
Elinvoimaiset asemanseudut 

vähähiilisen kaupungin 

käyntikorttina

Työpajojen tulokset 28.1.2016



Työpaja 1: 

Asemanseutujen 

kehittämiskonseptit sekä 

taloudellinen potentiaali ja 

investointimallit



Työpaja 1. Asemanseutujen kehittämiskonseptit sekä 

taloudellinen potentiaali ja investointimallit

• Työpajan vetäjinä: Ari Hynynen ja Seppo Laakso, keskustelua kirjasi Susanna Harvio, 
Sweco ja Susanna Kankaanpää, HSY

• Asemanseudut ovat usein keskeisiä kohtia kaupunkirakenteessa tai kaupunkiseutujen 
verkostoissa, ja monesti kaupungit ovat rakentuneet rautatieasemien ympärille. 
Keskustojen tiivistämistrendin ja lisääntyneen liikkuvuuden ansiosta asemanseuduista 
on tullut arvokkaita kehittämiskohteita, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia koko 
kaupungin tulevaisuudelle. Jotta tätä potentiaalia ei menetettäisi nopean 
hyödyntavoittelun toivossa, tarvitaan tarkkaan pohdittuja kehittämiskonsepteja. 
Millaisilla konsepteilla, prosesseilla ja investointimalleilla asemanseutuihin tulisi 
tarttua? 

• Työpajassa toimittiin kahdessa ryhmässä, osallistuja sai valita kumpaan keskusteluun 
liittyy

– A) Kehittämiskonseptit / Ari Hynynen

– B) Taloudellinen potentiaali ja investointimallit / Seppo Laakso

– Keskustelu suomeksi ja englanniksi, osassa keskusteluja mukana director Henk J.M. 
Bouwman, UiP urban producers London & Netherlands

– Ensimmäisen ryhmän osalta keskustelua käytiin kaikki yhdessä saman pöydän 
ympärillä, mutta menetelmää vaihdettiin keskustelun aktivoittamiseksi



A) Asemanseutujen konseptit

- Jokaisella asemanseudulla pitäisi olla oma juttunsa, ei pidä kopioida eurooppalaisia malleja, identiteetti tärkeää

- Konseptit kasvavat kaupungista, juurtuu siihen, erilaiset elämäntyylit

- Asemanseudut profiloituvat paikaksi, ei vain asemanseuduksi

- Asemanseudut ovat kahden liikkumismuodon kohtauspaikka. Vaikka asema liikennejärjestelmän solmukohta ei 

olisi liikennettä ilman käyttäjiä – käyttäjät lähtökohtana

- Mietittävä asemanseutuja kehitettäessä; mitä tarvitaan (tarve) ja mitä tavoitellaan

- Liikenne & talous & elämäntyyli

- Elävä asemanseutu tarjoaa matkustajille palveluita ja elämyksiä, toimintaa 24/7

- Tarvitaan palveluja ja joustavuutta, mm. kauppa muuttuu. Erityisesti pienillä asemanseuduilla palvelut keskiössä. 

Arvo asemalla liikkumispalveluille, muutoksen nopeus kasvamassa, ihmisten preferenssit muuttumassa, 

rakenteiden on oltava joustavia ja käyttötarkoitusten muuttaminen helpommaksi jolloin investointien riski vähenee

- Julkisten ja yksityisten toimijoiden rooli on keskeinen. Yritysten sijoittumispreferenssien muutos: toimistoyritysten 

tärkein tekijä hyvät joukkoliikenneyhteydet (muuttunut 20 vuodessa)

- Tunnistettava, että on erilaisia asemia; liityntäpysäköintiasema vs. kaupallinen keskus. Tarviiko kaikkia 

asemanseutuja kehittää paikkoina, vaan osa kylminä, funktioasemina? Suomessa varanto niin huikeata, jos 

Suomen kaikkia asemanseutuja kehitetään, niin toimintoja ei riitä kaikkialle. Pitäisi tunnistaa tärkeimmät asemat, 

joku asema on vaan asema, jossain muualla on potentiaalia muuhun  Potentiaalin löytäminen on tärkeää

- Miten matkakeskusten kehittäminen eroaa asemanseudusta? Matkakeskus oltava osa asemanseutua. Onko 

asuminen se joka erottaa asemanseudun matkakeskuksen suunnittelun? 

- Matkakeskus + kauppa = hajottaako olemassa olevaa rakennetta?



A) Asemanseutujen prosessit

- Konseptit voidaan nähdä kehityspolkuina, prosesseina

- Huomioita toimintojen väliaikaisuus  esimerkiksi kontit

- Tärkeää millaisia käsitteitä käytetään (esim. asemanseutu vs. matkakeskus)

- Prosessin alkuvaiheessa tarvitaan jo ”identiteettipohdintaa”

- Varmistettava, miten toteutuu aito avoimuus

- Showroomit voivat toimia asemanseuduilla (vrt. laituri ja kontit)

- Matala kynnys osallistumiselle

- Asukkaat! Palvelujen käyttäjien tarpeet tunnistettava

- Julkisilla ja yksityisillä toimijoilla merkittävä rooli

- Kuntalaistapaine vs. taloudelliset intressit  eivät aina kohtaa

- Porkkanoita maaomistajille? 

- Riittääkö volyymi kehittää kaikkia? Tunnistettava mitkä ovat tärkeimmät 

- Karikoiden tunnistaminen tärkeää jo alussa

- Uudet palvelut: verkkokauppa, noutopisteet

- Asemanseutujen väliselle kehittämisverkostolle voisi olla tarvetta  koordinoi yrityksiä, hallintoa jne

- Primus motorilla tärkeä rooli – kunta/kaupunki?

- Päijät-Hämeen liiton kassa tehdään Innovaatiokaavaa, useampia asemanseutuja, pyrkii kokoamaan porukat 

yhteen, asukkaat, yritykset, suunnittelijat, kaikille mahdollisuus sanoa ideansa ja mielipiteensä (jo ennen 

kaavoitusprosessia)

- Kehittämisen haasteena omistajuudet







A) Asemanseutu konseptit ja prosessit, yhteenveto

1) Lähtökohdat on hyvin erilaiset
- Ei yleistä konseptia

- Pyritään löytämään paikallinen identiteetti

- Hyväksytään se, että alueet ovat erilaisia

- Konsepti kasvaa paikallisuudesta

2) Paikallisuus elää paikallisissa ihmisissä

- Aito avoimuus kehittämisessä tarpeen

- Esimerkkeinä showroom, Laituri, kontit

- Matala kynnys mielipiteen esiin tuomiseen 

- Kuntalais-asukas painetta, jolla väännetään kättä taloudellisten intressien kanssa

3) Tarvitaan porkkanoita tahoille, joilla on resursseja

- Innovaatiokaava (kuten Päijät-Hämeessä) hyvä esimerkki; eri toimijoita koottu 
yhteen: asukkaita, hankkeita ja investoreita

- Asemanseutujen kehittäminen edellyttää, että joku vetää hanketta ja toimii 
moottorina

- Tarvitaan hankerahoitusta kokeiluille



B) Investointimalli ja taloudellinen potentiaali

- Asemanseudut toimivat kokeilualustoina, myös rahoituksen näkökulmasta

- Ihmisten liikkuminen tarkoittaa myös rahan liikkumista

- Taloudellisen potentiaalin määrittelyn kannalta tarpeet, volyymi/kysyntä tulee 

tunnistaa; asukkaiden tarpeet (mm. palvelut pendelöinti), työpaikat, investorien

tarpeet  ” you should start with what is needed, local identity, attracting local 

business, then setting your target”

- Tarvitaan kehittämiseen kiinnostusta (investorien kuuleminen)

- Rahoitus ja investointiratkaisujen osalta nostettiin esiin myös joustavuuden tarve 

sekä luottamus toimijoiden välillä

- Uudet vapautuvat rata-alueet  millaista taloudellista potentiaalia näissä on? 

- Potentiaali riippuu, millaisesta keskuksesta/ seudusta puhutaan, eri 

mittakaavatasoisia keskuksia

- Location, location, location; omien vetovoimatekijöiden tunnistaminen

- Kyseessä myös talouden siirtymä, mixed places: asuminen ja työpaikat



B) Investointimalli ja taloudellinen potentiaali

- Rahoituksen sopiminen (toteutussuunnittelu) neuvottelumenettelyn kautta

- Maanarvon nousun kautta rahoitetaan kehittämistä, Suomessa maat yleensä myydään 

eteenpäin, Euroopassa myös muita tapoja

- Rahoitus sovitaan kolmivaiheisen prosessin kautta yhdessä 1) tunnistetaan tarpeet 

toimijoiden kanssa 2) laaditaan yhteinen sopimus sekä periaatteet 3) tarvitaan joustavuutta

- Riskien tunnistaminen tärkeää sekä demand /kysyntä  jaetaan riskit (huomioidaan 

sopimuksin ja periaatteissa)

- Hankerahoitus; esim Seinäjoella Tekes-rahoitteinen hanke, aiesopimusta laaditaan

- Usein tarvitaan useita rahoittajia 

- Kaupunki voi toimia vuokralaisena asemanseudulla

- Asemanseudut kokeiluympäristöjä luonnostaan

- Esimerkki rahoituksesta: Rotterdam, the city room financed by the city, the civic society 

collaborating with the costs, agreement (not official), loyalty cards for 20 years, city invested 

about 1/6 of city room, rest from private companies, civic society, room used also by 

businesses, firms need to think there’s something for me too





B) Investointimalli ja taloudellinen potentiaali, 

yhteenveto

1) Asemanseutujen kehittäminen edellyttää taloudellista potentiaalia

- Asemat kuitenkin valtavan erilaisia. 

- Taloudellisen potentiaalin määrittelyn kannalta tarpeet, volyyymi/kysyntä 

tulee tunnistaa; asukkaiden tarpeet (mm. palvelut pendelöinti), työpaikat, 

investorien tarpeet

- Tarvitaan kehittämiseen kiinnostusta (investorien kuuleminen)

- Myös riskien tunnistaminen tärkeää 

- Pasila esimerkkinä, missä tehtiin yhteinen sopimus. Mukana hankekehittäjä 

ja maaomistajat, maat myydään (kaupunki ja valtio)  maanarvon nousu

2) Palvelut oleellinen tekijä

- Välttämättä perinteinen kauppakeskus ei oikea konsepti. 

- Julkisia palveluita asemanseuduille, kaupunki voi toimia vuokralaisena?

3) Rahoitus ja investointiratkaisuissa tarvitaan yhteistä sopimista ja 

toimijoiden välistä luottamusta



Työpaja 2: 

Tehokasta maankäyttöä ja 

laadukasta asumista 

asemanseuduilla 



Työpaja 2. Tehokasta maankäyttöä ja laadukasta 

asumista asemanseuduilla  

 Vetäjinä Miliza Ryöti, HSY ja Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto, 

muistiinpanoja kirjasi Mikko Pusa, HSY 

 Hyvin saavutettavat paikat ovat houkuttelevia monille toiminnoille, myös 

asumiselle. Asemanseutujen kehittämisessä keskeisinä arvoina pidetään 

maankäytön tehokkuutta, toimintojen monipuolisuutta ja yhdyskunnan 

vähähiilisyyttä. Työpajassa etsitään reseptiä toimintojen sopivaan 

sekoittamiseen, asumisen, liikenteen ja palvelujen koktailiin. Lisäksi 

mietitään elävään asuinympäristöön, yleiseen viihtyisyyteen ja asumisen 

laatuun vaikuttavia asioita. 
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Asumisen kriittiset laatutekijät asemanseuduilla

 Asumisen tarjonta ja vaihtoehdot

 Erilaiset asumisen vaihtoehdot kävelymatkan päässä

 Aseman välitön läheisyys tiivistä ja korkeaakin, vaikutusalueelle tiivistä 

puutarhakaupunkia

 Asuminen, lifestyle: talotyypit edustavat mielikuvia asumisen statuksesta. Suomessa ei 

nyt käytössä likikään kaikkia talotyypin ja asuntojen hallintamuodon kombinaatioita 

markkinarako ja uuden statuskuvaston mahdollisuus?

 Asemanseudun ympäristön laatu

 Aseman toimivuus ja laatu, helpot ja laadukkaat kulkureitit

 Asema voi olla maamerkki, jonka tulisi erottua kaupunkirakenteessa, näkyä ja kuulua. 

 Ympäröivä eheä ja ”sivistynyt” korttelirakenne. ”Taskupuistot” tuovat viihtyisyyttä, isot 

viheralueet turvattomia ja tilan haaskausta

 Melu, tärinä ja muut asumisen reunaehdot, mitä ollaan valmiita sietämään?

 Tiiveys ≠ betonihelvetti tai tornikeskittymä: vaihteleva arkkitehtuuri, ympäristön design 

ja vihersuunnittelu pehmentävät ja piilottavat tehokkuuden
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Asumisen kriittiset laatutekijät asemanseuduilla
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 Palvelut asemalla ja aseman ympäristössä

 Aseman palvelut osa asuinalueen palveluita. Kehittämisen lähtökohtana matkustamisen 

palveluiden lisäksi asukkaan arjen sujuvuus.  peruspalvelut, drop in –palvelut, 

kaupalliset palvelut, vapaa-aika ja kulttuuri

 Joustavat tilat mahdollistavat joustavan käytön myös muuttuvissa tilanteissa

 Turvallisuus asemalla ja aseman ympäristössä

 Aseman maine

 Ongelmia: häiriöt, levottomuus, ahtaus, liian suuri mittakaava, juottolat, notkujat, 

urbaanit joutomaat, pimeät pusikot

 Monipuolinen rakenne ja toiminnot

 Yrityskeskittymät joillakin alueilla, asutuskeskittymät toisilla?  Jos alue on vain 

päiväkävijöille, se tuntuu turvattomalta illalla. Yksipuolisuus ei elätä palveluita

 Liikenneyhteydet

 Pysähtyykö juna, toimivatko vaihtoyhteydet

 Onko matkustamisen palveluita



Tehokasta maankäyttöä asemanseuduilla

 Viihtyisää ja laadukasta tehokkuutta

 Osoitettava esimerkein, että tiivis kaupunkirakenne voi olla vihreää ja viihtyisää. Alueen 

ulkoasuun on kiinnitettävä erittäin paljon huomiota, suunnittelusta ylläpitoon

 Asemanseudulla oltava selvä ja eheä korttelirakenne, joka on toteutettavissa vaiheittain

 Asemanseudun luonteeseen ja tehokkaaseen käyttöön vaikuttaa radan alikulku- ja 

ylikulkuväylien laatu. Otetaan maanalainen tila tehokkaasti hyötykäyttöön (kioskit, 

kaupat, yritykset kulkuväylien varteen)

 Sopiiko tehokkuus kaikkialle?

 Suunnittelun on oltava aluekohtaista ja realistista, Helsingissä tiivistä ja korkeaa, 

maaseudulla jotain muuta

 Onko pysäköinti tehokasta maankäyttöä?

 Autopaikkamaksu on irrotettava asunnon hinnasta, jolloin tuetaan autottomuutta 

aseman läheisyydessä

 Asukaspysäköinti sijoitettava pääosin yhteiskäyttöalueelle kauemmas asemasta ja 

asuinrakennuksista, jolloin kevyen liikenteen ratkaisut tekevät kaupunkikuvasta 

houkuttelevamman ja rakenteesta tiiviimmän

 Liityntäpysäköinnin tulee sijaita lähellä asemaa
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Suositukset

 Panosta monipuolisiin toimintoihin asemalla ja asemanseudulla

 Suosi joustavia tiloja ja rakenteita

 Aseman palvelut ovat osa ympäröivän asuinalueen palveluita  ota 

kehittämisen lähtökohdaksi arjen sujuvuus

 Muista laaduttomuuskriteerit!  Palvelutarjonnalla ja fyysisellä 

ympäristöllä voit vähentää häiriöitä ja luoda turvallisuuden tuntua
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Työpaja 3: 

Asemanseudut yrittämisen ja 

palvelujen alustoina 



Työpaja 3. Asemanseudut yrittämisen ja palvelujen 

alustoina  

 Vetäjinä Katri Parovuori, Helsinki Business Hub ja Vilja Tähtinen, HSY, 

muistiinpanoja kirjasi Mikko Nikkanen, HSY 

 Helsingin seudulla on noin 80 asemanseutua, joissa toimii satoja 

yrityksiä. Millä tavalla yritysten liiketoimintamahdollisuuksia voitaisiin 

parantaa jo alueita suunniteltaessa? Miten asemanseutuja tulisi kehittää, 

jotta alueiden yritykset menestyisivät? Millaisia palveluja vähähiilinen 

asemanseutu edellyttää? Mietitään asiaa sekä yrityksen että kuluttajan 

näkökulmasta. 

– Ajattele asemanseudulla liikkuvan näkökulmasta: 

Mitä palveluja tarvitset / haluat asemanseudulle? 

Mikä tekee arjesta sujuvaa vähähiilisyyttä unohtamatta?

– Mitä yritykset/ yrittäjät tarvitsevat? Mitä esteitä asemien 

yritystoiminnalle nyt on?
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A. Asemanseudun palvelut: Pienet / kylmät asemat => 

”peruspalvelut”

• WC

• Ilmainen vesipiste

• Joku lämmin tila, jossa voisi odottaa junaa?

• Kahvila

• Automaattipalvelut: raha-, lippu-, ruoka-, posti-

• Matkakortin latauspiste

• Kauppakassipalvelu

• Pyöräilyyn: parkki, huolto

• Hyvät opasteet: 

– Kieliversiot

– Alueen kartta

• Latauspisteet: puhelin, tietokone, sähköauto

• Etätyöpiste

• Bussikuskeille viivästysnäyttö

• Lähistöllä kirjasto/ palautuspiste, päivähoito, liityntäpysäköinti, posti-, pankkipalvelut, 

ruokakauppa, maatilojen suoramyynti, kukkakauppa, viranomaisten yhteispalvelupiste…
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A. Asemanseudun palvelut: Suuret / risteysasemat
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• Kioski

• Ravintoloita: lounas, take-away…

• Ravintoloiden ylijäämämyynti

• Verkko-ostosten noutopiste

• Kukkakauppa

• Suutari

• Lemmikkien päivähoito/ säilytyspaikka

• Tavarainvaihto-/ lainauspiste

• Yhteiskäyttösoittimia/ -työkaluja

• Matkatavarasäilytys

• Autopesu

• Pyöräpesu

• Vuokra-autopalvelut

• Kaupunkipyöräpiste

• Parkkipalvelut

• Taksi

• Kimppakyytien palvelu-/ kohtauspaikka

• Mobiilipalvelut ruuhkapiikkeinä asemille

• Terveyspalveluja: Apteekki, lääkäri, 

terveydenhoitaja

• Liikuntapalvelut/ Kuntosali/ kuntopyörä

• Hyvinvointipalvelut (kampaamo, 

kylpylä…)

• Suihkutilat, pukuhuone

• Torkkupaikka

• Kulttuuripalveluja/ taidegalleria

• Turisti-info, kaupunki-info

• Kokoustiloja

• Työtiloja

• Pop-up –tiloja

• Väliaikaisia toimistotiloja startupeille (6 kk?)

• Yrityshotelli

• Puhelin-/ nettipiste

• Lasten leikkipaikka

• Nuorille sallittua oleskelutilaa

• Wlan/ wifi

• Digitaaliset palvelut



B. Yritystoiminnan edellytykset

1. Suunnittelun pitää olla eri osapuolten välistä yhteistyötä alusta lähtien
– Yritykset, julkinen taho + asukkaat

– Palvelumuotoilun kautta

– Yritystarvekysely, asukaskysely, asiakaslähtöisyys

– Yhteismarkkinointi

2. Miten voidaan tehdä kynnys mahdollisimman matalaksi yrittämiselle?

– Helppous, paperisota mahdollisimman vähäiseksi/ yhden luukuun periaate

– Omistajuus/vastuut selkeäksi tai ainakin näkyväksi: kuka tekee päätöksen mistäkin asiasta?

– Väliaikaiset, edulliset tilat esim. startupeille, kokeilualueet, matalan kynnyksen yrityspaikkoja

– Normien purku, byrokratiaa vähäisemmäksi

– Lisää muunneltavuutta ja ketteryyttä; ei turhaa odottelua

3. Tilojen soveltuvuus yritystoiminnalle:

– Viihtyisyys
– Ei pelkästään matkustajia silmällä pitäen

– Tilojen muunneltavuus: erilaisia yrityksiä, palveluita, toimintoja varten helposti muunneltavissa

– Mobiilipalvelut ja kokeilut
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C. Muuta olennaista: Näitä tarvitaan ENSIN!

• VIIHTYISYYS

– Selkeä, valoisa, TURVALLINEN

– Hyvä tuoksu/ hajuttomuus

– Hyvää pöhinää

• Joukkoliikenteen sujuvuus!

• Saavutettavuus myös muuten kuin junalla 

(kevyt liikenne, bussit, pysäköinti)

• Kulkureitit selkeiksi, helpoiksi ja yhteneväisiksi

• Kulkureittien suunnittelu niin, että kaikki tilat ovat reittien varrella

• Suunnitteluun joustavuutta/ muuntojoustavuutta

• Asumista lähelle => sosiaalinen kontrolli

• Maankäytön ja omistajuuden standardisointi: esim. Vantaalla  kaupunki omistaa 

monia asemia => yksinkertaisempaa
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C. Muuta olennaista

• Kaavoituksen keinoin voisi tukea liikkuvia palvelupisteitä ruuhka-aikaan 

(posti, nettikauppa, ruokakassi, take-away, kirjastopalvelu…)

• Tilojen käyttöön tulisi saada joku käyttöminimi

• Tiloja pitää suunnitella kokonaisuutena

– Oikea vuokralaismix; yritysten tulee tukea toisiaan.

– Laaja palvelurakenne => myös myöhään auki olevia liikkeitä => 

sosiaalinen kontrolli

• Vuokrasopimusten pituus: pitkät sopimukset voivat haitata toimintaa (vrt. 

Seinäjoki). 

• Toisaalta pitkän tähtäimen suunnittelu on yrityksille tärkeää.

• Asukastoiminnasta positiivinen kierre, esim. Myyrmäki
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D. Ehdotuksia jatkokäsittelylle

• Yritysnäkökulma olisi ehdottomasti käytävä vielä läpi yritysten kanssa. 

Työpajassa yritysten edustajia oli < 10 %.

• Tarpeet olisi hyvä jollain porukalla lajitella 

1) Must, 

2) Need ja 

3) Nice to have –kategorioihin.

• Toinen hyvä lähestymistapa voisi olla määrittää “perusspeksi” tarpeista, 

jotka pitäisi olla jokaisella pienelläkin asemalla. Toinen ääripää on 

“superhyperasema”, johon on saatu mahdutettua kaikki. 

Todelliset asemat ovat jotain tältä väliltä.

• Hyvä miettiä asemakohtaisesti räätälöityjä ja profiloituja palveluita.
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Työpaja 4: 

Sujuvat ja vähähiiliset matkaketjut



Työpaja 4. Sujuvat ja vähähiiliset matkaketjut

• vetäjinä liikennesuunnittelija Riikka Aaltonen, HSL ja erityisasiantuntija 

Maija Stenvall, Uudenmaan liitto 

• Joukkoliikennejärjestelmä perustuu tulevaisuudessa raideliikenteen 

runkoyhteyksiin. Asemat toimivat siksi entistä voimakkaammin 

joukkoliikenteen vaihtopaikkoina. Miten asemanseuduille saadaan aikaan 

laadukkaat kävely- ja pyöräily-yhteydet sekä toimivat joukkoliikenteen 

vaihdot? Työpajassa etsittiin yhdessä erityyppisiä keinoja vähähiilisten 

matkaketjujen parantamiseksi.
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Asemien luokittelu/ tyypittely

• Asemien luokittelunäkökulmia

– paikalliset yhteydet, seudulliset yhteydet ja jopa kv. yhteydet ovat eri 

rooleissa eri asemilla

– joskus voi olla pelkkä liityntäpysäköintiasema, tällöin oltava myös 

vuorotarjontaa (ei aina edes sovellu muuhun kuin liikennekäyttöön)

– voi olla myös konferenssivieraille tai hotelliasiakkaille suunnattu 

asema (kuten Messukeskus)

– asema, jossa lähinnä ”vaihdetaan” vs. asemanseutu, jolla asutaan

– asumisen aseman (lähi- tai lähiöasema) on oltava toimiva myös 

iltaisin ja alueelle tarvitaan paljon myös muita kuin liikkumisen 

palveluita, asematunnelien viihtyisyys ja turvallisuus on tärkeää, 

aseman kautta joudutaan kulkemaan radan toiselle puolelle esim. 

palveluita hakemaan
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Asemien luokittelu/ tyypittely

• Keskusta-asema

– Keskustatoimintoja lähellä, sijaitsee ytimessä, perinteinen

– Esim. Helsingin rautatieasema, Kerava

• Megaseisake

– Toimiva vaihto/liikenneterminaali, alue ei sovellu asumiseen 

– esim. Lentoasema

• Lähiöasema

– Asumista, paikallisliikennettä, paikallisia palveluita

– Esim. Kulosaari, Siilitie

• Palveluasema

– Laajempaa aluetta palvelevia kaupallisia ja julkisia palveluita

– Hyvä saavutettavuus useasta eri suunnasta

– Voi olla esimerkiksi työpaikka-alue

– Usein määrätietoisen kehittämishankkeen tulos

– Esim. Leppävaara, Kamppi
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Asemien luokittelu/ tyypittely

• On myös toispuoleisia asemanseutuja, jossa vain toisen puolen 

maankäyttö on kehittynyt, toinen puoli voi olla esim. vanhaa 

teollisuusaluetta.

• Myös linja-autoasema on asema

• Juna-asema voi olla myös muun liikenteen kuin joukkoliikenteen 

solmukohta

• Kuollut vs. elävä asema

• ”Matkakeskus”

• Paikallisuus, seudullisuus, valtakunnallisuus, kansainvälisyys

• Miten toimii 24/7? Jos asemilla on lämmintä tilaa, niistä tulee 

hengailuasemia hyvässä ja pahassa
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Asemien luokittelu/ tyypittely



Mitä palveluja asemille?

• Liikenteeseen liittyvät palvelut

– Reittisuunnittelupalveluita 

– Asemalta pitäisi pystyä myös ostamaan matkalippu…

– Jatkoyhteydet, esim.: 

– kimppa-autot mökkeilijöille (ei tarvitse koko mökkimatkaa tehdä autolla)

– joskus matkatavaroita, joskus ei

– check-in jo ennen lentoasemalle/matkatavaraluovutus

– tietoa jatkoyhteyksistä jo ennen saapumista 

• Usein vaihtopaikoilla on pitkiä kävelymatkoja, tällöin orientoituminen on 

vaikeaa (asema kuten escape-room…). Myös jatkoyhteyksien informaatio 

voi olla ”piilossa”, vaikka sen pitäisi olla pääosassa.

• Usein aseman/seisakkeen nimi on vaikea nähdä (esim. junan ikkunasta), 

myös kävely-yhteyttä jatkoyhteyden laiturille voi olla hankala hahmottaa.
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Mitä palveluja asemille?

• Muitakin kuin liikennepalveluita tuomaan lisäarvoa:

– kirjastot, päiväkodit, muut julkiset palvelut

– hierontapalvelut yms. nopeat hyvinvointipalvelut

– paljon ihmisiä, hyvä paikka pitää esim. kaavat nähtävillä? 

– tietoa asema-alueen palveluista voitaisiin tarjota jo ennen saapumista 

asemalle

– lounge- palvelut, etätyöpisteet, torkkupaikat

– kauppakassipalvelut asemille

– digitaalinen ”vessanseinä” asemalla

– Kirjastoauto, Veripalvelu, kahvikärry, pokkarikauppa ym. liikkuvat palvelut

– %-taide pysäkeille, galleria, vaihtuvat näyttelyt...

– Viihdykkeitä (interaktiivisia pelejä, leuannostotanko jne.), pelillisyys

– Innovaatioasemat, pop up -palvelut
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Mitä palveluja asemille?

• Kaikkien asemien ei tarvitse olla samanlaisia/samannäköisiä

• Asemanseuduilla tarvitaan samanlaisia toimintoja kuin toimivassa 

kaupunkikeskustassakin.

• Turvallinen asema lapsille, tulevaisuuden käyttäjille.

• Eka kerta joukkoliikenteessä on tärkeä kokemus.

• Jos odotusaika on pitkä, on säänsuoja ja lämmin odotustila erityisen 

tärkeä, usein ”kylmäasemat” ovat niitä, joissa asiakkaat odottavat 

pisimpään.

• Asemalla ei pitäisi joutua palelemaan, esim. maksullinen 

infrapunalämmitin.

• Istumapaikka odottaessa on tärkeä.
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Mitä palveluja asemille?

• Mobiililaitteiden latauspaikkoja asemille, koska usein joukkoliikenteen 

info (mm. poikkeustilanteissa) haetaan puhelimesta. Myös printtikarttoja 

tarvitaan.

• Saisiko matkakortin kanteen perusinfon reiteistä, joita yleisimmin 

käyttää (tilanne, jossa puhelimen akku loppu)? 

• Matka-aika pitäisi voida käyttää hyödyksi, vaihdoissa menee hermo.

• Jos joukkoliikenteen muutokset (esim. vaihtojen lisääntyminen ja 

reittimuutokset) perustellaan hyvin, ne on myös helpompi hyväksyä. 

Myös muutosten hitauden syyt kannattaa kertoa (esim.  

kilpailuttamiseen kuluva aika).
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Mitä palveluja asemille?
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Asemanseutujen hallinnointi

• Miten asemanseutuja voi/kannattaa kehittää jos ei ole varmuutta 

liikennöikö juna tulevaisuudessa tai mikä on vuorotarjonta?

• Laitospysäköinnin järjestäminen maan arvonnousun tuotoilla?

• Maantasopysäköinti on asemanseutujen tuhlausta.

• Kameravalvonnan avulla tieto kunnossapito-ongelmista tms. nopeasti 

oikealle taholle

• Tarvitaan yksi taho hallinnoimaan asemanseudun kokonaisuutta.

– aseman isännöitsijät, asematalkkari tms.( vrt kävelykeskustojen 

keskustaisäntä)

– voiko kunnossapidon ulkoistaa paikalliselle urheiluseuralle tms. (kuten 

liikuntapaikat)?

– voiko kyläyhdistys adoptoida aseman (pitää siistinä, järjestää 

tempauksia, pop-up kauppoja tms.) ?

– voiko kauppapaikan saada halvemmalla vuokrattua, jos lupaa 

huolehtia aseman siisteydestä?
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Matkustajakokemus matkan eri vaiheissa 

(asiakasarvokartta)



Matkustajakokemus matkan eri vaiheissa 

(asiakasarvokartta)

• Matkan suunnittelu

– Tarvitaan luottamus matkan onnistumiseen, että ylipäänsä uskaltaa 

astua joukkoliikenteen kyytiin.

– Läpinäkyvyys suunnitteluperusteisiin 

– Nopeampi reagointi asiakastarpeisiin

– Hankkeiden joukkorahoitus

• Asemat ja pysäkit

– Huolto, ylläpito -> yhdistetty palautekanava (matkustajan ei tarvitse 

tietää hallinnollisista rajoista)

– Kiinnostava pysäkki 

– Odotusaika kuluu paremmin 

– Palveluita: galleria, design

– Joukkoistettu, yhdessä suunniteltu paikka
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Matkustajakokemus matkan eri vaiheissa 

(asiakasarvokartta)

• Matka ja liikennevälineet

– Omalla reitillä voi olla huoleton

– Sovellus ym. ilmoittaa vaihdon

– ”kävelijän gps”, katse pois ruudusta

– Liikennevälineeseen tieto seuraavan pysäkin ympäristöstä

– Turvallinen ja helppo myös lapsille

– Palvelukykyinen henkilökunta

– Liikennevälineisiin latausmahdollisuus

• Odottaminen ja vaihto

– Istumapaikat, sisätilat

– Pelaaminen kanssaodottajien kanssa (vrt. suomalainen pysäkkikoodi)

• Saapuminen ja vaikutukset

– ”Iloinen mieli”

41



Työpaja 5: 

Tehokkuutta asemanseutujen 

pysäköintiin



Työpaja 4. Sujuvat ja vähähiiliset matkaketjut

• vetäjinä liikennesuunnittelija Reetta Koskela, HSL ja Juha Hietanen, 

Helsingin kaupunki

• Mitä aseman läheisyys tarkoittaa pysäköintipaikkatarpeille? Mitä 

mahdollisuuksia ja haasteita se tuo, ja miten asemanseutujen pysäköintiä 

voidaan kokonaisuutena tehostaa? Ideoidaan työpajassa mm. asukas-, 

toimitila- ja liityntäpysäköinnin tehostamiskeinoja sekä pohditaan 

vuorottaispysäköinnin mahdollisuuksia.

– Pysäköinnin toteuttamistavat

– Autonomistuksen tarve

– Pyöräpysäköinti

– Autojen liityntäpysäköinti
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• Kaavamääräykset: 

vuorottais/niemeämätön

• Vuorottaispysäköinti: liipy, 

asukkaat, liike ***

• Vuoropysäköinti, tarvitseeko 

normien purkua?

• Kiinteät paikat pois: 

pysäköintipaikkojen vapaat 

markkinat, huutokauppa 

netissä ***

• Eri pituiset pysäköintiajat 

vaativat erilaisia toteutuksia

• Reaaliaikainen tilannetieto ja 

käyttöasteen optimointi *

• Pysäköinnin aikarajoitusten 

kehittäminen

• Kokonaispysäköintialuetarpeen 

määrittäminen

• Liikkuminen palveluna voi 

vähentää pysäköintipaikkojen 

tilatarvetta

• Tilatehokkuus oleellista

• Vähemmän tilaa vievien 

ajoneuvojen suosiminen *

• Robottiparkkitalo, Hybridi: 

perinteinen + robotti *

• Syöttöliikenne kimppakyydeillä 

(pienet seisakkeet) **

• Pyörillä liikkuvat palvelut (posti, 

ruoka-auto..)

A. Pysäköinnin toteuttamistavat
(* annettu ääni toimenpiteitä priorisoitaessa)



Pysäköinnin toteuttamistavat ja -mahdollisuudet asemanseuduilla



• Vuokra-autojen/yhteiskäyttöautojen 

kohtuuhinta ja saatavuus: 

monipuolinen tarjonta autoja eri 

tarkoituksiin ****

• Asuminen aseman läheisyyteen, 

Palvelut lähellä

• Kaavamääräykset väljemmiksi, 

pienempi mitoitus, autottomat talot

• Yhdyskuntarakenne sellainen, että 

autoa ei tarvitse joka päivä. 

Satunnainen auton käyttö 

yhteiskäyttöautolla *******

• Toimintojen eriyttämisestä takaisin 

vanhaan, sekoittunut maankäyttö

• Pyöräilyn liityntäpysäköinnin 

priorisointi ja palvelutaso ****

• MaaS-palvelutaso oman auton 

käytön tasalle

• Auton pitkäaikaissäilytys-

mahdollisuudet kauemmas

• Kaupallisia pysäköintipalveluja 

kauemmas

• Pysäköinnin hinta eriytetty 

asuntojen hinnasta/todelliset 

kustannukset perusteena

• Auton käyttökustannus + 

ruuhkamaksut *

• Kattava joukkoliikenne, 

bussiliikenteen toimivuus iltaisin

B. Autonomistuksen tarve
(* annettu ääni toimenpiteitä priorisoitaessa)



Auton omistamisen tarve asemanseuduilla



• Turvallinen pyöräsäilytys *******

• Yhteiskäyttöisiä pyöriä tarjolla

• Yhteiskäyttöpyörät sijoitettava 

keskeisesti ja laadullisesti hyvin

• Pysäköinti lähellä laituria & 

laajennettava ****

• Kunnolliset pyöräparkit ja 

telineet, kaapit

• Vertikaaliratkaisu *

• Viihtyisyys, turvallisuus *

• Jos paljon pysäköityjä pyöriä 

tarvitaan tunnistusjärjestelmä 

jolla pyöränsä löytää

• Siirtokehotus jos yli ajan

• Hyvä opastus

• Säältä suojassa, saavutettavuus, 

löydettävyys

• Pyöräpysäköintiä enemmän 

kesällä, talvella osa voi olla 

muussa käytössä

• Sosiaalitilat

• Suihku junaan

• Sähköpyörien lataus ***

• Lisäpalvelut, huolto yms. ***

• Pumppupiste, paikkausvälineet

• Pyörämatkaketjun kehittäminen: 

helppokäyttöisyys, 

sähköavusteisuus (apuna 

Köpiksen Biking manual)

C. Pyöräpysäköinti
(* annettu ääni toimenpiteitä priorisoitaessa)



Toimiva pyöräpysäköinti



• Houkuttelevien 
liityntäpysäköintialueiden 
tunnistaminen mahdollisimman 
etäältä Helsingin keskustasta**

• Tietoa vapaista paikoista

• Liityntäpysäköintitietoa 
mobiililaitteilla, turvallisuus autoa 
ajettaessa?

• Paikkojen ”oikea käyttö”

• Asukaspysäköinti osaksi 
liityntäpysäköintiä *

• Pysäköintimaksutapojen 
monipuolistaminen *

• Hinnoittelu: lähes kaikki 
raideliikenteen liipy maksulliseksi 
+ matkalippu **

• Hinnoittelu vyöhykkeittäin

• Liityntäpysäköintipaikan 

sisällyttäminen matkalipun hintaan

• Analyysi liipypaikkojen hinnoista, 

yritykset ratkaisemaan 

pysäköintitarpeen

• Työnantaja maksamaan liipy-

maksun

• Informaation lisääminen junien ja 

bussien kulusta myös 

pysäköintialueilla

• Liipy kauemmas asemasta + 

sukkulabussi *

• Viihtyisyys, huolto, kunnossapito *

• Nettivarausjärjestelmä ****

• Automaattiautojen tullessa 

pysäköintiä ei tarvita asemille **

D. Autojen liityntäpysäköinti
(* annettu ääni toimenpiteitä priorisoitaessa)



Liityntäpysäköinnin tehostaminen



Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä 1/3

• Työpajan keskusteluissa oli yksimielisyys siitä, että 

asemanseutujen pysäköintiä tulee kokonaisuutena tehostaa ja 

kehittää

• Pysäköinnin toteuttamistavoista nousi keskusteluun etenkin 

vuorottaispysäköinnin mahdollisuudet ja vuorottaispysäköinnin

kaavamääräysten tarve 

– Yksi esiin noussut ajatus on määrittää kokonaispysäköintitarve 

asemanseudulle sen sijaan, että jokaista toimintoa käsiteltäisiin 

yksinään

• Pysäköinnin fyysisen rakentamisen ratkaisuissa esiin nostettiin 

mm. robottiparkkitalot, vähemmän tilaa vievien ajoneuvojen 

suosiminen sekä pysäköinnin aikarajoitusten kehittäminen. Lisäksi 

pohdittiin ajatusta siitä, josko joko autojen pitkäaikaissäilytystä tai 

liityntäpysäköintiä voitaisiin järjestää myös kauemmas asemista



Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä 2/3

• Autonomistuksen tarpeeseen voidaan vaikuttaa etenkin 

sekoittuneella yhdyskuntarakenteella, palvelujen läheisyydellä sekä 

toimivilla yhteiskäyttöautoilla

– Myös auton käyttökustannuksilla ja ruuhkamaksuilla voidaan 

vaikuttaa

• Keskustelussa nähtiin, että pysäköinti tulee saada omaksi selkeäksi 

kokonaisuudekseen siten, että pysäköinnin hinta on eriytetty 

asuntojen hinnasta ja pysäköintipaikkojen vapaat markkinat 

mahdollistavat markkinaehtoisen hinnoittelun

• Liikkumisen uudenlaiset palvelut sekä automaattiautot voivat 

merkittävästi vähentää pysäköintitilan tarvetta asemanseuduilla 

tulevaisuudessa

• Joukkoliikenteen tulee toimia kaikilla säännöllisillä matkoilla jotta 

autopaikkojen tarve vähenee, ei riitä että esim. työmatka sujuu 

junalla, jos harrastus- ja ostosmatkoja varten tarvitsee säännöllisesti 

autoa



Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä 3/3

• Pyöräpysäköinnin priorisointi ja palvelutasoon panostaminen 

nähtiin erittäin tärkeänä

• Pyöräpysäköinnin kehittämisessä turvallinen pyöräsäilytys on 

tärkein edellytys

– Myös lisäpalveluja (mm. huolto) sekä sähköpyörien tuloon 

valmistautumista pidettiin tärkeinä

• Autojen liityntäpysäköinnin tehostamisessa ykkösasiana pidettiin 

pysäköinnin hinnoittelua

– Myös maksutapoja tulee tällöin kehittää

• Keskustelua käytiin myös siitä, miten autojen liityntäpysäköintiä 

voitaisiin keskittää paremmin ”reuna-alueille”

– tavoitepaikkamääriä arvioitaessa tulee ottaa huomioon sekä 

pysäköinnin kysyntä että maankäytön muut tarpeet asemittain



Suosituksia eri tahoille työpajan pohjalta

Kaavoittajalle
1. Asemanseuduista 

yhdyskuntarakenteeltaan 

sekoittuneita ja palveluiltaan 

monipuolisia alueita

2. Pysäköintitilan tarve tulee 

määrittää kokonaisuutena 

asemanseudulle

3. Vuorottaispysäköintiä tulee 

lisätä kaavoituksen avulla

4. Yhteiskäyttöautojen 

edistäminen kaavoituksessa: 

mahdollisuuksia ja 

määräyksiä

5. Pyöräpysäköinnille riittävästi 

tilaa hyvistä sijainneista

Yrityselämälle

1. Uusia pysäköintialueiden käyttö-, 

löytämis-, varaus- ja 

maksujärjestelmiä tarvitaan

2. Kaupoille, työpaikoille ja 

asuntoyhtiöille rohkeutta järjestää 

pysäköintiä uudella tavalla mm. 

vuorottaispysäköintiä hyödyntäen

3. Uudenlaisten pysäköintipaikkojen 

myynti/vuokrauspalvelujen 

kehittäminen suurena 

tulevaisuuden mahdollisuutena

4. Yhteiskäyttöautojen ja -pyörien 

mahdollisuuksia kartoitettava ja 

kokeiltava edelleen

5. Työnantaja voi kannustaa 

liityntäpysäköintiin tarjoamalla 

pysäköinnin muuallakin kuin perillä 

toimipisteessä (mutta etusijassa 

kannustaa ja tukea työmatkoja 

kestävin kulkumuodoin.)

Liikennesuunnittelijalle

1. Pysäköinnin kokonaistarpeen 

arvioimista tulee kehittää 

kaavoituksen tueksi

2. Liityntäpysäköintialueiden 

hinnoittelua tulee edistää

3. Pyöräpysäköintiä tulee priorisoida 

entistä selvemmin ja panostaa 

säilytyksen turvallisuuteen

4. Liikkumisen uusiin palveluihin ja 

automaattiautoihin tulee 

valmistautua 

5. Joukkoliikennettä kehitettävä 

asemanseuduilla edelleen, mm. 

ilta-aikojen palvelun osalta
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