansainväliseen liikenneverkkoon

• Saa aikaan huomattavia ilmastohyötyjä

• Yksityiset ja julkiset toimijat ovat halukkaita investoimaan hankkeeseen  
ja toteuttavat sen vahvalla yhteistyöllä

Uusi yhteys, jolla 
luodaan uusia 
mahdollisuuksia



Kasvua Suomeen 

Itäinen rantarata luo mahdollisuuksia sekä alueellisesti että valtakunnallisesti:

• Rata yhdistää suuren kasvupotentiaalin omaavan itäisen rannikkoalueen osaksi Suomen rataverkkoa. 

• Alueen vahva teollisuus sekä viimeaikaiset kattavat investoinnit luovat työpaikkoja ja vastaavasti ratayhteys 
mahdollistaa pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen laajentumisen.

• Merkittävät toimijat, kuten Suomen suurin satama HaminaKotka, tarvitsevat kasvaakseen ratayhteyttä. Uusi rata 
lisää koko Suomen viennin kilpailukykyä ja vahvistaa Suomen asemaa Venäjän kauttakulkuliikenteessä.

• Itäinen rantarata yhdistää Suomen matkustaja- ja tavaraliikenteen EU:n ydinsatama HaminaKotkaan ja siten 
EU:n priorisoimiin liikennekäytäviin.

• Nopea yhteys Pietarin talousalueelta Helsinki-Vantaalle vahvistaa Suomen roolia matkailussa suorin 
jatkoyhteyksin Aasiaan. Pyhtään lentokenttä on ratkaisu Malmin toimintojen korvaamiseksi, ja ratayhteys kytkee 
sen osaksi pääkaupunkiseutua.

• Uusi yhteys liittää Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson osaksi Helsingin ja Pietarin metropolialueita. 
Tulevaisuudessa mahdollisuus kytkeä myös osaksi Tukholman ja Tallinnan rataverkostoa. 

Suurin 
käyttämätön 
valtakunnallinen 
kasvupotentiaali



Kotka – väylä uusiin 
mahdollisuuksiin

A R V O T

REILUUS
RAKKAUS
ROHKEUS

Yhteinen 
Kotka

Oppiva ja 
yrittävä Kotka

Upean elin-
ympäristön Kotka 

Digitaaliset ratkaisut 
palvelevat asukkaita, 
yrityksiä, vierailijoita 

ja e-kotkalaisia 
maailmalla
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Luo pohjan  kaupungin elinvoimalle  ja asukkaiden hyvinvoinnille

1 2 3

Koulutuksen, elinikäisen 
oppimisen ja yrittämisen 

kaupunki 

Ensiluokkaisen elinympäristön, 
kulttuurin ja tapahtumien 

kaupunki

Yhdessä tekemisen 
ja hyväntuulisten 

kohtaamisten kaupunki

e-Kotka

Kestävä 
talous

V I S I O

KOTKA 2025
K A U P U N K I S T R AT E G I A



KIITOS


