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Saatesanat 
 

Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategiaprojektin yhteydessä on haastateltu 20 projektin kannalta 
merkittävää alueen toimijaa tai alueen ulkopuolista asiantuntijaa. 

Luettelo haastatelluista henkilöistä on seuraavalla sivulla.  

Haastattelukooste sisältää yhteenvedon haastateltavien näkemyksistä liittyen seudun elinkeinoelämän 
kehittämiseen, yritysten kasvun lisäämiseen ja uudistumiseen. Haastateltavat ovat myös esittäneet 
näkemyksiään suhteessa toimintaympäristön kehittymiseen, seudun kilpailukykyyn ja älykkääseen 
erikoistumiseen. 

Tätä aineistoa hyödynnetään Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian laatimisessa. 

Johdanto 
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Nimi Organisaatio 

1 Henry Lindelöf Kotkan kaupunki 

2 Hannu Muhonen Haminan kaupunki 

3 Olli Nuuttila Pyhtään kunta 

4 Osmo Havuaho Vironlahden kunta 

5 Antti Jämsén  Miehikkälän kunta 

6 Satu Mäkelä  Kaakkois-Suomen ELY 

7 Juha Haapaniemi Kymenlaakson maakunta 

8 Jussi Lehtinen Kymenlaakson maakunta 

9 Kirsi Hovikorpi Kymenlaakson kauppakamari 

10 Tuomo Airaksinen Invest in Finland 

11 Will Cardwell Aalto yliopisto 

Haastatellut asiantuntijat 

Nimi Organisaatio 

12 Kimmo Naski HaminaKotka Satama Oy 

13 Juha Kokko Ecostream 

14 Kim Möller Oxford Research  

15 Asser Ahleskog Steveco 

16 Janne Saarikko Zeeland 

17 Leo Pitkänen Lapland Hotels 

18 Kari Savolainen Finavia 

19 Olli Pyrhönen LUT 

20 Janne Peräkylä  RAY 
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Strategian kehittäminen 
Alla on vuonna 2009 tehty matriisi elinkeinostrategian strategisista valinnoista. Haastateltavia pyydettiin arvioimaan 
strategisia valintoja suhteessa nykyhetkeen. Kooste vastauksista on nähtävillä seuraavassa diassa. 
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Edellisen elinkeinostrategian arviointi 

Alle on listattu haastateltavien näkemyksiä siitä, kuinka 
edellinen elinkeinostrategia on vaikuttanut seudun 
kehittämistoimintaan: 

• Vaikka vetovoimaisuuden eteen on tehty töitä ja sen nähtiin 
osittain kehittyneen, ollaan seudun vetovoimaisuudesta 
edelleen hyvin huolestuneita.  Seudun ei nähdä vieläkään 
houkuttelevan alueelle uusia osaajia tai yrittäjyyttä.  

• Venäjään kohdistuvan kehitystyön nähtiin olevan hyvällä alulla. 
Toisaalta se koettiin kuitenkin epäselväksi ja liian vaimeaksi.  
Rubicon  oli  joidenkin vastausten mukaan tuntematon.  

• Kestävä kehitystä pidettiin tärkeänä strategisena teemana. 
Eräissä haastatteluissa kuitenkin koettiin, että se on jäänyt 
terminologian tasolle. Kestävästä kehityksestä tulisi löytää 
seudulle sopivat uniikit vahvuudet ja pystyä muuntamaan ne 
konkretiaksi.  

• Tuulivoiman suosion nähtiin olevan vastatuulessa etenkin 
kaavoituskysymysten ja meluhaittojen vuoksi. Kuitenkin erään 
vastauksen mukaan  edellinen elinkeinostrategia on palvellut 
parhaiten juuri tuulivoimaa ja uusiutuvia energiamuotoja.  

• Muutamissa vastauksissa koettiin, että näkyvimmät ja 
onnistuneimmat kehittämispanostukset on tehty matkailun 
alueella, etenkin Kaakko 135⁰ kehityksen myötä.  

• Kemian teollisuuden ja ICT:n nähtiin nousseen viime 
strategiakauden aikana seudulla. Osassa vastauksista kuitenkin 
todettiin, että seudun mahdollisuudet pärjätä ICT:ssä kilpailija-
alueita kuten Helsinkiä ja Tamperetta vastaan ovat heikkoja.  

• Logistiikan ja infrastruktuurin kehitys nähtiin hyvänä etenkin 
Kotkan osalta. Erään vastauksen mukaan autojen vientialueet 
ovat kuitenkin osoittautuneet virhearvioiksi.  Myös 
uusasiakashankinta nähtiin seudulla liian heikkona.  
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Edellisen elinkeinostrategian arviointi 

Edellisestä strategiasta nousseita kehitysehdotuksia tulevaan 
strategiatyöhön: 

• Useissa haastatteluissa korostettiin, että uutta strategiatyötä 
pitäisi tehdä jatkumona edelliselle. Myös edellisen strategian 
kärjet eli logistiikka, palvelut ja teknologia nähtiin 
ajankohtaisiksi. Edellisen elinkeinostrategian kärjet nähtiin 
myös yhteensopiviksi maakuntaohjelman kanssa.  

• Kärkitoimialoja pitäisi edelleen fokusoida. Useiden 
vastausten mukaan logistiikan, palveluiden ja teknologian alta 
tai risteys-kohdista  tulisi löytää seudulle spesifejä 
osaamisaloja, joihin keskittyä kehittämistyössä.  

• Useammissa vastauksissa kritisoitiin edellisen strategian liian 
heikkoa näkyvyyttä ja jalkauttamista. Vastauksissa toivottiin 
lisää panostuksia strategian jalkauttamiseen,  näkyväksi 
tekemiseen ja muuttamiseen konkretiaksi mm. mittareiden ja 
niiden seuraamisen avulla.   

• Strategian aikajänteestä nousi vastakkaisia mielipiteitä. Osa 
vastaajista katsoi, että strategian vision tulee katsoa pitkälle ja 
laajasti.  Eräät  taas kokivat, että päämääriä pitäisi katsoa vain 
2-3 vuoden jaksoilla, jotta työ pysyisi hallinnassa. 

Muita haastatteluissa nousseita kehitysehdotuksia: 

- Rakennemuutoksen vahvempi huomiointi 

- Perinteisen teollisuuden merkityksen muistaminen  

- Hankelähtöisyyden korostaminen (suuremmat hankealueet) 

- Kehityskäytävän ja Rubiconin vahvempi esiin nostaminen 

- Ihmisten parempi huomioonottaminen strategian tekijöinä ja 
toteuttajina. Yhteistyö! 
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Toimintaympäristön tulevaisuudennäkymät 

Yleisiä toimintaympäristön tulevaisuudennäkymiä 

• Sekä maailmantalouden että Euroopan talouden kehitys on 
epävarmaa. Tämä siirtää investointien tekemistä 
tulevaisuuteen.  

• Suuret yritykset eivät enää laajenna toimintaansa kuten 
ennen. Kasvu on saatava aikaan pk-yritysten kentällä.  

• Suomen elinkeinoelämän rakennemuutos jatkuu  ja 
perinteinen teollisuus joutuu yhä ahtaammalle. Kulutus- ja 
palvelukysyntä on tasaista, mutta teollisuuskysyntä heikkoa 
ja epävarmaa.  

• Seudun kuntakentän kehittyminen  on kysymysmerkki 
etenkin  sisäisten riitaisuuksien vuoksi 

• EU-rahoituksessa halutaan tulevaisuudessa entistä isompia 
hankekokonaisuuksia ja rahoitusta pitää osata hakea 
suoraan EU:sta 

Joitain toimialakohtaisia tulevaisuudennäkymiä: 

• Metsäteollisuuden konvergoituessa biotaloudeksi 
Suomessa, se korvaa perinteistä metsäalaa ja 
paperituotteiden rinnalle tulee muita tuotteita. 

• Vihreän öljynjalostuksen tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. 
Kierrätysliiketoiminnan ja kestävän kehityksen suosio kasvaa. 
Venäjä on vielä hyvin alkutekijöissä kierrätyksen ja 
jalostamisen osalta.  

• Prosessiteollisuudessa tiukentuva energia- ja 
ympäristölainsäädäntö sekä väylämaksut vaikeuttavat 
toimintaa. Prosessiteollisuus on kuitenkin kasvava ja kehittyvä 
ala.  

• Logistiikka-alalla tavaraa tullaan kuljettamaan 
mahdollisimman lähelle asiakasta laivalla. Venäläiset tulevat 
tarvitsemaan suomalaisia satamia. Suomen on mahdollisuus 
olla pohjolan Rotterdam, joka palvelee Venäjän 
tavarakuljetusta. Tässä pärjätään olemalla luotettava ja 
kilpailukykyinen.  

• Matkailun tulevaisuus seudulla näyttäytyy positiivisessa 
valossa. Eräiden vastausten mukaan matkailu voi kuitenkin 
osoittautua epävarmaksi, jos se nojaa pelkästään venäläiseen 
turismiin.  

• Rahapelien globaali kysyntä tulee kasvamaan  talouskriisistä 
huolimatta.  Kasinotoimintaan talouskriisit saattavat kuitenkin 
vaikuttaa vahvemmin. Fyysinen pelaaminen saattaa jopa 
vähentyä sähköisen pelaamisen kasvaessa globaalisti.  EU:n 
lainsäädännön kysymysmerkit luovat epävarmuutta 
suomalaisen rahapelitoiminnan tulevaisuuteen.  
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Kehityskäytävä 

Haastatteluissa nousseita kehityskäytävän arvioituja 
kasvulukuja: 

- Arvio E-18 tien käyttäjäluvuista: 2012 n.3milj. ihmistä / 
2017 n.10milj. ihmistä / 2020 n.30 milj. ihmistä  

- Venäläisten tax-free ostokset: 2012 n.1mrd e. 
Kymenlaakson osuus tästä vain n. 10% = 100 milj. + 
majoitus + ruoka.  

- E-18 tien investoinnit: n. 800 milj – 1,3 mrd. euroa 

- Viisumivapaus: noin 5-6 vuoden kuluttua. Tästä seuraa 
erään arvion mukaan min. 3x matkailijamäärä tai max. 5x 
matkailijamäärä. Sisäasiainministeriö puhunut jopa 100milj. 
matkailijamäärästä.  

 

 

 

 

 

Haastatteluissa nousseita kysymyksiä kehityskäytävään 
liittyen: 

• Mikä on E-18 vaikutus liikenteeseen ja virtoihin?  

• On arvioitu että rajaliikenne kasvaa. Mitä tämä tarkoittaa 
satamavirtoihin, matkailuvirtoihin?  

• Paljonko tulee pendelöintiä pääkaupungin suuntaan?  

• Miten paljon väylän yritykset tuovat työpaikkoja ja 
liikevaihtoa?  

• Mikä pitäisi asettaa työpaikkatavoitteeksi ja miten nämä 
tavoitteet saavutetaan?  

• Mitä kuntien pitää tehdä kaavoituksessa? 

• Mitä riskejä pitää ottaa?  

• Mitä Cursorin pitää tehdä ja mitä tuloksia sen pitäisi saada 
ulos?  

• Kuka hoitaa alueen markkinoinnin? Cursorilla ei 
markkinointipäällikköä! 

• Mitkä ovat seudun erottautumistekijät? 
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Seudun voimavarat ja heikkoudet 

Seudun tärkeimpinä voimavaroina pidettiin seuraavia 
asioita:  

• Logistiikka  ja satama 

• Houkutteleva logistinen sijainti  kehityskäytävän varrella  

• Venäjän läheisyys  

• Alueellinen yhteistyö 

• Pieniä ja keskisuuria yrityksiä arvostava kulttuuri  

• Lähialueella on yliopisto ja ammattikorkeakouluja 

 

 

 

 

 

 

Seudun suurimpina heikkouksina pidettiin seuraavia asioita:  

• Historiallinen näkökulma: Alueella on historiallisesti toiminut 
yrityksiä, jotka kärsivät nyt rakennemuutoksen tuomista 
haasteista.  

• Geografinen näkökulma: Suomea tai Kotka-Haminaa ei pidetä 
päämääränä tai markkinakohteena itsessään.  Etenkin 
kansainväliset investoijat tarvitsevat erittäin hyvän syyn tulla 
alueelle.  

• Rahoituksen saaminen 

• Kaavoituksen hitaus 

• Kuntapäätöksenteon ja kehittämisen käpertyminen historiaan 
tai nykypäivän operatiivisiin toimiin. Ei vahvaa 
tulevaisuuslähtöisyyttä. Päätöksenteko ei tue uusien 
elinkeinojen saamista alueelle. 

• Luomisvireen puute 

• Yhteistoiminnan puute ja rikkonaisuutta provosoiva lehdistö 

• Heikko vetovoimaisuus ja siitä juontuva huippuosaajien puute 

• Alueella ei ole kansainvälistä koulua. Tämän vuoksi 
kansainväliset perheelliset toimijat joutuvat lähtemään 
pääkaupunkiseudulle. 

• Tie paranee, mutta ei Venäjän puolella 
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Seudun osaamisalojen ja niiden kasvupotentiaalin muutos 

Seudun nouseviksi osaamisaloiksi esitettiin seuraavia 
aloja: 

1. Matkailu: Infrastruktuurin kehittyminen mahdollistaa 
matkailualan kasvun seudulla. Usean haastattelun mukaan 
matkailuun tulisi panostaa nykyistä enemmän ja aiempaa 
enemmän myös kaupallisiin palveluihin. Myös 
hyvinvointipalvelut nähtiin potentiaalisena. Kohtalaisen 
hyvä palveluinfrastruktuuri antaa pohjan, mutta vaatii 
ponnistuksia ja venäläisten odotuksiin vastaamista.  
Eräässä vastauksessa korostettiin panostamista useista 
erilaisista matkailullisista kohteista koostuvaan vahvaan 
yhtenäisenä kokonaisuutena toimivaan matkailuimagoon. 

2. Energia- ja ympäristöteknologia + kemianteollisuus: 
Energia- ja ympäristöteknologialla on globaalia potentiaali. 
Tämä vaatii kuitenkin huippuosaamista, jota toivottiin 
saatavan myös Pohjois-Kymenlaaksossa, 
Lappeenrannasta ja Lahdesta.  

Muita alueella potentiaalisesti nousevia aloja:  
- Prosessiteollisuustuotteet ja kulutustuotteet Venäjän vientiin 
- Elintarviketuotanto klusterina tai erikoistuneilla kärjillä 
- ICT  + Digitaalisen liiketoiminnan peliklusteriajattelu 
- Logistiikka-ala  
- Uudentyyppiset vapaa-ajan viettämisen mahdollisuudet 

matkailun, luovien alojen ja innovatiivisten palveluiden välillä 

Seudun heikentyviksi tai epävarmoiksi osaamisaloiksi 
esitettiin seuraavia aloja:  

• Rakennemuutos heikentää puu- ja paperiteollisuutta. Tällä 
saattaa olla vaikutusta myös logistiikka-alan kasvu-
mahdollisuuksiin. Logistista kasvua on saatava lisää myös 
matkailusta.  

• Tuulivoiman suosio on vastatuulessa ja useammissa 
haastatteluissa mietittiinkin, ovatko odotukset tuulivoiman 
suhteen olleet ylimitoitettuja. Hamina on ostanut tuulimyllynsä 
Winwindin sijaan Etelä-Koreasta ja tuulimyllyjen sijoittamisessa 
on kaavoitusongelmia. Vanhat cleantech yritykset menestyvät, 
mutta uusia yrityksiä tai merkittävää kasvua ei ole syntynyt.  

• Seudun peliklusteri koostuu vain parin hengen putiikeista. 
Onko pelialan hypetys ollut ylimitoitettua? Joka tapauksessa 
peliala nähtiin seudun imagon kannalta hyvänä ja nuoriin 
vetoavana toimialana. Pelialan toimijoiden tulisi erään 
vastauksen mukaan liittoutua media-alan toimijoiden kanssa.  
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Älykkään erikoistumisen potentiaaliset alueet (1/2) 

• Perinteisten alojen ja uusien alojen yhdistelmistä syntyvät 
innovaatiot. Vastauksissa esitettiin, että älykkään 
erikoistumisen alueiden löytämiseksi tulisi tarkastella suurista 
prosesseista irtoavia pienempiä osaamisalueita. 
Yhdistelemällä perinteisen teknologian spinn off  yrityksiä  
uusiin toimialoihin voi syntyä maailman huippua ja 
ainutlaatuista osaamista.  Esimerkkejä risteyttämisestä: 

- Logistiikan tai metsäklusterin prosessi-
teknologiaosaamisen hyödyntäminen muilla aloilla 

- ICT + Cleantech, ICT + liikenne, ICT + Ruoka 

- Myös villit kortit tulisi pitää mielessä. Esimerkkinä 
laivanrakennus + taide 

• Uusiutuvien energiamuotojen teknologia ja cleantech 
teknologia. Etenkin tuulivoimaklusteri ja muu vihreä 
teknologia nähtiin merkittävänä alueen osaamisalana, jolla on 
vahvaa kasvupotentiaalia tulevaisuudessa. Cleantech 
teknologian esimerkkinä rikkipesurit laivoihin.  

• Tuulivoimateknologiassa erikoistuminen arktisiin 
olosuhteisiin voisi tuoda parempaa kilpailukykyä 
kansainvälisillä markkinoilla. 

 

• Meriliikenne ja satamalogistiikka. Satamalogistiikan 
verkostot nähtiin toimiviksi ja kasvu vakaaksi. Erityisiksi 
älykkään osaamisen potentiaalisiksi kärjiksi esitettiin satama, 
kontinkäsittelyasiat ja Venäjän logistiikan osaaminen 
esimerkiksi Rubiconin yhteydessä. Tärkeänä nähtiin myös 
satamien kyky vastata rikkidirektiivin tuomiin vihertyviin 
vaatimuksiin teknologiassa ja energialähteissä. 

• Matkailu ja erityisesti Venäjältä tuleva ostosmatkailu.  
Venäjäulottuvuus nähtiin usein ainoana asiana, missä on 
kysynnän puolella selkeää kasvua. Seudun tulisi  kartoittaa 
syvemmin venäläismatkailijoiden tarpeita, 
kiinnostuksenkohteita ja markkinointitapoja. Merkittävää 
matkailulle: Vironlahti, Vaalimaa, ostosmatkailu, erikoisliikkeet, 
kasinoprojekti, E18, Munapirtti, Sirius, Talvimaa ja Karhulan 
Kanjonin kattaminen. 

• Prosessiteollisuus. Alueella nähtiin olevan huomattava 
määrä kokenutta prosessiteollisuuden perustyövoimaa sekä 
erityistä huippuosaamista (mm. Xylitolitehdas). Tärkeäksi 
koettiin etenkin Venäjältä tulevaan kysyntään vastaaminen ja 
kansainvälisten Venäjälle suuntaavien yritysten lobbaaminen 
investoimaan alueelle.  
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Älykkään erikoistumisen potentiaaliset alueet (2/2) 

• Hyvinvointi- ja terveyspalveluilla nähtiin olevan erittäin suuri 
kysyntä tulevaisuudessa. Myös venäläisten kysyntään 
vastaavia palveluita korostettiin.  Tärkeänä pidettiin kuitenkin 
kapean huippuosaamisen sektorin löytämistä, sillä kilpailu 
alalla on maailmanlaajuisesti kovaa.  Myös terveysteknologian 
soveltaminen erilaisissa prosessiuudistuksissa  (esim. 
peliosaaminen yhdistäminen kuntoutumiseen) nähtiin 
mielenkiintoisena erikoisalana.  

• Petrokemia. Eräiden vastausten mukaan seudulla olisi 
mahdollisuus nousta pieneksi petrokemian keskittymäksi. 
Esimerkiksi EcoStreamin ympärille voisi nousta 
voiteluaineteollisuutta ja kemianteollisuuden erikoisratkaisuja. 

 

Muut ehdotetut älykkään erikoistumisen alat: 
- Älykkäät pakkaukset 

- Kemianteollisuus ja öljynjalostus 

- Datacenter ajattelu Googlen mallia toistaen 

- Merikotka (?) 
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Keinoja seudun yritysten kasvun lisäämiseksi 

• Älykkääseen osaamiseen perustuvien kärkialojen 
valitseminen ja kärkiä ympäröivien arvoketjujen 
vahvistaminen. Vältetään kompromissiratkaisuja ja liian 
laajoilla tai useilla kärjillä pelaamista. Valittujen kärkien 
benchmarkiksi tulisi laittaa maailmanluokan 
huippuosaaminen. Tämä houkuttelee alueelle lisää 
kärkialojen investointeja.  

• Yhteistyö ja verkostoituminen. Yritysten, julkisten 
toimijoiden ja koulutuksen välisen yhteistyön kehittäminen 
nähtiin erittäin tärkeäksi. Myös klustereina toimiminen 
koettiin hyväksi keinoksi edistää kasvua. Eräiden vastausten 
mukaan elinkeinoyhtiön koordinaattoriroolia pitäisi vahvistaa 
yhteistyön ja verkostoitumisen alueella.  

• Venäjäosaamisen vahvistaminen ja Venäjällä 
toimimisen lisääminen. Eräissä vastauksissa toivottiin 
Rubiconin ja Cursorin  roolin vahvistumista suhteessa 
Venäjän kontaktien luomiseen. Myös Venäläisen 
yritystoiminnan tuominen seudulle nähtiin potentiaalisena 
kasvun luomisen keinona.  

• Rahoituksen ja muun taloudellisen tuen saatavuuden 
helpottaminen. Myös neuvontaa EU-tukien saamiseksi 
toivottiin lisää.  

Julkisten investointien ja hankintojen hyödyntäminen 
uuden teknologian demonstroimiseen. Jos julkisessa 
infrassa (myös seutukunnissa ja kaupungeissa) 
hyödynnettäisiin uutta teknologiaa, niin sitä kautta saataisiin 
yrityksille referenssejä toimivista teknologioista ja sitä kautta 
voitaisiin helpottaa yritysten pääsyä maailmalle.  

Muita kasvun lisäämisen keinoja 

- Autetaan yrityksiä muodostamalla analyysejä, jotka 
selvittävät eri alojen välisiä asiakkuussuhteita. Mitkä alat 
voisivat olla toisten alojen asiakkaita ja luoda näin 
synergistä kasvua seudulle? 

- Täysin uuden kompetenssin rakentamisen sijasta olisi 
keskityttävä jo olemassa oleviin osaamisalueisiin. Aika ei 
riitä uuden osaamisen opetteluun.  

- Yrittäjien tukiverkostojen luominen 
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Keinoja seudun yritysten uudistumisen vauhdittamiseksi 

• Kansainvälisten yritysten lobbaaminen investoimaan 
alueelle. Vastauksissa korostettiin etenkin Venäjälle 
suuntaavien tai siellä toimintaansa kasvattavien yritysten 
lobbaamista, jotta he siirtäisivät tuotantoaan seudulle. 
Seudun Venäjänläheisyys, logistiikka, edullisemmat 
toimintakustannukset , puu- ja paperiteollisuudesta 
vapautuva prosessiteollisuuden työvoima ja vakaus 
verrattuna Venäjällä toimimiseen toimivat seudun 
markkinointiargumentteina.  

• Toimivan ja ”valmiin” infrastruktuurin rakentaminen, 
jotta alueelle tulevat uudet yritykset pystyvät aloittamaan 
toimintansa ilman kalliita ja pitkäaikaisia infrainvestointeja. 
Esimerkkinä tonttien rajoilla oleva höyry- ja 
sähköverkkovalmius ja mahdollisuus liittyä yhteiseen 
jätevesikäsittelyyn. Vastauksissa toivottiin myös lisää purku- 
ja lastauspaikkoja rautatien varteen. 

• Nuorten osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen 
kautta. Eräiden vastausten mukaan tulisi miettiä keinoja, 
joilla opiskelijat saadaan viettämään pidempiä aikoja 
ulkomailla korkeakouluvaihdossa ja työelämässä. Nämä 
nuoret  toimivat alueen markkinointitekijöinä ja tuovat 
seudulle huippuosaamista. 

Muita uudistumisen keinoja: 

- Uusia ideoita eteenpäin vievien ja aktiivisten toimijoiden 
löytäminen ja tukeminen 

- Asenteisiin  vaikuttaminen 

- StartUp ja Spin Off Factory tyylisen toiminnan lisääminen 

- Kuntien roolin kyseenalaistaminen palveluntuottajana. 
Kunnan työntekijöiden perustamat omat yritykset 
ulkoistamisen sijaan? 

- ICT potentiaalin parempi hyödyntäminen olemassa olevissa 
yrityksissä 

- Konepaja ja valmistava teollisuus yhdistettynä sataman ja 
Venäjän läheisyyteen. 

- Villi kortti: Kokoonpanotehdas ja autoja Venäjälle – Porsche 
tyyppinen auto? 
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Kehityskäytävä 

Kehityskäytävä eli E-18 nousi haastatteluissa 
merkittäväksi seudun elinkeinoelämän kehittämisen 
alueeksi.  Alla on listaus kehityskäytävään liittyvien 
kommenttien keskeisistä teemoista. 

• Kotkan-Haminan seudusta Venäjän ja EU:n välisen 
liiketoiminnan osaaja ja välittäjä! Rubiconin myötä 
seudusta muodostetaan turvallista liiketoiminnan alustaa EU 
– Venäjä  porttina. Eräiden vastausten mukaan tämä tulisi 
kuitenkin toteuttaa harkiten ja tulostavoitteisesti. 
Haastatteluissa koettiin, että Kaakkois-Suomella olisi hyvä 
mahdollisuus profiloitua kehityskäytävän varrella toimivana 
Venäjä-väylän osaajana. Tämän aseman saamiseksi 
seudun olisi kuitenkin pystyttävä osoittamaan toiminnan 
hyödyt sekä venäläisille että muille kehityskäytäväläisille. 
Venäjäosaamisen palveluyrittäjyyttä voisi myydä myös 
Euroopan ulkopuolisille toimijoille, jotka tähtäävät Venäjälle 
tai Venäjän myynnin kasvattamiseen.  

• Kehityskäytävän muuttaminen rekkarännistä yritys-, 
palvelu-, ja ostoskokonaisuudeksi.  

• Matkailupalveluiden ja –kohteiden kehittäminen. 
Säännölliset venäläiset matkailijat tekevät erään arvion 
mukaan n. 3-4 ostosmatkaa Suomeen vuodessa. Näistä 
matkailijoista vain 1/3 yöpyy Suomessa. Päiväkävijöille tulisi 
siis luoda heitä kiinnostavia palveluita ja tuotteita pidemmän 
alueella pysymisen saavuttamiseksi.  Selkeät matkailijavirrat ja 
uusien matkailijasukupolvien vaatimuksiin vastaaminen.  

• Rajanylityksen sujuvoittaminen: Hanke, jossa 
palveluprosessit päivitetään venäläisten rajaviranomaisten 
kanssa. 

• Verkostoitumisen lisääminen: mm. Rubicon 

• Kaavoituksen parantaminen: mm. yritysten näkyvyys E-18 
väylälle. Tuulivoimapaikkojen kaavoittaminen moottoritien 
varrelle, jossa meluhaittoja on jo itsessään. 

• Seudun turvallisen, edullisen ja toimivan logistiikan 
markkinointi.  ”Tavaraa voitaisiin ajaa Kotkaan Primaldin 
uusilla laivoilla ja sieltä edelleen E-18 kautta 
pääkaupunkiseudulle.” Hangosta ja Vuosaaresta virta voisi 
siirtyä HaminaKotkaan uuden tien myötä.   

• Helsingin vetovoiman hyödyntäminen: strateginen 
pääkaupunkiseudun lähentyminen. 
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