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Kotkan-Haminan kaupunkiseudun kunnat ja Cursor Oy kutsuvat Teidät keskustelemaan ja 
vaikuttamaan osana seudun strategisen yleiskaavan laatimista. 
 
Aiheena on kaksi merkittävää kaupan kehittämiskohdetta, Karhula-Jumalniemi ja Haminan 
keskusta. Molemmat sijaitsevat E18-moottoritien vaikutuspiirissä. E18-käytävä on nopeasti 
kehittyvä kansainvälinen investointivyöhyke Pietarista Tukholmaan. Kotkan-Haminan seudun 
sijainti on erinomainen, sillä se muodostaa EU:n ja Venäjän välisen portin.  
 
Hyvistä lähtökohdista huolimatta kunnat ovat tunnistaneet ongelman: 
Miten saada hankkeet liikkeelle tilanteessa jossa kunnat eivät voi ottaa hankekehittäjän asemaa 
(puuttuva maanomistus) eikä yrityksistäkään löydy monitoimijaisille ja suurehkoille hankkeille 
riskiä kantavaa vetäjää?  
 
Miltä tilanne näyttää yritysten ja sijoittajien näkökulmasta? Miltä Karhula-Jumalniemi ja Haminan 
keskusta vaikuttavat investointikohteina ja kauppapaikkoina? Mistä aiheista on syytä tulevan 
suunnittelun yhteydessä keskustella? Mitä vahvuuksia ja heikkouksia näissä kohteissa on? Millä 
keinoilla kohteista voisi tehdä nykyistä houkuttelevampia sijoittumiskohteita?  
 
Työpaja on tilaisuus löytää yritysten ja suunnittelun yhteiset asiat.  
 
Keskeisenä tavoitteena on koota niitä intressejä ja teemoja, joihin yrityssektori ja kaupunkien 
suunnittelijat voivat molemmat vaikuttaa ja joista on hyötyä Karhulan-Jumalniemen ja Haminan 
keskustan kehittämisessä ja eri osapuolia tyydyttävään lopputulokseen pääsemisessä. 
 
Toisena avaintavoitteena on tunnistaa koko kaupunkiseudun kannalta merkityksellisiä 
suunnittelukysymyksiä, joista pitää jatkossa käydä laajempaa keskustelua. 
 
Tilaisuudessa kuntien edustajat avaavat kohteisiin liittyviä konkreettisia kysymyksiä ja 
mahdollisia ongelmia minkä jälkeen yrityksillä on vuorostaan tilaisuus tuoda esille ajatuksiaan 
ryhmähaastattelussa. Yritykset pääsevät kuulemaan seutu- ja kaupunkisuunnittelun tilanteesta. 
Kunnille ja Cursor Oy:lle työpaja tuottaa ennakointitietoa yritysten tilanteesta.  
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OHJELMA 13.2.2014  
 
12:00 Salaattilounas 

12:30 Avaussanat  

- Pauli Korkiakoski, seutusuunnittelija, Cursor Oy 

12.45 Kotkan-Haminan seudun kuntien puheenvuorot 

- Markku Hannonen, Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja: E18 kehityskäytävä ja seudun 

tulevaisuuskuva, Karhulan-Jumalniemen suunnittelutilanne 

- Vesa Pohjola, Haminan kaupunginarkkitehti: Haminan keskustan mahdollisuudet 

13.15 Luova keskustelu ja ryhmähaastattelu, osa 1 

- Tilaisuus yrityksille tuoda näkökantansa esille ja osaksi seudun suunnittelua – 

lämmittelykierros 
 

14.00 Kahvi  
 

14.15 Lyhytluennot 

- Pasi Kauppinen, Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja: 

Yritysten ja elinkeinoelämän tarpeet yhdyskuntasuunnittelussa. Case Kuopion 

alatorihanke 

- Panu Lehtovuori, professori TTY: Kansainvälisiä esimerkkejä kiinteistökehittämisen 

pullonkaulojen avaamisesta luovien tilaratkaisujen avulla  

14.45 Luova keskustelu ja ryhmähaastattelu, osa 2  

- Keskustelu konkretisoi yritysten ja kuntien yhteisiä kysymyksiä, tarpeita ja ideoita 

Karhulan-Jumalniemen ja Haminan keskustan kehittämisessä 

15.45 Yhteenveto ja jatkotoimet 

- Toiveet vuorovaikutuksen järjestämisestä jatkossa 

- Työpajan tulosten jatkokäsittely ja yhteydenpito  

16.00 Tilaisuus päättyy  

 

 

Työpaja liittyy Suomen kaupunkiseutujen MAL-verkoston hankkeeseen ”Yritysvuorovaikutuksen 

toteutus ja konseptit MAL-suunnittelussa”. Turun ja Pietarsaaren vastaavien työpajojen tuloksista 

on tehty kesällä 2013 raportti:  

www.mal-verkosto.fi/filebank/635-MAL_yritysvuorovaikutus_25062013_kevyt.pdf  

 
 
 

Ilmoittautuminen 31.1.2014 mennessä: pauli.korkiakoski@cursor.fi tai p. 040 190 2577 
Tilaisuus on maksuton. 
 
Tervetuloa! 
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LYHYTLUENTOJEN SISÄLTÖÄ 
 
Yritysten ja elinkeinoelämän tarpeet yhdyskuntasuunnittelussa. Case Kuopion alatorihanke 
 
Kuopion toriuudistus on ollut usean vuoden mittainen ja euromääräisesti iso ponnistus, jolla on 
elävöitetty torialuetta ja lisätty keskustan kilpailukykyä. Tavoitteena on kehittää vastapaino 
keskustan ulkopuolelle nousseelle kauppakeskittymälle Matkuksessa (mm. Ikea ja Ikano, n. 10 km 
keskustasta etelään). Keskustan kaupan edustajat ovat olleet huolissaan tilanteesta, koska 
kasvavat asiakasvirrat Matkukseen ovat syöneet keskustan liikkeiden vetovoimaa. 
Toriuudistuksella on tarkoitus ottaa revanssi.  
 
Kansainvälisiä esimerkkejä kiinteistökehittämisen pullonkaulojen avaamisesta luovien 
tilaratkaisujen avulla 
 
Westside Brünnen Bernissä Sveitsissä on kiinnostava esimerkki luovista tilaratkaisuista, joilla on 
saatu merkittävä liikekeskushanke toteutumaan ja luotu uusia ympäristöllisiä laatuja ekologisella 
tavalla. 
 
http://www.archdaily.com/101991/westside-bruennen-daniel-libeskind/  
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