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39 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Seutuvaliokunta 20.3.2013 
  
   
 
 Ehdotus: Todetaan. 
 
 Päätös:  Todettiin. 
 
 
 

40 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Seutuvaliokunta 20.3.2013 
 

Ehdotus: Valitaan Osmo Havuaho ja Hannu Muhonen. 
 
 Päätös: Valittiin Osmo Havuaho ja Hannu Muhonen. 
 
 
 
 

41 § Käsittelyjärjestys 
 
Seutuvaliokunta 20.3.2013 
 
 Ehdotus:  Esityslistan mukaan. 
 
 Päätös: Esityslistan mukaan. 
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42 § Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan laatiminen 

 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 

 
Kassu-työryhmä pj. Markku Hannonen p. 0400 760 284, seutusuunnittelija Pauli Kor-
kiakoski p. 040 190 2577: 

 
Paras-lain mukainen kaupunkiseutusuunnittelu aloitettiin Kotkan-Haminan 
seudulla 2007. Samana vuonna tehtiin päätökset seudun kehityskuvan ja 
strategisen yleiskaavan laatimisesta. Vuosina 2010–2012 suunnittelua to-
teutettiin Kaakon suunta -hankkeen kautta, jossa laadittiin seudun kehitys-
kuva ja seudullisen suunnittelun toimintamalli. Seutuvaltuusto hyväksyi ke-
hityskuvan ja toimintamallin 14.6.2012 ja kaikki seudun kunnat vuoden 
2012 loppuun mennessä. 

 
Seutusuunnittelun seuraava askel on Kotkan-Haminan seudun strategisen 
yleiskaavan laatiminen. Kassu-työryhmän näkemyksen mukaisesti tär-
keimmät perusteet seudun strategiselle yleiskaavalle ovat: 

 
– Seudun kehityskuvan tarkentaminen ja käytäntöön vieminen 
 Juridinen perusta kehityskuvan toteuttamiselle 
 Perusta kuntien maankäyttöpolitiikalle (kaavoitus ja maapolitiik-

ka) 
• Yhteisen päälinjan hakeminen 
• Seudulle strategisesti tärkeiden kohteiden yhtenäi-

nen toteutuspolitiikka 
 

– Kaupan ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaaminen 
 Seudun elinkeinostrategian toteuttaminen yhdyskuntasuunnitte-

lun osalta 
 E18 kytkeytyvien elinkeinoalueiden profilointi 
 Virtapaikat: innovatiivisten toimintamallien ja -ympäristöjen 

mahdollistaminen 
 Monipuolisesti muunneltavia vaihtoehtoja → joustavuutta, rea-

gointikykyä 
 Kaupan sijainnin suuntaaminen ja ohjaus 
 Logististen toimintaedellytysten kehittäminen 

 
– Asumisen kehittäminen ja kaupunkirakenteen vaihtoehtojen tutki-

minen 
 Täydennysrakentamisen suuntaaminen ja laajenevan raken-

teen ohjaaminen 
 Muutosmahdollisuuksien tunnistaminen ja ohjaaminen 
 Kaupunkirakenteen tehokkuudesta ja keskustojen elinvoimasta 

huolehtiminen 
 Houkuttelevan, riittävän ja erilaisiin tarpeisiin vastaavan tontti-

tarjonnan varmistaminen 
 Liikenteen sujuvuuden varmistaminen ja uudet yhteydet 
 Energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttaminen 
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 Joukkoliikenteeseen perustuvan rakenteen täydentäminen  
ja laajentaminen 

 Seudullisesti tärkeiden kevyen liikenteen reittien ja niiden laatu-
tekijöiden osoittaminen 

 Viher- ja virkistysalueverkoston eheyden varmistaminen ja saa-
vutettavuuden kehittäminen 

 
– Maaseutumaisten alueiden kehittäminen 
 Lähtökohtana maaseutu itse 
 Olemassa olevien ja uusien maaseutuelinkeinojen kehittämis-

mahdollisuuksien turvaaminen 
 Olemassa olevan palveluverkoston tukeminen ja verkostojen 

(esim. yhdyskuntatekniikka) tehokas hyödyntäminen 
 Asuminen maaseudulla 

– Osoitetaan uudelle asumiselle houkuttelevia ja siihen hyvin 
soveltuvia kohteita 

– Osoitetaan alueet, joille ei asukkaiden, elinkeinojen eikä 
kuntien näkökulmasta ole perusteltua ohjata rakentamista 

 
Seudun strategisen yleiskaavan laatimiseksi Kassu-työryhmä esittää pe-
rustettavaksi seudun yleiskaavatoimikunnan, jonka tärkeimmät tehtävät 
ovat: 
 strategisista valinnoista käytävä keskustelu ja linjaukset 
 kaavatyöhön liittyvien päätösehdotusten valmistelu kunnanhallituksille 
 seudun luottamushenkilöiden asiantuntemuksen vahvistaminen strate-

giseen suunnitteluun ja seudun yleiskaavoitukseen liittyvissä asioissa 
 tiedon välittäminen ja yleiskaavaan liittyvän julkisen keskustelun käy-

minen 
 

Kassu-työryhmä vastaa suunnittelusta ja työn ohjauksesta. Kassun jäsenil-
lä on läsnäolo-oikeus seudun yleiskaavatoimikunnan kokouksissa, 
 
Kassu-työryhmän pj., Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen 
ja seutusuunnittelija Pauli Korkiakoski esittelevät asiaa kokouksessa. 
 

./.  Liitteenä esitys ”Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava – Kassun 
ehdotus toteuttamisesta”.  

 
   
 Ehdotus: Seutuvaliokunta käy esittelyn perusteella keskustelun seudun strategisen 

yleiskaavan laatimisen käynnistämisestä ja sen edellyttämästä poliittisesta 
prosessista. 

 
Seutuvaliokunta päättää ehdottaa kunnanhallituksille seudun strategisen 
yleiskaavatyön käynnistämistä ja seudun yleiskaavatoimikunnan perusta-
mista. Lisäksi seutuvaliokunta päättää ehdottaa, että kunnanhallitukset 
nimeävät seudun yleiskaavatoimikuntaan tarvittavan määrän jäseniä siten, 
että toimikunta muodostuu noin 10–12 hengen suuruiseksi. 

 
Työ käynnistetään 2013 mm. seuraavilla toimenpiteillä: ohjelmointi ja osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen, olemassa olevien selvi-
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tysten ja uusien selvitystarpeiden kartoittaminen, hankemahdollisuuksien 
selvittäminen ja ensimmäisten hankkeiden valmistelu, kaavan tavoitevai-
heen keskustelujen aloittaminen sekä prosessin edellyttämän budjetoinnin 
valmistelu. 

 
Työn rahoitus budjetoidaan 2014–2016 seutubudjetin seutusuunnitte-
luosuuteen. Seutuvaltuustolle ja -valiokunnalle raportoidaan säännöllisesti 
työn etenemisestä ja toimenpiteistä. Seutuvaltuusto osallistuu työn ohjaa-
miseen seudullisten työpajojen kautta. 

  
Seutuvaliokunta päättää antaa seutuvaltuustolle tiedoksi Kotkan-Haminan 
seudun strategisen yleiskaavan laatimisen käynnistämisen. 

 
Asian käsittely: 

 
Kassu-työryhmän puheenjohtaja. Markku Hannonen esitteli työryhmän eh-
dotusta Kotkan-Haminan seudun strategisesta yleiskaavasta, minkä pe-
rusteella käytiin keskustelua. 

 
 Päätös: Seutuvaliokunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. 

 
  ___________________ 
   
Seutuvaliokunta 20.3.2013 

 
Seutuvaliokunnan 26.2.2013 kokouksen keskustelujen myötä kohtaan 
”kaupan ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaaminen” on lisätty seuraava 
teksti:  
 Matkailun tarpeisiin vastaaminen merellisyyttä ja seudun muita 

vetovoimatekijöitä hyödyntäen 
 

Lisäksi samaan kohtaan on alateksti ”Logististen toimintaedellytysten ke-
hittäminen” on muutettu muotoon: 
 Satamatoimintaan liittyvien logististen toimintaedellytysten ke-

hittäminen 

 
Kohdan ”asumisen kehittäminen ja kaupunkirakenteen vaihtoehtojen tut-
kiminen” täydennysrakentamista koskevaa alatekstiä on täydennetty muo-
toon: 
 Täydennysrakentamisen suuntaaminen ja laajenevan raken-

teen ohjaaminen seudun ominaispiirteitä ja vahvuuksia hyödyn-
täen 

 
Päätösehdotuksessa on kursivoitu edellisen käsittelyn jälkeen tehdyt muu-
tokset. 
 
Kassu-työryhmän pj., Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen 
ja seutusuunnittelija Pauli Korkiakoski esittelevät asiaa kokouksessa. 
 

./.  Liitteenä esitys ”Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava – Kassun 
ehdotus toteuttamisesta” 20.3.2013.  
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 Ehdotus: Seutuvaliokunta käy esittelyn perusteella keskustelun seudun strategisen 

yleiskaavan laatimisen käynnistämisestä ja sen edellyttämästä poliittisesta 
prosessista. 

 
Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle ja edelleen seudun 
kunnille seudun strategisen yleiskaavatyön käynnistämistä. Työ toteute-
taan seudun olemassa olevilla päätöksentekorakenteilla ja toimintamalleil-
la. Niiden lisäksi prosessin aikana kehitetään eri toimijoiden välistä vuoro-
puhelua ja yhteisen näkemyksen muodostamista tarkoitukseen sopivilla 
työpajoilla ja tilaisuuksilla.  
 
Seutuvaliokunta ja -valtuusto seuraavat ja ohjaavat työn etenemistä. Nii-
den tärkeimpiä seudun yleiskaavatyöhön liittyviä tehtäviä ovat: 
 strategisista valinnoista käytävä keskustelu ja linjaukset 
 luottamushenkilöiden asiantuntemuksen vahvistaminen strategiseen 

suunnitteluun ja seudun yleiskaavoitukseen liittyvissä asioissa 
 tiedon välittäminen ja yleiskaavaan liittyvän julkisen keskustelun käy-

minen 
 
Työn sisällöllisestä valmistelusta ja suunnittelun etenemisestä vastaa Kas-
su-työryhmä. 

 
Työ käynnistetään 2013 mm. seuraavilla toimenpiteillä: ohjelmointi ja osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen, olemassa olevien selvi-
tysten ja uusien selvitystarpeiden kartoittaminen, hankemahdollisuuksien 
selvittäminen ja ensimmäisten hankkeiden valmistelu, kaavan tavoitevai-
heen keskustelujen aloittaminen sekä prosessin edellyttämän budjetoinnin 
valmistelu. 

 
Työn rahoitus budjetoidaan 2014–2016 seutubudjetin seutusuunnitte-
luosuuteen. 

 

 
 Asian käsittely: 

 
Kassu-työryhmän pj., Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen 
ja seutusuunnittelija Pauli Korkiakoski esittelivät asiaa kokouksessa. He 
kertoivat myös seutuvaltuuston puheenjohtaja Markku Saastamoisen säh-
köpostitse välittämät lisäys/muutostoiveet alaotsikoihin: ”Seudun vetovoi-
man, kilpailukyvyn ja kestävän rakenteen vahvistaminen” sekä ”Asumisen 
ja liikenteen kehittäminen ja kaupunkirakenteen vaihtoehtojen tutkiminen”, 
lisäykset kursivoituina.  Keskustelussa päätettiin hyväksyä Saastamoisen 
tekemät ehdotukset. 
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Päätös:  Päätettiin hyväksyä ehdotuksen mukaan muuten, mutta päätettiin suoraan 

ehdottaa seudun kaupunkien ja kuntien hallituksille strategisen yleiskaava-
työn käynnistämistä. Hallitusten käsittelyn jälkeen asia tulee seutuvaltuus-
ton käsittelyyn toukokuussa 2013. Kaavoitustyön yksityiskohtaisempi rahoi-
tus ratkeaa syksyllä kuntien vuoden 2014 talousarviokäsittelyssä. Lisäksi 
päätettiin hyväksyä Markku Saastamoisen ehdottamat tekstilisäykset. 

 
 
Ote:  Kotkan kaupunginhallitus 
 Haminan kaupunginhallitus 
 Pyhtään kunnanhallitus 
 Virolahden kunnanhallitus 
 Miehikkälän kunnanhallitus 

Markku Hannonen/Kotkan kaupunki 
Pauli Korkiakoski/Cursor Oy 
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43 § Seutuvaliokunnan asettaminen  
 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 
 

Kotkan-Haminan seutuvaltuuston valmisteluelimenä toimii seutuvaltuuston 
asettama seutuvaliokunta, jonka muodostavat yhteistyössä mukana olevan 
kunnan kaupungin- tai kunnanjohtajat. Kuntalain mukaan toimielin voi 
asettaa toimikunnan maksimissaan omaksi toimikaudekseen. 
 
Seutuyhteistyön johtosäännön (§ 5) mukaan seutuvaliokunnan puheenjoh-
tajana toimii Kotkan kaupunginjohtaja. Seutuvaliokunta valitsee varapu-
heenjohtajan keskuudestaan. Seutuvaltuuston puheenjohtajistolla on läs-
näolo- 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 kuulu-
vat jäseninä Kotkan ja Haminan kaupunginjohtajat ja Pyhtään, Virolah-
den ja Miehikkälän kunnanjohtajat sekä puhe- ja läsnäolo-oikeudella 
seutuvaltuuston puheenjohtajisto. Lisäksi seutuvaliokunnan kokouksiin 
osallistuvat seutuyhteistyötä koordinoivan Cursor Oy:n kehittämisjohta-
ja ja kokousten sihteerinä toimiva seutuasiantuntija. 
 

- Toteaa, että seutuvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kotkan kaupun-
ginjohtaja. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 
  ___________________ 
   
Seutuvaltuusto 6.3.2013 

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

säädöskokoelma). 
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Ehdotus:       Seutuvaltuusto päättää  
 

- asettaa valtuustokaudelle 2013–2016 seutuvaliokunnan, johon kuulu-
vat jäseninä Kotkan ja Haminan kaupunginjohtajat ja Pyhtään, Virolah-
den ja Miehikkälän kunnanjohtajat sekä puhe- ja läsnäolo-oikeudella 
seutuvaltuuston puheenjohtajisto. Lisäksi seutuvaliokunnan kokouksiin 
osallistuvat seutuyhteistyötä koordinoivan Cursor Oy:n kehittämisjohta-
ja ja seutuvaltuuston määräämä sihteeri.  
 

- Ja toteaa, että seutuvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kotkan kau-
punginjohtaja. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
  ___________________ 
   
Seutuvaliokunta 20.3.2013 
 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää valita keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
 
 Päätös: Seutuvaliokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu Muhonen. 
 
 
 Ote: Hannu Muhonen/Haminan kaupunki 
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44 § Seutuvaltuuston järjestäytyminen 

 
Seutuvaliokunta 16.1.2013 

 
  Seutuyhteistyön johtosääntö (§ 3):  

”Seutuvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapu-
heenjohtajaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.” 
   

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle, että se valitsee kes-
kuudestaan seutuvaltuuston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 
  ___________________ 
  
Seutuvaltuusto 6.3.2013 

 
Seutuvaltuuston puheenjohtajana on toiminut Kotkan kaupungin 
edustaja, koska seutuvaltuuston on muodollisesti Kotkan kaupun-
gin alainen lautakunta. Kotkan kaupungin ehdokas seutuvaltuus-
ton puheenjohtajaksi on Markku Saastamoinen. 
 
Varapuheenjohtajat ovat vaihdelleet kaksivuosittain. Kun vuosina 
2011–2012 varapuheenjohtajat olivat Pyhtäältä ja Virolahdelta, 
olisivat vuosina 2013–2014 vuorossa Hamina ja Miehikkälä. 

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

säädöskokoelma). 

 
 Ehdotus: Seutuvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi 

varapuheenjohtajaa vuosille 2013–2014. 
 
 Asian käsittely: 
 

  Matti Koski ehdotti seutuvaltuuston puheenjohtajaksi Markku Saastamoista 
Kotkasta. Osmo Kallio ehdotti ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Olavi 
Muurosta Haminasta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jari Heinosta 
Miehikkälästä. 

 
 
 Päätös: Kotkan-Haminan seudun seutuvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Markku 

Saastamoinen Kotkasta, 1. varapuheenjohtajaksi Olavi Muuronen 
Haminasta ja 2. varapuheenjohtajaksi Jari Heinonen Miehikkälästä. 
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  Kokouksen puheenjohtaja vaihtui tämän pykälän jälkeen. Valittu 
puheenjohtaja Markku Saastamoinen kiitti valinnastaan ja arvioi 
seutuvaltuuston tulevia haasteita. 

 
 
 
Ote. Markku Saastamoinen 
  Olavi Muuronen 

  Jari Heinonen 
  ___________________ 
   
Seutuvaliokunta 20.3.2013 
 

Seutuvaltuuston puheenjohtajistolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus seutuva-
liokunnan kokouksissa. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää merkitä tiedoksi seutuvaltuuston puheenjohtajis-

ton kokoonpanon vuosille 2013–2014. 
 
Päätös: Merkittiin.
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45 § Kuntarakenneselvitystyön käynnistämisseminaari   
 
Seutuvaliokunta 20.3.2013 

 
 

  Valmisteilla olevan kuntarakennelain mukaan kaikki Etelä-Kymenlaakson 
kunnat ovat velvollisia selvittämään kuntien yhdistymistä. Tarkoituksena 
on, että kuntarakennelaki tulee voimaan kesällä 2013. 

 
  Seutuvaliokunta on keskustellut mahdollisuudesta tehdä kuntarakennesel-

vitys yhdessä Tampereen yliopiston kanssa. Seutuvaliokunnan puheenjoh-
taja Henry Lindelöf on ollut asiasta yhteydessä Tampereen yliopiston joh-
tamiskorkeakoulun professori Arto Haveriin ja yliopistonlehtori Jenni Airak-
siseen, jotka ovat esittäneet kiinnostuksensa asiaan. Ajatuksena on ollut, 
että työ käynnistettäisiin seutuvaliokunnan seminaarilla 7.6.2013 Tampe-
reella. 

 
./. Liitteenä alustava seminaariohjelma. 
 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää pitää seminaarin 7.6.2013 Tampereen yliopiston 

edustajien kanssa. Mahdolliset päätökset selvitystyöstä tehdään myö-
hemmin. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Seminaarimatka päätettiin 

rahoittaa seutubudjetista. 
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Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

 

46 § Seuraava seutuvaltuuston kokous 

 
Seutuvaliokunta 20.3.2013 

 
Seutuvaltuusto päätti 6.3.20143 pidetyssä kokouksessa seuraavaksi koko-
usajakseen ajankohdan 7.5.2013 klo 14.30. Aikaa ei oltu tarkistettu seutu-
valtuuston kokouksissa esittelijänä toimivalta Henry Lindelöfiltä. 

 
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää, että 7.5.2013 ajankohdalle päätetty kokous siirre-

tään tiistaille 14.5.2013 klo 13 kahvi, klo 13.30 kokous. 

 
Päätös: Seutuvaltuuston kokous pidetään 7.5.2013 klo 9.00, klo 8.30 kahvi.  

 
 
 
 
 

 

 

47 § Seuraava seutuvaliokunnan kokous 
 
Seutuvaliokunta 20.3.2013 
   
  Seuraava kokous voisi olla esim. 25.4.2013 klo 9.00. 
  
 Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää seuraavan kokouksen ajan ja paikan. 
 
 Päätös: Päätettiin pitää 23.4.2013 klo 8.30 Cursor, Kotka. 


