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Työpajojen tarkoitus ja menetelmät 

 

Keskeisimpien sidosryhmien varhainen osallistaminen ja yhdyskuntarakenteen strateginen 

kehittäminen 

 

Työpajat muodostavat keskeisen osan SmartStation -hankkeesta, jossa ideoidaan ja visioidaan Seinäjoen 

asemanseudun (kuvio 1) eräänlaista ”uusiokäyttöä”. Asemanseutu tyhjine ratapihoineen voidaan nähdä 

niin sanottuna urbaanina kesantona, josta voidaan monipuolisen täydennys- ja uudisrakentamisen myötä 

kehittää keskeinen osa kaupunkirakennetta. Tällä hetkellä asemanseutu on kaupunkirakennetta pirstova ja 

radan eri puolilla sijaitsevia kaupunkirakenteen osia erottava tekijä. Parhaimmillaan se voi kuitenkin 

kehittyä kaupunkirakennetta yhdistäväksi ja jäntevöittäväksi osaksi. Yhdessä muiden kaupunkirakenteen 

osien kanssa se voi muodostaa kokonaisuuden, joka on enemmän kuin osiensa summa. Visioinnin lisäksi 

SmartStation -hankkeen ja työpajojen tavoitteena on löytää uusia tapoja asemanseudun kaltaisten 

haasteellisten yhdyskuntarakenteen osien yhdessä kehittämiseen. Haasteellisen tästä prosessista tekee 

lukuisten toimijoiden kiinnittyminen asemanseudun kehitykseen hyvin monenlaisilla ja osittain eriävillä 

intresseillä. 

 

Kuvio 1. Seinäjoen asemanseutu 
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SmartStation -hankkeen työpajojen taustalla on kolme osallistavassa yhdyskuntarakenteen kehittämisessä 

hyvin yleisesti mukana olevaa tavoitetta. 

1. Tarkoituksena on mahdollistaa asemanseudun kehittämisprosessin legitimaatio. Käytännössä tämä 

tarkoittaa keskeisten sidosryhmien informointia ja luottamuksen rakentamista osallisten kesken. 

2. Työpajoissa on kysymys eräänlaisten ”yksimielisyyden saarekkeiden” etsimisestä. Toisin sanoen 

etsitään asioita ja aiheita, joista voidaan jakaa sama käsitys ja visio. Käytännössä pyritään siis 

keskeisten toimijoiden intressien yhteensovittamiseen ja ristiriitojen lieventämiseen. 

3. Työpajoissa on toki kysymys myös tiedon keräämisestä. Tavoitteena on hyödyntää osallisten 

tietämystä tunnettujen haasteiden ratkaisemisessa. Toisaalta tavoitteena on myös uusien 

kysymysten ja ongelmien esille nostaminen sekä vaihtoehtoisten tulkintojen ja näkökulmien 

tiedostaminen. (vrt. Fischer 2003, 205–206.) 

Työpajojen tavoitteet ovat siis tiivistäen: osallistaminen, yhteisten visioiden luominen sekä tiedon 

kerääminen yhdyskuntarakenteen strategisen kehittämisen tueksi. 

SmartStation -hankkeen työpajat ovat osa strategista visioiden luomisen ja jakamisen prosessia, joka 

edeltää varsinaista kaavoitusprosessia ja alueen maankäytön suunnittelua (ks. kuvio 2). Pyrkimyksenä on 

kutsua työpajoihin keskeisesti asemanseudun kehittämiseen liittyviä tahoja, joiden päätöksillä ja 

näkemyksillä on suuri painoarvo asemanseudun yhdyskuntarakenteen ja toimintojen tulevaisuuden 

kannalta. Työpajojen tarkoituksena ei ole mahdollisimman laaja osallistavuus kuntalaisten, potentiaalisten 

asiakkaiden ja kävijöiden keskuudessa. Rajausta vain kaikkein keskeisimpiin tahoihin voidaan perustella 

sillä, että kyseessä ei ole vielä varsinainen kaavoitusprosessin osa, eikä työpaja-osioon liity velvoitetta tai 

edes mahdollisuutta mahdollisimman laajaan osallistamiseen. Potentiaalisten asiakkaiden, kuntalaisten ja 

kävijöiden osallistaminen otetaan huomioon SmartStation -hankkeen ja mahdollisen kaavoitusprosessin 

muissa vaiheissa. Tässä hyvin alustavassa yhdyskuntarakenteen ja toimintojen kehittämisen vaiheessa 

keskeisenä tavoitteena on ainoastaan luoda alustavia näkemyksiä siitä, mitä asemanseudun tulevaisuus 

voisi olla. Samalla pyritään etsimään seikkoja, joista aseman seudun toteutumisen kannalta kaikkein 

keskeisimmät tahot voivat olla samaa mieltä. Pyrkimyksenä on siis etsiä alustavia, yhteisesti hyväksyttyjä 

visioita ja kehityssuuntia, ei päättää yhdyskuntarakenteen yksityiskohdista. 

 

 

 

Kuvio 2. Pelkistetty aikajana asemanseudun kehittämisprosessista. 
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Työpajoihin kutsutut henkilöt voidaan jakaa edustamansa organisaation tai muun taustan mukaan eri 

kategorioihin: 

 Paikallistason julkista hallintoa ja kehittäjätahoja edustavat tahot voidaan jaotella kahteen eri 

kategoriaan: Seinäjoen kaupungin edustajiin sekä kehittämisorganisaatioita edustaviin tahoihin. 

Kaupunkia edustavat tahot voidaan edelleen jaotella kolmeen eri alakategoriaan: Seinäjoen 

kaupungin kaavoituksesta ja maankäytöstä vastaavat tahot, yleisesti kehittämisestä ja strategiasta 

vastaavat tahot sekä muut asema-alueen kehittämiseen liittyvät tahot, kuten kulttuuritoimi. 

 Kansallisen tason toimijat: VR, Liikennevirasto, Senaatti-kiinteistöt 

 Paikalliset tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden edustajat 

 Yksityiset toimijat: paikalliset maanomistajat, rakennusliikkeiden edustajat, kiinteistökehittäjät, 

keskustan alueella tai asemanseudulla toimivien yritysten edustus sekä liikenteen ja logistiikan 

kannalta olennaiset toimijat 

 Edustus hankkeen rahoittajataholta 

Ensimmäiseen työpajaan kutsuttiin yhteensä 58 henkilöä, ja siihen osallistui 44 henkilöä työryhmien vetäjät 

pois lukien. Osallistujalista on erillisenä liitteenä (Liite 1). 

 

Ensimmäisen työpajan kulku ja menetelmät 

 

Työpajassa käytettävän menetelmän keskeisiä periaatteita ovat runsas virikemateriaalin käyttö ja 

osallistujien ”pakottaminen” kannanottoon.  Näiden periaatteiden tarkoituksena on keskustelun 

virittäminen ja huonojen kompromissien, eräänlaisten pienimpien yhteisten nimittäjien, välttäminen. 

Huonojen kompromissien sijaan ensimmäisessä työpajassa haluttiin, että osallistujat keskustelevat 

avoimesti eriävistä mielipiteistään, perustelevat näkökantojaan ja parhaimmassa tapauksessa päätyvät 

yhteisesti johonkin lopputulokseen, joka eroaa eräänlaisesta nollavaihtoehdosta. Pyrittiin siis joko-tai -

vastauksiin ja pyrittiin välttämään sekä-että -vastauksia. 

Työpajassa käytettiin niin sanottua ”mikseri”-menetelmää, jossa kevyt määrällinen ote yhdistyy laadullisen 

aineiston tuottamiseen. Menetelmän keskeinen osa on niin sanottu mikseri, jossa on esitettynä valittuja 

yhdyskuntarakenteen ominaisuuksia ja niiden vastakkaisia arvoja (kuvio 3). Ensimmäisen työpajan 

tapauksessa ominaisuuksiksi oli valittu kaupunkimuoto, toiminnallisuus, paikallisuuden aste ja tunnelma. 

Kaupunkimuodon erilaisina ääriarvoina esitettiin iso, monoliittinen muoto sekä pieni ja vaihteleva muoto. 

Toiminnallisuuden ääriarvoina esitettiin erilliset ja sekoittuneet toiminnot yhdyskuntarakenteessa. 

Paikallisuuden asteen vaihtoehtoina esitettiin globaali ja lokaali. Tunnelman eri ääripäinä esiteltiin 

näyteikkunamainen ja olohuonemainen yhdyskuntarakenne, joista ensimmäinen liittyy myös eräänlainen 

toimintojen kiireinen virtaaminen ja jälkimmäiseen hidas ja rento elämäntyyli. Mikserin ominaisuudet oli 

esitetty neljän vaihtoehdon asteikolla, jossa eri vaihtoehtoja ei oltu numeroitu tai muuten kuvattu. 

Osallistujia pyydettiin olemaan valitsematta nollaa (eli ei osaa sanoa -vaihtoehtoa). 
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Kuvio 3. Yhdyskuntarakenteen ominaisuuksia kuvaava ”mikseri”. 

Varsinainen sisällöntuottamis- ja osallistamisprosessi oli ensimmäisessä työpajassa kolmivaiheinen: 

1. Johdanto ja tehtävänasettelu 

2. Ryhmätyöskentely 

3. Tulosten purku 

Johdannoksi osallistujille esitettiin yleisesti ajatuksia niin sanotuista urbaaneista kesannoista ja niiden 

kehittämisestä. Sen jälkeen esiteltiin Seinäjoen asemanseutu ja tarkasteltiin lyhyesti sen kytköksiä 

paikallisen ja kansallisen tason toimintoihin ja liikennevirtoihin. Tämän jälkeen alettiin käydä runsaaseen 

kansainvälisiä esimerkkejä esittelevään kuvalliseen aineistoon tukeutuen läpi ”mikseriin” valittuja 

yhdyskuntarakenteen ominaisuuksia ja niiden ääriarvoja. Tällöin ei esitelty esimerkiksi kokonaisia asemien 

kehittämishankkeita ja niiden yhdyskuntarakenteen ominaisuuksia. Sen sijaan esiteltiin kuvin, miltä näyttää 

esimerkiksi iso ja monoliittinen kaupunkirakenteen muoto tai olohuonemainen tunnelma 

yhdyskuntarakenteessa. Johdannon tarkoituksena oli havainnollistaa osallistujille ”mikserin” ominaisuuksia, 

jotta he voisivat ottaa kantaa niiden arvojen mielekkyyteen Seinäjoen asemanseudun kontekstissa.  

Ryhmätyöskentelyvaiheessa osallistujat jaettiin viiteen ryhmään, joita kutakin ohjasi yliopiston edustaja tai 

hankkeen työntekijä. Työskentelytiloissa oli esillä kuvallista virikeaineistoa keskustelun tueksi. Osallistujille 

jaettiin myös paperit, joihin oli tulostettu ”mikseri” ja kunkin ”mikserin” ominaisuuden viereen vapaa 

kenttä sanallista kuvausta varten (Liite 2). Osallistujien tuli ensin muodostaa viidentoista minuutin aikana 

oma kokonaisnäkemyksensä esitetyn virikeaineiston pohjalta. Kokonaisnäkemyksen luominen tarkoitti, että 

osallistujat valitsivat sopivaksi kokemansa ”mikserin” arvon kunkin ominaisuuden osalta ja kirjoittivat 

vapaaseen kenttään laadullisen kuvauksen siitä, mitä tämä arvo heidän mielestään tarkoitti. 

Yksilötyöskentelyvaiheen jälkeen asemanseudun ominaisuuksista keskusteltiin ominaisuus kerrallaan noin 

15 minuutin ajan. Jokaisen ominaisuuden käsittelemisen jälkeen ryhmiä pyydettiin muodostamaan 



5 
 

yhteinen näkemys siitä, mikä ”mikserin” arvo olisi sopiva kunkin ominaisuuden kohdalla. Tämän lisäksi 

pyrittiin nostamaan noin kolme keskeisintä teemaa jokaiseen ominaisuuteen liittyen. 

Työryhmätyöskentelyvaiheen lopuksi jätettiin vielä noin viisitoista minuuttia aikaa vapaalle keskustelulle, 

jossa pyrittiin hahmottamaan asemanseutua kokonaisuutena tai tuomaan esille seikkoja, joita osallistujat 

eivät olleet ottaneet esille yksittäisistä ominaisuuksista keskusteltaessa. 

Tulosten purku tehtiin jälleen yhtenä ryhmänä. Työryhmien ohjaajat kävivät läpi työryhmien muodostamat 

valinnat ”mikserin” arvoista ja esittelivät keskeisimmät sanalliset teemat, joita ryhmät olivat nostaneet 

esille kustakin ominaisuudesta. Osallistujia pyydettiin kommentoimaan työryhmien valintoja ja laadullisia 

näkemyksiä. Lisäksi heitä pyydettiin reflektoimaan työpajan menetelmien sujuvuutta ja relevanssia 

asemanseudun yhdyskuntarakenteen ja sen toimintojen kehittämisen kannalta. 

Ensimmäisen työpajan tuloksena syntyi pääasiassa laadullista aineistoa, mutta myös laadullisen ja 

määrällisen välimuodoksi määriteltävää asemanseudun ominaisuuksia kuvaavaa aineistoa ”mikserien” 

muodossa. Työpajan tuotoksena saatiin viiden ryhmän muodostamia ja keskenään neuvottelemia 

näkemyksiä asemanseudusta sekä ”mikseri” ja jokaiseen sen ominaisuuteen liittyviä keskeisiä teemoja. 

Näiden lisäksi saatiin 36 kappaletta yksittäisten osallistujien laadulliseksi aineistoksi luokiteltavia 

näkemyksiä siitä, millainen asemanseutu tulisi olla sekä sama määrä yksittäisten osallistujien muokkaamia 

”miksereitä”.  
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Työpajan tuloksia 

 

Yhteinen näkemys 

 

Ryhmien muodostamat yhdyskuntarakenteen ominaisuuksien ”mikserit” ja niiden ominaisuuksille annetut 

arvot on esitetty kuviossa 4. Ryhmien tasolla muodostettujen yhteisten näkemysten perusteella voidaan 

sanoa, että osallistujat olivat varsin yksimielisiä kahden asemanseudun yhdyskuntarakenteen ominaisuuden 

osalta, mutta kahdessa muussa on enemmän vaihtelua ja tulkinnanvaraa. Osallistujat olivat varsin 

yksimielisiä siitä, että aseman seudun toimintojen tulisi olla mieluummin sekoittuneita kuin erillisiä. Lähes 

yhtä vahva yksimielisyys vaikuttaisi vallitsevan paikallisuuden asteen osalta: osallistujien mielestä 

asemanseudun tulisi olla mieluummin lokaali kuin globaali. Kaupunkimuodon ja tunnelman osalta 

näkemykset hajaantuivat enemmän, eikä yksimielisyyteen näistä ominaisuuksista päästy. 

 

Kuvio 4. Asemanseudun yhdyskuntarakenteen ominaisuudet (”mikseri”) ryhmien valitsemana. 

Tarkasteltaessa ”mikseriä”, johon on merkitty ryhmäkohtaiset yksilöiden vastaukset (ks. kuvio 5), voidaan 

havaita, että vastaukset jonkin verran eroavat ryhmien konsensuksesta (kuvio 4). Suurimpia eroja voidaan 

havaita kaupunkimuodon ja tunnelman kohdilla. Eri arvot ryhmien ja yksilökohtaisten arvojen välillä 

tarkoittanevat sitä, että yksilöt ovat muokanneet omaa mielipidettään ryhmäkeskustelun myötä tai että he 

olivat tulkinneet valintojen tuloksien tarkoittavan eri asiaa ja valinnat synkronoituivat ryhmäkeskustelun 

myötä. Tarkasteltaessa yksilöiden tyyppiarvoja (Mo) näyttää siltä, että ryhmät olivat hyvin yksimielisiä, 

mutta tarkasteltaessa ryhmittäisiä yksilövastauksia voidaan huomata, että hajontaa esiintyy (Liite 3). Myös 

tämä selittää omalta osaltaan ”ryhmä-mikserin” ja yksilökohtaisten valintojen poikkeavuutta. 
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Kuvio 5. Yksilöiden valitsemat asemanseudun yhdyskuntarakenteen ominaisuudet (”mikseri”) 

ryhmäkohtaisesti (tyyppiarvona, Mo). 

”Mikserin” ominaisuuksille annetuista arvoista saa monipuolisemman kuvan tarkastelemalla työpajassa 

kerättyä määrällistä ja laadullista aineistoa ominaisuus kerrallaan. Tämä yksityiskohtaisempi aineisto 

saattaa olla jossain määrin ristiriitaista yllä esitettyjen yhteenvetomaisten ”mikserien” kanssa, mutta 

pääasiassa laadulliset kuvaukset ja ideoinnit sekä määrälliset valinnat vastaavat tätä työpajassa kerätystä 

aineistosta muotoutunutta yhteistä näkemystä. Seuraavaksi käydään läpi asemanseudun tulevaa hahmoa 

ominaisuus kerrallaan niin ryhmien keskusteluun kuin yksilövastauksiinkin tukeutuen. Pääpaino on 

kuitenkin ryhmäkeskusteluiden tulkinnassa. Jokaisen ominaisuuden kohdalla on lopuksi tiivistetty keskeiset 

perustelut ja kuvaukset kummallekin ominaisuuden ääripäälle. Lisäksi on tiivistetty muutamia keskeisiä 

näkemyksiä ja muita esille nousseita seikkoja kunkin yhdyskuntarakenteen ominaisuuden toivottavasta 

kehityksestä. 
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Asemanseutu ominaisuuksittain 

 

Kaupunkimuoto 

 

Kaupunkimuodon osalta ryhmät ovat kallistuneet ”määrällisissä” valinnoissaan enemmän ison ja 

monoliittimaisen yhdyskuntarakenteen kuin pienen ja vaihtelevan muodon kannalle (kuvio 6). Ainoastaan 

ryhmä D valitsi enemmän pienen ja monimuotoisemman kuin ison ja monoliittisen kaupunkimuodon. 

Lisäksi ryhmä C ei valinnut kumpaakaan vaihtoehtoa, vaan päätyi kompromissiin ja eräänlaiseen 

nollavaihtoehtoon. ”Määrällisten” valintojen eroavaisuuksista huolimatta ryhmien laadullisissa vastauksissa 

on samankaltaisuutta. Yksilövalintoja määrällisesti tarkasteltaessa suurin osa kallistui pienen ja vaihtelevan 

kaupunkimuodon kannalle. 

 

 

 

 

Kuvio 6. Kaupunkimuotoa koskevat valinnat: ryhmittäin, yksilövalinnat ryhmittäin sekä yksilövalinnat 
(yksilöiden kohdalla tyyppiarvo (Mo)). 

Ryhmä A kuvaili monoliittimaisen ja ison kaupunkimuodon muun muassa eräänlaisena ”maakunnan 

Manhattanina”, joka on näkyvä paikallisella tasolla, mutta samalla se sijoittuu näkyväksi maamerkiksi 

asemanseutujen ketjussa. Iso rakentaminen koettiin tärkeäksi myös siksi, että se mahdollistaa riittävän 

hyvän maankäytön tehokkuuden suhteellisen pienellä asemanseudun alueella. Lisäksi todettiin, että 

asemanseudun tulisi olla kaupunkimainen ja nivoutua luontevasti keskustaan. 

Yksilö- 

valinnat 

ryhmittäin 

Ryhmien 

valinnat 
 

Yksilö- 

valinnat 
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Ryhmä B näki ison ja monoliittimaisen yhdyskuntarakenteen ennen kaikkea näyttävyyden kautta. 

Asemanseutu voisi olla paikallisella tasolla eräänlainen Aalto-keskuksen kaupunkikuvallinen haastaja, jossa 

yhdistyisi modernius ilman kylmyyttä ja kovuutta. Asemanseutu nähtiin Seinäjoen käyntikorttina ja 

maamerkkinä, johon voi silti yhdistyä esimerkiksi vehreyttä ja pienimittakaavaista rakentamista. 

Näyttävyyttä ja vaihtelevuutta ei nähty toisensa poissulkevina tekijöinä. Riittävän iso ja näyttävä 

rakentaminen koettiin tärkeäksi, koska lähistöllä muut yhdyskuntarakenteen kehittyvät ja rakentuvat osat 

nousevat jo melko korkealle nykyisestä matalasta yhdyskuntarakenteesta. Asemanseudun tulisi siis erottua 

muusta ympäristöstä yhdyskuntarakennetta jäsentävänä kokonaisuutena. 

Ryhmä C ei asettunut selkeästi ison ja monoliittimaisen tai pienen ja vaihtelevan yhdyskuntarakenteen 

kannalle. Iso ja monoliittimainen kaupunkimuoto oli heidän mielestään tarpeellista siksi, että 

asemanseudun tulisi olla tai siellä tulisi sijaita selkeä maamerkki. Toisaalta ryhmässä C nähtiin, että 

monoliitti ei välttämättä sovi Seinäjoen kaupunkikuvaan. Monoliittimainen rakentaminen saattaisi johtaa 

siihen, että Seinäjoki ja asemanseutu pelkistyisivät liikaa yksittäisiin näyttäviin elementteihin. Voidaan myös 

ajatella, että asema itsessään toimii eräänlaisena tunnistimena, jolloin korostavaa, maamerkkimäistä 

rakentamista ei tarvita. Lisäksi ryhmä C painotti asemanseudun yhdyskuntarakenteen vaihtelevuutta ja 

tiiviyttä, jossa olisi erilaisia yhteisöjä ja paloja. Yhdyskuntarakenteen toteuttamisenkin kannalta 

vaihtelevuus ja osiin jakautuminen voisi olla toimiva ratkaisu. Lisäksi todettiin, että hahmoteltavan uuden 

kaupunginosan tulisi olla ominaisuuksiltaan selkeästi erilainen kuin Seinäjoen keskusta-alue nykyisessä 

muodossaan. 

Ryhmä D korosti muita ryhmiä enemmän pientä ja vaihtelevaa kaupunkimuotoa. Tätä perusteltiin sillä, että 

pieni ja monimuotoinen, kenties jopa rosoinen, kaupunkimuoto on kiinnostavampaa kuin suuri 

monoliittimainen rakentaminen. Monoliittimaista ja korkeaa rakentamista kritisoitiin siitä, että sen nähtiin 

johtavan helposti elottomiin kaupunginosiin erityisesti katutasolla. Pienimuotoisuus puolestaan lisää 

toiminnallisuutta. Tästä kritiikistä huolimatta ryhmä D päätyi siihen lopputulokseen, että asemanseutu on 

hyvin luonteva sijainti maamerkkimäiselle ja näyttävälle rakentamiselle. Jos maamerkki jonnekin halutaan, 

niin se tulisi sijoittaa asemanseudulle. Kaupunkimuotoon liittyen ryhmä D nosti esille radan eri puolilla 

sijaitsevan yhdyskuntarakenteen yhdistämisen. Tästä johtuen siltojen tai tunnelien merkitys alueen ja sen 

toimintojen jäsentäjänä voi muodostua suureksi. Radan eri puolia yhdistävien reittien ja rakenteiden 

varrelle on luontevaa sijoittaa toimintoja, joiden tulee sijaita arkisten kulkureittien ja ihmisvirtojen varrella. 

Erityisesti siltojen tai tunnelien päädyt tai kulkuaukot voivat muodostua merkittäviksi kohdiksi 

yhdyskuntarakenteessa. 

Ryhmä E:n mielestä niin sanotun ydinasemanseudun, eli nyt vajaakäytöllä olevan alueen kaikkien 

keskeisimpien kohtien, tulisi massoittelullaan muodostaa kaupunkikuvallinen vastinpari niin Aalto-

keskukselle, Framin alueelle sekä rakenteilla olevalle Itikanmäen alueelle. Ryhmä E oli myös sitä mieltä, että 

asemanseudun kaupunkimuodon tulisi olla hallitusti vaihtelevaa. Tällä tarkoitettiin, että alueen 

yhdyskuntarakenne ei saisi muodostua negatiivisella ja hallitsemattomalla tavalla ”tilkkutäkkimäiseksi” 

erillisten toimintojen kasautumaksi. Toisaalta ryhmässä E esitettiin myös näkemyksiä siitä, että 

lähtökohtana tulisi olla omaehtoisuus ja omaleimaisuus, eikä asemanseudun monumentaalirakentamisella 

tulisi tekeytyä keinotekoisesti ”isoksi kaupungiksi”. 

Yksilöistä 64% oli valinnut pienen ja vaihtelevan ja 36% ison ja monoliittisen kaupunkimuodon. Yksilöt 

perustelivat pientä ja vaihtelevaa muotoa esimerkiksi viihtyisyydellä. Nähtiin, että pienipiirteinen vaihteleva 

muoto tuo enemmän elävyyttä ja yllätyksellisyyttä. Myös asema voisi olla ympäristöön sulautuva. Kuitenkin 
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toiseksi alimman valinnan tehneet (49% kaikista) näkivät alueella sijaa myös maamerkeille matalan ja tiiviin 

rakentamisen lomassa. Isoa ja monoliittimaista muotoa taas perusteltiin sillä, että kyseessä on keskeinen 

paikka, joka nähdään Seinäjoen käyntikorttina. Paikan nähdään sopivan paikaksi maamerkille. Lisäksi 

isompaa kaupunkimuotoa perusteltiin sillä, että asemanseutu on jatke kaupungin nykyiselle keskustalle ja 

siten se vaatii tietynlaista rakennusmassaa.  

Keskeiset kaupunkimuodosta esille nousseet seikat voidaan tiivistää seuraavasti: 

 Keskeistä on rakentaa alueesta tai jostakin sen osasta persoonallinen ja omaleimainen maamerkki. 

 Asemanseutu tulisi suhteuttaa kaupunkikuvallisesti muuhun kaupunkirakenteeseen, kuten Aalto-

keskukseen, Framiin ja Itikanmäen rakentuvaan alueeseen sekä keskustaan. 

 Asemanseutu voidaan hahmottaa ”ydinasemanseutuna” sekä vapaammin rakentuvana muuna 

alueena. 

 Asemanseudun merkitys paikallisten yhteyksien mahdollistajana ja radan eri puolilla sijaitsevien 

kaupunginosien yhdistäjänä tulisi huomioida. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että sillat tai tunnelit 

tulevat todennäköisesti jäsentämään asemanseudun rakentamista ja mahdollisesti toimimaan 

katseenkiinnittäjinä. 

 Vihreys ja pienimuotoisuus tekevät asemanseudusta viihtyisän ja kiinnostavan myös näyttävän 

julkisivun takana. 

Avainsanoja kaupunkimuotoon liittyen ovat: vastinpari, erottuva, päätepiste, maamerkki, omaleimainen, 

mahdollistava, hallitusti vaihteleva, korkea rakentaminen, mittakaava. 

Keskustelussa ja yksilövastauksissa tuotiin esille myös lukuisia muita ideoita asemanseudun 

yhdyskuntarakenteesta. Osa niistä oli ikään kuin yleisen tason ajatuksia tai eräänlaisia konsepteja 

asemanseudulle, osa liittyi yksityiskohtiin ja osassa kommentointiin yhdyskuntarakenteen ominaisuuksia. 

 aseman siirtäminen/ei erillistä asemarakennusta 

 easy access on pikkukaupungin vahvuus 

 yksityisautoilun mahdollistaminen, parkkitalo 

 kaksi siltaa: autoilu ja kevyt liikenne 

 toiminnalliset tilat 

 aseman läheisyyteen tapahtuma-alusta eli esim. kongressikeskus yms. 

Kuvioon 7. on koottu keskeisimmät argumentit ison ja monoliittisen yhdyskuntarakenteen puolesta sekä 

pienen ja vaihtelevan yhdyskuntarakenteen puolesta. Laatikoiden koolla pyritään havainnollistamaan sekä 

”mikserin” että sanallisten vastausten myötä muodostunutta kuvaa siitä, kumpaa vaihtoehtoa työpajassa 

suosittiin. Kaupunkimuodon osalta sekä laadullinen että määrällinen aineisto tukee siis aavistuksen verran 

enemmän isoa ja monoliittista kuin pientä ja monimuotoista kaupunkimuotoa. Tästä huolimatta kaikissa 

ryhmissä esitettiin näkemyksiä siitä, että asemanseutu ei voi rakentua pelkästään monumentaalisen ja 

näyttävän rakentamisen varaan, vaan näyttävyyden on rakennuttava monimuotoisen kaupunkimuodon 

kanssa rinnakkain. Lisäksi on huomattava, että pieni ja vaihteleva kaupunkimuotokin voi olla näyttävää. 
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Kuvio 7. Kaupunkimuodon ääripäät ja niiden perustelut. 
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Toiminnallisuus 

 

Kaikkien ryhmien yhteisissä ”miksereissä” sekä myös yksilövalinnoissa korostui hyvin selkeästi toimintojen 

sekoittuneisuus (ks. kuvio 8). 

 

 

 

 

Kuvio 8. Toiminnallisuutta koskevat valinnat: ryhmittäin, yksilövalinnat ryhmittäin sekä yksilövalinnat 
(yksilöiden kohdalla tyyppiarvo (Mo)). 

Ryhmä A näki sekoittumisen paitsi asemanseudun sisäisenä seikkana myös laajempana toimintojen 

sekoittumisena eri kaupunginosien kesken. Asemanseudulla sekoittumisen tulisi näkyä esimerkiksi erilaisina 

työskentelyalustoina, jotka mahdollistavat hyvin erilaisia työn tekemisen muotoja. Tällä ennakoitiin työn 

tekemisen tapojen mahdollisia muutoksia, joihin on helpompi reagoida monipuolisen yhdyskuntarakenteen 

turvin. Toisaalta tuotiin esille myös se, että toimintojen eriyttäminen tuo toiminnot selkeämmin esille ja 

ikään kuin tekee toiminnoista vahvempia. 

Ryhmä B toivoi alueen yhdyskuntarakenteesta ”tiheästi miksattua” ja ”ihmisen kokoista”. Samalla 

toivottiin, että asemaseutu olisi elävä läpi vuorokauden, eikä siellä olisi hetkiä, jolloin mitään toimintoja ei 

olisi käynnissä. Toisaalta katsottiin, että kokonaisuuden tulisi olla riittävän selkeä, eikä asemanseudusta 

saisi muotoutua sekalaista ”basaaria”. Toimintojen osalta toivottiin, että veturitalleja voitaisiin tavalla tai 

toisella hyödyntää. Lisäksi korostettiin hyvien radan ylittävien tai alittavien yhteyksien merkitystä 

toiminnallisuuden ylläpitäjänä. Tässä mielessä myös ryhmä B:n näkemyksissä tulee esille sama seikka kuin 

ryhmä A:n kohdalla: toimintojen tulisi olla sekoittuneita paitsi asemanseudulla myös asemaseudun ja 

muiden kaupunginosien välillä. Ryhmä B:n mielestä asuminen on merkittävä toiminto asemanseudullakin, 

Yksilö- 

valinnat 

ryhmittäin 

Ryhmien 

valinnat 
 

Yksilö- 

valinnat 
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sillä se luo ”pysyvyyden ja eletyn tunnelmaa”. Itse asiassa asematoiminnot voidaan nähdä ylipäätään 

toissijaisina, sillä asemaseudun ydintoiminnot voivat muodostua esimerkiksi hotelli- ja kokoustoiminnasta. 

Ryhmä C korosti alueen toimintojen osalta elävyyttä ja sitä, että monimuotoisuudesta voidaan saada 

lisäarvoa. Samalla korostettiin myös asemanseudun roolia nykyisen keskustan ja Pohjan kaupunginosan 

toimintojen yhdistäjänä. Asemanseutua hahmotettiin eräänlaisena hybridinä, jossa yhdistyy piirteitä Pohjan 

kaupunginosasta ja keskustasta niin, että tuloksena voi olla sekoitus esimerkiksi asumista ja palveluita. 

Tämä takaisi sen, että alueella olisi toimintaa ja ”elämää” ympäri vuorokauden. Puhuttiin myös siitä, että 

radan eri puolet voisi profiloida jossain määrin erilaisiin toimintojen sekoituksiin. Radan toisella puolella 

voisi olla asumisen ja työnteon alue ja toisella puolella esimerkiksi viihtymisen ja palveluiden alue. 

Sekoittumisen puolustamisen lisäksi ryhmässä C esitettiin tällä tavoin myös näkemyksiä selkeiden 

rakenteiden helpommasta hallittavuudesta ja kustannustehokkuudesta. 

Ryhmä D korosti tulevan alueen monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta. Alueella tulisi olla rakenteita, jotka 

suosivat esimerkiksi näyttely-, markkinointi- ja tapahtumatoimintaa. Monikäyttöisyys tulisi ottaa huomioon 

jo rakentamisvaiheessa. Ryhmä D oli huolissaan siitä, että rakennetaan ikään kuin tyhjää 

yhdyskuntarakennetta, jossa on tiloja ilman tapahtumia ja toimintoja. Asemanseudun tulisi olla elävä ja 

monimuotoinen alue, jossa paikalliset viihtyvät. Tällä tavoin se näyttäytyy positiivisella tavalla myös 

muualta tuleville. Paikallisen ”pörinän” mahdollistaminen on siis imagotyötä. Ryhmä D keskusteli 

toimintoihin liittyen eräänlaisesta paikallisen kulttuurin orastavasta muutosvaiheesta, jossa autokeskeisestä 

yhdyskuntarakenteesta ollaan kenties siirtymässä johonkin muuhun. Tähän liittyvä murrosvaihe on 

kuitenkin vaikea uudenlaisten toimintojen muodostumisen kannalta. Vanhat toimintamallit saattavat estää 

uudenlaisten toimintamallien ja toimintojen yleistymisen ja tällä on seurauksia myös asemanseudun 

kehitykselle. 

Ryhmä E:n näkemyksen mukaan alueen on oltava toiminnoiltaan sekoittunut, jotta alueelle ei jää ikään kuin 

kuolleita kulmia ilman toimintoja. Alueen kaupunginosamaisuus ja solmukohdan rooli eivät myöskään saisi 

jäädä irrallisiksi toisistaan. Tällä tarkoitettiin esimerkiksi alueen läpi kulkevien matkustajavirtojen 

kytkemistä osaksi alueen toimintoja niin, että matkustajat eivät pelkästään kulje alueen läpi, vaan 

esimerkiksi pysähtyvät, viihtyvät ja kuluttavat alueella. Kiteytetysti puhuttiin siitä, että niin sanotun 

ydinasemanseudun tulisi olla syy pysähtyä ja viipyä kaikkina vuorokauden aikoina. Ryhmä A:n tavoin ryhmä 

E:n mielestä on tärkeää varautua alueen työpaikkarakentamisessa työn ja elinkeinojen muutoksiin. Tämä 

tapahtuu esimerkiksi rakentamalla joustavia, studiomaisia työtiloja, jotka sallivat erilaisia työn tekemisen ja 

yhteistyön muotoja. Toiminnallisuuden tulisi myös olla omaleimaista. Alueelle visioitiin esimerkiksi puistoa 

keskelle kiskoja ja Ruokaprovinssiin liittyviä toimintoja. Lisäksi puhuttiin esimerkiksi luovien alojen ja 

elämyksellisyyden huomioimisesta. Huolimatta sekoittuneisuuden kannattamisesta, ryhmä E muotoili myös 

mahdollisia zoning-vaihtoehtoja. Hahmoteltiin esimerkiksi toimistoja Pohjan kaupunginosan puolelle ja 

kaupallisia palveluita keskustan puolelle. Lisäksi nähtiin, että suojellut rakennukset ja uudisrakentaminen 

voitaisiin erottaa toisistaan. 

Yksilöistä 89% valitsi sekoittuneen toiminnallisuuden ja vain 11% erillään olevat toiminnot. Yli puolet oli sitä 

mieltä, että toimintojen tulee olla hyvin sekoittuneita (53%). Sekoittuneisuuden nähtiin parantavan 

viihtyisyyttä, tekevän alueesta elävän sekä helposti lähestyttävän. Nähtiin myös, että alue voisi olla 

kaupunki kaupungin sisällä. Nähtiin myös hyvin tärkeänä, että alue tarjoaa kaikille kaikkea. Ei niin 

sekoittuvan toiminnallisuuden valinneet eivät pitäneet erityisen tärkeänä sitä, että alueelta löytyisi aivan 
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kaikki palvelut. Tärkeämpänä nähtiin, että alue olisi pienestä sekoittuneisuudesta huolimatta selkeä. 

Eriytyneempää toiminnallisuutta kannattaneet perustelivat valintaansa pääosin selkeydellä. 

Keskeiset toiminnallisuudesta esille nousseet seikat voidaan tiivistää seuraavasti: 

 Monikäyttöisyys ja joustavuus lisäävät alueen elävyyttä kaikkina vuorokauden aikoina. 

 Alueen keskeistä sijaintia voidaan hyödyntää rakentamalla muunneltavaa tilaa esimerkiksi 

tapahtumille ja yritysten markkinointitarkoituksiin. 

 Työn ja elinkeinojen muutoksiin on varauduttava joustavalla yhdyskuntarakenteella. 

 Sekoittuneisuus voi ilmetä asemanseudulla sisällä mutta myös asemanseudun kytkennöissä 

muuhun yhdyskuntarakenteeseen ja toimintoihin. 

 Asemanseudun eri funktiot tulisi sekoittaa: asemarakennus voidaan häivyttää ja matkustajavirrat 

sitoa paremmin alueelle kuluttamaan ja viettämään aikaa. 

 Radan eri puolet voidaan nähdä erilaissa rooleissa. 

Toiminnallisuuteen liittyneen keskustelun avainsanoja ovat: monikäyttöisyys, joustavuus, 

ympärivuorokautisuus, elävyys, selkeys, työn ja elinkeinojen muutos, sekoittuminen asemanseudulla ja 

suhteessa muihin kaupunginosiin. 

Toiminnallisuudesta käydystä keskustelusta ja yksilövastauksista tuli esille myös yksityiskohtaisia 

ehdotuksia alueen toiminnoiksi sekä sellaisia seikkoja, jotka eivät välttämättä liity suoraan toimintojen 

ääripäistä käytyyn keskusteluun: 

 pendelöimällä harrastamaan muualle 

 nettikaupan merkitys palveluille 

 sosiaalinen kontrolli ja vartioimattomuus 

 veturitallien hyödyntäminen 

 aikuisten kylpylämaailma veturitallien takana 

 piknik-puisto 

 monikäyttöisyys tasaa pysäköinnin tarvetta eri vuorokauden ajoille 

 pop up -tilat 

Toiminnallisuuden ääripäiden puolesta esitetyt keskeiset argumentit ja ajatukset on tiivistetty kuvioon 9. 

Sekoittuneiden toimintojen puolesta esitettiin enemmän argumentteja kuin erillisten toimintojen puolesta. 

Sekoittuneisuus ilmenee keskusteluissa muun muassa alueen elinvoimaisuuden ja monipuolisen 

kaupunkikulttuurin edellytyksenä. Toimintojen erillisyyttä puolustaa lähinnä alueen toteutusvaiheen 

helpompi hahmottaminen ja tehokkuus verrattuna sekoittuneen yhdyskuntarakenteen toteuttamiseen. 

Lisäksi toimintojen erillisyyttä voidaan puolustaa sillä, että radan eri puolille olisi luontevampaa sijoittaa 

erilaisia toimintoja. 
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Kuvio 9. Toiminnallisuuden ääripäät ja niiden perustelut. 
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Paikallisuuden aste 

 

Ryhmät sekä myös yksilöt olivat varsin yksimielisiä pohtiessaan paikallisuuden astetta ja asettivat 

”mikseriin” pääasiassa paikallisuutta suosivia arvoja (ks. kuvio 10). Ainoastaan ryhmä B ei osannut asettua 

selkeästi joko globaalin tai lokaalin asemanseudun kannalle. 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. Paikallisuuden astetta koskevat valinnat: ryhmittäin, yksilövalinnat ryhmittäin sekä yksilövalinnat 
(yksilöiden kohdalla tyyppiarvo (Mo)). 

Ryhmä A pohti tulevatko matkustajat asemalle vai keskustaan. Ilmeisesti tällä tarkoitettiin, että 

asemanseudun globaali ja paikaton luonne korostuu silloin, jos siitä kehitetään liikenteen solmukohta. 

Toisaalta asemanseudusta voidaan kehittää ja suunnitella osa keskustaa tai se voi toimia eräänlaisena 

keskustan alueelle johdattavana ja siihen kiinnittyvänä kaupunkitilallisena elementtinä, jolloin puolestaan 

alueen paikalliset piirteet korostuvat enemmän. Paikallisuutta korostaessaan asemanseutu voisi siis toimia 

”näyteikkunana keskustan olohuoneeseen”. Paikallisuus tuli ryhmä A:n pohdinnoissa ylipäätään esille 

luontona ja puhtautena sekä ylpeytenä paikallisuudesta. Asemanseutu nähtiin siis paikallisia ja globaaleja 

elementtejä yhdistävänä. 

Ryhmä B yhdisti vetovoiman keskusteluun paikallisuudesta ja pohti asemanseudun vetovoimaa suhteessa 

muuhun maahan, Etelä-Pohjanmaan maakuntaan ja itse Seinäjoen kaupunkiin. Asemanseudun tulisi olla 

vetovoimainen keskus, joka houkuttelee kävijöitä paitsi maakunnan ulkopuolelta myös maakunnasta. 

Asemanseudulla tulisi olla jokin erikoinen ja pysäyttävä, alueelle omaleimainen toiminto tai rakenne, joka 
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houkuttelisi kävijöitä Seinäjoen ja maakunnan ulkopuolelta. Asemanseudun tulisi siis olla globaalin tason 

keskus, jolla on paikallinen leima. Puhuttiin eräänlaisesta megahankkeesta, joka on houkutteleva ylipäätään 

mutta palauttaa myös keskustalle sille kuuluvan roolin Seinäjoen yhdyskuntarakenteessa. Vetovoiman tulisi 

olla riittävän suurta, jotta asemanseudun rakentaminen johtaisi keskustan ja asemaseudun vahvistumiseen 

yhtenäisenä kokonaisuutena, eikä niin, että keskusta ja asemanseutu alkavat keskenään kilpailla kävijöiden 

ja asiakkaiden suosiosta. Paikallisuus näyttäytyi siis ryhmä B:n keskusteluissa paitsi mahdollistavana ja 

asemaa persoonalliseksi tekevänä ominaisuutena myös maakunnan ja kaupunginosien keskinäisen kilpailun 

kautta. 

Ryhmä C halusi korostaa asemanseudulla paikallisuutta ja maakunnallisuutta. Asemanseutu nähtiin 

”tulemisen ja menemisen solmukohtana”, mutta samalla sieltä tulisi löytyä jotain, joka saisi pysähtymään 

Seinäjoelle. Paikallisuuden tulisi erottaa Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan asemanseutu muista 

asemanseuduista. Yhtenä paikallisuuden ilmentäjänä voisi olla paikallisten yritysten ja tuotteiden läsnäolo 

asemanseudulla. Myös ryhmä C pohti asemanseudun suhdetta muihin yhdyskuntarakenteen osiin. Tähän 

liittyen todettiin, että toimialojen ja toimintojen suhteen voidaan hahmotella jonkinlaista ”työnjakoa” eri 

kaupunginosien kesken. Esimerkiksi luovien toimialojen keskittyminen Itikanmäelle on jossain määrin jo 

nähtävissä, eikä asemanseudun välttämättä kannata alkaa kilpailla Itikanmäen kanssa luovien toimialojen 

keskittymän paikasta kaupungin sisällä. Paikallisuuden korostamisesta ja paikallisista kysymyksistä 

huolimatta asemanseutu voidaan nähdä perusluonteeltaan liikennevirtojen kiinnekohtana ja globaalina 

solmuna. 

Myös ryhmä D korosti asemanseudun paikallisuutta. Asemanseudun toimintojen ja rakenteiden pitäisi 

perustua ikään kuin rehellisesti paikallisiin vahvuuksiin ja ominaispiirteisiin, joiden varassa on aikaa myöten 

mahdollista kasvattaa globaalia tai ainakin kansallista merkittävyyttä ja tunnettavuutta. Tulisi päivittää 

kliseinen pohjalaisuus salmiakkikuvioineen ja jussipaitoineen modernimmaksi versioksi. Tämän 

modernimman version tarkkaa sisältöä ei kuitenkaan pystytty tarkemmin määrittelemään. Lisäksi todettiin, 

että paikallisuuden korostamisessa on huomioitava eri ihmisryhmien kokemukset pohjalaisuudesta. 

Paikalliset saattavat olla jo kyllästyneitä perinteiseen pohjalaisille asetettuun ”muottiin”, mutta toisaalta 

kauempaa tuleville se voi näyttäytyä mielenkiintoisena ja erikoisena.  Muiden ryhmien tavoin keskusteltiin 

Seinäjoen ja muun maakunnan välisestä suhteesta ja siitä, miten asemanseudun tulisi lisätä koko keskustan 

houkuttelevuutta ja vetää paikallisia asiakkaita ja kävijöitä maakunnasta ja automarketeista kaupunkiin. 

Lisäksi todettiin, että Seinäjoen ja muun maakunnan jännitteisestä suhteesta huolimatta asemanseutu on 

liikenteen keskus, jonka kautta suurin osa eri joukkoliikennemuodoilla Etelä-Pohjanmaalta ja sinne takaisin 

matkaavat kulkevat. 

Ryhmä E halusi asemanseudulle vahvan paikallisen leiman. Paikallisuus voisi tarkoittaa jonkinlaista 

yhdistelmää perinteisestä pohjalaisuudesta, johon yhdistyy viime vuosina ilmentynyt dynaamisuus ja 

aikaansaavuus Seinäjoen kaupungin kehityksessä. Yksi ilmentymä paikallisuudesta voisi olla Seinäjoella 

järjestettävät suuret tapahtumat, jotka voisivat myös näkyä asemanseudulla. Samalla kun korostettiin 

paikallisuutta, kehotettiin kuitenkin välttämään liian pienimuotoista toimintaa. Paikallisuus ei siis missään 

nimessä saa tarkoittaa negatiivisessa mielessä kotikutoisuutta. Tulisi pikemmin olla globaalilla tavalla 

lokaali, eli tehdä asioita paikallisista vahvuuksista käsin niin, että ne voivat kilpailla huomiosta vähintään 

kansallisella ja jopa globaalilla laatutasolla. 

Yksilöistä 86% oli sitä mieltä, että alueen pitäisi ennemmin olla lokaali, kun vain 14% oli globaalin kannalla. 

Kuitenkin sekä hieman globaalin (14%) ja hieman lokaalin (58%) kannattajat olivat sanallisissa 
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vastauksissaan hyvin samaa mieltä: alueen tulisi olla paikallinen globaalilla vivahteella. Asema vastaa 

pitkälti globaalin vivahteen tuomisesta, lokaalia alueelle tuotaisiin taas paikallisia vahvuuksia esiin tuomalla. 

Lokaalin valinneet korostivat sitä, että alue tulee suunnitella ennen kaikkea paikallisille, mutta kuitenkin 

niin, että se houkuttelee tulijoita myös alueen ulkopuolelta. Kaikki näkivät hyvin tärkeänä etelä-

pohjanmaalaisten erityispiirteiden korostamisen. 

Keskeiset paikallisuuden asteesta esille nousseet seikat voidaan tiivistää seuraavasti: 

 Paikallisuus voidaan hahmottaa asemanseudun vetovoiman kautta. Paikallisuus tulisi nähdä 

maakunnan vetovoimana suhteessa muuhun maahan, Seinäjoen kaupungin vetovoimana suhteessa 

muuhun maakuntaan ja lopulta myös asemanseudun vetovoimana suhteessa muuhun Seinäjoen 

kaupunkirakenteeseen. 

 Asemanseudun paikallisuuden luonnetta pohtiessa tulisi huomioida muiden kaupunginosien 

ydintoiminnot ja suhteuttaa asemanseudun toiminnot niihin niin, että mahdolliset päällekkäisyydet 

ja turha kilpailu voidaan välttää. 

 Korostettu paikallisuus voidaan kokea monin eri tavoin: se voi olla kliseistä tai persoonallista. 

 Asemanseutu ei saisi olla vain yksi asema muiden asemien ketjussa, joten persoonallisuutta ja jopa 

erikoisuutta tarvitaan. 

 Globaali houkuttelevuus ja kilpailukyky rakentuvat paikallisten vahvuuksien varaan. 

Paikallisuuden astetta koskevat avainsanat ovat: ylipaikallisen, maakunnan, kaupungin ja kaupunginosien 

välinen dynamiikka, vetovoima ja houkuttelevuus, omaleimaisuus ja persoonallisuus, brändit, lokaaliin 

perustuva globaali, eri näkökulmat paikallisuuteen. 

Muita paikallisuudesta ja globaaliudesta keskustellessa esille nousseita seikkoja ja kommentteja ovat: 

 oltava syy olla ajamatta aseman ohi autolla 

 vihreä talous 

 nettikaupan globaalius 

 tarina ja paikallisuus 

Paikallisuuden asteen ääripäiden puolesta esitetyt keskeiset argumentit ja ajatukset on tiivistetty kuvioon 

11. Siitä käy ilmi, miten globaalien ominaisuuksien tulisi tehdä asemanseudusta eräänlainen houkutteleva 

portti tai eteinen, jonka kautta pääsee käsiksi omaleimaiseen paikallisuuteen ja alueen erityispiirteisiin. 

Samalla kuvio tuo ilmi sen, että toimintojen tulisi rakentua paikalliselle omaleimaisuudelle, mutta niiden 

tulisi olla laatutasoltaan globaaleja. 
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Kuvio 11. Paikallisuuden asteen ääripäät ja niiden perustelut.  
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Tunnelma 

 

Ryhmien näkemykset tunnelmasta vaihtelivat ”mikserissä” (ks. kuvio 12). Ryhmä A arvosti enemmän 

näyteikkunamaista ja virtaavaa tunnelmaa. Ryhmät B ja C eivät valinneet selkeästi kumpaakaan 

vaihtoehtoa, vaan olivat sitä mieltä, että molempia ”tunnelmatyyppejä” tarvitaan. Loput ryhmät olivat sitä 

mieltä, että asemanseudun tunnelman tulisi olla jokseenkin olohuonemainen ja rauhallinen. Samaa mieltä 

olivat myös yksilöt. Sanallisissa kuvauksissa kaikki ryhmät kuitenkin pohtivat molempien tunnelman 

ääripäiden merkitystä ja niiden keskinäistä suhdetta ja suurin osa oli sitä mieltä että tunnelmien molempia 

ääripäitä tarvitaan. 

 

 

 

Kuvio 12. Tunnelmaa koskevat valinnat: ryhmittäin, yksilövalinnat ryhmittäin sekä yksilövalinnat (yksilöiden 
kohdalla tyyppiarvo (Mo)). 

Ryhmä A näki, että molemmat tunnelman ääripäät tulisi huomioida asemanseudun suunnittelussa. Asema-

alue ja keskusta nähtiin saman kokonaisuuden osina, jolloin kaupallisten toimintojen rooli asemalla ja 

”näyteikkunamainen” tunnelma ymmärrettävästi korostuisivat. Toisaalta esitettiin eräänlaista iskulausetta 

asemanseudun rennomman, kutsuvan ja sallivamman puolen esille tuomiseksi. Iskulause kuuluu: ”asiaton 

oleskelu asemalla sallittu”. Lisäksi ryhmä A pohti tapahtumien, kulttuurin ja taiteen merkitystä 

asemanseudun tunnelman luomisessa. Voidaan tulkita, että ryhmä A näki kulttuuritoiminnot rennon ja 

pysähtymään kutsuvan tunnelman osatekijöinä. 

Yksilö- 

valinnat 

ryhmittäin 

Ryhmien 

valinnat 
 

Yksilö- 

valinnat 
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Ryhmä B esitti työnjakoa erilaisten tunnelmien kesken. Ulospäin alue voisi huokua näyteikkunamaista 

tunnelmaa, jolla kävijöitä ja asiakkaita saataisiin houkuteltua asemanseudulle. Toisaalta asemanseudun 

pitäisi myös kyetä pysäyttämään sinne tulevat, jolloin olohuonemainen ja rento tunnelma puolestaan 

korostuisi asemanseudun sisällä. Työnjako hahmotettiin myös niin, että näyteikkunamainen tunnelma voisi 

olla liike-elämän kannalta kiinnostavampaa ja palveluntarjoajat puolestaan hyötyisivät olohuonemaisesta 

tunnelmasta. Olohuonemainen tunnelma ei kuitenkaan saisi tarkoittaa pysähtyneisyyttä. Asemalla tulisi olla 

mahdollisuuksia aktiiviseen tekemiseen, vaikka kyseessä ei olisikaan kaupallinen näyteikkuna. Tulisi siis 

pyrkiä osallistavan ja aktivoivan tunnelman luomiseen. Asemalla voisi olla myös esimerkiksi erilaisia pop up 

-kokeiluita yritys- ja kulttuuritoimintaan liittyen. Ryhmä B toivoi myös asemanseudun suunnittelussa 

huomioitavan erilaisten ikäryhmien mieltymykset. 

Ryhmä C korosti, että tunnelman täytyy pysäyttää ihmiset ja saada heidät jäämään asemanseudulle. Tässä 

mielessä olohuonemainen ja rento tunnelma yhdistyy näyteikkunamaiseen houkuttelevuuteen samalla 

tavoin kuin ryhmä B:n pohdinnoissa. Esille tuotiin muun muassa luontaisten ja mahdollistavien 

kohtaamispaikkojen luominen. Lisäksi pohdittiin alueen rytmin merkitystä. Eri vuorokauden- ja 

vuodenaikoina asemalla voi korostua erilainen tunnelma. Hektisyys voi vuorotella levon ja rentouden 

välillä. Lisäksi erilaiset toiminnot voivat vaihdella vuodenaikojen mukaan. Talvella alueella voisi olla 

esimerkiksi luistinrata, joka kesällä on muussa käytössä. Ryhmä C päätyi lopulta toteamaan, että pääasia 

on, että alueelta löytyy ihmisiä ja elämää niin sanotusti 24 tuntia vuorokaudessa ja seitsemänä päivänä 

viikossa. 

Ryhmä D:n keskusteluissa tuli ilmi pyrkimys kaupunkimaisuuteen. Toisin sanoen asemanseudun ei tulisi olla 

negatiivisella tavalla olohuone, vaan sen tulisi tarjota kaupunkimaista tunnelmaa ja toimintaa, joka saa 

ihmiset lähtemään kotoaan. Tässä yhteydessä pohdittiin myös kaupunkikulttuurin eräänlaista 

kehittymättömyyttä Seinäjoen seudulla ja sitä, että asemanseutu voisi olla yksi mahdollisuus 

kaupunkikulttuurin edistämiseen. Keskeistä ryhmän keskusteluissa lienee monenlaisia tunnelmia 

mahdollistavan ja erilaisia kävijäryhmiä huomioivan kaupunkitilan tarve. Ihmisten erilaiset mieltymykset 

voidaan huomioida paitsi samanaikaisesti erilaisia tunnelmia herättävillä toiminnoilla, myös 

asemanseudulla sijaitsevien erityyppisten toimintojen sekoituksilla, joilla on kullakin oma tunnelmansa ja 

kohderyhmänsä. Tunnelmaa pohdittaessa tulisi ottaa huomioon myös hyvin konkreettisia viihtyvyyteen 

liittyviä seikkoja. Tulisi esimerkiksi miettiä, miten asemanseudun yhdyskuntarakenne ottaa huomioon 

ilmaston rajoitteet. Laajat katetut ja lämmitetyt yleiset alueet voisivat olla yksi ratkaisu konkreettisesti 

lämpimän tunnelman luomiseksi. Tunnelmaa ei kuitenkaan pitäisi ajatella pelkästään asiakkaiden ja 

kävijöiden näkökulmasta. Olisi olennaista, että asemanseudun toimijoiden keskuudessa vallitsisi 

yhteisöllinen tunnelma hieman samaan tapaan kuin esimerkiksi Rytmikorjaamolla, jossa toimijat pyrkivät 

etsimään synergiaetuja. 

Myös ryhmä E korosti tunnelman eri ääripäiden tasapainottamista. Ryhmä näki kuitenkin flow-tunnelman 

kirjaimellisesti sujuvana ihmisten ja asioiden virtauksena, johon yhdistyy oleiluun houkutteleva slow. Muilla 

ryhmillä slown vastaparina korostui kenties enemmän näyteikkunamaisuus ja kaupallisuus. Ryhmä E esitti 

ajatuksen siitä, että olohuoneen sijasta asemanseudun tunnelman tulisi muistuttaa keittiötä, eli siellä olisi 

toimintaa ja tekemistä. Uhkana alueen elinvoimaisuudelle nähtiin asujaimiston tai toimintojen 

muodostuminen liian yksipuoliseksi. Tavoitteena tulisikin olla aidosti kaupunkimainen kaupunginosa, jossa 

monimuotoisuus takaa riittävän ”keittiömäisen” ja aktiivisen tunnelman. 
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Yksilöistä 69% oli olohuonemaisen slown kannalla, kun taas näyteikkunamaista flowta kannatti 31%. 

Keskeisen sijainnin ja alueen käyntikortti-luonteen vuoksi nähtiin tärkeäksi, että alueella olisi nimenomaan 

flowta. Kuitenkin moni näki alueen tulevan luonteen kaupungin ”olohuoneena”, jolloin slown tulisi 

korostua. Slowta perusteltiin myös sillä, että se olisi nimenomaan ominaisuus, joka houkuttelisi ihmiset 

jäämään alueelle. Moni näki tunnelman molempien laitojen olevan tärkeitä, eivätkä nähneet niitä missään 

nimessä toisiaan poissulkevina.  

Keskeiset tunnelmasta esille nousseet seikat voidaan tiivistää seuraavasti:  

 Asemanseudulla tulisi yhdistyä rentous ja tekeminen, eli ei olohuone vaan keittiö. 

 Tunnelma voi olla ulospäin näyteikkunamainen kävijöiden houkuttelemiseksi. Alueen sisällä voi 

kuitenkin olla rentoutta henkiviä tiloja ja toimintoja. 

 Tunnelma voi vaihdella eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. 

 Asemanseudulla voi sijaita erilaisia toimintoja, joista muodostuu tunnelmien sekoitus, jolla voidaan 

houkutella hyvin erilaisia kohderyhmiä. 

 Tunnelman luominen liittyy vahvasti kaupunkikulttuurin kehittämiseen Seinäjoella. 

 Tunnelman tulisi olla myös konkreettisesti lämmin, eli ilmaston rajoitteet tulisi huomioida 

esimerkiksi katetuilla tiloilla. 

Tunnelmasta käydyn keskustelun avainsanoja ovat: aktiivisuus, elävyys, rentous, yhteisöllisyys, vaihtelevuus, 

rytmit, houkuttelevuus, viipyminen. 

Muita tunnelmasta keskusteltaessa esille nousseita seikkoja ovat:  

 ratojen päälle tilapäisesti siirtolapuutarha 

 drive-in kahvila 

 talvipuutarha 

 muualle kiinnittyvät/matkustavat alueen asukkaat vähentävät aktiivisuutta ja toimintoja? 

 luistinrata 

 basaari 

Tunnelman ääripäiden puolesta esitetyt keskeiset argumentit ja ajatukset on tiivistetty kuvioon 13. Käydyn 

keskustelun pohjalta esitetyt argumentit jakautuvat melko tasaisesti sekä näyteikkunamaisen ja vilkkaan 

että olohuonemaisen ja rennon tunnelman kesken. Vilkas tunnelma nähdään toimijoita ja kävijöitä 

aktivoivana. Olohuonemainen ja rento tunnelma puolestaan pysäyttää ja saa ihmiset viettämään aikaa 

asemanseudulla. Yleisesti ottaen tunnelmaan liittyvät seikat nähtiin keskeisinä kaupunkikulttuurin 

luomisessa. 
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Kuvio 13. Tunnelman ääripäät ja niiden perustelut.  
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Lopuksi ja jatkoksi 
 

Ensimmäisen työpajan tuloksena syntyi paitsi valtava määrä aineistoa asemanseudun mahdollisuuksista 

myös alustava yhteisymmärrys siitä, millainen asemanseudun tulisi ominaisuuksiltaan olla. Seinäjoen 

asemanseudun yhteisesti tärkeäksi koettuja ominaisuuksia olivat paikallisuus ja sekoittunut rakenne. 

Molemmat ominaisuudet ovat tärkeitä suunniteltaessa ja toteutettaessa elinvoimaista, monipuolista ja 

houkuttelevaa asemanseutua. Paikallisille vahvuuksille rakentuvan ja toiminnoiltaan sekoittuneen 

asemanseudun erilaiset vaihtoehdot voivat jatkotarkasteluissa korostaa joko isoa tai pienimuotoista 

rakentamista ottaen huomioon hektiset ja rennot tunnelman ääripäät. Näistä päästään keskustelemaan 

seuraavassa työpajassa. 

Ensimmäisessä työpajassa tuli esille keskeisten toimijoiden kyky päästä ainakin osittaiseen 

yhteisymmärrykseen ja luoda visioita tulevasta. Pääasia kuitenkin on, että ensimmäisessä työpajassa 

esitettiin rohkeita näkemyksiä asemanseudun kehityksestä. 

Toisessa työpajassa (2.6.2014) tullaan esittämään vaihtoehtoisia visioita asemanseudun 

kaupunkirakenteesta ja toiminnoista perustuen ensimmäisessä työpajassa esitettyihin ideoihin ja 

keskustelun myötä saavutettuun alustavaan yhteisymmärrykseen. Samalla pyritään tuomaan keskustelu 

hieman lähemmäksi asemanseudun toteutusta. Aletaan siis pohtia vaihtoehtoisten asemanseudun 

visioiden merkitystä myös olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ja asemanseudun toteutuksen kautta. 
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LIITE 1. Osallistujat 
 

Osallistujan nimi  Yhteisö 

Ahonen Antti Tekes/ELY 

Alaniska Päivi Frami Oy 

Alarinta Juha Seinäjoen yliopistokeskus 

Hakamäki Pekka Eepee-Kiinteistöt Oy 

Hautamäki Annukka SEEK 

Herttua-Suokko Taru-Maaria Seinäjoen kaupunki 

Jaakola Hilkka Seinäjoen kaupunki, kaavoitus 

Jatkola Mirja Seinäjoen kaupunki 

Jussila Ulla Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy 

Ketola Timo YIT Rakennus 

Kortesluoma Arja SeAMK / MATKO3 

Kosonen Kati-Jasmin Valtakunnallinen MAL-verkosto/ Tampereen kaupunkiseutu 

Kråknäs Leena Seinäjoen kaupunki/kulttuuripalvelut 

Kujanpää Markku Seinäjoen kaupunki/Tekniikkakeskus 

Kulmala Kimmo Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys 

Kuusela Kaija Seinäjoen Yrittäjät 

Kuusinen Jyrki Seinäjoen kaupunki 

Lahti Tuula SEEK-liikelaitos 

Mattila Kirsi Frami Oy/Roihu-hanke 

Mäkelä Vesa GapCon Oy 

Mäki Taru Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Mäntykoski Mika Seipark Oy 

Mäntymäki Sami Seinäjoen kaupunki 

Norja Martti Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 

Nurmela Anu SEEK 

Ojaniemi Kauko Supersport/urheilukeskus oy 

Pajunen Jukka SEEK 

Penttilä Jukka Sevas Oy 

Perämäki Leena SEEK 

Pihlajaniemi Petri Seinäjoen Ruukinportti Oy 

Piippo Tero Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / MAL-verkosto 

Pänkälä Carita Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 

Päällysaho Seliina Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Pöllä Markus Skanska Talonrakennus Oy 

Sarre Arja SEEK 

Touronen Laura Seinäjoen kaupunki/kulttuuripalvelut 

Tyrväinen Susanna Seinäjoen kaupunki/E-P:n maakuntamuseo 

Uusimäki Sirkku SeAMK Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelut 

Viljanen Ossi Seinäjoen Yrittäjät 

Voipio Miikka Peab Oy 

Väliaho Heidi Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut 

Välimäki Erkki Seinäjoen kaupunki 
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Ylikoski Juha Oy Alma Group Hotels Ab / Hotelli-Ravintola Alma 

Ylimäki Tommi Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 

   

Kokonaismäärä 44  
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LIITE 2. Esimerkki ryhmätyöskentelyssä jaetusta vastauslomakkeen osasta 
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LIITE 3. Teemakohtaiset yksilövalinnat. 

Näihin taulukoihin on koottu teemakohtaisesti lajiteltuna yksilöiden valintojen määrät. Tyhjät ruudut 

tarkoittavat, että kukaan ei ole valinnut niitä (vaaleanharmaalla). Vaaleankeltaisella on korostettu kunkin 

ryhmän yksilöiden valintojen tyyppiarvo (Mo). Viidessä ensimmäisessä sarakkeessa valinnat on lajiteltu 

ryhmittäin. Kahdesta viimeisestä sarakkeesta löytyy kunkin teeman yksilöiden valintojen yhteenlasketut 

määrät ja prosenttiosuudet kaikista teeman vastauksista. 

 Ryhmä A:n osallistujamäärä oli 8, ryhmä B:n 8, ryhmä C:n 7, ryhmä D:n 5 ja ryhmä E:n 9 henkilöä. Ryhmä 

D:stä yksi ei palauttanut vastauspaperia ollenkaan. Mikäli jossain sarakkeessa yhteenlaskettu määrä ylittää 

nämä määrät, tarkoittaa se sitä, että joku ryhmän jäsenistä on valinnut 2 kohtaa (monivalintoja oli tehty 

kaupunkimuoto-teemasta 3kpl, toiminnallisuudesta 1kpl, paikallisuudesta 1kpl ja tunnelmasta 4kpl). Tyhjiä 

vastauksia ei laskettu mukaan prosenttiosuuksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMINNALLISUUS 

 

A B C D E Yht. % 

       

1 1 1  1 4 11% 

       

2 4   6 13 36% 

5 3 6 4 2 19 53% 

    
Tyhjiä 
1 kpl 

- - 

KAUPUNKIMUOTO 

 

A B C D E Yht. % 

1     1 3% 

2 3 3 2 3 13 33% 

       

4 5 3 3 4 19 49% 

1 1 1 1 2 6 15% 

    
Tyhjiä
1 kpl  

- - 
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PAIKALLISUUDEN ASTE 

 

A B C D E Yht. % 

       

2 2 1   5 14% 

       

5 3 6 2 5 21 58% 

1 3  2 4 10 28% 

    
Tyhjiä 
1 kpl 

- - 

TUNNELMA 

 

A B C D E Yht. % 

3 2    5 14% 

3  1  2 6 17% 

       

1 5 3 3 6 18 50% 

4  2 1  7 19% 

 
Tyhjiä 
1 kpl 

Tyhjiä 
2 kpl  

Tyhjiä 
1 kpl 

- - 


