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Tanskassa tapahtumassa paljon 

• Kööpenhaminan metro laajenee 

ympyrälinjalla ja kahdella muulla 

linjalla

• Keskuskaupungin asukkaista pian 

85 % asuu asemaetäisyydellä

• S-junaverkko Kööpenhaminan 

seudulla saa 3 uutta asemaa

• Kööpenhaminan kaupunkiseudun 

raidepysäkkien tai -asemien 

määrä kasvaa 116:sta 163:een

• Kevytraitiotiet rakennetaan 

Århusiin, Odenseen ja 

Kööpenhaminaan



Selvityksen tarkoituksena 

• Syventää tietämystä Tanskan 
asemanseutujen kehittämisen 
konsepteista

• Tuoda vertailevaa tietopohjaa, ideoita ja 
tietämystä hyödynnettäväksi Suomen 
asemanseutujen kehittämisessä ja 
suunnittelussa

Selvityksen toimeksiantajina HSY, YM, LiVi ja
MAL-verkosto

Asemanseutujen kehittämiskonseptit

Tanskassa

Selvitys asemanseutujen kehittämisen esimerkeistä ja 

malleista osana kaupunkikehitystä ja raideliikenteeseen

perustuvaa liikkumista
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• Asemanseudut nousseet              
huomion kohteeksi 
kaupunkikehittämisessä           
Suomessa

• Uudet, avautuvat 
kehittämismahdollisuudet 
kaupunkien keskeisillä paikoilla

• Asemanseutuja kehittämällä lisää 
kaupunkitilan laatua, viihtyisyyttä    
ja kaupungille näkyvyyttä

• Tanska tarjoaa otollisen 
vertailumaan Suomelle 
raideliikenteensä ja aseman-
seutujen vahvan roolinsa ansiosta

Taustana uusi

kaupunkikehitys



Fingerplan
valtion 
suunnittelu-
välineenä  

• Laajan kaupunkiseudun 
kattava strateginen 
maankäytön 
suunnitelma

• Joukkoliikennekäytävät 
(5 sormea)

• Rajoittaa rakentamista 
asemien läheisyyteen

• 600 metrin aseman-
läheisyysperiaate

• Ensimmäinen 
sormikaava jo v. 1948
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Nørreport

• Yksi onnistuneimmista esimerkeistä asemaympäristön 

kokonaisvaltaisessa uudistamisessa

• Tanskan vilkkain asema (165 000 matk./p)

• Kaupungin keskellä olevan urbaanin ympäristön laadun 

kohottaminen

• Tuloksena vetovoimainen kävely-ympäristö, joka 

kytkeytyy kiinteästi kaupunkiin 

• Aseman uudistus vaikutti myös läheisen Israel Plads –

aukion vilkastumiseen kauppahallien ym. myötä 

Uudistettu asema

kaupungin keskellä kohotti

urbaania vilkkautta

Kuva: Gottlieb Paludan Architects 
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Carlsbergbyen

• Suuren maa-alueen 

vapautuminen 

panimotuotannolta 

kaupunkirakentamiseen

• Uusi S-juna-asema

• Tuloksena vilkas, 

sekoitettujen toimintojen 

asemaympäristö

• Toimijoina 

kiinteistökehitysyhtiö, 

kunta ja DSB

Panimomiljöön konversio

erottuvaksi kaupunginosaksi
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Odense

• Kaupungin tiivistäminen kevytraitiotien ympärillä, 

kantakaupungin elävöittäminen ja päärautatieaseman 

ympäristön kehitys yhdistyvät tavoitteina yleiskaavassa

• Raitiotiestä halutaan kaupunkikehityksen katalyytti

• Asemakeskusta kehitetään solmuna ja kaupunkitilana, 

joka hyötyy paranevista kaukojunayhteyksistä ja 

tulevasta raitiotiestä

• Asemanviereinen teollisuusvaltainen “takapiha” tarkoitus 

muuntaa kaupunkikampukseksi ja asuinalueeksi

Kaukojunat ja 

raitiotiehanke ruokkivat

strategisesti toisiaan

Kuva: Odensen kaupunki
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Tanskalaisen asemanseutukehittämisen 

konsepteja yhdistävä ydin

1. Laadukas ja kunnianhimoinen suunnittelu, joka integroi

kaupunkitilan ja liikkumisen keskenään

2. Tavoitteellinen yhteistyö ja vahva luottamus

tapauskohtaisesti tarvittavien toimijoiden välillä

3. Toteutuksen vaatima rahoitus tai rahoituksen

mahdollistava toteuttamismalli

4. Valtion ja kaupungin riittävän merkityksellinen

kumppanuus
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Johtopäätökset

• Vahva yhteiskunnan eri toimijoiden tuki raideliikenteen 

käytölle Tanskassa kehys asemanseutujen kehittämiselle

• Asemanläheisyyspolitiikka ohjaa vahvasti ja luo 

edellytyksiä asemaympäristöjen myönteiselle kehitykselle

• Rinnalle on noussut kaupunkiympäristön kehittämisen 

näkökulma ja uusien asemien urbaani kehitys

• Kaupungit asemakehittämisen aloitteentekijöinä, tärkeinä 

kumppaneina yksityiset toimijat ja valtio

• Asemanseutujen taloudellinen arvo keskittyminä on 

tiedostettu

• “Ubiikki” joukkoliikenne ja liikkumisen muotoilu



11

Kehittämisehdotukset Suomen 

asemanseuduille (1-4)

1. Asemanseutujen potentiaalin hyödyntäminen politiikalla, 

joka tukee aktiivista maankäyttöä ja uutta

kaupunkikehitystä

2. Asemanseutujen taloudellinen merkitys esiin tutkimuksen

kautta ja kehittämispolitiikassa

3. Suunnitteluun asemanseuduilla systemaattinen

kaupunkikehityksen ja liikkumisen kytkentä

4. Ihmislähtöinen asemanseutujen kaupunkitilan suunnittelu



12

Kehittämisehdotukset Suomen 

asemanseuduille (5-9)

5. Koulutus- ja tutkimuslaitokset asemanseutujen funktiona

6. Liikkumisen muotoilun kehittäminen ja asemien

innovaatioympäristöt

7. Mallia yhteistyön organistointitavoista päämääränä

toteutus

8. Yhteiskehittämisellä yli monitahoisen maanomistuksen

9. Valtion riittävä osallistuminen ja kumppanuus



”Asemanseutujen onnistumisen avaimena on, että 
kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu ja aseman 
kehittäminen kytketään rinnan toisiinsa. Siitä syntyy 
urbaanin tilan ja liikkumisen ’perfect match’.”

Mette Neimann, arkkitehti, Gottlieb Paludan Architects


