Kestävän asemayhteistyön toimintamalli
-hankkeen lyhyt kuvaus
Tero Piippo, MAL-verkoston projektipäällikkö
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Lähteet: Kestävän asemayhteistyön toimintamalli loppuraportti ja Sitowise Oyn konsultit Anne Herneoja, Olli Jokinen ja Laura Pihlajakangas.

Kestävän asemayhteistyön
toimintamalli -hanke
• Hanke toteutettiin ympäristöministeriön, MAL-verkoston, HSY:n sekä Traficomin
rahoituksella ja toimeksiannolla.
• Työtä ohjasi edellisten organisaatioiden ohella asiantuntijat Väylävirastosta, Senaatin
asema-alueet Oy:stä ja VR-Yhtymä Oy:stä. Ympäristöministeriö vastasi kilpailuttamisesta.
• Työn tekemisestä Sitowise Oy:ssä vastasivat Anne Herneoja (projektipäällikkö), Olli
Jokinen ja Laura Pihlajakangas.
• Hanke toteutettiin 2-5/2020. Loppuraportti löytyy mm. MAL-verkoston ja Kestävän
kaupunkikehitysohjelman verkkosivuilta ja tulosvideo MAL-verkoston Youtube kanavalta.
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Hankkeen taustaa
• Asemanseutujen kehittämisen keskeisimmiksi osa-alueiksi on tunnistettu liikkumispalveluiden kehittäminen, vähähiilistä arkea
tukevien palveluiden kehittäminen, kaupunkiympäristön ja kiinteistöjen kehittäminen.
•

Asemanseuduilla käyttämätöntä potentiaalia. Yhteiset asemanseutujen kehittämisen toimintamallit puuttuvat tai ovat käytössä
vain yksittäisillä asemilla.

• Kehittämistoimet etenevät usein verkkaisesti, koska maanomistus on pirstoutunutta ja osapuolten tavoitteet ja aikataulut ovat
erilaisia.
• Asemanseutuhankkeiden hankehallinnan yleiskuvaus –työssä (Väylävirasto 30.4.2019) luotiin yhteisen kehittämisen avuksi mm.
asemanseututimantti, jonka avulla osapuolten on yhdessä mahdollista arvioida asemanseudun kehittämisedellytyksiä eri
näkökulmista.
• Asemanseutujen yhteiskehittämisen haasteita on tunnistettu ja toimintamallien luomista pohjustettu myös mm. ELIAS-hankkeessa
(Elinvoimaa asemanseuduille!), Fiksu Assa -hankkeessa sekä ympäristöministeriön koordinoiman Kestävä kaupunki -ohjelman
haastetyöpajoissa.
• Tässä työssä yhteiskehittämistä on viety eteenpäin luomalla toimintamalleja ja suosituksia asemanseutujen yhteiseen
kehittämiseen. Hyvien käytäntöjen levittämiseksi kaivataan kuitenkin selkeämpää valtakunnallista kokonaiskuvaa ja askelmerkkejä
käytännön toteutukseen erilaisilla asemilla.
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Hankkeen tarkoitus
Kolme päätavoitetta:
1. Laatia ajantasainen tilannekuva asemanseuduista ja niiden kehitystarpeista. Mitä opittavaa niissä on ?
2. Luoda asema-alueiden toimintamalleja jotka auttavat asemanseutujen kehittämistä kehittämishankkeita
eteenpäin.
3. Kehitetään vertaistukiverkostoa ja luodaan yhteinen oppimisprosessi
Lisäksi pyrittiin
• vahvistamaan asemanseutujen kehittämiseen investoivien tahojen yhteistä visiota ja sitoutumista
kehittämistoimiin,
• mahdollistamaan laajaa yhteistyötä asemanseutujen kehittämisessä, asukkaat ja asemapalveluiden
käyttäjät mukaan lukien,
• lisäämään asemanseutujen kestävyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta selkeyttämällä kunnossapidon ja
kehittämisen kokonaisvastuuta sekä
• helpottamaan uusien toimijoiden ja palveluiden tuloa asemille.
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Vuorovaikutteinen prosessi yhteisen ymmärryksen
lisääjänä
Kohdekaupunkien
valinta
Kysely MAL-verkoston
jäsenkaupungeille
Kohdekaupunkien
haastattelut
Yhteenvetotyöpaja
(Koronan takia verkossa)

Asemanseutujen kehittämisellä
tavoitellaan uusiutumista
Työn yhteydessä tehdyssä kyselyssä käytiin läpi kaupunkien teemallisia
tavoitteita asemanseutujen kehittämiselle.
Kaupunkien näkökulmasta tärkeimmät ja yleisimmät teemalliset tavoitteet
liittyivät elinkeinojen ja kaupunkien vetovoimaisuuden kehittämiseen,
maankäytön ja yleisten alueiden kehittämiseen sekä pysäköinnin
järjestämiseen.
Kaupunkien vastauksissa toiseksi tärkeimpiä ja yleisimpiä teemallisia
tavoitteita olivat matkaketjujen kehittäminen ja asema-alueen toimivuuden
kehittäminen liikenteen solmupisteenä sekä asuntotuotantotavoitteet.
Lisäksi vähähiilisyys ja täydennysrakentaminen olivat usealla
asemanseuduilla täydentäviä tavoitteita.
Sen sijaan kyselyn vastausten perusteella tavoite kunnossa- ja ylläpidon
vastuiden kehittämiseksi nousi esiin vain muutamalla asemanseuduilla.
Puurakentaminen puolestaan oli täydentävä tavoite hyvin harvalla
asemanseudulla vähäisen sijoittajamielenkiinnon vuoksi.
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Samat haasteet yhdistävät asemanseutuja,
vaikka jokainen asemanseutuhanke on omanlaisensa

Sitoutuminen
visioon puuttuu

Kehittämisen
mittakaava on suuri

Taloudellinen yhtälö
seuraa jäljessä

Liityntäpysäköinnin
ratkaisut pitkittyvät

Yhteismenettelyt ovat
jäsentymättömiä

Valtakunnalliset toimintamallit
1. Kehittämisyhteistyön perusta vahvaksi

2. Radanpitäjän kannanmuodostus helpommaksi
Työssä tunnistettiin seuraavia
hyväksi havaittuja toimintamalleja,
jotka nähtiin hyödyllisinä
otettavaksi valtakunnallisesti
käyttöön ja sovellettaviksi
asemanseutujen tarpeisiin.

3. Liityntäpysäköinnin taloudellinen yhtälö heti osaksi kokonaisratkaisua
4. Vaiheistettu kehittämispolku yhteisen asemanseutuvision tueksi
5. Väliaikaistoiminnoilla ja imagohankkeilla nostetta kehittämiseen
6. Yhteistyöryhmä selkeyttämään käytön ja ylläpidon vastuita
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Kohdekaupunkeja analysoitiin
asemanseututimantin näkökulmista

Kuvan lähde: Asemanseutuhankkeiden hankehallinnan yleiskuvaus
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Lahden asemanseutu
Luonnoksen asemanseutu

Lahdessa asemanseudun kehittäminen on keskeinen osa koko kaupungin kehittämistä

Asemanseudun kehittämisellä on aidosti keskeinen rooli osana Lahden kehittymistä
❖ Alueen visio on monipuolisesti kehittämistä tukeva ja se on laadittu yhteistyössä alueen
toimijoiden kanssa
❖ Asemanseudun kehittämisellä on kaupungille strategisesti tärkeä rooli ja kaupungin sitoutuminen
asemanseudun kehittämiseen on ollut vahvaa, myös investointeina
❖ Asemanseudun kehittämispotentiaali mahdollistaisi 7000 uutta asukasta, mikä nostaisi
asemanseudun väkiluvun 20 000 asukkaaseen (1000 m).
❖ Asemanseudun haasteena on sen sijainti erillään kaupungin keskustasta (n. 700m) , vaikka
kaupunki onkin panostanut keskusta-asema-yhteysvälin kehittämiseen.
Asemalla on merkittävä rooli seudullisena liikenteen solmukohtana
❖ Aseman matkustajamäärä on suhteellisen suuri (4200 / vrk), sillä sitä hyödynnetään paljon
pendelöintiin
❖ Matkakeskuksesta ollaan luomassa uskottavasti seudullista liikenteen solmukohtaa
❖ fasiliteetit joukkoliikenteen matkaketjuille ovat jo nykyisin hyvät
❖ rautatieasema ja kaukoliikenneterminaali ovat lähekkäin ja lähes kaikki paikallisbussit kulkevat
matkakeskuksen kautta
❖ paikallisliikenteen reitistöä kehitetään sujuvammaksi

Asemarakennus

VR-yhtymä Oy

Pysäköintialueet

VR-yhtymä Oy, Kaupunki/kunta, Muu yritys, Muu yksityinen taho.
Liityntäpysäköinti: kaupunki, Asiakaspysäköinti: Renor Oy,
Saattoalueen pysäköinti: VR-Yhtymä

Yleiset alueet
Tontit ja rakennukset
Vajaakäytöllä olevat tai
täydennysrakennettavat
tontit

VR-yhtymä Oy, Väylävirasto, Kaupunki/kunta
VR-yhtymä Oy, Kaupunki/kunta, Muu yksityinen taho
VR-yhtymä Oy, Senaatti-kiinteistöt / Senaatin Asema-alueet Oy,
Ammattimainen kiinteistösijoittaja /-kehittäjä

Kaupungin keskusta on rakentunut aseman toiselle puolelle.
Asema sijaitsee kaupungin keskeisellä kulkureitillä ja asemanseudun palvelut
palvelevat ohikulkevien kaupunkilaisten tarpeita
Ydinkeskusta: 670 m

1 km

Yliopisto tai
korkeakoulu

Tapahtumapaikka,
tai kongressikeskus

0,5 km
Yritys- tai hallintokeskittymä

B

Asuminen
Toimistot
Kadut
Yleiset alueet
Teollisuus
Muu rakentaminen

Asema on tulevaisuudessa
valtakunnallisesti merkittävä
solmupiste

400 Pyöräpysäköintipaikkaa

Maakunnan ja
kaupunkiseudun
joukkoliikenne on riittävän
hyvä matkaketjujen
näkökulmasta.

285 Liityntäpysäköintipaikkaa

Matkustajamääräarvio:
1,55 milj. / vuosi

416 Asiakaspysäköintipaikkaa
Alle 25 % pysäköinnistä ilmaista
ja aikarajoittamatonta

Asukkaita: 6 000
Aluetehokkuus: 0.5

Asukkaita: 12 500
Aluetehokkuus: 0.3

Muut maakuntaa
palvelevat toiminnot

Lahden asemanseutu
Asemanseudun kehittämisen toiminnalliset haasteet on ratkaistavissa,
mikäli alueelle saadaan kysyntää
Kehittämisen haasteena näyttävät olevan ensisijaisesti paikalliset kiinteistömarkkinat
❖ Lahden alueelle on rakennettu viime aikoina paljon ja kaupungin oman arvion mukaan
alueellinen kysyntä vuosittain on n. 500 asuntoa
❖ Kiinteistömarkkinan kysyntä on maltillista ja eri osapuolten arvioiden mukaan
asuinrakentaminen ei näytä tulevina vuosina erityisen vilkkaalta. Haasteena on löytää
alueelle toteuttajia tai vaihtoehtoisia toimintoja
❖ Alueen kehittämispotentiaali riittäisi useaksi vuodeksi ja kehittäminen tulee
todennäköisesti venymään usealle vuosikymmenelle, mikä asettaa haasteita
toteutumiselle
❖ Asemanseudun läheisyydessä sijaitsee kaupungin tärkein yritysalue/yritys- tai
hallintokeskittymä, mutta toimistotontteja on vajaakäytöllä Lahden alueella.
❖ Uusien vetovoimatekijöiden tuominen alueelle voisi luoda tarvittavan sykäyksen.
Asemanseudun kehittämisen keskeisiä ajankohtaisia haasteita ovat Matkakeskuksen
länsiosa ja alueellinen pysäköinti
❖ Matkakeskuksen länsiosassa määritellään suunta asemanseudun houkuttelevuudelle
ja toimivuudelle
❖ Länsiosan alueella ratkaistavaksi tulevat asemanseudun palveluiden toteutuminen ja
liityntäpysäköinnin järjestäminen.
❖ Asemanseudulle tarvitaan alueellinen ja vaiheittainen pysäköintiratkaisu, mikä
mahdollistaa liityntäpysäköinnin kasvattamisen 600 autopaikkaan. Liityntäpysäköintiä
suunnitellaan asumisen, palveluiden ja liityntäpysäköinnin vuorottaiskäyttöön.
❖ Pysäköintitavoitteiden saavuttaminen edellyttää alueellista koordinointia
❖ Rakenteellinen pysäköinti on todennäköisesti toteutettavissa Lahden hintatasolla ja
asemanseudun pysäköinnin maksullisuus helpottaa jo vähän rakenteellisen pysäköinnin
toteuttamista
❖ Liityntäpysäköintiratkaisun löytämiseksi tarvitaan alueellisten tavoitteiden selkeyttämistä,
yhteisten ratkaisujen luomista ja pysäköinnin toteuttamisen vaiheistusta, toistaiseksi
pysäköintiratkaisua on edistetty tonttikohtaisesti.

© Lahden kaupunki

Asemanseudun kehittämisteemat

Kaupunki ja
elinkeinot

Mixed-use

Maankäytön
kehittäminen

Asuminen

Liiketilat

Täydennysrakentaminen

Puu

Vähähiilisyys

Matkaketjut

Asema-alueet

Pysäköinti

Raideliikenne

Ylläpitovastuut
Keskeinen
Täydentävä
Ei asetettu/
vastattu

Lahden asemanseudun kehittämishaasteiden tilanne
Asemanseudun kehittämisen sisällöt ovat hyvin tiedossa Toimijoiden ja kehittämisen tarpeet, reunanehdot ja sisällöt ovat riittävästi tiedossa

Asemaympäristön käyttö- ja ylläpidon kehittäminen
Asema-alueella ja matkakeskuksen ympäristössä ylläpidon vastuut ovat jakautuneet useiden
toimijoiden kesken, eikä alueella ole yhtä isäntää. Tarvetta yhtenäisimmille käytännöille, joilla
kerättävät palautteet saataisiin paremmin ohjattua oikealle toimijalle, sillä vastuut on jo sovittu.
Asemanseudun pohjoispuolen toteuttamisen vaiheistus ja aikataulutus
Lahden seudulle on rakennettu viime aikoina runsaasti, mutta seudun väestönkehitys on hidasta,
mikä on heikentänyt tonttien kysyntää ja hidastanut toteuttamista. Kehittämisen
mahdollistamiseksi on tunnistettu tarvetta eri kehittämisen alueiden vaiheistukselle sekä
keskinäiselle aikataulutukselle, jotta eri kehittämisalueet eivät kilpaile samanaikaisesti samoista
toteuttamisresursseista. Kehittämisen ohjauksella rajalliset resurssit voidaan paremmin kanavoida
kriittisimmille ja kalliimman toteuttamiskustannukset alueille ensin.

Asemanseudun kehittäminen edellyttää yhteistoimintaan panostamista
Tarvitaan lisää yhteisten tavoitteiden, vastuiden tai toimintamallien kirkastamista
Asemanseudun liityntäpysäköintiratkaisun selkeyttäminen
Lahden asemanseudulle on tarkoitus toteuttaa n. 600-800 liityntäpysäköinnin autopaikkaa.
Liityntäpysäköinnin tarpeet ovat kaikkien toimijoiden yhteisiä. Erityisesti radan pohjoispuolen
pysäköinnin kokonaisratkaisua tulisi selkeyttää yhdessä maanomistajien ja toteuttajien kanssa
pysäköinnin tavoitellun määrän, sijainnin, vaiheistuksen, kustannusten, toimijoiden vastuiden ja
toteutettavuuden osalta. Lisäksi valtion mahdollisuuksia pysäköintiratkaisun selkeyttämiseksi
tarvitaan. Kokonaispysäköintiratkaisu tulisi kytkeä mahdolliseen asemanseudun toteuttamisen
kokonaisvaiheistukseen sekä Mannerheiminkadun ympäristön kehittämissuunnitelmiin.
Mannerheiminkadun ja sen ympäristön maankäytön kehittäminen
Väyläviraston omistuksessa oleva maantie tullaan muuttamassa kaupungin omistamaksi
kaupunkimaiseksi katubulevardiksi. Siirtoon liittyen ei ole tunnistettu hallinnollisia haasteita
Väyläviraston kanssa, mutta bulevardin kehittämisinvestoinnit voivat osoittautua haasteellisiksi.
Maantien bulevardisoinnin reunaehdot tulee selkeyttää, sillä se voi aiheuttaa muutostarpeita Askon
alueen, SAA Oy:n omistaman maa-alueen sekä Radiomäen maankäytölle. Kadun bulevardisointia ja
radan pohjoispuolen maankäyttöä on tarpeen jatkossa tarkastella kokonaisuutena erityisesti
suunnitelmien sisällön, toteuttamisen aikataulun ja kustannusten näkökulmasta.

Tilapäisvaihe
Tilapäisvaiheen osalta on seurantaryhmä käytössä, mutta aktiivisesti siihen osallistuu vain kaupunki
ja Matkahuolto on lähinnä ”kuulolla”. Seurantatyhmän toimintaa tulisi aktivoida kaikkien toimijoiden
osalta.
Asemanseudun opastuksen kehittäminen
Asemanseudun ja matkakeskuksen alueella olevan opastuksen kehittäminen ja toimijoiden välisten
vastuiden määrittäminen on koettu tärkeäksi, sillä Lahdessa kulkujärjestelyt kulkumuodosta toiseen
on koettu monimutkaisiksi

Asemanseudun kehittämisen yhteistoiminta on jo selkeää
mm. yhteisten tavoitteet, vastuut ja yhteistoiminta on jo selkeytetty
Matkakeskuksen länsiosan toteuttamisedellytysten parantaminen
Matkakeskuksen länsiosan toteuttamiseen kohdistuu tällä hetkellä useita haasteita a.)
yhteensovittamishaaste – kuudesta erillisestä hankkeesta koostuva kokonaisuus on sidottu
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, mikä edellyttää koko korttelin yhteistä sitoutumispäätöstä ja
merkittävää riskinottoa haastavassa markkinatilanteessa b.) suunnitteluhaaste –toteuttamisessa tulisi
ratkaista matkakeskuksen toiminnallisuuteen liittyviä haasteita (mm. liityntäpysäköinti ja
saattoalueen liikennejärjestely), joiden lähtökohdat ovat osin vielä auki c.) kustannusyhtälö –
toimivaa kustannusyhtälöä kaavan mukaisten suunnitelmien toteuttamiselle ei ole löydetty, vaikka
sitä on selvitetty yhdessä maanomistajien kanssa. Kehittämisen edistämiseksi tulisi muodostaa
yhtenäinen näkemys mahdollisesta aikalisästä alueen markkinatilanteen parantumiseksi,
mahdollisuuksista kehittää suunnitelmia ja hankkeen sisältöä toteuttamisen mahdollistamiseksi
nykyisessä markkinatilanteessa, mahdollisuuksista kehittää suunnitelmia toteuttamisen
vaiheistamiseksi tai etsiä vaihtoehtoisia rahoituslähteitä ulkopuolisen rahoituksen löytämiseksi (esim.
liityntäpysäköinti).

Asemanseudun kehittäminen edellyttää yksityiskohtien selkeyttämistä Tarvitaan lisätietoa esim. toimijoihin tai kehittämiseen liittyvistä tarpeista ja reunanehdoista

Lahden asemanseudun kehittämispolku (Radan pohjoisosa ja matkakeskuksen länsiosan kortteli)
Järjestäytyminen

Sitoumus
kehittämistarkastelusta
Tavoitteena osapuolten
kontaktointi ja yhteinen
alkusysäys kehitystyölle
❑ Keskeisten
kehittämisosapuolten
tunnistaminen ja kontaktointi
❑ Eri osapuolten kehittämisroolin,
intressien, lähtökohtien ja
kehittämisaikataulun
tunnistaminen
❑ Eri osapuolten
vastuunhenkilöiden
nimeäminen
❑ Asemanseudun kehittämisen
lähtökohtien kartoittaminen
❑ Alustavan yhteisvision ja
tahtotilan muotoilu
❑ Asema-alueen
vaikuttavuustimantti
❑ Selvitysvaiheen selvitykset,
vastuut, hankehallinta,
aikataulu ja kustannustenjako

Lähtötilanne & selvitykset

Aiesopimus

Tavoitteena hankkeen
lähtökohtien selvittäminen ja
kehittämistavoitteiden laatiminen
❑ Olemassa olevien lähtötietojen,
selvitysten ja suunnitelmien
keräys
❑ Matkustaja- ja
käyttäjätarpeiden kartoitus
❑ Maanomistajaintressien
kartoittaminen
❑ Kiinteistömarkkina-analyysi
kehittämispotentiaalista,
aikataulusta ja mittakaavasta
❑ Matkaketjujen ja solmukohdan
selvitykset
❑ Liityntäpysäköinnin
tarveselvitykset
❑ Teknistaloudelliset selvitykset
❑ Alustavat periaatteet
kehittämisrooleista sekä
kustannusten, tulojen ja
arvonnousun jakaantumisesta
❑ Asemanseudun kehittämisen
yhteiset strategiset tavoitteet
❑ Hankehallinnan suunnitelma,
jolla strategiset tavoitteet
saavutetaan

Konseptointi ja
hankesuunnittelu

Yhteistyösopimus
Tavoitteena kehittämiskonseptin
laatiminen yhteisten
ratkaisuperiaatteiden
löytämiseksi
❑ Asemanseudun toiminnot ja
toiminnalliset tavoitteet (sisältö
ja määrä)
❑ Markkinavuoropuhelu
toteuttajien kanssa
❑ Hankkeen kokonaistaloudellinen
konsepti (liiketoiminta, hallinto,
toteutus, ylläpito ja rahoitus)
❑ Monialainen yleissuunnittelu,
viitesuunnitelmat ja kilpailut
(mm. kaupunkikehittäminen,
LIIPY, yleiset alueet)
❑ Maankäyttösopimusten
periaatteet
❑ Mahdolliset hallinnolliset
menettelyt ja tarvittava
sopimuskehitys
❑ Asemanseudun kokonaisuuden
aikataulutus ja pilkkominen
erillishankkeiksi
❑ Kaavoituksen ja
yleissuunnittelun tavoitteet
❑ Tarvittavat investoinnit ja
hallinnolliset menettelyt

Toiminnallinen määrittely

Yhteistyösopimuksen
täydennykset
Tavoitteena suunnittelu- ja
liiketoimintaratkaisujen
tarkentaminen
❑ Osahankkeiden toiminnallisten
tavoitteiden tarkentaminen
❑ Osahankkeen liiketoiminta-,
hallinto- , toteutus-, ylläpito- ja
rahoitusratkaisujen
tarkentaminen
❑ Toteutusmallin valinta ja
kilpailutus
❑ Kiinteistömyynnin periaatteet
❑ Tontinluovutukset ja kilpailut
❑ Asemakaavoitus käynnistyy
❑ Teknisten tavoitteiden
määrittely
❑ Seuraavan vaiheen
menettelyistä sopiminen

Tekninen suunnittelu

Rakentaminen, käyttö ja
ylläpito

Käyttö- ja
ylläpitosopimukset

Toteutussopimus

Teknisiä tavoitteita vastaavat
tekniset suunnitelmat
❑ Asemakaavoitus
❑ Tekninen suunnittelu
❑ Toteutuksen kilpailutus ja
toteuttajan valinta
❑ Liiketoiminta, investointi- ja
rahoitusratkaisut
❑ Toteutuksen tavoitteet
❑ Liiketoiminta-, hallinto- ,
toteutus-, ylläpito- ja
rahoitusratkaisujen
tarkentaminen
❑ Rakentamisvastuiden
määrittelyt
❑ Käyttö- ja ylläpitovastuiden
määrittelyt
❑ Seuraavan vaiheen
menettelyistä sopiminen

Asemanseudun rakentaminen,
käyttö ja ylläpito
❑ Rakentaminen ja käyttöönotto
❑ Käyttö- ja ylläpito

Jatkokehittämisen toimintamalli
Lahdessa asemanseutua on kehitetty
kaupunkijohtoisesti yhteistyössä maanomistajien kanssa. Tasapainoisesta
etenemisestä huolimatta haasteeksi on
osoittautunut kaavoitusta vastaavien
taloudellisten yhtälöiden löytyminen.

Asemanseudun kehittäminen jatkuu
taloudellisen yhtälön etsimisellä tai
tarvearviolla tehtyjen suunnitelmia
jatkokehittämisestä vastaamaan markkinatilannetta. Mahdollinen suunnitelmien
kehittäminen on tarpeellista tehdä
yhteistarkastelussa eri kehittämisalueiden
kanssa mm. kehittämisvaiheistuksen
suunnittelemiseksi ja alueellisen
pysäköintiratkaisun löytämiseksi.

Selitykset
– toteutunut/toteutumassa
– tunnistetut seuraavat toimenpiteet
– ei tehty

Miten tuloksia hyödynnetään ja oppeja viedään jatkossa
käytäntöön ?
• Aktiivinen tulosten levitys
• Yhteistyökumppaneiden ideointipalaveri 18.6.2020
- Vertaistukea ja -oppimista mahdollistavia tapaamisia
- Yhteiskehittämishankkeita/yhteistyötä hankerahoituksen hakemiseen kansainvälisistä
rahoitusinstrumenteista (EU yms.)
- Yhteisten sopimuspohjien kehittämistä
Yhteistä keskustelukanavaa mm. vertaistilaisuuksien valmisteluun ja niiden väliseen
keskusteluun.

→ Kestävän kaupunkikehitysohjelman Virtuaalikorttelin Asemanseuturyhmän
hyödyntäminen
• Kestävä kaupunki –ohjelman haastekimpputiimin vertaisoppimisen työpajat
- Asemanseutujen yhteiskehittäminen – palvelut ja pop up -toiminta (5.10.2020)
- Asemapäällikkö ratkaisu (20.10.2020)

18.11.2020
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Aineistoja
• Kestävä kaupunki –ohjelman haastekimpputiimin vertaisoppimisen työpajojen loppuraportti
(tuottajina SYKE ja WSP) sekä tilaisuuksien alustukset ja työpajojen tulokset on ladattu myös
Kestävä kaupunki -ohjelman Virtuaalikortteli-alustalle asemanseutu –ryhmään
(https://www.kestavakaupunki.fi/fi-FI/OTA_YHTEYTTA)

• Kestävän asemayhteistyön toimintamalli loppuraportti löytyy MAL-verkoston kotisivuilta
”hankkeet” ylävalikosta sen ”julkaisut” kohdasta https://mal-verkosto.fi/mal-verkostonjulkaisut-ja-selvitykset/
+
https://www.kestavakaupunki.fi/fiFI/AJANKOHTAISTA/Uutiset/Kestavan_asemanseutuyhteistyon_toimintam(57878)
• MAL-verkoston tuottama tulosvideo https://youtu.be/kcXCrEwUdhk

18.11.2020

15

Kiitos !

