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SESSIO 1: Muutosta rakentamassa 
 
Tilaisuuden avaus  
Seutuvaltuuston puheenjohtaja Markku Saastamoinen, Kotka 

 Seudun strategisen yleiskaavan merkitys elinkeinojen edistämisessä on tärkeä 

 Seudun kehityskuva 2040 pohjautuu maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden (MALP) 
ennakoituihin muutoksiin. 

o yhteinen kokonaiskuva perustuu Helsinki-Pietari -kehityskäytävään 
 tämä vahva pohja yleiskaavalle ja elinkeinomarkkinointiin 

 Toivon mukaan yleiskaavassa tunnistetaan tekijöitä, joiden avulla erotutaan kilpailevista seuduista. 
 
Johdatus päivään - seudun tulevaisuutta rakentamassa 
Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, Kotka 

 Seutufoorumi epämuodollinen ja tärkeä keskustelufoorumi 
o Etelä-Kymenlaakson muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden, joten kannattaa 

suunnitella yhdessä 

 Kaakon suunta –hankkeen tuottaman Seudun kehityskuva 2040 taustalla 
o intensiivisintä kehittämistä seudun keskialueella 

 keskus tulee havaita myös kuin aluetta katsotaan kauempaa 
 siksi tulee näkyvyyttä kun kilpaillaan yhdessä, ei erikseen 

o kasvu ei itsestään selvää 
 kun sitä tapahtuu, kasvu sisällä olevassa keskuksessa 

o Muita tärkeitä nostoja / varautumisia 
 Rajan läheiset toiminnot 
 Taajamiin keskittyminen 
 Rantarata 

 Kehityskuva kestää, mutta tarvitaan myös tarkentamista 
o yleiskaava, joka huolehtii, että eri tarpeisiin riittää alueita ja että ne eivät ristiriidassa 

toistensa kanssa 

 Seudun strateginen yleiskaava:  
o Tutkitaan, miten sijoittuvat sellaiset toiminnot, joita tänne tarvitaan elinkeinorakenteeseen 
o käsitellään kunnittain ja seudullisesti päätöksenteossa 
o alkanut tavoitteiden asettamisessa, 2016 luonnos ja 2017 ehdotus 
o päättäjien, yrittäjien sekä asukkaiden osallistuminen tärkeää 

 
Strategisen ja yleispiirteisen suunnittelun merkityksellisyys 
Yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, Jyväskylä 

 Tunnetteko seutunne?  
o taloutenne? (ei vain kuntatalous) 
o kauneutenne? (mm. Kotka ja Hamina sisältynyt aina arkkitehtiopiskelijoiden opintoihin, mutta 

mitä kauneus tarkoittaa?) 
o historianne? 

 Jyväskylän menestys perustuu toisenlaisiin asioihin kuin Kotkan-Haminan seudun 
o mm. kaukana rajoista ja perustettu alueellisen kaupan keskukseksi 

 Jyväskylässä historiaa: 
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o kutsuttiin ”näivettyläksi”, tilastokeskus ennusti väestönlaskua 
o tuolloin tuli uusi kaupunginjohtaja ja panostettiin kaupunkisuunnitteluun 

 Kaavoituksesta yleistä:  
o Jyväskylässä on ymmärretty, että kaavoitukseen pitää panostaa, jotta voi palvella asukkaita 

ja yrityksiä 
o Hyvä kaupunkisuunnittelu tekee sekä boostaamista (kehityksen tukemista) että feidaamista 

(kehityksen ”hidastamista”) 

 Jyväskylän nykyistä kehitystä 
o neljä suurinta nykyistä kehitysprojektia 2 km:n säteellä keskustasta ja perustuvat 

täydennysrakentamiseen 
o nyt meneillään keskustan kehittämisen kolmas aalto (ensimmäinen oli Suomen 

ensimmäinen kävelykatu) 

 Poimintoja tämän hetken Jyväskylästä: 
o Nokia tuli ja lähti, mutta aika moni ihminen jäi kaupunkiin 

 Rakennemallin jälkeen todettiin, että tarvitaan rinnalle muutakin, koska ei ole oikeusvaikutuksellinen 
o Jyväskylän yleiskaavaprosessi 
o samalla myös seutusuunnittelua, koska kolme hyvin erilaista kuntaa yhdistyivät samalla;  

 Jyväskylän yleiskaava: 
o Aluksi oli tärkeä kysyä, miksi tämä kaava on hyvä tehdä, sekä nostaa kissat pöydälle 

 Eli todettiin, että mistä pitäisi päättää. Ei vielä tiedetty, mitä pitää päättää 
o Tulos: vaikeita asioita päätettiin, mutta saatiin kaava valmiiksi 
o Yleiskaavaan mentiin kolmella kehällä: 

 Olli: oleva rakenne - Lalli: laajeneva rakenne - Massu: maaseutumaiset 
kehitysalueet 

o Yleiskaavatyön tulos oli kuusi karttaa 
o Työ opetti tuntemaan kaupunkia, herätti paljon kiitoksia valtuustossa, kun tulos oli esillä 

  Aiemmin liikennejärjestelmä on muodostunut elinkeinoelämän tarpeisiin 
o jatkossa myös ihmisten mukaan, elämän infrastruktuuri -ajatus on hyvä 
o terveysnäkökulma; minkälainen kaupunki, vaikuttaa siihen, haluavatko ihmiset liikkua 

(liikuntaa) 

 2000-luku: elinkeinojen ja ihmisen kaupunki, mutta missä suhteessa? 

 Pitää miettiä, mikä on leimallista millekin kaupungille? 

 Hallitusohjelma puhuu kokeilukulttuurista 
o Jyväskylässä kokeiltiin keskustakadun nopeaa muuntamista pihakaduksi 

 kokeilu kesti 8 kk, josta palautetta oikeaa toteutusta varten 

 Strateginen prosessi auttaa sanomaan oikeassa paikassa EI. 
o kuntien on osattava sanoa mm. yritykselle, jos joku ei sovi 

 Pahin kilpailija Kotka-Hamina seudulle? 
o tunkkainen Kotkan-Haminan seutu 

 sieluton, historiaton, päätöksentekokyvytön 
 takerrutaanko yksityiskohtiin vai päätetäänkö rohkeasti isoista valinnoista? 

 Mitä Jyväskylä tarvitsee – mm. näitä on löydetty: 
o monikumppanuutta, parempi kuin jos on vain yksi kumppani.  

 samalla riskit jaetaan ja ollaan tehokkaampia 
o päätöksentekokykyä 

 Mitä Kotka-Hamina seutu tarvitsee, siihen osataan vastata vain itse seudulla! 

 Talouden peruskysymys (kunnan kannalta):  
o Ei voida heittäytyä maksamaan kaikkea, mutta pitää laittaa roponsa likoon. 

 
 
Teollisuuskaupungista cityksi – vaikea mutta välttämätön muutos 
Valtiotieteen lisensiaatti Osmo Soininvaara 

 Kaupunkien rooli merkittävä 
o suomen tulevaisuus ratkaistaan hyvin paljon kaupungeissa 
o Kaupunkien keskinäinen kilpailuasema on muuttumassa hyvin nopeasti 
o Maailmalla käynnissä kaupunkien pudotuspeli, ketkä pysyvät pelissä ja ketkä tippuvat 
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 Kolme kaupunkityyppiä (historiallisesti) 
o Porvarikaupunki 

 johtui työnjaosta: kun paljon ihmisiä lähekkäin, pystytään erikoistumaan ja 
nostamaan tuottavuutta. 

o Teollisuuskaupunki 
 tarvitsee kaupunkia työvoiman saantiin 

o City 
 perustuu mm. urbaaneihin palveluihin 
 näitä on vähemmän koska nämä ovat isoja = pudotuspeli 

 City:n menestymistekijät: 
o kasautumisetu: 

 suuri työssäkäyntialue,  
 jotta tiettyä kapeaa osaamisaluetta saatavilla, pitää olla saatavilla työntekijät 

 osaajat mielellään sellaiseen seutuun, joissa useampi potentiaalin työntekijä 
 lisäksi puolisolle pitää löytyä työpaikka 
 esim. lääkelaitos ei ole siirtymässä Kuopioon; puolisoille ei löydy töitä. 

o kontaktikaupunki 
 mm. satunnaiset kohtaamiset tärkeitä, nämä ovat isoissa kaupungeissa helppoja 
 pienessä kaupungissa tämä toimii paremmin = pienen vahvuus 
 Urbaanit palvelut, mm. paljon kivoja tapahtumia 
 Tapahtuma ovat tärkeitä vireän kaupungin kannalta.  

 Jotta voi järjestää tapahtumia, pitää olla samaan porukkaan kuuluvia 
riittävän paljon, tätä edesauttaa kaupunkimaisuus. 

 Vireässä kaupungissa on spontaania tekemistä.  
o Ei kaupungin järjestämää vaan kaupungin mahdollistamaa 

 Tulevatko työpaikat vai ihmiset ensin kaupunkiin? (Pitkään väitelty asia) 
 molemmat pitävät paikkansa. 
 yksimielisyys tästä: koulutettu eliitti muuttaa mihin huvittaa 
 koulutetun eliitin arvot usein hyvin urbaaneja 

 työpaikat seuraavat eliittiä ja ihmiset työpaikkoja 
 > Avainkysymys siis, miten saa houkuteltua eliittiä? 

 Mukavat kaupungit menestyvät 
o kaunis kaupunki, jossa tapahtuu paljon 
o Esim. Saksassa vanhat kaupungit ihania, uudet tylsiä 
o Suomessa ongelma että kaunis kaupunki on korvattu 70-luvun betoniympäristö 

 Suomeen on tulossa noin 10 – 20 toimivan kaupungin verkko. 

 Tilasto: missä on yritysten tarvitsema nuori väki?  
o (25 - 34 v akateemisen loppututkinnon suorittaneet) 
o Tämä on hyvin keskittynyttä: 70 % ko. ryhmästä asuu kymmenessä kunnassa ja 72 % 

viidellä yliopistoseudulla 
o Helsinki ja Tampere kärjet tässä: houkuttelevat myös muualta valmistuneita 

 Kaupunkiseutujen sisällä tapahtuu muutoksia 
o Pk-seudulla seudulla tapahtui aiemmin (asukasmäärien) kasvua etenkin kehyskunnissa, nyt 

tässä on dramaattinen muutos! 
o Nyt niin omakotilähiöt kuin kerrostalolähiöt eivät ole kehittymässä, vaan halutaan asua 

keskustojen ruutukaava-alueella, jossa kaikki on kävelyetäisyydellä 
 tämä on täysin maailmanlaajuinen trendi, joka on hyvä ymmärtää 

 Aika moni asuu nykyään siten että asuu keskustassa ja käy muualla töissä 
o tämä myös maailmanlaajuinen ilmiö 

 Aiemmin opetettiin että kaupungeissa eliniänodote 5 v. vähemmän kuin maaseudulla 
o Nyt päinvastoin (liikenteen ja lämmityksen ilmansaasteet eivät enää ongelma) 

 ”Turhuuksien talous” jatkossa tärkeä 
o asioita, jotka eivät ole sinänsä välttämättömiä 
o matkailu, vapaa-aika ja meri ovat Kotkan seudun asioita joihin kannattaa panostaa 
o Kävelykatu voi olla hyvin tärkeä investointi elinkeinopoliittisesti (näin voidaan ajatella esim. 

Jyväskylässä) 
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 Kotkan vahvuuksia:  
o jäljellä vanha kaupunki, jossa ruutukaava on rakennettu ennen kuin autot ”räjäyttivät 

kaupungin”. 
o Kotkansaari on myös oikeata kaupunkia, tämä on suuri voimavara. 

 Kotkassa voi uskoa urbaaniin elämään  
o Kotkan mahdollisuus että keskusta-asunto maksaa vain 30 % vrt. Helsingin ruutukaava-alue 

 vrt. kehitys Berliinissä, jossa halvat asunnot toivat paljon nuorta luovaa luokkaa 
pienyrityksineen 

 Kotkassa vahvuus on myös tunnettavuus - kaikki tietävät, missä on Kotka 

 Muita tärkeitä asioita: 
o Paikallisten palveluiden vahvistaminen ja käyttäminen 
o Älkää karkottako nuoria - Kotkassa koulutettua nuorisoa melko hyvin 

 Kysymys: Amerikassa on havaittu, että vauraat eläkeläiset muuttavat maaseudulle – onko tätä 
havaittu Suomessa? 

o vastaus eläkeläisten osalta on havaittu kahta muuttoliikettä: 
 1) ne, jotka ovat muuttaneet perheen myötä esim. Espooseen, muuttavat 

eläkepäivinä keskustaan (vaatii rahaa) 
 2) ne, jotka muuttavat eläkeläisinä synnynpaikalleen. Tätä tapahtuu tosin 

ihmeteltävän vähän. 

 Menestyvät maalaiskunnat Suomessa: kaikki ovat lähellä menestyvää kaupunkia.  
o Siksi kaupungin menestys tuottaa menestystä myös läheiselle maaseudulle. 

 E18-moottoritiestä saisi enemmän hyötyä, jos rinnalla kulkisi rautatie  
o Kotkan olisi tärkeää saada Heli-rata kulkemaan Kotkan kautta. 
o Esim. Hki-Turku välillä ei mene niin hyvin kuin esim. Hki-Tre ja Hki-Lahti -väleillä, koska Hki-

Turku välillä moottoritie ja rautatie eivät kulje rinnakkain 
o 22 menestyvästä kaupungista 20 on rautatiekaupunkeja; tässä on yhteys. 

 
 
Paneelikeskustelu - Elinkeinomarkkinoinnin merkitys seudulle 
Yrittäjä ja Haminan Yrittäjät ry pj. Sanna Vapalahti, Sisustus Laventeli Oy / Toimitusjohtaja Pekka 
Helynranta, Ahlstrom Glassfibre Oy / Yrittäjä ja Kotkan Seudun Yrittäjänaiset ry pj. Terhi Kunelius, Timo 
Teippi Ky / Yrittäjä ja Sijoittaja Antti Villanen - Vetäjänä markkinointipäällikkö Mia Hämäläinen, Cursor Oy.
   
 

 Seudun vahvuuksia? 
o Ollaan pieniä = ollaan nopeita 
o Alue upea: löytyy erilaisia paikkoja ja tiloja elämän ja yrittämisen toteuttamiseen. 
o Teollisuuden näkökulmasta sijainti meren äärellä vahvuus - raaka-aineiden tuonti ja tuotteiden 

vienti helppoa  

 Mitä seudun pitäisi tehdä vetovoiman lisäämiseksi? 
o ihmisten pitäisi uskoa itseensä! 
o pitää saada tämä rakentumaan seudulle 

 tämä alkaa säteillä muualle 
o seutu pitää nähdä yhtenä - kuntarajat ovat epäolennaisia liiketoimintojen kannalta 

 esim. kun USA:ssa katsoo kartta, Kotkaa ja Haminaa ei erota toisistaan. 
o pitäisi saada 25-34 v akateemista eliittiä tänne / pysymään täällä  

 esim. hyvien koulutusten kehittämien tärkeää, mm. peliteollisuuskoulutus ollut hyvä  
 yrityksissä tarvittavien erityisosaajien houkuttelu on ollut haastavaa 
 vain alle 35-vuotiaat muuttavat uusille paikoille. 

o pitäisi nähdä mahdollisuudet myös pienissä asioissa tärkeänä – niillä voi synnyttää positiivista 
kierrettä 

 Keinoja yritysten yhteistyöhön? 
o luottamus on tärkeintä 

 muisti on muutoksen suurin vihollinen 
o aitous ja rehellisyys; ihmiset tekevät ihmisten kanssa töitä 
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o kaikki kohtaaminen hyvää, jos siis pystytään keskittämään toimintoja tiiviille alueelle, se tukee 
elävöittämistä ja akateemisen porukan tulemista.  

 Esim. Kantasatamassa oppilaitosten ja kauppakeskuksen yhdistäminen 

 Paljon puhutaan kymilaisestä kateudesta 
o kateutta on sekä positiivista (haluaa samanlaista kuin muilla) että negatiivistä (haluaa toiselta 

pois) 

 Jokainen meistä on seudun markkinoija ja myyjä 
o eli miten kerrotaan seudusta: positiivisesti vai negatiivisesti! 
o tämä vaikuttaa mm. siihen, miten 25-35 v näkevät seudun ja tulevat seudulle 

  
  
SESSIO 2: Mahdollisuuksia hakemassa 
 
Kaupunki palkkatyön jälkeen: Urbaanit tilat ja palvelut digitalisoituvan kaupungin voimavarana 
Tutkija Mikko Annala, Demos Helsinki 

 kaupunki/aluesuunnittelun pohjalla tulee olla näkymiä maailmassa tapahtuvista muutoksista 

 Teollisuuskaupunki – tausta selittää Kotkan sijainnin (mm. raaka-aineiden saatavuus, Kymijoki) 

 Kampuskaupunki on seuraava vaihe:  
o alkaa pyöriä raaka-aineiden sijasta keksintöjen kanssa (ideatehdas), mm. Oulu 
o postmoderni teollisuuskaupunki, samanlainen kaupunkirakenne. 

 Miten siirrytään menestyksekkäästi seuraavaan vaiheeseen? 

 Mitä jos yhtä voimakas muutos tapahtuisi kaupungissa kuin kommunikaatiossa? 
o Mm. asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan liittyviin teknologioihin tulee uusia asioita 

 nämä liittyvät paljon kaupunkiin 
o Muutos on tulossa – miten tämä huomioidaan suunnittelussa? 

 Vaara että jäädään kiinni että tehdään miten on tehty aiemmin. 

 esim. uudet tehtaat työllistävät aina vähän 
 Tarve: Mahdollistetaan työntekoa, joka ei niin kiinni paikassa 
 Monia asioita menossa; kuluttaja-cleantech / vähäpäästöinen elämä 
 Elinkeinokehittäjän kannalta haaste on, että muutokset ovat arvaamattomia 

 esim. seuraava jääkaappi ei ole välttämättä jääkaappi 2,0, vaan esim. 
saumaton kuljetusketju.  

 Kaupungit voivat olla näille kokeiluympäristöjä. 

 Kukoistava kaupunki mahdollistaa digitaalisia ratkaisuja 
o Case esimerkit mahdollistamisesta: 

 1. We Work –hubit (USA) 

 alueet, joihin tulee osaajia, sen jälkeen tarjotaan mm. työpisteitä 
o tässä tulee mm. paljon kohtaamisia 

 2. Y-lab: 

 Tilojen monikäyttö / muunneltavuus, asunto ei vain asumista varten 

 Pienemmät asunnot = kohtuuhintainen urbaani asuminen 

 Yhteiskäyttö mahdollistaa vähemmän tilaa ja enemmän kohtaamista. 
 3. Smart Retro: 

 tuodaan yhteen erilaisia firmoja;  
o lupaavia kaupunkipalveluita tarjoavat startupit ja isojen yritysten 

tarpeet 
o tehdään kokeiluja kaupunkiympäristössä 

 Rohkeasti uutta: 
o sekoitus asumista, työntekoa ja palveluita 
o kaupunki kokeilee & antaa yritysten kokeilla (suunnittelun sijaan) 
o rakentuu yritysten, kaupunkilaisten ja kaupungin yhteistyöllä   

 ei esim. vain kaupungin ja kaupan vuoropuhelua 
 

 
Urban development – Finnish challenges and opportunities 
Executive in Residence Bruce Oreck, Aalto Yliopisto 
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 Urbanization:  
o unstoppable trend of urbanization worldwide 
o Every day 180 000 people move to a city. 
o 2030: almost 9 % of people live in 41 megacities  

 they create majority of ideas, new jobset etc 
o This is a global thing: e.g. is US big changes are happening and many areas are going to 

empty. 

 How does Kotka take advantage of this? 
o this can’t be turn around 
o e.g. paper industry in US: whole town was builded for a paper mill. 
o robotics is coming [to industry]; this is technology of today 

 You have to recognize false belief! 

 Why the people are moving to the cities? 
o cf Clark: people could to the work everywhere 

 Now: you don’t have to move to the cities 
o Reason: not primarily driven by the jobs! 

 there are lot of factors, related e.g. to lifestyle 
 You need to ask what do young people want! 

 Activity, urban density, close to nature (not being in nature) 
 bottom line: we are social creatures – constant contacts are needed 

 close to other people 

 more ideas > more sparks. 

 What to do Kotka to succeed? Not just to survive? 
o You must be bold! Take major risks! 

 if you keeping doing what has been done, you will fail! 
o Lots of opportunities: 

 how you create a city with walking distance 
 how you get rid of cars? 
 bike shares? shared economy,  

o Kotka don’t have a university - that’s a good thing! 
 current universities are old-fashioned! 
 virtual university is a great possibility!  

 Start with blank, don’t think how much it costs (you will be wrong) 
 

 
Paneelikeskustelu  
Toimitusjohtaja Mikael Jungner, Kreab Oy | Puheenjohtaja Marika Kirjavainen, 
Kotkan yrittäjät ry | Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf, Kotkan kaupunki | Aluekehitysjohtaja 
Jussi Lehtinen, Kymenlaakson liitto 

 Ajatuksia Oreck puheenvuorosta: 
o Kaikki menestyksen avaimet täällä olevien ihmisten käsissä - valtiovallasta ei tukea eikä 

haittaa! (Junger) 
o Asema Venäjän ja Aasian sekä Euroopan välissä tuo mahdollisuuksia, rohkeutta tarvitaan 

(Lindelöf) 

 Junger on rankannut Kotkan 3. innostavaksi kaupungiksi yhdessä Oulun kanssa twiittauksessaan (1. 
Hki, 2. Tre):  

o Syinä mm. poikkeuksellinen historia sekä se, että on juuri sopivan iso ja pieni (Junger) 

 Mitkä pitävät seudulla leivässä jatkossa? 
o Isot asiat: keskussairaala, Pasaati, Kantasatama (sisältäen kampuksen), Venäjä nousee, 

logistinen toiminta, luonto sekä meri (Lindelöf) 
o Soininvaaran logiikka,  että koulutettu eliitti vetää, on tärkeä! (Lehtinen)   

 täällä seudulla on muodostunut esim. pelialan yhteisö, nyt sen myötä tulossa 
saksalainen firma = yhteisöt vetävät 

 Kampusten rooli muuttumassa -.tutkintojen merkitys tulee häviämään (maistereiden inflaatio) – 
osaaminen sen sijaan iso juttu! (Junger) 

o Olisi hyvä jos olisi kampus, jossa voisi saada virtuaalisti maailmantason huippuopetusta 
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 Tästä tehdään jo selvitystä yhdessä Cursorin kanssa (Lindelöf) 

 Tapahtumat ja fiilis tärkeitä! (Lindelöf) 
o Meripäivien kehittämisen isossa kuvassa myös osaamismatkailua, uusia innovaatiota kv-

foorumeilla Kotkassa.   
o Eli kehittämistä fiksulla tavalla, ei vain ”hulabaloota” 

 Haaste: Suomessa on paljon keksintöjä ja osaamista, mutta investointikohteena Suomi ei ole 
kiinnostava (Junger) 

o ongelma yrittäjien asenne; kasvuun pyrkiviä yrittäjiä vain hyvin pieni osuus! 

 Myös nykyisiä yrittäjiä pitää tukea ja kannustaa (Kirjavainen) 
o tässä hyvää suuntausta, mm. yhteistyö kaupungin ja yrittäjien välillä 

 Nykyinen Kymenlaakson liiton strategia perustuu kaksi vuotta sitten tehtyyn analyysiin siitä, mihin 
ollaan menossa (Lehtinen) 

o taustalla pohjoinen kasvukäytävä (yhteydet Pohjois-Euroopan ja Aasian välillä) sekä se, että 
ihmisten yhteistyö kehittyy 

o neljästä skenaariossa yhdessä ennustettiin Venäjän muutokset ja heikkeneminen. 
 on todettu että tämä on määräaikainen tilanne, joten ei saa unohtaa Venäjää, 

aktiivisia pitää olla!  
o Ei tarkoita että hyväksytään Ukraina-asiat, mutta business is business. 
o Venäjän lisäksi tärkeitä kumppaneita mm. Puola, Saksa, portugalinkieliset maat 

 Mitä jos Kotkasta tulisi työperäisten maahanmuuttajien paratiisi? (Junger) 
 esim. erikieliset päiväkodit jne. kaupungin virkamiehet tekisivät tämän helpoksi 
 nyt jo Kotkassa hyvä kielikirjo: 7 % muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä 

 Markkinointia esim. halpojen asuntohintojen osalta ei ehkä tehty tarpeeksi (Kirjavainen) 

 Kaikki kiinni brändäyksestä (Junger) 
o esim. jos Kotkaan tulisi pilvenpiirtäjä, ihmisiä tulisi pelkästään sen myötä! 

 Kymenlaakson sisäinen kilpailu? 
o Etelä-Kymenlaakso on isoissa asioissa yhtenäinen linja (Lindelöf) 

 mm. sairaalakysymykset, AMK-yhteistyö, seutuvaliokunta ja seutuvaltuusto 
o Toisaalta Pohjois- ja Etelä-Kymenlaakso kilpailevat melko vahvasti joka asiassa (Lindelöf) 
o Pitäisi nähdä esim. satama ja Kouvolan ratapiha yhtenä kokonaisuutena (Lehtinen) 

 Samoin jos säilyttää sairaalaa Kymenlaaksossa, pitää löytää yhteinen linja 
 
Yhteenveto  
Palvelujohtaja Jouni Eho, Cursor Oy 

 Tärkeitä kysymyksiä: 
o onko lasi puoliksi täynnä vai tyhjä? 
o miltä Kotkan-Haminan seutu parhaimmillaan näyttää? 
o halutaanko seutu saada houkuttelevaksi 25-35 v akateemikoille? 
o tunnemmeko kotiseutumme kauneuden? 

 vrt. Instagram-kuvat seudun luonnosta, jotka ovat lisänneet seudun tunnettavuutta 

 Rohkeus? = rohkeus: pelko ja toiminta! 
o esim. Oreckin kuva tulevaisuudesta pelottaa! 
o tai se että pitää tehdä rohkeita päätöksiä! 

 
  
Muistion vakuudeksi, 
 
Esa Partanen, asiantuntija, Cursor Oy 
 
 
Muu materiaali:  

 
Tämä muistio sekä seutufoorumin esityskalvot ladattavissa: http://www.cursor.fi/fi/kotkan-haminan-seutu-
seutuyhteistyo-seudun-asiakirjat/seutufoorumi 
Esitykset ovat tulossa myös videoituna myöhemmin Kotka-Hamina seudun yleiskaavoitusta käsittelevälle 
sivustolle  

http://www.cursor.fi/fi/kotkan-haminan-seutu-seutuyhteistyo-seudun-asiakirjat/seutufoorumi
http://www.cursor.fi/fi/kotkan-haminan-seutu-seutuyhteistyo-seudun-asiakirjat/seutufoorumi

