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Kantasatama merkittävä kokonaisuus 

SD-valtuustoryhmän enemmistö on eilen 26.4. pitämässään ryhmäkokouksessa linjannut tukevansa 

kaupunginhallituksen esitystä tapahtumakeskuksen lisärahoituksesta.  

Xamkin keskittymisellä Kantasatamaan ja siihen kiinteästi liittyvän tapahtumakeskuksen toteuttamisella 

yhdessä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia tulevaisuuteen. Suunniteltu kokonaisuus tukee 

kaupunkistrategiamme keskeisiä tavoitteita. ”Pidämme tätä ennen kaikkea merkittävänä elinvoimaa, 

osaamispääomaa sekä matkailu- ja tapahtuma-alaa vahvistavana kokonaisuutena”, toteaa valtuustoryhmän 

pj. Pia Hurtta. Ryhmä pitää tärkeänä Kantasatama-kokonaisuuden aluetaloudellisia vaikutuksia.  

Päätös ei ollut ryhmälle kivuton. Saatu urakkahinta yllätti kaikki osapuolet. Vielä kuukausi sitten ylityksen 

arvioitiin olevan joitakin miljoonia euroja. Ryhmän keskustelussa nousi esiin vahvaakin kritiikkiä 

hankeprosessin valvonnan ja ohjaamisen suhteen, etenkin sen alkuvaiheen osalta.  

Pitkän, mutta tulevaisuuteen luotaavan keskustelun aikana, esiin nousivat hankkeen rahoituksen 

aiheuttamat mahdolliset taloudelliset haasteet, mutta myös sen positiiviset vaikutukset.  ”Näimme 

yhdessä, että katse on oltava tulevaisuudessa. Kotkalaisilla nuorilla pitää olla mahdollisuus jäädä tai palata 

tänne. Ajassaan vaikeita päätöksiä ovat olleet mm. satamatoiminnan keskittäminen Mussaloon tai 

Vellamon rakentaminen. Harva kotkalainen enää sanoo näiden olleen huonoja päätöksiä”, toteaa Hurtta.  

”Tapahtumakeskus-Kampus hankekokonaisuus on valtuuston hyväksymällä hankesuunnitelmalla sidottu 

yhteen. Tällä on ollut keskeinen vaikutus valmisteluprosessiin ja hankekokonaisuuden suunnittelun 

ohjaamiseen. Nyt syntynyt 10 miljoonan lisärahoitustarve osoittaa, että ohjauksessa ei ole täysin 

onnistuttu. Olen kaupunginhallitukselle luvannut, että vielä tämän kevään aikana käydään sisäinen 

arviointikeskustelu tähänastisesta hankkeen ohjauksesta. Lisäksi tulen edellyttämään konsernijohdolta 

hankkeen rakennusaikaisen seurannan varmistamisesta riittävällä tasolla.” toteaa kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja Sami Virtanen. 

SD-valtuustoryhmä pitää erityisen tärkeänä Kantasatamakokonaisuuden vahvaa vaikutusta sekä kotkalaisen 

koulutuksen houkuttelevuuteen että alueen osaamistasoon. Lisärahoituksella varmistamme XAMK-

kampuksen toteutumisen aikataulussaan. Samalla vahvistamme koko seutukunnan matkailualaa sekä 

alueen elinkeinorakennetta uudella tukijalalla. Hanke tuo kotkalaisille yrityksille uusia liiketoiminnallisia 

mahdollisuuksia ja edesauttaa yritysyhteistyön syventymistä. 

Kuluvalla valtuustokaudella Kotkan talous on saatu hyvälle mallille. Viime vuosina on tehty paljon 

rakenteellisia muutoksia talouden tasapainottamiseksi. Lisäksi on kyetty rakentamaan puskuria tuleville 

vuosille. Hankeen ei katsota vaarantavan kotkalaisten peruspalveluita tai niihin liittyviä investointeja.  

Kustannusten merkittävän nousun myötä syntynyt tilanne korostaa entisestään hankkeen 

aluetalousvaikutusten merkitystä. Kiinteistöverotuottojen, tonttivuokrien ja aluetalousvaikutusten kautta, 

sekä kunnallisverojen arvioidun kasvun myötä hanke on edelleen kokonaistaloudellisesti kestävä.  
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