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 Asemanseudut houkutteleviksi kaupunkielämän ja toimintojen keskuksiksi

 Ihmislähtöinen asemanseutujen kaupunkitilan suunnittelu

 Monipuolinen toiminnallisuus ja kaupunkirakenteen eheyttäminen

 Kohtuuhintaisten asuntojen uudis- ja täydennysrakentaminen

 Kestävien kulkutapaosuuksien lisääminen 

 Vähähiiliset ratkaisut

 Uusien digiratkaisujen soveltaminen kaupunkikehittämisessä

 Palvelujen keskittäminen asemanseuduille
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Asemanseutujen potentiaalin täysmääräinen 
käyttöönotto



 Asemanseudut markkinakokeilu- ja 

kehittämisalustoina  

 Yhteiskehittäminen uudella tavalla

 Markkinavuoropuhelu julkisen, 

yksityisen, kolmannen sektorin 

yhteistyönä kaupunkikehittämisen 

työkalujen ja uusien palveluiden 

kehittämiseksi ja digitaalisuuden 

hyödyntämiseksi

 Asemanseutujen taloudellisen 

potentiaalin kasvattaminen

 Toimivien ja lupaavien ratkaisujen 

skaalaaminen ja levittäminen
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Kehittämis- ja kokeiluhanke – kohti konkretiaa
kokeilemalla 



 VAT:it, MAL-sopimus, kasvusopimukset
 Kaupunkien yleiskaavat, 

UL maakuntakaava 
 Kaupunkirakenteen täydentäminen
 Verkostokaupunki
 Asemanseudut uuden kaupunkikehittämisen 

kohdealueina
 Uudet raiteet: Kehärata ja Länsimetro
 Vähähiilinen liikkuminen
 Digitalisaatio, MaaS, uudet palvelut

Helsingin seudulla on noin 80 asemanseutua

Asemanseuduilla vahva 

kehittämisen vire 



Valtiolla intressejä olla mukana kehittämisessä

Energia- ja 
ilmastostrategia

Kokeilukulttuuri

Kasvu- ja 
vyöhykesopimus

Kestävä 
kaupunkikehittämisen 

ohjelma
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Yhteistyöllä verkostossa

YM

LVM

TEM

Smart&clean säätiö 
HSY HSL 

Liikennevirasto TEKES

Kaupungit ja 
yritykset
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Tutkimus 
ja 

analyysi



Asemanseudut kaupunkikehittämisen ja markkinakokeilujen alustana

Track A

Kaupunkikehittämisen työvälineiden testaaminen ja 
jalostaminen vastaamaan nykyistä paremmin 

kaupunkipolitiikan tarpeita

Uudet asukasosallisuuden 
muodot 

Track B

Markkinakokeilut uusien palvelujen synnyttäjänä ja 
asemanseutujen elävöittäjänä

Kaavoitusprosessin 
toteuttamisesta 

kumppanuuskaavoituksena

Kehittämisaluemenettelyn 
soveltaminen

Täydennysrakentamisen ja 
muuntojoustavuuden 

kannustimet

Potentiaalisten käyttäjien 
osallistaminen ja tarpeet

Vähähiiliset 
palvelut

Liikkumisen 
palvelut

Edellytykset uusille palveluille 
(tieto, infra, luvat, tuki, jne.)

Trackit

Työ-
paketit

Yleiset 
määrittelyt

Suunnittelu Toteutus
Seuranta ja 
raportointi

Opit ja jatko
Skaalaus ja 

soveltaminen

Geneerinen prosessi trackien ja työpakettien toteutukseen

• Alustan valinta
• Laajuus
• Tavoitteet
• Toimijoiden 

tunnistaminen

• Toimenpiteet
• Aikataulu
• Toimijoiden 

osallistaminen

• Toimenpiteiden 
toteutus 
suunnitelman 
perusteella

• Toteutuksen ete-
nemisen seuranta, 
raportointi ja 
ohjaus

• Oppien ja koke-
musten kokoa-
minen

• Jatkon suunnittelu

• Oppien jatkohyö-
dyntäminen ja 
soveltaminen

• Edelleenkehitys

Jakamistalo
uden 

palvelut

Digitaaliset 
palvelut



Hankkeen eteneminen

Q2/17 Q3/17 Q4/17 H1/18 H2/18 H1/19 H2/19 H1/20 H2/20 H1/21 H2/21

Hankkeen
valmistelu

Käyttäjäkysely

Digi-hackathon

Työpakettien
suunnittelu

Työpakettien
toteutus

Raportointi ja 
seuranta

Purku, opit ja 
jatko

Kestoltaan eri pituisia toimenpiteitä

Työpakettien ja toimenpiteiden raportointi ja seuranta 

Soveltuvilta osin jatkuvasti toimenpiteiden rinnalla esim. kokeilun päätyttyä



Kiitoksia mielenkiinnosta!

suvi.anttila@ym.fi
asemanseudut.fi
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