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Perjantai 9.11.2018 kello 8 – 9.20

KOKOUSPAIKKA

Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Sirviö Esa
Muhonen Hannu
Havuaho Osmo
Nuuttila Olli
Ylönen Arto

Puheenjohtaja, Kotkan kaupunginjohtaja
Vpj., Haminan kaupunginjohtaja
Virolahden kunnanjohtaja
Pyhtään kunnanjohtaja
Miehikkälän kunnanjohtaja

Muut osallistujat

Kirjavainen Marika
Inkeroinen-Lalu Elina
Heinonen Jari
Mikkola Jaakko
Eho Jouni
Lindström David
Liimatainen Mervi

Seutuvaltuuston pj., klo 8.05, § 52 alkaen
Seutuvaltuuston I vpj.
Seutuvaltuuston II vpj.
Maakuntajohtaja, Kymenlaakson liitto
Pyhtään uusi kunnanjohtaja
Toimitusjohtaja, Cursor Oy
Seutuasiantuntija, kokouksen sihteeri, Cursor Oy

Poissa

ALLEKIRJOITUKSET

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja

Sihteeri

Esa Sirviö
Todettiin

Mervi Liimatainen
pykälät 51-68

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirjan tarkastajat
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Osmo Havuaho
Arto Ylönen
Cursor Oy:ssä, Kyminlinnantie 6, Kotka

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

51 §

9.11.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seutuvaliokunta 9.11.2018

52 §

Ehdotus:

Todetaan.

Päätös:

Todettiin.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Seutuvaliokunta 9.11.2018

53 §

Ehdotus:

Valitaan Hannu Muhonen ja Arto Ylönen.

Päätös:

Valittiin Osmo Havuaho ja Arto Ylönen.

Käsittelyjärjestys

Seutuvaliokunta 9.11.2018

Ehdotus:

Esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityslistan mukaan.
Kokouksen lopussa syntyi § 68 Olli Nuuttilan muistaminen.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Seutuyhteistyön rakenteen muutos

Seutuvaliokunta 15.8.2018
Seutuyhteistyön rakennetta on tarkasteltu MDI:n ”Kohti tiiviimpää yhteistyötä, Kotkan-Haminan seudun tulevaisuusselvitys, loppuraportti maaliskuu
2017”. Sen perusteella valmisteltiin ehdotus seutuvaltuuston kokoonpanon
pienentämiseksi (svalt 31.5.2017 § 21), mutta toimenpiteisiin ei tuolloin ryhdytty.
Seutuvaltuuston seminaari 6.3.2018 tarkasteli myös Kotkan-Haminan seudun seutuyhteistyötä. Sen tuloksia esiteltiin seutuvaltuustossa 29.5.2018 (§
14), jolloin tehtiin päätös jatkaa toimenpiteitä seminaarin keskustelujen pohjalta.
Ajatuksena seutuyhteistyön muutoksessa on ollut, että seutuvaliokuntaa
laajennetaan seudun kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla ja että nykymuotoinen seutuvaltuusto (25 jäsentä) lakkautetaan. Jotta uusi seutuvaliokunta voisi seutuvaltuuston tavoin toimia Kotkan kaupungin lautakuntana, seudun kunnan/kaupunginjohtajilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolooikeus, mutta ei päätösvaltaa. Haluttaessa puhe- ja läsnäolo-oikeus voidaan
antaa muillekin osallistujille.
Koska Kotkan kaupungissa, jonka organisaatioon ko. lautakunta kuuluu, ei
ole käytössä kuntalain mukaista valiokuntamallia, seutuvaliokunnan nimi
muuttuu seutulautakunnaksi. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että nykymuotoinen 25-jäseninen seutuvaltuusto muuttuu 10-jäseniseksi seutulautakunnaksi ja seutuvaliokunta lakkautetaan.
Muutos edellyttää Kotkan-Haminan seutusopimuksen uusimisen sekä muutoksen Kotkan kaupungin hallintosääntöön. Lautakunnan esittelijän määrää
Kotkan kaupunki. Kokousten ja tilaisuuksien tekninen valmistelu jatkuu Cursor Oy:ssä.
./

Liitteenä kuvaus seutuyhteistyön nykytila ja uusi rakenne.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle, että se
-

hyväksyy muutoksen käytännön periaatteet
päättää ehdottaa Kotkan kaupunginhallitukselle edelleen valtuustolle
esitettäväksi, että Kotkan kaupungin hallintosääntöön tehdään uuden
seutuyhteistyösopimuksen tultua hyväksytyksi uutta organisointia vastaavat muutokset.

Asian käsittely:
Asia käsiteltiin yhdessä §:n 36 kanssa.
Päätös:

Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.
___________________

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta
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Seutuvaliokunta 25.9.2018
Seutuyhteistyön toimintamuotoja on kyselty Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n kautta. Lisäksi asiaa on tiedusteltu Kuntaliitosta, mistä ei vielä
ole vastausta.
./.

Liitteenä SEKESin kautta saaduista vastauksista tehty taulukko.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta jatkaa keskustelua seutuyhteistyön jatkosta Kotkan-Haminan
seudulla.

Päätös:

Päätettiin, että kuntajohtajat ja Cursorin toimitusjohtaja selvittelevät kuntien ja
Cursorin välisen sopimustilanteen ja tuovat esityksen jatkosta seutuvaliokunnalle.
___________________

Seutuvaliokunta 9.11.2018
Kotkan ja Haminan seudun kuntajohtajat ja Cursorin toimitusjohtaja ovat kokoontuneet 12.10.2018 keskustelemaan kuntien ja Cursorin välisestä sopimustilanteesta ja seutuyhteistyön jatkosta. Keskustelussa on päädytty esittämään seutuvaltuustolle ja edelleen seudun kunnille, että luovutaan nykyisestä
kuntalain mukaisesta kuntien yhteisestä toimielimestä eli Kotkan-Haminan
seutuvaltuustosta. Seutufoorumit korvaavat seutuvaltuuston.
Seutuyhteistyö jatkuu osana Cursorin toimintaa. Yhtiön alaisuuteen perustetaan seutuneuvottelulunta, joka päättää seutuyhteistyöhön varattujen rahojen
käytöstä. Seudun kunnat käynnistävät elinkeinopalveluiden hankintaprosessin
vuoden 2019 aikana niin, että palvelut pitävät sisällään seutuyhteistyön hallinnoinnin.
Kokousasiakirjoissa Cursorin ryhmätyötilassa on asiaan liittyvä taustapaperi
vielä täsmennettävistä asioista.
Ehdotus:

Seutuvaliokunta täsmentää omaa esitystään seutuvaltuustolle ja edelleen
seudun kunnille.

Päätös:

Seutuvaliokunta esittää seutuvaltuustolle ja edelleen Kotka-Hamina seudun
kunnille, että
-

-

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

seutuyhteistyö organisoidaan viimeistään vuoden 2020 alusta lukien niin,
että seutuyhteistyöstä vastaavat toimielimet eivät enää ole kuntalain mukaisia kuntien yhteisiä toimielimiä
seutuvaltuuston korvaa jatkossa seutufoorumi, johon kutsutaan seudun
kuntien valtuutetut sekä kunkin kunnan johtavat viranhaltijat
seutufoorumin koolle kutsumisesta vastaa kehittämisyhtiö

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta
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-

-

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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muu seutuyhteistyö organisoidaan kehittämisyhtiön alaisuuteen, jonne perustetaan seudullinen neuvottelukunta, jota kutsutaan seutuneuvottelukunnaksi
seutuneuvottelukunta tulee jatkossa päättämään seutuyhteistyöhön varattujen rahojen käytöstä
seutuneuvottelukunta muodostuu seudun kunkin kunnan hallituksen sekä
valtuuston puheenjohtajista
seutuneuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat seutuneuvottelukunta nimeää
keskuudestaan
kuntajohtajilla ja maakuntajohtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus
neuvottelukunnan kokouksen esittelijänä toimii kehittämisyhtiön toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä
neuvottelukunnalle laaditaan oma toimintasääntö, jonka seudun kunnat
käsittelevät omissa kunnallishallituksissaan
seudun kunnat suorittavat vuonna 2019 hankintaprosessin koskien seudun elinkeinopalveluiden tuottamista
hankintaprosessin yhteydessä huomioidaan seutuyhteistyön uusi organisointitapa
kukin kunta nimeää yhden jäsenen hankintaprosessista vastaavaan ohjausryhmään, jota johtaa Kotkan kaupungin kansliapäällikkö

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta
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Seutuyhteistyön nimenkirjoitusoikeus

Seutuvaliokunta 9.11.2019
Palvelujohtaja Jouni Eho on lopettanut Cursor Oy;n palveluksessa. Hänellä
on ollut seutuvaliokunnan myöntämä nimenkirjoitusoikeus. Seutuvaliokunta
on aina antanut seudun nimenkirjoitusoikeuden sille henkilölle, joka vastaa
Cursor Oy:ssä seutuyhteistyöstä.
Esitys:

Seutuvaliokunta päättää myöntää toimitusjohtaja David Lindströmille
9.11.2018 alkaen nimenkirjoitusoikeuden, oikeuden hyväksyä laskuja ja oikeuden allekirjoittaa seutuyhteistyöhön liittyviä papereita toistaiseksi. Aiemmat asiakirjojen allekirjoittamisoikeudet lakkaavat uuden päätöksen tultua
voimaan.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ote:

David Lindström/Cursor Oy

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
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Nopea laajakaista -tuki

Seutuvaliokunta 15.8.2018
Valtakunnallisen Nopea laajakaista -hankkeen tavoitteena on varmistaa valtion tuen avulla nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen alueilla, joille
kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu. Hankkeessa myönnetään valtiontukea nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksiin. Tuetut
verkot on toteutettu valokuidulla, mikä mahdollistaa nopean tiedonsiirron.
Hankkeessa Viestintävirasto myöntää tukea alueiden kuituverkkohankkeisiin.
Tukea on haettava viimeistään 31.12.2018 ja hankkeiden on oltava valmiina
vuoden 2020 loppuun mennessä. Tukea voi saada maakuntaliiton valitsema
hankkeen toteuttaja.
Kuluvan vuoden seutubudjetissa on vielä sitomatonta rahaa, jota voisi tarvittaessa suunnata esiselvitykseen. Kokouksessa Digitaalinen tuotannon uudistaminen -hankkeen projektipäällikkö Hannes Kokkonen, Cursor Oy, esittelee
asiaa.
Ehdotus:

Seutuvaliokunta kuulee esittelyn ja keskustelee Kotkan-Haminan seudun
kiinnostuksesta ja mahdollisuuksista hakea tukea kuituverkon rakentamiseen.

Asian käsittely:
Projektipäällikkö Hannes Kokkonen, Cursor Oy, esitteli asiaa, minkä perusteella käytiin keskustelua.
Päätös:

Kunnat nimeävät asiaan liittyen yhdyshenkilön ja Hannes Kokkonen, Cursor
Oy toimii kokoonkutsujana.
___________________

Seutuvaliokunta 9.11.2018
Vt. palvelujohtaja Jouko Luode, Cursor Oy, hakee Kotkan-Haminan seudun
vuoden 2018 seutubudjetista 10 000 € Nopean laajakaista -hankkeen esisuunnitteluun Haminassa, Pyhtäällä, Virolahdella ja Miehikkälässä. Varsinaiseen hankkeeseen ei ole tarkoitus hakea seutubudjetin tukea.
./.

Liitteenä rahoitushakemus ”Nopea laajakaista”.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää myöntää Nopea laajakaista -hankkeelle 10 000 €
vuoden 2018 seutubudjetista.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ote:

Jouko Luode/Cursor Oy

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
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Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kotkan-Haminan seutu)

Seutuvaliokunta 29.11.2016
Kotkan-Haminan seutu on pitänyt tärkeänä seudun hankintojen kehittämistä
niin, että niitä saadaan nykyistä enemmän paikallisille yrityksille. Seutubudjetista on tuettu seudun hankintapäivän järjestämistä vuosina 2015 ja 2016. Lisäksi vuoden 2016 budjettiin on varattu 15 000 € hankinta-asiamiehen palkkausta varten, joka ei ole toteutunut. Tätä varausta on osin (5 000 €) käytetty
selvitykseen ”Kunnalliset hankinnat” (svlk 31.10.16 § 64).
Kymenlaaksossa on valmisteltu Fiksut hankinnat Kymenlaakso -hanketta,
jossa on omat osionsa Kotkan-Haminan seudulle ja Kouvolaan. Hanke on
hyväksytty jatkoon ELY-keskuksen toiminta- ja ympäristötuen ideahaussa.
Lopullista päätöstä hankkeen rahoituksesta odotetaan vielä kuluvana vuonna.
Hanke sisältää mm. hankinta-asiamiehen työskentelyn ja hankintafoorumien
ja neuvontatilaisuuksien järjestämisen.
Hankkeen rahoitussuunnitelmaan sisältyy myös Kotkan-Haminan seudun
seutubudjetin osuutta. Ajatuksena on, että vuoden 2016 budjetin käyttämättä
jäänyt 10 000 € siirtyisi hankkeelle ja vuoden 2017 seutubudjetista annettaisiin 5 000 €, yhteensä max 15 000 € vuonna 2017.
./.

Liitteenä Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kotkan-Haminan seutu) –hankkeen
hankehakemus ja hankkeen ideahakuesittely.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Fiksut hankinnat Kymenlaakso (KotkanHaminan seutu) –hanketta max 15 000 €:lla vuosien 2016 ja 2017 seutubudjetista sekä varautuu rahoittamaan sitä myös 2018 ja 2019.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Ote:

Ilmo Larvi, Cursor Oy
___________________

Seutuvaliokunta 29.11.2017
Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kotkan-Haminan seutu) hakee KotkanHaminan seudun vuoden 2018 seutubudjetista 10 608 € ja siirtoa vuoden
2017 seutubudjetista n. 5 000 €.
./.

Liitteenä Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kotkan-Haminan seutu) -hankkeen
rahoitus/siirtohakemus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
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Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Fiksut hankinnat Kymenlaakso (KotkanHaminan seutu) -hanketta 10 608 €:lla Kotkan-Haminan seudun vuoden 2018
seutubudjetista edellyttäen, että kokonaisbudjetti hyväksytään seutuvaltuustossa. Hankkeiden siirtoanomukset käsitellään, kun vuoden 2017 tilinpäätös
on valmis.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ote:

Ilmo Larvi, Cursor Oy
___________________

Seutuvaliokunta 9.11.2019
Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kotkan-Haminan seutu) hakee KotkanHaminan seudun vuoden 2019 seutubudjetista 2 500€ ja siirtoa vuoden 2018
seutubudjetista n. 790 €.
./.

Liitteenä Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kotkan-Haminan seutu) -hankkeen
rahoitus/siirtohakemus.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Fiksut hankinnat Kymenlaakso (KotkanHaminan seutu) -hanketta 2 500 €:lla Kotkan-Haminan seudun vuoden 2019
seutubudjetista edellyttäen, että kokonaisbudjetti hyväksytään seutuvaltuustossa. Hankkeiden siirtoanomukset käsitellään, kun vuoden 2018 tilinpäätös
on valmis.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
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Hankinta-asiamies ja hankintapäivä

Seutuvaliokunta 9.11.2019
Hankinta-asiamiehen toimintaa on ollut Kotkan-Haminan seudulla Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kotkan-Haminan seutu) -hankkeen kautta. Hankkeen
toteuttamisaika on 28.2.2019 asti, mutta sille haetaan kahden kuukauden jatkoaika.
Cursor hakee Kotkan-Haminan seudun vuoden 2019 seutubudjetista 40 000
€ hankinta-asiamiestoiminnan jatkamiseksi ajalle 1.5.-31.12.2019. Palvelussa
kehitetään yritysten ja hankintayksiköiden hankintaosaamista koulutusten ja
tietoiskujen kautta. Rahoitus sisältäisi myös hankintapäivän järjestämisen
2019.
Hankinta-asiamies:
- neuvoo ja auttaa yrityksiä tarjouksen teossa ja edistää yritysten verkostoitumista ja ryhmittymänä tarjoamista
- opastaa yrityksiä sähköisten kilpailutusjärjestelmien käytössä
- toimii aktiivisesti yritykselle soveltuvien tarjouspyyntöjen löytämisessä ja niistä tiedottamisessa
- hakee ja välittää ennakkotietoja hankintayksiköiden suunnitelluista hankinnoista
- järjestää markkinavuoropuheluita tulevista hankinnoista hankintayksikön niin
toivoessa,
- kokoaa ja välittää markkinatietoa hankintayksikölle hankinnan valmistelun ja
suunnittelun tueksi.
Seutuvaliokunta on aikaisemmissa keskusteluissa (svlk 15.8.2018) miettinyt
koko maakunnan yhteistä hankeasiamiestä.
./.

Liitteenä rahoitushakemus ”Hankinta-asiamies ja hankintapäivä”.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Hankinta-asiamies ja hankintapäivä toimintaa 40 000 €:lla Kotkan-Haminan seudun vuoden 2019 seutubudjetista edellyttäen, että kokonaisbudjetti hyväksytään seutuvaltuustossa.

Päätös:

Seutuvaliokunta päätti rahoittaa Hankinta-asiamies ja hankintapäivä toimintaa 30 000 €:lla Kotkan-Haminan seudun vuoden 2019 seutubudjetista
edellyttäen, että kokonaisbudjetti hyväksytään seutuvaltuustossa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
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Työvoimaa metalliin -kampanja

Seutuvaliokunta 9.11.2019
Metallin osaajista on pula joka puolella Suomea. Cursorissa on tarkoitus järjestää Työvoimaa metalliin -kampanja, johon haetaan 5 000 € vuoden 2018
Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista.
Tarkoituksena on aktivoida erityisesti nuoria ja myös vanhempiakin valitsemaan metalliala. Tammikuussa 2019 rakennetaan näyttävä showroom keskeiselle liikepaikalle Kotkassa kauppakeskus Pasaatiin, jolloin mahdollisimman moni pääsee näkemään mitä metalliala ja erityisesti koneistaminen ja
robotiikka nykyään tarkoittavat.
Mukana kampanjassa tulevat myös olemaan kaikki Kotkan-Haminan seudun keskeiset konepajat ja myös seudun kärkiyritykset kuten Sulzer Pumps
Finland Oy ja Andritz Oy sekä ammatillista koulutusta tarjoavat EteläKymenlaakson ammattiopisto Ekami ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Kampanjan kustannuksiin osallistuvat lisäksi Ditu-hanke ja seudun
metallialalla toimivat yritykset ja yhteistyötahot.
./.

Liitteenä rahoitushakemus ”Työvoimaa metalliin -kampanja”.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta käsittelee asian yhdessä pykälän 60 § Osaajien ja yritysten
kohtaamiset kanssa.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
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Osaajien ja yritysten kohtaamiset

Seutuvaliokunta 9.11.2019
Kotkan-Haminan seudulla on ollut meneillään Paluumuuttajien ja työnantajien
kohtauttaminen -hanke yhdistettynä Kohtaamiset – Kotkan-Haminan seudun
yritysten ja osaajien kohtauttaminen -hanke, joita on yhteensä rahoitettu
53 400 € Kotkan-Haminan seudun vuoden 2018 seutubudjetista. Lisäksi meneillään on ollut maahanmuuttajatyöhön kohdistuva Koko Kotka kotouttaa hanke.
Cursor hakee Kotkan-Haminan seudun vuoden 2019 budjetista 20 000 €
Osaajien ja yritysten kohtaamiset -hankkeelle. Mahdolliset toimenpiteet ilmenevät hankehakemuksessa.
./.

Liitteenä hankehakemus Osaajien ja yritysten kohtaamiset

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Osaajien ja yritysten kohtaamiset kampanjaa 25 000 €:lla Kotkan-Haminan seudun vuoden 2019 seutubudjetista
edellyttäen, että kokonaisbudjetti hyväksytään seutuvaltuustossa. Tämä sisältää myös mahdollisen metallin osaajien kampanjan.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta
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Helsinki - Kotka välin nopean aamuvuoron kokeilu 2018

Seutuvaliokunta 6.3.2018

Kotkan-Haminan seudun saavutettavuuden kannalta nopea julkisen liikenteen
aamuyhteys pääkaupunkiseudulta on hyvin tärkeä. Tämän on nostanut esille
muutama keskeinen työnantaja, kuten Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea.
Pääkaupunkiseudulta on ollut viime vuosina ajoittain nopea pikavuoro Kotkaan. Tammikuusta 2018 lähtien markkinaehtoisena toiminut vuoro on jälleen
poistunut vähäisen käytön vuoksi.
Linjan uudelleen käynnistämistä on selvitetty Kotkan kaupungin, Cursor Oy:n
sekä Carean kesken. Asiasta teetetyssä selvityksessä (Kotkan kaupunki /
Ramboll Oy 13.2.2018) suositellaan vuonna 2018 kokeiltavaksi julkisella tuella tuettua nopeaa ma-pe aamuyhteyttä Helsingistä Kotkaan (lähtö noin klo 6,
jolloin Kotkassa ennen klo 8).
Asian valmistelussa lähtökohdaksi on otettu loppuvuoden 2018 kestävä kokeilu, joka alkaisi viimeistään 1.5. Kokeilun aikana liikenteen käyttömäärien
myötä edellytykset markkinaehtoiselle liikenteelle vuoden 2019 alusta ovat
merkittävästi parantuneet.
Yhteys kilpailutetaan siten, että kalustona voi olla myös tarkoituksenmukainen pienempi bussi. Linjan toteutukseen haetaan Uudenmaan ELYkeskuksen lupa.
Kokeilun kokonaisrahoitustarve on vuonna 2018 noin 25 000 - 35 000 €, josta
liikenteen nettokustannukset 7 kk kokeilulla ovat noin 20 000 – 30 000 € ja pilotin valmistelu- ja markkinointityö noin 5 000 €.
Kotkan kaupunki/Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö anoo KotkanHaminan seudun seutubudjetista enintään 15 000 € vuodelle 2018. Carea on
sitoutunut panostamaan kokeilun tukeen enintään 20 000 €. Mahdollinen
muu rahoitustarve haetaan Kotkan kaupungin koordinoimana muista rahoituslähteistä.
Ko. hanke sekä erikseen valmistelussa oleva, Cursor Oy:n toteuttama Kestävien työmatkayhteyksien käynnistyskokeilut -hanke kytkeytyvät toisiinsa,
muodostaen yhdessä kokonaisuutta seudun kestävien työmatkayhteyksien
kehittämisessä. Jälkimmäisen hankkeen käynnistyskokeiluissa esimerkiksi
yhteyksiä Haminaan nivotaan tähän nopeaan Helsinki-Kotka-linjaan.
Kokouksessa asiantuntija Esa Partanen, Cursor Oy esittelee asiaa.
./.

Liitteenä rahoitushakemus Helsinki – Kotka -välin nopean aamuyhteyden kokeilu.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta
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Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää myöntää Helsinki – Kotka -välin nopean aamuyhteyden kokeilun tueksi vuonna 2018 max 15 000 € Kotkan-Haminan seudun
vuoden 2018 seutubudjetista.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
___________________

Seutuvaliokunta 9.11.2019
Markku Hannonen/Kotkan kaupunki hakee liikennöinnille ja sen markkinointiin
15 000 € vuoden 2019 seutubudjetista sekä 5 000 €:n siirtoa vuoden 2018
budjetista vuodelle 2019, yhteensä 20 000 €. Lisäksi hankehakemuksen mukaan Carealta tulee 40 000 €:n rahoitus.
Kokousasiakirjoissa on esillä Rambolin ”Aamun nopea Helsinki-Kotka” selvitys.
./.

Liitteenä hakemus ”Helsinki-Kotka välin nopean aamuvuoron kokeilu”.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Helsinki-Kotka välin nopean aamuvuoron
kokeilua 15 000 €:lla Kotkan-Haminan seudun vuoden 2019 seutubudjetista.
Edellytyksenä on, että kokonaisbudjetti hyväksytään seutuvaltuustossa.
Hankkeiden siirtoanomukset käsitellään, kun vuoden 2018 tilinpäätös on valmis.

Päätös:

Seutuvaliokunta päätti olla rahoittamatta Helsinki-Kotka välin nopean aamuvuoron kokeilua Kotkan-Haminan seudun vuoden 2019 seutubudjetista. Vuoden 2019 aikana tehdään selvitys Kotkan-Haminan seudun liikkumisjärjestelyistä kokonaisuudessaan.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
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Kestävien työmatkayhteyksien käynnistyskokeilut

Seutuvaliokunta 6.3.2018
Kotkan-Haminan seudulla on tunnistettu useita keskeisten työmatkaliikenneyhteyksien nykyisiä ja lähiaikoina toteutuvia haasteita.
Näitä varten on valmisteltu hanke, jossa näiden haasteiden ratkaisuihin haetaan lyhytkestoisia kokeiluita yhteistyössä keskeisten työnantajien kanssa.
Kokeiluissa sekä liikennepalveluiden tuottajat että työnantajat saavat arvokasta kokemusta yhteyksistä, jotta yhteydet voivat jatkossa toimia kannattavina normaaleilla rahoituksilla: yhteydestä riippuen julkisena ostoliikenteenä tai
markkinaehtoisena liikenteenä, ottaen huomioon myös mahdolliset työnantajien lipputuet tms.
Hankkeessa tehdään kokeiluita seuraavasti:
- Vaalimaan työmatkaliikenteeseen bussikokeilu Vaalimaan Zsar-Outlet
keskuksen avauduttua Kotkan-Haminan suunnalta
- Helsinki - Hamina aamukytkökseen nopea yhteyskokeilu Kotkasta
(alustavasti Sutela / Karhula)
- Kouvola – Kotkan junan liittyvät syöttöliikennekokeilut suoraan työpaikoille (mm. Eagle-talo/Andritz)
- Muita mm. keskeisten työnantajien kanssa myöhemmin määriteltäviä
yhteyskokeiluita 1- 3 kpl
Hankkeessa tehdään edellä mainittujen kokeiluiden lisäksi myös muiden kestävien liikennepalveluiden linkitystä keskeisiin tarpeisiin (mm. kimppakyytipalvelut) sekä viestintätoimia, jotka edistävät käyttäjäkunnan kasvua sekä kokeiluiden kokemusten hyödyntämistä.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 75 000 €, josta mm. kokeiluiden valmistelu- ja
koordinointityöhön liittyvät henkilöstökustannukset oheiskuluinen ovat n. 40 %
ja kokeiluihin liittyvät ostopalvelut n. 60 %.
Hankeen rahoitukseen Cursor hakee Kymenlaakson AIKO-rahoituksesta
(Alueellisten innovaatioiden ja kokeiluiden käynnistäminen) tukea 50 000 €
(67 %) ja omarahoituksena seutubudjetista 25 000 € (33 %).
Tämä hanke sekä erikseen valmistelussa oleva Helsinki - Kotka välin nopean
aamuvuoron kokeilu 2018 (toteuttajana Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö/Kotkan kaupunki) muodostavat yhdessä kokonaisuuden seudun kestävien pendelöintiyhteyksien kehittämisessä. Tämän hankkeen kokeiluista
mm. Hamina-yhteyskokeilut kytketään em. nopeaan aamuvuoroyhteyteen
Helsinki – Kotka. Hankkeiden rahoitusmalli on myös erilainen: Kestävien työmatkayhteyksien käynnistyskokeilut -hankkeeseen haetaan myös AIKOtukea.
Kokouksessa asiantuntija Esa Partanen, Cursor Oy esittelee asiaa.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta
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./.

Liitteenä Kestävien työmatkayhteyksien käynnistyskokeilut -hankkeen rahoitushakemus.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää myöntää Kestävien työmatkayhteyksien käynnistyskokeilut -hankkeelle max 15 000 € 2018 seutubudjetista sillä edellytyksellä,
että hankkeen muu rahoitus toteutuu suunnitellusti, ja varautuu rahoittamaan
vuoden 2019 seutubudjetista hanketta 10 000 €:lla, yhteensä max 25 000
€:lla.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
___________________

Seutuvaliokunta 9.11.2019
Esa Partanen/Cursor Oy hakee Kestävien työmatkayhteyksien käynnistyskokeiluihin Kotkan-Haminan seudun vuoden 2019 seutubudjetista 10 000 €
niin, että siitä 5 000 € tulee 1 €/asukas-osuudesta (Kassu). Lisäksi haetaan
noin 6 500 €:n siirtoa vuoden 2018 budjetista vuodelle 2019.
./.

Rahoitushakemus ”Kestävien työmatkayhteyksien käynnistyskokeilut”
on liitteenä.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Kestävien työmatkayhteyksien käynnistyskokeilut -hanketta 10 000 €:lla Kotkan-Haminan seudun vuoden 2019
seutubudjetista niin, että 5 000 € tulee 1 €/asukas-osuudesta. Edellytyksenä
on, että kokonaisbudjetti hyväksytään seutuvaltuustossa. Hankkeiden siirtoanomukset käsitellään, kun vuoden 2018 tilinpäätös on valmis.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta
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Kotkan-Haminan seudun Helsingin keskustan tila

Seutuvaliokunta 9.11.2018

Kotka-Hamina - Kamppi Hub-connection -hankkeen (1.10.2017-31.12.2018)
tukemana Kotkan-Haminan seudun asukkaiden on mahdollista käyttää edullisesti etätyö- ja neuvottelutiloja Helsingin ydinkeskustassa sekä maksuttomasti työtiloja Kotkassa ja Haminassa.
Helsingin keskustan työ- ja neuvottelutilan käyttöä halutaan jatkaa, mihin
haetaan Kotkan-Haminan seudun vuoden 2019 seutubudjetista 2 500 €:a
sekä sen 1 €/asukas-osuudesta (Kassu) 2 500 €:a, yhteensä 5 000 €. Rahoitus on tarkoitus käyttää käyttötukeen ja markkinointiin.
7.2.-1.10.2018 Helsingin tiloja on käytetty 40 tuntia, joista on maksettu 199 €
(alv. 0).
Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää myöntää max 5 000 €:a Kotkan-Haminan seudun
Helsingin keskustan tilan kustannuksiin niin, että 2 500 € tulee suoraan Kotkan-Haminan seudun vuoden 2019 seutubudjetista ja 2 500 € sen 1 €/asukas
-osuudesta (Kaupunkiseutusuunnittelu). Edellytyksenä on, että kokonaisbudjetti hyväksytään seutuvaltuustossa.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta
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Kotkan-Haminan seudun seutubudjetti 2019

Seutuvaliokunta 15.8.2018
Seutusopimuksen mukaan kunnat panostavat seutubudjettiin on 4 €/asukas
sekä seudulliseen kaavoitukseen seudun talousarvion yhteydessä sovittavan
summan. Viime vuosina seutubudjetti on rakentunut periaatteelle 5 €/asukas,
josta 1 €/asukas on mennyt South-East Leveraging Livelihood (SELL) hankkeen omarahoitusosuudeksi ja sen jälkeen kaupunkiseutusuunnitteluun
ja siihen liittyviin hankkeisiin.
Cursorin ryhmätyötilassa on esillä alustavia Kassu-työryhmän ajatuksia kaupunkiseutusuunnittelun toiminnasta vuoden 2019.
Kaupunkiseutusuunnitteluun liittyen kokouksessa ovat paikalla kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kotkan kaupungilta ja yhteyspäällikkö
Toomas Lybeck Cursor Oy:stä.
Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää osaltaan hyväksyä seudun talousarvion vuodelle
2019 tulopohjaksi 5 €/asukas ja ehdottaa seutuvaltuustolle sen hyväksymistä.

Asian käsittely:
Kaupunkiseutusuunnittelun suunnitelmia esittelivät kaupunkisuunnittelujohtaja
Markku Hannonen Kotkan kaupungilta ja yhteyspäällikkö Toomas Lybeck
Cursor Oy:stä, minkä perusteella käytiin keskustelua.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
___________________

Seutuvaltuusto 2.10.2018
Ehdotus:

Seutuvaltuusto päättää hyväksyä seudun talousarvion vuodelle 2019 tulopohjaksi 5 €/asukas.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Ei oikaisuvaatimusohjausta
___________________

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta
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Seutuvaliokunta 9.11.2019
./.

Liitteenä alustava ehdotus Kotkan-Haminan seudun seutubudjetti 2018-2019.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää hyväksyä aikaisempien hankepykälien päätösten
pohjalta muotoutuneen Kotkan-Haminan seudun seutubudjetin vuodelle 2019
ja esittää seutuvaltuustolle sen hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
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Puurakentamisen info seutuvaltuusto 4.12.2018

Seutuvaliokunta 9.11.2018
Kotkan-Haminan seudulla on esiintynyt kiinnostusta puurakentamiseen mm
Cursorin tekemän ilmasto- ja energiatyön yhteydessä. Puurakentamisen edistäminen sisältyy Haminan kaupunkistrategiaan (ekologinen Hamina). Vuonna
2018 se oli yksi Miehikkälän kunnan Cursorin toiminnalle asettamista painopisteistä.
Seutuvaltuuston 4.12.2018 kokouksen lopussa on tarkoitus pitää puurakentamiseen liittyvä osio seuraavasti:
Markku Karjalainen, Tampereen teknillinen yliopisto: Puurakentamisen nykytilanne ja mahdollisuudet Suomessa
Esa Partanen Cursor Oy: Puurakentaminen Kotkan – Haminan seudulla, tilannekatsaus
Keskusteluineen n. 40 min.
Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää esittää seutuvaltuustolle, että se kuulee puurakentamiseen liittyvän infon.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Seutufoorumin palaute

Seutuvaliokunta 9.11.2018
Seutufoorumin ja Cursor 30-vuotistilaisuuden 11.10.2018 palautekyselyssä tilaisuuden sisältö sai 3,83/4 ja järjestelyt 3,75/4. Puhujien arvosanat olivat 3,13,8/4. Vastaajia oli 24.
Osallistujia oli noin 90. Vastaisuudessa on hyvä miettiä, tarjotaanko seutufoorumeissa pelkkä kahvi, sillä maksuttomuuden vuoksi moni jättää ilmoittamatta
mahdollisen esteen saapua tilaisuuteen ja etukäteen tilatuista tarjoiluista
maksetaan turhaan.
Cursorin ryhmätyötilassa on nähtävissä kooste palautekyselyn sanallisista
vastauksista.

67 §

Ehdotus:

Seutuvaliokunta merkitsee tiedoksi ja mahdollisesti ideoi kevään seutufoorumin aihetta ja ajankohtaa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Seutufoorumin aiheeksi päätettiin liikkuminen/liikenne.

Seuraava kokous

Seutuvaliokunta 9.11.2018

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös:

Tiistaina 22.1.2019 klo 8.00 Cursorissa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kokouspäivämäärä
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

68 §

9.11.2018

23

Olli Nuuttilan muistaminen

Seutuvaliokunta 9.11.2018
Kokouksen lopussa seutuvaliokunnan puheenjohtaja kiitti viimeisessä kokouksessaan ollutta Pyhtään kunnanjohtaja Olli Nuuttilaa ja antoi hänelle seutuvaliokunnan lahjan. Olli Nuuttila kiitti muistamisesta ja arvioi, että niiden
kuuden vuoden aikana, jolloin hän on ollut seutuvaliokunnan jäsen, seudun
yhtenäisyys on kasvanut merkittävästi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

