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Vastaus valtuustoaloitteeseen Jumalniemen asiointilaiturista

Kara 11.12.2018 § 159

Valmistelija: Kaupungingeodeetti Kirsti Sepponen, puh. 040 652 8237

Esittelyteksti: Kotkan kaupunginvaltuutettu Olli Kekkonen on tehnyt valtuustoaloitteen, 
joka koskee Jumalniemen asiointilaituria. 

Valtuustoaloitteessa esitettiin selvitystyön tekemistä mm. alueen 
omistuksesta, kauppiaiden kiinnostuksesta, Huumanhaaran väylän 
syvyydestä ja väylän merkitsemisen kustannuksista.

Maa-alue on kaupungin omistuksessa. Vesialueella on sekä kaupungin 
että muiden omistuksia. Laiturin sijaintipaikka olisi todennäköisimmin 
Kolsin Vesivoimatuotanto Oy:n vesialueella. Kävelymatka laiturilta 
Citymarketin ovelle on n. 600 metriä.

Kauppiaiden kiinnostusta hankkeeseen selvitettiin Kotkan Kauppatie ry:n 
avulla. Asia oli esillä Kauppatien ja Jumalniemen kauppiaiden 
tapaamisessa syksyllä 2018. Kauppiailta kysyttiin sekä tarvetta 
asiointilaiturille että kauppiaiden halukkuutta osallistua sen kustannuksiin 
rakentamis- ja ylläpitovaiheessa. 

Kokouksesta saatu palaute oli, että asiointilaituria Jumalniemeen ei tarvita. 
Keskustelussa oli ollut esillä, että rakentamis- ja ylläpitovaiheen 
investointia pidettiin kohtuuttomana verrattuna mahdolliseen hyötyyn. 
Väylän merkitseminen ja muut kaupungille hankkeesta koituvat 
kustannukset jätettiin kauppiaskeskustelun ulkopuolelle.

Saadun palautteen perusteella kaupunki ei lähde perustamaan jatkuvaa 
kustannusta laituriin, ajoväylään, parkki-/kääntöpaikkaan ja ylläpitoon 
kohteelle, jolle ei ole tilausta paikan päällä, ja johon kauppiaat eivät 
osallistu. Jumalniemestä saatavien hyödykkeiden kuljetus kävellen 
mutaista polkua pitkin pusikon läpi ei puolestaan ole kovin todennäköistä. 
Lisäksi saarista tultaessa Jumalniemeen joutuu ajamaan veneellä melko 
pitkään. Kauppoja ja mahdollisia ostospaikkoja on lähempänäkin ja 
useimmilla veneillä on vakiopaikkojensa läheisyydessä mahdollisuus 
lastaukseen autosta.

Tällä perusteella laiturihanketta ei katsottu tarpeelliseksi eikä selvitystyötä 
jatkettu pidemmälle. 

Liitteet: Valtuustoaloite

Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle yllä 
olevan selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen Jumalniemen 
asiointilaiturista.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

_________

Elvo 18.12.2018 § 97

Valmistelija: Vs. kehitysjohtaja Toni Vanhala, puh. 040 512 3356

Esittelyteksti: Aloite on lähetetty myös elinvoimalautakunnan valmisteltavaksi 31.12.2018
mennessä. Kaupunkisuunnittelu on selvittänyt asiaa Kotkan kauppatie ry:n 
avulla myös elinvoiman kehittämisen näkökulmasta. Kuten edellä on 
todettu, alueen liikkeenharjoittajat eivät nähneet laiturille tarvetta.

Liite: Valtuustoaloite

Esittelijä: Vs. kehitysjohtaja Toni Vanhala

Ehdotus: Elinvoimalautakunta yhtyy kaupunkirakennelautakunnan kantaan ja 
päättää esittää kaupunginhallitukselle yllä olevan selvityksen vastauksena 
valtuustoaloitteeseen Jumalniemen asiointilaiturista.

Päätös: Hyväksyttiin.

_________

Kh 14.1.2019 / 18 §

Valmistelijat: Kaupungingeodeetti Kirsti Sepponen, puh. 040 652 8237
vs. kehitysjohtaja Toni Vanhala, puh. 040 512 3356

Liite: Valtuustoaloite

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää saattaa valtuuston tietoon 
kaupunkirakennelautakunnan ja elinvoimalautakunnan lausunnoista 
ilmenevän vastauksenaan valtuustoaloitteeseen, joka koskee Jumalniemen
asiointilaituria.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

________

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Kv 28.1.2019

Liite: Valtuustoaloite on liitteenä.

Kh: Valtuusto merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi.

Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä


