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Miksi asemanseudut? Miksi nyt?

• Muutokset maankäytössä > logistiikalta
vapautuvat ratapihat

• Kaupunkikeskustojen tiivistämis- ja
kehittämistrendi > ratapihojen estevaikutukset

• Työssäkäyntialueiden toimivuus ja tehokkuus
• Eri liikennemuotojen ja operaattoreiden

välinen kilpailu
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Kehittämisen lähtökohtia

• Asemanseudut kaupunkikehittämisen
nousevana elementtinä > ytimessä elinkeino-
ja innovaatiopolitiikka

• Liikkuminen palveluna > MaaS
• Vähähiilisyys
• Asemanseutujen kehittämisedellytykset

suhteessa aluerakenteeseen ja
liikenneverkkoon
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Kehittämisen 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?
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ELIAS-selvitys

• Työhön valittiin kuusi suomalaista
sekä viisi ulkomaista asemanseutua
tarkasteltavaksi.

• Tulokset perustuvat haastatteluihin,
joita toteutettiin hankkeen aikana
24:lle valittujen asemanseutujen
kehittäjille sekä muille
kiinteistökehittäjille.

• Aineistoa saatiin myös
ohjausryhmäkeskusteluista sekä MAL-
verkoston järjestämän asemanseutu-
seminaarin tuloksista (Helsinki
28.01.2016).

• Työ on laadittu Ympäristöministeriön,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY), Helsingin seudun
liikenteen (HSL), Uudenmaan liiton
toimeksiannosta 2015 – 2016.

• Työstä ovat vastanneet Sweco
Ympäristössä projektipäälliköt Susanna
Harvio ja Veera Lehto, sekä asiantuntijoina
professori Ari Hynynen, tutkimuspäällikkö
Jari Kolehmainen, Kaupunkitutkimus TA:sta
kaupunkitutkija Seppo Laakso ja Sweco
PM:stä Jenni Matikka.

Millaisia asemanseutujen kehittämiskonsepteja
on käytössä Suomessa ja maailmalla?
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ELIAS-selvitys, case-kohteet
Asemanseudut Suomessa

Tikkurila
Pasila
Leppävaara
Kerava
Seinäjoki
Oulu

Asemanseudut muualla Euroopassa

Malmö Central Station & Triangeln & Hyllie
(Ruotsi)
Göteborg Central Station (Ruotsi)
Utrecht (Hollanti)
Ørestad, Kööpenhamina (Tanska)
Bremen (Saksa)
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Yleensä suurissa
kaupungeissa on
runsaasti sekä paikka-
että verkostopotentiaalia
tarjoten hyvät
kehittämisedellytykset ja
valtakunnallisen tuen

Suhteellisen pienet
määrät paikka- ja
verkostopotentiaalia
edellyttävät vahvaa
paikallista aktiivisuutta
kehittämisessä

Hyvä paikkapotentiaali
tarjoaa edellytyksiä
noodin kehittämiselle

Hyvä verkostopotentiaali
luo edellytyksiä paikan
kehittämiselle

Kehittämispotentiaalin tunnistaminen

Lähde: vrt. Bertolini 1998; Hynynen 2005
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Aluepoliittiset ja suuret
taloudelliset intressit saavat aikaan
kehittämisdynamiikkaa

’Luonnollista’ kehittämispainetta ei
juuri ole, joten on saatava
mobilisoitua paikallista
aktiivisuutta ja politiikkaa

Kaupungin painoarvoa
kohottamalla voidaan luoda
neuvotteluasemia esim. junien
vuorotiheyden tai asemien
palvelutason nostamiselle

Kehittäminen edellyttää
asemanseudun ’kaupunkilaadun’
kohottamista tai muuta paikan
ominaisuuksiin liittyvää
arvonluontia

A
Pääratojen
ulkopuoliset
maakuntakeskukset
ja pikkukaupungit

Pääratojen varren
suuret kaupungit ja
maakuntakeskukset

B
Suurten
kaupunkiseutujen
lähijuna-asemat

Rataverkkoon hyvin
kytkeytyvät
kuntakeskukset ja
taajamat

A

B

Kehittämispotentiaalin tunnistaminen

Lähde: vrt. Bertolini 1998; Hynynen 2005
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Kehittämispotentiaalin tunnistaminen
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Teknologiakeskukset

Luovan talouden kesannot

Asemanseudut

Kehittämispotentiaalin tunnistaminen

Hynynen & Kolehmainen 2016
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Prosessimallit
Avoimuus Suljettu Osallistava

Johtaminen Amorfinen,
epämääräinen

Kiinteä mutta
ketterä

Tavoitteen-
asettelu

Fragmen-
taarinen
osaoptimointi

Jaettu
visionäärisyys

Asemanseutujen
välinen
yhteistyö

Sooloprojekti Kehittämis-
verkosto



14

Prosessimallit

18.5.2016 1418.5.2016 14

kaupunkimuoto toiminnallisuus paikallisuus tunnelma
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Taloudellinen potentiaali ja investointimallit
• Paikan saavutettavuus suhteessa

taloudellisen toiminnan keskittymiin
eri mittakaavoissa vaikuttaa maan
arvoon

• Kaupallisen tilan rakennusoikeuden
myynnillä julkisen sektorin toimijat
(kunta, valtio, VR) voivat rahoittaa
asemanseudun kehittämisestä
yhteiskunnalle aiheutuvia
kustannuksia

• Riittävä taloudellinen potentiaali on
välttämätön edellytys asemanseudun
kehittämiselle

• Asemanseudun taloudellinen
potentiaali riippuu
– Sijainnista yhdyskuntarakenteessa
– Asemasta liikenneverkossa seudullisesti

ja valtakunnallisesti
– Paikan toiminnallisista rajoituksista
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Kehittämiskonseptin osatekijät
Liityntä muuhun
kaupunkikehitykseen
• Lähtökohdat selväksi
• Realistisen potentiaalin

tunnistaminen
• Vahva poliittinen sitouttaminen

ja sitoutuminen hankkeeseen
• Yhteistyötä konseptin

laatimisessa

Suunnittelu- ja kehittämisprosessi
• Kehittämispolku ja riskien tunnistaminen
• Oikeat avainhenkilöt
• Konsepti paikallisille ja paikallisten kanssa
• Oikea tapa organisoitumiseen ja

osallistyöskentelyyn?

Asemanseudun sisällölliset
ratkaisut
• Paikallinen konsepti
• Konseptin tarkentaminen vaihe

vaiheelta
• Palvelumuotoilun rooli kasvaa
• Tarvitaan tulevaisuuteen

katsovaa visionäärisyyttä
• Muuntojoustavuutta

Toteuttamis- ja investointikonseptit
• Taloudellisen potentiaalin tunnistaminen
• Arvonluonti suunnitteluratkaisuilla
• Vastuiden ja velvollisuuksien määrittely

tarkkaan
• Tavoitteiden asettaminen ja niistä kiinni

pitäminen

Markkinointi ja viestintä
• Yhtenäinen sanoma
• Saman ydinvision tulee

säilyä, vaikka
kehittämiskonsepti
muuntuisi hankkeen
edetessä
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Kehittämiskonsepti

Liityntä muuhun
kaupunki-

kehittämiseen

Suunnittelu- ja
kehittämis-

prosessi

Asemanseudun
sisällölliset

ratkaisut

Toteuttamis- ja
investointi-
konseptit

Markkinointi ja
viestintä

• Osatekijöiden painoarvo
voi vaihdella eri
kohteissa

• Kaikki osatekijät on
kuitenkin huomioitava
kehittämisprosesseissa



Kiitos!
ari.hynynen@tut.fi


