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E18-ideakilpailu: ideoita

• Kylpylä-casino venäläisille ja Katariinan niemeen.

• Koko perheen kylpylä, hotellitoimintaa ja kysynnän kasvaessa myös muuta virkistystoimintaa.

• Karhulan kanjonin päälle tulisi antaa rakennus- ja käyttöoikeus niille suurille yrityksille, jotka
itäsuomea tällä hetkellä katselevat. Ray, Ikea, Ideapark.

• Kotka-Hamina-aluetta hyödynnettäisiin enemmän talviurheilu-paikkoina.
Talviurheilumahdollisuuksia voisi markkinoida Pietarista tuleville matkailijoille lomailuun ja
rentoutumiseen.

• Automaattinen auton pikapesuramppi moottoritien varteen.

• Kyminlinnan käyttöönotto. Vallien sisälle yhden vuorokauden matkaparkki.

• Pajakylä Kotkan Hakamäkeen, jossa olisi useita eri kädentaitajia omine yrityksineen. Design
tuotteita, vaatteita, turkkeja, takorautaa, tilaustuotteita, Joulumarkkinoita, kalaa, kaikkea
mahdollista kotiin palaaville venäläisturisteille.

• Moottoritien käyttäjille, ulkomaalaisille, suomalaisille, jotka haluavat laadukasta ja persoonallista
suomalaista käsityötä, lisäksi kahvila, suomalaiset selkeät kalusteet ja astiasto. Vähän valikoimia,
mutta hyvää mieleenpainuvaa tarjottavaa. Ei ketjukahvila, jollei ketju voi tehdä persoonallista
kahvilaa.

• Taukopaikalle ajantasalla oleva selkeä kartta, jossa on jollakin helpolla hakusysteemillä merkattu
kaikki alueella olevat kaupat ja palvelut.

• Perheille, turisteille suuntaavia pysähdyspaikkoja. Erilaisia tehtaanmyymälöitä esim. Pentik, Iittala
ym., Brumbergin ym. makeisten tehtaanmyymälä, matkamuistomyymälä, matkailijoiden info-
pistettä, josta voisi samalla markkinoida tulevia tapahtumia Kymenlaaksossa ja olemassa olevaa
matkailuntarjontaa virike-elämyksiä/leikkipuistoa

• Kotkan kannattaisi saada tänne risteilyalus/aluksia esim. Viking Lineltä tai Silja Lineltä.
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E18-ideakilpailu: ideoita

• Ideana olisi tarjota jo olemassa olevaa virkistys- ja majoituspalvelua kaikille suomalaisille ja
turisteille. Hotellit, Langinkoski, luonto, puutarhat, lasten vesipuisto

• Raakunkuja 4 Raakunkartanon pihamaalle: maatilatori, palvaamo, savustamo, yhteys merelle:
risteilyt, kalastus. Raakunkartanoon kahvila/ravintola kohderyhmänä: paikalliset asukkaat sekä
matkailijat.

• Perustetaan ns. kylä, jossa voisi ensialkuun vaikkapa esitellä uusiutuvan energian tapoja ja
energian säätöideoita (mm. LED valojen käyttö yms.). Kylää voisi laajentaa lisäämällä alueelle
muitakin asioita, kuten tietotekniikan kehityksestä kuvaavaa näyttelyä sekä pelimaailman
uutuudet (paikkakuntakohtaisena).

• Kotkaan tulisi tarjota enemmän palveluita venäläisten tarpeisiin, kaupan-ala ja elämysmatkailu on
se mikä naapurimaan kuluttajat saa tulemaan Suomeen.

• Venäjälle meneville, sekä Venäjältä Suomeen tuleville selkeät infotaulut ennen ohitustien liittymiä,
molemmista suunnista.

• Suomeen pitäisi saada enemmän BB-majoituksia, erityisesti valtateiden varteen (Ei siis big
brother vaan bed & breakfast).

• Karhulan kanjonin kattaminen, muuttaminen pysäköintihalliksi ja paikalliseksi liikekeskukseksi
Mitä ja kenelle: - ilmainen / sopimushintainen pysäköintihalli matkailijoille ja työssäkäyville (esim.
venäläiset ohikulkijat, Karhulan keskustassa työskentelijät - liikekeskus, joka tuo lisää matkailijoita
Karhulaan (ravintolat, pienet myymälät, hotellit ja tori).

• Paikoituspalvelut uusiksi Kotkansaarella! Tehdään Kotkansaari kotkalaisille, matkailijoille,
vierailijoille helpoksi ja miellyttäväksi paikaksi saapua ja viipyä muuttamalla maksulliset
paikoitusalueet kolikkoautomaateista paikoituskiekkopaikoiksi. Tämän hetkinen paikoitustilanne
Kotkansaaren keskustassa ja Kauppatorin läheisyydessä on se, että maksulliset paikoitusalueet
ovat tyhjinä kolikkoautomaattipysäkoinnin takia.
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E18-ideakilpailu: ideoita

• Karhulan kanjonin päälle rakennettava täyden palvelun liikenneasema.

• Upea ja keskeneräinen Katariinan puisto kaipaisi viereensä todelliset vetonaulat. Esillä ollut
kylpylä tulisi sijoittaa sinne sekä uutena ideana ehdotan lapsiperheille suunnattua 'puuhamaata'.

• Hietasen autokentälle olisi helppoa rakentaa autourheilukeskus.

• Kymijoen kalastusta ja jokimatkailua tulee edistää eri toimijoiden yhteistyöllä.

• Kotkan uimala Katariina - maauimalan kehittäminen: matkailun ja hyvinvointipalvelujen
yhdistäminen - vaikutus mm. turismiin, yritystoimintaan/työllistämiseen, hyvinvointiin ja
terveyteen: liikunta, virkistys, kulttuuri… Ainutlaatuinen maauimalamaailma.

• Haminan Tervasaareen tasokas kylpylä, niiin ei kaikki huristele Kotka-Haminan ohitse.

• LAADUKAS OUTLET KARHULAAN. Jo vanha tarina - Karhulan kanjonin kattaminen.

• Asiakkaat moottoritieltä ohjataan infopisteeseen kummassakin päässä olevalla kansainvälisellä
info-opasteella. Kun kanjonin päälle rakennetaan liiketoimintatilat pitää varata riittävä tila
matkailukeskukselle, jossa on nykytekniikalla varustettu info-huone/info-kahvila ja jossa on koko
alueen kartat ja markkinointikohdeluettelot, joiden navigointitunnukset tulee nappia painamalla.

• Hampurilaispaikkoihin elämyksiä

• E18:n varteen on tulossa latauspisteitä sähköautolle. Asiakkaille pitää tarjota palveluja latauksen
ajaksi ja tietysti muutenkin. Palvelun ei tarvitse aina olla matkamuistoja tai muuta myytävää
tavaraa. Ehdotan, että tien varren palveluihin lisätään esim. hammaslääkäri.
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E18-ideakilpailu

• Tasokas kotieläinnäyttely/kotieläinpiha = vanhanajan maatila.
• Tavoite saada status "kotieläinten Korkeasaari" : "Katsoa saa... ja kokeilla". Asiakas saisi

tuntea olevansa osa aitoa maalaisarkea.

• Vanhanajan maatilalla olisi kaikki perinteiset suomalaiset kotieläimet äiteineen isineen ja
lapsineen (lehmä, sika, hevonen, vuohi, lammas, kana) Olisi myös käytännön ja näyttävyyden
takia ei niin perinteisiä suomalaisia kotieläimiä (poni, kani, kalkkuna jne.)

• Työt tehtäisiin vanhanajan työkaluilla ja koneilla mahdollisuuksien mukaan. Maatilalla saisi
tutustua eläimiin lähietäisyydeltä.

• Maatilalla saisi seurata vanhanaikaisesti pukeutuneiden työläisten töitä tallissa/navetassa,
käsitöiden parissa, puutarhassa jne. Joihinkin töihin voisi itsekin osallistua (asialliset vaatteet
esim. tallitöihin voisi vuokrata tilalta).

• Maatilan perusominaisuuksista voisi kehittää "huvipuiston" (heinäkasaan hyppimistä, lantalan
yli kävelyä laudalla, vanhanajan keinu, hevosenkengänheittoa jne.)

• Tilalla olisi tilalla valmistuvien tuotteiden myyntiä (käsitöitä, ruokatarpeita) sekä muita
paikallisia tuotteita eri tuottajilta. Tilalla olisi kahvila/ravintola joka korostaisi yksinkertaista
vanhanajan ehkä jopa pula-ajan ruokavaliota muutamine poikkeuksineen

• Vauvasta vaariin; paikallisille perheille, koulu/päiväkotiryhmille, vanhuksille, nuorisolle
(työpaikka?oleskelupaikka?), leirikouluille, kesäleireille, taiteilijoille, elokuvantekijöille,
valokuvaajille ja tietenkin turisteille (turistit päivällä, nuoriso illalla).

• Päivän maatilalla voi räätälöidä tarpeen mukaan korostaen asiaa joka halutaan kullekin tarjota
(hauskuus, elämys, oppi, vastuu, jotakin tekemistä, terapia jne.).

• Toteutus: "Vanhan ajan maatila" kannattaisi toteuttaa kunnan/kaupungin perustamana
sosiaalisena yrityksenä (työntekijät, toiminnasta vastaavia lukuun ottamatta, olisivat
pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia yms.), jolloin tuloksena viivan alla on muuta(kin) kuin
suora raha.

• Paikkana voisi olla joku käytöstä poistunut, mahdollisimman alkuperäisenä pysynyt, maatila E-18
tien tuntumassa.
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