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• Kaupunki on historiallisesti 

muodostunut kauppapaikan 

ympärille

• Sama vanha periaate pätee 

edelleen: kaupunkikeskustan 

vetovoimaisuus perustuu 

kaupallisen tarjonnan 

runsauteen, ajankohtaisuuteen 

ja elämyksellisyyteen

• Digitaalisuus antaa 

mahdollisuuden luoda illuusion 

elävästä kauppapaikasta 

sielläkin, missä ei ole Pariisin 

ruuhkaa

Kauppapaikka 
ennen, nyt ja 
tulevaisuudessa

Kuva: Eiffel torni vuosina 1900 ja 2016 ©RMN-Grand Palais (MuCEM)/Franck Raux
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• Viime vuosikymmenenä kantakaupungin 

ulkopuolelle on rakentunut kaupallista 

toimintaa, joka on vähentänyt keskustan 

elinvoimaa

• #UKI2030 –strategian ’Oikeenlaista

kemiaa’ mukaisesti Uusikaupunki kehittää 

kantakaupungin kiinteistöjä parantaakseen 

elinvoimaa sekä muutto- ja pitovetovoimaa 

• Väkiluku 15 713 (31.12.2018) pakottaa 

miettimään uudenlaisia, taloudellisesti 

kestäviä ratkaisuja

UKIn
elämysten

kauppa
paikka+



Koe omalla kotisohvallasi runsas, ajankohtainen ja 

elämyksellinen kauppapaikka Uudenkaupungin 

virtuaalikaupungissa

Runsas tarjonta

• Virtuaalikaupungissa on kaupungin suosituimmat 

verkkokaupat

• Tuotetarjonnassa paikalliset erikoisuudet ja 

globaalit trendit koottuna kaupungin omaan 

alustaan

• Paikalliset yrittäjät ylläpitävät toimintaa

Alisenkadulla on verkkokaupan palvelupiste

• Testaa tuotteita sovituskopissa (VR lasit)

• Hae tilaukset ja palauta tuotteet UKIn
elämysten

kauppa
paikka+



Kauppapaikan fyysiset korttelit sijaitsevat Alisenkadun 

molemmin puolin:

• Opastettua virtuaalikauppaa promenadin molempiin 

päihin

• Lasikatteisten tilojen alla tapahtumia

• Kohtaamispaikkoja kesällä koko kävelykadun 

alueella: kahviloita ja ravintoloita

• Valaistukset ja tapahtumat vaihtuvat vuodenaikojen 

mukaan: pimeällä kadun ylle luodaan projisoitua 

arkkitehtuuria 

Kulttuuritapahtumat monitoimisaliin

Keskitetty rakenteellinen pysäköinti UKIn
elämysten

kauppa
paikka+



Runsas 

tarjonta 

ulottuvillasi 

virtuaalisesti 

omalla 

kotisohvalla

Tutustu 

ajankohtaisiin 

tuotteisiin 

show-

roomissa

Treenaa ja koe 

elämyksiä 

itsepalvelujen 

avulla

Nouda 

tilaamasi 

ruoka ja muut 

tuotteet 

palvelu-

pisteestä
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Kaikki tarvittava teknologia on jo 

olemassa, esimerkiksi:

• Digiverkkokauppa maksaa noin 20 € / 

kuukausi, sisältää usein 

reaaliaikainen hinnoittelu kysynnän 

mukaan, esim. WooCommerce, 

MyCashflow, Magento, Shopify, Finqu

• Virtuaalimaailma voidaan rakentaa 

3D-mallin päälle, esim. Trimble

• Digitalisaation kumppanit tarjoavat 

konsultointia ja ratkaisuja, esim. 

Solteq, Solita

Helppo 
ratkaisu lähellä
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Mistä pitäisi 
aloittaa?

Kuva: Uusikaupunki demokatu ©@jjseppa

• Tunnista kilpailuedut: määritä 

kaupunkikeskustan historia ja muut 

parhaat puolet, joita kannattaa 

vahvistaa

• Tee taloudellinen selvitys: määritä 

reunaehdot taloudellisesti kestävällä 

kaupunkikehitykselle

• Kirkasta visio: määritä tavoite, mihin 

kaupunkikehityksellä pyritään lyhyellä 

ja pitkällä tähtäimellä

• Kokeile rohkeasti: etsi keinot, joilla 

pääset tavoitteeseen mahdollisimman 

innostavasti ja realistisesti

• Ota koko kaupunki mukaan
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