
 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 

 

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto   1 

  
 

       
KOKOUSAIKA 

 
Tiistai 7.5.2013 klo 9.00 – 11.05 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Haminan Raatihuone, Raatihuoneentori 
 

 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
 

13 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ............................................... 3 

14 §  Pöytäkirjan tarkastajien valinta .............................................................. 3 

15 §  Käsittelyjärjestys ................................................................................... 3 
 
16 §  Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian uusiminen vuosille 2013–

2017……………………………………….......……………………………...4 
 
17 §   Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan laatiminen..………..10 

 
18 §  Kotkan-Haminan seudun matkailun yhteismarkkinointi vuonna 2013...17 
 
19 §  Seuraava kokous……………………………………………………………17  
 
 
 
   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja on julkisesti nähtävissä 30.5.2013 

   klo 9.00-11.00 Cursor Oy:ssä, Kyminlinnantie 6, Kotka 
 



 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 

 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 7.5.2013 2 

 

 

 
KOKOUSAIKA 

 
Tiistai 7.5.2013 klo 9.00–11.05 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Haminan Raatihuone, Raatihuoneentori 
 

OSALLISTUJAT Aalto-Partanen Annika jäsen, Kotka 

Päätöksentekijät Brask Nina jäsen, Kotka 

 Hodju Juhani jäsen, Kotka 

 Kirjavainen Marika jäsen, Kotka 

 Koski Matti jäsen, Kotka 

 Kähärä Mikko jäsen, Kotka                          

 Merivirta Jorma-Kalevi jäsen, Kotka 

 Montonen Tiina jäsen, Kotka 

 Saastamoinen Markku jäsen, Kotka, pj. 

 Ahtola Aarni jäsen, Hamina 

 Inkeroinen Elina jäsen, Hamina 

 Lepistö Tapio jäsen, Hamina 

 Muurman Peter jäsen, Hamina 

 Muuronen Olavi jäsen, Hamina, 1. vpj. 

 Tulokas Kalervo jäsen, Hamina 

 Alastalo Tarja jäsen, Miehikkälä 

 Heinonen Jari jäsen, Miehikkälä, 2. vpj. 

 Kallio Osmo jäsen, Pyhtää 

 Tjeder Sari jäsen, Pyhtää 

 Kiri Seppo jäsen, Virolahti 

 Kouki Risto jäsen, Virolahti 

 Lappi Jukka jäsen, Virolahti 

   

Muut osallistujat Muhonen Hannu seutuvaliokunnan jäsen,  

 Havuaho Osmo seutuvaliokunnan jäsen 

 Jämsén Antti seutuvaliokunnan jäsen 

 Nuuttila Olli seutuvaliokunnan jäsen 

 Perttunen Mika kehittämisjohtaja, Cursor Oy 

 Liimatainen Mervi seutuasiantuntija, kokouksen sihteeri, Cursor Oy 

 Karavirta Hannu toimitusjohtaja, Cursor Oy, § 16 

 Hannonen Markku kaupunkisuunnittelujohtaja, Cursor Oy 

 Korkiakoski Pauli seutusuunnittelija, Cursor Oy 

 Suni Birthe ohjelmapäällikkö, Cursor Oy 

   

Poissa Jylhä Pekka jäsen, Kotka 
 Porkka Veijo jäsen, Miehikkälä 
 Halme Seija jäsen, Pyhtää 
 Lindelöf Henry seutuvaliokunnan pj. 

   

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja  Sihteeri 

    

    

 Markku Saastamoinen  Mervi Liimatainen 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Todettiin 

  
Pykälät 13 - 19 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 

   

Pöytäkirjan tarkastajat Nina Brask  Sari Tjeder 

 
 
 



 Kokouspäivämäärä Sivu     
 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 7.5.2013 3 
 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 
 
 

 

 

13 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Seutuvaltuusto 7.5.2013 
 
   
 Ehdotus: Todetaan.    
 
 Päätös: Todettiin 
 
 
 

14 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Seutuvaltuusto 7.5.2013 
 
 Ehdotus:  Valitaan Nina Brask ja Sari Tjeder. 
  
 Päätös: Valittiin Nina Brask ja Sari Tjeder. 
 
 
 

15 § Käsittelyjärjestys 
 
Seutuvaltuusto 7.5.2013 
 
 
 Ehdotus: Hyväksytään listan mukaisena. 
 
  Päätös: Hyväksyttiin listan mukaisena. 



 Kokouspäivämäärä Sivu     
 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 7.5.2013 4 
 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 

 

16 §     Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian uusiminen vuosille 2013–2017 
 
Seutuvaliokunta 5.11.2012 
   

Kotkan-Haminan seudun elinkeinotyön uusiminen vuosille 2013–2017 on 
käynnistynyt syyskuussa 2012. Työn on tarkoitus valmistua maaliskuussa 
2013. Valmistumisaikataulu on sidottu maakuntaohjelman aikatauluun. 

 
Strategiatyön konsultiksi on valittu Capful Oy ja strategian uusimisen 
ohjausryhmänä toimii Cursor Oy:n hallitus. Syksyn ja talven aikana 
järjestetään kaksi työpajaa (seutufoorumit), joihin kutsutaan seudun 
poliittista ja virkamiesjohtoa, luottamushenkilöitä ja asiantuntijoita. 
Lisäksi strategiatyötä varten on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on 
kommentoida ja jatkojalostaa strategiatuotosta sekä edesauttaa seudun 
tahtotilan hahmottamisessa. Strategia hyväksytetään Kotkan-Haminan 
seutuvaltuustossa. 

 

Strategian uusimisen tavoitteet 
- Uusia strategia vastaamaan nykytilannetta. 
- Saada käyntiin seudulla voimakas uusiutuminen, jonka avulla päästään 
kasvu-uralle. 
- Saavuttaa vahva seudullinen osallistuminen strategian tekemiseen ja 
sitoutuminen / vastuuttaminen sen toteuttamiseen sekä kommunikointiin. 
- Saada strategiaan laaja yhteinen näkemys seudun kunnilta, yrityksiltä ja 
muilta sidosryhmiltä. 

 

Toimenpiteet 
- Arvioidaan nykyisen strategiakauden tulokset. 
- Analysoida seudun toimintaympäristön tulevaisuutta ja arvioida 
muutoksen tuomia vaikutuksia. 
- Kuvata seudun elinkeinoelämän nykytilaa: voimavarat ja rajoitteet, 
kilpailukyky- ja profiloitumiskuvausten päivittäminen.  
- Luoda alueen elinkeinoelämälle innostava ja toteutettavissa oleva visio, 
johon voidaan sitoutua laajasti. 
- Määritellä seudun elinkeinokehittämisen tienhaaroja, strategisia 
vaihtoehtoja ja uusia mahdollisuuksia. 
- Analysoida, valita ja kiteyttää seudun elinkeinoelämän kehittämisen 
painopistealueet. 

 
Strategiatyötä varten on lähetetty kysely 117 henkilölle, jotka ovat seudun 
kärkiyritysten edustajia, nuoria yrittäjiä ja opiskelijoita. Kyselyllä haetaan 
ideoita radikaaliin uudistumiseen.   
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Seudun keskeisten toimijoiden haastattelujen teemoina ovat mm. alueen 
sisäisen toimintaympäristön dynamiikka, alueen verkostoituminen 
kansallisesti ja kansainvälisesti, innovaatiojärjestelmän avainhaasteet, 
alueen nousevia kehityskulkuja jne. näkemyksiä seudulta ja ulkopuolisia 
asioita. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta antaa seutuvaltuustolle tiedoksi Kotkan-Haminan seudun 

elinkeinostrategian uusimisen käynnistyminen vuosille 2013–2017. 
 
Asian käsittely: 
 

Keskustelussa painotettiin, että strategian toimenpiteisiin tulisi sisältyä 
konkreettinen toimenpidesuunnitelma.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 

________ 
 
Seutuvaltuusto 28.11.2012 

 
 Ehdotus:  Seutuvaltuusto merkitsee tiedoksi Kotkan-Haminan seudun 

elinkeinostrategian uusimisen käynnistyminen vuosille 2013–2017. 
 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

________ 
   
 
Seutuvaliokunta 23.4.2013 

 
  Kaakko kasvuun - Kaakon kasvuohjelmaa (aiemmin elinkeinostrategia) 

vuosille 2013–2017 on työstetty talven aikana mm. sen ohjausryhmässä ja 
Cursorissa. Seudun luottamushenkilöt ovat päässeet osallistumaan työhön 
kahdessa seutufoorumin työpajassa (28.11.2012 ja 22.3.2013). Lisäksi on 
tehty kyselyjä eri kohderyhmille ja haasteltu avainhenkilöitä. 

 
  Seudun visiona vuodelle 2020 on, että ”Kaakkois-Suomen sijainti Venäjän ja 

EU:n rajalla hyödynnetään täysimääräisesti elinkeinotoiminnassa”. 
Tavoitteena mm. on, että seudulle on syntynyt 10 000 uutta työpaikkaa. 
Seutu profiloituu EU:n ja Venäjän sillaksi tuotteistetuilla 
palvelukokonaisuuksilla ja kansainvälisen tason osaamisaloilla.  

 
  Kasvukäytävällä Helsinki (Tukholma-EU-länsimaat) ja Pietari/Venäjä-

akselilla kasvupotentiaalia nähdään ja kehittämispanoksia suunnataan 
seuraaville teemoille: 
- Teemamatkailu ja Matkailijoiden kaupalliset palvelut: ostomatkailu; terveys, 

hyvinvointi ja liikunta; luonto ja meri; action; tapahtumat; historia ja 
kulttuuri 

- Metsäklusterin osaamisen hyödyntäminen: uusiutuva energia; tuulivoiman 
osaaminen; materiaalikierrätyksen prosessit; kemianteollisuus 
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- Logistiikkapalvelut 
- Peli- ja medialiiketoiminta 

 
Läpäiseviä kehittämisteemoja ovat: 

1.) Seudun EU:n ja Venäjän välittäjäroolin kehittäminen 
2.) E18-palveluverkon vahvistaminen  
3.) Seudun myynti ja markkinointi a.) yrityksille, b) kuluttajille ja 

osaajille ja c.) osaajille. 

 
./. Liitteenä Kaakko kasvuun – Kaakon kasvuohjelmaluonnos vuosille 2013–

2017, Cursor Oy:n hallitus 16.4.2013. Mahdolliset muutokset tuodaan vielä 
seutuvaliokunnan kokoukseen. 

 
Ehdotus:  Seutuvaliokunta esittää seutuvaltuustolle, että se päättää hyväksyä 

Kaakko kasvuun – Kaakon kasvuohjelma vuosille 2013–2017 ja lähettää 
sen kuntiin tiedoksi.  

 
 Asian käsittely: 
 
  Asiasta käytiin laaja keskustelu. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 

________ 
   

 
Seutuvaltuusto 7.5.2013 
 

Kaakko kasvuun – Kaakon kasvuohjelma vuosille 2013–2017 on vielä 
tarkentunut ja täsmentynyt seutuvaliokunnan käsittelyn jälkeen. 
 
Cursor Oy:n toimitusjohtaja Hannu Karavirta esittelee kasvuohjelmaa 
seutuvaltuuston kokouksessa.  

 
 ./.  Liitteenä Kaakko kasvuun – Kaakon kasvuohjelma vuosille 2013–2017, 

luonnos 7.5.2013.  
 

Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää hyväksyä Kaakko kasvuun – Kaakon 
kasvuohjelma vuosille 2013–2017 ja lähettää sen kuntiin tiedoksi.  

 

 
 Asian käsittely: 

 
Cursor Oy:n toimitusjohtaja Hannu Karavirta esitteli kasvuohjelmaa 
kokouksessa.  
 
Keskustelussa Jorma-Kalevi Merivirta arvioi, että kasvuohjelmassa pitäisi 
olla kehityskäytävän ”molemminpuolinen” hyödyntäminen. Hän myös kysyi, 
voisiko kasvuohjelman raportointi seutuvaltuustolle olla kahdesti vuodessa. 
Hän myös kysyi, voisiko seudulla tuottaa hyviä taktisia varusmiehiä.  
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Hannu Karavirran mukaan kehityskäytäväajattelu sisältää jo 
molemminpuolisuuden. Karavirran mukaan seutuvaltuustolle voisi olla 
kahdesti vuodessa raportointi niin, että olisi kevyempi ja raskaampi 
raportointi. Karavirta kertoi ymmärtävänsä ajatuksen varusmiehistä. 
 
Juhani Hodju muistutti Höyrypanimolla pidetystä elokuvatilaisuudesta ja 
kysyi, voisiko Cursorilla olla rooli kyselyissä kotimaisille ja ulkomaisille 
tuotantoyhtiöille siitä, millaisia konkreettisia asioita tarvitaan, jotta yhtiöt 
tulisivat kuvaamaan seudulle. Hannu Karavirran mukaan asia on otettu 
huomioon kasvuohjelman mediakohdassa. Seudulla on jo täällä kuvatun 
elokuvan ja tv-formaatin myötä tehty tiedusteluja, mitä tuotantoyhtiöt 
tarvitsevat ja mitä mahdollisuuksia seudulla on niitä tarjota. Studioita ei ole 
mahdollista rakentaa, mutta paljon muuta on mahdollista tarjota. 
 
Peter Muurman totesi, että Kotkan-Haminan seutu oli 10 vuotta sitten 
tilastoissa kolmantena Helsingin ja Tampereen jälkeen. Nyt sijoitus on 11. 
ja trendi alaspäin. Myönteistä on kehitys Virolahdella. Hän piti valitettavana 
sitä, että Kotkan kaupunginjohtaja ei ole osallistunut uuden 
seutuvaltuustokauden kokouksiin. Tarvitaan sekä hyviä ohjelmia, mutta 
myös kasvot niiden toteuttamiseen. 
 
Aarni Ahtola arvioi, että kasvuohjelman tavoitteet ovat kovat. 
Kasvuohjelman kirjallinen esitys on äidinkielellisesti heikko, eikä siinä ole 
korjattu jo Seutufoorumin ryhmätyössä esiintuotuja virheitä. Hannu 
Karavirran mukaan tekstiä voidaan vielä oikolukea. 
 
Nina Brask lähetti kuntiin terveisiä yhteistyöstä kaavoituksen osalta: on 
yhteisesti mietittävä, mitä kukin kunta haluaa, eikä luoda 
kilpailuasetelmassa samoja palveluja joka kuntaan. Seudun myynnin ja 
markkinoinnin osuudesta hän kysyi, mitä tarkoitetaan keskitetyllä ja 
osaavalla myyntiorganisaatiolla. 
Hannu Karavirran mukaan Cursorin toimintaa ollaan muuttamassa niin, 
että Cursoriin tulee myyntiä ja investointien hankkimista seudulle. 
 
Osmo Kallio arvioi kasvuohjelman haasteelliseksi ja kannatti raportointia 
seutuvaltuustolle niin, että on kerran vuodessa raskaampi ja kerran 
vuodessa kevyempi. Matkailun organisoimisesta Cursorin alaisuuteen 
Kallio tiedusteli, onko aikataulua ja mitä keskitetään.  
Hannu Karavirran mukaan tarkoituksena on, että Cursoriin keskitetty 
matkailu aloittaisi vuoden 2014 alusta. Keskittämistä suunnitellaan 
seuraavien kuukausien aikana, mutta siihen sisältyisi myynti, markkinointi 
ja tuotteistaminen. 
 
Tapio Lepistö arvioi uusien työpaikkojen luomisen olevan hyvin 
haasteellista samalla, kun seudun BKT menee koko ajan alaspäin. Työ 
vaatii Cursorilta jalkautumista kuntiin, eikä vain laatikoiden kirjoittamista. 
Seutustrategian toimivuuteen tai toimimattomuuteen on olennaista se, 
miten kunnat sitoutuvat.  
Lepistö myös kysyi, mitä perustettavalla yhteisellä Venäjä-rahastolla 
tarkoitetaan. Hannu Karavirran mukaan nyt on kaksi rahastoa: Indekon 
Kaakkois-Suomen kasvaville yrityksille ja Luoteis-Venäjän rahasto 
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suomalaisille yrityksille riskirahoitukseksi Venäjälle. Mahdollisesti Luoteis-
Venäjän rahastoa muutetaan molemminpuoliseksi. Tämä edellyttäisi 
pääoman kaksinkertaistamista. 
 
Kalervo Tulokas kysyi myös rahastoista: miten välittäjäroolia aiotaan 
käytännössä toteuttaa Venäjän strategisilla kehittämisalueilla. Ja mikä on 
Rubiconin rooli? Myös maininta kunnista pilotointialustoina mietitytti. 
Tulokkaan mukaan seutu on suurten haasteiden edessä. Mahdollisuuksia 
on, kun niitä osataan oikealla tavalla hyödyntää.  
 
Hannu Karavirran mukaan seudulla on välittäjärooli siinä, miten tänne 
saadaan uusia kauppakeskuksia ja ”siriuksia”. Rubicon on osa tätä 
prosessia. Sen ensimmäinen business school pidetään venäläisille 
yrittäjille 5.-6.6.2013 niin, että Cursor kerää koulutettavan joukon ja hankkii 
kouluttajat. 
 
Annika Aalto-Partanen kysyi, onko 10 000 uutta työpaikkaa realistinen 
tavoite. Hannu Karavirran mukaan tavoite on syntynyt yhteisen pohdinnan 
päätöksenä. Se on haasteellinen: kasvun oltava 30 %. Se on realistinen, 
kun muutetaan toimintatapaa. 
 
Tiina Montonen piti hyvänä sitä, että kasvuohjelman toteutuksen 
aikataulutus painottuu alkuvuosiin, vastaten E18-tien valmistumiseen. On 
tärkeää, että ammattimainen ja osaava myyntiorganisaatio nousee 
nopeasti käyntiin, ja siihen liitetään kunnista mm. tonttitarjontaa, 
HaminaKotka sataman toimintaa jne.  
Hannu Karavirran mukaan jo nyt on paljon meneillään E18-tien osalta. 
 
Antti Jämsén arvioi, että jos rahasto perustetaan, sen pääoman tultava 
yksityiseltä puolelta; kunnat satsaavat kehittämisyhtiöön ja palveluihin. 
Myös venäläisille opiskelijoille löytyy varmasti rahoitusta Venäjältä. 
Kunnille ei ole tullut tuottoja rahastoista suoraan, mutta ehkä välillisesti. 
 
Marika Kirjavainen antoi kiitosta lisäyksestä ”viihtyisästä ja turvallisesta 
asuinympäristöstä”. Seudun myynnin markkinoinnin osuudesta hän kysyi, 
sisältääkö ”kuluttaja” myös uudet asukkaat.  
 
Hannu Karavirran mukaan uusien rahastojen pääomien 
kokoonkasaaminen on tosi vaikeaa. Jos se syntyy yksityisistä lähteistä, on 
paljon helpompaa. Määritelmä ”kuluttaja” sisältää myös uudet asukkaat. 
 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 Ote:   Kotkan kaupunki 
   Haminan kaupunki 
   Pyhtään kunta 
   Virolahden kunta 
   Miehikkälän kunta 
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17 § Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan laatiminen 

 
Seutuvaliokunta 26.2.2013 

 
Kassu-työryhmä pj. Markku Hannonen p. 0400 760 284, seutusuunnittelija Pauli 
Korkiakoski 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 
toteutettiin Kaakon suunta -hankkeen kautta, jossa laadittiin seudun 
kehityskuva ja seudullisen suunnittelun toimintamalli. Seutuvaltuusto 
hyväksyi kehityskuvan 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 
tärkeimmät perusteet seudun strategiselle yleiskaavalle ovat: 

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

maapolitiikka) 
• Yhteisen päälinjan hakeminen 
• Seudulle strategisesti tärkeiden kohteiden 

yhtenäinen toteutuspolitiikka 
 

– Kaupan ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaaminen 
 Seudun elinkeinostrategian toteuttaminen 

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

mahdollistaminen 
 Monipuolisesti muunneltavia vaihtoehtoja → joustavuutta, 

reagointikykyä 
 Kaupan sijainnin suuntaaminen ja ohjaus 
 Logististen toimintaedellytysten kehittäminen 

 
– Asumisen kehittäminen ja kaupunkirakenteen vaihtoehtojen 

tutkiminen 
 Täydennysrakentamisen suuntaaminen ja laajenevan 

rakenteen ohjaaminen 
 Muutosmahdollisuuksien tunnistaminen ja ohjaaminen 
 Kaupunkirakenteen tehokkuudesta ja keskustojen elinvoimasta 

huolehtiminen 
 Houkuttelevan, riittävän ja erilaisiin tarpeisiin vastaavan 

tonttitarjonnan varmistaminen 
 Liikenteen sujuvuuden varmistaminen ja uudet yhteydet 
 Energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttaminen 



 Kokouspäivämäärä Sivu     
 
Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 7.5.2013 10 
 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 
   

 
 

 

 Joukkoliikenteeseen perustuvan rakenteen täydentäminen  
ja laajentaminen 

 Seudullisesti tärkeiden kevyen liikenteen reittien ja niiden 
laatutekijöiden osoittaminen 

 Viher- ja virkistysalueverkoston eheyden varmistaminen ja 
saavutettavuuden kehittäminen 

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

kehittämismahdollisuuksien 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 
perustettavaksi seudun yleiskaavatoimikunnan, jonka tärkeimmät tehtävät 
ovat: 
 strategisista valinnoista käytävä keskustelu ja linjaukset 
 kaavatyöhön liittyvien päätösehdotusten valmistelu kunnanhallituksille 
 seudun luottamushenkilöiden asiantuntemuksen vahvistaminen 

strategiseen suunnitteluun ja seudun yleiskaavoitukseen liittyvissä 
asioissa 

 tiedon välittäminen ja yleiskaavaan liittyvän julkisen keskustelun 
käyminen 

 
Kassu-työryhmä vastaa suunnittelusta ja työn ohjauksesta. Kassun 
jäsenillä 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 
perustamista. Lisäksi seutuvaliokunta päättää ehdottaa, että 
kunnanhallitukset nimeävät seudun yleiskaavatoimikuntaan tarvittavan 
määrän jäseniä siten, että toimikunta muodostuu noin 10–12 hengen 
suuruiseksi. 
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Työ käynnistetään 2013 mm. seuraavilla toimenpiteillä: ohjelmointi ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen, olemassa olevien 
selvitysten ja uusien selvitystarpeiden kartoittaminen, 
hankemahdollisuuksien selvittäminen ja ensimmäisten hankkeiden 
valmistelu, kaavan tavoitevaiheen keskustelujen aloittaminen sekä 
prosessin edellyttämän budjetoinnin valmistelu. 

 
Työn rahoitus budjetoidaan 2014–2016 seutubudjetin 
seutusuunnitteluosuuteen. Seutuvaltuustolle ja -valiokunnalle raportoidaan 
säännöllisesti työn etenemisestä ja toimenpiteistä. Seutuvaltuusto 
osallistuu työn ohjaamiseen seudullisten työpajojen kautta. 

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

 
Asian käsittely: 

 
Kassu-työryhmän puheenjohtaja. Markku Hannonen esitteli työryhmän 
ehdotusta Kotkan-Haminan seudun strategisesta yleiskaavasta, minkä 
perusteella 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 
kehittäminen” on muutettu muotoon: 
 Satamatoimintaan liittyvien logististen toimintaedellytysten 

kehittäminen 

 
Kohdan ”asumisen kehittäminen ja kaupunkirakenteen vaihtoehtojen 
tutkiminen” täydennysrakentamista koskevaa alatekstiä on täydennetty 
muotoon: 
 Täydennysrakentamisen suuntaaminen ja laajenevan 

rakenteen ohjaaminen seudun ominaispiirteitä ja vahvuuksia 
hyödyntäen 

 
Päätösehdotuksessa on kursivoitu edellisen käsittelyn jälkeen tehdyt 
muutokset. 
 
Kassu-työryhmän pj., Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen 
ja seutusuunnittelija Pauli Korkiakoski esittelevät asiaa kokouksessa. 
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./.  Liitteenä esitys ”Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava – Kassun 
ehdotus toteuttamisesta” 20.3.2013.  

 

 
 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 
toteutetaan seudun olemassa olevilla päätöksentekorakenteilla ja 
toimintamalleilla. Niiden lisäksi prosessin aikana kehitetään eri toimijoiden 
välistä vuoropuhelua ja yhteisen näkemyksen muodostamista 
tarkoitukseen sopivilla työpajoilla ja tilaisuuksilla.  
 
Seutuvaliokunta ja -valtuusto seuraavat ja ohjaavat työn etenemistä. 
Niiden 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 

käyminen 
 
Työn sisällöllisestä valmistelusta ja suunnittelun etenemisestä vastaa 
Kassu-työryhmä. 

 
Työ käynnistetään 2013 mm. seuraavilla toimenpiteillä: ohjelmointi ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen, olemassa olevien 
selvitysten ja uusien selvitystarpeiden kartoittaminen, 
hankemahdollisuuksien selvittäminen ja ensimmäisten hankkeiden 
valmistelu, kaavan tavoitevaiheen keskustelujen aloittaminen sekä 
prosessin edellyttämän budjetoinnin valmistelu. 

 
Työn rahoitus budjetoidaan 2014–2016 seutubudjetin 
seutusuunnitteluosuuteen. 

 

 
 Asian käsittely: 

 
Kassu-työryhmän pj., Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen 
ja seutusuunnittelija Pauli Korkiakoski esittelivät asiaa kokouksessa. He 
kertoivat myös seutuvaltuuston puheenjohtaja Markku Saastamoisen 
sähköpostitse välittämät lisäys/muutostoiveet alaotsikoihin: ”Seudun 
vetovoiman, 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 
yleiskaavatyön käynnistämistä. Hallitusten käsittelyn jälkeen asia tulee 
seutuvaltuuston käsittelyyn toukokuussa 2013. Kaavoitustyön 
yksityiskohtaisempi rahoitus 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 
________ 

   
Seutuvaliokunta 7.5.2013 

 
Kotkan kaupunginhallitus (29.4.2013), Haminan kaupunginhallitus 
(22.4.2013), Pyhtään kunnanhallitus (29.4.2013), Virolahden 
kunnanhallitus (22.4.2013) ja Miehikkälän kunnanhallitus (15.4.2013) ovat 
päättäneet Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan laadinnan 
käynnistämisestä. Miehikkälän kunnanhallitus hyväksyi asian sillä 
rajauksella, että kuntakeskusten ja kylien ulkopuolinen hajarakentaminen 
tulee sallia. 

 
Ehdotus: Seutuvaliokunta ehdottaa seutuvaltuustolle, että se päättää käynnistää 

strategisen yleiskaavan laadinnan ja yhdessä seutuvaliokunnan kanssa 
seuraa ja ohjaa työn etenemistä.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 

________ 

 
Seutuvaltuusto 7.5.2013 
 

Kassu-työryhmän pj., Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen 
ja seutusuunnittelija Pauli Korkiakoski esittelevät asiaa kokouksessa. 

 
 Ehdotus: Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 
 
 Asian käsittely: 
 

 Seutuvaltuuston puheenjohtaja kertoi aamun seutuvaliokunnan 
kokouksessa syntyneen päätösehdotuksen: ”seutuvaliokunta ehdottaa 
seutuvaltuustolle, että se päättää käynnistää strategisen yleiskaavan 
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laadinnan ja yhdessä seutuvaliokunnan kanssa seuraa ja ohjaa työn 
etenemistä.  

 
Kassu-työryhmän pj., Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen 
ja seutusuunnittelija Pauli Korkiakoski esittelivät asiaa kokouksessa. 
 
Keskustelussa Osmo Kallio kysyi, mikä on seudun strategisen yleiskaavan 
suhde maakuntakaavaan ja kuntien omaan kaavoitusmonopoliin ja mietti, 
pystytäänkö kaavoitusprosessissa jostakin yhteisesti päättämään neljässä 
vuodessa. Markku Hannosen mukaan strateginen yleiskaava ei korvaa 
kuntakaavoitusta, eikä ole ulkopuolelta kunnille laskeutuva vaan kuntien 
yhteistä toimintaa, joka syntyy kuntien omasta tarpeesta. Kunnilta on myös 
kysytty, haluavatko lähteä työhön. Yleiskaavoituksella luodaan edellytyksiä 
hankkeiden sujuvalle toteutukselle. Asemakaavoitusta voi tehdä suoraan 
ilman yleiskaavaa, mutta tällöin se on altista valituksille ja viivästymisille. 
Sitoutuminen strategiseen yleiskaavaan syntyy prosessin aikana. Pauli 
Korkiakosken mukaan kasvuohjelman kirjattu ”viihtyisä ja turvallinen 
asuinympäristö” on käsiteltävä jossakin, mitä se on. 
 
Annika Aalto-Partanen oli iloinen strategisesta yleiskaavasta ja kysyi, onko 
sellaista muualla ja mitä hyötyjä siitä on ollut. Hän arvioi yhteisen 
yleiskaavan olevan prosesseja nopeuttava. Jos sellaista ei ole, 
päätöksenteko siirtyy esim. ELY-keskukselle. 
Markku Hannonen kertoi, että mallia on otettu Jyväskylän seudusta. 
Vastaava kaava on tehty myös Oulussa ja Joensuussa. Kehityskuvaa 
tarkempia rakennemalleja on tehty mm. Turussa ja Tampereella. 
 
Nina Brask arvioi, että seudun strateginen yleiskaava tukee hyvin Kaakko 
kasvuun –kasvuohjelmaa. 
 
Kalervo Tulokas myös arvioi strategisen yleiskaavan tukevan 
kasvuohjelmaa. Hän kysyi suhdetta maakuntakaavaan; miten kulkee rinta 
rinnan ilman päällekkäisyyksiä? Samoin hän muistutti maaseudusta 
voivavarana, jota ei pidä unohtaa, kun keskitytään keskustojen 
kehittämiseen.  
Markku Hannosen mukaan maaseutu on omana kehittämiskohteena 
kaavatyössä. Maakuntakaavan osalta on saumaton yhteistyö kaavoittajan 
kanssa. Myös maakuntakaavaa päivitetään, ja siihen otetaan elementtejä 
seudun strategisesta yleiskaavasta eli ne täydentävät toisiaan. 
 
Jorma-Kalevi Merivirta arvioi asian olevan hyvä. mutta piti kaavaprosessia 
liian pitkänä, erityisesti E18-tien osalta. Hän kysyi, miksi pienten kuntien 
kaavoittajia – Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä – ei oltu otettu mukaan 
prosessiin. Pauli Korkiakosken mukaan jo kehityskuvaa tehtäessä mukana 
on ollut edustajat Pyhtäältä ja Kaakon kaksikosta. Aikataulullisesti 
asemakaavoitus on nopeatempoista ja jatkuvaa. Seudullinen kaavoitus vie 
pidemmän ajan. 
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Seppo Kiri kysyi, mitä tarkoitetaan ”joukkoliikenteeseen perustuvan 
rakenteen täydentämisellä ja laajentamisella”. Kun koulut loppuvat, 
joukkoliikenne ei enää kulje. Markku Hannosen mukaan lause koskee 
taajama-alueita niin, että uudet asuinalueet rakennetaan 
joukkoliikennekelpoisina. Pauli Korkiakosken mukaan jo nyt on reittejä, 
joiden tiheys ja kannattavuus ovat alhaisia; olemassa olevista reiteistä 
halutaan ottaa enemmän tehoa. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 
 
 Ote: Markku Hannonen/Kotkan kaupunki 
  Pauli Korkiakoski/Cursor Oy 
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18 § Kotkan-Haminan seudun matkailun yhteismarkkinointi vuonna 2013 

 
Seutuvaliokunta 23.4.2013 

 

 
Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälät ovat tehneet sopimuksen 
matkailun yhteismarkkinoinnista vuodelle 2012 (19.12.2011) ja vuodelle 
2013 (26.11.2012). Yhteismarkkinointisopimuksen perusteella tänä 
vuonna rahoitusta on käytössä 245 000 €. 
 
Voimassa olevan sopimuksen mukaan ”Tehdyistä toimenpiteistä ja niiden 
kustannuksista raportoidaan kunnille matkailun seuturyhmän kokouksissa 
ja seutuvaltuustolle pyydettäessä.” 

 
./. Liitteenä Sopimus Kotkan-Haminan seudun matkailun 

yhteismarkkinoinnista vuonna 2013, 26.11.2012. 
 
Ehdotus: Seutuvaliokunta esittää seutuvaltuustolle, että se päättää kuulla 

ohjelmapäällikkö Birthe Sunin esityksen Kotkan-Haminan seudun 
matkailun yhteismarkkinoinnista vuonna 2013. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan 
 

________ 
   
 
Seutuvaltuusto 7.5.2013 

 
   

./. Liitteenä Sopimus Kotkan-Haminan seudun matkailun 
yhteismarkkinoinnista vuonna 2013, 26.11.2012. 

 
Ehdotus:  Seutuvaltuusto päättää kuulla ohjelmapäällikkö Birthe Sunin esityksen 

Kotkan-Haminan seudun matkailun yhteismarkkinoinnista vuonna 2013 ja 
merkitä sen tietoonsa saaduksi. 

 
 
 Asian käsittely: 
 

Kokouksessa jaettiin Cursorin Matkailu ja tapahtumat –toimialan 
meneillään olevat hankkeet. 
Ohjelmapäällikkö Birthe Suni esitteli asiaa.  
 
Keskustelussa Olavi Muuronen arvioi, että on jo kolmas kausi, kun 
seutuvaltuustossa ja –valiokunnassa puhutaan matkailun keskittämisestä. 
Kun on toimittu omillaan, nähdään tulokset suhteessa Lappeenrantaan; 
annetaan nyt mahdollisuus. Prosenttikasvulla ei voi paukutella henkseleitä, 
vaan Lappeenrannan lukuihin on vielä matkaa. 
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Annika Aalto-Partanen kysyi kokouksessa esitetyn seudun matkailuvideon 
linkin nimeä. Birthe Suni kertoi sen löytyvät Youtubesta Kaakko13:lla ja 
venäjänkielisten Взморье135:llä. Kokouksessa näytetty esitys seudun 
matkailusta luvattiin välittää osallistujille sähköpostilla. 
 
Aarni Ahtola kysyi, eikö seudun matkailun yhteismarkkinoinnin työryhmissä 
ole lainkaan edustajaa Haminasta. Birthe Suni kertoi, että Tiina Koivuranta 
on Haminan edustaja työryhmissä. 
 
Tiina Montonen toivoi lisää lasten- ja nuortentapahtumia, koska perheet 
tekevät matkapäätöksiä. Birthe Suni arvioi tämän hyväksi viestiksi 
sisällöntuottajille ja oli samaa mieltä: lapsiperheille pitäisi olla enemmän 
tapahtumia. 
 
Elina Inkeroisen mukaan yhteistyö näyttää hyvältä; vaikka on kiviä, 
seudullista yhteistyötä tarvitaan jatkossakin. Hän kysyi, miten yhteistyö 
jatkuu, kun sopimus päättyy vuoden 2013 lopussa ja onko 
organisoitumisen ohjausryhmätyölle jatkoa. 
Birthe Sunin mukaan ohjausryhmän kanssa on tarkoitus jatkaa työtä 
eteenpäin, kun ensin saadaan yrittäjien näkökulma. 30.9.2013 on oltava 
tiedossa, mitä tapahtuu vuonna 2014. Pelkästään sopimuspohjaisen 
matkailuyhteistyön toteuttaminen on haasteellista. Toivottavasti myös 
poliittinen keskustelu organisaatiomallista käynnistyy nopeasti. 
 
Matti Koski kysyi, onko Pohjois-Kymenlaakson kanssa yhteistyötä. Birthe 
Sunin mukaan on yhteisiä hankkeita ja yhteistyötä Pohjois-Kymenlaakson 
sekä Etelä-Karjalan ja Itä-Uusimaan kanssa. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
 

 

 

 

19 § Seuraava kokous 
 
Seutuvaltuusto 7.5.2013 
 
   
 Ehdotus:  Päätetään syksylle. 

 
 Päätös: Ajankohta päätetään myöhemmin syksylle.  
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus  

 
Muutoksenhakukiellot 

 
Kieltojen perusteet 
 
  Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan 

oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 
valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
  Pykälät: 13–19 
 
 
  Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan 

kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla: 

 
  Pykälät:  - 
 
 
Oikaisuvaatimusohjeet 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 
 
  Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 

Kotkan – Haminan seudun seutuvaltuustolle, 
  osoite PL 14 (Kyminlinnantie 6), 48601 KOTKA: 
 
  Pykälät: - 
 

  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 
  Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on 

tekijän allekirjoitettava. 
 
 


