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Kotkan-Haminan seudun XIX Seutufoorumi  

 

Kotkan-Haminan seudun kehityskuvat 
 
Aika   9.6.2011 klo 12.30–16.00 
 
Paikka Höyrypanimo, Kotka 
 
Osallistujat Erillinen liite 
 
 
1.) Seutuvaltuuston puheenjohtaja Markku Saastamoinen avasi tilaisuuden.  
 
2.) Kaupunkiseutusuunnittelun ja Kaakon suunta -hankkeen tilannekatsaus 
Yleiskaava-arkkitehti Markku Hannonen, Kotkan kaupunki 
Työtä on tehty paljon mm. eri työryhmissä. Seutufoorumin jälkeen on tulossa vuorovaikutusta mm. 
kansalaisten kanssa. Tavoitteena on käydä syksyn aikana jokaisessa kunnassa esittelemässä työtä 
päättäjille.  
 
3.) Projektipäällikkö Pauli Korkiakoski, Cursor Oy  
Kotkan-Haminan seudun kehityskuvan tavoitteet 
 
Seudun yhteisen kehityskuvan on tarkoitus olla valmis kesän kynnyksellä. Sen jälkeen työ jatkuu seudullisen 
strategisen yleiskaavan laatimisella.   
Aluksi oli neljä skenaariota, joista kaksi yhdistettiin eli nyt kolme alustavaa kehityskuvaa.  
Käsittelyaikataulu: helmikuussa 2012 on seutuvaltuuston seminaari, huhtikuussa Seutufoorumi ja 
kesäkuussa seutuvaltuusto hyväksyy ja antaa evästykset kunnille.  
 
Kehityskuvan tavoitteet: 

1.) vahvistaa seudun roolia vetovoimaisena ja hyvinvoivana keskuksena Itämeren kehityskäytävänä. 
Pietarin ja Venäjän taloudellinen kasvu luo seudulle mahdollisuuden, joka osattava hyödyntää.  

2.) sen avulla havainnollistetaan seudun toimintaa asukkaiden, yrittäjien ja vierailijoiden näkökulmasta. 
On oltava riittävästi asumisen mahdollisuuksia ja oikeat palvelut ikä- ja väestörakenteen pohjalta. 

3.) se osoittaa alueet ja periaatteet, joiden varassa seudun vahvuuksia kehitetään.  
 
Työn taustana ovat maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen yhteensovittaminen. Maankäytössä 
pyritään toimintojen sijoittamisella ja mitoituksella tukemaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. 
Asumista kehitetään niin, että tuotanto vastaa asumiseen kohdistuvia tarpeita ja preferenssejä; uusien 
asuinalueiden rakentamisessa ja vanhojen kehittämisessä otetaan huomioon työpaikkojen ja palveluiden 
saatavuus; edistetään olemassa olevien palvelujen säilymistä ja uusien palvelujen kehittymistä; tuetaan 
asukkaiden hyvinvointia huomioimalla virkistys- ja harrastusmahdollisuuksien saatavuus asuinalueilla. 
Liikenteessä edistetään kestävien kulkutapojen (jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne) käyttöedellytyksiä ja 
vähennetään autoriippuvuutta. Palvelujen osalta parannetaan niiden saatavuutta suhteessa asumiseen; 
palvelut ovat keskeisillä paikoilla ja saavutettavissa.  
 



 
 

     
 

 
 

Keskustelussa käsiteltiin mm. rantaradan merkitystä ja realistisuutta. Puheenvuoroja käyttivät Pentti 
Tiusanen, Jorma-Kalevi Merivirta, Jorma Haapanen, Kari Häkämies, Olavi Muurinen, Henry Lindelöf, Jussi 
Lehtinen, Juhani Hodju, Veijo Porkka, Tiina Montonen ja Pentti Hämäläinen. 
 
 
 

4.) Vaihtoehtoiset kehityskuvat, Markku Kivari, Strafica Oy 
 
Nykytrendi: yhdyskuntarakenteessa seurataan olemassa olevia pitkäaikaisia kehityslinjoja, Ei 
merkittäviä kynnysinvestointeja. Nojautuu logistiikkaan. Nykyiset kuntakeskuksen nousevat ja Pyhtäällä 
Siltakylä ja Vaalimaa. Täydennysrakentamista ja taantuvien alueiden hallittua alasajoa. Liikenne 
ydinalueen ulkopuolelta perustuu yksityisautoiluun.  
 
Vyöhykemalli: Tavaraliikenteestä painopiste henkilöliikenteeseen. Kotka-Karhula kasvaa alueellisesti 
yhteen ja Hamina lähestyy aluetta. Resurssien keskittäminen. Mahdollista, jos liikenne kasvaa E18:lla, 
jolloin nousee Pyhtään Kirkonkylä ja Siltakylä. Mahdollisesti Karhulaan matkakeskus. 
Kynnysinvestoinnit: kanjonin kattaminen ja uudet sillat Kotkansaarelle. Hyödynnetään merellisyyden 
vetovoima rakentamisessa. Liikenne ydinalueiden ulkopuolella perustuu yksityisautoiluun. Karhula ja 
Kotka mahdollistavat autottoman elämäntavan. Isot kaupalliset palvelut keskittyvät Karhula-Kotka-
alueelle.  
 
Kylämalli: Voimakkain kasvu Kotka ja Karhula. Resurssit laajaan liikenneverkkoon. Taajamissa 
korostetaan sen ominaispiirteitä ja yhteisöllisyyttä. Laaja. hajaantuva malli. Kylien elvyttäminen vapaa-
ajan asutusta lisäämällä ympärivuotiseksi. Liikenne perustuu ydinalueen ulkopuolella yksityisautoiluun. 
Lähipalvelujen saavutettavuus ja monipuolisuus korostuvat; uudet toimitustavat ja sähköiset palvelut.  
 
 
Kaikkia malleja koskevat samat energiatavoitteet: tarve vähentää energiaa ja tuottaa hiilineutraalisti.  
 
5.) Ryhmätyöt ja niiden purkaminen 

Ryhmät käsittelivät kukin yhtä kehityskuviin liittynyttä osakysymystä. Ryhmien puheenjohtajat 
esittivät yhteenvedon ryhmän työskentelystä. 

 
Loppukeskustelussa mm. muistutettiin seudulle suunniteltavasta tuulivoimasta, joka on rannoilla 
kilpaileva maankäyttömuoto asumiselle ja rakentamiselle. Puheenvuoroja käyttivät Risto Virtanen ja 
Jouko Yläjääski. 
 
6.)  Tilaisuuden päätös, seutuvaliokunnan pj. Henry Lindelöf 
Tarvitaan määrittelyä, mikä on vahva ydinkeskusta ja mitkä ovat toimivia kyliä.  Päättäjiä olisi voinut olla 
paikalla enemmän, mutta päivä oli hyvä. 

 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
Mervi Liimatainen 


