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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 
  
 Ehdotus: Todetaan. 
 
 Päätös: Todettiin. 
 
 
 

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 
 

Ehdotus: Valitaan Osmo Havuaho ja Olli Nuuttila. 
 
 Päätös: Valittiin Osmo Havuaho ja Olli Nuuttila. 
 
 
 
 

3 § Käsittelyjärjestys 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 
 
 Ehdotus:  Esityslistan mukaan. 
 
 Päätös: Esityslistan mukaan. Kokouksen aikana syntyivät 14 § Muut asiat ja 15 

§ Seutuvaltuuston sihteerin määrääminen. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

  

4 § Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma  
 
Seutuvaliokunta 29.5.2012 
 
  Seutuvaltuusto on 23.2.2012 (5 §) päättänyt rahoittaa Kotkan-Haminan 

seudun vuoden 2012 seutubudjetista 150 000 €:lla eurolla hanketta, jo-
ka korvaa Alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) loppu-
mista. Hanketta on valmisteltu Cursor Oy:ssä nimellä Kotkan-Haminan 
seudun kilpailukykyohjelma –hanke. 

 
  Rahoitusta hankkeelle on haettu Kymenlaakson liitosta, joka 14.5.2012 

on myöntänyt Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma –hankkeelle 
maakunnan kehittämisrahaa 40 000 €, 50 % kokonaisbudjetista, haetun 
150 000 € sijaan. Kokonaisbudjetti on näin ollen 80 000 €, josta 20 000 
€ on Kymenlaakson liiton päätöksellä käytettävä seudun elinkeinostra-
tegian päivitystyöhön ja 60 000 € hankevalmisteluun laajojen ja merkit-
tävien hankekokonaisuuksien aikaan saamiseksi. 

                                          

 

BUDJETTISUUNNITELMA  

 
Rahoittaja 2012 2013 2014 2015 YHTEENSÄ 

Kymenlaakson liitto 40 000    40 000 

K-H seudun seutubudjetti 40 000    40 000 

Yhteensä 80 000    80 000 

 

Kustannukset 2012 2013 2014 2015 YHTEENSÄ 

Henkilöstö 33 000     

Matkat 5 000     

Ostopalvelut 30 000     

Vuokrat 4500     

Aineet, tarvikkeet, tavarat 2500     

Muut 5000     

Yhteensä 80 000     
 

 
  Osaamisjohtaja Petri Tolmunen esittelee hanketta kokouksessa. 
 
                      ./.                 Liitteenä Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma –hankkeen toi-

menpiteet. 
 
  Kokousasiakirjoissa on nähtävissä Kotkan-Haminan seudun kilpailuky-

kyohjelma –hankkeen rahoitushakemus.  
 
                      Ehdotus:     Seutuvaliokunta päättää myöntää vuoden 2012 seutubudjetista 40 000 € 

Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma -hankkeelle ja saattaa asian 
seutuvaltuuston tietoon.   

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
  ___________________ 
 
Seutuvaltuusto 14.6.2012 

 
Seutuvaltuusto on 2.9.2003/ 18 § siirtänyt seutuvaliokunnalle ratkaisu-
valtaa kehittämishankkeiden käynnistämisessä ja rahoituksessa. Seu-
tuvaliokunnalle on siirretty ratkaisuvalta kehittämishankkeiden käynnis-
tämisessä ja rahoittamisessa omissa budjetiltaan alle 100 000 €:n 
hankkeissa sekä muiden hallinnoimissa hankkeissa, joissa Kotkan-
Haminan seudun omarahoitus/riski on alle 100 000 €.  Kun hankkeen 
budjetti on pienentynyt 80 000 €:oon, se kuuluu seutuvaliokunnan pää-
tösvaltaan. 

 
                      ./.                 Liitteenä Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma –hankkeen toi-

menpiteet. 
 

Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Kotkan-Haminan seudun kilpai-
lukykyohjelma –hankkeen suunnitellut toimenpiteet ja budjetin. 
 
 

Asian käsittely: 
 
  Osaamisjohtaja Petri Tolmunen esitteli asiaa. 
 

Vesa Salminen toivoi ja painotti sitä, että käytetään Cursoria ja Kymen-
laakson maakuntaliittoa, kun rakennetaan isoja hankkeita, joilla seudun 
asioita viedään eteenpäin. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  
 

___________________ 
 
Seutuvaliokunta 4.9.2012 
 

Seutuvaltuuston 14.6.2012 kokouksen jälkeen Cursor Oy on hakenut 
Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma –hankkeen budjetin muu-
tosta. Kymenlaakson liitto on antanut muutospäätöksen 15.8.2012. Sen 
mukaan hankkeen budjetti on 120 000 €, minkä myötä se ei enää sisäl-
ly seutuvaliokunnalle delegoituun päätösvaltaan. 

 
 ./. Liitteenä Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma –hankkeen toi-

menpiteet uuden budjetin mukaan. 
 
 Ehdotus:  Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle, että se päättää 

käynnistää Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma –hankkeen. Li-
säksi seutuvaliokunta päättää toimia hankkeen ohjausryhmänä, mikäli 
seutuvaltuusto päättää käynnistää hankkeen. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
  ___________________ 



 Kokouspäivämäärä  
 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 16.1.2013 6 
 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

  
 
Seutuvaltuusto 19.9.2012 

 
 ./. Liitteenä Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelma –hankkeen toi-

menpiteet uuden budjetin mukaan. 

 

 
Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää käynnistää Kotkan-Haminan seudun kilpailuky-

kyohjelma –hankkeen. 

 
Asian käsittely: 

 
Keskustelussa Markku Saastamoinen kysyi, onko kasvukäytävä E18 
selkeästi otettu huomioon kilpailukykyohjelmassa. Petri Tolmusen mu-
kaan se näkyy erityisesti maakuntaohjelman priorisoinneissa. 
 

 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

 
 Ote:  Kymenlaakson liitto 

 
___________________ 

 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 
 
  Projektipäällikkö Marjo Luomi esittelee kokouksessa hankkeen tuloksia. 
 
 ./. Liitteenä Kotkan-Haminan seudun kilpailukyky –hankkeen raportti  
  1.6.–31.12.2012. 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta hyväksyy Kotkan-Haminan seudun kilpailukyky –

hankkeen raportin 1.6.–31.12.2012. 

 
Asian käsittely: 

 
  Projektipäällikkö Marjo Luomi esitteli kokouksessa hankkeen tuloksia. 
 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 Ote: Kymenlaakson liitto



 Kokouspäivämäärä  
 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 16.1.2013 7 
 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
 

5 §  Seutuvaliokunnan asettaminen  
 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 
 

Kotkan-Haminan seutuvaltuuston valmisteluelimenä toimii seutuvaltuus-
ton asettama seutuvaliokunta, jonka muodostavat yhteistyössä mukana 
olevan kunnan kaupungin- tai kunnanjohtajat. Kuntalain mukaan toimie-
lin voi asettaa toimikunnan maksimissaan omaksi toimikaudekseen. 
 
Seutuyhteistyön johtosäännön (§ 5) mukaan seutuvaliokunnan puheen-
johtajana toimii Kotkan kaupunginjohtaja. Seutuvaliokunta valitsee va-
rapuheenjohtajan keskuudestaan. Seutuvaltuuston puheenjohtajistolla 
on läsnäolo- ja puheoikeus seutuvaliokunnan kokouksissa. 

 
./. Liitteenä seutuyhteistyön johtosääntö (nro 14/2003, Kotkan kaupungin 

säädöskokoelma). 
 

 
Ehdotus:       Seutuvaliokunta esittää seutuvaltuustolle, että se  
 

- asettaa valtuustokaudelle 2013–2016 seutuvaliokunnan, johon kuu-
luvat jäseninä Kotkan ja Haminan kaupunginjohtajat ja Pyhtään, Vi-
rolahden ja Miehikkälän kunnanjohtajat sekä puhe- ja läsnäolo-
oikeudella seutuvaltuuston puheenjohtajisto. Lisäksi seutuvaliokun-
nan kokouksiin osallistuvat seutuyhteistyötä koordinoivan Cursor 
Oy:n kehittämisjohtaja ja kokousten sihteerinä toimiva seutuasian-
tuntija. 
 

- Toteaa, että seutuvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kotkan kau-
punginjohtaja. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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6 § Seutuvaltuuston järjestäytyminen 

 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 

 
  Seutuyhteistyön johtosääntö (§ 3):  

”Seutuvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi vara-
puheenjohtajaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.” 
   

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle, että se valitsee 
keskuudestaan seutuvaltuuston puheenjohtajan ja kaksi varapuheen-
johtajaa. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

7 § Seutuvaltuuston kokousten julkisuus 

 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 

 

 
Seutuvaltuusto toimii Kotkan kaupungin alaisena lautakuntana (seu-
tuyhteistyön johtosääntö 3 §). Kuntalain (57 §) mukaan ”muun toimieli-
men kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos niissä ei käsitellä 
asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi, ja jos 
toimielin niin päättää”. 
 
Seutuvaltuuston kokoukset ovat seutuvaltuuston aikaisemman päätök-
sen perusteella olleet julkisia median edustajien osallistumisen mahdol-
listamiseksi. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle, että seutuvaltuus-

ton kokoukset ovat julkisia.  

 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

 

8 § Kevään 2013 seutufoorumi 

 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 

 
  Kotkan-Haminan seutusopimuksen mukaan seutufoorumi koostuu seu-

dun kuntien kunnanhallitusten jäsenistä ja valtuustojen puheenjohtajis-
ta. Se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa linjaamaan strategisia kysy-
myksiä ja arvioimaan mennyttä toimintaa.  

 
  ”Kaakko Kasvuun – Kotkan-Haminan seudun kasvuohjelma” –

prosessissa (Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian päivittämi-
nen) on päätetty, että sen työpajatilaisuudet yhdistetään seutufoorumei-
hin. Seuraava työpaja on päätetty pitää perjantaina 22.3.2013 kello 9-
13, klo 8.30 kahvi, Höyrypanimolla Kotkassa. 

 
  Kasvuohjelma valmistuu huhtikuussa ja tulee toukokuussa seutuval-

tuuston päätettäväksi. 
 
 Ehdotus:  Seutuvaliokunta päättää merkitä tiedoksi seuraavan seutufoorumin 

ajankohdan ja antaa sen seutuvaltuuston tietoon. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

9  § Kymenlaakso Venäjän verkossa – Matkailun informaatiotoiminnot  

 venäläisille matkailijoille 

 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 

 
Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy ovat käynnistämässä hanketta, 
jossa tavoitellaan venäläisten matkailijoita venäjänkielisen internetsivus-
ton ja sosiaalisen median kautta. Hankkeessa käynnistetään yhteistyötä 
monien internetissä olevien toimijoiden ja palveluiden kanssa. Tavoit-
teena kasvattaa Kymenlaakson tunnettuutta valituissa kohderyhmissä.  
 
Hankkeen aikana käynnistetään sähköisen markkinoinnin toimenpide-
ohjelma, jonka myötä venäläisen internetmarkkinoinnin osaaminen Ky-
menlaaksossa vahvistuu, matkustajamäärät ja tax free –kaupan määrä 
kasvavat, matkailijat viipyvät maakunnassa pidempään. 

 
   Cursor Oy hakee hankkeelle 37 563 €:n rahoitusta vuoden 2013 seutu-

budjetista ja varautumista 24 731 €:n rahoitukseen vuoden 2014 seutu-
budjetista.  

 

 

BUDJETTISUUNNITELMA (hankkeen tai osatoteutusprojektin, jolle rahoitusta haetaan) 

Rahoittaja 2013 2014 2015 YHTEENSÄ 

Kymenlaakson liitto (EAKR) 168814 84186  253000 

Yksityinen rahoitus 15680 8820  24500 

Muu kuntarahoitus 61440 30560  92000 

     

K-H seudun kehra 37563 24731  62294 

K-H seudun seutubudjetti 37563 24731  62294 

Yhteensä 321060 173028  494088 

 

Kustannukset 2013 2014 2015 YHTEENSÄ 

Henkilöstökustannukset 133500 66700  200200 

Ostopalvelut 153900 89398  243298 

Matkakustannukset 10600 6400  17000 

Vuokrakustannukset 16260 6880  23140 

Toimistokulut 6800 3650  10450 

     

Yhteensä 321060 173028  494088 
 

 
./. Liitteenä Kymenlaakso Venäjän verkossa - Matkailun informaatiotoi-

minnot venäläisille matkailijoille –hankkeen Kotkan-Haminan seudun 
osatoteutusosuuden projektisuunnitelma 

 
 Ehdotus:   Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Kymenlaakso Venäjän verkossa - 

Matkailun informaatiotoiminnot venäläisille matkailijoille –hanketta 
37 563 €:lla vuoden 2013 seutubudjetista, varautuu rahoittamaan han-
ketta 2014 ja antaa hankkeen käynnistymisen seutuvaltuuston tietoon. 

  
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 



 Kokouspäivämäärä  
 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 16.1.2013 11 
 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

10 § Kaakon suunta -hanke: Kotkan-Haminan seudun kehityskuvavaihtoehdot 

 
Seutuvaliokunta 31.10.2011 
 

Kaakon suunta -hankkeessa laaditaan seudun yhteinen kehityskuva. 
Kehityskuvasta on laadittu kolme vaihtoehtoista luonnosta, jotka vii-
meistellään Seutufoorumista (1.11.2011) saadun palautteen perusteel-
la. Loppuvuoden aikana vaihtoehdoista tiedotetaan, järjestetään kansa-
laisvuorovaikutusta ja asia esitellään myös seudun kunnan- ja kaupun-
ginvaltuustoille. Suunnitelman mukaisesti seutuvaltuusto hyväksyy kehi-
tyskuvan keväällä 2012. Tämä edellyttää valmisteluvaiheen osallistu-
mista ja kehityskuvatyön suuntaamista. 

 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää esittää seutuvaltuustolle, että se kuulee  
  esittelyn Kaakon suunta -hankkeessa valmistelluista Kotkan-Haminan 

seudun kehityskuvavaihtoehdoista. 
 
 Asian käsittely: 
 
  Seutuasiantuntija Mervi Liimatainen kertoi kokouksessa Kaakon suunta 

–hankkeen projektipäällikkö Pauli Korkiakosken terveiset. Hankkeen ve-
täjien toiveena on, että helmikuulle 2012 kaavailtu Seutufoorumi pidet-
täisiin seutuvaltuuston seminaarina, koska seutuvaltuusto kesäkuussa 
2012 päättää seudun kehityskuvan.  Seminaarin ajankohta voisi olla vii-
kolla 8. 

 
 Päätös: Seutuvaliokunta päätti esittää seutuvaltuustolle, että se kuulee  
  esittelyn Kaakon suunta -hankkeessa valmistelluista Kotkan-Haminan 

seudun kehityskuvavaihtoehdoista ja että helmikuussa 2012 pidetään 
seutuvaltuuston seminaari seudun kehityskuviin liittyen.  

 
 
Ote: Markku Hannonen, Kotkan kaupunki 

Pauli Korkiakoski, Cursor Oy 

 

 
  ___________________ 
  
Seutuvaltuusto 15.12.2011 
   

Yleiskaava-arkkitehti Markku Hannonen esittelee Kotkan-Haminan seu-
dun kehityskuvavaihtoehtoja. 

 
Ehdotus:  Seutuvaltuusto päättää kuulla esittelyn Kotkan-Haminan seudun kehi-

tyskuvavaihtoehdoista ja päättää pitää helmikuussa 2012 seutuvaltuus-
ton seminaarin seudun kehityskuviin liittyen. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
Asian käsittely: 
 

Yleiskaava-arkkitehti Markku Hannonen esitteli Kotkan-Haminan seu-
dun kehityskuvatyöskentelyä. Kehityskuvasta on laadittu kolme mallia: 
nykytrendi, kylämalli ja vyöhykemalli, joista valmistuu vuorovaikutusta 
tukeva tiivis raportti. Se julkaistaan kuntien internetsivuilla, ja samassa 
yhteydessä on linkki sähköiseen kyselyyn. Kyselyssä saatu asukaspa-
laute kootaan tiedoksi seutuvaltuustolle, joka helmikuussa työstää kehi-
tyskuvan linjauksia. Työn tähtäyspisteenä on vuosi 2040. Valmistuva 
seudun kehityskuva muodostaa pohjan seudun strategiselle yleiskaa-
valle. Keskustelussa puheenvuoron käytti Osmo Kallio. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
  ___________________ 
  
Seutuvaltuusto 23.2.2012 
 
 

Ehdotus: Seutuvaltuusto jatkaa kokousta seutuvaltuuston seminaarilla. 
 
Asian käsittely: 
 
 Seutuvaltuusto piti seminaarin kokouksen kello 13.35 alkaen kaupunki-

suunnittelujohtaja Markku Hannosen, toimitusjohtaja Markku Kivari, 
Strafica Oy, ja projektipäällikkö Pauli Korkiakosken johdolla. 

 
 Seminaarista valmistuva muistio liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 
  ___________________ 
 
Seutuvaliokunta 25.4.2012 
 

Luonnos Kotkan-Haminan seudun kehityskuvasta käsitellään seutuval-
tuustossa 2.5.2012. Varsinaisesta kehityskuvasta tehdään päätös seu-
tuvaltuustossa 14.6.2012, minkä jälkeen se lähetetään päätettäväksi 
seudun kuntiin. 

 
Ehdotus:  Seutuvaliokunta päättää esittää seutuvaltuustolle, että se kuulee esitte-

lyn Kotkan-Haminan seudun kehityskuvan luonnoksesta ja antaa eväs-
tyksensä kehityskuvan viimeistelemiseksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 
  __________________ 
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Seutuvaltuusto 2.5.2012 

 
  Kokouksessa Kotkan-Haminan seudun kehityskuvan luonnosta esittele-

vät kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, Kotkan kaupunki, ja 
projektipäällikkö Pauli Korkiakoski, Cursor Oy. Lisäksi paikalla on työtä 
ohjaavan Kassu-työryhmän jäseniä. 

 
 ./. Liitteenä Kotkan-Haminan seudun kehityskuva 2040 (luonnos). 
 

Ehdotus:  Seutuvaltuusto kuulee esittelyn Kotkan-Haminan seudun kehityskuvan 
luonnoksesta ja antaa evästyksensä kehityskuvan viimeistelemiseksi. 

 
Asian käsittely: 
 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, Kotkan kaupunki, esitteli 
mennyttä prosessia ja Kotkan-Haminan seudun kehityskuva 2040:n 
luonnosta.  
 
Eri pääkohtien – keskusverkko, asuminen ja maankäyttö, liikenne, pal-
velut ja elinkeinot, seudullisen suunnittelun toimintamalli – välillä käytiin 
keskustelua luonnoksen esittämistä ehdotuksista. 
Keskustelussa puheenvuoroja käyttivät Vesa Salminen, Henry Lindelöf, 
Kalervo Tulokas, Heikki J. Oksanen, Olavi Muuronen, Kari Häkämies, 
Osmo Ristolainen, Veijo Porkka, Seppo Kiri, Olli Nuuttila, Osmo Havu-
aho, Keijo Rinnesalmi ja Tiina Montonen.  
 
Keskustelussa mm. painotettiin E18-merkitystä kehitystä ohjaavana 
väylänä ja keskusteltiin mm. Vaalimaan, Kannusjärven ja Muurikkalan 
rooleista kehityskuvassa. Työn katsottiin olevan tärkeä viesti seudun ul-
kopuolelta tuleville toimijoille ja valtiolle. Lisäksi tehtyä työtä pidettiin hy-
vänä: monia eri ryhmiä on kuultu, esitys on selkeä ja kestävä kehitys on 
otettu huomioon. 
 
Projektipäällikkö Pauli Korkiakoski kirjasi käydyn keskustelun yksityis-
kohtaisesti.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan  
 
  ___________________ 
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Seutuvaltuusto 14.6.2012 

 
./. Liitteenä Kotkan-Haminan seudun kehityskuva 2040. 
 
Ehdotus:  Seutuvaltuusto päättää hyväksyä Kotkan-Haminan seudun kehitysku-

van 2040 sekä seudullisen suunnittelun toimintamallin ja lähettää ne 
seudun kuntiin hyväksyttäväksi. 

 
     Asian käsittely: 

 
 Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen esitteli muutoksia, jotka 

oli tehty edellisen seutuvaltuustokäsittelyn, Kassun ja MALP-työryhmien 
sekä muiden kommenttien perusteella. Kyläkeskuksiin oli lisätty Kan-
nusjärvi ja Purola. Vaalimaan merkitystä oli avattu merkitsemällä se ra-
jakaupan ja –toimintojen keskukseksi. Rantaratamerkintää on Haminan 
kohdalta korjattu niin, että siitä näkyy, että linjan jatko on vielä avoin. 
Luonnosversiosta poistettiin elinkeinoelämän kehittämisvyöhyke -
merkintä 

 
Päätösehdotus sisältää toimintamallin, jonka mukaan KASSU-ryhmä 
jatkaa seutusuunnittelua ohjaavana työryhmänä. Seudun kehityskuva 
tarkentuu strategisen yleiskaavan ja seudullisten sopimusten, ohjelmien 
ja muiden kehittämishankkeiden myötä. 

 
 Keskustelussa Osmo Kallio kysyi, tuleeko kaupunkikehityskuva uudes-

taan seutuvaltuuston käsittelyyn, jos siihen tulee muutoksia kunnissa. 
Markku Hannonen toivoi, että jos jokin kunta ei voi kehityskuvaa hyväk-
syä, se esittäisi yksilöidyn palautteen, mitä se ei voi hyväksyä. Ajatuk-
sena on, että kunnat hyväksyvät kehityskuvan ja esittävät mahdolliset 
toiveensa siitä, mitä kehityskuvaan jatkotyöskentelyssä lisättäisiin. Kun-
nista saadun palautteen perusteella Hannonen oli luottavainen kehitys-
kuvan etenemiseen kuntakäsittelyssä. 

 
 Olavi Muuronen toivoi, että työn vetäjä olisi käytettävissä kuntakäsitte-

lyssä, esimerkiksi kaupunginhallituksessa. Muuronen arvioi oikeuskäsit-
telyssä olevan vielä asioita, jotka voivat vaikuttaa kaupunkisuunnitel-
maan. Samalla hän mietti, onko ajanjakso vuoteen 2040 liian pitkä ja pi-
täisikö sitä lyhentää 10 vuodella. 

 Markku Hannonen kertoi, että vuosiluvun asettaminen on ongelmallista, 
koska vastaava kehitys voi tapahtua nopeammin tai hitaammin. Jyväs-
kylä on nimennyt omansa vuosiluvulla ”20x0”, mutta sitä ei haluttu mat-
kia.  

 
 Olli Nuuttilan mukaan kuntien valtuustot viime kädessä hyväksyvät ja 

tarkentavat kehityskuvaa. Tekniikassa sähköautot tulevat kestävän ke-
hityksen osalta muuttamaan liikennekuvaa.  
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Vesa Salmisen mukaan oleellista on, että kunnissa sitoudutaan koko-
naisuuteen. Toimintamalliin on kirjattu kehityskuvan toteutumisen arvi-
oiminen valtuustokausittain. Kehityskuva tulee sitoa seutustrategiaan ja 
kuntien omiin strategioihin. Yksittäisten päättäjien toiveita ei voi kirjata 
seudun kehityskuvaan, mutta sen pohjalta kunnat voivat tehdä omansa. 

 
 Topias Kotiniemi arvioi, että E18-tien valmistuminen ja Venäjän viisumi-

vapaus voivat mullistaa seudun kehityksen.  
 
Keijo Rinnesalmi korosti julkisen liikenteen tarvetta Vainikkalaan tai 
Lappeenrantaan, mikä mahdollistaisi yhteyden Allegro-junaan kyytiin.  
Linja-autoyhteys palvelisi sekä seudun asukkaita että Pietarista seudul-
le saapuvia matkailijoita.  

 
Tiina Montonen arvioi kehityskuvan antavan kunnille vapauksia, mutta 
yhdessä on sovittu tietyt toimintalinjat. Seutuvaltuutettujen on omalta 
osaltaan vietävä kuntiin tietoa siitä, miten pitkä ja vuorovaikutteinen 
prosessi on käyty. Prosessi on hyvä malli osallistaa kuntalaisia ja päät-
täjiä asioiden valmistelussa. 

 
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen arvioi työskentelyä demokraattiseksi ja 
monitasoiseksi. Kehityskuva on tärkeä linjanveto seutukunnalle, mm. 
ekologisen rakentamisen myötä. Taloudellisissa vaikeuksissa oleville 
kunnille on tärkeää, että korostetaan olemassa olevien yhdysrakenteita 
eikä sitä, että rakentaminen olisi täysin vapaata, kun kunnat vastaavat 
palvelujen järjestämisestä.  

 
Pekka Jylhä ehdotti, että Kotkan-Haminan seudun kehityskuvan 2040 ei 
päätösehdotuksen mukaisesti lähetetä kuntiin hyväksyttäväksi, vaan 
vain käsiteltäväksi. Frilander-Paavilainen arvioi, että ollaan rikkomassa 
poliitikkojen mukavuusrajoja siinä, hyväksytäänkö kehityskuva. Tulisi 
valita kyllä tai ei. 
 
Kalervo Tulokkaan mukaan kehityskuvasta voidaan päättää. Jos kunnil-
ta tulee valtuustojen käsittelyssä toivomuksia, ne varmasti käsitellään. 
Jatkotyö on erittäin tärkeää ja haasteellista maankäytön ja kaavoituksen 
kautta; ne vaativat vahvaa yhteishenkeä. Tulokas toivoi, että ei liikaa 
ohjattaisi ihmisten asumista, vaan heidän pitää saada asua siellä, missä 
se vain suunnittelun kannalta mahdollista. Taajamissa asia on selvä, 
mutta haja-asutusalueella ei pitäisi liikaa ohjata asumista. 

 
Keskustelun loputtua puheenjohtaja totesi, ettei Pekka Jylhän tekemää 
ehdotusta oltu keskustelun aikana kannatettu, joten se oli rauennut.  
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.   
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Päätöksen jälkeen kokouksen puheenjohtaja Markku Saastamoinen ar-
vioi, että seudun kehityskuvan valmistuminen on toinen onnistunut yh-
teinen asia satamayhteistyön lisäksi. Saastamoinen toivoi, että kehitys-
kuvan kautta voidaan rakentaa tulevaisuuden yhteistyötä, mm. E18-tien 
ja TEMin valmisteleman Venäjä-yhteistyön myötä. Saastamoinen kiitti 
tehdystä työstä. 

 
 Ote: Kotkan kaupunki 
  Haminan kaupunki 
  Pyhtään kunta 
  Virolahden kunta 
  Miehikkälän kunta  

 
  ___________________ 
 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2013  
 

Kaikki seudun kunnat ovat hyväksyneet Kotkan-Haminan seudun kehi-
tyskuvan 2040.  
 
Eniten kunnissa on herättänyt keskustelua lause "Maaseudulla asumis-
ta ohjataan kuntakeskuksiin ja elinvoimaisiin kyliin". Pyhtään kunnanval-
tuustossa (27.8.2012) on äänestetty lauseen poistamisesta (22-5), mut-
ta lause on jäänyt hyväksyttyyn kehityskuvaan. Kaksi valtuutettua on 
jättänyt eriävän mielipiteen. 
 
Virolahden kunnanvaltuusto (13.8.2012) on hyväksynyt kehittämiskuvan 
yksimielisesti äänestyksettä.  
 
Haminan kaupunginvaltuusto (4.9.2012) on hyväksynyt seudun kehitys-
kuvan ja lisäksi päätöksessään todennut, että ”kuntakeskusten ja kylien 
ulkopuolinen hajarakentaminen pitää myös tulevaisuudessa sallia”. 
 
Miehikkälän kunnanvaltuusto (1.10.2012) on hyväksynyt seudun kehi-
tyskuvan lisättynä toivomusponnella, jonka mukaan ”kuntakeskusten ja 
kylien ulkopuolinen hajarakentaminen tulee sallia myös tulevaisuudes-
sa”. 

 
   Kotkan kaupunginvaltuusto (17.12.2012) on hyväksynyt Kotkan-

Haminan seudun kehityskuva 2040 –asiakirjan. Lisäksi valtuusto on 
päätöksessään pitänyt tärkeänä seuraavien näkökulmien huomioon ot-
tamisen jatkossa kehityskuvaa hyödynnettäessä: 
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- Maakuljetustehtävien ja niiden läheisyyden lisäksi tulee ottaa huo-

mioon merellinen ulottuvuus, sillä Kaakkois-Suomi elää paljolti me-
restä. Palvelutuotteita kehitettäessä ja toteutettaessa on maa- ja 
merireittien kilpailukyky yhdistettävä molempia hyödyntävillä ratkai-
suilla. Meriliikenteessä näitä mahdollisuuksia on nähtävissä sekä 
matkustaja- että rahtiliikenteessä sekä veneilyssä. 

- Kuntakeskusten ja kyläkeskusten ulkopuoliseen hajarakentamiseen 
suhtaudutaan myös tulevaisuudessa myönteisesti. 

 
 Ehdotus:  Seutuvaliokunta päättää merkitä kuntien päätökset tietoonsa saatetuik-

si. 
 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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11 § Tiedoksi asiat 

 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 

  
Kehittämisjohtaja Mika Perttunen, Cursor Oy, kertoo kokouksessa seu-
raavien asioiden etenemisestä: 
 
1.) Kasvusopimus – kehityskäytävä – INKA –valmistelu 

 
2.) Kaakko Kasvuun – Kotkan-Haminan seudun kasvuohjelma -

prosessi 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta käy keskustelun ja merkitsee etenemisprosessit tie-

toonsa saatetuksi. 

 
      Asian käsittely: 
 

Kehittämisjohtaja Mika Perttunen, Cursor Oy, kertoi valmistelujen ete-
nemisestä, minkä perusteella käytiin keskustelua.   

 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

 

 
 

12 § Seuraava kokous 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 
 

   Seuraavassa seutuvaliokunnassa käsitellään mm. seudun tilinpäätös, 
joka valmistuu viimeistään 15.2.2013.  

  
 Ehdotus:  Seutuvaliokunta päättää pitää seuraavan kokouksen 26.2 tai 28.2. 
 
 
 Päätös:  29.1.2013 klo 9.30 aiheena kuntarakenne- ja sote-uudistukset ja ti 

26.2.2013 klo 9.00. 
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13 § Seutuvaltuuston kokous 

 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 
 

Seutuvaltuusto päätti kokouksessaan 28.1.2012, että seuraava seutu-
valtuuston kokous pidetään mahdollisuuksien mukaan helmikuussa 
2013 samana päivänä, kun on Kotkan-Haminan seudun elinkeinostra-
tegian (Kaakon kasvustrategia) päivittämisen 2. työpaja. 
Seuraava työpaja on kuitenkin siirtynyt aamupäivään 22.3.2013.   

 
 Ehdotus:  Seutuvaliokunta päättää seutuvaltuuston ajankohdan viikolle 11.  
 

Päätös: Keskiviikkona 6.3.2013 klo 14.30, klo 14 kahvi Kotkassa.      
 
 
 

14 §  Muut asiat 
 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 
 

1.) Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen informoi Haminan kau-
punginhallituksen 14.12.2012 tekemästä päätöksestä, jonka mukaan 
kaupunki päätti irtisanoa 1.1.2015 alkaen kaupungin ja Cursor Oy:n 
välisen sopimuksen yritys- ja kehittämispalveluiden ja niihin liittyvien 
kehittämisprojektien toteuttamisesta ja päätti esittää Etelä-
Kymenlaakson kunnille, että kunnat perustavat yhteistyöryhmän lin-
jaamaan seudun yhteisen elinkeinopolitiikan toteuttamismalleja. 

 
 

2.) Pyhtään kunnanjohtaja Olli Nuuttila kertoi viime vuonna käynnisty-
neestä terveysosuuskuntien selvityshankkeesta. Nuuttila osallistuu 
16.1.2013 alkaen matkaan, jossa tutustutaan Englannin terveys-
osuuskuntiin, ja tuo kokemukset seuraavaan seutuvaliokunnan koko-
ukseen. 

 
 Ehdotus:  Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös:  Merkittiin. 
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15 § Seutuvaltuuston sihteerin määrääminen 
 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 
 
  Seutuyhteistyön johtosäännön mukaan seutuvaltuuston sihteerinä toimii 

seutuvaltuuston määräämä henkilö. Seutuyhteistyöstä on vuodesta 2002 
lähtien vastannut Cursor Oy, joka on osoittanut tehtävää hoitamaan seu-
tuasiantuntija Mervi Liimataisen. 

 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle, että se määrää seu-

tuasiantuntija Mervi Liimataisen toimimaan seutuvaltuuston sihteerinä.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 


