
KARHULAN ÄÄNESTYSEHDOTUKSET 
 

1. MUSIIKKIA TAMPSAN KESÄSSÄ 

Kustannus 1 500 euroa 
 

Järjestetään Tampsan suositulla uimarannalla pieniä kesäkonsertteja tuoden hyvää mieltä ja 
positiivista toimintaa alueelle. Ehdotus sopii myös hyvin Kotkan kaupungin kulttuurin teemaan 
viedä kulttuuria kyliin. 

 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#109 Tampsan ulkoilu ja virkistysalue  
  

   

2. TAMPSAN ESTEETÖN UIMAPAIKKA 

Kustannus 15 000 euroa 
 

Luonnonvedessä uinnin tulee olla mahdollista yhdenvertaisesti kaikille kotkalaisille. Kotkassa 
ei ole tällä hetkellä yhtään esteetöntä uimarantaa. Tehdään Tampsan uimarannalle esteetön 
uimapaikka, jossa uinti on mahdollista myös apuvälineillä.  
Ehdotus tukee valtakunnallisen luontoliikuntavuoden sekä alueellisen 
terveysliikuntastrategian tavoitteita. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#301 Esteetön uimapaikka Mansikkalahteen tai Meripuistoon  
  

  

3. TALVIUINTIA KARHULASSA 

Kustannus 15 000 euroa  
 

Tehdään Tampsan monttuun talviuintipaikka, joka mahdollistaa talviuimareille harrastuksesta 
nauttimisen Karhulassa sekä innostaa uusia harrastajia talviuinnin pariin alueella.   
Ehdotukseen sisältyy pukusuoja, laituri sekä uimapaikan pinnan muotoilu. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#300 Talviuintipaikka #118 Karhulan talviuintipaikka 

   
  

4. ALVAR AALTO -BANDEROLLI 

Kustannus 1 300 euroa 
 

Alvar Aalto & Sunila –banderolli lisäisi näkyvyyttä ja mahdollisesti myös turismin 
kiinnostavuutta. Ehdotus sisältää banderollin tuotannon (suunnittelu, painatus ja ripustus). 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#211 Alvar Aalto -banderolli  
 

 



5. SIIKAKOSKEN RANTAMAISEMAN 35-VUOTIAS PUULAJIPUISTO TUTUKSI 
Kustannus 8 000 euroa 

 
Siikakosken alueen ja arboretumin kevyet parannustoimenpiteet sekä tietoisuuden lisääminen 
sisältää esimerkiksi arboretumin kyltittämistä, opasteita, jokirantojen siistimistä sekä kartan 
alueesta. Lisäksi laitetaan saataville tietoa alueen perustajista ja historiasta. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#146 Kymijokivarren raivaus, #153 Koskipuiston kehittäminen, #235 Ulkoilureitti vanha Hovila, 
#243 Jumalniemen kävelyreitin siistiminen  
   

   

6. KOIRAKUNTALAISET POLSKIMAAN 

Kustannus 15 000 euroa 
 
Koirille luvallinen ja aidattu uimaranta lisäämään koiranomistajien sekä koirakuntalaisten 
hyvinvointia. Puistotoimi päättää uimarannan sijainnin yhteistyössä kaupunkisuunnittelun 
kanssa Karhulan alueelle. Työpajatyöskentelyssä nähtiin erittäin tärkeänä, että paikka 
on sellainen, jossa se ei häiritse lähialueen asukkaita. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#135 Koirille uimaranta  

  
 

7. ÄIJÄKKÄ 2.0 

Kustannus 10 500 euroa 
  
Lisätään suositun Äijänniemen uimarannan virkistyskäyttöä ja monipuolistetaan sen toimintaa 
muun muassa tekemällä pieni frisbeegolf-rata, parantamalla leikkimahdollisuuksia sekä 
lisäämällä uusi grillauspaikka. Alueen tarkemmat ehostustoimenpiteet suunnitellaan 
kaupungin asiantuntijoiden ja asukkaiden yhteistyönä. Tehdään Äijäkästä yhdessä hauska 
paikka kaikille! 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#29 Äijäkkä nuorisolle, #155 Uimarannan kehittäminen, Äijäkkä, #187 Uimalaituri, #260 Karhulan 
uimahallin tuunaus tai Äijäkkään vesiliukumäki, #261 Äijäkän uimarantaan hyppytorni, 
#265 Äijänniemen uimarannasta hyvinvointialue, #287 Uimaranta, #290 Äijäkän uimaranta-
alueen kohennus  
 
 

8. RAUHALAN ALUEEN PULKKAMÄKI KUNTOON 

Kustannus 4 000 euroa 
  
Rauhalan Mäkitörmänkadun metsäryteikkö kutsuu pieniä poluille. Pellon puolella on alueen 
ainoa mäki, jossa lähistön lapset laskevat talvella mäkeä. Raivataan ja siistitään ryteikköä tarjoten 
lapsille mukavampi luonnollinen leikki- ja mäenlaskupaikka. 
 

Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#203 Rauhalan alueen ainut pulkkamäki kuntoon  
 



LÄNSI-KOTKAN ÄÄNESTYSEHDOTUKSET 
  

9.   TRAMPOLIINI LANKILAN PÄIVÄKODIN PIHALLE 

Kustannus 5 600 euroa 
 
Trampoliinit ovat hauskoja ja aktiiviseen liikkumiseen kannustavia elementtejä. Lankilan 
päiväkodin pihaan sijoitettu maahan upotettu trampoliini olisi päivisin käytettävissä 
päiväkodin lapsilla ja iltaisin, viikonloppuisin sekä loma-aikana se ilahduttaisi kaikkia 
innokkaita pomppijoita. 

 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#267 Maahan upotetut trampoliinit  

 

10. HAUSKOJA KEINUJA RUONALAN KOULUN PIHALLE 
Kustannus 4 000 euroa 
 
Ruonalan koulun oppilaiden osallisuuskyselyn perusteella alueelle kaivataan kovasti 
keinuja monipuolistamaan välituntileikkejä sekä houkuttelemaan lapsia ja nuoria ulos 
liikkumaan myös vapaa-ajalla. Oppilaiden lisäksi keinut ilahduttaisivat kaikkia alueen 
lapsia, sillä kouluaikojen ulkopuolella ne ovat käytettävissä kaikille keinujille – toki myös 
aikuiset saavat keinua (jos uskaltavat).  
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#246 Keinuja Ruonalan alueelle   

11. NUOTIOPAIKKA SANTALAHDEN LUONTOPOLULLE 
Kustannus 4 000 euroa 
 
Tehdään kaikkien käytössä olevan ja suositun Santalahden luontopolun varteen 
nuotiopaikka ilman suuria rakennelmia. Ehdotus sisältää 2 kpl grillejä ja 2 kpl kevyehköjä 
puupöytiä.  
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#249 Laavu ja nuotiopaikka Santalahden luontopolulle  

 

12. NUOTIOPAIKKA RÄSKIIN 
Kustannus 4 000 euroa 

 

Räskin alueella on paljon ulkoilijoita ja korona-aika on entisestään lisännyt retki- ja 
nuotiopaikkojen suosiota. Tehdään alueelle nuotiopaikka, jossa on grillipaikka sekä 
maahan upotettu kivinen pöytäryhmä. 

 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#126 Nuotiopaikka Räskin/Karhuvuoren kuntoradan varrelle  

 

  



13. HENGÄHDYSPAIKKA PERNOON RIIPPUSILLAN JOKIMAISEMISSA 
Kustannus 5 000 euroa 

  

Pyöräily ja liikunnan harrastaminen on aina hyväksi ja pyöräily onkin lisännyt suosiotaan. 
Suositun pyöräilyreitin varrella sijaitseva Pernoon riippusilta kauniine 
jokimaisemineen olisi oiva taukopaikka. Paikka palvelisi kaikkia pyöräilijöitä, koska se on 
hyvin saavutettavissa Kotkasta käsin myös lapsiperheille. Ehdotus sisältää mm. ryteikön 
raivaamista sekä luontoon sopivan puisen penkin ja pöydän.  
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#122 Taukopaikka suositun pyöräilyreitin varrelle Pernoon riippusillalle  

 
14. MARS LUONTOON! 

Kustannus 5 000 euroa 
 
Ulkoilu ja luonnossa liikkuminen ovat suosittuja kaikissa ikäryhmissä. Luontoon 
lähtemisessä on kuitenkin usein esteenä se, että sopivia reittejä tai tietoa niiden 
ominaisuuksista ei ole tiedossa. Luonnossa liikkuminen olisi hyvä tehdä polkuja pitkin, 
jotta luontoarvot säilyvät ja hienot reitit saadaan mahdollisimman monen 
saavutettavaksi.  
Ehdotus koskee luontopolkureittien opastamisen pilottihanketta, jossa Kotkan kaupunki 
koordinoi kevyen kokeilun. Kokeilussa tunnistetaan Länsi-Kotkan alueelta hienoja 
ulkoilureittejä, niille tehdään kevyt opastus (reittien alku- ja loppupäät yhteystietoineen) 
ja näihin tuotetaan kartat reiteistä. Jatkossa reittejä kehitetään kumppanimallilla, jossa 
yhdistykset, koululuokat tai yritykset voivat adoptoida kyseisen reitin ja talkoovoimin 
parantaa opastusta ja ylläpitää reitin siisteyttä. Ehdotuksen kustannusarvio sisältää 
reittien suunnittelua. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  #82 Osallistuva budjetointi  

15. MUSSALON MOLSKIS 
Kustannus 3 000 euroa 

 
Etukylässä Haraholman leikkipuiston takana olevan epävirallisen 
uimapaikan perusparannus. Parannukseen sisältyy hiekan lisäämistä ja kaislikoiden 
poistamista sekä uintipaikalla olevien terävien kivenjärkäleiden poistamista. Laitetaan 
myös lisäpenkki uimapaikan käytettävyyttä helpottamaan.    
 
Perusparannusta toteutetaan yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Kaislikkoa on laajalla 
alueella ja sitä niitetään talkootyövoiman saatavuuden mukaisesti.  
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:   
#32 Uimapaikan perusparannus, #40 Kaislikoiden niitto, #121 
Uimaranta Mussalon Etukylän lähettyville  

 
  



16. HIRSSAAREN RANTOJEN SIISTIMINEN 
Kustannus 4 000 euroa 
 
Tehdään yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa pientä raivausta/ehostusta ja 
maisemointia luonnonmukaisuutta kunnioittaen sekä Laiskan rantaan 
että Hirssaaren länsipuolella sijaitsevaan epäviralliseen uimapaikkaan.  
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:   
#7 Laiskan rannan ehostus, #157 Hirssaaren uimarannan ehostaminen/siistiminen  

 

KOTKANSAAREN JA HOVINSAAREN ÄÄNESTYSEHDOTUKSET 

 

17. KATOKSET LEIKKIPUISTOIHIN 

Kustannus 6 000 euroa 
 

Tehdään kahteen Kotkansaaren leikkipuistoon katokset, jotka lisäävät 
ulkoilumahdollisuuksia ja viihtyvyyttä. Kustannukseen sisältyy pylväät ja katto. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#101 Katot leikkipuistoihin  
   

 

18. MANSIKKALAHDEN UIMAPAKAN TURVALLINEN JA 
YMPÄRIVUOTINEN KÄYTTÖ 

Kustannus 9 000 euroa 
 
Mansikkalahden uimapaikan ympärivuotinen käyttö on lisääntynyt ja 
pukukoppitilat ovat jääneet pieniksi. Tehdään Mansikkalahden uimapaikan käytöstä 
mukavaa ja turvallisempaa kaikille tekemällä sinne uusi pukukoppi penkkeineen sekä 
uusimalla laiturin portaat. Ilmaisen uimapaikan kehittämisestä hyötyvät kaikki. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#56 Mansikkalahden uimarannan kohennus, #102 Mansikkalahden uimapaikka, 
#156 Mansikkalahden uimaranta, #163 Kylmävesiuintipaikka, #226 Mansikkalahden 
kylmävesiuinti, #251 Mansikkalahden uimapaikka, #274 Kannatan ympärivuotista 
Mansikkalahden uimapaikkaa, #288 Mansikkalahden uimarannan kehittäminen  
 

  

19. KOTKAN TORIN KULTTUURIKESÄ - KAUPUNKILAISTEN OLOHUONE 
Kustannus 6 500 euroa 
 
Elävöitetään Kotkan toria kulttuurilla. Paikalliset toimijat voivat sopia Kotkan Kauppatie 
ry:n kanssa torilla järjestettävästä musiikki-, katutaide-, sirkus- ym. ohjelmasta. 
Osallistujille on tarjolla tuoleja ja pöytiä, tarjoilusta vastaa paikallinen 
ravintolakumppani. Kustannus sisältää yhden tapahtuman. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#87 Kesäillan ratoksi  



 

20. YHTEISLAULUA KOVAA JA KORKEALTA 
Kustannus 2 700 euroa 
 
Pidetään pari yhteislauluiltaa ja lauletaan yhdessä. Ihan kaikki, kovaa ja korkealta! 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#294 Yhteislaulua ja tanssia Kotkan kauppatorilla!  
  

21. OPASTEITA HOVINSAARELLE 
Kustannus 1 000 euroa 

 

Nostetaan Hovinsaaren alueen imagoa kohdentaen huomiota alueen ainutlaatuiseen 
historiaan ja hienoihin rakennuksiin. Kiinnitetään historiallisesti kiinnostavien tai 
muuten merkittävien rakennuksien seinään kyltti, jossa on rakennuksen nimi sekä 
rakennusvuosi. Opasteet toimisivat kaupunkilaisille ja turisteille opastetauluina 
omatoimisilla kävelykierroksilla kertoen Hovinsaaren historiasta. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#224 Opastekylttejä Hovinsaarelle  

 
 

22. HOVINSAAREN MATTOLAITURI KUNTOON 
Kustannus 2 000 euroa 

  

Hovinsaaren Valkamakadun kerrostalojen itäpuolella sijaitseva mattolaituri on huonossa 
kunnossa. Mattolaituri kunnostetaan, jotta siitä saadaan taas turvallinen ja hyvä paikka 
mattojen pesuun. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#305 Hovinsaaren mattolaituri kuntoon  
  
 

 
KOKO KOTKAN ÄÄNESTYSEHDOTUKSET 

 
23.  MARJAPENSAITA JA HEDELMÄPUITA ASUKKAILLE 

 Kustannus 3 000 euroa 
 

Istutetaan yhdessä marjapensaita ja hedelmäpuita. Pörriäiset iloitsevat kukkaloistosta 
alkukesästä ja asukkaat nauttivat loppukesän sadonkorjuusta. Kaupungin puistotoimi 
ohjaa ja koordinoi istutus- ja hoitotalkoita sekä katsoo soveltuvan paikan pensaille ja 
puille.  
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#280 Marjoja, hedelmiä  

 



  

24. NIITTYJÄ PERHOSILLE JA PÖRRIÄISILLE 
Kustannus 9 000 euroa 

 
Istutetaan Kotkaan upeita kukkaniittyjä tylsän ja hyödyttömän nurmikon tilalle. Samalla 
pörriäiset ja perhoset kiittävät, kun saavat syömistä. Kaupunki on jo 
alkanut kokeilemaan alueiden niityttämistä ja parhaillaan eri kokeilualueilla odotellaan 
mitä hoidon muutoksilla nurmialueista alkaa nousemaan. Osallistuvan budjetoinnin 
rahoituksella on mahdollista hankkia niityttämiseen tarvittava niittoleikkuri ja saadaan 
toteutettua erillinen suunnitteluprojekti, jossa kartoitetaan niityttämisen toimintatapoja 
ja tehdään yleissuunnittelua. 

 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#30 Kukkaniittyjä perhosille ja pörriäisille, #35 Kukkaniittyjä perhosille ja pörriäisille, #68 
Pelastetaan pörriäiset, #145 Pölyttäjäystävällinen Kotka, #272 Nurmikkoaavikot 
kukkakedoiksi  

 
 

25. KTP:N PELIIN BUSSILLA ILMAISEKSI 
Kustannus 3 500 euroa 
 
Nostatetaan pelin tunnelmaa ja helpotetaan Arto Tolsa Areenan lähialueen 
parkkiruuhkaa kampanjalla, jossa KTP:n kotipeliin pääsee maksutta bussilla näyttämällä 
pääsylippua, kausikorttia, pukeutumalla KTP:n pelipaitaan tai muuten tunnustamalla 
vihreää väriä jollakin tavalla. Ehdotus sisältää yhden peli-illan kampanjan (lauantai 
28.9.21 klo 15:00-20:00) 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#62 KTP:n peleihin bussilla ilmaiseksi  

 
 

26. VIHERKATTOJA KOTKAAN 
Kustannus 5 500 euroa 
 
Ihastutetaan kaupungin asukkaita upeilla kukkivilla viherkatoilla! Viherkatot tuovat 
vihreyttä ja kauneutta kaupunkiin antaen myös pörriäisille ja perhosille kaupungissa 
ruokaa. Viherkatot mm. sitovat pölyä ja saasteita, toimivat melunsuojana ja sitovat 
sadevettä. Ehdotuksen toteuttamisen kautta saataisi hyödyllistä käytännön kokemusta 
viherkatoista ja sen myötä niiden rakentamista voisi kaupungin kohteissa laajentaa. 
Kokemusta voidaan jakaa myös asukkaille opastusnäkökulmasta.  

  
Ehdotuksen kustannusarvio sisältää yhden viherkaton toteutettuna johonkin valmiiseen 
pieneen kohteeseen. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#298 Viherkattoja Kotkaan  
  

  



27. KOTKAN HEVOSTAPAHTUMA 
Kustannus 6 000 euroa 

 

Järjestetään Kotkassa monipuolinen hevostapahtuma, jossa mukana esimerkiksi 
ratsastusesityksiä, talutusratsastusta yms. Lisätään paikallisen hevosharrastuksen 
näkyvyyttä ja houkutellaan lisää hevosharrastajia. Suunnitellaan tapahtumaa yhdessä 
idean jättäjien kanssa. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#256 Hevostapahtuma Kotkaan  
 

 

28. KOTKA KIERRÄTTÄÄ 
Kustannus 1 500 euroa 
 
Muutetaan koko Kotka päiväksi kirpputoriksi tukien kiertotaloutta, ekologisia 
elämäntapoja ja kestävää kehitystä. Järjestetään pihakirpputoreja sekä sovitaan eri 
alueille paikat, joihin kaikki saavat tulla ilmaiseksi ja vapaasti myymään tai lahjoittamaan 
omia tavaroitaan. Tapahtuma toteutetaan sillä periaatteella, että jokainen siivoaa omat 
jälkensä eikä roskaa tule.  
 
Tapahtuma on ennen kaikkea yhteisöllinen ja perustuu vapaaehtoistoimintaan. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#198 Siivouspäivä/Kirpputori - ulos myymään  
  

 

29. SINKKUTANSSIT SENIOREILLE 
Kustannus 4 000 euroa 

 
Kotkassa on paljon yksinasuvia senioreita, jotka kaipaisivat ystävyyttä ja mahdollisesti 
kumppanuuttakin. Järjestetään sinkkusenioreille suunnatut tanssit hyvällä artistilla ja 
tanssiorkesterilla mahdollistaen uusien tuttavuuksien löytyminen 
tanssin pyörteissä. Kunnon tanssit piristävät aina!  
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#293 Sinkkutanssit senioreille  

 

 
30. ILOA IKÄIHMISILLE 

Kustannus 4 000 euroa 
 
Ilahdutetaan kotkalaisia hoivakodeissa asuvia ikäihmisiä järjestämällä heille mukavaa 
viriketoimintaa. Toiminta mahdollistetaan kaikissa Kotkan alueen 
hoivakodeissa. Suunnitellaan toimintaa yhdessä hoivakotien kanssa, jolloin asukkaat 
pääsevät mukaan ideoimaan heille mieleistä toimintaa. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#33 Viriketoimintaa vanhuksille! #95 Vanhukset ulkoilemaan  



   

31. KUUTSALON YHTEYSALUSLAITURIN ODOTUSTILA JA VALAISTUS 
Kustannus 15 000 euroa 

 
Lämmin odotustila Kuutsalon Mullin yhteysaluslaiturille saaristoliikenteen matkustajia 
varten. Tällä hetkellä kaikki matkustajat ovat sään armoilla ja talvella 
yhteysaluksen odotusaika voi helposti olla lähemmäs pari tuntia. Konttityyppisen 
odotustilan voi hyödyntää myös valaistuksen lisäämisessä laiturialueella. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#222 Kuutsalon Mullin yhteysaluslaiturille lämmin odotustila ja parempi valaistus  
 

 

32. SAPOKAN ASIOINTILAITURI 
Kustannus 1 000 euroa 

 
Sapokan venesatamaan osoitetaan ja selkeästi merkitään asiointilaituri, johon veneen 
voi kiinnittää enintään kahden tunnin ajaksi vaikkapa kauppa-asioinnin ajaksi. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#25 1-2 h parkkilaituri Sapokkaan, #59 Parkkilaituri Sapokkaan  

 
 

33. KOTKAN HISTORIAA TALTEEN 

Kustannus 450 euroa 
 
Hankitaan Kotkan pääkirjastoon kaitafilmiskanneri, sillä kotkalaisten kätköistä löytyy 
varmasti vanhoja kaitafilmejä, jotka olisi hyvä siirtää digitaaliseen muotoon tulevia 
sukupolvia ajatellen. 
 
Tähän äänestettävään ehdotukseen liittyvät ideat:  
#168 Kotkan historiaa talteen 

 
 

 


