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Missä ollaan ja 
miten tähän on tultu?  



Innovaatiotoiminnan I aalto – 
asiallista terästä, lasia ja betonia 



Innovaatiotoiminnan II aalto – 
talouden kukkivat kesannot 



Saavumme asemalle  



Asemanseutujen kehittämishankkeet (1/2) 



Asemanseutujen kehittämishankkeet (2/2) 



Miksi juuri asemanseudut? 

• Kaupunkikeskustojen tiivistäminen 
• Tavaralogistiikan muutokset 
• Työssäkäyntialueiden kasvu 
• Liikkuvuuden yleinen lisääntyminen 
• Palvelutason nostaminen keskeisillä 

rataosuuksilla 
• Tulevaisuuden mahdollisuudet noteerattu 
 



Asemahankkeiden typologia 

Kaupunkikehitys-
hankkeet 

Asemien 
renessanssi-

hankkeet 

Liikenne-
lähtöiset 
hankkeet 

Lähde: soveltaen Kunnas&Meriläinen 2014 



Kaupunkikehittämisen kenttä 
Kaupungin kehittäminen 

(suunniteltu, 
toimintapoliittinen) 

Kaupungin kehittyminen 
(emergentti, itseorganisoituva) 

Materiaalinen 
kaupunki 

(rakennettu 
ympäristö, 

liikennejärjestelmä) 

Immateriaalinen 
kaupunki 
(talous, 
sosiaaliset ilmiöt, 
kulttuuri) 

Useimmat 
asema-

hankkeet 
nyt 



skaalat 

autenttisuus 
emergenssi 

Kehittämisen periaatteita… 

integraatio 



… ja pullonkauloja 

• Mistä taloudellisia resursseja? > valtio - kaupungit - 
yritykset 

• Maan- ja kiinteistönomistuksen mutkikkuus 
• Kehittämisen prosessit epäselviä > 1) kenelle kuuluu 

managerointi, 2) käyttäjien osallisuus ja mobilisointi, 
3) hankinta ja vaiheistus? 

• Maankäytön suunnittelun ja kiinteistöbisneksen 
erisuuntaiset tavoitteet 

• Asemanseutujen tulevaisuuden mahdollisuudet ja 
potentiaalin realisointi? 



SmartStation / Seinäjoki 







Kehittämisen tavoitteita 

• Kaupunkirakenteen tiivistäminen 
• Kaupunkina kehittyminen 
• Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
• Osaamisintensiivinen elinkeinopolitiikka 
• Kansallinen ja kansainvälinen profiloituminen 
• Kestävä kehitys 
• Liikenne ja logistiikka  
• Matkailu- ja tapahtumakaupunkina kehittyminen 
 



Aikataulu / työpajat 

2013 2014 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valmistelu I II III Raportointi 



 

2.12.2014 18 2.12.2014 18 

kaupunkimuoto toiminnallisuus paikallisuus tunnelma 

kaupunkimuodon mikseri 



2.12.2014 19 

liikenne yksit. palvelut julk. palvelut työ asuminen vapaa-aika 

toiminnallisuuden mikseri 



Sekoittuneisuutta jossain määrin alueen sisällä ja koko kaupungin tasolla. 
Asumisen ja työpaikkojen kohdalla jonkin asteista sekoittumista, mutta osittain ainakin erottunutta. Työpaikat painottuvat enemmän 
keskustan ja asunnot Pohjan puolelle. Palvelut painottuvat asemalle ja sen ympäristöön, yhdistyen keskustaan. 

Asema monoliittimainen ja toimii siten maamerkkinä. Asema toimii mahdollisesti 
myös tapahtuma-alustana. 

Vaikka asema tuo alueelle globaalisuutta, on kaikella kuitenkin paikallinen vivahde, pohjalaisuus saa 
näkyä. 

Tunnelma on yhdistelmä slowta ja flowta, kuitenkin slown ja yhteisen rennon tekemisen 
painottuessa. 
Vaarana on, että ydinasema mahdollisesti kilpailee nykyisen keskustan kanssa. Millaiseksi loppualue muodostuu? 
Mikä ei mahdollista: että asema olisi pieni ja huomaamaton. 
  
Liikenne on alueen tärkeimpiä aspekteja, koska Seinäjoki toimii maakunnan liikenteen keskuksena. Liikenne sisältää matkakeskuksen lisäksi 

kaikki liikennemuodot. Kuitenkin alueen sisäisesti painotus on kevyessä liikenteessä. 

Yksityisissä palveluissa painotus on eksklusiivissa palveluissa. Nämä tuovat 
alueelle kiinnostavuutta, elävyyttä ja erottuvuutta, ja saadaan ihmiset viipymään. 

Julkiset palvelut keskittyvät lähipalveluihin, jotka tukevat asumista ja ottavat huomioon 
kaikenikäiset. 

Tulevaisuudessa työnteon painotus siirtyy pois pääkonttoreista. ”Workshopit” mahdollistavat 
työnteon joustavuuden, monimuotoisuuden ja vaihtuvuuden. 

Alueella tulisi olla sekoittunutta asujaimistoa ja monipuolinen väestörakenne. 
Tällä tuodaan alueelle elävyyttä ja viihtyvyyttä. 

Alueella tulee olla riittävän laadukkaat ajanviettomahdollisuudet houkuttelevuuden vuoksi. Kuitenkin 
myös vapaat ja maksuttomat ajanviettomahdollisuudet tulee tarjota. 



”Ydinasema” 



 

2.12.2014 22 2.12.2014 22 

Frami Itikanmäki 
Rytmi-
korjaamo 

Aalto -keskus 

Rautatie-
asema 















Aikomuksista asemanseuduksi? 



Lähtökohta ja peruskysymykset 

• Lähtökohta: 
– On olemassa ”samanmielisyyden saareke” siitä, että asemanseudusta 

kehitetään koko kaupungin laatua ja toiminnallisuutta parantava 
kaupunginosa.  

– ”Samanmielisyyden saareke” ulottuu myös kaupunginosan 
kaupunkimuotoon ja perustoiminnallisuuksiin.  

• Peruskysymykset: 
– Kuinka ”samanmielisyyden saareketta” varjellaan ja kehitetään yli ajan 

a) jatkosuunnitteluvaiheessa sekä b) toteutus- ja hankintavaiheessa? 
– Kuka omistaa prosessin ja vie sitä eteenpäin?  
– Kuinka eri tahot (esim. maanomistajat, hankekehittäjät, kansalaiset) 

voivat omilla toimillaan ylläpitää ja jalostaa ”samanmielisyyden 
saareketta”?  

 



Lähtökohtia jatkoprosessiin 



Rakennushanke 5 

visiointi 
työpajat 

arkkitehti-
kilpailun 
ohjelma 

arkkitehti-
kilpailu Yleiskaava 

Rakennushanke 3 

Rakennushanke 1 1 2 3 

Suunnitteluvaiheen epäjatkuvuuskohta 

Olemme nyt tässä 

Asemakaava 1 

”Samanmielisyyden saareke” 

1 
2 

3 

1 

3 

2 

6 

4 

5 

Toteutusvaiheen epäjatkuvuuskohta 

Epäjatkuvuudet 



Epäjatkuvuuksien yli? 

Suunnitteluvaiheen 
epäjatkuvuuskohdat  

 
• Aiemman suunnittelutyön 

huomioiminen arkkitehtikilpailun 
ohjelmoinnissa 

• Arkkitehtikilpailun jury:n kokoonpano 
ja sisäinen koheesio 

• Arkkitehtikilpailun tulosten käsittely 
(ml. Kansalaiskeskustelu) ja voittajan 
valinta 

• Visiotyön ja arkkitehtikilpailun 
huomioinen yleiskaavavaiheessa  

• Yleiskaavan ohjaavuus suhteessa 
asemakaavoihin  
 

→ Kaupunki avainroolissa 
 

 
 
 
 

 
 

Toteutusvaiheen  
epäjatkuvuuskohdat 

 
• Maanomistajat ja heidän 

hankekehityskumppaninsa 
avainasemassa → Tarve ”pehmeälle 
koordinaatiolle” ja yhteiselle 
ymmärrykselle halutusta 
lopputuloksesta 

• Asemakaavoituksessa, 
kaavamuutoksissa, 
rakennuslupaprosessissa jne. 
haettava neuvotteluratkaisuja 

• Kaupungin maanomistus 
mahdollistaa ohjaamisen myös 
tontinluovutusehdoilla   

 



Koordinaatiokeinoja  

Kaupunki 

Toteuttajat 

Kovat 
keinot 

Pehmeät  
keinot 

Kaavoitus 
Prosessin fasilitointi 

Viestintä ja markkinointi 

Osallistaminen 

Vuorovaikutus potentiaalisten 
asiakkaiden kanssa 

Kannattavuus- 
laskelmat 

Neuvottelut kaupungin  
ja viranomaisten kanssa 

Hankkeiden 
valmistelu 

Lupaprosessit Viranomaisneuvottelut 

Arkkitehtuurikilpailu 

SmartStation 
-koordinaatio 



Kysymyksiä Kouvolalle 



Kohtikäyvät kysymykset Kouvolalle? 
• Kuinka keskustavision asemanseudun ratkaisu nivoo 

yhteen erilaisia toiminnan skaaloja keskustassa, koko 
kaupungissa ja kansallisesti? 

• Kuinka keskustavision asemanseudun ratkaisu integroi 
erilaisia toimijoita ja toimintoja (sekoittuneisuus)? 

• Kuinka keskustavision asemanseudun ratkaisu hyödyntää 
Kouvolan potentiaaleja sekä tukee ja uusintaa autenttista 
kouvolalaisuutta? 

• Kuinka keskustavision asemanseudun ratkaisu tukee 
alhaalta ylöspäin syntyvää kaupunkia (esim. yrittäjyys)? 



Kiitos! 

 
Ari Hynynen / TTY 

Jari Kolehmainen / TaY 
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