
FIKSU ASSA – uutta liiketoimintaa 
Seinäjoen asema-alueelle





Seinäjoen asemanseutu, noin 20 ha & 2,2 milj. matkustajaa



Tulevaisuuden asema

Fyysinen ympäristö
- Maankäytön suunnittelu
- Rakennusinvestoinnit
- Vanha rakennuskanta
- Maanomistus

Ekologisuus
- Kestävä tulevaisuus
- Vähähiilisyys
- Uudet ekologiset ratkaisut
- Rakentaminen, asuminen, 
liikenne…

Teknologia 
- Tekniset innovaatiot
- Virtuaalitodellisuus
- Matkustaja- ja 
asukaspalvelut, liikenne 
(MaaS), yritykset… 

Ruoka ja agrobiotalous
- Ruokaprovinssi
- Logistiikka
- Tulevaisuuden ruokamaailma
- Tutkimus 

Elämää asemalla 
- Monimuotoinen asuminen
- Palvelukonseptit
- Yhteisöllisyyden uudet muodot

Branding
- Asema - kaupungin näyteik-
kuna

- kehitysteemoja 2015 - 2020

Yritys-
innovaatiot

Tulevai-
suuden

liike-
toiminta

Kehittämis-
konseptit





Europan13 
voittaja 
NOTCH

Tapio Kangasaho, 
Jonna Heikkinen



FIKSU ASSA - KILPAILU

• Uutta liiketoimintaa ja elinvoimaa kaupunkien 
erityisalueille 

• Pilottikohteena koko Seinäjoen asemanseutu

• Kokeilla 4-6 ideaa v. 2016 aikana

• Respa (recreating spaces) – kaupunkien 
erityisalueiden uusi yrityskehitysmalli –
hankkeen päätoimenpide



• Joustotoimisto Oy: Flextila – nettipalvelulla 
vajaakäyttöiset työ- ja kokoustilat varattaviksi

• E.S. Lahtinen Oy: Eslaa sinäkin asemalta –
kaupunkipyörien oheen potkupyörät ja –laudat

• Toinen ajatus: Ravintola Hukkatila – yhden illan 
ravintola vajaakäytöllä olevassa tilassa

• Valakia Interactive: Assan ikkuna – tulevaisuuden 
suunnitelmat virtuaalisesti esitettynä

• Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy: Yllätysten maakunta 
assalla – käyntikohteet ja tapahtumat esittäytyvät

• (Elmotion Oy: Electric Arena Urban X-treme Park –
sähkömoottoripyöräpuisto kaupunkitilassa)

FIKSU ASSA - PILOTIT



www.fiksuassa.fi



TEKES –pilotti: MaaS uuden 
liiketoiminnan lähteenä

• Uusia palveluita MaaS –alustaan
• Asuminen, pysäköinti ja tapahtumat 

keskiössä
-> Asiakas saa enemmän palveluita MaaS –

operaattoriltaan

• Tapahtumallisuus, elämyksellisyys, lisätty 
todellisuus, pelillistäminen



MaaS -palveluita

• Tapahtumien matkaketjut – liikkuminen 
tapahtumapaikalle tai tapahtumapaikan 
sisällä

• Aseman ja asumisen palvelut
• Pysäköinti asemalle matkan ajaksi
• Tapahtumaliput
• Pysäköinti asumisen palveluna
• Ruokailu osana kokonaisuutta



Bisnestä sulle?

• Ohjelmistoyritykset, 
tapahtumajärjestäjät, liikennöitsijät, 
rakennusliikkeet, isännöitsijät, 
pysäköintiyritykset - ilmianna itsesi!

• Hackathonissa kehitetään testiversiot



Kerron lisää!

Into Seinäjoki Oy
Asiantuntija

Johanna Hietanen
040 592 7518

johanna.hietanen@intoseinajoki.fi

www.fiksuassa.fi
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