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Saavumme asemalle 



Asemahankkeet Suomessa



Asemahankkeet Suomessa



Asemahankkeissa tunnistettuja
pullonkauloja

• Mistä taloudellisia resursseja? > valtio - kaupungit -
yritykset

• Maan- ja kiinteistönomistuksen mutkikkuus

• Kehittämisen prosessit epäselviä > 1) kenelle kuuluu 
managerointi, 2) käyttäjien osallisuus ja mobilisointi, 
3) hankinta ja vaiheistus?

• Maankäytön suunnittelun ja kiinteistöbisneksen 
erisuuntaiset tavoitteet

• Asemanseutujen tulevaisuuden mahdollisuudet ja 
potentiaalin realisointi?



Teoreettisempi pyrähdys 



Paikan laatu ja yhteysverkostot

paikkapotentiaali

ve
rk

o
st

o
p

o
te

n
ti

aa
li

Verkostopotentiaali: 
yhteysverkostot, sijainti 
yhdyskunta- ja aluerakenteessa          

Paikkapotentiaali:
paikan laatu, paikalliset 
resurssit, paikallinen toiminta 

Tasapainoinen kehitys: 
yhteysverkostot ja paikan laatu 
tukevat toisiaan

Lähde: Bertolini 1998; Hynynen 2005



Asemahankkeiden typologia

Kaupunkikehitys-
hankkeet

Asemien 
renessanssi-

hankkeet

Liikenne-
lähtöiset 
hankkeet

Lähde: soveltaen Kunnas&Meriläinen 2014



Kaupunkikehittämisen kenttä
Kaupungin kehittäminen

(suunniteltu, 
toimintapoliittinen)

Kaupungin kehittyminen
(emergentti, itseorganisoituva)

Materiaalinen 
kaupunki

(rakennettu 
ympäristö, 

liikennejärjestelmä)

Immateriaalinen 
kaupunki
(talous, 
sosiaaliset ilmiöt, 
kulttuuri)

Useimmat 
asema-

hankkeet 
nyt

Lähde: Hynynen, Kolehmainen, Ruokolainen & Vanhatalo 2014



CASE: 
SmartStation / Seinäjoki
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Frami
Itikanmäki

Rytmi-
korjaamo

Aalto -keskus

Rautatie-
asema
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kaupunkimuoto toiminnallisuus paikallisuus tunnelma



”Core” [koree]



Aikomuksista asemanseuduksi?



Lähtökohta ja peruskysymykset

• Lähtökohta:
– On olemassa ”samanmielisyyden saareke” siitä, että asemanseudusta 

kehitetään koko kaupungin laatua ja toiminnallisuutta parantava 
kaupunginosa. 

– ”Samanmielisyyden saareke” ulottuu myös kaupunginosan 
kaupunkimuotoon ja perustoiminnallisuuksiin. 

• Peruskysymykset:
– Kuinka ”samanmielisyyden saareketta” varjellaan ja kehitetään yli ajan 

a) jatkosuunnitteluvaiheessa sekä b) toteutus- ja hankintavaiheessa?

– Kuka omistaa prosessin ja vie sitä eteenpäin? 

– Kuinka eri tahot (esim. maanomistajat, hankekehittäjät, kansalaiset) 
voivat omilla toimillaan ylläpitää ja jalostaa ”samanmielisyyden 
saareketta”? 



Lähtökohtia jatkoprosessiin



Koordinaatiokeinoja 

Kaupunki

Toteuttajat

Kovat
keinot

Pehmeät 
keinot

Kaavoitus
Prosessin fasilitointi

Viestintä ja markkinointi

Osallistaminen

Vuorovaikutus potentiaalisten
asiakkaiden kanssa

Kannattavuus-
laskelmat

Neuvottelut kaupungin 
ja viranomaisten kanssa

Hankkeiden
valmistelu

Lupaprosessit Viranomaisneuvottelut

Arkkitehtuurikilpailu

SmartStation
-koordinaatio



Prosessimalli 



Yhteenveto:
Asemanseutujen kehittämisen 

periaatteet



Avoin 

Suljettu

Suljettu Avoin

Avoimesti ja osallistavasti
”valmiiksi” suunniteltu ja 
rakennettu asemanseutu. 

Suljetusti ja 
suunnittelijakeskeisesti 

”valmiiksi” suunniteltu ja 
rakennettu asemanseutu.

Suljetusti ja 
suunnittelijakeskeisesti 

suunniteltu, mutta 
itseorganisoituvalle 

jatkokehittelylle avoin 
asemanseutu.

Avoimesti ja osallistavasti
suunniteltu, itseorganisoituvalle 

jatkokehittelylle avoin 
asemanseutu (esim. 

muuntojoustavat tilat, 
täydennettävät korttelit, 
täydennettävä rakenne)
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Lopputulos

Lähde: vrt. Huizingh 2011, 2

Asemanseutu ”avoimena innovaationa”?



skaalat

potentiaalit ja autenttisuus

emergenssi

Kehittämisen periaatteita…

integraatio



Skaalat
• Asemanseudut ovat tyypillisesti solmupisteitä, jotka kykenevät 

nivomaan eritasoisia virtoja yhteen, esim. 
– Keskusta / koko kaupunki 

– Kaupunkiseutu / maakunta 

– Suomi ja KV-taso 

• Eritasoisten virtojen solmupisteet omaavat erinomaisen 
verkostopotentiaalin 

• Asemanseutuja on kehitettävä siten, että niiden 
verkostopotentiaali kyetään hyödyntämään täysimääräisesti

• Skaalojen yhteennivominen voi käytännössä tarkoittaa monia 
asioita, esimerkiksi:
– eri liikennemuotojen saumatonta yhteiskäyttöä, ml. kevyt liikenne ja 

yksityisautoilu

– eri virroille suunnatut toiminnot, jotka tukevat toisiaan (esim. 
kaupalliset ja muut palvelut)



Integraatio

• Asemanseutujen perusfunktio on tietysti raide- ja muu 
joukkoliikenne. Yhä useammin niihin integroituu myös monia 
muitakin toimintoja (esim. kauppaa ja muita palveluita, 
toimistorakentamista).  

• Toimintojen integrointi asemanseudulla kytkeytyy eri 
skaalojen yhteennivomiseen. 

• Eri skaalatasot on otettava huomioon asemanseudun 
kehittämisessä: toimintojen tulee olla sopusoinnussa sen 
luontaisten skaalatasojen suhteen.

• Erilaisten toimintojen integroiminen asemanseuduille tulee 
olla synergistä: Joskus synergia voi syntyä myös sellaisista 
asioista, jotka eivät ensikatsomalta näytä sopivan yhteen.  



Potentiaalit ja autenttisuus

• Asemaseutujen toimintojen kehittäminen pitäisi siis yhtäältä 
perustua sekä erilaisten skaalojen yhteennivomiseen että 
toimintojen synergiseen integroimiseen. 

• Toisena lähtökohtana toimintojen kehittämiselle voisivat toimia 
kunkin kaupungin luonnolliset potentiaalit ja identiteettitekijät: 
parhaimmillaan asemanseutu toimii kaupungin käyntikorttina, 
joka kiteyttää jotain oleellista koko kaupungista. 

• Paikalliset potentiaalit ja autenttisuus eivät tarkoita vain 
perinteen kantamista ja säilyttämistä, vaan potentiaaleja ja 
autenttisuuttaa voi myös uudistaa ja uusintaa. 

• Asemanseudun kehittäminen voi olla myös paikka jollekin 
”uudelle avaukselle”, mutta silloinkin sen on hyvä kytkeytyä 
tavalla tai toisella kaupungin muihin kehityslinjoihin. 



Emergenssi

• Asemanseutujen tulee olla eläviä ja kuhisevia, mutta 
suomalaisessa todellisuudessa pelkät asema- ja 
matkakeskustoiminnot eivät useimmissa tapauksissa takaa 
jatkuvaa ihmisvirtaa ja ”pörinää”. 

• Pörinää ja kuhinaa ei voi suunnitella yhtäältä päin, vaan sen 
on ainakin osin synnyttävä alhaalta päin. Näin ollen 
asemanseuduille on kyettävä luomaan edellytyksiä erilaisille 
alhaalta päin organisoituville toiminnoille sekä lyhyellä että 
pitkällä aikavälillä. 

• Lyhyellä aikavälillä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisia 
tapahtumia, pop up –toimintoja ja muita väliaikaiskäytön 
muotoja. 

• Pitkällä aikavälillä alueen tulee mahdollistaa itseorganisoituva 
jatkokehittely (vrt. asemanseutu ”avoimena innovaationa”)



Kiitos!

Ari Hynynen / TTY

Jari Kolehmainen / TaY



Lappeenrannan 
asemanseudun ja keskustan 

kehittäminen

Työpajatyöskentely



Työpajan juoksutus

• Vaihe I (max. 15 min)
– Ohjeistus ja järjestäytyminen Vaihe II (max. 15 min)

• Vaihe II (max. 15 min)
– Käydään selventävä keskustelu teemasta. 

• Vaihe III (n. 40 min)
– Tuotetaan teemaan liittyen mahdollisimman monta konkreettista ideaa 

/ toimenpidettä, joilla Lappeenrannan asemanseutua voisi kehittää. 

• Vaihe IV (n. 20 min)
– Valitaan toimenpiteistä 1-3 keskeisintä, joihin määritellään 

vastuutoimijat, aikatauluhahmotus ja mahdollinen ensimmäinen askel. 

• Vaihe V (n. 30 min)
– Esitellään ryhmittäin valitut toimenpiteet

– Käydään yhteiskeskustelu jatkotoimista



Keskusteluteemat

1. SKAALAT: Kuinka Lappeenrannan asemanseudun 
kehittäminen voisi nivoa yhteen erilaisia toiminnan skaaloja 
keskustassa, koko kaupungissa ja kansallisesti?

2. INTEGRAATIO: Kuinka asemanseudun kehittäminen integroisi 
erilaisia toimijoita ja toimintoja (sekoittuneisuus)?

3. POTENTIAALIT, AUTENTTISUUS JA EMERGENSSI: Kuinka 
asemanseudun kehittäminen auttaisi hyödyntämään ja 
uusintamaan Lappeenrannan potentiaaleja? Kuinka 
asemanseudun kehittäminen tukee alhaalta ylöspäin 
syntyvää kaupunkia (esim. yrittäjyys)?



Kiitos!

Ari Hynynen / TTY

Jari Kolehmainen / TaY


