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MAL-VERKOSTO 



Asemanseudut MAL-verkoston toiminnassa 

 

 
 
 

www.mal-verkosto.fi  

MAL-verkosto tukee kaupunkiseutujen MAL-työtä nostamalla esiin ja sparraamalla 

seutujen ajankohtaisia yhdyskuntarakenteen yhteensovitusprosesseja sekä tukemalla 

valtion ja kaupunkiseutujen MALPE-aiesopimusmenettelyn ja Kasvusopimusmenettelyn 

kehittämistä keskustelutilaisuuksia, seminaareja, sparraustilaisuuksia ja työpajoja 

järjestämällä.    

  
A. Asemanseutujen kehityshankkeiden yhteensovittaminen 

kaupunkikehityshankkeisiin,  valtakunnallinen vertaistuki, raideliikenteen, asumisen 
ja palvelujen yhteistarkastelu, matkaketjujen sujuvoittaminen raideliikenteen 
asemille ja seisakkeille, pysäköintitarkastelut 
  

Asemanseutujen kokonaisvaltaiset hankkeet; koko verkosto/ kasvusopimukset & 
seutukohtaiset tarpeet 
Liityntäpysäköinti, matkaketjut, sekoittuneet toiminnot 
Kansainvälinen vertaistuki 



Työpajan tavoitteet 

 
 Jaetaan kokemuksia, kipupisteitä ja hyviä käytäntöjä asemanseutujen ja 

keskustan ratapiha-alueiden kehittämishankkeiden osalta (aineistoja www.mal-
verkosto.fi)  

 = > Asiantuntijatietovarannon hyödyntäminen ja toisilta oppiminen 

 
   Saadaan näkemystä siitä, miten kehitetään asemanseutuja liikenteen 
solmukohdista (nykytilanne) uuden sukupolven ”Smart Station” –alueiksi 
 
  Ennakkotehtävän purku (asemanseutujen kehittämisen tavoitteet, suunnittelu- 
ja hankintaprosessit) 
 = > Nostot laajemmalle syksyn seminaarille 
 = > Yhteisten nimittäjien löytäminen, analyysi, pohjatyö ja valmistelu 
 yhteiselle kehittämishankkeelle 

 
 www.mal-verkosto.fi  

http://www.mal-verkosto.fi/
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Asemanseutujen merkitys korostuu entisestään (1)  

 Kytkennät valtion (mm. lp-selonteko)  ja kaupunkien 
strategiaprosesseihin 

 Asemanseutujen kehittäminen on keskeinen MAL-aiesopimusten 
ja kasvusopimusten osa (vrt. esim. Tampere) 

 - kasvusopimusten tärkein yhteinen kehittämiskohde  asemanseutujen ja      

ratapihojen kehittäminen 

 - yhteinen valtion ja kaupunkien intressi 

(kestävä kaupunkirakenne, joukkoliikenteen tukeminen, matkakeskukset    
jne.) 

 - hajaantunut maanomistus kasvun esteenä 

 - uusi yhteistyöelin (VM valtion maanomistajien  yhteistyöryhmä) 

 = > tavoitteena valtion toimenpiteiden koordinointi ja aikaansaada uusia 
ratkaisuja asemanseutujen kehittämiseksi yhteistyössä kaupunkien 
kanssa www.mal-verkosto.fi  



 Omia huomioita kaupunkien asemanseutujen 
aineistoista 

 Kaupunkien visio asemakeskuksista toiminnallisena, kaupallisena 
ja ihmisvirtojen solmukohtana  

 - asemien rooli muuttuu ja se vaikuttaa samalla palvelujen 
kehittämistarpeisiin ja toimenpiteisiin 

- asema-alueen tarkastelu yhtenä kokonaisuutena 

 - asemat rakennetun ympäristön osana 

 - keskeinen osa kaupunkikuvaa ja brändiä 

 - kaupallisten investointien kohde 

 Monista asemanseuduista tulossa myös merkittäviä 
työpaikkakeskittymiä 

 

 
www.mal-verkosto.fi  



Mutta toisaalta……. 

www.mal-verkosto.fi  

Asemanseutujen kehittäminen 
vaatii lähitulevaisuudessa 
merkittäviä investointeja. 
 
Arvio tavara- ja 
henkilöratapihojen  
kehityskuvasta, puutteista, 
priorisoiduista toimenpiteistä 
sekä tärkeimmistä kehittämis- ja 
korjausinvestointitarpeista v. 
2035 asti. 
 
Rahoitus ? 



Työpajan ohjelma 

www.mal-verkosto.fi  

12.30 Avaus  
Tero Piippo, projektipäällikkö, MAL-verkosto 
 
12.40 Liikenneviraston näkökulma 
Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämishankkeet  
Kari Ruohonen, ylijohtaja, Liikennevirasto 
 
13.00 Kaupunkien näkökulma 
* Tikkurilan kokonaisvaltainen kehittämishanke 
Asta Tirkkonen, Vantaan kaupunki  
* Tampereen Asemakeskus-hanke, Tero Tenhunen, Tampereen kaupunki 
* Kaupunkikierros: Joensuu, Kouvola, Oulu, Pori, Salo, Seinäjoki & Turku, Uudenmaan liitto, Pirkanmaan 
liitto, lyhyet esittelyt asemanseudun kehittämisen tilanteesta kaupungeittain/liitoittain  
Keskustelu 
 
15.00 Kehittämisen ja tutkimuksen näkökulma 
Työpaja ja ryhmäkeskustelut (ennakkotehtävä) 
Asemanseutujen keskeiset kehittämishaasteet ja kipukohdat, uuden tiedon, toimintatapojen tai 
yhteistyömallien tarve, keskustelua, ideointia, kokemusten vaihtoa.  
 
Fasilitaattoreina Ari Hynynen, TTY/ Arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorio EDGE & Jari 
Kolehmainen, Tay/JKK, Seinäjoki 
 
16.30 Loppukeskustelu ja yhteenveto 
16.45 Tilaisuus päättyy, lähtö junille 


