
Yritysvuorovaikutus 
kaupunkiseutujen suunnittelussa 

Kotkan-Haminan seutu 



Ohjelma 10.12. 

12.00 Salaattilounas 
12.30 Avaussanat  
• Pauli Korkiakoski, Cursor Oy 
12.40 Kotkan-Haminan seudun suunnittelu muutoksessa 
• E18 kehityskäytävä, seudun tulevaisuuskuva, strategiat ja seudullinen yleiskaava, 

Markku Hannonen, Kotkan kaupunki 
13.00 Lyhytluennot 
• Kehityskäytävät yleensä ja E18 erityisesti, Helka Kalliomäki, Turun yliopisto 
• Toimijahaastattelujen alustavia tuloksia: mikä houkuttelee kansainvälisiä suoria 

sijoituksia? Panu Lehtovuori, Livady Oy 
13.30 Kahvi  
13.45 Luova keskustelu ja ryhmähaastattelu  
• Kysymykset ja tausta-aineisto jaetaan tilaisuudessa 
15.30 Yhteenveto ja jatkotoimet 
• Työpajan 2 konseptointi, toiveet vuorovaikutuksen järjestämisestä 
16.00 Tilaisuus päättyy  

 



Taustaa  

• ”Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit”, MAL-
verkoston pilottihanke yhteistyössä kaupunkien ja 
seutujen kanssa  

• Tutkimus: Hanhijärvi, Jani: Elinkeinoelämän roolista 
seudullisessa suunnittelussa, 2011 

• Tapaukset Turun seutu ja Pietarsaaren seutu 2012-2103 
• Raportti: Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen 

suunnittelussa, 2013 
•  Näkemyksellinen, strateginen, tietoon ja 

kokemukseen perustuva ja demokratian vaatimukset 
täyttävä yritysvuorovaikutuksen toimintamalli on 
tarpeellinen 
 



Taustaa Case 
Pietarsaari 

Case 
Turku 



Taustaa 

 



Taustaa 

• Kotkan-Haminan seudulla on tehty hyvää 
strategiatyötä sekä seudullisen rakenteen ja 
toiminnan analyysejä 

• Pilotin teemoiksi kiteytyivät  

– Mistä investointeja Kotkan-Haminan seudulle  

– Millainen voisi olla ’yritysten teemasuunnitelma’ 
osana tulevaa seudun strategista yleiskaavaa 

 



Esimerkkejä 

• Helsinki 

• Lontoo 

• Limburg, Hollanti 

• Amsterdam 

• Wien 

• Tukholma 

• Boulder, Colorado 



Helsinki – Uusi yleiskaava 

• Laajeneva 
kantakaupunki ja 
”tuottavuuden 
huippualueet” 
– Ei tarkkarajaisia 

yritysalueita 

• Sekoittuneita 
urbaaneja noodeja 
esikaupunkialueella 

• Kehittämisvyöhyke 
lentokenttä-
Vuosaaren satama 



Lontoo – London Plan 

• Maankäytön 
muutosalueet - 
”Opportunity 
areas” 

• Kehittämisvyöhyk-
keet ydinalueilta 
lentoasemien ja 
satama-alueiden 
suuntaan 

• Toimintojen 
temaattinen 
kartoitus 
 



Limburg, Hollanti 

• Lähtökohta 
seudun 
erikoislaadun 
tunnistaminen 

• Uudet luovat 
yhteenliittymät 
(crossover) 
keskeisenä 
konseptina 
– Mm. ”Healing 

Hills” 

 



Amsterdam – Structural Vision 2040 

• Ei tarkkarajaisia 
yritysalueita vaan 
varjostettuja 
kehityssuuntia 
(development thrusts); 
esim. ”The rolling out 
of the city center” 

• Kansainvälisen 
liiketoiminnan 
yhdyskäytävien 
korostaminen; Schiphol 
ja Zuidasin alueet 



Wien – STEP 2025 

• Valtion rajat ylittävä näkökulma 



Tukholma 

• Perinteisten 
tilallisesti rajattujen 
yritysalueiden 
häivyttäminen 

• Yritysalueiden 
inventointi ja 
kehityssuuntaviivo-
jen lanseeraaminen 

• Temaattisten 
toimintojen 
kartoitus 



Esimerkeistä nostettavia teemoja 

• Tarkkarajaisista yritysalueista kohti tulevaisuuden 
dynamiikkaa painottavia kehityshahmotelmia 
– Mixed-use ja urbaanisuus 

• Toimintojen temaattisia kartoituksia; 
intensiivisyyden visualisointi 

• Kehityskäytävät/yhdyskäytävät logististen hubien 
välillä 

• Keskeisten alojen luovat yhteenliittymät; 
verkottuminen ja lisäarvo myös yksittäisten 
toimijoiden tasolla 

• Rajat ylittävä dynamiikka 



Keskustelun aiheita ja kysymyksiä 

Kansainväliset investoinnit Suomeen 
• Miten kansainväliset investoinnit Suomeen ovat kehittyneet 2000-luvulla?  
• Miten arvioitte investointien kehittyvän lyhyellä ja keskipitkällä välillä?  
• Mitkä ydintekijät vaikuttavat kehitykseen? 
• Mitkä ovat kansallisella tasolla ne keskeiset tai hyvin toimivat välittäjäorganisaatiot 

tai tapahtumat, joilla on investointipäätöksissä merkitystä; missä Kotkan-Haminan 
seutu näkyy? 

 
Kotkan-Haminan seutu investointikohteena 
• Millainen Kotkan-Haminan seutu on investointikohteena?  
• Seudun heikkoudet ja vahvuudet kansainvälisestä / kotimaisesta näkökulmasta?  
• Miten seudun houkuttelevuutta voisi näistä lähtökohdista parhaiten kehittää?  
• Onko seudulla tunnistettuja, vahvoja arvoverkkoja? 
• Mitä oman organisaationne pitäisi tehdä seuraavaksi?   

 



Keskustelun aiheita ja kysymyksiä 

Maankäytön ratkaisut yritysten näkökulmasta 
• Mitkä osa-alueet seudulla profiloituvat tärkeinä investointikohteina / 

mitkä kohteet ja paikat ovat keskeisimpiä tai lupaavimpia? 
• Minne infrastruktuuri- tai muita investointeja tulisi tulevaisuudessa 

kanavoida, jotta syntyisi yritysten toimintaa tukeva ympäristö? 
• Mitkä alueet tai paikat ovat alikehitettyjä / suunnattu väärin niiden 

potentiaaliin nähden? 
• Missä vaiheessa yritysten tulisi tulla osallisiksi seudulliseen ja kunnalliseen 

maankäytön suunnitteluun?  
• Onko seudullisilla yritys- tai toimijaklustereilla merkitystä 

houkuttelevuuden kannalta?  
• Mikä on onnistunut seutukehittämisen / liiketoiminnan kehittämisen 

esimerkki Kotkan-Haminan seudulla?  
 

Vapaa sana / jäikö jotakin keskeistä sanomatta?  


