
Mitä mieltä olet hallitusohjelman vaikutuksesta Kotkan-Haminan seudulle - ruusuja tai risuja? 

58 viestiä, 25 osallistujaa 

 

10:09 » Tosi hyvä kuulla tästä ministerin esitys!  

10:14 » Hyvä idea panostaa uuden kehittämiseen!  +2 

10:14 » Uuden luomisen tukeminen on hyvä ajatus  +5 

10:16 » Alueemme ja Suomen viennin kannalta olisi järkevää poistaa lopullisesti merenkulun väylämaksut  

+1 

10:18 » Seutukaupunki-ohjelma on tarpeellinen!  +6 

10:19 » Seutukaupunki-ohjelma ja näkökulma on kannatettava ja merkityksellinen  +3 

10:22 » Monipaikkaisuus hyvä uusi käsite!  +2 

10:25 » Xamk kampuksen vetovoiman nosto tärkeää! Tässä uusi sijainti tuo ison potentiaalin  +4 

10:26 » Uusiutuva energia on tärkeä jatkossakin seudulla!  

10:26 » Xamk.  +1 

10:27 » Mitä se meille seutukuntana antaa, ei oikein selviä.  

10:27 » Kohti pääkaupunkiseutua.  +3 

10:28 » Mielenkiintoisia, toteuttamisen arvoisia näkemyksiä. Tosin paikallisella toiminnalla saadaan eniten 

kehitettyä ko. alueen kehitystä.  +1 

10:29 » Xamk tuo osaamisen kehittämistä ja osaajia tänne  

10:29 » Etelä- Kymenlaakso osaksi Uuttamaata.  

10:30 » Elinvoimaiset kunnat? Miten vahvistetaan alueen kuntien yhteistä työtä? Kuntaliitos?  +1 

10:30 » Tärkeä nostaa esille kotkalaisen itsetunnon kohotus, ja sen merkitys kokonaisvaltaisesti.  +1 

10:32 » Hyvä selkeä esitys Paaterolta!  +7 

10:32 » Luomalla uutta pystymme hyödyntämään ohjelmaa. On hyvä, että katse on eteenpäin.  +3 

10:32 » Hyvä avaus Juholta!  +3 

10:32 » Yhdessä meissä on voimaa.  +2 

10:35 » Itäinen rantarata erittäin tärkeä.  +7 

10:36 » Hamina unohtui Paateron listalta. Hallitusohjelma on aika hyvä. Raideliikenteeseen vaan kovasti 

huomiota. 

Hki, Porvoo, Loviisa, Pyhtää, Kotka, Karhula, Hamina, Luumäki ja Itäinen Suomen rataverkko. Haminasta 

myös Vaalimaalle raideyhteys. KotkaKouvola kaksoisraide. Haminan puolen satamaan Kotkasta yhteys. 

Eerola puhui raideasioista hyvän puheenvuoron.  +1 

10:36 » Rantarata on ehdottomasti toteutettava  +4 



10:36 » Rata-asian tärkeys syytä korostaa vaikka onkin pitkän aikavälin asia  +4 

10:37 » Harmi että ilmastoasiassa tarpeetonta kädenvääntöä hallitus-oppositio.  

10:39 » Julkinen liikenne toimivaksi ja kattavaksi koko kaakossa.  +7 

10:41 » Hki-bussiliput markkinaehtoisia, siksi mitä enemmän käytetään, se luo potentiaalia hintojen laskuun  

10:41 » Julkinen liikenne vs. oma auto. Valinta.  +2 

10:42 » Koko alueen markkinointi hyvänä paikkana asua, elää, yrittää. Cursor apuun markkinoinnissa 

laajasti. Seudullisesti ja maan rajojen ulkopuolella  +3 

10:43 » Muutetaan koulupolitiikkaa siten, että lähikoulut kunniaan. Säästytään monista ongelmista. 

Asukkaat rakastavat lähikouluja  +1 

10:44 » Seudun hienous ulkopuolisen silmin tosi tärkeä pitää esillä!  +2 

10:44 » Tässä vaiheeessa on erittäin tärkeää, miten maakuntaa kohdellaa uuden rakennerahastokauden 

rahoitusratkaisussa! Menevätkö rahat taas ”saavutettua etuna” Itä- ja Pohjois-Suomeen. Vai olisiko nyt 

heikossa tilassa olevan Kaakkois-Suomen vuoro?!  +1 

10:45 » Xamkin ylempien AMK-tutkintojen suorittaneilla on jo nyt mahdollisuus halutessaan hakeutua 

jatkamaan opintojaan Aallon tohtoriohjelmissa.  +1 

10:46 » Hallitusohjelmassa hyvää se, että pidetään koko Suomi asuttuna.  +1 

10:47 » Oikeasti? Voidaanko koko Suomi pitää asuttuna?  +1 

10:48 » Lopettakaa LUTin haikailu. Ensimmäiseksi se ajaa Kantasataman kampushankkeen alas ja sitten 

kaksi neljästä Xamkin kampuksesta kokonaan ”synergian” nimissä!  

10:50 » LUT on konkurssikypsä kääpiöyliopisto. Järkevin kumppani Xamkille on Aalto!  

10:51 » LUTin rooli Kaakkois-Suomessa ja energia-asioissa todella tärkeä, myös täällä!  +1 

10:54 » Hyvä että c21-kaupunki-verkosto olemassa!  

10:55 » LUT pyrkii vaarantamaan Xamkin kehityksen Kotkassa.  +1 

10:56 » Maahanmuuton laadun rajaus hieman ongelmallinen, raja on hyvinkin häilyvä.  

10:57 » Liikenteen hiilijalanjälki-asia tärkeä julkisen sektorin toimista  +1 

11:00 » Kymenlaakso pitää saada yliopistomaakunnaksi.  +3 

11:01 » Tosi hyvä että edunvalvonta noussut Kotkan agendalla!  +6 

11:06 » Hyvä käydä keskustelua ilmastoa-asiat ja maaseutu, siihen liittyy monta asiaa  +1 

11:07 » Ilmasto on oltava ykkönen.  +2 

11:09 » Jos Suomi rakentuu kasvaville kaupunkiseuduille ja maaseudulle, miten päästäisiin joukkoon?  +1 

11:13 » Sähköautojen hankintakulut viiden vuoden päästä nykyistä paljon lähempänä bensa ja 

dieselvehkeitä. Biopolttoaineet ja etenkin kaasu myös vaihtoehto sähköautoille.  +2 

11:15 » Ilmastoasiat ovat tärkeitä, mutta kyllä pitäisi pitää mielessä myös työllisyys ja elinvoima-asiat! Ei 

kaikkea voi perustella ilmastouskovaisuudella.  +2 



11:15 » Suomen tulee olla mallioppilas ilmastoasioissa.  +3 

11:16 » Ilmastoasioissa on vaarallista jäädä jälkeen, tulevaisuudessa asiaan kiinnitetään lisää huomiota  +2 

11:20 » Hyvä näkökulma Ylöseltä kuntien nykytilanteesen.  +3 

11:21 » Vir-Mie-kuntayhteistyö esimerkillinen ratkaisu!  +2 

11:22 » Hyviä puheenvuoroja kaikilta  +3 

11:26 » Hyvä että rakennerahasto myös esillä, isot rahat!  

11:32 » Seutumme hoitaa valtakunnalle tärkeitä tehtäviä mm. logistiikan alalla. Tämä olisi peruste sille, että 

valtio sitoutuu liikenneinfran toteutukseen.  +1 

11:33 » Kuntien taloudellinen tilanne kyllä haastaa pohtimaan kuntarakennetta ja valitettavasti kaikkia 

palveluita ei voi näillä väestönäkymillä tarjota jokaisella alueella.  +1 

 

Mikä on elinkeinostrategian kärjistä mielestäsi tärkein? 

26 osallistujaa 

 

(3) Muoviton tulevaisuus 

(15) Olemme tulevaisuuden tekijöitä 

(8) 8 miljoonan alue 

 

 

Kommentteja iltapäivän puheenvuoroista? 

 

42 viestiä, 28 osallistujaa 

 

12:23 » Eerola meni jo hieman konkretiaan, hyvä niin. Pitkälti aamupäivän puheenvuoroissa tuttua ja 

perinteistä "kyllä tämä tästä". Nyt enemmän innovatiivisuutta, rohkeutta ja konkreettisia tekoja!  +2 

12:25 » Muoviton tulevaisuus. Mahtavaa!  

12:25 » Kokeilemme alueemme kehittämistä ja katsomme lähteekö kehityskäytävä kasvuun. Tuet, avut, 

toistemme huomioiminen. Ei kadehditaan toisen toiveita, tuetaan  

12:34 » Mikä ihmeen mantra tuo LUT - LUT - LUT oikein on? Katsokaa LUTin tuloksia vaikka Suomen 

Akatemian arvioista. Kannattaako luuserin kanssa liittoutua?  +1 

12:34 » Muoviton tulevaisuus on ajatuksena hyvä, mutta ei millään tavalla sovi strategiseksi päämääräksi 

koko seutukunnalle. Se rakentuu yhden yhtiön brändin ympärille eikä ohjaa seutukunnan tekemistä 

haluttuun suuntaan.  +3 

12:34 » Strategian kärjistä tulee mielenkiintoiset yhdistelmänä!  +1 



12:34 » Elinkeinostrategia on yksinkertaistanut ja hienoa, että se on yhdellä kalvolla esitettävissä  +2 

12:35 » Muoviton tulevaisuus koskee jokaista.  +4 

12:38 » Sunilan sellu edistää muovitonta tulevaisuutta.  +1 

12:38 » Muoviton tulevaisuus on liian kapea alue kärjeksi  +1 

12:38 » Aalto yliopisto on loistava kumppani seudulle! Yliopiston kärjet ja omamme ovat lähes identtiset!  

+2 

12:39 » Olemalla tulevaisuuden tekijöitä muovittomuus ja 8 miljoonan alue tulevat kaupanpäälle  +4 

12:40 » Vastakkainasettelu eri koulutussektoreiden välillä on turhaa (LUT, XAMK, Ekami) - asiallinen 

keskustelu jatkukoon!  +2 

12:41 » Tulevaisuutta....Haminan Tervasaareen Teatteri, ravintola, viihde, kokoustila, sauna kylpy tai uima 

allas. Koko paketti lomaan, kokoukseen, teatteriin yhdessä paikassa.  +1 

12:42 » Muoviton tulevaisuus strategiassa tarkoittaa nimenomaan sitä konkretiatasolla, että kun meillä on 

jo valmiiksi kaksi maailmanluokan toimijaa (Kotkamills, Colombier), niin houkuttelemalla/synnyttämällä 

alueelle jatkojalostusyrityksiä, jotka hyödyntävät mainittujen toimijoiden materiaalintuottoa, voidaan saada 

alueelle merkittävästi lisää työpaikkoja ja siis elinvoimaa!  +5 

12:42 » Hotelli unohtui äskeisestä  +1 

12:45 » UK outletkeskus mielenkiintoinen esimerkki!  

12:47 » Hyvä verrata Tuurin ja Bistan kävijämääriä  

12:48 » Bicester määrätietoinen kehitys esimerkillistä!  +3 

12:49 » Käytetään Zsaria lobbaamaan ratahanketta! 

☺️  +3 

12:52 » Määrätietoinen kehitys on varmaankin juuri se pointti  +1 

12:54 » Hyvä Sami, intoa ja paloa. Tätä tarvitaan 👍  +6 

12:54 » Tärkeä puhua negatiivisesta hengestä, mikä alueella!  +6 

12:56 » Sami puhuu juuri nyt ihan ydinasiasta: "Vain tunti Helsingistä Itään". Oikeasti meidän pitää pystyä 

hyödyntämään pääkaupunkiseudun läheisyys!  +11 

12:56 » Matkan hyödyntäminen töihin tärkeä asia, tuohon tarvitaan julkisen yhteyksiä!  +4 

12:58 » Kaksi keskeisintä asiaa: Olemassa oleviin vahvuuksiin perustuva uudistuminen ja positiivisen 

ilmapiirin luominen.  +4 

13:01 » Mitä Samin mainiosta esityksestä opitaan: Mahdollisimman vähän virkamiehiä ja poliitikkoja 

puhumaan jatkossa seutufoorumiin!  +5 

13:01 » Kiitos Sami, hyvä ja riittävän raflaava puheenvuoro, hyvä että puhut tästä positiivisen ilmapiirin 

luomisesta.  +12 

13:08 » Valmiuksien rakentaminen investoinneille tärkeää!  +1 



13:10 » Ilkan ja tiimin myyntityö on just sitä mitä tarvitaan. Power with it!  +4 

13:16 » Meren arvo todella tärkeä asuinpaikalle! Vaikutti omaan muuttoonkin muualta Kotkaan todella 

paljon  

13:17 » Tapahtumien rooli imagoon tosi tärkeä!  +1 

13:18 » Viestinnän rooli on tärkeä imagon nostamisessa  +2 

13:21 » Hyvä että some-maailman rooli tuli myös esille Ninan puheenvuorossa!  

13:22 » Positiivisen viestin vieminen on kaikkien alueen asukkaiden asia.  +2 

13:22 » Sosiaalinen media on positiivisuuden keskeisin "tappaja". Pahoinvoiville ihmisille on kanava....  

13:23 » Ilkan tiimi on parasta.  +2 

13:23 » Tosi hyvä idea tuo, että ennusteisiin lisätään, "ellei mitään tehdä"!  +7 

13:29 » Yrittäjyyskasvatus tulevaisuuden kannalta tärkeää!  +3 

13:44 » Cursorin uusi tekemisen suunta mm. seudun myynnissä näyttää lupaavalta. Annetaan sille tuki.  +5 

13:47 » Tämänkin päivän seutufoorumi ollut loistava tilaisuus. Ja nyt onkin taas loistava tilaisuus uudella 

innolla jatkaa alueemme positiivista kehittämistä tuorein eväin.  +4 

13:48 » Sami/Zsar puhuu asiaa toivomalla tehokkuutta, joustavuutta ja suoraviivaisuutta julkisen puolen 

päätöksiin! Täytyisi löytää entistä tehokkaampia keinoja ja keskitettyä tukea niiden liiketoimintojen ja 

yritysten tueksi, joilla on kompetenssia toimia vetureina seudun vetovoimaisuuden lisäämiseksi!  +2 

 

Mikä on tärkein toimenpide seudun elinkeinostrategian toteuttamiselle?  

31 osallistujaa 

 

(8) Positiivisen ilmapiirin luominen - Toinen toistensa kampittaminen vie meiltä kaikilta leivän suusta! 

(8) Itäinen rantarata 

(6) Itäinen Rantarata. 

(6) Isojen investointien lobbaaminen alueelle (UPM, akkutehtaat, ratahankkeet) 

(5) Seudun myynti sijoittumispaikkana yrityksille 

(4) Kannustetaan itseämme ja toisiamme puhumaan alueesta hyvää. 

(3) Positiivinen julkisuus ja markkinointi 

(3) Satsauksia markkinointiin ja brandaykseen ei pidä vähätellä- niitä ei ole koskaan tarpeeksi 

(3) Positiivinen markkinointi 

(3) Yhteen hiileen puhaltaminen, viestinnän koordinoiminen ja positiivisuus 

(3) yrittäjyyden vahvistaminen 



(2) Katse mene isyydestä kohti tulevaa 

(2) Positiivinen asenne kaikkeen tekemiseen. 

(2) keskitettyä tukea niille yrityksille ketkä katsotaan toteuttavan strategian mukaisesti liiketoimintaa 

(1) Positiivisen ilmapiirin nostaminen! 

(1) Positiivinen viestintä. 

(1) Viestintä ja konkreettinen tekeminen 

(1) Haminan Tervasaare 

(1) Erilaiset hankkeet alueelle 

(1) Kuntien omat elinkeinostrategiat 

(0) Yhteistyö h avoin tiedottaminen 

 

Loppukommentit? 

4 viestiä, 6 osallistujaa 

 

13:53 » Kiitos järjestäjille  +2 

 → 14:40 » Kiitos kaikille osallistujille!  (*)  

13:54 » Kiitos, oli hyvä seutufoorumi. Olisi ollut hyvä, että yleisöä olisi ollut enemmänkin.  

13:54 » Hyvä Cursor  +1 

 

 


