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Keskusteluteemat 

• Kuinka keskustavision asemanseudun ratkaisu nivoo yhteen 
erilaisia toiminnan skaaloja keskustassa, koko kaupungissa ja 
kansallisesti? 

• Kuinka keskustavision asemanseudun ratkaisu integroi erilaisia 
toimijoita ja toimintoja (sekoittuneisuus)? 

• Kuinka keskustavision asemanseudun ratkaisu hyödyntää 
Kouvolan potentiaaleja sekä tukee ja uusintaa autenttista 
kouvolalaisuutta? 

• Kuinka keskustavision asemanseudun ratkaisu tukee alhaalta 
ylöspäin syntyvää kaupunkia (esim. yrittäjyys)? 



Teema 1. Skaalojen yhteennivominen 
Kouvolan asemanseudulla vaikuttaa olevan samanlainen eri skaalatasoja yhteennivova potentiaali kuin 
monella muullakin suomalaisella asemanseudulla, joiden kehittämistä parhaillaan viedään eteenpäin. 
Kouvolan keskustan näkökulmasta asemanseutu tulisi entistä paremmin kytkeä osaksi ydinkeskustaa, 
vaikka etäisyys nykyiselläänkään  on verrattain lyhyt. Keskustan kompaktissa mittakaavassa sen kuitenkin 
koetaan olevan irrallaan muusta keskuksesta. Muutoin integrointi kaupungin keskustaan voisi tapahtua 
kevyen liikenteen väylillä, jotka jo nyt ovat verrattain hyvällä tasolla. Kytkeytyminen koko Kouvolan ja 
lähikuntien osalta tapahtuu suurelta osin yksityisautoilun ehdoilla, mikä ei poista sitä tosiasiaa, että 
esimerkiksi juna ja linja-autoliikenteen integrointiin on kiinnitettävä lisää huomiota. Yksityisautoilu ja 
esimerkiksi paikoitus tulee kuitenkin ratkaista siten, että se sopii yhteen ydinkeskustan yhtenäistyvän 
luonteen kanssa. Maakunnallisella tasolla on parannettava Kymen kahden keskeisimmän kaupungin – 
Kouvolan ja Kotkan – keskinäistä yhteyttä, koska se on niiden molempien etu (esim. matkailija- ja 
asiointivirrat). Kouvolan erottaa uniikilla tavalla muista Suomen kaupungeista ja niiden asemanseuduista 
sen Venäjän läheisyys. Tämän mahdollisuuden hyödyntäminen edellyttää kestävää johtoajatusta, joka ei 
ole riippuvainen esimerkiksi suhdanteista (vrt. ostosmatkailu).  

Teema 2. Toimintojen integrointi 
Toimintojen integrointi asemanseudulla kytkeytyy eri skaalojen yhteennivomiseen. Eri skaalatasot on siis 
otettava huomioon asemanseudun kehittämisessä. Esimerkiksi asemanseudulle kehitettävien kaupallisten 
toimintojen tulisi olla sopusoinnussa sen luontaisten skaalatasojen suhteen. Tässä mielessä esimerkiksi 
alueelle suunnitellun kauppakeskuksen tulee olla kiinnostava eri skaalatasojen näkökulmasta: sen tulee 
tukea ydinkeskustan kehittymistä (täydentää tarjontaa, eikä tyhjentää), olla koko Kouvolan ja lähiseudun 
näkökulmasta kiinnostava, maakunnallisesti kytkeytynyt (erilainen kuin Kotkan kaupallisten hankkeiden 
profiili) sekä houkutteleva suhteessa venäläisiin asiakkaisiin. Tässä mielessä esimerkiksi ajatukset 
terveyteen ja hyvinvointiin sekä lähiruokaan liittyvistä toiminnoista voisivat olla hyvinkin toimivia, mikäli 
niille löytyy myös taloudellisesti realistinen toteuttamistapa. Yrityselämän näkökulmasta ajatus 
asemanseudun profiloinnista logistiikka-alan tietointensiivisten toimintojen alueeksi vaikuttaa 
kiinnostavalta ja perustellulta.   

 



Teema 3. Kouvolan potentiaalit ja identiteetti 
Skaalojen yhteennivominen ja toimintojen integroiminen liittyvät läheisesti Kouvolan potentiaaleihin ja 
identiteettiin. Kuntaliitoksen vuoksi uuden Kouvolan kokonaista ”kouvolalaisuutta” vaikea hahmottaa, 
koska se on vasta muotoutumassa. Onkin erityisen hieno ajatus, että asemanseutu voisi kehittyä uutta 
”kouvolalaisuutta” symboloivaksi alueeksi. Tähän ajatukseen sopisi hienosti esimerkiksi edellä mainittu 
kauppakeskuksen lähiruokaprofilointi (uuden Kouvolan maaseutumaiset osiot). Rautatieläisyys ja 
laajemmin logistinen osaaminen edustavat edelleen elävää ja uusintuvaa kouvolalaisuutta, jonka 
tuominen vahvasti asemanseudulle olisi hyvin luontevaa. Myös Kouvolan maine sekä talvi- että 
kesäurheilukaupunkina nousi esiin sitä profiloivana tekijänä. Tämän huomioiminen asemanseudun 
kehittämisessä ei kuitenkaan ole helppoa etenkin, kun Kouvolan perinteiset urheilupaikat sijaitsevat 
toisaalla. Toisaalta asemanseutu voisi olla luonteva sijainti sellaisille urheiluelämään liittyville uusille 
aktiviteeteille, jotka ovat Kouvolassa nousussa ja joiden edellytykset kaupungissa kaipaavat kohentamista. 
Tämän ajatus voisi olla yhdistettävissä myös asemanseudun hyvinvointi- ja terveysprofiilin kanssa. Kuten 
keskustelussa nousi esiin, Kouvolan asenneilmapiiri ei viime vuosina ole ollut erityisen helppo monistakaan 
syistä. On siis enemmän kuin perusteltua, että negatiivisuuden kierre katkaistaan ja uusi Kouvola pyrkii 
löytämään sisäisen yhtenäisyytensä. Näitä asioita tarvitaan, jotta asemanseutua voidaan kehittää 
voimakkaasti.  

Teema 4. Emergentti asemanseutu? 
Asemanseudun tulee olla elävä ja kuhiseva. Pelkät asema- ja matkakeskustoiminnot eivät kuitenkaan takaa 
jatkuvaa ihmisvirtaa ja ”pörinää”, vaan sen vetovoimaa tulee kehittää muillakin tavoin. Tässä piilee 
asemanseudun kehittämisen kannalta eräänlainen kaksoishaaste: Yhtäältä asemanseudun uudet toiminnot 
(esim. ”sekoittunut kauppakeskus”) tuottavat vetovoimaa ja saisivat liikkeelle muitakin investointeja. 
Toisaalta ensimmäisten ankkuri-investointienkin liikkeelle saaminen edellyttää riittävää vetovoimaa ja 
”kuhinaa”. Pelkästään tämä seikka kiinnittää huomion asemanseudun erilaisten käyttötapojen aktivointiin 
jo nyt: asemanseutu ja sen läheisyydessä olevat tilaton herätettävä eloon erilaisilla tapahtumilla, pop up –
toiminnoilla ja väliaikaiskäytöillä.  Jotta tämä voitaisiin tehdä kokonaisuuden kehittymistä tukevalla tavalla, 
pitäisi se tehdä suunnitellusti ja organisoidusti, vaikka itse sisällöt rakentuisivatkin alhaalta ylös.  
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Keskustelutilaisuus Oulun kaupunkiseudun 
rakennemallin tavoitteista  
 
Aika: torstai 11.12.2014, klo 8.00 – 12.00  
Paikka: Reykjavik-sali, Technopolis Ydinkeskusta, Sepänkatu 20, Oulu  
 
Tehtävä: Luodaan ja tunnistetaan konkreettiset tavoitteet seudun 
rakennemallille.  
Valmistelussa ovat mukana Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto, 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä MAL-verkosto.  
 
Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumista perjantaihin 5.12.14 mennessä 
osoitteeseen anne.leskinen@ouka.fi tai puh. 044-7031628.  







12.00  Avaus ja työpajan tavoitteet 
 Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto 

   

12.15 MALPE-yhteistyön tulevaisuuden kehittämistarpeet 

 Olli Alho, neuvotteleva virkamies TEM,  MAL-

aiesopimusten  valtio-osapuolen valmistelutyöryhmä 

  

12.30 Tulevaisuuden kuntarakenne ja seudulliset 

instituutiot  MALPE-yhteistyön mahdollistajina 

 Arto Koski, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 

 

12.45 Kohti rationaalista yhdyskuntasuunnittelua ? 

 Jarmo Vakkuri, professori, Johtamiskorkeakoulu, Tay 

 Ilari Karppi, professori, Johtamiskorkeakoulu, Tay 

 

13.15 Kaupunkiseutujen strategisen suunnittelun 

kehitysnäkymiä kansainvälisessä perspektiivissä 

 Vesa Kanninen, tutkija, YTK, Aalto 
 
13.30 Keskustelu 
 

13.45           Kahvit 

  

MAL-YHTEISTYÖN JA HALLINNON KEHITTÄMISEN TULEVAISUUSKUVAT 
Skenaariotyöpajan  ohjelma 11.3 

Työskentelyosio 

Miten eri hallintojärjestelyillä voidaan tukea 

kaupunkiseutujen fiksua kasvua, strategista 

adaptiivisuutta ja vastuullisuutta resurssien käytössä? 

 

14.00 Ohjeistus (Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto) 

 

Käsiteltävät teemat  

  

Teema  1.  Metropolimalli (Ilari Karppi, 

Johtamiskorkeakoulu, Tay) 

 

Teema  2.  Seutukaupunkimalli (Vesa Kanninen,  tutkija, 

YTK, Aalto) 

 

Teema  3.  Kuntayhteistyömalli (Pasi-Heikki Rannisto, 

 Synergos, TaY) 

  

15.10              Yhteenvetokeskustelu  

  

16.00  Tilaisuus päättyy  

  



 

              ASEMAKESKUKSET JA ASEMANSEUDUT 
KAUPUNKIKEHITTÄMISEN 
SOLMUPISTEINÄ, Tikkurila, Vantaa 

 

SEMINAARI 

 

MAL-verkosto, Liikennevirasto, asemakeskus-kaupungit ja yhteistyökumppanit järjestävät yhteisen 
seminaariin Asemanseutujen kehittämisestä, keskeisellä paikalla pääkaupunkiseudun 
asemanseutuhankkeiden vaikutuspiirissä. Tilaisuuden tavoitteena on kertoa Liikenneviraston ja 
jäsenseutujen uusista asemanseutuhankkeista, esitellä hankkeiden kehittämishuomiot ja -linjaukset 
sekä pohtia mahdollisia seuraavia yhteisiä askelia sekä jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä 
asemanseutujen ja keskustan ratapiha-alueiden kehittämishankkeiden osalta.  
 
Aika: torstai 26.3.2015, klo 10.00-16.00 
Paikka: Sokos Hotel Vantaa, Auditorio, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa 

Tilaisuuden taustatyönä ovat Liikenneviraston henkilöliikenteen asemapaikkojen kehitystyö, Valtion 
maanomistajien yhteistyöryhmän työskentely, kaupunkien ja valtion yhteiset Kasvusopimukset, 
jäsenseutujen omat hankkeet sekä MAL-verkoston jäsenistölleen tekemä kysely (kesä-elokuu 2014) 
Asemanseutujen kehittämishankkeiden volyymeista, suunnitelmista, maanomistusoloista ja 
sopimustilanteesta. Tilaisuus on jatkoa MAL-verkoston Asemanseudut kaupunkikehittämisen keskiössä 
- työpajalle toukokuulta 2014. 
 
Tilaisuuden tiedot löytyvät MAL-verkoston Internet sivuilta tilaisuuden ohjelmasivulta. Sivulta löytyvät 
päivitetty ohjelma, oheismateriaali sekä seminaarin jälkeen tilaisuudessa pidetyt alustukset.   
 

http://www.mal-

verkosto.fi/tilaisuudet/asemat_ja_asemanseudut_kaupunkikehittamisen_solmupisteina_26.

3.2015 
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VERKOSTON TALOUS  



Talouden toteuma 1.1.-28.2.2015 

1.1.-28.2.2015 ennuste 

TA  TOT TOT % 1.1.-31.12. 

Myyntitulot/alueet 99 000 11 566 11,7 99 000 

Muut tuet ja avust. 92 500 10 806 11,7 92 500 

Tulot yht. 191 500 22 372 11,7 191 500 

Palkat ja palkkiot 98 700 15 522 15,7 93 130 

Sivukulut 20 300 3 489 17,2 20 950 

Palvelujen ostot 56 700 1 487 2,6 8 920 

Vuokrat 13 400 1 821 13,6 10 940 

Tarv., yms. 1 900 53 2,8 320 

Kaluston hankinta 500 0 0,0 0 

Menot yht. 191 500 22 372 11,7 134 260 



MAL-VERKOSTON MAKSATUSHAKEMUS  
1.6.-31.12.2014 

TOIMINTARAPORTTI  
JA KUSTANNUSERITTELY 

  



Vuoden 2014 talousarvio ja toteuma  



TULEVA TOIMINTA,  
ALUSTAVA AIKATAULUTUS  



2015 Ohryt ja valtiotr:t Verkoston yhteiset seminaarit ja  workshopit, hanketyöskentely Seutukohtainen työskentely  

Tammi- 
helmi 

Valtio-työryhmän MAL-
aiesopimustapaaminen 
15.1.2015, VM 

• JULMA-työpalaveri  21.1.2015, Otaniemi 
• UZ III kick off 22.1.15,  SYKE 
• JULMA-ohry ministeriössä 30.1.215 
• JULMA-työpajan suunnittelupalaveri 17.2.15, TRE Virastotalo 

• Jyväskylän neuvottelut Mal-
yhteistyöstä, 9.1.15 

Maalis Ohryn kokous 
27.3.2015 
Kuntatalo  

• JULMA-työpalaveri  4.3.2015 Seututoimisto, TKS 
• Asemanseutu-seminaari 26.3.15, asemakeskushankkeet; MAL-

verkosto, LIVI  ja jäsenkaupungit, Tikkurila 
•  JULMA työpaja 1. (Aalto, Tay, MAL-verkosto) Kuntatalo 11.3.15 

 

Huhti -
touko 

• JULMA-asiantuntijapaja – kilpailu kaavoituksessa, Aalto & UML 
• JULMA työpaja 3: Palvelujen saatavuus ja yhdyskuntarakenne; 

Tay JKK, MAL-verkosto, Aalto, 21.5.15, Tay/ Pinni, TRE 
• ENDURANCE webinaari 8.5.15; Motiva, ohry, MAL-verkosto. 
• Kaupunkitutkimuksen päivät, 11.-12.5.15 Tre, JULMA-alustus 

• Älykäs Kajaani-työpaja 5.-6.5.15, 
SmartCity Seminar/ Oulu. 

• Treen seudun Tonttipäivä 

Kesä Ohryn kokous? • UZ III työpaja 1: Keskus-palveluverkko kaupunkiseutujen 
suunnittelussa, 1.6.15, SYKE tai LIVI  

• JULMA hankekokous Fiskarsissa, 2 pvää 4.-5.6.15  

• Iisalmen sparraus? 

Elo-syys Ohryn kokous? 
Verkoston arviointi,  
palaute 
 

• JULMA työpaja: segregaatio, asuinalueiden erilaistuminen, 
Aalto, ARA, YM (MAL-verkosto?) 

• Asuntotuotannon hinta ja laatu, kutsutyöpaja (alustava)  
• ENDURANCE-työpaja, Motiva, LIVI, LVM, MAL-verkosto JA/Tai 

Vähähiilisen liikenteen workshop kunnille ja yrityksille: MAL-
verkosto, LVM, YM 

• Jyväskylän Seutu-Kymppi, Jkylä, 
Muurame ja Laukaa 

• TKS Liikennejärjestelmä 
kehittämispäivä 24.9.15, TRE 

Loka -
marras 

Ohryn kokous? 
Verkoston arviointi,  
jatkomahdollisuudet 

• UZ III työpaja 2: kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne 2030  
• JULMA työpaja-mahdollisuus 
• Seudullisen suunnittelun välineet seminaari, (alustava), 

kehittämisaluemenettely, yhteinen yleiskaava, RASUt ja RAMAt 
• Seudullisen raideliikenteen asemat- workshop, MAL-verkosto,  

Vetovoimaiset ja vähäh. asemanseudut/PKS, Lahti, Tre, Turku? 

• MASTOn kehittämispäivä 1.10.15, 
TRE 

joulu  Ohryn kokous? JULMA loppuseminaari: tulokset ja kehittämisehdotukset 
valtioneuvostolle ja seuduille 

 


