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Kotkan-Haminan seudun XVIII Seutufoorumi  
 
Yhteistyöllä vetovoimaisempi Kotkan-Haminan seutu 
 
Aika   9.6.2011 klo 13-16.10 
 
Paikka Höyrypanimo, Kotka 
 
Osallistujat Erillinen liite 
 
 
1.) Seutuvaltuuston puheenjohtaja Markku Saastamoinen avasi tilaisuuden.  
 
2.) Kotkan-Haminan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategian julkistus, 
ohjelmapäällikkö Birthe Suni 
Birthe Suni esitteli Kotkan-Haminan seudun seutuvaltuuston juuri hyväksymän strategia, joka liitteenä. 
Strategia menee vielä kuntien hyväksyttäväksi. 
 
Keskustelussa puheenvuoroja käyttivät Pentti Tiusanen, Jorma-Kalevi Merivirta; Eeva—Liisa Frilander-
Paavilainen,  Seppo Pirttimäki ja Alpo Seppälä. Keskustelussa mm. kiitettiin valmistunutta strategiaa ja 
painotettiin Suvorovin linnoituksen suurta merkitystä venäläisille. 
 
 
3.) Seutusuunnittelun iltapäivä: 
 
Seudullinen visiotyöskentely, Kassu-työryhmän pj. Markku Hannonen, Kotkan kaupunki piti katsauksen. 
 
Projektipäällikkö Pauli Korkiakoski, Cursor Oy selvitteli seudun vyöhyketarkastelua. 
Seudulla taajamat ovat laajentuneet (n. 20 %), mitä osin selittää satama-alueiden laajentuminen. 
Autovyöhykkeen osuus 33 % on suuri. (liite) 
 
Seututarkasteluiden keskeiset havainnot, Markku Kivari, Strafica Oy ja Anssi Savivalo, FCG Oy (liite) 
Myös taajama-alueet ovat kasvaneet. Väestö keskittyy taajamiin ja kyliin. Taajamien asukastiheys on 
laskenut. Merkittäviä uudisasutuksen vyöhykkeitä Pyhtään Siltakylässä ja Virolahden keskustassa.  
Yli 65-vuotiaiden alue suurin taajamien ulkopuolella sekä Karhulassa ja Haminan keskustassa.  
Autottomia kotitalouksia eniten Kotkansaari ja Karhula.  
Työpaikat sijoittuvat pääosin Kotkansaari. Karhula ja Hamina. 
Siltakylä-Kotka-Hamina: joukkoliikenteen suurin palvelutasotarve. 
Ilmastotavoitteissa nykytaso n. 20 % 40 % pienennys vielä tarve, jotta saavutetaan EU:n tavoite: lasku 80 %. 
 
Ryhmätyöt: Mihin havainnot johtavat ja miten voimme vaikuttaa niiden kehittymiseen 
 
Strategiapelin tulokset (liite) 
 
Ryhmätyö: Miten keskeiset havainnot toteutuvat eri visioissa 



 
 

     
 

 
 

 
Paneelikeskustelu: ryhmien puheenjohtajien keskustelu ryhmistä nousseista näkemyksistä. 
(Kirjattu erikseen konsulttien toimesta). 
 
4. Tilaisuuden päätös, seutuvaliokunnan vpj. Hannu Muhonen 
Matkailu- ja tapahtumatuotannon ongelmana on, että matkailuun ei uskota. Valmistunut strategia antaa 
markkinointipaperin tähänkin työhön; auttaa mm. investointien saatavuuteen. Kuntakäsittelyn jälkeen 
palataan matkailun organisointiin. Uuteen organisaatioon on tärkeä saada yritykset heti mukaan; se antaa  
uskottavuuden matkailun menestymiselle. Henkilöstöresursseja tuskin tulee lisää, vaan resurssit 
kohdennetaan uudelleen. Elinkeinojen kehittämisessä matkailulle on löydettävä rahaa. Kestävä kehitys on 
tärkeä asia. 
 
Kaakon suunta –hankkeelle onnittelut: työskentelyllä yhdessä tulee lisäarvoa ja sitoutetaan hankkeeseen.  
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
Mervi Liimatainen 


