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Lyhytluennot; lähtökohtia ja nostoja 
 
 
Markku Hannonen, Kotkan kaupunki; E18 ja seudun tulevaisuuskuva + Karhulan-Jumalniemen 
suunnittelutilanne 
 

- Työpajan ja hankkeen tavoite: tunnistaa/löytää kaupan edustajien ja suunnittelijoiden 
yhteiset puheenaiheet. 

 
- Kotkan-Haminan kaupunkiseudun kehityskuvan ydintavoite on, että seutu nousisi 

kansainvälisesti näkyväksi osana E18-kehityskäytäväkokonaisuutta. Kehityskuvan pohjalta 
edetään seudullisen yleiskaavan laadintaan. 

 
- Tavoitteita: minkälaisia seudun keskusten pitäisi olla tässä kokonaiskuvassa, jotta 

kehityskuvan tavoitteet realisoituvat? Suunnittelijoiden oletus on, että keskustat olisivat 
erilaisia keskenään. 

 
- Karhulan-Jumalniemen alueesta ja Haminan keskustasta case-kohteina: Molempia yhdistää 

pieni investointikynnys, kehityshankkeita ei ole käynnissä.  
o Karhulassa on ollut päällimmäisenä keskustelussa ”kanjoni” ja sen kattaminen. 

Suunnittelijat ovat havitelleet suuren volyymin investointeja, jotta kattaminen 
onnistuu.  

o Vastaan on kuitenkin tullut myös vaihtoehtoisia ajatuksia saman toteuttamisesta 
”pienten investointien summana”. 

 
 
Vesa Pohjola, Haminan kaupunki; Case-Hamina  
 

- Haminan keskusta pysynyt historiallisesti suhteellisen tiiviinä mm. linnoitusten vuoksi. 
 

- Edelliset investoinnit keskustaan on tehty 20-30 vuotta sitten ja edellinen yksittäisen 
rakennuksen peruskorjaus vuonna 1995. 
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- Liiketilat ovat katutasossa ja pieniä sekä yleisilmeeltään suhteellisen vanhahtavia. Vuokrat 

ovat edullisia. Pysäköintiä on riittävästi. 
 

- Yrittäjät omistavat paljolti tilojaan  asiassa huonoa se, että valtion palvelut ovat 
siirtyneet muualle.  
 

- Keskustan torikauppa on hidastunut, marketit ovat syöneet asiakasvirtoja.  
 

- Ongelmia: 
o Kaupat keskittyvät suuriin yksiköihin.  
o Kiinteistöinvestointien tekeminen riskialttiimpaa kuin esimerkiksi Helsingissä 
o Keskustan kehittäminen on hankalaa rakennussuojelusyistä. 
o Hamina on pieni kaupunki. 
o Nettikauppa kasvaa, vaikutukset Haminan keskustaan toistaiseksi epäselviä. 
o Yrittäjien riskinotto ei ole innovatiivista. 
o Joukkoliikenteen tulevaisuus epäselvä, miten palvelut saavutetaan? 

 
- Keskusten kehitystoiminta:  

o Viime kesänä toteutettiin nettikysely asukkaille ja yrityksille (heille oma kysely, 72 
vastausta) joissa hahmoteltiin tahtotilaa. Yleinen piirre vastauksista on, että torin ja 
keskustan kehittäminen on tärkeä asia.  

o Seuraava askel on kysellä liikekiinteistöjen omistajilta mitä pitäisi tehdä. Yhtenä 
kysymyksenä ja tavoitteena on tuoda keskustaan maanalainen toriparkki.  

o Suunnittelijoiden tavoitteena on edistää keskustan viihtyisyyttä, monipuolisuutta ja 
elinvoimaisuutta etc. 

 
- Venäläiset ostosmatkailijat kasvaneet ja ennusteet ovat, että kasvua tapahtuu huimasti 

noin kymmenen vuoden kuluttua. Valtava potentiaali on olemassa.  
o Kaupunki, yrittäjät, ELY-keskus ovat tehneet hankeyhteistyötä jossa pohditaan 

venäläisasiaa ja liikenteen kasvua keskustan ulkopuolella, mutta selkeää visiota ei 
ole. On koko seudun asia ensisijaisesti. 

 
 
Reijo Saksa, Kotkan kauppatie ry 
 

- Nostoja puheenvuorosta: 
o E18-tie nousee keskeiseen asemaan paikallisen ja seudullisen imagon 

muodostamisessa. Sieltä alueet ”kohdataan” ja niistä kiinnostutaan.  
o Brändäys toimintana yhdistää ja erottaa; sen kautta toiset kohderyhmät kokevat 

brändäyksen kohteen omakseen, toiset taas tunnistavat sen olevan muille. Tämä on 
pidettävä mielessä profiloitaessa eri keskuksia ja myös huolehdittava, että 
jatkossakin kehityshankkeet palvelevat brändejä. 

o Elämyksellisessä ostoskulttuurissa asiointiympäristön merkitys kasvaa. 
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Ryhmähaastattelut; kysymykset 
 

1. Case-alueet ja niiden rooli seudullisessa tarkastelussa. Haminan keskustan ja Karhulan-
Jumalniemen seudullinen rooli yleensä, kaupan ja liikenteen kannalta erityisesti. Tilanne 
nyt, arvio tai tavoite tulevaisuudessa? Mahdollista pohtia alueita lähitulevaisuudessa, 2020 
ja 2040. 

 
2. Case-alueiden dynamiikka. Heikkoudet ja vahvuudet, kaupan kehittämisedellytykset? 

Liikenneyhteydet, markkinapeitto (miten laajalta alueelta asiakkaat venäläisiä lukuun 
ottamatta tulevat), millä heidän ajatellaan liikkuvan? Mitkä ovat tulevaisuuden skenaariot? 

 
3. Prosessin eteneminen. Mikä on etenemispolku case-kohteiden tyyppisissä 

kehittämishankkeissa? Mitkä ovat keskeisimpiä jo alussa ratkaistavia kysymyksiä? Miten 
löydetään yhteisesti hyväksytty ja sitoutumisen arvoinen kehittämistavoite? 

 
4. Mandaatit. Kenellä on mandaatti viedä tämän tyyppisiä hankekokonaisuuksia eteenpäin, 

mitkä ovat toimijoiden roolit ja vastuut niissä? Mikä taho toimii ankkurina, mitkä 
seuraajina? Miten ankkureiden "siirtoihin" voi vaikuttaa? Miten luottamuksellisia asioita 
voidaan käsitellä yhdessä viranomaisten kanssa kilpailua vaarantamatta? Tarvitaanko uusia 
toimijoita? 

 
5. Keskustojen näivettyminen. Onko löydettävissä sellaisia toimintojen yhdistelmiä, 

palvelumalleja ja logistiikan muotoja, jotka purkaisivat vanhojen keskustojen ja uusien 
kauppakeskusten vastakkainasettelua (vrt. Kuopio tai Kouvolan ahdinko)?  

 
6. Uudet toimintamallit ja skenaariot. Onko kaupan rakenne muuttumassa esim. Internet-

kaupan takia? Näkyykö se tilantarpeessa tai typologioissa? Kenelle suunnittelemme; mitä 
ovat tärkeimmät asiakasryhmät? Minkälaisilla uusilla konsepteilla houkutellaan parhaiten 
kv. investoijia? 

 
7. Yhteiset kysymykset. Mitkä ovat niitä seudullisen suunnittelun kysymyksiä, joissa 

eteneminen vaatii laajaa yhteistyötä ja elinkeinoelämän osallistumista? Toiveet yhteistyön 
malleista ja välineistä?  
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Ryhmähaastattelut; Haminan ryhmä 
 
Yhteenveto keskustelusta 
 
Keskustelussa painotettiin, että Haminan keskustalla on selkeä kulttuuris-historiallinen profiili 
kaupunkiseudulla, mutta kaupan näkökulmasta se on selkeästi menettämässä vetovoimaisuuttaan 
- erityisesti erikoistavarakaupan osalta. Asiakasvirtojen uhkana ovat ensisijaisesti niin seudun kuin 
seudun ulkopuolisetkin keskukset pääkaupunkiseutua myöden sekä verkkokaupat. Ostovoiman 
nähtiin lisäksi yleisesti heikentyvän poismuuton vuoksi sekä Haminan heikon houkuttelevuuden 
korkeasti koulutettujen keskuudessa takia. 
 
Tulevaisuuden elinvoimaisen kaupan kannalta matkailuvirrat nostettiin keskeiseen asemaan. Yksi 
merkittävä aihe on pyrkiä säilyttämään venäläisten matkailijoiden määrä sekä kasvattaa sitä. 
Toinen on kytkeä ohitustie ja Haminan keskusta toisiinsa niin, että keskustaan saadaan syötettyä 
tieltä ihmisvirtoja. Haminan keskustan kehittämisessä katsottiin täten ensisijaisiksi kehityskohteiksi 
kirkkaamman historiaan perustuvan brändin luominen sekä kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan 
lisääminen. 
 
Matkailun lisäksi kaupan tulevaisuutta nähtiin ohjaavan sen suhde verkkokauppatoimintaan. 
Liiketilojen roolia showroom-tiloina ja palvelupisteinä (mm. tuotteiden korjaukset) mainittiin 
erityisesti korostuvan. 
 
Tällä hetkellä Haminaan houkutellaan investointeja turvallisella ja vakaalla toimintaympäristöllä 
sekä maantieteellisellä sijainnilla markkinoiden. Parannettavaa koettiin olevan päätöksenteon 
ketteryydessä yllättävien uusien sijoittajien tullessa esiin sekä venäläisten sijoittajien potentiaalin 
valjastamisessa. 
 
Keskustelussa ei muodostunut selkeää polkua konkreettisille jatkotoimille Haminan keskustan 
kehittämisessä, mutta kysymyksiin yhteistoiminnasta suunnittelijoiden kanssa kommentoitiin, että 
se ei ole ollut riittävää. Alueen kehittämisessä ja yhteisen näkemyksen rakentamisessa koettiin 
olevan johtajuusvaje tai selkeän johtohahmon puute. Tällä hetkellä ei myöskään tunnistettu 
olevan tarjolla sopivia keskustelufoorumeita yhteistoiminnan kehittämiselle. Tässä suhteessa 
Cursor tai maakunnan liitto koettiin potentiaalisimpina vuorovaikutusta jatkossa edistävinä 
tahoina. Valtio puolestaan nähtiin alueen kaupan kehittämistä jarruttavana tekijänä. Tämä 
ilmentyy erityisesti ELY-keskuksen toiminnan kautta, mutta keskustelussa viitattiin valtion toimiin 
myös välillisesti esimerkiksi rantaradan puutteen muodossa. 
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Muistiinpanot Haminan ryhmähaastattelusta 
 
Haminan keskusta seudullisessa tarkastelussa 

 
- Kohdealue on historiallis-kulttuurinen keskittymä, jonka painoarvo kaupunkiseudulla 

vaihtelee kausittain. Esimerkiksi kesäaikana tori vetää ihmisiä ja keskusta elävöityy myös 
suurten tapahtumien kuten Hamina Tattoon aikaan.  

 
- Auto on pääasiallinen saapumiskeino kohdealueelle. Kävelykatuajattelu vuorostaan ei ole 

herättänyt vastakaikua liikeomistajien keskuudessa. 
 

- Kokonaisuudessaan keskuksen rooli seudulla on kaupan näkökulmasta selkeästi 
heikkenemään päin ja esimerkiksi lukion häviäminen keskustasta on näivettänyt keskustaa. 

 
- Haastateltujen mielestä on selkeä tahtotila säilyttää keskusta elinvoimaisena. Kauppojen 

karkaamista vastaan tehdään jatkuvasti töitä. 
 
Haminan keskustan dynamiikka 
 
Investoinnit 

- Investointeja houkutellaan nyt turvallisella ja vakaalla toimintaympäristöllä sekä 
maantieteellisellä sijainnilla. Haminan kaupungilla on erityisenä hankkeena kehittää 
satamatoimintoja. 

 
- Venäläisten investointien lisääminen on mahdollista, potentiaali on tällä hetkellä 

alihyödynnetty. 
 
- Keskustelijoiden mielestä olisi toivottavaa, että sijoittajille myytäisiin selkeämmin 

mahdollisuuksia. Poliittisen päätöksenteon on myös oltava ketterää ja reagoitava nopeasti 
aina uusien sijoittajien tarttuessa koukkuun. 

 
Haminan keskustan vahvuudet 

- Maantieteellinen sijainti on vahvuus. 
 

- Pääkaupunkiseutuun verrattuna asumiskustannukset ovat edulliset. 
 

- Ainutlaatuinen Haminan keskustassa ilmentyvä historia on vahvuus ja brändäyksen 
arvoinen asia; ”Hamina ainoa toimiva linnoituskaupunki” ja ”vanha 
venäläinen/monikansallinen kaupunki”. 

 
- Kauppapaikkana kohdealue koetaan toimivana, sillä se koostuu pääasiassa 

yksikerroksisesta liiketilasta. 
 
Haminan keskustan heikkoudet ja uhat 

- Yleinen ”saamattomuus” koetaan heikkoudeksi. 
 

- Päivittäistavarakaupan valuminen keskustan ulkopuolelle on tärkeä uhkatekijä. 
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- Ohitustie koetaan heikkoutena sillä se panttaa ja estää investointeja. Osa turistivirroista jää 

kehälle. Ohjaus ohitustieltä Haminan keskustaan mainittiin tässä kontekstissa tärkeäksi 
suunnitteluaiheeksi. 

 
- Vaikka turistikauppa on ollut mm. venäläisten lisääntyneen matkailun myötä kasvussa, 

kaupan toiminnan kantavana voimana toimivat selkeästi kantahaminalaiset. Heidän 
ostokykynsä ja lukumääränsä ovat kuitenkin heikkenemässä teollisuuden 
rakennemuutoksen myötä. Varsinkin korkeakoulutetusta työvoimasta on puute; 
pääkaupunkiseutu vetää osaajia. 

 
- Kaupan asiakkaat ovat siirtyneet Kouvolan ja pääkaupunkiseudun suuntaan; noin 1/3 

Haminan alueen ostovoimasta (käytännössä erikoistavarakauppa) viedään tällä hetkellä 
alueen ulkopuolelle. 

 
- Tyhjät liiketilat ovat uhka keskustalle.  

 
- Aluepoliittisena heikkoutena mainittiin alueen rakenteellinen kytkeytyminen Etelä-Savoon 

vaikka luontaisempi suunta olisi Itäinen Uusimaa. 
 
Tulevaisuuden kehitysskenaariot ja mahdollisuudet 
 

- Tulevaisuudessa tieto keskustan palveluista liikkuu verkon yli; esimerkiksi moottoritietä 
ajava voi saada tehokkaasti kannettaviin verkkolaitteisiinsa tietoa kullakin hetkellä 
ajankohtaisista palveluista.  

 
- Yleisesti tiivistettynä Haminan keskus kehittyy ”olemisen keskuksena”, jossa historia ja 

modernit palvelut yhdistyvät”. Kaupan alan yhteistyö laajemmin matkailualan kanssa on 
jatkossa keskeistä. 

 
- Yhtäältä vapaa-ajan toiminnot korostuvat. Esimerkiksi uusi uimahalli ja spa ovat jo tuoneet 

keskustaan uutta nostetta.  
 

- Toisaalta turistikauppa korostuu; venäläiset ostosmatkailijat ohjaavat tulevaa kehitystä. 
Historia ja paikallisuus nousevat täten keskustassa kaupan kannalta tärkeämmiksi kuin 
suuret valtavirtakaupat. 

 
- Tästä syystä Haminan keskustan imagon rakentaminen historian ympärille on tärkeä 

mahdollisuus. Brändäyksessä UNESCO-kytkentä tai vastaava markkinointivaltti olisi tässä 
suhteessa hyvä ponnahduslauta. Toisaalta myös Google voisi historian ohella olla 
brändäyksessä keihäänkärki. 

 
- Matkailunäkökulmasta tapahtumia ja niitä tukevaa infraa voisi toteuttaa enemmän. 

Esimerkiksi Tattoo-konseptin laajentaminen tai samanhenkisten suurten tapahtumien 
lisääminen. Joulutorikonseptin voisi tuoda Haminaan. Infraesimerkkejä ovat vaikkapa 
myyntikojut tai onkimispaikka. 
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- Kaavoituksessa pitäisi korostaa enemmän tiettyjä asumisen laatutekijöitä (vrt. esim. 
omakotitaloasuminen pääkaupunkiseudulla) uusien asukkaiden houkuttelussa. 

 
- Lukion häviäminen keskustasta ja sen näivettävä vaikutus osoittavat, että kaupungin 

toimet palvelujen sijoittamisessa vaikuttavat kokonaiskuvaan. Toria voisikin esimerkiksi 
tiivistää ja luoda sinne uudenlaisia julkisia palveluja kuten kirjaston lukusali tai muu osa. 
Nuorison huomiointi on tässä suhteessa ja laajemminkin keskustan kehittämisessä tärkeää, 
he tuovat elävyyttä. 

 
- Ilmaisen pysäköinnin takauksen todettiin pitävän keskustan elinvoimaisena. 

 
- Rantarata toteutuessaan toisi uusia mahdollisuuksia samoin kuin laivayhteys Pietariin. 

 
Uudet toimintamallit ja kaupan rakenteen murros 
 

- Nettikauppa ohjaa tulevaa kehitystä. Perinteiset kaupan konseptit muuttuvat 
tulevaisuudessa; kauppojen tulee tarjota paljon muutakin kuin perinteistä liiketoimintaa. 
Liiketilojen rooli showroom-tiloina ja palvelupisteinä (mm. tuotteiden korjaukset) korostuu. 
Näin nettikauppoja sidotaan paikkaan. 

 
Vuorovaikutus ja jatkotyö 
 

- Vuoropuhelua tarvitaan enemmän sekä yhteinen foorumi johon tuoda kehittämisideoita 
keskusteluun. Keskustelua tarvitaan systemaattisesti; ei kerran vuodessa vaan liukuvasti ja 
seurannan kera. Tarvitaan yhteinen toimija, kuntien yksittäinen toiminta ei riitä. Se voisi 
olla esimerkiksi Cursor Oy tai maakunnan liitto. 

 
- Tarvitaan uusi johtohahmo tai ”kapellimestari” viemään alueen kehittämistä ja yhteisen 

näkemyksen rakentamista eteenpäin, nyt havaittavissa nurkkakuntaisuutta. Aikaisempi 
edesmennyt maakuntajohtaja oli johtohahmo, sellainen puuttuu nyt. 

 
- Yhden toimijan hankkeiden valmisteluun tulisi sisällyttää mukaan muita potentiaalisia 

”hyötyjiä” parhaan mahdollisen synergiakokonaisuuden saavuttamiseksi. Tarvitaan myös 
yhteistä rahoittamista hankkeissa; PPP- tai elinkaarimallit. 

 
- Mikkelin malli on hyvä esimerkki onnistuneesta keskustan elävöittämishankkeesta. Siellä 

korostuu yhteistyö. Hyvinkää mainittiin toisena hyvänä mallina. 
 

- ELY-keskus koetaan alueen kaupan kehittämistä jarruttavana tekijänä. Ongelmalliseksi 
nähtiin myös, että yrittäjien ja virkamiesten on yleisesti ottaen hankalaa löytää 
aikataulullisesti sopivia tapaamisajankohtia. 
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Ryhmähaastattelut; Kotkan ryhmä 
 
Yhteenveto keskustelusta 
 

Karhulan-Jumalniemen alue koostuu kahdesta osakeskuksesta, joista Karhula on asumisen ja 
erikoisliikkeiden alue, jolla on teollisuushistoriaa ja ominaispiirteinen elävä keskusta (kesäisin). 
Jumalniemi puolestaan on väljä markettialue, jonne saavutaan autolla. 
 
Case-alueella käydään kauppaa toimintaympäristössä, jossa verkkokauppa nähdään yhtäältä 
uhkana, mutta toisaalta myös nykyaikaisena välineenä saada asiakas kauppaan ostamaan tai 
hakemaan tuote paikan päältä. Keskustelussa nähtiin, että vain suuret, keskistetyt kohteet voivat 
kilpailla globaalin tarjonnan kanssa. Liikennejärjestelyillä on suuri merkitys parannettaessa 
kivijalkakaupan kilpailutilannetta. Hyvällä sijainnilla kiinnitetään matkailijoiden ja asukkaiden 
huomio sekä mahdollistetaan vaivaton ja turvallinen pääsy kaupan keskittymiin, jolloin kaupan 
rooli vahvistuu mm. noutopisteenä. 
 
Alueen kauppakohteissa Haminan tapaan tukijalkana toimivat asiakasvirrat haetaan asukkaista. 
Kaupan ala, sijoittajat ja rakentajat tosin kokevat, että asiakasvirtojen ylläpitämiseksi kaivataan nyt ja 
tulevaisuudessa laajempaa paikallista (venäläisistä matkailijoista riippumatonta) asiakaspeittoa, 
koska seudun oma asukaspohja ei täytä kaupan ja erityisesti erikoiskaupan kriittistä massaa. 
Asukkaiden lisäämiseksi koko Karhulan ja laajemminkin koko seudun vetovoimaa vetovoimaa tulisi 
parantaa tiivistämällä yhdyskuntarakennetta, uudistamalla kaupunkitilaa sekä tarjoamalla 
laadukasta ja houkuttelevaa asuntotarjontaa.  
 
Tässä kontekstissa aluetta tulee ensisijaisesti kehittää yhtenäisenä mutta selkeästi kaksinapaisena 
kokonaisuutena. Tässä jaossa Karhula profiloituisi Porvoon tapaan pienipiirteiseksi pikkuliikkeiden 
alueeksi ja Jumalniemi laajojen valikoimien kauppakeskusalueeksi. Liiketoiminnan alueellinen 
pirstominen tai esimerkiksi sirotteleminen useampaan kohteeseen moottoritien varteen ei 
kannata, sillä vetovoima ja kilpailukyky eivät muodostu tarpeeksi suuriksi. Tarvitaan yksi suuri ja 
vetovoimainen keskus, ja Jumalniemi toimisi hyvin tällaisena. Sijainti uuden moottoritien varressa 
luo mahdollisuudet kasvaa suureksi ja tärkeäksi alueelliseksi kaupan keskittymäksi. 
 
Jumalniemen ja Karhulan välistä yhteyttä tulee lisäksi kehittää varsinkin kevyen liikenteen väylien 
osalta niin, että liikkuminen keskusten välillä on helppoa ja miellyttävää. Suunnittelussa tulee 
huomioida tulevaisuuden liikkumistarpeet (joukkoliikenne, yhteiskäyttöautot jne.). Jumalniemessä 
erityisesti autolla liikkumisesta huolimatta alueen sisäinen liikenne ja asiakkaiden liikkuminen on 
tehtävä turvallisemmaksi ja miellyttävämmäksi, esim. kattamalla alue ja/tai sijoittamalla 
pysäköintialueet ja autot yhteen paikkaan alueen sivuun sekä huomioimalla kevyt liikenne 
paremmin.  
 
Tässä tulevaisuusskenaariossa jo lyhyellä aikavälillä ravintola-, lähiruoka ja hyvinvointipalvelujen 
tarjoamisella Karhulassa ja suurten ostosten sekä laajojen valikoimien (ml. nettikaupan 
noutopisteet) tarjoamisella Jumalniemessä on potentiaalia koukuttaa asiakkaat Kotkaan tai 
seudulle – mikä puolestaan ehkäisisi asiakaskunnan valumista suurempiin Kaakkois-Suomen ja 
metropolialueen keskuksiin.   
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Yritysvuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan jalostamisessa eri toimijat on saatettava yhteen. 
Rakennusliikkeet ja kiinteistönkehittäjät ovat aktiivisia toimijoita, samoin yrittäjät ja 
yrittäjäyhdistykset. Yhteydenpitoa ja yhteisponnistuksia tulisi silti lisätä sekä luoda yhteys Karhulan 
ja Julmaniemen yrittäjien välille. Kaupan toiminnan onnistuvuus ja ennusteiden toteumat ovat 
tärkeitä koko toimija-sijoittaja-rakentaja-kolmikantaprosessin kannalta. Keskustelussa esitettiin 
myös esim. yrittäjien yhteistyötä Karhulan keskustan elävöittämisessä. Paikalliset taustavoimat ja 
tekijät ovat tärkeässä roolissa, ja myös yrittäjien itsensä olisi löydettävä toisensa.  
 
Kaupungin rooliksi nähtiin etenkin mahdollisuuksien tarjoaminen ja hyvien edellytysten luominen, 
infra, valvonta, sekä toimiminen asukkaiden näkökulmien välittäjänä. Kaupunki ja muut toimijat 
voisivat myös avata enemmän arkkitehtuuri- ja etenkin rakennuttamiskilpailuja, jotka toimivat 
ideoiden herättelijöinä ja suunnittelun laadun kohottajina. 
 
Selkeää visiota pidetään hankekehityksen onnistumisen kannalta tärkeänä. Visio luodaan 
toimijoiden kanssa yhteistyössä. Alueelle tarvitaan selkeä kaupallinen profiili, joka houkuttaa 
asiakkaita ja helpottaa yrittäjien ja sijoittajien sitoutumista hankkeisiin. 
 
 
Muistiinpanot ryhmähaastattelusta 
 
Karhulan-Jumalniemen alue ja sen rooli seudullisessa tarkastelussa 

 
- Jumalniemi on väljä markettialue, jonne tullaan autolla. Sijainti uuden moottoritien 

varressa luo mahdollisuudet kasvaa suureksi ja tärkeäksi alueelliseksi kaupan keskittymäksi. 
Karhula on puolestaan asumisen ja erikoisliikkeiden alue, jolla on teollisuushistoria.  

 
- Karhulaa ja Jumalniemeä tulee kehittää yhtenäisenä, joskin kaksinapaisena 

kokonaisuutena. Hyvän Karhula-Jumalniemi -yhteyden rakentaminen korostaisi alueen 
kaksikeskustaisuutta vetävällä tavalla. 

 
- Karhulan kanjoni - aikaisempi suunnitelma lähtökohtana tai taustana uudelle kehitykselle. 

 
Karhulan-Jumalniemen alueen dynamiikka 

 
- Mahdollisuus tulla Kaakkois-Suomen kaupan parhaaksi keskittymäksi - tarvitaan 

päämäärätietoista suunnittelua, keskittymistä ja keskittämistä. 
 

- Talouden suhdanteen ja kaupan tilanteen vaikutus alueen kehitykseen. 
 

- Kymenlaakson alueella puuttuu peruskasvu (jos poisluetaan venäläiset), alueen oma 
asiakaskunta ei riitä, eli täytyy myös parantaa asumisen edellytyksiä eli tunnustaa 
esimerkiksi Karhulan vetovoimaisuuden kehittämisen kautta.  

 
- Alueen imagon vaikutus työntekijöiden/asukkaiden/asiakkaiden saamiseen alueelle, 

riskinottoon kannustava positiivinen imago. 
 

- Alueen kehittämisessä täytyy valita asiakasta huomioivia suunta. 
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- Venäläisturistien ja Helsinkiin johtavan moottoritien sekä mahdollisen asukaskannan 
kasvun yhteinen potentiaali, riittäisikö se ylläpitämään suuren kauppakeskittymän tai 
kauppakeskuksen kannattavuutta. 

 
Tulevaisuuden kehitysskenaariot ja mahdollisuudet 

 
- Karhulan-Jumalniemen alue kokonaisuutena, jossa onnistuneesti yhdistyvät kauppa, vanha 

teollisuus ja asuminen, toiminnot nivelletään toisiinsa. Keskustojen kehittäminen suhteessa 
toisiinsa on tärkeää, mutta on huomioitava Karhulan ja Jumalniemen erilaiset profiilit.  
 

- Karhulan keskustan kehittäminen sen omilla ehdoilla ja erityispiirteisiin (esimerkiksi 
historiallisen ympäristön merkitys) tukeutuen, korostetaan kaupunkimaisuutta ja 
tiivistetään ja vanhojen rakennusten parantaminen lähiömäisen rakentamisen sijasta, myös 
olemassa olevien omakotitaloalueiden kehittäminen. 

 
- Ideoita Karhulan keskustan profiloimiseksi: Hyvinvoinnin ja terveyden alue, jossa 

terveyspalveluja (on jo nyt) ja palveluasumista. Laadukasta keskustaympäristöä, joka 
huomioi kaikenikäiset: puistoja, toimiva joukkoliikenne Karhula-Jumalniemi-Kotka -alueelle 
(haasteellinen), jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus, lähiliikuntapaikat. Joki ja 
teollisuushistoria Karhulan brändäyksessä. 

 
- Jumalniemen tulevaisuus monikanavaisena kaupan keskittymänä tai kauppakeskuksena, 

joka houkuttelee sekä venäläisiä turisteja että paikallisia asukkaita. Tunnustetaan Karhulan 
elävyyden säilyttämisen tärkeys - paikallisen asiakaskannan turvaaminen erittäin 
merkittävää kaupan kannattavuuden kannalta. 

 
- Kevyen liikenteen väylien kohentaminen Karhulan ja Jumalniemen välillä sekä Jumalniemen 

pysäköintialueiden ja jalankulun parantaminen turvallisemmiksi ja viihtyisämmiksi. 
 

- Moottoritien merkitys molempien keskustojen kehittämisessä.  
 

- Karhulan ja Jumalniemen erilaiset keskustat toisiaan tukevina ja täydentävinä alueina, 
vastakkainasettelu, joka ei estä molempien alueiden elinvoimaisuutta. 

 
Uudet toimintamallit ja kaupan rakenteen murros 

 
- Liiketoiminnan ja myös kaupallisen alueen (esimerkiksi Karhula-Jumalniemi) täytyy pystyä 

vastaamaan koko ajan kasvavaan kuluttajille kohdistuvaan globaaliin tarjontaan. 
 

- Nähdään, että vain suuret, keskistetyt kohteet voivat kilpailla globaalin tarjonnan kanssa. 
 

- Liiketoiminnan alueellinen pirstominen tai esimerkiksi sirotteleminen moottoritien varteen 
ei kannata, sillä vetovoima ja kilpailukyky eivät muodostu tarpeeksi suuriksi. Tarvitaan 
suuria keskuksia, jotka voidaan sijoittaa moottoritien liittymiin. 

 
- Verkko- ja kivijalkakaupan (kaikki rakennuksissa tapahtuva kaupankäynti) 

yhteensovittaminen, miten liikennejärjestelyillä voidaan mahdollistaa kivijalkakaupan 
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jatkuminen, kaupan rooli noutopisteenä. 
 

- Tarve ostovoiman käyttäytymistä tulevaisuudessa tarkastelevalle selvitykselle. 
 

- Tori.fi -tyyppiset palvelut kaupan ja talouden kannalta. 
 
Vuorovaikutus ja jatkotyö 
 

- Kaupungin tehtävä: mahdollisuuksien tarjoaminen ja hyvien edellytysten luominen, infra, 
valvonta, toimiminen asukkaiden näkökulmien välittäjänä. Kaupunki voi olla myös kilpailija 
yritystoiminnalle, esimerkiksi tyhjät liiketilat. 
 

- Lainsäädännöllä voi olla voimakkaita vaikutuksia liiketoiminnan kehittymiseen, esimerkkinä 
sunnuntaiaukioloajat. 

 
- Arkkitehtuuri- ja rakennuttamiskilpailut ideoineen herättelijöinä, kuitenkin ensin pitää 

kuulla asukkaan mielipide. Rakennuttajakilpailu nähdään suunnitelmien toteutumisen 
kannalta varmempana mallina. 

 
- Kritiikki ELY-keskusta kohtaan. 

 
- Kauppiaan/kiinteistönomistajan näkökulma: pelkät omat voimat eivät riitä, tarvitaan myös 

suurempia tekijöitä. 
 

- Rakennusliikkeiden rooli nähdään sijoittajien roolina merkittävämpänä, sijoittajilla ei ole 
mahdollisuutta pitää hankkeita koossa. Rakennusliikkeet ovat aktiivisia kehittäjiä. 

 
- Ajatukset mahdollisesta yrittäjien yhteistyöstä esimerkiksi Karhulan keskustan 

elävöittämisessä. 
 

- Kaupan toiminnan onnistuvuus ja ennusteet ovat tärkeintä koko toimija-sijoittaja-
rakentaja-kolmikantaprosessin kannalta, paikalliset taustavoimat ja tekijät tärkeässä 
roolissa, alueelle erityisten kaupallisten voimavarojen löytäminen on vetovoimatekijä. 
 

- Rakentaminen itsessään on sivuseikka; kauppapaikan houkuttelevuus, asiakaspotentiaali, ja 
sijoittajat ovat tärkeitä. 

 
- Ideointia alueen mahdollisesta selkeästä kaupallisesta profiilista, johon yrittäjät yhdessä 

voisivat sitoutua, haasteena yksityisten yrittäjien intressien eriäväisyydet. Selkeää visiota 
pidetään hankekehityksen onnistumisen kannalta tärkeänä. 

 
- Asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen. 

 
- Olemassa olevan palvelukokonaisuuden kehittäminen, freesaus, yrittäjien ja 

kiinteistönomistajien yhteistyö olosuhteiden parantamisessa, esim. esteettömyys ja 
viihtyvyys. 


