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Johdanto

Yritysvuorovaikutus on ollut kansallisen MAL-verkoston 
keskeinen viime vuosien kehittämisteema. Teema on 
edelleen tärkeä ja ajankohtainen alueiden välisen kil-
pailun näkökulmasta. Menestyvillä alueilla on useita 
yhteisiä tunnuspiirteitä. Yksi niistä on se, että alueet 
huomioivat yritysten ja elinkeinoelämän tarpeet yhdys-
kuntasuunnittelussaan ja päätöksenteossa. Yritysvuoro-
vaikutuksella ja yritysten sijaintitekijöihin panostami-
sella on väliä, niin yrityksille itselleen kuin ympäröivälle 
yhteiskunnalle aluetalouden positiivisina kehitysvai-
kutuksina. Tästä hyvänä käytännön esimerkkinä on 
Googlen palvelinkeskus Haminassa. Suuret kansainväli-
set toimijat eivät laajenna toimintaansa ja tee 350 miljoo-
nan euron investointeja sattumanvaraisesti.   

Tämä raportti on esitys siitä, miten yritysvuorovaikutusta 
voidaan kehittää Karhula-Jumalniemen ja Haminan 
keskustan alueilla ja kuinka saataisiin lisää uusia inves-
tointeja. Raportti liittyy MAL-verkoston Yritysvuorovai-
kutus kaupunkiseutujen suunnittelussa –hankkeeseen. 
Aiemmat pilotointikohteet olivat Pietarsaaren ja Turun 
seudut vuosina 2012 – 2013. Näistä saatuja kokemuksia 
on hyödynnetty Kotkan-Haminan kaupunkiseudulla. 

MAL-verkosto järjesti yhdessä Kotkan-Haminan seudun 
kehittämisyhtiö Cursor Oy:n kanssa kaksi työpajaa. 
Näistä ensimmäinen pidettiin 10.12.2013 Kotkassa. 
Tilaisuuden tavoite oli välittää tietoa Kotkan-Haminan 
seudun suunnittelusta ja antaa yrityksille mahdollisuus 
kertoa maankäytön suunnitteluun liittyvistä tarpeis-
taan ja toiveistaan sekä pohtia keinoja kansainvälisten 
investointien saamisesta alueelle. Työpajan ja hankkeen 
tavoitteena oli valmistella seudullinen teemasuunnitelma 
osaksi seudun strategista yleiskaavaa. 

Toinen työpaja järjestettiin 13.2.2014. Edellisen työpajan 
tarkastelukulmia syvennettiin ja laajennettiin.

Keskeisenä tavoitteena oli 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 oli tunnistaa koko kaupunki-
seudun kannalta merkityksellisiä suunnittelukysymyk-
siä, joista pitää jatkossa käydä laajempaa keskustelua. 
Raportti on kooste käydyistä keskusteluista, yhteenve-
doista ja tarkasteltavien alueiden kehitysmahdollisuuk-
sista ja käynnistettävistä hankkeista. Työpajojen aineistot 
ja tämä raportti löytyvät MAL-verkoston verkkosivuilta 
www.mal-verkosto.fi.

Kiitämme kaikkia yritysvuorovaikutustyöhön ja työpa-
joihin osallistuneita henkilöitä ja sidosryhmiä Kotkan-
Haminan seudulla. Erityiskiitoksen ansaitsee hankkeen 
toteutuksesta vastannut Panu Lehtovuori Livady Oy:stä 
sekä hänen työryhmä Timo Hämäläinen, Mikko Laak, 
Marja Rautaharju ja Janne Vesterinen. Kiitokset myös 
Pauli Korkeakoskelle Cursor Oy:stä. Pauli on ollut 
hankkeen elintärkeä linkki alueen yrityksiin ja elinkeino-
elämän edustajiin.  

Toivomme, että Yritysvuorovaikutushanke Kotkan- 
Haminan seudulla antaa osaltaan uusia näkökulmia 
alueen kehittämiseen. 

Tampereella 11.3.2014

MAL-verkoston koordinaatio

Tero Piippo, projektipäällikkö

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 

www.mal-verkosto.fi
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Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta 
– kauppa ja kansainväliset investoinnit  
yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014

ryhmähaastattelujen  
kysymykset

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

2. Case-alueiden dynamiikka. 
Heikkoudet ja vahvuudet, kaupan kehittämisedel-
lytykset? 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 hankeko-
konaisuuksia eteenpäin, mitkä ovat toimijoiden roolit 
ja vastuut niissä? Mikä taho toimii ankkurina, mitkä 
seuraajina? Miten ankkureiden “siirtoihin” voi vaikut-
taa? Miten luottamuksellisia asioita voidaan käsitellä 
yhdessä viranomaisten kanssa kilpailua vaaranta-
matta? Tarvitaanko uusia toimijoita?

5. Keskustojen näivettyminen. 
Onko löydettävissä sellaisia toimintojen yhdistelmiä, 
palvelumalleja ja logistiikan muotoja, jotka purkai-
sivat vanhojen keskustojen ja uusien kauppakeskus-
ten vastakkainasettelua (vrt. Kuopio tai Kouvolan 
ahdinko)? 

6. Uudet toimintamallit ja skenaariot. 
Onko kaupan rakenne muuttumassa esim. Internet-
kaupan takia? Näkyykö se tilantarpeessa tai typologi-
oissa? 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 elinkei-
noelämän osallistumista? Toiveet yhteistyön malleista 
ja välineistä? 

yritysvuorovaikutus  kaupunkiseutujen  
suunnittelussa –case kotkan-haminan 
kaupunkiseutu

Yritysvuorovaikutushankkeen tavoitteena on auttaa  
Kotkan-Haminan kaupunkiseutua tuomaan yritysten 
ja liiketoiminnan näkökulmia osaksi yleispiirteistä 
kaupunki- ja kaupunkiseutusuunnittelua. Työn tee-
maksi valikoitui seudun toimijoiden tarpeiden mukaan 
“Kauppa ja kansainvälisten investointien yhteydet 
Kotkan-Haminan seudulla” ja tilallisesti kaksi merkittä-
vää kaupan kehittämiskohdetta: Karhulan-Jumalniemen 
alue ja Haminan keskusta. Hanketta toteuttivat MAL-
verkosto, Kotkan ja Haminan kaupungit, Cursor Oy ja 
Livady Oy.

Kotkan-Haminan seudun yritysvuorovaikutustyö käyn-
nistyi syyskuussa 2013 ja nivoutuu osaksi (Tukholma) 

Turku-Helsinki-Kotka-Pietari-kehityskäytävän työsken-
telyä. Kotkan-Haminan seutu sijaitsee E18-moottoritien 
vaikutuspiirissä, joka on nopeasti kehittyvä kansainväli-
nen investointivyöhyke Pietarista Tukholmaan. Kotkan-
Haminan seudun sijainti on erinomainen, sillä se 
muodostaa EU:n ja Venäjän välisen portin. 

Hyvistä lähtökohdista huolimatta kunnat ovat tun-
nistaneet 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 vahvuuk-
sia ja heikkouksia näissä kohteissa on? Millä keinoilla 
kohteista voisi tehdä nykyistä houkuttelevampia 
sijoittumiskohteita?

Hankkeessa järjestettiin kaksi työpajaa joiden tavoite oli 
välittää tietoa Kotkan-Haminan seudun suunnittelusta 
ja  antaa yrityksille mahdollisuus kertoa maankäytön 
suunnitteluun liittyvistä tarpeistaan ja toiveistaan. Hank-
keen työpajatyöskentely käynnistyi joulukuussa 2013 
yritystoiminnan ja maankäytön asiantuntijoille suunna-
tulla tilaisuudella, jossa Helka Kalliomäki piti esitelmän 
E-18 kehityskäytävästä ja laajemmin kehityskäytävistä 

pehmeän suunnittelun välineinä. Tilaisuudessa käytiin 
läpi myös eri toimialojen tilannetta Kotkan-Haminan 
seudulla.

Helmikuussa 2014 järjestettiin seudun toinen työpaja, 
johon osallistui paikallisia kaupan alan asiantuntijoita. 
Keskeisenä tavoitteena oli 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 oli tunnistaa koko kaupunkiseu-
dun kannalta merkityksellisiä suunnittelukysymyksiä, 
joista pitää jatkossa käydä laajempaa keskustelua.
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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 menettä-
mässä vetovoimaisuuttaan – erityisesti erikoistavarakau-
pan osalta. Asiakasvirtojen uhkana ovat ensisijaisesti 
niin seudun kuin seudun ulkopuolisetkin keskukset 
pääkaupunkiseutua myöden sekä verkkokaupat. Osto-
voiman nähtiin lisäksi yleisesti heikentyvän poismuuton 
vuoksi sekä Haminan heikon houkuttelevuuden kor-
keasti koulutettujen keskuudessa takia.

Tulevaisuuden elinvoimaisen kaupan kannalta matkai-
luvirrat 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 kes-
kustan 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.

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. 

haminan keskustan dynamiikka

Investoinnit

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

•  Venäläisten investointien lisääminen on mahdollista, 
potentiaali on tällä hetkellä alihyödynnetty.

•  Keskustelijoiden mielestä olisi toivottavaa, että sijoit-
tajille myytäisiin selkeämmin mahdollisuuksia. 
Poliittisen päätöksenteon on myös oltava ketterää ja 
reagoitava nopeasti aina uusien sijoittajien tarttuessa 
koukkuun.

•  Auto on pääasiallinen saapumiskeino kohdealueelle. 
Kävelykatuajattelu vuorostaan ei ole herättänyt vasta-
kaikua liikeomistajien keskuudessa.

Haminan keskustan vahvuudet

• Maantieteellinen sijainti on vahvuus.

• Pääkaupunkiseutuun verrattuna asumiskustannukset 
ovat edulliset.

• Ainutlaatuinen Haminan keskustassa ilmentyvä histo-
ria on vahvuus ja brändäyksen arvoinen asia; ”Hamina 
ainoa toimiva linnoituskaupunki” ja ”vanha venäläi-
nen/monikansallinen kaupunki”.

• Kauppapaikkana kohdealue koetaan toimivana, sillä se 
koostuu pääasiassa yksikerroksisesta liiketilasta.

Tällä hetkellä Haminaan houkutellaan investointeja 
turvallisella ja vakaalla toimintaympäristöllä sekä maan-
tieteellisellä sijainnilla markkinoiden. Parannettavaa 
koettiin olevan päätöksenteon ketteryydessä yllättävien 
uusien sijoittajien tullessa esiin sekä venäläisten sijoitta-
jien potentiaalin valjastamisessa.

Keskustelussa ei muodostunut selkeää polkua konkreet-
tisille jatkotoimille Haminan keskustan kehittämisessä, 
mutta kysymyksiin yhteistoiminnasta suunnittelijoi-
den kanssa kommentoitiin, että se ei ole ollut riittävää. 
Alueen kehittämisessä ja yhteisen näkemyksen raken-
tamisessa koettiin olevan johtajuusvaje tai selkeän 

johtohahmon puute. Tällä hetkellä ei myöskään tun-
nistettu olevan tarjolla sopivia keskustelufoorumeita 
yhteistoiminnan kehittämiselle. Tässä suhteessa Cursor 
tai maakunnan liitto koettiin potentiaalisimpina vuo-
rovaikutusta jatkossa edistävinä tahoina. Valtio puoles-
taan nähtiin alueen kaupan kehittämistä jarruttavana 
tekijänä. Tämä ilmentyy erityisesti ELY-keskuksen 
toiminnan kautta, mutta keskustelussa viitattiin valtion 
toimiin myös välillisesti esimerkiksi rantaradan puutteen 
muodossa.

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

•  Haastateltujen mielestä on selkeä tahtotila säilyttää 
keskusta elinvoimaisena. Kauppojen karkaamista 
vastaan tehdään jatkuvasti töitä.

Haminan keskustan heikkoudet ja uhat

• Yleinen ”saamattomuus” koetaan heikkoudeksi.

• Päivittäistavarakaupan valuminen keskustan ulkopuo-
lelle on tärkeä uhkatekijä.

• Ohitustie koetaan heikkoutena sillä se panttaa ja estää 
investointeja. Osa turistivirroista jää kehälle. Ohjaus 
ohitustieltä Haminan keskustaan mainittiin tässä kon-
tekstissa tärkeäksi suunnitteluaiheeksi.

• Vaikka turistikauppa on ollut mm. venäläisten lisään-
tyneen matkailun myötä kasvussa, kaupan toiminnan 
kantavana voimana toimivat selkeästi kantahami-
nalaiset. Heidän ostokykynsä ja lukumääränsä ovat 

kuitenkin heikkenemässä teollisuuden rakennemuu-
toksen myötä. Varsinkin korkeakoulutetusta työvoi-
masta on puute; pääkaupunkiseutu vetää osaajia.

• Kaupan asiakkaat ovat siirtyneet Kouvolan ja pääkau-
punkiseudun suuntaan; noin 1/3 Haminan alueen osto-
voimasta (käytännössä erikoistavarakauppa) viedään 
tällä hetkellä alueen ulkopuolelle.

• Tyhjät liiketilat ovat uhka keskustalle. 

• Aluepoliittisena heikkoutena mainittiin alueen raken-
teellinen kytkeytyminen Etelä-Savoon vaikka luontai-
sempi suunta olisi Itäinen Uusimaa.
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tulevaisuuden kehitysskenaariot  
ja mahdollisuudet

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

• Yleisesti tiivistettynä Haminan keskus kehittyy ”ole-
misen keskuksena”, jossa historia ja modernit palvelut 
yhdistyvät”. Kaupan alan yhteistyö laajemmin matkai-
lualan kanssa on jatkossa keskeistä.

• Yhtäältä vapaa-ajan toiminnot korostuvat. Esimerkiksi 
uusi uimahalli ja spa ovat jo tuoneet keskustaan uutta 
nostetta. 

• Toisaalta turistikauppa korostuu; venäläiset ostosmat-
kailijat ohjaavat tulevaa kehitystä. Historia ja paikal-
lisuus nousevat täten keskustassa kaupan kannalta 
tärkeämmiksi kuin suuret valtavirtakaupat.

• Tästä syystä Haminan keskustan imagon rakenta-
minen historian ympärille on tärkeä mahdollisuus. 
Brändäyksessä UNESCO-kytkentä tai vastaava markki-
nointivaltti olisi tässä suhteessa hyvä ponnahduslauta. 
Toisaalta myös Google voisi historian ohella olla brän-
däyksessä 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.

vuorovaikutus ja jatkotyö

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

• Kaavoituksessa pitäisi korostaa enemmän tiettyjä 
asumisen laatutekijöitä (vrt. esim. omakotitaloasu-
minen pääkaupunkiseudulla) uusien asukkaiden 
houkuttelussa.

• Lukion häviäminen keskustasta ja sen näivettävä vaiku-
tus osoittavat, että kaupungin toimet palvelujen sijoit-
tamisessa vaikuttavat kokonaiskuvaan. Toria voisikin 
esimerkiksi tiivistää ja luoda sinne uudenlaisia julkisia 
palveluja kuten kirjaston lukusali tai muu osa. Nuo-
rison huomiointi on tässä suhteessa ja laajemminkin 
keskustan kehittämisessä tärkeää, he tuovat elävyyttä.

• Ilmaisen pysäköinnin takauksen todettiin pitävän kes-
kustan 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; kaup-
pojen tulee tarjota paljon muutakin kuin perinteistä 
liiketoimintaa. Liiketilojen rooli showroom-tiloina ja 
palvelupisteinä (mm. tuotteiden korjaukset) koros-
tuu. Näin nettikauppoja sidotaan paikkaan.

• Tarvitaan uusi johtohahmo tai ”kapellimestari” 
viemään alueen kehittämistä ja yhteisen näkemyk-
sen rakentamista eteenpäin, nyt havaittavissa nurk-
kakuntaisuutta. Aikaisempi edesmennyt maakunta-
johtaja oli johtohahmo, sellainen puuttuu nyt.

• Yhden toimijan hankkeiden valmisteluun tulisi 
sisällyttää mukaan muita potentiaalisia ”hyötyjiä” 
parhaan mahdollisen synergiakokonaisuuden saa-
vuttamiseksi. Tarvitaan myös yhteistä rahoittamista 
hankkeissa; PPP- tai elinkaarimallit.

• Mikkelin malli on hyvä esimerkki onnistuneesta 
keskustan elävöittämishankkeesta. Siellä koros-
tuu 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 osakes-
kuksesta, joista Karhula on asumisen ja erikoisliikkeiden 
alue, jolla on teollisuushistoriaa ja ominaispiirteinen 
elävä keskusta (kesäisin). Jumalniemi puolestaan on väljä 
markettialue, jonne saavutaan autolla.

Alueella käydään kauppaa toimintaympäristössä, jossa 
verkkokauppa nähdään yhtäältä uhkana, mutta toisaalta 
myös nykyaikaisena välineenä saada asiakas kauppaan 
ostamaan tai hakemaan tuote paikan päältä. Keskuste-
lussa nähtiin, että vain suuret, keskistetyt kohteet voivat 
kilpailla globaalin tarjonnan kanssa. Liikennejärjeste-
lyillä on suuri merkitys parannettaessa kivijalkakaupan 
kilpailutilannetta. Hyvällä sijainnilla kiinnitetään mat-
kailijoiden 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 laajem-
paa paikallista (venäläisistä matkailijoista riippumatonta) 

asiakaspeittoa, koska seudun oma asukaspohja ei täytä 
kaupan ja erityisesti erikoiskaupan kriittistä massaa. 
Asukkaiden lisäämiseksi koko Karhulan ja laajemmin-
kin koko seudun vetovoimaa tulisi parantaa tiivistämällä 
yhdyskuntarakennetta, uudistamalla kaupunkitilaa sekä 
tarjoamalla laadukasta ja houkuttelevaa asuntotarjontaa.

Tässä kontekstissa aluetta tulee ensisijaisesti kehittää 
yhtenäisenä mutta selkeästi kaksinapaisena kokonaisuu-
tena. Tässä jaossa Karhula profiloituisi Porvoon tapaan 
pienipiirteiseksi pikkuliikkeiden alueeksi ja Jumalniemi 
laajojen valikoimien kauppakeskusalueeksi. Liiketoimin-
nan alueellinen pirstominen tai esimerkiksi sirottele-
minen 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 tulevaisuu-
den liikkumistarpeet (joukkoliikenne, yhteiskäyttöautot 
jne.). Jumalniemessä erityisesti autolla liikkumisesta 
huolimatta alueen sisäinen liikenne ja asiakkaiden 
liikkuminen on tehtävä turvallisemmaksi ja miellyt-
tävämmäksi, 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 tarjoa-
misella Karhulassa ja suurten ostosten sekä laajojen 
valikoimien (ml. nettikaupan noutopisteet) tarjoamisella 
Jumalniemessä on potentiaalia koukuttaa asiakkaat 
Kotkaan tai seudulle – mikä puolestaan ehkäisisi asia-
kaskunnan valumista suurempiin Kaakkois-Suomen ja 
metropolialueen keskuksiin.  

Yritysvuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan jalostami-
sessa eri toimijat on saatettava yhteen. Rakennusliikkeet 
ja kiinteistönkehittäjät ovat aktiivisia toimijoita, samoin 
yrittäjät ja yrittäjäyhdistykset. Yhteydenpitoa ja yhteis-
ponnistuksia 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. Pai-
kalliset 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 rakennutta-
miskilpailuja, jotka toimivat ideoiden herättelijöinä ja 
suunnittelun laadun kohottajina.

Selkeää visiota pidetään hankekehityksen onnistumisen 
kannalta tärkeänä. Visio luodaan toimijoiden kanssa 
yhteistyössä. Alueelle tarvitaan selkeä kaupallinen pro-
fiili, 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 alu-
eelliseksi kaupan keskittymäksi. Karhula on puo-
lestaan asumisen ja erikoisliikkeiden alue, jolla on 
teollisuushistoria. 

• Karhulaa ja Jumalniemeä tulee kehittää yhtenäisenä, 
joskin kaksinapaisena kokonaisuutena. Hyvän Kar-
hula-Jumalniemi -yhteyden rakentaminen korostaisi 
alueen kaksikeskustaisuutta vetävällä tavalla.

• Karhulan kanjoni - aikaisempi suunnitelma lähtö-
kohtana tai taustana uudelle kehitykselle.
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karhulan-jumalniemen  
alueen dynamiikka

• Mahdollisuus tulla Kaakkois-Suomen kaupan par-
haaksi keskittymäksi - tarvitaan päämäärätietoista 
suunnittelua, keskittymistä ja keskittämistä.

• Talouden suhdanteen ja kaupan tilanteen vaikutus 
alueen kehitykseen.

• Jumalniemen tulevaisuus monikanavaisena kaupan 
keskittymänä tai kauppakeskuksena, joka houkutte-
lee sekä venäläisiä turisteja että paikallisia asukkaita. 
Tunnustetaan Karhulan elävyyden säilyttämisen 
tärkeys - paikallisen asiakaskannan turvaami-
nen erittäin merkittävää kaupan kannattavuuden 
kannalta.

• Kevyen liikenteen väylien kohentaminen Karhulan 
ja Jumalniemen välillä sekä Jumalniemen pysäköin-
tialueiden ja jalankulun parantaminen turvallisem-
miksi ja viihtyisämmiksi.

• Moottoritien merkitys molempien keskustojen 
kehittämisessä. 

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

tulevaisuuden kehitysskenaariot  
ja mahdollisuudet

• Karhulan-Jumalniemen alue kokonaisuutena, jossa 
onnistuneesti yhdistyvät kauppa, vanha teollisuus ja 
asuminen, toiminnot nivelletään toisiinsa. Keskus-
tojen kehittäminen suhteessa toisiinsa on tärkeää, 
mutta on huomioitava Karhulan ja Jumalniemen 
erilaiset profiilit. 

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

• Ideoita Karhulan keskustan profiloimiseksi:  
Hyvinvoinnin ja terveyden alue, jossa terveyspal-
veluja (on jo nyt) ja palveluasumista. Laadukasta 
keskustaympäristöä, joka huomioi kaikenikäiset: 
puistoja, toimiva joukkoliikenne Karhula-Jumal-
niemi-Kotka -alueelle (haasteellinen), jalankulkijoi-
den ja pyöräilijöiden turvallisuus, lähiliikuntapaikat. 
Joki ja teollisuushistoria Karhulan brändäyksessä.

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

• Alueen imagon vaikutus työntekijöiden/asukkaiden/
asiakkaiden saamiseen alueelle, riskinottoon kan-
nustava positiivinen imago.

• Alueen kehittämisessä täytyy valita asiakasta huomi-
oivia suunta.

• Venäläisturistien ja Helsinkiin johtavan moottoritien 
sekä mahdollisen asukaskannan kasvun yhteinen 
potentiaali, riittäisikö se ylläpitämään suuren kaup-
pakeskittymän tai kauppakeskuksen kannattavuutta.

Uudet toimintamallit ja kaupan rakenteen murros

• Liiketoiminnan ja myös kaupallisen alueen (esimer-
kiksi Karhula-Jumalniemi) täytyy pystyä vastaamaan 
koko ajan kasvavaan kuluttajille kohdistuvaan glo-
baaliin tarjontaan.

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

• Liiketoiminnan alueellinen pirstominen tai esimer-
kiksi 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 kivijalka-
kaupan jatkuminen, kaupan rooli noutopisteenä.

• Tarve ostovoiman käyttäytymistä tulevaisuudessa 
tarkastelevalle selvitykselle.

• Tori.fi -tyyppiset palvelut kaupan ja talouden 
kannalta.
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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 vaikutuk-
sia liiketoiminnan kehittymiseen, esimerkkinä 
sunnuntaiaukioloajat.

• Arkkitehtuuri- ja rakennuttamiskilpailut ideoineen 
herättelijöinä, kuitenkin ensin pitää kuulla asukkaan 
mielipide. Rakennuttajakilpailu nähdään suunnitel-
mien 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 mahdol-
lisuutta pitää hankkeita koossa. Rakennusliikkeet 
ovat aktiivisia kehittäjiä.

• Ajatukset mahdollisesta yrittäjien yhteistyöstä esi-
merkiksi Karhulan keskustan elävöittämisessä.

• Kaupan toiminnan onnistuvuus ja ennusteet ovat 
tärkeintä koko toimija-sijoittaja-rakentaja-kolmi-
kantaprosessin kannalta, paikalliset taustavoimat ja 
tekijät tärkeässä roolissa, alueelle erityisten kaupal-
listen voimavarojen löytäminen on vetovoimatekijä.

• Rakentaminen itsessään on sivuseikka; kauppapai-
kan houkuttelevuus, asiakaspotentiaali, ja sijoittajat 
ovat tärkeitä.

• Ideointia alueen mahdollisesta selkeästä kaupal-
lisesta profiilista, johon yrittäjät yhdessä voisivat 
sitoutua, haasteena yksityisten yrittäjien intressien 
eriäväisyydet. Selkeää visiota pidetään hankekehityk-
sen onnistumisen kannalta tärkeänä.

• Asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen.

• Olemassa olevan palvelukokonaisuuden kehittä-
minen, freesaus, yrittäjien ja kiinteistönomistajien 
yhteistyö olosuhteiden parantamisessa, esim. esteet-
tömyys ja viihtyvyys.
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kauppakatujen  
elävöittämis- ja  
uudis tus hankkeita  
australiassa ja  
isossa-britanniassa
Niin Britanniassa kuin Australiassakin on viime vuosina 
keskusteltu laajalti kaupan tulevaisuudesta ja keskusto-
jen näivettymisestä. Keskustelua on käyty vuoden 2008 
finanssikriisin jälkimaininkien lisäksi kolmen selkeän 
kaupan alaa muokkaavan trendin myllerryksessä: 
yhtäältä verkkokauppa valtaa markkinoita, toisaalta liike-
tilat siirtyvät kohti keskustojen ulkopuolisia kauppakes-
kuksia ja kolmanneksi itsenäisten liikkeenharjoittajien 
määrä kasvaa suhteessa ketjuliikkeisiin.

Esimerkiksi Britanniassa markkina-analyysit kertovat, 
että yli 18-vuotiaista brittikuluttajista 85% asioi verkko-
kaupoissa (Conlumino 2013) samalla kun verkkokauppa 
on hyvin lyhyessä ajassa vallannut 12 prosentin markki-
naosuuden vähittäiskaupassa täysin nollasta (Local Data 
Company 2013). Osuuden ennustetaan edelleen kasva-
van 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tarkastelut 
(BCSC 2013) osoittavat myös, että liiketilat kaupunkien 
keskustojen kauppakaduilla vähenevät vauhdilla kun 
ne samalla keskustojen ulkopuolisilla kauppa-alueilla 
taas kasvavat. Toisaalta ketjuliikkeiden osuuden on 
havaittu olevan laskussa. Havaintojen mukaan (Local 
Data Company 2013) vuonna 2012 itsenäisten kauppojen 
osuus nousi 2.4% edelliseen vuoteen verrattuna.

Kehityksen päälinja on kuitenkin se, että kaupunkien 
keskustojen kauppakadut tyhjenevät. Arvioiden (Con-
lumino 2013; Local Data Company 2013) mukaan 31% 
keskustan kaupoista sulkee ovensa vuoteen 2020 men-
nessä ja vuonna 2012 suuret ketjut sulkivat keskimäärin 
20 liikettä päivässä. Tulkintojen mukaan yksi keskeisim-
mistä syistä sulkemistrendille on kauppojen kyvyttömyys 
reagoida kaupan toimintakentän muutoksiin (Local Data 
Company 2013).

Isossa-Britanniassa ja Australiassa paikallis- ja keskus-
hallinnot eivät ole jääneet katselemaan kehitystä sivusta, 
vaan ne ovat tehneet uusia avauksia keskustojen kaup-
pakatujen elävöittämiseksi. Kaupunkien keskustojen 
tyhjenemisen vastatoimien taustalla on ajatus niistä 
enemmän kuin pelkkinä ostoskohteina. Alueita luonneh-
ditaan myös tärkeinä sosiaalisen kanssakäymisen, kult-
tuurin, hyvinvoinnin, luovuuden ja oppimisen alueita, 
joissa sijaitsee kauppojen ohella julkisia toimintoja ja 
toimistotiloja (DCLG 2012).

Yksi kiinnostava uudistushanke on Eteläisessä Austra-
liassa sijaitsevassa Newcastlen teollisuus- ja hiilikau-
pungissa perustettu voittoa tuottamaton Renew New-
castle yhtiö (Renew Newcastle 2014), jonka toiminnan 
puitteissa on innostettu paikalliset asukkaat ottamaan 
pääkadun (Hunter Street Mall) tyhjiä liiketiloja tilapäi-
sesti käyttöön. Asukkaat ovat tuoneet esille harrastuk-
sensa tai toteuttaneet uusia ideoita. Tilapäiset käytöt ovat 
palauttaneet kauppakadun vilkkauden ja tukeneet sen 
liike-elämää. Idea on nyttemmin levinnyt kansalliseksi 
kaupunkiyhteisöjen uudistushankkeeksi. Renew Austra-
lia (2014) kuvaa toimintakonseptinsa seuraavasti:

”Renew Australia on uusi kansallinen sosiaalinen yritys, 
jonka tarkoitus on edistää naapurustojen uusiutumista, 
taloudellista kehitystä, taiteita ja luovien alojen yritystoi-
mintaa eri puolilla Australiaa. Renew Australia työsken-
telee naapuruston yhdistysten ja kiinteistönomistajien 
kanssa, että muutoin tyhjillään olevaa kaupallista tai 
toimistotilaa tai julkisia rakennuksia otettaisiin taiteilijoi-
den, luovien alojen projektien ja yhdistysten tilapäisiin 
käyttöihin.”

Isossa-Britanniassa keskustojen kauppakatuja on puo-
lestaan lähdetty pelastamaan keskushallinnon johdolla. 
Alkajaisiksi pääministeri Cameron tilasi raportin kes-
kustojen tyhjenemisestä ja mahdollisista vastatoimista 
trendin kääntämiseksi (DCLG 2012). Seuranneessa Mary 
Portas Review -raportissa (2011) kuvataan yhteensä 28 
suositusta keskustojen elävöittämiseksi.

Yksi pääviesteistä on, että kauppakatujen kehittämisessä 
pitäisi ottaa huomioon paljon paremmin elämyksiä 
kaipaavien nykykuluttajien odotukset. Pinen ja Gilmoren 
(1998) elämystalouden teesejä seuraten, niin yksittäisten 
kauppojen kuin kauppa-alueidenkin on syytä sopeutua 
jälkiteollisen yhteiskunnan trendeihin, joissa yksilölli-
syys ja liikevierailuista muodostuva kokemus nousevat 
pelkän tavaran kulutuksen yläpuolelle. Portasin rapor-
tissa todetaankin, että keskustojen kauppa-alueiden 
fyysinen olemus ja ilmapiiri ovat avainasemassa asiakas-
virtojen menettämisessä tai houkuttamisessa.

Arkkitehtiopiskelijoiden väliaikaiskäytössä 
oleva liiketila kauppakadulla Sheffieldissä, 
Englannissa. Kuva Timo Hämäläinen.

The Glass Umbrella –pop-up-liiketila Englannin 
Stockportissa. Kaupassa myydään paikallisten 
luovien nuorten tuotteita. Liikkeen takana ovat 
teini-ikäiset veljekset Joe ja Tom Barratt, jotka 
ovat lanseeranneet myös kansallisen Teenage 
Market –konseptin, jossa teini-ikäiset voivat 
yhden päivän ajan kokeilla kauppiaana olemista 
ja saada tuotteitaan näkyville.  
Kuva Timo Hämäläinen.

Pohdintoja kohdealueiden 
kehittämismahdollisuuksista 
kansainvälisten esimerkkien valossa
Kaupan toimintaympäristöjen kehittämiseksi 
on tehty monenkirjavia avauksia eri puolilla 
maailmaa. Kotkan-Haminan seudulla ja 
erityisesti yritysvuorovaikutushankkeen puitteissa 
kehittämiskohteina on kaksi hyvin erilaista 
kaupunkiympäristöä. Haminan keskusta on perinteikäs 
kaupunkikeskusta kun taas Karhulan-Jumalniemen 
alueella korostuu modernimpi ja tilallisesti avarampi 
suomalainen kaupunkiympäristö. Esimerkeissä 
kauppakatujen elävöittämishankkeista Isossa-
Britanniassa ja Australiassa korostuu samankaltainen 

problematiikka kuin Haminan keskustassa. 
Boulderin esimerkki taas havainnollistaa mikä 
merkitys keskustojen ja kaupunkiympäristöjen 
uudistushankkeilla on laajemmin kaupunki-
kehityksessä nykypäivänä. Uuden sukupolven 
osaajat arvostavat laadukasta, viihtyisää ja virikkeitä 
tarjoavaa kaupunkiympäristöä yhä enemmän. Bernin 
tapauksessa vuorostaan esitetään miten sveitsiläiset 
ovat integroineet aikaisemmin yksipuolisena 
liikenneympäristönä esiintyneen alueen kiinteäksi 
osaksi paikallista kaupunkijärjestelmää. 
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Toinen raportin keskeisistä pilareista on, että paikalli-
suus ja tori-tyyppiset yhteisölliset lähestymistavat kau-
pantekoon ovat suositeltava tapa elävöittää keskustoja. 
Erilaiset toritapahtumat tai keskustat laajemminkin tulisi 
nähdä edullisina ja suhteellisen riskittöminä alustoina, 
joissa paikalliset ihmiset ja aloittelevat luovien alojen 
toimijat voivat koittaa siipiään yritystoiminnassa. Bri-
tanniassa on lanseerattu Portasin suosituksen seurauk-
sena esimerkiksi National Market Day –konsepti, jonka 
puitteissa hieman kotoisen Ravintolapäivämme tapaan 
kenestä tahansa voi tulla kauppias päiväksi tai lyhyeksi 
ajaksi.

Prosessimielessä Portasin raportissa ehdotetaan, että 
kauppakatujen kehittämistä toteuttamaan muodoste-
taan ns. kaupunkitiimejä (Town Teams), jotka koostuvat 
kaikista kauppa-alueissa osallisina olevista tahoista. 
Integroidulla lähestymistavalla vältetään tilanteet, joissa 
keskustojen kehittäminen tapahtuu erillisissä siiloissa 
eri virastoissa ja yrittäjistä erillään. 

Greens of Lincolnshire on keskustojen 
kehittämisen yhteisöllisyysnäkökulmaa 
alleviivaava kauppa. Sitä pyörittävät pääasiassa 
vapaaehtoiset ja kaupan tuotto ohjataan 
edelleen keskustan kehittämiseen. Paikallisuus 
houkuttelee alueelle asiakasvirtoja. Greens of 
Lincolnshire sijaitsee Market Rasenin Portas 
Pilots –kohteessa Englannissa. Kuvan lähde 
marketrasenguide.co.uk.
(http://marketrasenguide.co.uk/wp-content/
uploads/2012/06/IMG_38401.jpg)

boulderin keskustauudistus 
inspiroi startup-yrittäjiä
Boulderin kaupunki Denverin kupeessa Coloradossa on 
monitahoisen ja pitkäjänteisen työn ansiosta noussut 
Yhdysvaltojen ”startup-pääkaupungiksi”. Siellä oli esi-
merkiksi tutkimusten mukaan vuonna 2010 kuusi kertaa 
enemmän startup-yrityksiä väkilukuun suhteutettuna 
kuin koko maassa keskimäärin (Hathaway 2013).

Yhdeksi keskeiseksi syyksi Boulderin menestykseen 
paikalliset yrittäjät usein mainitsevan sen, että kaupunki 
tarjoaa hyvän esimerkin Richard Floridan (2012) tee-
seistä kaupungin laatutekijöiden ja menestyksellisen 
yritysyhteisön kytkennöistä. Florida on ehdottanut, 
että nyky-yhteiskunnassa ihmiset kokevat erityisen 
tärkeäksi työpaikkavaihtoehtoja puntaroidessaan missä 
ne sijaitsevat ja miten kohdekaupunki vaikuttaa heidän 
elämänlaatuunsa.

Ulkoilu- ja vapaa-ajan mahdollisuuksien tarjonnan 
lisäämisen ohella Boulder on investoinut keskustansa 
kehittämiseen. Tässä kontekstissa on vuosien saatossa 
erityisesti panostettu kaupungin keskustan pääkauppa-
kadun Pearl Street:in ja sen lähiympäristön uudistami-
seen jalankulkukaupungiksi ja miellyttäväksi olemisen 
paikaksi, Pearl Street Mall:iksi (Carl A. Worthington & 
Associates 2014).

Nykyisin Boulderiä käsittelevissä puheenvuoroissa usein 
mainitaan Pearl Streetin alue startup-yhteisön olohuo-
neena (esim. USA Today 2012), joka on helposti saavu-
tettavissa ja millä on oma roolinsa uusien innovaatioiden 
synnyssä ihmisten tapaamisten ja ajatustenvaihdon 
välityksellä. Keskustauudistuksen voimaa havainnollistaa 
karttavertailu niin kaupallisten palveluiden kuin startup-
yritystenkin kasaantumisesta Boulderissa.

Alhaalla oikealla oleva kartta 
havainnollistaa startup-yritysten 
sijoittumista Boulderin keskustassa, 
loput kolme Pearl Street Mall –alueen 

Muita keskeisiä nostoja raportista ovat suositus kammata 
ja uudelleenarvioida kauppakadun- tai alueen dynamiik-
kaan vaikuttuvat normit ja säädökset sekä kohdentaa 
voimavaroja siihen, että aloitteleville startup-yrittäjille 
olisi tarjolla kustannustaustasoltaan realistisia vuokrati-
loja. Yksi lähestymistapa on Renew Newcastle –konsep-
tin mukainen aktiivinen ”painostus” kiinteistönomis-
tajien suuntaan, jotta he eivät päästäisi liiketilojansa 
tyhjilleen vaan katutila pidettäisiin elävänä esimerkiksi 
väliaikaiskäytöin. 

Britanniassa samaa lähestymistapaa ovat lobanneet myös 
korkeaprofiiliset ei-valtiolliset ja itsenäisten kauppiaiden 
sektoriin kytkeytyvät PopUp Britain ja Empty Shops 
Network vaatimalla, että viranomaiset fasilitoisivat start-
up kauppiaiden pääsyä tyhjillään oleviin liiketiloihin 
erityisesti ”pop-up” –kauppojen muodossa (Empty Shops 
Network 2013; PopUpBritain2013).  

Portasin raportin jälkeen Iso-Britannian keskushallinto 
on ryhtynyt toimiin erilaisten rahoitusinstrumenttien ja 
byrokraattisteknisten muutoksien lisäksi perustamalla 
pilottiprojekteja, joissa enemmin tai vähemmin resurs-
sein yhteensä 350 kauppakatualueelle on vuonna 2012 
muodostettu kaupunkitiimit ja annettu niille valtuudet 
kehittää luovia ratkaisuja omien alueidensa ongelmiin 
(DCLG 2013).

kaupallisten ja ravintolapalveluiden 
tarjontaa. Karttakollaasi muokattu 
lähteistä boulderdowntown.com ja 
startupgenome.co. 
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moottoritie ympä  ris töstä 
vetonaulaksi –  
westside bern-brünnen
Westside Bern-Brünnen Sveitsissä on kiinnostava esi-
merkki luovista tilaratkaisuista, joilla on saatu merkittävä 
liikekeskushanke toteutumaan ja luotu uusia ympäristöl-
lisiä laatuja ekologisella tavalla. Suunnittelun johtajana 
on ollut myös Tampereen keskusareenahankkeesta tuttu 
Daniel Libeskind. 

Kyseessä on kaupan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimintoja 
sekä asumista yhdistelevä hanke, joka sijaitsee Bern-
Brünnenin uudella noin 2 700 asukkaan asuinalueella 
Bernin länsipuolella. Keskus avattiin vuonna 2008 ja 
120 000 neliömetrin kompleksiin mahtuu reilu puoli-
sensataa liiketilaa, kymmenkunta ravintolaa ja baaria, 
hotelli, elokuvateatteri, kylpylä- ja wellness-palveluja sekä 
senioriasumista (ArcDaily 2011).

Erityisen hankkeesta tekee sen sijainti kaupungin 
ohittavan A1-moottoritien päällä. Epätyypillinen tilalli-
nen ratkaisu on itse asiassa mahdollistanut koko hank-
keen. Näin on saatu suurille toimijoille tarvittava skaala 
ja pystytty ratkaisemaan suhde ympäröiviin uusiin 
asuma-alueisiin. 

Westside ei ole perinteinen autoliikenteeseen tukeu-
tuva kauppakeskus vaan se yhdistyy kaupunkiseudun 
S-bahn-, raitiovaunu- ja bussiverkkoon. Ympäröivälle 
alueelle syntyvää autoliikennettä on hillitty keskukseen 
suoraan johtavalla omalla moottoritieliittymällä ja katta-
villa kevyen liikenteen väylillä. Westside toimii porttina 
kaupunkiin saapuville sekä tapaamispaikkana koko 
kaupunkiseudun alueella.

Libeskindin arkkitehtuurin tavoitteena on ollut luoda 
tila jossa on säpinää päivin ja öisin sekä luoda linkki 
kaupungin ja maaseudun välille. Tätä ajatusta tukevat 
erilliset ”päivä- ja yötoimintoja” painottavat aukiot sekä 
näkymät kaupungin ja maaseudun suuntaan takaavat 
ikkunaleikkaukset ulkoseinissä. Julkisivuissa on käytetty 
mm. puuratkaisuja ja vuoristomaisemaa peilaavia mate-
riaaleja, jotka istuttavat kompleksin luonnollisella tavalla 
ympäristöönsä.

Keskus on palvelutasoltaan kuin itsenäinen kaupunki-
keskus, mutta on hyvien liikenneyhteyksiensä avulla 
integroitu muuhun kaupunkisysteemiin ja korkealaatui-
sen arkkitehtuurinsa ansiosta myös matkailukohde itses-
sään. Avajaisia seuranneiden kolmen kuukauden aikana 
Westsidessa vieraili 1.5 miljoonaa kävijää ja nykyisinkin 
noin 15-25 000 per päivä (ArcDaily 2011). Käyttäjiä palve-
lee lisäksi oma älypuhelinsovellus joka pitää heidät ajan 
tasalla esimerkiksi tapahtumista ja avustaa pysäköintipai-
kan löytämisessä (Westiside Bern-Brünnen 2014).

Arkkitehti Daniel Libeskind on kommentoinut (Currey 
2008) hankkeensa taustalla olevan vanha ajatus julki-
sen tilan ja kauppapaikan yhteensulautumisesta mutta 
modernissa kontekstissa. Tässä ajattelumallissa arkki-
tehtuurin rooli korostuu käyttäjien kokemuksen tuot-
tamisessa ja kaupan lomaan sekoittuu kulttuurin sekä 
vapaa-ajan ulottuvuudet. Libeskind illustroi ajatteluaan 
vertaamalla Bernin hanketta Milanon kuuluisaan Galle-
ria Vittorio Emanuele II:een, jota useimmat eivät miellä 
kauppakeskukseksi vaan ikoniseksi rakennelmaksi. Kyse 
ei ole vain seinien luomisesta kauppoja varten – kerta-
käyttölaatikkorakentamisesta moottoritien varrelle – vaan 
ajan hammasta kestävien ratkaisujen tuottamisesta, 
joista useammat sukupolvet voivat nauttia.

Sveitsiläinen arkkitehti Barbara Holzer on arvioinut 
(Bechtel 2006) tämänkaltaisten ratkaisujen olevan jyr-
kässä ristiriidassa huolien tyhjentyvistä kaupunkikeskus-
toista ja elämää sisäänsä imuroivien kauppakeskusten 
kanssa. Holzerin mukaan kyse on enemmänkin kaupun-
kiseutujen monipuolistumisesta erilaisten asukkaiden ja 
turistien tarpeisiin nopeasti kasvavan liikkuvuuden aika-
kaudella. Siinä missä vanhat kaupunkikeskustat antavat 
historiallisia ja tuttuja elämyksiä, uudet keskukset voivat 
tarjota uudenlaisia moderneja ja futuristisia elämyksiä.

Holzer ei näe Westside Bern-Brünnen –keskusta kau-
pungista irrallisena hankkeena vaan noodina moninapai-
sessa kaupungissa, joka ennen kaikkea toimii porttina 
kaupunkiin ja on siten kiinteässä vuorovaikutuksessa 
muun kaupunkiseudun kanssa. Holzer myös muistut-
taa, että kaupungeissa on kyse asumisen, oleskelun ja 
kaupan yhteennivoutumisesta mitä Westside Bern-Brün-
nen edustaa. Paradoksaalisesti vuorostaan monet sveit-
siläiset perinteiset kaupunkikeskustat ovat kehittymässä 
tavanomaisten kauppakeskusten suuntaan kun ihmiset 
muuttavat niistä pois korkeiden asumiskustannusten 
vuoksi kaupunkien reuna-alueille ja samalla kaupat 
yhdenmukaistuvat ketjuliikkeiksi.
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Milanossa sijaitseva Galleria Vittorio 
Emanuele II avattiin vuonna 1877 ja 
toimii edelleen kaupungin keskustan 
tärkeimpänä turismin, ravintolapalvelujen ja 
kaupan kohteena. Kuvan lähde Wikimedia 
Commons.
(http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Galleria_Vittorio_Emanuele_II_Milan_
May_2009.jpg)
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1.  
E18-MOOTTORITIEN KYTKEMINEN  
KIINTEÄMMIN OSAKSI KAUPUNKISEUTUA

Idea  
Moottoritien temaattinen maisemointi, jossa kas-
villisuus, valaistus ja melusuojauksen estetiikka 
muuttuu lähellä olevankaupunkikohteen mukaan. 
Suunnitelmasta järjestetään kansainvälinen 
maisema-arkkitehtuurikilpailu. 

Vastuu 
Liikennevirasto ja kunnat. Risteyksiin rakennetaan 
abstraktit pylonit, jotka konkreettisesti viittaavat koh-
teisiin. Yhtenäinen design osana koko tien maise-
mointia. Vastuu kunnat tai julkis-yksityiset yhteenliit-
tymät. Maisemainterventioiden estetiikka linkitetään 
mobiilisovelluksen (2) käyttöliittymän suunnitteluun.

2.  
MOBIILIT PALVELUT

Idea 
Kotkan-Haminan seudun palveluhakemisto ja 
tapahtumat integroidaan mobiiliksi käyttöliittymäksi. 
Yhteistyötä myös autoihin integroituvien paikannus-
perusteisten laitteiden ja ohjelmistojen kehittäjien 
kanssa. Kielet suomi, ruotsi, englanti ja venäjä. 

Vastuu  
Googlen paikallinen yhteistyöhanke,  
jonka pilotti mobiilisovellus voisi olla.

3. Haminan keskustan kehittäminen

Idea  
Kaikki vanhan Haminan liiketilat integroidaan 
toisaalta perinteisten kauppojen ja toisaalta vajaa-
käyttöisiä tiloja aktivoivien tilapäisten käyttöjen ja 
kokeilujen verkostoksi, jota erityinen keskustayhdis-
tys koordinoi. Linkki mobiilisovellukseen (2).  
Vrt. Esimerkit Britanniasta ja Australiasta. 

Vastuu  
Yrittäjät, kiinteistönomistajat ja kaupunki.

4.  
KARHULAN-JUMALNIEMIEN KEHITTÄMINEN

Idea 
Ahlströmintie ja Kyminlinnantie ajatellaan uudel-
leen urbaaneina bulevardeina, joiden varrelle tilan-
teen mukaan voi sijoittua sekä pikkuliikkeitä että 
suuryksiköitä, pienteollisuutta ja jopa asumista. 
Suuryksiköiden tontit Jumalniemessä muotoillaan 
niin, että julkisivu bulevardille ei ole pitkä. Umpi-
naiset market-boksit ja pysäköinti jäävät taka-alalle, 
ja vaiheittain kehittäminen on helppoa. Rakennus-
rivi erottaa bulevardin moottoritiestä ja luo hyvän 
pienilmaston. Karhulan keskustassa Karhulantien 
ja Vesitorninkadun miljöötä tiivistetään pienimuo-
toisella täydennysrakentamisella. Yhteydet puu-
rakentamiseen ja rakentamisen uuteen teolliseen 
logiikkaan tutkitaan. Kyminlinnantien yhteys rauta-
tieseisakkeeseen ratkaistaan nykyistä paremmin. 

Vastuu  
Kotkan kaupunki, Cursor Oy ja Puuinfo /  
Kymen ammattikorkeakoulu.

5.  
YHTEISTYöfOORUMI JA JOHTAJUUS

Idea: 
Kotkan-Haminan seudun strategisen kehittämisen 
ja yritysyhteistyön alustaksi rakennetaan vaiheittain 
Internetin yli toimiva osallistumis- ja päätöksen-
teon tukijärjestelmä. Järjestelmällä on moderaat-
tori, joka muotoilee yritysten aloitteista ja tarpeista 
hankeaihioita ja tiedottaa prosessista. Hankeaihiot 
toimivat eri toimijoita kokoavina ’ytiminä’ ja suun-
nittelu- ja hankeprosessien syötteinä. 

Vastuu  
Cursor Oy

HANKEIDEAT
Ehdotuksia hankkeiksi ja niiden vastuutahoiksi.

▬► ▬

▬►



Keskeiset esille nousseet tavoitteet yritysvuorovaikutuksen 
syventämiseksi ja kaupan kehittämiseksi

1.  E18-moottoritien kytkeminen kiinteämmin osaksi kaupunkiseutua
Kaupunkiseudun ja alakeskusten imagojen luonti ja ohjauksen parantaminen tieltä käsin.  
Panostamalla seudun eri brändejä korostaviin interventioihin moottoritien varrella ihmisille  
piirtyy kuva seudusta ja sen mahdollisuuksista.

2.  Mobiilit palvelut 
Verkon yli liikkuvaan tietoon keskittyminen ja älykäs moottoritie. Tulevaisuudessa tieto seudun kullakin 
hetkellä ajankohtaisista palveluista saadaan kannettavien verkkolaitteiden ja sovellusten välityksellä.

3.  Haminan keskustan kehittäminen
Haminan keskustan kehittäminen olemisen keskuksena, jossa historia ja modernit palvelut yhdistyvät. 
Ensisijaista on kirkastaa historiaan perustuvaa brändiä sekä kasvattaa kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa.

4.  Karhulan-Jumalniemien kehittäminen
Yhtenäisen mutta selkeästi kaksinapaisen kokonaisuuden luominen. Karhula profiloituu asumisen  
sekä pienipiirteisten pikkuliikkeiden alueeksi ja Jumalniemi laajojen valikoimien kauppakeskusalueeksi.

5.  Yhteistyöfoorumi ja johtajuus 
Yritysvuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan edistämiseksi täytyy perustaa erityinen keskustelufoorumi  
eri toimijoiden saattamiseksi systemaattisesti yhteen. Foorumin pyörittäjältä odotetaan johtajuutta  
yhteisten näkemysten rakentamiseksi ja alueen kehittämiseksi.

 http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/yritysvuorovaikutus-tyopaja_1_kotkan-haminan_seutu_10.12.13
 http://www.mal-verkosto.fi/sparraus/yritysvuorovaikutus-tyopaja_2_kotkan-haminan_seutu_13.2.2014
 http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/yritysvuorovaikutus


