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KAUPUNKIKESKUSTAPALKINTO 2013 KEMIIN
”Kemin pieni iso ihme…”
Kemi on tunnettu satamakaupunki ja merellinen portti Lappiin kuten Suomen lumilinna- ja
sarjakuvakaupunki. Valtakunnallinen Elävät Kaupunkikeskustat ry palkitsi nyt 22 000
asukkaan Kemin onnistuneesta ja taitavasta keskustauudistuksestaan.
Palkintoraadin puheenjohtaja Matti Mare perusteli voittajaa puoli vuotta kestäneen
valintaprosessin perusteella seuraavasti:
”Kemi voitti palkintoraadin 54-kohtaisen vertailutaulukon perusteella.
Päämäärätietoinen asennemuutos, tunnelma ja hyvä tuuli vahvistavat aina kilpailukykyä,
vaikka kehittäminen olisi taidelaji ahtaassa taloudellisessa ja kaupallisessa tilanteessa.
Kemi antaa esimerkkiä kaikille pienemmille kaupungeille. Keskustayhdistyksen ja kaupungin
yhteistyö on esimerkillistä. Kävelykatu, Täiköntori ja talvivalaistus ovat vahva rakenteellinen
ensimmäinen vaihe. Ne tuovat valoa muulle keskustankehittämiselle.”
Kemitiimi ry:n toiminnanjohtaja Ari Orava on supliikkimies ja keskustaveturi. Vanhan liiton
keskustavirtuoosi ymmärtää yrittäjiä. Hän osaa keskustatapahtumia kesät ja vaativat talvet.
Kemi on osannut suunnata rakennetukea taitavasti ydinkeskustansa kohentamiseen ja
yhteistyöhön. Keskustassa paikallisuus on huomioitu kävelykatutilaa jäsentävillä ja suojaavilla
säleiköillä. Isoja betonilaattoja on käytetty katupäällysteenä. Kuvanveistäjä Sauli Miettusen
ympäristöteos antaa luonnetta ja iloista ilmettä, huumoriakin.
Aktiivinen kehitystyö avaa nyt mahdollisuuksia kauppakeskus- ja liikekiinteistötoteutuksille,
myös Kemissä – pääoman tuottotavoitteet saavutetaan vain investoinneilla ja
markkinointiyhteistyöllä, yhdessä.

PALKINTORAADIN KOMMENTTEJA:
”Kemistä hyödyntämismallia jokaiseen pieneen kaupunkikeskustaan”
”Taitava yhdistelmä kulttuuriperintöä ja viihtyisyyttä, pohjaa uudelle kaupunkimaineelle”
”Kemin lumilinna ja arktinen Pohjanlahti jo käsitteitä kansainvälisessäkin matkailussa”
”Merellisyys ja pohjoisuus ovat Kemin kaupunki-imagon aitoja, keskeisiä identiteettitekijöitä”
”Kantakaupunki ja avomeri ovat mahdollisuus sekä haaste keskustarakenteen kehittämiselle”
”Miten vahvaa sarjakuvaperinnettä voisi hyödyntää jatkossa kaupunkikuvassa?”
”Tulevaisuudessa lisättävä liikenteen harmonisointia kävelyn ja pyöräilyn hyväksi?”
”Kaikki liikekiinteistöt jo mukaan?”
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”16 VUOTTA ELÄVIÄ KAUPUNKIKESKUSTOJA SUOMEEN”
Yhdistykseen kuuluu laajapohjaisesti kaupunkikeskustatoimijoita ympäri Suomea. Jokainen
yhdistyksen jäsen on mukana kehittämässä aktiivisesti omaa kaupunkikeskustaansa.
Kehittämistyökaluihin kuuluvat esimerkiksi kaavoitus, rakenteellinen ja kaupunkikuvallinen
kehittämistyö, kiinteistöjen ja kortteleiden jalostaminen, kaupallisten toimintojen kehittäminen
sekä erilaiset markkinointi- ja viestintätuotteet sekä elämykselliset keskustatapahtumat.
-

Elävät Kaupunkikeskustat ry:ssä on yli 100 jäsentä lähtien kaupungeista, eri
kaupunkien keskustayhdistyksistä, kaupan keskusjärjestöistä, kaupan
keskusliikkeistä, keskustakehittämisen konsulteista
on perustettu vuonna 1997
kotipaikka on Helsingissä Kuntatalolla
on kattojärjestö suomalaisten kaupunkikeskustojen kehittämistyölle
edistää kaupunkikeskustojen kehittymistä
synnyttää yhteistyötä eri kaupunkikeskustojen osapuolten välille
innostaa investointeihin
edistää asiantuntemusta
jakaa vuosittain keskustapalkinnon
järjestää seminaareja mm. Mäntyharjun kevätseminaari 18.4.2013
vuosikonferenssi on Mikkelissä 28.-29.8.2013
järjestää ekskursioita: 2006 Bilbao, 2007 Genova, 2008 Budapest, 2009 Berliini, 2010
Torino, 2011 Pietari, 2012 Lontoo, 2013 Dresden
Ympäristöministeriö on yhdistyksen päätukija
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14. Kemi
2013
Pokko Lemminkäinen
toiminnanjohtaja / puh. 040 555 3462
Elävät Kaupunkikeskustat ry
pokko.lemminkainen(@)kaupunkikeskustat.fi

