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Johdanto
Seutustrategian päivitystyö toteutettiin laajassa
yhteistyössä
seudun
toimijoiden
kanssa.
Vuorovaikutteinen
kehittämistyö
aloitettiin
25.11.2009 järjestetyssä seutufoorumissa, jota
ennen tehtiin foorumiin osallistuvien näkemyksiä
etukäteen kartoittava sähköinen kysely. Kyselyllä
kartoitettiin seudun sidosryhmien ajatuksia
seudun keskeisimmistä kehittämishaasteista ja
vahvuuksista,
josta
käytiin
keskustelua
mainitussa
seutufoorumissa
sekä
seutuvaliokunnan
kokouksessa
15.12.2009.
Sidosryhmiltä kerättyjen näkemysten perusteella
tehty strategia‐aihio strategian painopisteistä
hyväksyttiin seutuvaliokunnassa 7.1.2010. Tältä
pohjalta
eri
painopisteiden
keskeisimpiä
kehittämisteemoja työstettiin edelleen 12.1.2010
seutuvaltuuston
kokouksen
yhteydessä
järjestetyssä
seutuseminaarissa.
Strategiaprosessi jatkui konkreettisten hanke‐
ehdotusten työstämisellä 17.2.2010 pidettävässä
seutuvaliokunnan
kokouksessa.
Strategiahankkeessa konsulttina on toiminut Net
Effect Oy, jonka tehtävänä on ollut
kehittämisseminaarien
vetäminen,
taustamateriaalien työstäminen sekä strategia‐
asiakirjan luonnostelu.
liittyvä
Kotkan‐Haminan
seutuyhteistyöhön
problematiikka on noussut esiin strategian
päivitysprosessin
monissa
eri
vaiheissa.
Lähtökohtaisesti seudulla tehtävää yhteistyötä
pidetään yksimielisesti edellytyksenä myös
yksittäisten
kuntien
kilpailukyvyn
parantamisessa.
Tämä
seutuyhteistyön
merkitystä korostava ”retorinen puhe” tulee
ohjata
yhteiseksi
tahtotilaksi,
jaetuksi
käsitykseksi siitä, mihin ollaan pyrkimässä, miksi,
millä ehdoin ja kenen toimin. Seuraava kuva
ilmentää strategiaprosessin alun kyselyssä
esiinnoussutta asiaa siitä, että ylivoimaisesti
suurin uhka seudun kehittämisessä lähtee
seudun toimijoista itsestään.

Kuva 1. Seudun toimijoiden näkemys
suurimmista uhista seudun kehittämisessä
Seudun strategian toteuttamiseksi ei riitä, että
hankkeita
suunnitellaan
seutuvaltuuston
välisessä
yhteistyössä
sekä
toteutetaan
virkamiestyönä. Myös luottamushenkilöt on
saatava
kehittämistoimintaan
paremmin
mukaan,
jolloin
heidän
sitoutumisensa
seutustrategiaan olisi kiinteämpi. Tältä osin voi
käytännössä riittää se, että varmistetaan
luottamushenkilöiden
tietoisuus
kaikista
meneillään olevista seudullisista hankkeista.
Luottamuspula syntyy usein juuri tiedonkulun
ongelmista.
Kuten
missä
tahansa
verkostoitumisessa ja lisäarvoa synnyttävien
verkostojen rakentamisessa, luottamus on
toimivan verkoston perusedellytys ja ydin.
Kotkan‐Haminan seutustrategia määrittelee
alueen lähitulevaisuuden (vuosien 2010‐2015)
kehittämisen painopistealueet ja tarvittavat
toimenpiteet.
Strategia
tähtää
seudun
kehittämiseen vetovoimaiseksi ja hyvinvoivaksi
alueeksi. Seutustrategian keskeisenä osana toimii
vuonna 2009 hyväksytty elinkeinostrategia, joka
sisältyy osaksi tätä strategiaa. Seutustrategia
toteutuu
kehittämällä
seutua
yhä
yhtenäisempänä toiminnallisena kokonaisuutena,
jossa on luonnonläheinen ympäristö sekä
osaavan työvoiman sekä muiden väestöryhmien
kannalta vetovoimaiset asumismahdollisuudet
sekä palvelutarjonta.
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1 Kotkan‐Haminan seudun nykytila ja kehittämisen
haasteet
Kotkan‐Haminan seutu muodostuu Pyhtään,
Miehikkälän ja Vironlahden kunnista sekä Kotkan
ja Haminan kaupungeista. Seutukunta sijoittuu
Etelä‐Suomessa Kymenlaakson maakuntaan,
Suomenlahden
rannalle,
Venäjän
rajan
tuntumaan. Seutu sijoittuu Helsingin ja Pietarin
välisen maantieyhteyden – E18‐väylän varteen.
Kotkasta Helsinkiin on matkaa 133 kilometriä, ja
viiden miljoonan asukkaan Pietariin sekä muualle
Venäjälle on hyvät maantieyhteydet Virolahdella

sijaitsevan Vaalimaan raja‐aseman kautta.
Seudun tekee logistiseksi merkittäväksi myös
Kotkan ja Haminan satamat, jotka yhdessä
muodostavat Suomen suurimman sataman.
Julkisen liikenteen kehitys on ollut viime aikoina
jopa negatiivista sekä seudun sisäisen
bussiliikenteen osalta että lentokenttäyhteyksien
ja
pääkaupunkiseudulle
suuntautuvien
yhteyksien suhteen.

Kuva 2. Kotkan‐Haminan seudun sijainti kehityskäytävällä
Verkostot muille alueille tarkoittaa yritysten,
muiden organisaatioiden, kuten myös yksilöiden
yhteyksiä muilla alueilla sijaitseviin toimijoihin,
jotka ovat joko yritysten asiakkaita, kuntien
kehittämisen
yhteistyökumppaneita
tai
yksittäisten ihmisten sosiaalisia kontakteja.
Verkostot muille alueille ovat globalisoituneessa
maailmantaloudessa
elintärkeitä
seudun
menetyksen kannalta, ja tältä kantilta seudun
logistinen sijainti idän ja lännen välissä tarjoaa
elinkeinoelämän kehittämiselle mitä parhaimmat
puitteet.
Inhimillinen pääoma tarkoittaa seudulla asuvien,
työskentelevien tai opiskelevien henkilöiden
osaamista.
Kotkan‐Haminan seutu on
kokonaisuudessaan Suomen kahdeksanneksi
suurin väestökeskittymä. Seudulla asui vuoden
2009 lopussa 87 225 henkilöä. Vuonna 2007
nettomuuttoluku jäi seudun osalta positiiviseksi,
mutta vuonna 2008 tilanne heikkeni taas.

Vuoden 2009 väestömäärän ennakkotiedon
mukaan väestömäärä on seudulla pysynyt melko
vakaana pääosin maahanmuuton ansiosta.
Metsäteollisuuden työpaikkojen radikaalista
vähenemisestä huolimatta, on maakunnan
tasolla aluetaloudellista kehitystä katsottaessa
kehitys kokonaisuudessaan ollut kohtuullisen
myönteistä. Ikääntymisestä ja muuttotappioista
johtuva työikäisten määrän lasku on kuitenkin
voimakasta molemmissa sekä Kouvolan että
Kotkan‐Haminan
seutukunnissa.
Tämän
ennustetaan jatkuvan koko 2010‐luvun. Maan
keskitasoa korkeampi työttömyys on noussut
Kotka‐Haminan seutukunnassa nopeammin kuin
esimerkiksi Kouvolan seutukunnassa.
Yritykset muodostavat seudun elinkeinoelämän,
jonka menestyminen on seudulla asuvien
toimeentulon elinehto. Seutu on kehittynyt
pitkälti
metsäteollisuuden
synnyttämien
satamakaupunkien ja suurteollisuuden varassa.
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Globaalitalouden kriisi on viime vuosina edennyt
yli valtiollisten rajojen mantereelta toiselle, ja se
on koetellut vahvasti myös Kotkan‐Haminan
seudun
elinkeinoperustaa.
Talouden
laskusuhdanne
heijastuu
Kotkan‐Haminan
seudun kaikille päätoimialoille, mutta erityisesti
teollisuuteen,
jonka
henkilöstömäärä
ja
liikevaihto ovat kääntyneet laskuun. Koko
Kymenlaakson elinkeinorakennetta on pitkään
hallinnut suhdanteiden ja markkinahintojen
heilahteluille altis metsäklusteri. Seudulla on
lähdetty taistelemaa uhkaavaa taantumaa
vastaan esimerkiksi markkinoimalla seutua
kansainvälisten yritysten sijoittumispaikkana.
Tältä osin on ollut nähtävissä, jos ei vielä suoraan
aluetaloudellisia vaikutuksia, niin ainakin seudun
imagon kannalta selviä saavutuksia. Esimerkiksi
Googlen
sijoittuminen
Summan
entisen
paperitehtaan tiloihin on tuonut seudulle
myönteistä julkisuutta valtakunnallisesti. Tällä
hetkellä seudulla esimerkiksi ICT‐työpaikkojen
osuus on vähäinen, mutta valittu tie alueen
profiilin nostamisessa osaamisintensiivisten
informaatiosektorin työpaikkojen paikkakuntana
voi olla merkitsevää tulevan kehityksen kannalta.
Seudun
imago
rakentuu
muiden
kilpailukykyelementtien yhteistuloksena. Seudun
kanssa kilpailevia saman kokoluokan seutuja
Etelä‐ ja Kaakkois‐Suomessa ovat Hämeenlinnan,
Imatran, Kouvolan, Lahden sekä Lappeenrannan
seudut. Kuntien imagotutkimuksen 20091
mukaan
kaikkien
Kotka‐Haminan
kanssa
kilpailevien
seutujen
keskuskaupunkien
kokonaisvaikutelman keskiarvot ovat Imatraa
lukuun
ottamatta
Kotkaa
ja
Haminaa
korkeammalla. Kaiken kaikkiaan Kotka sijoittuu
yli 50 000 asukkaan kaupunkien kokoluokassa
vertailussa sijalle 16/19, ja Hamina omassa
sarjassaan, eli 20 000‐50 000 asukkaan kuntien
1

Taloustutkimus Oy toteuttamalla Kuntien Imago–
tutkimuksella avulla selvitetään vuosittain kuntien
imagoa kuntasektorin päättäjien keskuudessa.
Kuntakohtainen
kokonaisvaikutelman
keskiarvo
muodostuu Taloustutkimuksen kyselyyn vastanneiden
näkemyksistä liittyen muun muassa kunnan
elinkeinotoiminnan kehittämiseen, maankäyttöön,
talouteen sekä palveluihin.

kokoluokassa sijalle 32/36. Kotkan imago on
hiukan tippunut vuodesta 2007, jolloin se oli
7,31.

Kuva 3. Kotkan ja Haminan sekä kilpailevien
seutujen keskuskaupunkien keskiarvot kuntien
imagotutkimuksessa 2009 (Taloustutkimus
2010)
EtlaTiedon2 laatimassa SWOT‐analyysissa on
kiteytetty
seudun
kehittämistä
koskevat
keskeisimmät
heikkoudet,
vahvuudet,
mahdollisuudet ja uhat seuraavan kuvan
mukaisesti.
Koska Kotkan ja Haminan satamat ovat yhdessä
Suomen suurin satamakeskittymä ja eri
liikennemuotojen merkittävä solmukohta, on
seudun yksi merkittävimmistä vahvuuksista
erinomainen logistinen asema Helsingin ja
Pietarin metropolialueiden rajapinnassa. Seudun
muut mahdollisuudet liittyvät ovat asuin‐ ja
luontoympäristöön, joista erityisesti merellisyys
on vahva kilpailuetu. Samoin monipuolinen
luonto; meri, saaristo, Kymijoki, metsät ja
maaseutumaisema,
samoin
kuin
seudun
kulttuuriympäristö;
perinteikkäät
teollisuusmiljööt sekä merellinen historia, luovat
puitteet
laadukkaan
ja
omaleimaisen
elinympäristön kehittämiseen.

2

Etlatieto, 2008. Ruotsinpyhtäältä rajalle – elinvoimaa
ja kilpailukykyä.
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Kuva 4. Seudun SWOT‐analyysi (EtlaTieto 2008)
Aikaisemmin seudun imago on rakentunut
vahvasti savupiipputeollisuuden ympärille, mutta
erityisesti viime seutustrategiakauden aikana
seudun kulttuurisia rakennuksia ja muita kohteita
on kunnostettu ja otettu käyttöön, minkä
johdosta seudun rakennettu kulttuuriperintö on
saatu käännettyä seudun vahvuudeksi.

kuntapalveluiden uudistamiseen. Kehittämisen
tärkeimpänä välineenä nähdään kuntien välillä
tapahtuva aito yhteistyö. Elinkeinoelämän osalta
seudun kehittämisen suunta on määritelty
elinkeinostrategiassa
2009–2013,
jonka
perustalle ja jota tukien tämä seutustrategia on
rakennettu.

Seudun
heikkouksia
ovat
yksipuolinen
tuotantorakenne, huono kuntatalouden tilanne,
seutuyhteistyön
toimimattomuus
sekä
ikärakenteen epäsuotuisat muutokset. Toisaalta
seudun
mahdollisuuksina
nähdään
rakennemuutoksen
tuomat
uudet
mahdollisuudet, yhteistyön voima sekä Venäjän
läheisyys.

Taulukkoon 1 on kerätty arvio eri seutujen
kaupunkisuunnitelmien
toteuttamisen
etenemisestä eri ministeriöiden ja Kuntaliiton
toimesta. Kotkan‐Haminan seudun suunnitelmien
toteuttaminen on lähes kaikilla neljällä
näkökulmalla arvioitu heikoksi.

Kotkan‐Haminan seudun tulevaisuuden kannalta
kriittisimmät kehittämistä vaativat toimenpiteet
liittyvät
logistiikan
kasvumahdollisuuksien
hyödyntämiseen, kuntatalouden uudistamiseen,
tulevaisuuden aloihin, liike‐elämän palveluihin,
ICT‐toimialaan,
matkailuun
sekä

Maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen
yhteensovittamisen sekä yhdyskuntarakenteen
eheyttämisen osalta raportissa heikkoutena
mainitaan, ettei seudulle aiota laatia yhteistä
asuntopoliittista ohjelmaa. Myös yhteisiin
maapoliittisiin periaatteisiin pyrkiminen nähdään
epävarmana. Asuntopoliittisia tavoitteiden ja
toimenpiteiden sisältö jää raportin mukaan
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epäselväksi, eikä yhteistä asumisen suunnitelmaa
ehdoteta laadittavaksi. Kuntarajat ylittävän
palvelujen
käytöstä
todetaan
raportissa
perusterveydenhuollon
ja
sosiaalitoimen
yhteistoiminta‐alueratkaisut olevan vielä auki.
Raportissa viitataan myös moniin erillisiin
kuntaliitoselvityksiin ja yhteistoiminta‐alueisiin:
Kotkan ja Pyhtään sekä Haminan ja Virolahden
kuntaliitosselvitysten lisäksi harkitaan Haminan,
Virolahden ja Miehikkälän yhteistoiminta‐aluetta.
Edelleen yhteistyösuunnitelmien ja ‐ohjelmien

laadinta on vasta käynnistymässä, minkä vuoksi
yhteistyön etenemisestä ei ole vielä varmuutta.
Yhteistyösuunnitelmien ja ‐ohjelmien laadinta on
vasta käynnistymässä, minkä vuoksi yhteistyön
etenemisestä ei ole vielä varmuutta. Kaikki
kunnat Ruotsinpyhtäätä lukuun ottamatta
osallistuvat yhteistyöhön, mutta seudulla ei ole
tapahtunut
yhdyskuntarakenteen
hallinnan
kannalta merkittäviä kuntaliitoksia.
Näihin neljään näkökulmaan tulee yleisesti
panostaa tulevalla strategiakaudella.

Taulukko 1. Seutujen pisteet kaupunkiseutusuunnitelmien toteuttamisen etenemisestä3
Maan käytön,
asumisen, liikenteen ja
palvelujen yhteen
Yhteis
sovittaminen sekä
vastuullinen
yhdyskuntarakenteen
asunto
politiikka (8)
eheyttäminen (12)

Palvelujen
käyttömahdolli
suuksien
lisääminen yli
kuntarajojen
(10)

Kaupunki
seutusuunni
telman
toteuttaminen ja
sitoutuneisuus
yhteistyöhön (20)

YHTEENSÄ (50)

9

7

8

10

34

Jyväskylän seutu

9

4

8

17

38

Tampereen seutu

11

6

5

12

34

Lahden seutu

8

7

5

12

32

Oulun seutu

9

1

4

9

23

Kuopion seutu

7

2

4

8

21

Turun seutu

7

2

5

7

21

Joensuun seutu

9

7

5

17

38

Kokkolan seutu
Lappeenrannan
seutu

8

3

9

18

38

7

1

8

16

32

Seinäjoen seutu

7

2

7

16

32

Porin seutu

7

5

5

8

25

Mikkelin seutu

6

1

6

8

21

Hämeenlinnan seutu

5

1

4

10

20

Länsi‐Uusimaa

5

1

6

7

19

Kotkan seutu

7

1

2

6

16

Vaasan seutu

3

0

1

4

8

Porvoon seutu

2

1

2

2

7

Helsingin seutu

Suuret kaupunkiseudut

Muut kaupunkiseudut

Arvio kaupunkiseutusuunnitelmien toteuttamisen etenemisestä. Huhtikuu 2009. Liikenne‐ ja viestintäministeriö,
Opetusministeriö, sosiaali‐ ja terveysministeriö, työ‐ ja elinkeinoministeriö, valtionvarainministeriö,
ympäristöministeriö
ja
Suomen
kuntaliitto.
(http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20090429Arviok/name.jsp)
3

Kotkan – Haminan seutustrategia
‐6‐

2 Hyvän elämän edellytykset seudun kehittämisen
lähtökohtana
Seutustrategiassa
määritellyn
kehittämisen
suunnan kantavaksi teemaksi on sisällytetty
ajatus kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja sen
suomista mahdollisuuksista elinkeinoelämän
kehittämiseksi. Tämä ajattelumalli perustuu
käsitteisiin kestävästä innovoinnista ja kestävästä
hyvinvoinnista4. Tämän ajattelumallin mukaisesti
hyvinvointi
koostuu
kolmesta
toisistaan
erottamattomasta osatekijästä. Yksilön oma
vastuu hyvinvoinnista korostuu oman elämänsä
sisältöön liittyvissä tekijöissä, ja tässä suhteessa
yksilön huolehtii itse omaan toimintakykyyn ja
elämiseen liittyvistä tekijöistä. Hyvinvoinnin
aineellisten edellytykset sen sijaan hankintaa
työnteon ja vaurastumisen kautta, ja tämän
osalta elinkeinoelämän rooli on luoda
hyvinvoinnille aineelliset puitteet. Seudun
kuntien rooli sen sijaan muodostuu hyvinvoinnin

välttämättömien
seudun kunnat
elinympäristön
järjestämisestä.

edellytysten tuottajana ja
ovat vastuussa turvallisen
ja
peruspalveluiden

Toisin sanoen seudun kilpailukyky ja hyvinvointi
edellyttävät toinen toisiaan ja siten niiden
edistämiseen tähtäävät toimet tulee kulkea
seudulla käsi kädessä. Kaupunkiseutujen
kilpailukyvyn ehdot ovat muuttumassa, eikä
kilpailukykyä
voida
enää
rakentaa
toimintamalleihin, jotka vaarantavat ihmisen
hyvinvoinnin
ja
luonnon
kestokyvyn
tulevaisuudessa. Taloudellinen kasvu tulee
perustua kestäville arvoille niin ekologisesti kuin
sosiaalisestikin.

Kuva 5. Hyvän elämän edellytykset seudun kehittämisessä.

4

Hautamäki Antti (2008): Kestävä Innovointi,
Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Sitran
raportteja 76. Helsinki.
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3 Visio 2015 ja kehittämisen painopisteet
Seutustrategia tiivistyy visioon Kotka – Hamina
on vetovoimainen ja hyvinvoiva seutu Itämeren
kehityskäytävällä. Visio on seudun yhteinen
tahtoilmaisu, joka kiteyttää seudun kuntien
yhteisen ajatuksen siitä, mihin suuntaan seutu
haluaa kehittyä. Visio määrittelee seudun
kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden tukemiseen
liittyvät kehittämisen painopisteet.
Vision taustalla on seudulla vaikuttava
teollisuusalojen rakenteen uudistuminen ja tähän
haasteeseen
vastaamiseksi
laadittu
Elinkeinostrategia
2009‐2013.
Elinkeinostrategiassa vision ensimmäinen lause
viittaa
seudun
vetovoimaisuuteen
sekä
loistavaan sijaintiin Itämeren kehityskäytävällä.
Seutustrategian visiossa mainittu vetovoimaisuus
viittaa juuri elinkeinostrategiassa valittujen
painopisteiden tukemiseen.
Seutustrategian
tavoitteeseen
sisältyy
kilpailukyvyn tukemiseen läheisesti liittyvä uusi
hyvinvointiajattelu, jonka mukaan yhtäältä
taloudellisesti kestävä kasvu sekä toisaalta
luonnon ja ihmisten hyvinvointi edellyttävät
toinen
toisiaan.
Seutustrategian
visiossa
hyvinvointi viittaa seudullisten palvelujen
kehittämiseen.
Visiossa mainitulla sijainnilla halutaan painottaa
seudun sijaintia mahdollisuutena ja vahvuutena
kilpailukyvyn
parantamisessa.
Itämeren
kehityskäytävä
viittaa
myös
asuin‐
ja
elinympäristöjen kehittämiseen strategisena
painopisteenä.
Seudun kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden
vahvistaminen
sekä
strategisen
aseman
hyödyntäminen Itämeren kehityskäytävänä (vrt.
Helsinki‐Pietari yhteys) edellyttää pitkäjänteisen
kehittämistyön lisäksi onnistumista seuraavien,
koko seudun kehityksen kannalta olennaisten,
strategisten päämäärien toteuttamisessa:
I Maankäytön suunnittelu ja kaavoitusyhteistyö.
Seudullisen suunnittelun kautta voidaan luoda
yrityksille uusia toimintaedellytyksiä, houkutella

alueelle uusia yrityksiä sekä lisätä asuinalueiden
viihtyvyyttä ja ekologisuutta.
II
Satamayhteistyö,
liikenne‐
ja
logistiikkayhteyksien kehittäminen. Tämä pitää
sisällään
satamayhteistyön
tai
suursatamahankkeen toteutumisen lisäksi niin
tavaravirtojen
hallinnan
kuin
logistiikkatoimintojen
ja
–toimialan
vahvistamisen, panostukset liikenne‐ (raide‐
maantie, meri‐ ja ilmailuliikenteen kehittäminen)
tietoliikenneyhteyksien kehittämisen.
III Venäjä‐liiketoiminnan kehittäminen. Venäjän
(etenkin Pietarin) läheisyys tarjoaa huikeita
mahdollisuuksia viennin ja yhteistyön lisäämiselle
niin seudulla toimiville yrityksille kuin venäläisille
kumppaneille. Toinen merkittävä yhteistyöalue
avautuu kulttuurin ja matkailun puolelta.
IV Sosiaali‐ ja terveyspiirin muodostaminen
Esimerkiksi
Etelä‐Kymenlaaksoon.
liikelaitosmallin pohjalta toteutettuna yhteisen
sote‐piirin avulla voidaan parantaa sosiaali‐ ja
terveyspalveluiden tarjontaa ja laatua sekä
saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.
V Seutuyhteistyön kehittäminen. Seudun
kuntien yhteistyön merkittävä lisääminen ja
mahdollinen liittyminen yhdeksi kunnaksi
tarjoavat mahdollisuudet uudenlaisiin avauksiin,
kustannusvaikuttavan palveluverkon luomiseen
ja vetovoiman lisäämiseen.
Strategian keskeisimmät kehittämiskohteet on
kiteytetty
aikaisempaa
strategiakautta
kirkkaammiksi kehittämisen kärjiksi siten, että
kehittämisen panostukset suunnataan kolmeen
seudun kilpailukyvyn kannalta tärkeimpään
painopisteeseen:

1

Seudun elinkeinostrategiassa määriteltyjen
kehittämislinjausten tukeminen
Elinkeinostrategian lähtökohtana on kehittää
seutua menestyneiden, verkostoituneiden ja
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kasvavien
yritysten
sijaintipaikkana.
2

3

edellytyksiä asukkaiden viihtyisyyden ja
hyvinvoinnin takaamiseksi samoin kuin
osaavan työvoiman houkuttelemiseksi.

vetovoimaisena

Seudullisten palveluiden kehittäminen
Seutu tarjoaa asukkailleen laadukkaita ja
helposti saavutettavissa olevia palveluita.
Palveluiden
järjestämistä
tehostetaan
keskittämällä osa palveluista tuotettavaksi
yhdessä seudun kuntien kesken ja osa
palveluista tuotetaan edelleen asukkaille
lähipalveluina. Myös kuntien rajat ylittävän
palvelukäytön mahdollisuuksia lisätään.
Asumisen ja elinympäristön parantamiseen
liittyvät panostukset
Hyvä ja monipuolinen asumistarjonta sekä
korkealaatuinen
elinympäristö
ovat

Näiden kolmen painopisteen lisäksi strategiaan
sisällytetään neljä läpäisevää teemaa, jotka
otetaan huomioon kaikessa seudulla tehtävässä
suunnittelussa,
kehittämistyössä
sekä
päätöksenteossa. Läpäisevät teemat ovat:
•
•
•
•

Yhteistyö ja päätöksenteko
Osaamisen vahvistaminen
Kuntalaisten osallisuus ja
Ekologisuus.

Kuva 6. Seutustrategian visio, painopisteet, painopistekohtaiset kilpailutekijät ja läpäisevät
kehittämisteemat.
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Seuraavissa alaluvuissa on kuvattu tarkemmin
painopistekohtaiset
kriittisimmät

kehittämiskohteet, joissa on onnistuttava
seudullisen strategian toteutumiseksi.
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4 Strategian konkretisointi
Painopiste 1: Elinkeinostrategia osana seutustrategiaa
Osana seutustrategiaa hyväksytään, että kunnissa ei tule olla erillisiä seudun elinkeinostrategiasta irrallisia
kuntakohtaisia strategioita. Mahdolliset kuntakohtaiset elinkeinostrategiat tulee johtaa seudun
elinkeinostrategiasta ja toimia lähinnä seudullisten elinkeinotavoitteiden toteuttajana.
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Painopiste 2. Seudullisten palveluiden kehittäminen
Seudullisilla palveluilla tarkoitetaan kuntien
itsensä tuottamia palveluja, jotka ovat pääasiassa
lakisääteisiä. Elinkeinoelämän tuottamat palvelut
(esim. matkailupalvelut), kuuluvat osaksi
elinkeinostrategiaa. Kuntien matkailutoimistojen
tarjoamia palveluja käsitellään tässä strategiassa
asumisen‐ ja elinympäristön kehittämisen
yhteydessä.
Palveluiden kehittämisessä ei ole päästy vuoden
2003 strategian tavoitteiden mukaisesti liikkeelle.
Strategiassa esitetyistä palveluita koskevista
tulostavoitteista ovat konkreettisesti toteutuneet
lähinnä kaupallisiin palveluihin sekä koulutukseen
liittyviä hankkeita. Yksi merkittävimmistä
uudistuksista
on
esimerkiksi
koulutuskuntayhtymä, johon yhdistyi Kotkan ja
Haminan toisen asteen ammatillinen koulutus.
Lisäksi tukipalveluiden kehittämisessä on
edistytty.
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon palveluihin liittyen
on edistytty monien yhteisien kehityshankkeiden
muodossa. Siitä huolimatta juuri näiden
palveluiden järjestämisen haasteet kasvavat
lähitulevaisuudessa ja palveluiden tuotanto vaatii
yhä laajempaa väestöpohjaa. Ikääntyneiden
määrän nopea kasvu suhteessa työikäisiin
merkitsee palveluiden kysynnän kasvua erityisesti
vanhusten
pitkäaikaishoivassa
ja
terveydenhuollossa. Samalla yhä pienempi osa
väestöstä osallistuu työelämään, toisin sanoen
palveluiden rahoituspohjaa tukevaan tuotantoon.
Palveluiden
järjestämisen
lainsäädäntö‐
velvoitteet ja seudulliset haasteet edellyttävät
sosiaali‐ ja terveydenhuollon palveluiden
järjestämistä seudullisessa yhteistyössä, jatkuvan
kysynnän
kasvun
kattamiseksi
sekä
kustannusrakenteen keventämiseksi. Kunta‐ ja
palvelurakenneuudistuksen
eräs
keskeinen
tavoite on parantaa maankäytön, asumisen ja
liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen
käyttöä kuntarajat ylittäen. Kuntarajat ylittävä
palvelujen käyttö on pääsääntöisesti ollut jo
aiemmin kuntalaisille vapaata kulttuuri‐ ja
liikuntapalveluissa
sekä
opetuspalveluissa
perusopetusta
lukuun
ottamatta,
mutta

perusterveydenhuollossa, sosiaalitoimessa ja
perusopetuksessa palvelujen käyttö ei sen sijaan
ole ollut vapaata, vaan se perustuu kuntien
välisiin sopimuksiin.
Sosiaali‐ ja terveyspalveluiden kehittämiseksi on
seudulla tehty monia selvityksiä, mutta
suunnitelmien toteuttamiseksi ei päätöksiä ole
tehty. Rannasta rajaan ‐raportissa5 vuonna 2004,
esitettiin, että kunnalliset terveyspalvelut tulisi
organisoida Kotkan‐Haminan seutukunnalliseksi
terveyskeskukseksi”. Työtä on jatkettu ja
toimenpiteiden osalta täsmennetty myöhemmin
seudullisten
palvelukokonaisuuksien
kehittämishankkeessa eli ns. Seutu‐PAKO –
hankkeessa. Hankkeen 4.11.2005 päivätyssä
loppuraportissa on esitetty joukko konkreettisia
toimenpiteitä
seudullisten
palveluiden
kehittämiseksi. Lisäksi Seudun paras –työryhmä6
on
käynyt läpi keskeiset sosiaali‐ ja
terveyspalvelut arvioiden niiden järjestämisen
tarkoituksenmukaisinta tapaa jaottelemalla
palvelut lähipalveluihin, seudullisiin palvelut ja
alueellisiin palveluihin.
Palvelujen rajat ylittävässä käytössä keskeisenä
ongelmana on usein kustannusten jako kuntien
välillä. Esimerkiksi tällä hetkellä vapaasti
hakeuduttavissa
palveluissa
palvelun
sijaintikunta, usein keskuskaupunki, kantaa
päävastuun palvelun järjestämisestä koituvista
kustannuksista, vaikka naapurikuntien asukkaat
käyttäisivät palvelua runsaastikin.
Jotta palveluilla on riittävä väestöpohja,
palvelujen seudullista kehittämistä tulee edelleen
jatkaa ja tehdyt suunnitelmat tulee saattaa
konkreettisiksi
toimenpiteiksi.
Tehtyjen
suunnitelmien ja esitysten toimeenpanoa ei
5

Outi Elonheimo, Santeri Huvinen ja Mats Brommels,
DRG Medical Systems Oy (2004). Rannasta rajaan:
Esitys Kotkan – Haminan seudun seutukunnalliseksi
terveyskeskukseksi.

6

Seudun Paras = Etelä‐Kymenlaakson sosiaali‐ ja
terveydenhuollon seudullinen kehittämishanke.
Loppuraportti 31.5.2007
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voida enää viivyttää, vaan näihin tulee kiinnittää
erityistä huomiota tulevalla strategiakaudella.
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon palveluiden
järjestämisvastuuta ei tule eriyttää eri
organisaatioihin, vaan keskittämällä palveluja
suuremmiksi kokonaisuuksiksi, voidaan eri
kuntien tällä hetkellä käyttämät resurssit
yhdistää ja saada resursseja yhä tehokkaammin
käyttöön. Lisäksi voidaan saavuttaa yhtenäisempi
ja laadukkaampi palvelutuotanto koko seudulla.
Keskitetyillä palveluilla tarkoitetaan muun
muassa erikoissairaanhoitoa (shp), toisen asteen
ammatillista
koulutusta,
sosiaalipalveluja
erikoisryhmille, ympäristöpalveluja, liikunta‐ ja
kulttuuripalveluja,
kunnallistekniikkaa,
tukipalveluja kuten esimerkiksi hankinta, talous,
kiinteistönhoito, huolto ja henkilöstöasiat.
Osa palveluista on seudullisesta keskittämisestä
huolimatta edelleenkin tarkoituksenmukaisinta
tuottaa
lähipalveluina.
Lähipalveluilla
tarkoitetaan päivähoitoa, koulua ja sosiaali‐ ja
terveyspalveluja. Lähipalvelujen verkkoa tulisi

pyrkiä kehittämään siten, että kuntalaiset
pystyvät vaivattomasti käyttämään tarvittaessa
toisen kunnan palveluja luontaisen liikkumisen
mukaisesti esimerkiksi silloin, kun oman
asuinkunnan päivähoito ei sijoitu järkevästi
pendelöinnin kannalta.
Palveluverkoston tulee olla riittävän kattava ja
tehokas samanaikaisesti. Tärkeässä asemassa niin
seudullisen palvelurakenteen tehostamisessa
kuin
palvelujen
seudullisten
käyttömahdollisuuksien parantamisessa onkin
palvelujen
tarkastelu
seudullisena
kokonaisuutena ja erityisesti yhdessä muun
maankäytön ja liikenteen seudullisen tarkastelun
kanssa.
Sosiaali‐
ja
terveyspalveluiden
kehittäminen on nyt akuutein kehittämiskohde,
mutta näiden ohella vastaavaa palvelujen
järjestämisen ja organisoinnin tarkastelua tulee
tulevaisuudessa
soveltaa
myös
muille
toimialoille, kuten opetus‐ ja koulutuspalveluihin,
kulttuuri‐ ja nuorisopalveluihin sekä liikunta‐ ja
liikennepalveluihin.

Kuva 7. Kunnat osana kestävän hyvinvoinnin luomista
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Palveluverkon
suunnittelussa
tärkeimmät
tavoitteet ovat laadukkaiden palvelujen luominen
kaikilla eri asuinalueille ja kaikissa eri kunnissa
niin, että niillä on pitkällä tähtäyksellä hyvät
toimintaedellytykset. Siksi palvelujen mitoituksen
ja tarjonnan täytyy vastata alueen asukasmäärää.
Palveluverkon pitää olla alueellisesti tasapuolinen
ja peruspalveluiltaan riittävän tiheä, jottei
etäisyys usein käytettyihin palvelupisteisiin tule
kohtuuttoman pitkäksi.
Kotka‐Haminan seudun lyhyet välimatkat ovat
palvelujen
kehittämisessä
myötävaikuttava
tekijä.
Jotta
palveluverkostosta
saadaan
väestöpohjan
ja
sijainnin
suhteen
mahdollisimman tehokas, tulee palvelujen
kehittäminen
perustua
seudun
keskusverkostojärjestelmään;
pääkeskukseen,
alue‐
ja
paikalliskeskuksiin.
Näistä
pääkeskuksessa, hyvien liikenneyhteyksien ja
kattavimman
väestöpohjan
alueet
ovat
keskitettyjen palveluiden sijoittamisalueilta.
Keskittämällä
harvemmin
tarvittavammat
palvelut seudun pääkeskuksiin, ovat ne
tasapuolisesti saavutettavissa kaikkialta seudulta.
Sen sijaan lähipalvelut tulee tarjota seudun
asukkaille heidän omassa ympäristössään, sillä
näissä on kyse usein jopa päivittäin käytettäviä
palveluja.
Lähipalvelut
ovat
helposti
saavutettavissa tai ne tuodaan kotiin.
Lähipalvelujen tuottamisesta voi vastata kunta,
seutu tai laajemman alueen kuntayhtymä.
Samalla kun sosiaali‐ ja terveyspalveluiden
tuottamisen uusia malleja kehitetään, tulee
sosiaali‐ ja terveyspalveluiden tehokkuutta ja
asiakaslähtöisyyttä
lisätä
palveluprosesseja
kehittämällä.
Palveluprosessien
kehittämiseksi
tehdään
valtakunnallisesti paljon kehittämistyötä, ja
tämän työn tulokset tulisi hyödyntää myös
seudun palveluita järjestettäessä. Kehittämistyön
pohjaksi seudulla tulisi tehdä kartoitus

meneillään olevasta sosiaali‐ ja terveysalan
hankkeissa tehtävästä kehittämistyöstä sekä
näiden tiimoilta kehitetyistä uusista hyvistä
käytännöistä.
Palvelujen kehittämisessä tavoitteena on tarjota
kilpailukykyiset
asukkaille
valtakunnallisesti
palvelut. Palvelut ovat keskeinen tekijä, jolla
edistetään
seudun
elinvoimaisuutta
ja
kilpailukykyä. Kehittämällä palveluja yhdessä
seudullisesti voidaan saavuttaa taloudellista ja
hallinnollista etua, josta kaikki osallistuvat kunnat
hyötyvät suoraan taloudellisesti. Samoin kattava
palveluverkko on yksi merkittävistä tekijöitä
seudun vetovoimaisuuden asukkaiden ja sitä
kautta myös yritysten näkökulmasta
On selvää, että mikäli suuri määrä pieniä
palveluyksiköitä
sijaitsee
ympäri
seutua,
muodostuu eri kuntien kesken suhteeton määrä
päällekkäistä toimintaa. Tämä on yhtäältä
tehokkuutta vähentävä seikka, mutta samalla
myös palveluiden laatu kärsii. Pienille
palveluyksiköille ei riitä tarpeeksi laajaa
asiakaskuntaa
riittävän
erikoistuneiden
palveluiden järjestämiseksi, ja mikäli hajallaan
olevia
yksiköitä
kasvatetaan,
lisääntyvät
kustannukset entisestään.
Sen sijaan palveluiden maltillinen keskittäminen
takaa paitsi tehokkaan tuotantorakenteen, mutta
samalla kaikista useinten ja lähellä kotia
tarvittavien palveluiden verkko voidaan pitää
maantieteellisesti kattavampana ja siten
helpommin saavutettavissa.
Palveluverkon kehittämisen hyödyt seudun
kunnille ja asukkaille kiteytyy palveluiden
saatavuuden
parantuvuuteen
sekä
palvelutuotannon taloudellisen tehokkuuden
kasvuun. Alla olevassa kuvassa on esitetty
hajanaisen palveluverkon saavutettavuuteen ja
tehokkuuteen
liittyviä
erilaisia
palvelurakennemalleja.
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Kuva 8. Palveluverkon saavutettavuuteen ja tehokkuuteen liittyvät palvelurakennemallit
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Painopiste 3: Asumisen ja elinympäristön kehittäminen
Asumisen ja elinympäristön kehittäminen on yksi
seudun kriittisimmistä menestystekijöistä, sillä
hyvä ja monipuolinen asumistarjonta sekä
korkealaatuinen elinympäristö ovat edellytyksiä
asukkaiden viihtyisyyden ja hyvinvoinnin
takaamiseksi, ja siten myös osaavan työvoiman
houkuttelemiseksi seudulle.
Kaupunkiseutujen
kehittämiskeskustelun
keskiöön on noussut viime vuosikymmenen
aikana osaavan työvoiman asumispreferensseihin
liittyvät kysymykset7. Kilpailuedun nähdään yhä
enemmän nousevan alueen kyvystä tarjota
osaavalle työvoimalle heidän toiveidensa
mukainen elinympäristö. Etenkin luovien alojen
ja korkeasti koulutetun työvoiman osalta
elinympäristön
laatu
sekä
erilaiset
asumisvaihtoehdot
ovat
yhä
enemmän
asuinpaikkakunnan valintaan liittyvä tekijä, ja
vastaavasti yritykset yhä enenevässä määrin
sijoittuvat sinne, missä osaavaa työvoimaa on
tarjolla. Elinkeinoelämän kehittäminen ja
yksilöiden asumiskysymyksiä ei siis voida totutun
mukaisesti
käsitellä
irrallisina
kehittämisteemoina, vaan seudun kehittämisessä
tulee huomioida kaikki seudun toiminnot
yhtenäisenä, toisiaan tukevana kokonaisuutena.
Kotkan‐Haminan seudulla on monipuoliset
puitteet asumisen kehittämiselle. Yhtäältä seutu
tarjoaa mahdollisuuden merenranta‐asumiseen
kaupungeissa
sekä
toisaalta
väljään
maaseutuasumiseen. Monet seudulla sijaitsevat
alueet, niin asunto‐ kuin työpaikka‐alueetkin ovat
vielä
varsin
väljiä
ja
omaavat
täydennysrakentamismahdollisuuksia.
Alueen
elinympäristön ja virkistäytymisen kannalta
merkittävimpiä vahvuuksia ovat monipuolinen
luonto; meri, saaristo, Kymijoki, metsät ja

7

Esim. Florida, Richard (2002). The rise of the creative
class: And how it’s transforming work, leisure,
community and everyday life.

maaseutumaisema,
samoin
kuin
seudun
kulttuuriympäristö;
perinteikkäät
teollisuusmiljööt sekä merellinen historia, luovat
puitteet
laadukkaan
ja
omaleimaisen
elinympäristön kehittämiseen. Tämän lisäksi
edullinen hintataso ja samanaikaisesti sijainti
metropolialueen tuntumassa on yksi seudun
merkittävimmistä vahvuuksista.
Toimivat
liikenneyhteydet
ovat
seudun
toiminnallisuuden ydinkysymyksiä, joka luo
pohjan myös monipuolisten asumisvaihtoehtojen
tarjonnalle. Kotkan‐Haminan seudun logistinen
sijainti on yhtäältä E18‐tien ansiosta hyvä, mutta
toisaalta asukkaiden liikkumisedellytykset tulisi
seudulla turvata paremmin. Koska seutu koostuu
sekä maaseutumaisista että kaupunkimaisista
alueista, on seudun sisäinen pendelöinti vilkasta.
Vaikka seudun logistinen sijainti on hyvä, on
asukkaiden
työssäkäynnin
sekä
muun
liikkumistarpeen osalta liikkuminen sekä seudun
sisäisesti että ulkoisesti muille alueille
suuntautuen liiaksi yksityisautoilun varassa, mikä
asettaa
myös
autottomat
matkustajat,
esimerkiksi opiskelijat ja eläkeläiset, eriarvoiseen
asemaan.
Viihtyisää elinympäristöä koskevien tavoitteiden
saavuttamiseksi suositaan toimenpiteitä, jotka
kehittävät yhdyskuntarakennetta monipuolisina
kokonaisuuksina.
Siten
seudulliset
kehittämispanostukset tulisi suunnata hyvin
laaja‐alaisesti liikkumisen helpottamiseen sekä
asumisympäristöjen
parantamiseen
sekä
luonnon‐ ja kulttuuriympäristön kehittämiseen.
Ekologisuus ja kestävän kehityksen periaatteet
nähdään nykytilanteessa teemana, joka on
otettava huomioon läpäisevänä teemana
kaikessa
asumiseen
ja
elinympäristöihin
liittyvässä kehittämisessä.
Seudun logistinen sijainti on erinomainen, mutta
myös seudun sisäistä liikkumista tulisi kehittää
asukkaiden
hyvinvoinnin
ja
seudun
vetovoimaisuuden
parantamiseksi.
Yksityisautoilun edellytykset tulee varmistaa
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erityyppisten alueiden vahvuudet huomioiden ja
julkista liikennettä kehitetään ikääntyvien
(harmaat
pantterit)
sekä
opiskelijoiden
(tulevaisuuden osaajat) liikkumismahdollisuuksia
parantaen.
Tärkeänä kehittämisen kohteena nähdään myös
Kouvolan
suunnan
liikenneyhteyksien
kehittäminen etenkin joukkoliikenneyhteyksien
osalta
(vrt.
vuorojen
lisääminen
ja
nopeuttaminen). Tämä on perusteltua sillä osa
seudun aikaisemmasta koulutustarjonnasta on
keskitetty Kymenlaakson ammattikorkeakoulun
Kouvolan toimipisteeseen. Mikäli opiskelijoiden
liikkumisen edellytyksiä ei vahvisteta, on vaarana,
että seutu menettää tulevaisuuden kannalta
merkittävää osaamispääomaa opiskelijoiden
hakeutuessa asumaan kenties pysyvästi muualle.
Lisäksi on huomioitava, että muun muassa
eläköityminen sekä kiihtyvä kilpailu osaavasta
työvoimasta asettavat yhä suurempia haasteita
autottomien väestöryhmien, kuten eläkeläisten
ja
opiskelijoiden
liikkumisedellytysten
turvaamiseksi.
Liikenteen sujuvuus sekä
joukkoliikenteen että yksityisautoilun suhteen
kaikkien
väestöryhmien
parantaa
asumisviihtyvyyttä ja siten liikenneyhteyksiä
kehittämällä
voidaan
lisätä
seudun
houkuttelevuutta.

Asumisen
kehittämiskysymys
nähdään
kaksinapaisena.
Monipuolisella
asumisella
tarkoitetaan
yhtäältä
erilaisten
asumisympäristöjen, kuten maaseutumaisen ja
kaupunkimaisen, ja toisaalta eri asumismuotojen,
kuten
omakoti‐
ja
kerrostaloasumisen,
monipuolisuutta.
Keskusalueiden
osalta
asumiseen tulisi panostaa rakentamalla tiiviistä
yhdyskuntarakennetta monipuolisten palveluiden
lähelle,
mutta
toisaalta
maaseutukylien
elinvoimaisuus tulee myös varmistaa, jotta
asukkailla on halutessaan mahdollisuus asua
myös
väljemmässä
ympäristössä.
Vaikka
monipuolisen palvelutarjonnan järjestäminen ei
ole keskusta‐alueiden ulkopuolella mahdollista,
on peruspalveluiden saatavuus maaseutukylien
elinehto.
Kattavan
asumistarjonnan
varmistaminen
edellyttää seututason yhteistyössä sitä, etteivät
seudun kunnat kilpaile asumistarjonnassa
keskenään, vaan pikemminkin erityyppisten
alueiden tulisi voida tarjota omien vahvuuksiensa
varaan erikoistuneita asumismuotoja ja ‐
ympäristöjä, jolloin koko seutu voi profiloitua
paremmin monipuolisen asumisen alueena.

Kuva 9. Palveluverkon saavutettavuuteen ja tehokkuuteen liittyvät palvelurakennemallit
Seudun ekologisuuskysymysten osalta on
huomattava, että yhdyskuntasektori käyttää
lähes yhtä paljon energiaa kuin teollisuus ja siten

kestävän kehityksen tulee saada erityishuomiota
erityisesti asumista, liikkumista ja muuta
elinympäristöä
koskevissa
kysymyksissä.
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Kestävien energiaratkaisujen etsiminen tulee
olemaan
tulevaisuudessa
ja
uudella
seutustrategiakaudella merkittävä haaste niin
julkiselle
sektorille,
yrityksille
kuin
kansalaisillekin.
Asumisen
ekologisuutta
voidaan
lisätä
energiatehokkaan rakennuskannan ja samalla
liikkumista järkevöittämän yhdyskuntarakenteen,
eli
yhdyskuntarakenteen
tiivistämisen
ja
eheyttämisen kautta. Kestävän kehityksen
mukaisella kehittämisellä edistetään kansallisten
ilmastotavoitteiden saavuttamista, mutta samalla
siitä tiedottamalla voidaan samalla tukea
elinkeinostrategian tavoitteita ja parantaa
seudun kilpailukykyä imagovaikutusten aluetta
ympäristöystävälliseksi profiloiden.
Asukkaiden
viihtyvyyden
ja
virkistysmahdollisuuksien lisäksi voidaan tukea
myös
elinkeinostrategian
kehittämisen
painopisteitä matkailun kehittämisen osalta.
Matkailualalla kysyntä kohdistuu yhä enemmän
kokonaisvaltaiseen
elämysmatkailutarjontaan,
minkä vuoksi seudun kulttuuri‐ ja luontokohteita
olisi hyödyllistä kehittää koordinoidusti kuntien
välisessä yhteistyössä. Maakunnan matkailun
erityispiirteitä on sen kesäkausipainotteisuus,
joka on suurempaa kuin maassa keskimäärin8.
Kulttuurikohteita
kehittämällä
voidaan
houkutella alueelle enemmän matkailijoita myös
talvisaikaan.
Asukkaille
ja
matkailijoille
kohdentuvien
virkistysmahdollisuuksien
kehittämistä
on
edistettävä. Muun muassa luontomatkailun
kehittyminen
tarjoaa
mahdollisuuksia
uudenlaisten palveluiden luomiseen. Luonto‐ ja
virkistysalueiden osalta tehtävä seutuyhteistyö
voitaisiin
myös
linkittää
osaksi
matkailuvetovoimaisuutta, mutta tältä osin
kehittäminen
hyödyttää
etenkin
seudun
asukkaita. Erityisesti Kotkan panostus edellisellä
strategiakaudella kaupungin viherrakentamiseen
on tuottanut tulosta ja tämän johdosta
kaupungin imago on parantunut. Viihtyisän
8

Matkailun edistämiskeskus 2007. Maakunnalliset
matkailustrategiat.

elinympäristön osalta keskeisiä kohteita ovat
Suomenlahden rannikon ja saariston sekä
Kymijoen ainutlaatuisen ympäristön vaaliminen
sekä Itämeren tilan parantaminen. Itämeren
suojelua tukee osallistuminen kansainvälisiin
verkostoihin.
Myös venäläismatkailijoiden preferenssit tulisi
ottaa tältä osin huomioon. Venäläiset
matkailijoina
Kotkan‐Haminan
seudulla‐
tutkimuksen9 mukaan itänaapureita Suomeen
houkuttelee
eniten
ostos‐,
kylpylä‐
ja
mökkitarjonta, mutta myös museot ja muut
kulttuurikohteet sekä laivamatkailu ja kalastus
kiinnostavat. Huomionarvoista on myös se, että
venäläiset
vierailevat
mielellään
mökkilomallaankin eri kohteissa ja etsivät
erilaisia aktiviteetteja10.
Laajana
kokonaisuutena
toimiva
yhdyskuntarakenne nähdään asuinympäristöjen
kehittämisen perusedellytyksenä ja tämä
edellyttää seudun kunnilta tiivistä yhteistyötä
alueiden
suunnittelussa.
Seutustrategian
aiemmalla
kaudella
on
käynnistynyt
toimenpiteitä, jotka osin jatkuvat myös uudella
seutustrategiakaudella.
Kaakon
suunta
‐
hankkeessa luodaan toimintamalli sille, miten
kaupunkiseudun
yhdyskuntarakenteen
eri
osatekijät ja toiminnot voidaan samanaikaisesti
avata suunnittelulle. Mallia sovelletaan osana
jatkuvaa seutusuunnittelun yhteistyötä
Yhtenäisen seutusuunnittelun lisäksi kuntien
rajat ylittävää alueiden käytön suunnittelua ja
kaavoitukseen
liittyviä
toimenpiteitä
tehostetaan. Yhteistä kaavoitustyötä on edistetty
Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan välillä,
joissa raja‐alueiden maankäytön suunnittelussa
on tehty yhteistyötä. Kotkan kaupunki on ollut
aktiivinen myös asumisen kehittämisen suhteen
lähialueiden asukkaita seudulle houkuttelevien
9

TAK Rajatutkimus 2008. Venäläiset Matkailijoina
Suomessa. Kotkan‐Haminan seutu.

10

Katri Jakosuo 2008. Selvitys metropolialueen
venäläismatkailijoista.
http://www.lahtimecatronics.fi/filebank/1370‐
venalaiset‐raportti‐valmis.pdf
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hankkeiden toteutuksen osalta. Lisäksi Kaakon
suunta ‐hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia
seudullisessa
yhteistyössä
tapahtuvaan
maankäytön suunnitteluun.
Energiatehokasta rakentamista tehostetaan
kaavoituksessa
ja
rakentamisessa
kokonaisvaltaisesti.
Jotta seudun asumistarjonta saadaan yhä
paremmin vastaamaan osaavan työvoiman ja
muiden eri väestöryhmien asumispreferenssejä
vastaavaksi,
toteutetaan
seudulla
eri
väestöryhmien nykyisiä ja tulevia asumiseen
liittyviä tarpeita ja toiveita selvittävä tutkimus.
Selvitystyössä huomioidaan erityiskysymyksenä
seudun elinkeinoelämän kannalta kriittisimmät
osaamisvaateet, tulevan osaamispääoman eli
opiskelijoiden
ja
maahanmuuttajien
erityiskysymykset, kuten myös ikäihmisten
näkökulma.
Edellisellä strategiakaudella on elinympäristön
laadun parantamiseksi seudun kulttuurisia
rakennuksia ja muita kohteita on kunnostettu ja
otettu aktiivisesti käyttöön. Esimerkkejä näistä
ovat muun muassa Kotkan Höyrypanimo, William
Ruthin katu ja Pyhtään Stockfors sekä Summan
tehdas Googlen uutena toimipaikkana. Lisäksi
uusi Merikeskus Vellamon rakennus on
arkkitehtonisesti kansainvälistä huippua. Tätä
toimintalinjausta tulee jatkaa edelleen myös tällä
strategiakaudella,
mutta
myös
seudun
markkinointia aktivoidaan enemmän näitä
toimenpiteitä esiin tuovaksi.

Kuntien on liikennettä tehostamalla kannettava
yhdessä kortensa kekoon kasvihuonepäästöjen
vähentämiseksi. Huomionarvioista tässä on se,
että maankäytön suunnittelu ja liikenteelliset
ratkaisut tullaan kansallisella tasolla jatkossa
arvioimaan kaikkia merkittäviä liikennepoliittisia
päätöksiä valmisteltaessa.
Seudun teollisen elinkeinorakenteen perintönä
jäänyttä infrastruktuuria on mahdollista yhä
enemmän hyödyntää myös esimerkiksi uusien
elämysmatkailukohteiden
osalta.
Vanhan
teollisuusrakennuskannan lisäksi seudulla on
paljon kiinnostavia kulttuuri‐ ja luontokohteita,
mutta tällä hetkellä niiden ylläpito ja
markkinointi on hajallaan.
Kulttuuri‐ ja luonnonympäristöjen osalta tulee
laatia kokonaisvaltainen selvitys, jonka avulla
kartoitetaan seudullisen yhteistyön kehittämistä
esim. yhteisten matkailukokonaisuuksien osalta.
Perusteilla oleva Kymenlaakson virkistysyhdistys
olisi
luonteva
kumppani
tässä
työssä.

Kehittämällä kestävien arvojen mukaista
elinympäristöä asukkaiden kokonaisvaltainen
hyvinvointi lisääntyy, mutta samalla seudun
vetovoimaisuus lisääntyy. Kestävä hyvinvointi11
edellyttää seudun toimintaympäristön olevan
tasapainossa sekä julkisen palvelutuotannon,
elinkeinoelämän sekä yksilöiden omien elämisen
mahdollisuuksien osalta.

Hautamäki Antti (2008): Kestävä Innovointi,
Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä.
Sitran raportteja 76. Helsinki.

11
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5 Toimenpiteet, seuranta ja sitoutuminen
Strategiatyön osana varmistetaan, että strategian
toteutumista
seurataan
ja
arvioidaan.
Seutustrategian tavoitteena on yhtäältä ohjata
kunkin seudun kuntaa suunnittelussa ja
päätöksenteossa yhteisten strategisten linjausten
mukaiseen toimintaan. Lisäksi strategian
tavoitteena
ovat
konkreettiset
seudun
yhteistyössä tehtävät toimenpiteet. Strategian
toteutumista seurataan ja toimenpiteiden
onnistumista arvioidaan sekä numeerisin että
laadullisin mittarein.
Onnistunut strategian toteutuminen edellyttää:
1) Alueen toimijoiden sitoutumista ja
osallistumista
seutustrategian
toimeenpanoon
2) Konkreettisia tavoitteita ja niiden
toteutumisen
edellyttämiä
toimenpiteitä
3) Seurantaindikaattoreita,
mitattavia
tavoitetasoja sekä ajantasalla olevia
seuranta‐ ja arviointijärjestelmiä

4) Seutustrategian linjausten ottamista
huomioon maakuntaohjelmassa, muissa
seudullisissa kehittämisohjelmissa (esim.
KOKO) ja ennen kaikkea seudun
peruskuntien omissa strategioissa
5) Ketteryyttä strategian toteuttamisessa
ja
uskallusta
tehdä
tarvittaessa
nopeitakin
muutoksia
strategisiin
linjauksiin
Seuraavassa kootaan yhteen Kotkan‐Haminan
seutustrategian eri tavoitteet, konkreettiset
toimenpiteet niiden toteuttamiseksi sekä
alustavat
hahmotukset
käytettäviksi
seurantamittareiksi.
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Painopiste 1: Elinkeinostrategia osana seutustrategiaa
Tarkemmat toimenpiteet, indikaattorit ja tavoitetasot käsitellään elinkeinostrategian yhteydessä.

Painopisteet ja
tavoitteet

Toimenpiteet

Indikaattorit

Tavoitetaso

Painopiste 2. Seudullisten palveluiden kehittäminen
Peruspalveluiden
saavutettavuuden
parantaminen

• Laaditaan yhteinen palveluverkkoselvitys

• Kehittämistoimenpiteiden toteutuminen

• Toteutumisaste 80 %

• Kehitetään sähköisiä palveluita etenkin sosiaali‐ ja
terveyden huollon ja koulutuspalveluiden alueilla

• Uusien sähköisten palveluiden määrä ja laatu
sosiaali‐ ja terveydenhuollossa sekä
koulutuspalveluissa

• Uudet sähköiset palvelut: Sote: 30 %,
Koulutus 45 %

• Liikelaitosmallin toimeenpano

• Sote‐malli käytössä vuonna 2012

• Kustannussäästöt palveluissa

• Kustannussäästöt nykyiseen 10 %

• Asiakastyytyväisyys

• 60 % palvelun käyttäjistä tyytyväisiä

• Arviot ministeriöiden kaupunkiseutu‐
suunnitelmien toteuttamisen etenemisestä

• Palvelujen kuntarajat ylittävä käyttö 2 ‐> 7

• Kehitetään asiakkaiden palvelua seudun
palveluyrityksissä ja laitoksissa

• Asiakastyytyväisyys

• Asiakastyytyväisyys parantunut 15 %

• Kehitetään seudullisia hankintoja

• Seudullisten hankintojen osuus kaikista
hankinnoista

• Seudullisia hankintoja 50 % kaikista

Palveluverkon
• Jatketaan sosiaali‐ ja terveydenhuollon seudullisen
optimointi ja
palvelutuotantomallin kehittämistä liikelaitosmallin
kustannustehok
pohjalta
kuuden lisääminen
• Tehostetaan palvelutuotannon logistiikkaratkaisuja ja
mahdollistetaan kuntarajat ylittävää käyttöä

Asiakaspalvelun
laadun
kehittäminen
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Painopiste 3: Asumisen ja elinympäristön kehittäminen
Liikkumisen
kehittäminen

Yhtenäisen
seutusuunnittelun
ja seudullisen
kaavoitustyön
kehittäminen

Energiatehokkaan
rakentamisen
kehittäminen

• Laaditaan henkilöliikennetutkimus arkiliikkumisesta
osana Kaakon suunta ‐hanketta

• Selvitysten ja tutkimusten toteutuminen ja
niiden suositusten käyttöönotto

• Henkilöliikennetutkimus valmis 2011

• Laaditaan seudullinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

• Selvitysten ja tutkimusten toteutuminen ja
niiden suositusten käyttöönotto

• Seudullinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma valmis
2011

• Ketju‐hankkeen seudullisen joukkoliikenteen
toimintaohjelman hyväksyminen ja toimeenpano

• Selvitysten ja tutkimusten toteutuminen ja
niiden suositusten käyttöönotto

• Ketju‐hankkeen toimintaohjelman
käsittely 2010

• Kaakon suunta –hankkeen mukaisen toimintamallin
käyttöönotto

• Toimintamallin toteutuminen

• Toimintamalli valmiina 2010

• Laaditaan seudun kehityskuva

• Kehityskuvan toteutuminen

• Seudun kehityskuva valmis 2012 alussa

• Yhtenäiseen seutukehittämiseen sitoutuminen

• Arviot ministeriöiden kaupunkiseutu‐
suunnitelmien toteuttamisen etenemisestä

• Yhteistyöhön sitoutuneisuus 6 ‐> 15

• Kehitetään ja tehostetaan kuntien rajat ylittävää
alueiden kaavoitusta

• Sitoutumisen aste yhteiseen maapolitiikkaan
ja toteuttamissuunnitelmiin

• Maapoliittisen toteutusohjelman
käyttöönotto ja laajuus

• Seudullisen asuntopolitiikan kehittäminen osana
kaupunkiseutusuunnitelmaa

• Sitoutumisen aste seudulliseen
asuntopolitiikkaan

• Seudullinen asuntopoliittinen ohjelma
valmis vuonna 2015

• Energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyvän
seudullisen neuvontapalvelun luominen sekä luodaan
kannustimia energiatehokkaaseen rakentamiseen

• Rakentajilla tuki energiatehokkaaseen
rakentamiseen

• Energiatehokkaan rakentamisen ohjeistus
ja tukimateriaali saatavilla internetistä
v.2012 alussa

• Kunnat sitoutuvat energiatehokkaaseen rakentamiseen

• Energiatehokkaiden kunnallisten

• Neuvontapalveluiden käyttö
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• 80 % kunnallisista rakennushankkeista

rakennushankkeiden osuus

omissa rakennushankkeissaan ja käynnistävät
pilottihankkeita sekä uudisrakentamiseen, että
korjausrakentamiseen liittyen

• Pilottihankkeiden käynnistyminen

noudatetaan energiatehokkaan
rakentamisen periaatteita
• Pilottihankkeita käynnistyy 3/vuosi

• Laaditaan ekotehokasta rakennus‐ ja maankäytön
suunnittelua varten yhteiset periaatteet kuntien
kaavoitustoimien yhteistyössä

• Periaatteet luodaan

• Periaatteet valmiina 2012

Asumistarjonnan
parantaminen eri
väestöryhmien
asumistarpeita
vastaavaksi

• Asumiseen liittyviä tarpeita ja toiveita kartoittavan
selvityksen toteuttaminen

• Selvitys toteutettu

• 2011 mennessä

• Lisätään asumisvaihtoehtojen monipuolisuutta

• Tiiviin ja kaupunkimaisen asumisen uusien
vaihtoehtojen määrä

• Lisääntynyt 10% vuoteen 2015 mennessä

Matkailu
palveluiden
kehittäminen
alueen vetovoiman
lisäämiseksi

• Kuntien matkailuneuvontapalveluiden yhdistäminen

• Matkailuneuvontapalvelut toimivat
koordinoidusti koko seutua markkinoiden

• Toiminnat yhdistetty vuoteen 2011
mennessä

• Vahvistetaan entisestään kykyä palvella kansainvälisiä
asiakkaita sekä alueella asuvia ulkomaalaisia ja
maahanmuuttajia

• Keskeisten seudullisten matkailukohteiden
kävijämäärät

• Matkailijamäärän kasvu 10 %

• Luodaan seudullinen tai maakunnallinen
arkkitehtuuristrategia rakentamisen laadun
parantamiseksi

• Seudullinen / maakunnallinen
arkkitehtuuristrategia

• Strategia valmis 2012

• Kehitetään kevyen‐ ja joukkoliikenteen ympäristöjä
sekä virkistysreittejä

• Kevyt‐ ja joukkoliikenne painotuksena uusien
alueiden suunnittelussa

• Kaikki uudet alueet kevyt‐ ja
joukkoliikennekelpoisia

Elinympäristön
laadun
parantaminen

• KV‐palvelujen määrä kasvanut 25 %

• Venäjän‐ ja englanninkielisten palveluiden
määrä

• Uudet alueet eivät nosta autoistumisen
astetta
• Selvitetään mahdollisuudet perustaa seudullinen

• Selvityksen toteutuminen
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• Selvitys valmis 2012 mennessä

rakennusvalvonta

Teollisen
infrastruktuurin
hyödyntämisen
kehittäminen

• Jatketaan seudun kulttuurirakennusten ja muiden
kohteiden kunnostamista ja aktiivista käyttöönottoa ja
ylläpitoa

• Kulttuurikohteiden selvityksen toteutuminen

• Selvitys valmis 2012 mennessä

• Kehitetään seudun markkinointia siten, että
kulttuurikohteet nousevat paremmin esiin

• Yhtenäinen markkinointimateriaali seudun
kulttuurikohteille

• Yhtenäinen markkinointimateriaali valmis
2011

• Hyödynnetään seudun teollisen elinkeinorakenteen
perintönä jäänyttä infrastruktuuria

• Teollista infrastruktuuria hyödynnetty
erityisesti elämysmatkailussa ja uuden
yritystoiminnan käynnistämisessä

• Elämysmatkailut ovat keskeinen osa
matkailupalveluja 2013 mennessä

• Kehitetään seudun markkinointia siten, että teollisen
infrastruktuurin hyödyntäminen nousee paremmin
esiin

• Yhtenäinen markkinointimateriaali teollisen
infrastruktuurin kohteille

• Materiaali valmis 2010 mennessä.

• Selvityksen suositusten toteutuminen
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Seutustrategian
onnistunut
toimeenpano
edellyttää
seudun
kuntien
sitoutumista
strategian toteutukseen. Kunkin kunnan tulee
päivittää omat strategiansa siten, että niistä käy
ilmi yhteys seutustrategian linjauksiin. Mikäli ko.
strategiapäivitystä ei ole tekeillä tulee laatia
erillinen suunnitelma seutustrategian linjausten
huomioon
ottamisesta
kunnan
omassa
strategiassa
sekä
talousarviovalmistelussa.
Samoin seutuvaltuuston tulee määrittää mikä on
seudullisen
strategian
yhteys
maakuntasuunnitelmaan ja –ohjelmaan sekä
muihin seudullisiin tai kuntatasolla laadittaviin
erillistrategioihin (esim. elinkeinostrategiat,
hyvinvointistrategiat, palvelustrategiat, ICT‐
strategiat jne.).
Kotkan‐Haminan seutustrategian käytännön
toteutus
edellyttää
erillisen
toimeenpanosuunnitelman
laatimista.
Toimeenpanosuunnitelmasta on käytävä ilmi
miten kehittämishankkeet aiotaan toteuttaa,

kenellä on vetovastuu hanketasolla, mitkä ovat
keskeiset
kehittämiskumppanit
ja
miten
kehittämishankkeet rahoitetaan. EU‐rahoituksen
osalta on erikseen selvitettävä kunnan
omarahoitusosuuden kattaminen.
Seutuvaltuuston kokouksissa samoin kuin
alueella järjestettävissä seutufoorumeissa tulee
seurata strategian toimeenpanoa ja tuloksia.
Tämä edellyttää yksityiskohtaisen seuranta‐ ja
arviointisuunnitelman laatimista. Suunnitelmasta
tulee käydä ilmi seurantaindikaattoreiden lisäksi
seurantatiedon
lähteet,
analysointi‐
ja
raportointivastuut sekä lähtötasot (baseline)
suhteessa tavoiteltuun muutokseen. Tuloksista
on raportoitava laajasti seudun kuntien
luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille
sekä seudun asukkaille, elinkeinonharjoittajille ja
järjestöille.
Kuvioon 10 on lopuksi tiivistetty positiivinen
skenaario
Kotkan‐Haminan
seudun
kehittämisestä.

Kotka‐Hamina on
vetovoimainen
ja hyvinvoiva
seutu Itämeren
kehityskäytävällä

Positiivinen skenaario: ”Seudulla
sitoudutaan yhteistyöhön ja
toteutetaan strategia”

III Venäjä‐liiketoiminnan
kehittäminen
IV Sosiaali‐ ja terveyspiirin
muodostaminen Etelä‐
Kymenlaaksoon
II Satamayhteistyö, liikenne‐
ja logistiikkayhteyksien
kehittäminen
I Maankäytön suunnittelu
ja kaavoitusyhteistyö
V Seutuyhteistyön
kehittäminen

Kotka‐Hamina

Kuva10. Positiivinen skenaario Kotkan‐Haminan seudun kehittämisessä
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