
KORSON 
YRITYSFOORUMI 

1.3.2023



Tilaisuuden 
tavoitteet:

- Aloittaa säännöllinen keskustelu alueen 

yritysten ja kaupungin kesken

- Tänään teemana: Korson, erityisesti 

keskustan kehittäminen

- Kuulla yritysten tarpeista ja 

näkemyksistä alueen kehittämisessä

- Kertoa yrityksille suunnatuista 

palveluista



Korson yritysfoorumi 1.3.
Kahvit Ravintola Villiankassa 17.30 Kiitos Korson Veto, Heini Manninen

Ohjelma alkaa klo 18.00

• Aloitus ja käytännön ohjeet

• Erityisasiantuntija Mirka Järnefelt, Vantaan kaupunki

• Tervetuliaissanat klo 18.05

• Elinkeinopäällikkö Mika Perttunen, Vantaan kaupunki

• Yrittäjyys tulevaisuudessa Korson suuralueella klo 18.10

• Kauppias, CEO Timo Jääskeläinen, K-market Nikinmäki Korso

• Katsaus Korson keskustan kehittämiseen ja kaavoitukseen klo 18.20

• Aluearkkitehti Mari Jaakonaho ja yleiskaavasuunnittelija Eeva-Maria Niemi, Vantaan kaupunki

• Yrityksen sosiaalinen yhteiskuntavastuu ja sen tuomat hyödyt yritykselle klo 18.45

• Johtava konsultti Jonna Heliskoski, SITRA

Teemapöydät klo. 19.00-20.00

Yhteinen päätös auditoriossa klo 20.00-20.15



Teemapöydät klo 19-20

Teema Paikka

1. Mitä yritykset haluavat Korson Keskustan 

kehittämiseltä?

Auditorion lava

2. Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sen 

tuomat hyödyt

Järjestöhuone - auditorion 

vieressä

3. Kaupan kehittyminen alueella Ravintola Villiankka

4. Korson keskustan kaavarunko Ravintola Villiankka

5. Korson Kyläneuvoston tehtävät ja palvelut Lumon aula

Osallistujat kiertävät vapaasti eri pöydissä. Mukana etukäteiskysymykset.

Tilaisuuden päätös auditoriossa klo 20.00



Mika Perttunen

Elinkeinopäällikkö

Business Vantaa

mika.perttunen@vantaa.fi  

puh. 040-35 00 352

Korson Yritysfoorumi 
1.3.2023



Elinkeinopalveluiden päätehtävät

Elinvoiman edistäminen

Kärkiklusterit ja yritysverkostot

Sijoittumispalvelut, Invest In

Talent-toiminta

Hanketoimisto: kaupungin ja elinkeinoelämän 
kehittäminen
BusinessVantaa yrityspalveluverkosto, Yritysneuvonta

Edunvalvonta sekä alueellinen ja kansallinen yhteistyö

Kaupunkikehittämisen tuki, alueiden kehittäminen



Business Vantaan palvelut yrityksille

Yrityksen perustaminen
Koulutus- ja 

kehittämispalvelut
Hankintaneuvonta

Sijoittumis- ja 

Invest In -palvelut

Talent Vantaa

(Kasvua kv osaajista)

Kärkiklusterit

Kiinteistö-, Ruoka-, Lentorahti, 
Korkean osaamisen tuotanto ja 

Kiertotalousklusterit

Rekrytointipalvelut Yrityskummit

Omistajanvaihdos ja 
muutostilanteet

Verkostoitumispalvelut
Kaupunki 

kokeilualustana

Hankkeet

(yritysten kehittäminen, 
esim. digitalisointi, 

automaatio)



Monipuolista vetovoimaa ja viihtyvyyttä

Jatkuvaa oppimista ja ennakoivaa osaamista

Houkuttelevia työpaikkoja 

1
2
3

KASVU- JA ELINVOIMAOHJELMA:

ELINVOIMAINEN JA OSAAVA VANTAA 

Pääteemat



Lisää osaamista 
Vantaalle digi-, etä- ja 
virtuaalioppimisen 
kauttaYritykset 

teknologian 
aktiivisina 
hyödyntäjinä

Tulevaisuuden 
ennakoiva 
osaamisen ja 
osaamistarpeiden 
kartoittaminen

Vantaan 
innovaatioympäristön 
vahvistaminen

Integraatiosta kasvua -
vieraskieliset 
nopeammin 
työmarkkinoille

Klusteritoiminnan 
vahvistaminen ja 
vakiinnuttaminen

Pysyvä toimintamalli  
kasvuyritysten 
tukemiseksi

Nuorten 
yrittäjyyden 
monipuolinen 
tukeminen

Suurten tapahtumien 
houkuttelun ja tukemisen 
vahvistaminen

Tulokselliset yritysten 
sijoittumispalvelut ja 
yksityisten investointien 
houkuttelu

Julkiset 
kaupunkitilat 
eläviksi

Luovien alojen 
kasvun 
vahvistaminen



Mahdollisuuksia yrityksille

Yrityksiä haetaan USA:n 
markkinoille käyttäen hyväksi 
F35-hävittäjähankintaa. Kaikki 
USA:n markkinoista 
kiinnostuneet voivat lähteä 
mukaan: 
https://business.vantaa.fi/fi/aja
nkohtaista/uutinen/gateway-
usa-hanke-avaa-
vantaalaisyrityksille-
vientimahdollisuuksia

https://business.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/gateway-usa-hanke-avaa-vantaalaisyrityksille-vientimahdollisuuksia
https://business.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/gateway-usa-hanke-avaa-vantaalaisyrityksille-vientimahdollisuuksia
https://business.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/gateway-usa-hanke-avaa-vantaalaisyrityksille-vientimahdollisuuksia
https://business.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/gateway-usa-hanke-avaa-vantaalaisyrityksille-vientimahdollisuuksia
https://business.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/gateway-usa-hanke-avaa-vantaalaisyrityksille-vientimahdollisuuksia


Kiitos



Yrittäjyys tulevaisuudessa Korson 
suuralueella

Kauppias, CEO Timo Jääskeläinen,
K-market Nikinmäki Korso



Diplomikauppias Timo Jääskeläinen

Kaupat

1. K-Market Suvela 2010 – 2014

2. K-Market Espoon keskus 2014 – 2018

3. K-Market Kannelmäki 2018 - 2021

4. K-Market Malminkartano 2018 - 2021

5. K-Market Mikkola 2021-> 

6. K-Supermarket Nikinmäki 2021 ->

Koulutus

• Lähihoitaja / ensihoito 1999

• Restonomi AMK 2006

• K-ruokakauppiasvalmennus 2009

• Yrittäjän erikoisammattitutkinto 2015

• Jyväskylän yliopisto EMBA-koulutusohjelma 2021 ->



2.3.202314

1082 kauppiastaYrittäjä
39 000 

työntekijää
Ostot 598 M € Vastuullisuus



2.3.202315

21 Työntekijää Asiakasmäärä 
520 000

600 työtuntia 
viikossa

Avattu 2012 Liikevaihto 
8,97 M €
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6 työntekijää Asiakasmäärä 
183 070

185 työtuntia 
viikossa

Uudistettu 
2021

Liikevaihto  1,5 
M €
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10 000 
tuotetta

Ylivoimaosastot Yli 2000 toivetta Sesongit korostuu



Yhteisöllisyys KehittäminenAsiakaskokemusArvot Palvelut
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Sijainti & 
vetovoima

Yritykset & 
yhteistyö

Palvelut
Sääntelyn 

purkaminen

?



2.3.202321



Korson 
yritysfoorumi
1.3.2023

Mari Jaakonaho
Aluearkkitehti 
Korso, Koivukylä & Hakunila



Innovaatioiden
Vantaa

Kaupunkistrategia 2022-2025



Kaupunkistrategia 2022–2025

Kuusi painopistealuetta, joihin keskitymme

Taloudellisesti
kestävä ja
elinvoimainen
kaupunki

Resurssiviisas
ja hiilineutraali
Vantaa

Hyvät
asukaslähtöiset
palvelut

Eriarvoistumisen
estäminen

Merkityksellistä
työtä
vaikuttavalla
johtamisella

Kukoistavat
kaupunki-
keskukset

#innovaatioidenvantaa







Kestävän kasvun vyöhyke

Kaupunkikeskustan alue

Yleiskaava



Korson
kaavarunko

Koillis-Vantaan liikuntahalli

Lehmustontie 2

Päiväkoti

Nikinmäen
liitosalue

Korson 
keskustan
itäpuoli

Korsontie 60

Korson 

keskusta

Kaavoitusohjelma 2023-25

Maakotkantie



Korson keskustan itäpuoli käynnissä



Korson kaavarunkotyö käynnissä



Kiitos.



Eeva-Maria Niemi, yleiskaavasuunnittelija

Vantaan kaupan 
palveluverkkoselvitys



Vantaan kaupan 
palveluverkkoselvitys (WSP)

• Selvitys tilattiin ja ohjattiin yhteistyössä yleiskaavan, asemakaavan, 
elinkeinopalveluiden ja kiinteistöt & tilat -palvelualueen kanssa. Mukana 
keskusteluissa myös alan toimijat.

• Selvityksen sisältö:

• päivittäistavarakaupan verkko koko kaupungissa

• keskustojen kauppa ja yksityiset palvelut

• (ei kaupan alueita KM)

• Pohjana palveluverkon nykytila ja kehittämisen lähtökohdat

- trendit ja muutosvoimat, kuten verkkokauppa, kestävyys 

- kaupan toimijoiden ja kiinteistökehittäjien näkemykset

• Tuloksena mm. markkinoiden potentiaali ja kaupan mitoitus, tulevaisuuskuvat 
päivittäistavarakaupalle ja palveluprofiilit kaikille keskustoille (vuoteen 2040)

• Tässä esityksessä on hyvin tiivistetysti ja esimerkkien kautta avattu selvityksen 
tuloksia.

Selvitys löytyy Vantaan yleiskaava 2020 nettisivuilta > Selvityksiä vuodesta 2022

https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/yleiskaavoitus/vantaan-yleiskaava-2020


Päivittäistavarakaupan
konseptit ja trendit
• Hypermarketit

- verkon täydentyminen kasvavilla kaupunkiseuduilla, urbaanit 
hypermarketit

• Supermarketit
- Painopiste supermarket-kokoluokassa: valikoiman ja tarjonnan 

monipuolisuus, hintakilpailukyky, vastaaminen asukkaiden 
kysyntään

• Lähikauppaverkosto täydentää, mutta ei riitä yksinään 
asukkaiden kysyntään

• Etniset myymälät
- Ketjuuntuminen, määrän kasvu
- Tärkeää huomioida myös uusien toimijoiden mahdollisuus saada 

liiketiloja 

• Itsepalvelumyymälät

• Palveluiden ja kaupan nivoutuminen yhteen

• Tilatarpeiden kasvu

• Verkkokauppa ja noutopalvelut





Potentiaaliset sijaintipaikat on osoitettu kartalle mm. 
seuraavien kriteerien pohjalta:

• Nykyisen pt-verkon täydennystarpeet 
• Lähialueen asukaspotentiaali
• Saavutettavuus
• Toimijoiden kiinnostus
• Kilpailutilanne

Sijaintipaikat ovat ehdotuksia kaupan palveluverkon 
täydennyksen näkökulmasta. Sijaintipaikat ovat vaihtoehtoisia, 
eikä niiden toteutusedellytyksiä  (maanomistus, kaavatilanne, 
riittävä tila, liikenne, viheralueet ja muut suunnitteluratkaisut) 
ole tässä yhteydessä tarkemmin tarkasteltu.

Huom. karttaan ei ole merkitty kaikkia keskusta-alueelle
sijoittuvia potentiaalisia lähi- tai korttelikauppoja.

Selvitys tuotti tulevaisuuskuvan päivittäistavarakaupan 
verkon kehityksestä hankeohjauksen pohjaksi 

Kaupan nykyverkko: Nielsen IQ päivi ttäistavaramyymälärekisteri 2020. Pohjakartta: Maanmittauslaitos



Korson keskustan 
kaupallinen rakenne -
nykytila

• Paikallinen keskikokoinen keskusta

• Korson keskustan liikerakenne pohjautuu 
päivittäistavarakauppaan ja kivijalkaliiketiloihin, joihin 
sijoittuu suurelta osin kaupallisia palveluita.

• Liikepinta-alaa n. 21 000 k-m2 (pl. muut palvelutilat)

• Itäpuolella painottuu päivittäistavarakaupan tarjonta, 
ei juuri kivijalkaliiketiloja.

• Länsipuolella kaupallinen tarjonta painottuu 
perinteisen kauppakadun varteen sekä aseman 
ympärille



Keskustojen tulevaisuuden 
palveluprofiilit



Kaupan ydinalue

• Tiivis kivijalkakeskusta, maantasokerros pääosin aktiivisessa palvelukäytössä: Muodostaa 
urbaania keskustaa. Alueelle sijoittuu ravintola- ja kahvilapalveluita, kaupallisia palveluita 
sekä korttelikauppoja ja erikoistuneita kaupan myymälöitä.  

• Kauppakeskus, palvelukeskus: Keskukseen sijoittuu supermarketteja ja ketjuvetoisia 
erikoiskauppoja, ravintoloita ja kaupallisia palveluita, myös julkisia palveluita.  

• Kävelykeskusta: Tukee urbaania keskustaa ja lisää viihtyisyyttä. 

• Kaupunkiaukiot ja torit: Paikantavat usein keskustan ja niitä voidaan hyödyntää 
tapahtumapaikkoina sekä liikkuvien palveluiden sijaintipaikkoina. 

Ydinalueen vyöhyke

• Kivijalkapalveluita keskitetysti sopiviin sijaintipaikkoihin, mutta ei niin tiiviisti kuin 
ydinalueella. Maantasossa voi olla myös muuta kuin liiketilaa. 

• Lähikaupat ja kaupalliset palvelut

• Muut toimitilat ja muu yritystoiminta

Kaupan kehityskuva

Kivijalkaliiketiloja kannattaa osoittaa keskeisille paikoille mieluummin enemmän kuin liian 
vähäisesti, jotta saavutetaan tavoitteet keskustamaisesta kaupunkirakenteesta palveluineen.

Päivittäistavarakaupan ensisijainen sijainti
• Nykyiset suuret myymälät keskustoissa ja niiden tuntumassa
• Uudet myymälät 
• (kaikkia tiiviin ydinalueen korttelikauppoja ei ole osoitettu)

Päivittäistavarakaupan vaihtoehtoinen sijainti
• Mahdollinen uuden myymälän sijainti
• Osittain toistensa vaihtoehtoja

Päivittäistavarakaupan yhteyteen kannattaa tutkia myös pienliiketilojen sijoittamista. 
Päivittäistavarakaupat kokoavat asiakasvirtoja, ja niiden yhteydessä muilla lähipalveluilla on 
tyypillisesti hyvät toimintamahdollisuudet.



Kaupan kehityskuva Korsossa

Pohjakartta: Maanmittauslaitos



Yrityksen sosiaalinen yhteiskuntavastuu                       
ja sen tuomat hyödyt yritykselle

Korson yritysfoorumi 1.3.2023

Jonna Heliskoski, johtava asiantuntija, Sitra Lab



Vastuullisuudesta strateginen kilpailutekijä 

"Vastuullisuus ei ole enää hyvien aikojen harrastus. 
Sitoutuminen on kestänyt poikkeusvuodet. Lisäksi sosiaalinen 
vastuu on noussut ympäristövastuun rinnalle."

Pekka Mattila, valtiotieteiden tohtori, 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Professor of Practice



Toimintaympäristön 

muutoksia

1. Sosiaalisen vastuullisuuden sääntelyn ja 
raportoinnin muutokset: esim. sosiaalinen 
taksonomia, ESG

2. Rahoittajien ja sijoittajien vaatimukset muuttuvat

3. Asiakkaiden, työtekijöiden ja kumppaneiden 
arvostukset muuttuvat: esim. merkityksellisyyden 
rooli kasvaa

Valmisteilla EU:n kestävän 
rahoituksen laajennus

Sosiaalinen taksonomia sisältää 
tavoitteita

• henkilöstölle

• loppuasiakkaille

• ympäröivälle yhteisölle

What is the European Union’s social taxonomy? | BBVA

Hyvää kaupalla? - Kauppapolitiikka

https://www.bbva.com/en/sustainability/what-is-the-european-unions-social-taxonomy-for-sustainable-finance/
https://kauppapolitiikka.fi/hyvaa-kaupalla/


Toimintatapojen 

muutoksia

1. Sosiaalinen sponsorointi ja vaikuttavuusinvestointi

2. Moninaisuuden hyödyntäminen

3. Uusia yrityksiä, uusia ratkaisuja

4. Osallistumisen ja omistajuuden kokemus 
nousemassa huomion keskiöön

h ttps://hbr.org/2017/03/teams-solve-problems-faster-when-theyre-more-cognitively-
div erse

https://hbr.org/2017/03/teams-solve-problems-faster-when-theyre-more-cognitively-diverse
https://hbr.org/2017/03/teams-solve-problems-faster-when-theyre-more-cognitively-diverse


Uusi näkökulma – uudet mahdollisuudet

Earthrise

24.12.1968
Apollo 8
William Anders Lähde: Wageningen University & Research Library



Sosiaalisen vastuullisuuden hyötyihin tarttuminen

Uusia velvoitteita vai rohkeasti uutta? Sosiaalinen vastuullisuus korsolaisten yritysten, 
yhteisöjen ja asukkaiden hyvinvoinnin ajuriksi?

Mitä voisimme tehdä?

1. Sosiaalisen vastuullisuuden mahdollisuuksien tunnistaminen eri sidosryhmiä 
osallistaen (asiakkaat, asukkaat, työntekijät, kumppanit, yhteisöt…) 

2. Osallistumisen asiantuntemuksen hyödyntäminen uusien kumppanuuksien avulla

3. Yhteiset tavoitteet ja tekeminen korsolaisten yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden hyväksi 
– Hyödynnetään ”uuden paikallisuuden” nousu yhdessä



sitra.fi

@sitrafund



Teemapöydät klo 19-20

Teema Paikka

1. Mitä yritykset haluavat Korson Keskustan 

kehittämiseltä?

Auditorion lava

2. Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sen 

tuomat hyödyt?

Järjestöhuone - auditorion 

vieressä

3. Kaupan kehittyminen alueella Ravintola Villiankka

4. Korson keskustan kaavarunko Ravintola VIlliankka

5. Korson Kyläneuvoston tehtävät ja palvelut Lumon aula

Tilaisuuden päätös auditoriossa klo 20.00



menti.com

Koodi:

7899 3740

Palautetta tilaisuudesta



Kiitos ja ollaan 
yhteydessä!


