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Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa Hämeenlinnan kaupunki-
keskustan kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakaskäyntejä 
kaupunkikeskustan alueella sekä vahvistaa positiivista mielikuvaa 

keskustasta ostos-, asuin-, palvelu- ja vierailualueena. 

 

Luomme edellytyksiä kehittyvälle ja elävälle, tiiviille sekä 
ihmisläheiselle kaupunkikeskustalle niin kotina kuin kauppa- ja 

palvelupaikkana. Kaupunkikeskustamme on houkutteleva ja 
siellä viihdytään. 

 

Teemme työtämme jäsenistömme, kaupunkikeskustan yritysten ja 
yhteisöjen, sen asukkaiden, kiinteistönomistajien, siellä työskentelevien 
sekä siellä vierailevien matkailijoiden hyväksi - Hämeenlinnan hyväksi. 

 

 

 

Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry 



Visio 

Hämeenlinna on kehittyvä, elävä, tiivis, 
ekologinen sekä ihmisläheinen niin kotina kuin 

kauppa- ja palvelupaikkana.  

 

Kaupunkikeskustamme on houkutteleva ja siellä 
viihdytään. 

 



ULKOINEN NÄKÖKULMA 

• Kaupallinen keskusta 

– Kaupallisen vetovoiman lisääminen 

– Liiketilojen riittävyys ja saatavuus– oikean kokoisia oikeissa paikassa järkevään hintaan 

   

• Asuminen ja koti 

– Lisää koteja ja monipuolista asuntotarjontaa kaupunkikeskustaan  

– Päättäjät ja virkamiehet luovat edellytykset  uudisrakentamiselle sekä lisä- ja 
täydennysrakentamiselle ja monipuoliselle kestävälle kehitykselle 

 

• Liikenne 

– Keskustan liikenteen ja saavutettavuuden parantaminen 

• Keskustan liikenne- ja pysäköintisuunnitelman toteutuksen edistäminen 

• Joukkoliikenteellä 

• Kevytliikenteellä 

• Kävelypainotteisuudella  

– Huoltoliikenteen toimivuudella 

– Kestävän kehityksen korostaminen kaupunkiliikenteessä 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiset painopistealueet 



ULKOINEN NÄKÖKULMA 

• Vetovoima, elinvoimaisuus ja viihtyvyys 

– Uusia kauppoja ja palveluita 

– Lisää koteja ja asukkaita 

– Lisää luonnonmukaisuutta 

– Ranta-alueiden hyödyntäminen ja kehittäminen 

– Parempi turvallisuus ja  valaistus 
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SISÄINEN NÄKÖKULMA 

• Jäsenistö ja resurssit 

– Kehittää toimintaamme ja palvelujamme koko jäsenistön etujen mukaisesti 

– Hankkia lisää jäseniä ja aktivoida koko jäsenkuntaa mukaan toimintaan  

– Toimia motivoituneena ja sitoutuneena asiantuntijajoukkona 

• Yhdistyksen taloudellinen asema 

– Vakautetaan  ja vahvistetaan yhdistyksen asemaa ja taloutta 

– Varmistetaan riittävät resurssit yhdistyksen toimintaan 

– Suositaan toimintamalleja, joilla hankitaan suoria tuloja yhdistykselle 

– Vähennetään riippuvuutta julkisen sektorin rahoituksesta 

– Jatketaan ja laajennetaan sopimusta kaupungin kanssa palvelujen tuottamisesta ja 
hallinnoinnista keskustassa 

– Kehitetään uusia palveluja ja tapahtumia yhteistyökumppaneiden avulla ja tuella 

• Tapamme toimia 

– Yhteydenpito eri sidosryhmiin 

– Tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestäminen 

– Lausuntojen antaminen, ehdotusten tekeminen  

– Kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin osallistuminen  

– Asiantuntijuuden, ammattitaidon, kokemuksen ja verkostojen hyödyntäminen 

– Vaikuttaminen valmistelun alkuvaiheesta alkaen 

– Yhteistyön tiivistäminen poliittiset päättäjien ja virkamiesten kanssa 
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• Kaupallinen keskusta 

– Keskustan kävijämäärä kasvanut nelinkertaiseksi uuden kauppakeskus Goodman auttamana 

– Goodmanin tavoitteena on tuoda keskustaan 18.000 kävijää päivässä 

– Ihmiset asioivat keskustassa, asioiminen muualle suhteellisesti vähenee 

– Tavoitteena keskustaan uusia nettotyöpaikkoja 500 kappaletta  

– Ihmisten hyvinvointiin liittyvät lähipalvelut sekä vapaa-aikaa tukevat palvelut  
kaksinkertaistuvat 

– Torin ja kävelykadun aktiivisuus ja kaupallisuus kehittyy 

• Asuminen ja koti 

– 2000 uutta keskusta-asukasta (nyt 6900) 8900 

– Keskustassa on tiivis kaupunkirakenne 

– Keskustassa on monipuolinen väestörakenne  

• Liikenne 

– Keskitetyt pysäköintiratkaisut ovat valmiit 

– Joukkoliikenne on lisääntynyt ja Palokunnankatu on joukkoliikenteen väylä 

– Keskustassa on helppo ja turvalista liikkua kävellen ja pyörällä 

– Kehäliikenne ja liikennevalo-ohjaus on kunnossa keskustassa 
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• Vetovoima, elinvoimaisuus ja viihtyvyys 

– Keskusta on Suomen suosituin ostospaikka 

– Keskustan valaistus , istutukset ja  rantareitti ovat viimeisen päälle 

– Keskusta on viihtyisä kaikille ikäryhmille 

• Kehittäminen 

– Raatihuoneenkadun kehittäminen katteelta rautatieasemalle 

– Osallistutaan ja sitoudutaan keskustavisioon ja sen toteuttamiseen 

– Liikenne- ja pysäköintistrategiaa toteutetaan 

• Yhteistyö ja verkostoituminen 

– Kaupungin virkamiehiin ja poliittisiin päättäjiin vaikuttaminen 

– Korkean tason lobbausryhmän perustaminen, jossa mukana kaupungin, järjestöjen ja 
liittojen johtoa 

– Panostaminen yhteistyökumppaneihin  

• Elävä kaupunkikeskustayhdistys  

• Kiinteistöliitto 

• Hämeenlinnan Pysäköinti Oy 

• Hämeenlinnan Yrittäjät 

• Hämeen Matkailu Oy 

• Hämeenlinnan Keskikaupungin Asukasyhdistys  

• Oppilaitokset  

• Seurakunta  

• Kaupunki  / Kehittämiskeskus Oy Häme  
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SISÄINEN NÄKÖKULMA  

• Yhdistyksen taloudellinen asema (2018) 

– Yhdistyksen liikevaihto on  185.000 euroa 
• Jäsenmaksutulot ovat 30 .000 euroa 

• Markkinoiden järjestämisestä saadaan 50 .000 euroa 

• Terassit tuottavat 25 .000 euroa 

• Toripaikkojen tuotto on 50 .000 euroa 

• Muut tuotot 30.000 euroa 

– Kaupungin kanssa on voimassa uusi sopimus palvelujen tuottamisesta. Tarjoamme sekä 
uusia palveluja että vanhoja uusilla paikoilla 

– Olemme laajentuneet  Palokunnankadulle, Linnanpuistoon sekä aseman ja Verkatehtaan 
seudulle vaikuttavuus alue on laajentunut 

• Jäsenistö ja resurssit 

– Yhdistyksellä on riittävät resurssit tehtävien hoitamiseen 

– Meillä on nykyisten lisäksi uusia ja aktiivisia jäseniä, joiden näkemyksiä ja osaamista 
arvostetaan laajasti. 

– Jäsenmäärä 200 sisältäen Goodmanin kauppiaat 

• Viestintä 

– Viestinnän kohdistaminen erityisesti päättäjiin 

– Viestintäsuunnitelma 
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