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Johdanto
Asemanseutuihin on viime vuosina kohdistunut laajasti kehittämispainetta ja
useita konkreettisia asemanseudun kehittämishankkeita on käynnistynyt.
Mukana olleet toimijat ja heidän roolinsa kehittämisessä ovat vaihdelleet
hankkeesta toiseen, joten selkeitä vakiintuneita rooleja ei ole toimijoiden välille
syntynyt. Samalla hankekäytännöt ja kehittämisen prosessit ovat vaihdelleet
hankkeiden välillä. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että
asemanseutuhankkeiden läpivieminen on koettu haasteelliseksi ja
jäsentymättömäksi prosessiksi.
Asemanseutujen kehittämistä tukemaan on laadittu useita selvityksiä, joissa
erilaisia kehittämisen haasteita on tunnistettu. Laadituissa selvityksissä on
esitetty kehittämisehdotuksia, mutta suurin osa ehdotuksista on liittynyt
asemaseutuhankkeiden sisältöön, ei niinkään tapaan ja prosessiin, jolla
hankkeita viedään eteenpäin. Toimijakentässä on selkeästi nähty tarvetta
asemanseutuhankkeiden hankehallinnan kehittämiselle toimintamallien
näkökulmasta. Erityisesti asemanseutujen kehittämistapaa ja kehittämisen
prosessia on ollut tarvetta kuvata aiempaa selkeämmin.
Työn tavoitteena on ollut päivittää asemanseutuhankkeiden hankehallinnan
yleiskuvaus (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 38/2017) vastaamaan
tapahtuneita organisaatiomuutoksia. Päivitetyn yleiskuvauksen tarkoituksena
on luoda yleiskuvaus, jolla kaupunkikehityksen ja liikenneinfrastruktuurin
kehittämistä voidaan tarkastella ja viedä kokonaisuutena eteenpäin.
Hankehallinnan yleiskuvaus on laadittu valtion toimijoiden ja kaupunkien
yhteistyön tueksi, mutta siinä sivutaan myös yhteistyötä muiden toimijoiden
kanssa. Yleiskuvaus ei ole valmis toimintamalli, vaan keskustelun avaus, jonka
pohjalta hankekohtaisia menettelyjä ja kehittämisen prosessia voidaan
rakentaa.

Työ toteutettiin osana ”Asema-alueiden kehittämisen toimintamalli” nimistä
AIKO-hanketta. Hankkeen vastuutoteuttajana toimi Senaatti-kiinteistöt. Lisäksi
osatoteuttajina olivat Ympäristöministeriö, Helsingin Seudun Ympäristö,
Väylävirasto sekä Seinäjoen, Riihimäen ja Espoon kaupungit. Työ laadittiin
kevään 2019 aikana.
Osana AIKO-hanketta valmistuivat myös seuraavat osakokonaisuudet:
• ”Yksityiskohtainen toimintamalli hankesuunnittelulle ja konseptoinnille

asemanseutujen kehittämispotentiaaleille ja ottaen huomioon
ympäristötavoitteet” (vastuutaho WSP)
• ”Suomen kasvukäytävän asemanseutujen kehitystavoitteet” (vastuutaho
MAL-verkosto)

Tämä työ korvaa aiemman Asemanseutuhankkeiden hankehallinnan
yleiskuvauksen (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 38/2017).
Väyläviraston asemanseututyötä käsitellään myös raporteissa: Väyläviraston
toimintaperiaatteet asemanseuduilla, Väyläviraston julkaisuja 19/2019 ja
Asemanseutujen liityntäpysäköinti osana liikennejärjestelmää, Väyläviraston
julkaisuja 7/2019.
Työn tekemiseen ovat osallistuneet ja työtä ovat ohjanneet Kari Ruohonen (pj),
Olli Keinänen, Olli-Pekka Hatanpää, Mauri Sahi, Suvi Anttila, Pia Tynys, Irma
Karjalainen, Päivi Kokkonen, Antti Castrén, Anna Saarlo, Maija Rekola, Anna
Miettinen, Anniina Korkeamäki, Juha Takamaa, Martti Norja, Kari Havunen ja
Mikko Kivinen.
Työn ovat laatineet Olli Jokinen ja Anne Herneoja Sitowise Oy:sta.
Helsingissä toukokuussa 2019
Väylävirasto

3

Raportin hyödyntäminen
Työssä on luotu kuvaus asemanseutujen kehittämisestä, jolla valtionhallinto,
kaupungit ja muut toimijat pystyvät nykyistä systemaattisemmin lähestymään
asemanseutujen kehittämishankkeita sekä tunnistamaan ja ratkaisemaan asioita
yhdessä.
Hankehallinnan kuvauksen hyödyt saadaan lunastettua, kun keskeiset
periaatteet otetaan käyttöön osana asemanseutuhankkeiden kehittämistä.
Jokainen asemahanke on omanlaisensa, joten yksi muotti ei sovi kaikkiin
hankkeisiin. Jokainen hanke kaipaa räätälöidyn mallin, joka on sovitettu
kyseisen asemanseudun kehittämisen tarpeisiin.
Kullekin asemanseudulle toimiva kehittämismalli on laadittava yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hanketta. Paras tapa
yhteisen mallin luomiseksi, on tunnistaa tässä raportissa laaditun yleiskuvauksen
pohjalta keskeiset kehittämiskäytännöt, joista olisi hyötyä asemanseudun
kehittämisessä. Sopivien menettelyiden ja toimintatapojen pohjalta laaditaan
asemanseudulle oma räätälöity kehittämismalli, jossa kaikkien osapuolten
osallistuminen ja roolit on huomioitu.

1

Asemanseudun keskeisten toimijoiden kokoontuminen

2

Parhaiden kehittämiskäytäntöjen tunnistaminen
yhteistyössä Asemanseutuhankkeiden yleiskuvauksen pohjalta

3

Sopivien kehittämiskäytäntöjen valinta
perustuen asemanseudulla tunnistettuihin kehittämishaasteisiin

4

Asemanseutukohtaisen kehittämismallin laatiminen
soveltaen yhteistyössä valittujen kehittämiskäytäntöjä

4

1 Lähtökohdat
asemanseutujen kehittämiselle

5

Asemanseutujen kehittämisen lähtökohdat
Asemanseudut eroavat toisistaan lähtökohtien suhteen
Huolimatta liikenteen solmukohdan statuksesta ja raideliikenteen läheisyydestä, asemanseudut ja niiden
kehittämisprojektit ovat keskenään hyvin erilaisia. Asemanseutuja ja niiden kehittämistä ei kannata näin ollen käsitellä
yhtenä kokonaisuutena. Asemanseudut eroavat toisistaan, sillä
‒ asemanseutujen roolit liikennejärjestelmässä ja merkitys liikenteen solmukohtana ovat erilaisia
‒ asemanseutujen kaupunkirakenteelliset sijainnit ja merkitykset ovat erilaisia
‒ asemanseudut kytkeytyvät keskustatoimintoihin eri tavoin
‒ asemakaupunkien kasvunäkymät ja investointimahdollisuudet ovat erilaisia
‒ asemanseutujen merkitykset osana asemakaupungin kasvustrategioita ovat erilaisia
‒ asemanseutujen asiakas- ja käyttäjäpotentiaalit sekä houkuttelevuudet ovat erilaisia
‒ asemakaupunkien mahdollisuudet viedä läpi monimutkaisia kehittämisprojekteja ovat erilaisia
Lähtökohdat ja mahdollisuudet kehittämiseen ovat erilaiset eri asemanseuduilla
Koska asemanseutujen kehittämisprojektien lähtökohdat ovat erilaisia, kehittämisen valmistelussa tulee yleiskuvausta
hankekohtaisesti tarkentaa siten, että se nostaa asemakohtaisesti hankkeen erityispiirteitä esille. Tarkennettavia asioita
ovat mm.
‒ Tavoitteiden ja kehittämisen sisällön realistisuus suhteessa asemaseudun potentiaaliin sekä asemakaupungin
strategiaan ja sen käytössä oleviin resursseihin.
‒ Varmistaa, että asemanseudulla on riittävän kriittinen massa liikenne- ja oheispalvelujen synnyttämiseksi sekä
ympäristön vilkkauden saavuttamiseksi.
‒ Hankkeen käynnistymisen realistinen aikataulu. Onko kaikilla osapuolilla yhteinen mahdollisuus ja tahto käynnistää
hanke heti vai onko realistisempaa käynnistää hanke esimerkiksi 10 vuoden päästä?

Asemanseutujen kehittämisprofiilit:
solmu – paikka -dynamiikka ja kehittämismenettelyn lähtökohtia
LÄHDE: ELIAS Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit 2015.
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Asemanseudun kehittämisen tulisi perustua
valtakunnalliseen merkitykseen
Asemanseudun kehittäminen on perustettava aseman
valtakunnalliseen merkitykseen
‒ Suomen valtakunnallisen rautatieverkon tehtävänä on yhdistää
kansallisesti tärkeät kohteet, kuten kaupungit ja satamat, toisiinsa.
‒ Tällöin jokaisen valtakunnallisella rautatieverkolla olevan aseman pitäisi
pystyä perustelemaan valtakunnallinen merkityksensä eli miksi junan
pitäisi jatkossakin pysähtyä asemalla.
‒ Jos asemanseudulla ei ole riittävästi valtakunnallista merkittävyyttä pitkällä
aikavälillä, ei ole takeita, että tällainen asema pystyisi jatkossa
houkuttelemaan riittävästi myöskään matkustajia. Ilman matkustajia myös
junavuorot väistämättä vähenevät ajan myötä.
‒ Asemanseudun kehittämisessä kunkin aseman valtakunnallinen merkitys
pitäisi kirkastaa ja aseman menestystekijöitä kehittää.
Asemanseutuja tulee kehittää verkostonäkökulmasta
‒ Jokaisella raideliikenteen matkustajalla on matkaketjussaan vähintään
kaksi asemaa. Asemanseudut muodostavat keskenään verkoston, jossa
yhden matkaketjun houkuttelevuus ja toimivuus riippuu vähintään kahden
aseman houkuttelevuudesta ja toimivuudesta.
‒ Raideliikenteen houkuttelevuuden ja matkustajamäärään lisäämiseksi sekä
asiakasvirtojen kasvusta syntyvien kaupallisten kehittämisedellytyksien
hyödyntämiseksi, tulee matkaketjun kaikkien asemien olla yhtälailla
kunnossa ja tuoda lisäarvoa matkustajalle.
‒ Jokaisella asemanseudun kehittämishankkeella pitäisi tähdätä
asemanseutuverkoston kokonaisarvon lisäämiseen ja siten myös muiden
verkoston asemien houkuttelevuuden kasvattamiseen.
Lähde: Rautatietilasto 2017 Liikenneviraston tilastoja 8/2018

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden
palvelutasosta
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Esimerkki tarkastelukehikosta
asemanseudun merkityksen tunnistamiseksi
Rautatieliikenne

Valtakunnallinen
merkitys

Seudullinen
merkitys

(esim. työssäkäyntialue
tai maakunta)

Alueellinen merkitys

(esim. kaupunki tai
kaupunginosa)

Aseman matkaketjut ja
liityntäliikenne

Asemanseudun
vetovoimatoiminnot

Kaupunkiseudun tyyppi

Asemalla on merkitystä kansainvälisten ja
valtakunnallisten matkaketjujen
solmukohtana
- lentoasemat,
- satamat,
- valtakunnallinen linja-autoliikenne

Asemanseudun läheisyydessä on
toimintoja, joilla on valtakunnallista
merkitystä
- valtakunnalliset tapahtumapaikat,
- yliopistot,
- koko maakuntaa palvelevat
toiminnot,
- valtakunnalliset yritysalueet

Valtakunnallinen kasvukeskus

Asemalla on
seudullisia tarpeita
palvelevaa
raideliikennettä

Asemalla on merkitystä seudullisten
matkaketjujen solmukohtana, portti
seudulle
- Seudullinen linja-autoliikenne
- Seudullinen pysäköintiratkaisu
- Seudullinen MaaS

Asemanseudun läheisyydessä on
toimintoja, joilla on seudullista
merkitystä (olettaen, että myös
seudullisia tarpeita palvelevaa
junaliikennettä)
- tapahtumapaikat,
- yliopistot,
- maakunnan keskustoiminnot,
- seudulliset yritysalueet

Maakuntakeskus tai
muu suurehko kaupunki

Asemalla on
kaupunkiseudun
taajamaliikennettä

Asemalla on merkitystä kaupungin
sisäisten matkaketjujen solmukohtana
- Kaupungin sisäinen linja-autoliikenne
- Kaupungin sisäinen pysäköintiratkaisu
- Kävely ja pyöräily

Paikalliset arjen palvelut
- asuminen
- päivittäistavarakaupat
- noutopisteet, kahvilat, kampaamot,
yms.
- kaupungin omat palvelut

Pienehkö kaupunki tai
kaupungin paikalliskeskus
- mm. Kauklahti, Malmi, Karjaa,
Kauniainen

Asemalla on
valtakunnallista
raideliikennettä
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Asemanseudun kehittäminen
kaupungin rooliin tukeutuen
Ytimessä valtakunnallisten toimintojen saavutettavuus
Jos raide- ja joukkoliikenteen käyttöä halutaan lisätä, tulee valtakunnallisesti
merkittävien toimintojen saavutettavuutta asemanseudulta parantaa.
Saavutettavuuden kehittäminen edellyttää maankäytön ja liikenteen
yhteistoimintaa valtakunnallisesta perspektiivistä. Tämä onnistuu kahdella tapaa:

Valtakunnallisia toimintoja keskitetään asemanseuduille
‒ Valtakunnallisten vetovoimatoimintojen, mm. yliopistot ja tapahtumatoiminnot, tuominen asemanseudun läheisyyteen lisää aseman
valtakunnallista merkitystä ja lisää radan verkostoarvoa.
‒ Vastaavasti seutuliikenteen asemalla pitäisi olla seudullisia toimintoja.
Seudullisen liityntäliikenteen edellytykset varmistetaan
‒ Kaikkia valtakunnallisesti merkittäviä toimintoja ei voida sijoittaa
asemanseuduille, joten raideliikenteen käyttö edellyttää lähes aina
seudullista liityntäliikennettä ja useita vaihtoja.
‒ Mitä enemmän valtakunnalliset vetovoimatoiminnot siirtyvät pois
kaupunkien keskustoista muualle seudulle, sitä selvemmin asemanseudut
profiloituvat asumiseen ja paikallisiin palveluihin Tällöin asemanseudun
rooli ensisijaisesti liikenteen solmukohtana korostuu.
‒ Erityisen tärkeää on matkustajan last mile-ongelman ratkaiseminen eli
miten jälkimmäiseltä asemalta päästään määränpäähän. Pelkkänä
liikenteen solmukohtana toimivilla asemilla, seudullisen liityntäliikenteen
(seudulliset yhteydet, liityntäpysäköinti ja MaaS) toimintaedellytykset
korostuvat merkittävästi.
‒ Jos seudulliseen liityntäliikennettä ei onnistuta kehittämään riittävästi,
matkustaja valitsee todennäköisemmin kulkuvälineekseen henkilöauton
ja asemanseudun valtakunnallinen rooli helposti heikkenee.

Asemanseudun menestystekijöiden kehittäminen
‒ Asemanseudun rooli asemaverkostossa ja suhteessa ympäristöönsä pitää
kirkastaa ja aseman menestystekijöitä kehittää.
‒ Kaikilla asemanseuduilla ei jatkossakaan voi olla pelkkiä isoja ja
valtakunnallisia toimintoja, vaan näiden asemien vetovoiman tulee
pohjautua muihin menestystekijöihin, kuten valtakunnallisesti merkittävän
liityntäliikenteen järjestämiseen.
‒ Jos asemanseudun valtakunnalliseksi rooliksi jää toimia maakunnan
liikenteen solmukohtana, tulisi asemanseudulla panostaa erityisesti
liityntäliikenteen kehittämiseen (seudullinen joukkoliikenne,
liityntäpysäköinti sekä MaaS). Tällöin eri toimijoiden ensisijaisena yhteisenä
tehtävänä on löytää ratkaisut ja rahoitus sopivien liikenneratkaisujen,
kuten liityntäpysäköinnin, kehittämiseen.
Asuntotuotannolla on usein vain paikallinen ja tukeva merkitys
‒ Muutaman sadan asukkaan asuntotuotannolla on hyvin marginaalinen
merkitys aseman valtakunnalliseen merkitykseen ja koko asemanverkoston
arvolle.
‒ Huomattavasti merkittävämpi potentiaali aseman valtakunnallisen
merkityksen lisäämiseen ja matkustajamäärän kasvulle syntyy maakunnan
liityntäliikenteen (usein +100 000 asukasta) edellytysten kehittämisestä.
‒ Asuntotuotannolla onkin usein vain paikallinen ja muita toimintoja tukeva
rooli. Kaupunkirakenteen sisäisen taajamajunaliikenteen asemilla asumisen
rooli sen sijaan on merkittävä.
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2 Asemanseudun toimijat
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Toimijat asemanseutujen kehittämisessä
Kaupunki

Asemanseutujen kehittämiseen kytkeytyy monia toimijoita, mikä tarkoittaa
toimimista monitoimijaympäristössä.
Asemanseudun kehittäminen käynnistyy usein kaupungin tai kunnan
intressistä kehittää asemanseudulla olevaa maankäyttöä osana kaupungin
kasvua ja elinkeinopolitiikkaa.
Kaupunki tai kunta on siis väistämättä keskeisin toimija ja siten luontainen
taho viemään kehittämiskokonaisuutta eteenpäin, sillä kehittäminen vaatii
selkeitä muutoksia maankäyttöön. Kaavoituksesta vastaavana tahona
keskeiset lailliset instrumentit ovat kaupungilla. Kaavoituksen lisäksi
kehittäminen vaatii useita lupia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä, joista
useimmista vastaa kaupunki.
Valtionhallinnon toimijoista asemanseudun kehittämiseen liittyvät
Väylävirasto ja Senaatin Asema-alueet Oy. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto
(Traficom) edistää henkilö- ja tavaraliikenteen solmupisteiden, kuten
asemanseutujen palvelutason kehittämistä osana liikennejärjestelmätyötä
sekä joukkoliikenteen ja muiden liikenteen palveluiden kehittämistä.
Näiden toimijoiden lisäksi asemanseudun kehittämiseen liittyvät kiinteästi
alueen maanomistajat ja kiinteistökehittäjät.

Senaatin
Asema-alueet
Oy

Väylävirasto

AsemanAseman
seudun
matkustajat ja
yritykset ja
käyttäjät
muut toimijat
Kiinteistökehittäjät ja
sijoittajat

Muut
yksityiset
kiinteistönomistajat

Ministeriöt

(YM/VM/LVM)

Traficom

Raideliikenneoperaattorit

Paikallisliikenteen
operaattorit
+MaaS

VR-Yhtymä Oy
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Väylävirasto
Väyläviraston palvelulupaus asemanseututyössä
”Kehitämme ja ylläpidämme asemanseutuja yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti

asiakasta kuunnellen. Toteutamme asemanseutuihin liittyvät investoinnit
laadukkaasti, tehokkaasti ja kustannusviisaasti resurssien puitteissa.
Hyödynnämme parhaalla mahdollisella tavalla toimittajamarkkinoiden osaamista
ja innovaatioita.”
Väyläviraston roolit asemanseuduilla
– Väylänpitäjä - vastaa maanteiden ja rautateiden palvelutason ylläpidosta ja
kehittämisestä Suomen valtion omistamilla ja hallinnoimilla liikenneväylillä
– Maanomistajana - osallistuu suunnitteluun turvatakseen rautatieliikenteen
edellytykset ja varmistaakseen rautatieliikenteen kehittämismahdollisuudet.
– Liikennejärjestelmän palvelutason kehittäjä –osallistuu jatkuvaan,
vuorovaikutteisen ja pitkäjänteisen yhteistyöhön toimivan ja kestävän
liikennejärjestelmän luomiseksi
Investointimahdollisuudet asemanseudun kehittämiseen
– Väylävirasto voi rahoittaa ainoastaan laissa määriteltyjen vastuidensa mukaisia
kokonaisuuksia tai hankkeita.
– Väylävirasto rahoittaa asemanseutujen kehittämistä budjettirahoituksella, jonka
suuruudesta ja osin myös kohdentamisesta päättää eduskunta. Toisin kuin
kunnat tai yksityiset toimijat, Väylävirasto ei voi ottaa lainaa toimintaansa tai
hankkeiden rahoittamista varten.
– Asemanseutuja koskeva budjettirahoitus jakaantuu perusväylänpitoon,
väyläverkon kehittämiseen ja elinkaarirahoitushankkeisiin. Asemanseutuihin
kohdentuva Väyläviraston rahoitus tulee joko perusväylänpidon rahoituksesta
tai suurempien hankkeiden osalta väyläverkon kehittämisrahoituksesta.

Väyläviraston toiminta asemanseuduilla

Liikennejärjestelmän kehittäminen:

1. edistää asemanseutujen kehittämistä osana liikennejärjestelmätyötä
2. tunnistaa ja määrittelee rautatiealueiden kehittämistarpeet valtakunnan
näkökulmasta

Asemanseutujen kehittäminen:

3. edistää rautatieliikenteeseen liittyvää liityntäpysäköintiä
4. edistää henkilöliikenteen matkaketjujen sujuvuutta asemanseuduilla
5. edistää tavaraliikenteen kuljetusketjujen toimivuutta asemanseuduilla
6. vastaa rautatieliikenteen staattisesta matkustajainformaatiosta asemilla
7. vastaa asema-alueella rautatieliikenteen käytön kannalta tarpeellisten
kulkuyhteyksien sekä esteettömien reittien toteuttamisesta laiturialueille

Rautatieliikenteen ja rautatiealueen kehittäminen:

8. vastaa rautatieliikenteen toimintaedellytyksistä ja kehittämisestä
9. informoi rautatien erityispiirteistä ja niihin liittyvistä riskeistä
naapurikiinteistöjen rakentajia
10. osallistuu maankäytön kehittämiseen rautatiealueiden läheisyydessä
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Senaatin Asema-alueet Oy
Tausta ja tavoitteet
‒ Senaatin Asema-alueet Oy on Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiö, jonka tavoitteena on
vauhdittaa erityisesti asemaseutujen kehittämistä.
‒ Tavoitteena kehittää asema-alueiden käyttötarkoituksia ja helpottaa alueiden
monipuolista hyödyntämistä asuntorakentamisessa, liiketoiminnassa ja liikenteen
solmukohtina.
‒ Uusi yhtiö omistaa, vuokraa ja kehittää kiinteistöomaisuutta asema-alueilla. Sen
tehtävänä on kaavamuutoksilla ja alueiden monipuolista hyödyntämistä helpottamalla
tehdä asema-alueista houkuttelevia sijoituskohteita ja lopulta myydä kiinteistöt.
‒ Yhtiön toiminta käynnistyi 1.1.2019.
Toiminta
‒ Yhtiön toiminta perustuu ensisijaisesti kaavalliseen kehittämiseen.
‒ Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä myös kaavallista kehittämistä pidemmälle, jos se on
hankkeen näkökulmasta välttämätöntä.
‒ Yhtiö voi osallistua kaupunkien kanssa tehtävään pidemmälle menevään
kiinteistöjen kehittämiseen erillisten paikallisten yhtiöiden kautta.
‒ Voi olla mukana myös asemanseutuja kehittävässä yhtiössä, muttei jää pysyväksi
omistajaksi
‒ Yhtiö kehittää junaliikenteen asema-alueita yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa.
‒ Yhtiön roolina on vastata yhteiskehittämisen koordinoinnista asema-alueilla.
Kehittämisrooli ja investointimahdollisuudet asemanseuduilla
‒ mahdollistaa kiinteistökehityksellä vajaakäytöllä olevien alueiden saamisen
hyötykäyttöön
‒ voi olla mukana rahoittamassa suunnittelua, mahdollistamisinvestointeja sekä muiden
ratkaisujen löytämistä, mikäli ne ovat perusteltuja kiinteistökehittämisen liiketoiminnan
näkökulmasta
‒ toiminnassa arvioitava vaikutukset koko yhteiskunnalle

13

VR-Yhtymä Oy
Tausta ja tavoitteet
‒ VR Group on kokonaan Suomen valtion omistama monipuolinen
matkustuksen ja logistiikan palveluyritys, joka toimii pääasiassa kotimaassa
mutta myös ulkomailla, erityisesti Venäjällä.
‒ Vuonna 1995 valtionneuvosto päätti, että Valtionrautateiden hallinnassa
olevien maa-alueiden, rakennusten, laitteiden, muun omaisuuden omistus
siirretään perustettavalle VR-Yhtymä Oy:lle.
Toiminta
‒ VR:n matkustajaliikenne tarjoaa joukkoliikenteen palveluja kauko- ja
lähiliikenteessä junilla ja linja-autoilla.
‒ VR Transpoint harjoittaa logistiikkaliiketoimintaa rautatie- ja
maantielogistiikassa.
‒ VR Kunnossapito huoltaa, korjaa ja valmistaa raidekalustoa sekä tarjoaa
kalustotekniikkaan liittyviä asiantuntijapalveluja.
‒ VR Groupin kiinteistöyksikkö harjoittaa kiinteistökehitystä ja
vuokraustoimintaa ja toimii asemanseuduilla myös kiinteistönomistajana ja –
kehittäjänä. Sen omistuksessa ovat mm. raideliikenteen operatiiviset
kiinteistöt, kuten henkilöliikenneasemat sekä asemanseutujen tavararatapihat
ja varikkoalueet.

Kehittämisrooli ja investointimahdollisuudet asemanseuduilla
‒ VR:n tavoitteena on kehittää asemanseuduista tiiviitä raideliikennettä
palvelevia ja hyödyntäviä sekä elinvoimaisia kaupunkikeskuksia.
‒ VR kehittää asemanseudun kiinteistöjään pääasiallisesti kaavakehityksen
keinoin huomioiden raideliikenteen operatiiviset tarpeet sekä
matkustajanäkökulman.
‒ Kehityskohteissaan VR pyrkii ensisijaisesti myymään kohteet
kaavakehitysprosessin jälkeen. Mahdollisiin kehitysyhtiöihin osallistuminen
päätetään hankekohtaisesti.
‒ VR harjoittaa omistamillaan asema- ja varikkoalueilla myös pitkäjänteistä
vuokraustoimintaa niin konsernin sisäisille kuin ulkoisille asiakkaille ja tekee
vuokraustoimintaa palvelevia kehitysinvestointeja.
‒ Matkustajaliikenteen operaattorin roolissaan toimiva VR ei lähtökohtaisesti
investoi raideliikenteen palveluinfraan kuten liityntäpysäköintiin tai
ali/ylikulkuihin.
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Yhteenveto
Valtion kiinteistönhaltijoiden roolit
Väylävirasto
Väylänpidon tarvitsemat kiinteistöt
Väylävirasto vastaa rautateiden palvelutason
ylläpidosta ja kehittämisestä Suomen valtion
omistamilla ja hallinnoimilla liikenneväylillä.
Hallinnassa oleva kiinteistöomaisuus
‒ Väylävirasto on haltijavirasto, jolla on hallinnassaan
Suomen valtion omistamaa kiinteistövarallisuutta,
joka on sen oman toiminnan kannalta välttämätöntä
(käytännössä väylänpitäjän tehtävät)
‒ Väylävirasto kehittää omistajahallinnassaan olevaa
valtion kiinteistövarallisuutta vain omia
ydintoimintojaan varten.
‒ Tyypillisesti Väyläviraston hallinnassa ovat mm.
• raiteet, rata-alueet ja ratapihat
• matkustajalaiturit ja kulkuyhteydet laitureille
• raideliikenteen edellyttämät järjestelmät ja niiden
tarvitsemat tilat
• väylänpidon tarvitsemat tilat
‒ Edellä mainitut asiat voivat olla myös
tapauskohtaisesti muiden toimijoiden vastuulla

Suomen Asema-alueet Oy
Valtion ei-strateginen kiinteistöomaisuus, jota voidaan
kehittää ja myydä
Yhtiön tarkoituksena on vauhdittaa asemaseutujen
kehittämistä kehittämällä asema-alueiden
käyttötarkoituksia ensisijaisesti kaavoituksen keinoin.
Yhtiö helpottaa alueiden monipuolista hyödyntämistä
‒ asuntorakentamisessa,
‒ liiketoiminnassa ja
‒ liikenteen solmukohtina.
Hallinnassa oleva kiinteistöomaisuus
Valtion ja valtionyhtiöiden asuntorakentamiseen tai
yritystoimintaan soveltuva ei-strateginen maaomaisuus,
jota voidaan kehittää, myydä tai vuokrata.

VR-Yhtymä Oy
Raideliikenteen operatiiviset kiinteistöt
VR kehittää asemanseudun kiinteistöjään pääasiallisesti
kaavakehityksen keinoin huomioiden raideliikenteen
operatiiviset tarpeet sekä matkustajanäkökulman.
Hallinnassa oleva kiinteistöomaisuus
‒ Tyypillisesti VR-Yhtymän omistuksessa ovat mm.
raideliikenteen operatiiviset kiinteistöt, kuten
henkilöliikenneasemat sekä asemanseutujen
tavararatapihat ja varikkoalueet.
‒ Edellä mainitut toiminnot voivat olla myös
tapauskohtaisesti muiden toimijoiden vastuulla
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3 Asemanseutuhankkeiden
kehittämismalli
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Asemanseutujen raportoidut haasteet
Hankehallintaan ja yhteistyöhön liittyvät haasteet
– Hankkeen johtajuuden sekä johtamiskäytäntöjen puuttuminen
– Osa-optimointi ja yhteistoimintakäytäntöjen puuttuminen
toimijoiden välillä mutta myös kaupungin ja valtion sisällä
– Kiireellinen ja puutteellinen hankkeen valmistelu
– Prosessin vaiheistusjärjestyksen, aikataulutuksen ja
välitavoitteiden puuttuminen
– Organisoinnin joustavuuden ja ketteryyden puute
– Toimijoiden taustaorganisaatioiden, päätöksentekijöiden ja
poliittisen tuen puuttuminen, jolloin kokouksiin ei saada
henkilöitä, joilla on päätösvaltaa käsiteltäviin asioihin
– Eri hankkeiden keskinäinen koordinointi / keskenään
kilpailevat hankkeet / kaupunkirakenteen painopisteen
muutokset
– Liian pienet henkilöresurssit
– Asemakaavoitus etenee irrallaan muusta suunnittelusta ja
hankkeesta
– Kiinteistö- ja sopimusoikeudellisten asioiden heikko hallinta
prosessissa
Asemanseudun suunnitteluun ja rakentamiseen
liittyvät haasteet
– Käyttäjien unohtaminen
– Raideliikenteen suunnitelmien epäselvyys
– Pysäköintijärjestelyt

Hallintoon ja rahoitukseen liittyvät
haasteet
– Valtion investointi- ja rahoitusmallit
toimivat hankalasti asemanseutujen
kehittämisessä
– Toimijoiden yhteisten visioiden ja
tavoitteiden puuttuminen
– Toimijoiden omien tavoitteiden ja
reunaehtojen kirkastaminen itselle ja
muille hankkeen osapuolille
– Liian kunnianhimoiset visiot
– Kehittämisen pitkä aikajänne
– Pääoman ja kysynnän puute
– Kiinteistöomistuksen hajanaisuus

Hallinto &
rahoitus

Hankehallinta

Suunnittelu ja
rakentaminen

Viereen on kerätty haasteita, joita on nostettu esiin
aiemmissa asemanseutujen kehittämistä koskevissa
selvityksissä*. Tunnistetut haasteet on ryhmitelty
teemoittain.
Jokaisessa hankkeessa on suunnitteluun sisältöön liittyviä
ratkaistavia haasteita. Suurin osa asemanseutuhankkeiden
esiin nostetuista haasteista liittyvät kuitenkin muuhun kuin
itse suunnitteluun.
Tyypillisesti haasteet liittyvät
‒ yhteistoiminnan menettelyihin, joilla asemanseutujen
kokonaisuutta hallitaan
‒ toimijoiden hallinnollisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin
ja rahoituksellisiin edellytyksiin ja reunaehtoihin,
joiden puitteissa toimijat ovat mukana hankkeessa ja
päättävät hankkeen toteuttamisesta.
Ellei asemanseudun kehittämisessä oteta aktiivisesti
huomioon viereisellä sivulla olevien haasteita, on
olettavaa, että samanlaiset haasteet tulevat koskemaan
myös tulevia asemanseutujen kehittämishankkeita. Jotta
haasteilta voidaan välttyä, asemanseutujen kehittäminen
tarvitsee tuekseen eri osapuolien yhteistoimintaa tukevan
systemaattinen kehittämismallin.

* mm. RAKLIn asemanseutuklinikat, Kehittämismallit ja -keinot rautatieasemien ja asemaalueiden palvelujen ja ympäristön parantamiseksi, Asemanseutujen kehittämisen
osapuolet ja intressit.
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Lähestymistapa
asemanseutuhankkeiden hallintaan
Lähestymistapa asemanseutuhankkeiden hallintaan
Tämän työn tavoitteena on luoda yleiskuvaus asemanseutuhankkeiden hankehallinnasta, jolla asemanseutujen kaupunkikehitys ja liikenneinfrastruktuurin kehittäminen
voidaan systemaattisesti kytkeä toisiinsa. Lähestymistavan tarkoituksena on luoda viitekehys prosessista ja hankehallinnan menettelyistä, jolla hanketta viedään
eteenpäin.

Yleiskuvauksen tarkoituksena on
‒ selkeyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä asemanseutujen kehittämishankkeissa
‒ toimia tulevissa hankkeissa työskentelyn lähtökohtana ja ohjaavana muistilistana.
Tässä työssä esitelty yleispiirteinen kuvaus katsoo asemanseutujen kehittämistä eri toimijoiden intressien ja yhteistyön näkökulmasta.
Lähestymistavan hyödyntäminen
Ennen kehittämisprosessin aloittamista yleiskuvausta tulee muokata hankekohtaisesti vastaamaan asemanseudun ominaispiirteitä ja mukana olevien toimijoiden
asemanseutukohtaisia tavoitteita.
Suunnittelun edetessä yleispiirteistä lähestymistapaa tulee tarkentaa ja muokata.
Yleispiirteisen suunnittelu- ja kehittämismallin hyödyt
Selkeä yleiskuvaus hankkeen alussa mahdollistaa hankkeen etenemisen viestinnän eri osapuolille sekä helpottaa toimijoiden sitouttamista ja hankekohtaisten
menettelyiden ja aikataulujen muodostamista.
Yhtenäisellä lähestymistavalla voidaan selkeyttää asemanseutujen kehittämisen toimintatapaa sekä yhtenäistää eri asemanseuduilla käytössä olevia
kehittämismenettelyjä. Yhtenäisemmät käytännöt mahdollistavat myös muista hankkeista oppimisen.
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Asemanseudun kehittäminen on
yhteisten toimintamallien etsimistä
Asemanseudun kehittäminen on ensisijaisesti toimintamalleihin liittyvää ongelmanratkaisua
Asemanseudun kehittämisestä hyvin pieni osa koskee maankäytön suunnittelua
Suurin osa asemanseudun kehittämisestä liittyy uusien ratkaisujen löytämiseen, jotka mahdollistavat asemanseudun maankäytön toteuttamisen

Tyypillisesti suurimmat ratkaistavat haasteet liittyvät osapuolten
‒ keskinäisiin vastuisiin
‒ toimintojen yhteensovittamiseen
‒ tulojen- ja kustannustenjaon periaatteisiin
‒ toteutusaikataulujen yhteensovittamiseen
Asemanseudun kehittämisessä on ensisijaisesti kyse toimintamalleihin liittyvästä ongelmanratkaisusta
Uusien toimintamallien kehittäminen edellyttää uudenlaisia työkaluja
Kaikkia rahoituksellisia tai osapuolten vastuisiin liittyviä kysymyksiä ei voida ratkaista ja esittää kaavakartan avulla
Uusien toimintamallien löytämiseksi asemanseutukehittäminen tarvitsee siihen sopivan ongelmanratkaisun prosessin ja ongelmanratkaisua tukevat työkalut
Asemanseudun kehittämiseksi maankäytön suunnitteluprosessi tarvitsee tuekseen prosessit ja työkalut
‒ Asemanseudun yhteiseen tavoiteasetantaan ja ohjaamiseen
‒ Asemanseudun konseptin laadintaan, kehittämiseen ja seurantaan
‒ Hankehallintaan
‒ Hanketaloudellisen yhtälön löytymiseen (investointi- ja käytön aikainen toiminta)
‒ Hallintamallien kehittämiseen
‒ Sopimuksenhallintaan
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Asemanseutujen hankehallinnan
kolme työkalua

Asemanseudun vaikuttavuustimantti

Asemanseudun kehittämisen viitekehys

Asemanseudun kehittämisprosessi
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Asemanseutujen hankehallinnan
kolme työkalua
Asemanseudun vaikuttavuustimantti
Asemanseudun vaikuttavuustimantti on tarkoitettu asemanseutujen kehittämisen tueksi. Sen tarkoituksena on auttaa
kehittämisen alkuvaiheessa eri osapuolten välistä vuoropuhelua sekä yhteistä tavoiteasetantaa. Hankkeen aikana
asemanseututimanttia voidaan käyttää hankkeen tavoitteiden toteutumisen seurantaan ja ohjaamiseen.

Asemanseudun kehittämisen viitekehys
Asemanseudun kehittämisessä onnistuminen edellyttää, että mukana olevien tahojen keskinäiset hallinto-, vastuu-, ja
rahoituskysymykset pystytään ratkaisemaan suunnittelu- ja rakentamisratkaisujen ohella. Asemanseudun kehittämisen
viitekehyksen tarkoituksena on avata laajemmin hankkeen ulottuvuuksia, joita kehittämisessä tulisi alusta alkaen ottaa
huomioon.

Asemanseudun kehittämisprosessi
Asemanseutujen kehittäminen on jaksotettava yhteisesti, jotta eri osapuolten intressien yhteensovittaminen on mahdollista.
Kun kehittämisprosessin läpiviemisen kokonaisuus on yhteisesti kuvattu ja ymmärretty, asemanseutuhanketta on helpompi
johtaa ja hankkeiden sujuva läpivieminen mahdollistuu. Asemanseudun kehittämisprosessissa on kuvattu kehittämisprosessin
keskeiset vaiheet sisältöineen. Prosessikuvaus jaksottaa kehittämisprosessin selkeisiin kokonaisuuksiin, joilla on määritelty
tavoite ja lopputulos.

21

4 Asemanseudun vaikuttavuustimantti

Asemanseudun vaikuttavuustimantti
Strateginen tausta

Asemaympäristön
toimivuus ja laatu

Liikenneyhteydet

Asemanseututimantti

Toteutettavuus

Asemanseudun toiminnot

Kestävyys ja
yhteiskuntavastuu
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Asemanseututimantin näkökulmat
Strateginen tausta

Asemanseudun toiminnot

Strategisen taustan tarkoituksena on varmistaa, että asemanseudun
kehittäminen on valtion ja kaupunkiseutujen yhteisten sopimusten mukaista.
Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, ettei asemanseudun kehittäminen jää
irralliseksi hankkeeksi, vaan se kytkeytyy osaksi tiiviiksi osaksi kaupungin muuta
pitkäjänteistä kehittämistä.

Kestävässä joukkoliikennejärjestelmässä asemanseudut eivät ole ainoastaan
merkittäviä joukkoliikenteen solmukohtia, vaan niille on keskittynyt
valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä toimintoja. Mitä tärkeämmästä ja
paljon liikennevirtoja tuottavasta toiminnosta on kyse, sitä tärkeämpää on, että
toiminto on saavutettavissa hyvin joukkoliikenteellä monesta eri suunnasta.
näkökulman tarkoituksena on varmistaa, että asemanseudun kehittämisessä
priorisoidaan niitä toimintoja, joiden tulisi olla saavutettavissa erityisesti
raideliikenteellä. Oikeiden toimintojen sijoittamisella luodaan myös edellytykset
raideliikenteelle.

Liikenneyhteydet
Toimivat liikenneyhteydet ovat asemanseudun kehittämisen edellytys.
Tarkoituksena on varmistaa, että monipuolinen liityntäliikenne on huomioitu
osana asemanseudun kehittämistä.
Asemaympäristön toimivuus ja laatu
Asemaympäristö luo lähtökohdat liikenteen solmupisteelle, jossa keskeiset
toiminnot tukevat solmupisteen käyttäjää ja mahdollistavat joukkoliikenteeseen
tukeutuvan sujuvan arjen. Tarkoituksena on varmistaa, että keskeiset osa-alueet
tulevat huomioiduksi.

Toteutettavuus
Asemanseudun kehittämisen ja hankkeen tavoitteiden toteutumisen
edellytyksenä on, että tehdyt suunnitelmat ovat realistisesti toteuttavissa ja
kehittämistä viedään hallittavasti eteenpäin ilman merkittäviä riskejä.
Tarkoituksena on varmistaa, että keskeiset edellytykset hankkeen onnistuneelle
toteutukselle ovat olemassa.
Kestävyys ja yhteiskuntavastuu
Asemanseudut sijaitsevat usein hyvillä pakoilla kaupungeissa, mikä luo
edellytykset kaupungin ja liikenteen kestävyystavoitteiden edistämiseen.
Tarkoituksena on varmistaa, että asemanseudun kehittämisessä otetaan
varmasti huomioon kestävyyden eri näkökulmat.
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Asemanseututimantin näkökulmat
Strateginen tausta
Valtion ja kaupunkien strategiset sopimukset
Kaupunkivisiot ja –strategiat
Palvelurakenne
Kaupunkirakenne

Liikenneyhteydet
Rautatieliikenne: yhteydet ja matkustajamäärät
Muu valtakunnallinen ja seudullinen joukkoliikennejärjestelmä
Solmupisteen rooli joukkoliikennejärjestelmässä
Rautatieliikenteen infran kehittämispotentiaali
Tavaraliikenteen kehittämisedellytykset eri liikennemuodoilla

Asemaympäristön toimivuus ja laatu
Aseman houkuttelevuus, viihtyisyys ja turvallisuus
Asemakonsepti ja palvelumix
Sujuvan arjen ratkaisut
Asemanseudun pysäköintiratkaisut

Asemanseudun toiminnot
Asemanseudun verkostolliset vetovoimatekijät
Toimivat ja monipuoliset asuntomarkkinat
Seudulliset työmarkkinat
Maankäytön kehittämismahdollisuudet

Toteutettavuus
Yhtenevät tavoitteet ja kehittämisen aikajänne
Kokonaistaloudellisen yhtälön toteutettavuus
Yhteistyön hanke- ja hallintamallit sekä vastuunjako
Asemanseudun kehittämisen riskit

Asemanseututimantti

Kestävyys ja yhteiskuntavastuu
Ilmastotavoitteet
Sosiaalinen kestävyys
Suunnitteluratkaisuiden muuntojoustavuus
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Strateginen tausta
Valtion ja kaupunkien strategiset sopimukset (esim. MAL, kasvusopimus, rautatieliikenteen kilpailun avaaminen)
(5 p.) – Asemanseutuhanke on osa valtion ja kuntien strategisia sopimuksia ja edistää niiden tavoitteita kokonaisvaltaisesti
(3 p.) - Asemanseutuhanke edistää valtion ja kuntien strategisissa sopimuksissa mainittuja asioita
(1 p.) – Asemanseutuhankkeella ei ole merkitystä valtion ja kuntien strategisten sopimusten kannalta
(0 p.) – Asemanseutuhanke on vastoin valtion ja kuntien strategisia sopimuksia
Kaupunkivisiot ja –strategiat (mm. elinkeinotehtävä, erityiset teemat esim. ilmastotavoitteet, digitaalisuus)
(5 p.) - Asemanseudun kehittäminen on edellytys kaupungin pitkäjänteiselle tulevaisuusvisiolle ja kaupunkistrategialle
(3 p.) - Asemanseudun kehittäminen tukee ja kytkeytyy kaupungin pitkäjänteiseen tulevaisuusvisioon ja kaupunkistrategiaan
(1 p.) - Asemanseudun kehittäminen ei kytkeydy kaupungin pitkäjänteiseen tulevaisuusvisioon ja kaupunkistrategiaan
(0 p.) - Asemanseudun kehittäminen on vastoin kaupungin pitkäjänteistä tulevaisuusvisiota ja kaupunkistrategiaa
Seudullinen palvelurakenne (ml. valtion, maakunnan ja kaupungin palveluverkosto, yksityiset palvelukeskittymät, mono- vs. monikeskustaisuus)
(5 p.) – Asemanseudun kehittäminen on edellytys tavoitelluille seudulliselle palvelurakenteelle ja palveluiden saavutettavuuden parantumiselle
(3 p.) – Asemanseudun kehittäminen tukee tavoiteltua seudullista palvelurakennetta ja palveluiden saavutettavuutta
(1 p.) – Asemanseudun kehittämisellä ei ole merkitystä seudulliseen palvelurakenteeseen ja palveluiden saavutettavuuteen
(0 p.) – Asemanseudun kehittäminen on ristiriidassa tavoitellun seudullisen palvelurakenteen ja palveluiden saavutettavuuden parantumisen kanssa
Yhdyskunta- ja kaupunkirakenne (mm. kaupungin monikeskustaisuus, täydennysrakentaminen, estevaikutus)
(5 p.) – Asemanseudun kehittäminen on edellytys pitkäjänteisten yhdyskunta- ja kaupunkirakenteen kehittämistavoitteiden toteutumiselle
(3 p.) - Asemanseudun kehittäminen edistää pitkäjänteisiä yhdyskunta- ja kaupunkirakenteen kehittämistavoitteita
(1 p.) – Asemanseudun kehittämisellä ei ole merkitystä yhdyskunta- ja kaupunkirakenteen pitkäjänteiselle kehittämistavoitteiden toteuttamiselle
(0 p.) – Asemanseudun kehittäminen on ristiriidassa yhdyskunta- ja kaupunkirakenteen pitkäjänteisten kehittämistavoitteiden kanssa
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Liikenneyhteydet
Rautatieliikenne, yhteydet ja matkustajamäärät (valtakunnallinen ja seutuliikenne)
(5 p.) – Asema sijaitsee vilkkaalla pääradalla ja aseman nousijamäärät ovat suuret
(3 p.) - Asema sijaitsee joko vähän liikennöidyllä radalla tai sen aseman nousijamäärät ovat verrattain vähäiset
(1 p.) - Asema sijaitsee vähän liikennöidyllä radalla ja aseman nousijamäärät ovat verrattain vähäiset

Muu valtakunnallinen ja seudullinen joukkoliikennejärjestelmä, yhteydet ja matkustajamäärät (bussiyhteydet, taksit, liikkumispalvelut, yms.)
(5 p.) – Asemalta on hyvät liikenneyhteydet (linjat & vuorotiheys) kaupunkiseudulle ja aseman nousijamäärät ovat suuret
(3 p.) – Asemalta on kohtuulliset liikenneyhteydet (linjat & vuorotiheys) kaupunkiseudulle ja aseman nousijamäärät ovat kohtuulliset
(1 p.) – Asemalta puuttuu sekä riittävät liikenneyhteydet (linjat & vuorotiheys) kaupunkiseudulle sekä aseman nousijamäärät ovat vähäiset
Henkilöliikenteen solmupisteen rooli joukkoliikennejärjestelmässä (nykytila ja kehitysnäkymät)
(5 p.) – Asema on tulevaisuudessa valtakunnallisesti merkittävä solmupiste
(3 p.) - Asemalla on tulevaisuudessa seudullisessa joukkoliikennejärjestelmässä keskeinen rooli
(1 p.) - Asemalla ei ole tulevaisuudessa valtakunnallisesti tai seudullisesti erityistä roolia eri kulkumuotoja yhdistävänä solmupisteenä
Rautatietoiminnan infran kehittämismahdollisuudet (lisäraidetarpeet, huoltotukikohdat- ja alueet, kaluston ajantasausraiteet, reservialueet)
(5 p.) – Asemanseudun kehittämisellä lisätään rautatieliikenteen tulevaisuuden toimintaedellytyksiä rautatietoiminnan infraa parantamalla
(3 p.) - Asemanseudun kehittäminen ei vaikuta rautatieliikenteen tulevaisuuden toimintaedellytyksiin
(1 p.) - Asemanseudun kehittäminen heikentää rautatieliikenteen tulevaisuuden toimintaedellytyksiä
Tavaraliikenteen kehittämisedellytykset eri liikennemuodoilla
(5 p.) – Asemanseudun kehittämisellä lisätään merkittävästi tavaraliikenteen tulevaisuuden toimintaedellytyksiä
(3 p.) – Asemanseudun kehittämisellä lisätään tavaraliikenteen tulevaisuuden toimintaedellytyksiä
(1 p.) - Asemanseudun kehittäminen ei vaikuta tavaraliikenteen tulevaisuuden toimintaedellytyksiin
(0 p.) - Asemanseudun kehittäminen heikentää tavaraliikenteen tulevaisuuden toimintaedellytyksiä
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Asemaympäristön toimivuus ja laatu
Aseman houkuttelevuus, viihtyisyys ja turvallisuus (matkustajien ja aseman palveluiden asiakkaiden näkökulma)
(5 p.) –Kehittämisellä parannetaan merkittävästi aseman toimivuutta, houkuttelevuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta aseman käyttäjien näkökulmasta
(3 p.) –Kehittämisellä lisää aseman toimivuutta, houkuttelevuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta aseman käyttäjien näkökulmasta
(1 p.) - Kehittämisellä ei ole merkittävää vaikutusta aseman toimivuutta, houkuttelevuuteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen
(0 p.) – Kehittämisellä heikennetään aseman toimivuutta, houkuttelevuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta aseman käyttäjien näkökulmasta
Asemakonsepti ja palvelumix (Asema-alueen ”käyttöliittymä”, odotustilat, matkustajapalvelut ja liikenneinformaatio vastaavat aseman luonteeseen)
(5 p.) – Asemakonsepti ja aseman käyttöliittymä kasvattavat merkittävästi asemanseudun potentiaalia sekä edistävät joukkoliikenteen houkuttelevuutta
(3 p.) – Asemakonsepti ja aseman käyttöliittymä lisäävät asemanseudun potentiaalia sekä edistävät joukkoliikenteen houkuttelevuutta
(1 p.) – Asemakonsepti ja aseman käyttöliittymä eivät muuta asemanseudun potentiaalia tai lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta
(0 p.)- Asemakonsepti ja aseman käyttöliittymä eivät ole linjassa asemanseudun potentiaalin tai joukkoliikenteen matkustajatavoitteiden kanssa
Sujuvan arjen ratkaisut (kävelyn ja pyöräilyn ratkaisut, asiointipalvelut ja muut toiminnot tukevat aseman käyttäjien arjen helppoutta)
(5 p.) – Asemaseudun tavoitteet ja suunnittelun painopisteet painottavat merkittävästi aseman käyttäjien sujuvan arjen ratkaisuja
(3 p.) – Asemaseudun tavoitteet ja suunnittelun painopisteet edistävät aseman käyttäjien sujuvan arjen ratkaisuja
(1 p.) - Asemaseudun tavoitteet ja suunnitteluratkaisut eivät vaikuta erityisesti aseman käyttäjien arkeen
(0 p.) - Asemaseudun tavoitteissa ja suunnitteluratkaisuissa ei huomioida tai ne ovat ristiriidassa aseman käyttäjien tarvitsemien ratkaisujen kanssa
Asemanseudun pysäköintiratkaisut (henkilöauton ja polkupyörän asiointi- ja liityntäpysäköinti)
(5 p.) – Asema-alueelle saadaan kehitettyä yhteiskäyttöinen asiointi- ja liityntäpysäköintiratkaisu, joka vastaa käyttäjien tarpeita ja vapauttaa alueita kaupunkirakentamiseen
(3 p.) – Asema-alueelle saadaan kehitettyä riittävät asiointi- ja liityntäpysäköintiratkaisut, jotka vastaavat käyttäjien tarpeita
(1 p.) – Asema-alueen liityntäpysäköintiratkaisu on riittävä suhteessa raideliikenteen matkustajatarpeisiin
(0 p.) - Asema-alueen liityntäpysäköintiratkaisu on riittämätön suhteessa raideliikenteen matkustajatarpeisin
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Asemanseudun toiminnot
Asemanseudun verkostolliset vetovoimatekijät (työpaikat, yliopisto, ”24/7”-palvelut)
(5 p.) – Asemanseudun vetovoimatekijät kasvattavat solmupisteen valtakunnallista ja seudullista merkitystä sekä lisäävät raideliikenteen verkostollista toimivuutta
(3 p.) – Asemanseudun vetovoimatekijät tukevat solmupisteen valtakunnallista ja seudullista merkitystä sekä täydentävät raideliikenteen verkostollista toimivuutta
(1 p.) - Asemanseudun vetovoimatekijät eivät vaikuta merkittävästi solmupisteen verkostolliseen merkitykseen tai raideliikenteen verkostolliseen toimivuuteen
(0 p.) - Asemanseudun vetovoimatekijät heikentävät solmupisteen valtakunnallista ja seudullista merkitystä tai heikentävät raideliikenteen verkostollista toimivuutta
Toimivat asuntomarkkinat (kohtuuhintainen asuntotuotanto, asuntokoot, tasapainoinen omistusrakenne, asuntokysyntä)
(5 p.) – Asemaseudun kehittäminen parantaa merkittävästi alueen asuntomarkkinoita (esim. vastaamalla asuntokysyntää tai tasapainottamalla omistusrakennetta)
(3 p.) - Asemaseudun kehittäminen parantaa alueen asuntomarkkinoita (esim. vastaamalla asuntokysyntää tai tasapainottamalla omistusrakennetta) tai asemanseudun
asuntomarkkinat toimivat jo nykyisellään hyvin.
(1 p.) - Asemaseudun kehittämisellä ei vaikuteta alueen asuntomarkkinoihin
(0 p.) - Asemanseudun kehittäminen heikentää alueen asuntomarkkinoita tai yksipuolistaa asuntotarjontaa
Seudulliset työmarkkinat
(5 p.) – Asemanseudun kehittäminen parantaa merkittävästi valtakunnallisten/seudullisten työmarkkinoiden toimivuutta sekä työpaikka-alueiden saavutettavuutta joukkoliikenteellä
(3 p.) - Asemanseudun kehittäminen edistää valtakunnallisten/seudullisten työmarkkinoiden toimivuutta sekä työpaikka-alueiden saavutettavuutta joukkoliikenteellä
(1 p.) - Asemanseudun ei vaikuta seudullisiin työmarkkinoihin tai työpaikka-alueiden saavutettavuuteen joukkoliikenteellä
(0 p.) - Asemanseudun kehittäminen heikentää seudullisten työmarkkinoiden syntymistä tai työpaikka-alueiden saavutettavuutta joukkoliikenteellä
Maankäytön kehittämismahdollisuudet
(5 p.) – Asemanseudun kehittäminen mahdollistaa merkittävän täydennysrakentamisen lähelle hyviä kulkuyhteyksiä ja palveluita
(3 p.) - Asemanseudun kehittäminen mahdollistaa täydennysrakentamisen lähelle hyviä kulkuyhteyksiä ja palveluita
(1 p.) - Asemanseudun kehittäminen ei vaikuta merkittävästi lisärakentamisen mahdollisuuksiin
(0 p.) - Asemanseudun kehittäminen heikentää lisärakentamisen mahdollisuuksia
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Toteutettavuus
Yhtenevät tavoitteet ja kehittämisen aikajänne
(5 p.) – Hankkeen keskeisten toimijoiden tavoitteet ja kehittämisen aikajänteet ovat tukevat toisiaan
(3 p.) – Hankkeen keskeisten toimijoiden tavoitteet ja kehittämisen aikajänteet ovat keskenään linjassa
(1 p.) – Hankkeen keskeisten toimijoiden tavoitteet ja kehittämisen aikajänteet ovat yhteensovitettavissa keskenään
(0 p.) – Hankkeen keskeisten toimijoiden tavoitteet ja kehittämisen aikajänteet eivät ole linjassa tai yhteensovitettavissa keskenään
Kokonaistaloudellisen yhtälön toteutettavuus (kokonaisyhtälö, eri osapuolten omat yhtälöt)
(5 p.) – Asemanseutuhankkeella on useita vaihtoehtoja toimivaksi taloudelliseksi kokonaisyhtälöksi ilman ulkopuolisia taloudellisia tukia.
(3 p.) – Asemanseutuhankkeella on löydettävissä vähintään yksi taloudellinen kokonaisyhtälö, joka ei edellytä hankkeen ulkopuolisia taloudellisia tukia
(1 p.) – Asemanseutuhankkeelle on tunnistettavissa vähintään yksi taloudellinen kokonaisyhtälö, mutta se edellyttää hankkeen ulkopuolisia taloudellisia tukia
(0 p.) –Asemanseutuhankkeelle ei ole tunnistettavissa yhtään taloudellista kokonaisyhtälöä huolimatta ulkopuolisista tuista
Yhteistyön hanke- ja hallintamallit ja vastuunjako
(5 p.) – Hankkeen hankemalli, hallinnalliset edellytykset ja vastuunjako ovat määritelty hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi ja todennäköisten haasteiden ratkaisemiseksi
(3 p.) – Hankkeen hankemalli, hallinnalliset edellytykset ja vastuunjako mahdollistavat tavoitteiden toteutumisen ja toivottavien ratkaisujen löytymisen
(1 p.) – Hankkeen hankemalli, hallinnalliset edellytykset ja vastuunjako ovat ratkaistavissa hankkeen edetessä
(0 p.) – Hankkeen hankemalli, hallinnalliset epäselvyydet tai epäselvät vastuut aiheuttavat merkittäviä riskejä hankkeen toteutettavuudelle
Asemanseudun kehittämisen riskit
(5 p.) – Hankkeella ei ole merkittäviä riskejä, joista olisi todennäköistä uhkaa kehittämisen toteutettavuudelle
(3 p.) – Hankkeella on normaalia pienemmät asemanseudun kehittämisen riskit, jotka ovat hallittavissa.
(1 p.) – Hankkeella on normaaleja asemanseudun kehittämiseen liittyviä riskejä, jotka ovat todennäköisesti hallittavissa.
(0 p.) – Hankkeella on merkittäviä ja hallitsemattomia riskejä, jotka muodostavat todennäköisen uhan kehittämisen toteutettavuudelle
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Kestävyys ja yhteiskuntavastuu
Ilmastotavoitteet
(5 p.) – Asemaseudun tavoitteet ja kehittämistyö painottavat hiilineutraaleita ratkaisuja
(3 p.) – Asemaseudun tavoitteet ja kehittämistyö painottavat vähähiilisiä ratkaisuja
(1 p.) - Asemaseudun tavoitteet ja kehittämistyö ei huomioi ilmastotavoitteita
(0 p.) – Asemanseudun tavoitteet ja kehittämistyö on ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa
Sosiaalinen kestävyys
(5 p.) – Asemaseudun kehittäminen tähtää sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen uskottavilla toimenpiteillä
(3 p.) – Asemaseudun kehittäminen vähentää sosiaalista eriarvoisuutta ja lisää yhteisöllisyyttä
(1 p.) - Asemaseudun kehittäminen ei vaikuta sosiaaliseen eriarvoisuuteen tai yhteisöllisyyteen
(0 p.) - Asemaseudun kehittäminen lisää sosiaalista eriarvoisuutta
Suunnitteluratkaisuiden muuntojoustavuus
(5 p.) – Asemanseudun suunnitteluratkaisut painottaa sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin (ilmasto, yhteiskunnalliset muutokset)
(3 p.) - Asemanseudun suunnitteluratkaisut mahdollistavat sopeutumisen muuttuviin olosuhteisiin (ilmasto, yhteiskunnalliset muutokset)
(1 p.) - Asemanseudun suunnitteluratkaisut eivät erityisesti huomioi muuttuvia olosuhteita (ilmasto, yhteiskunnalliset muutokset)
(0 p.) - Asemanseudun suunnitteluratkaisut estävät muuttuvien olosuhteiden huomioimisen lähiympäristössä (ilmasto, yhteiskunnalliset muutokset)
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Esimerkki: Asemanseudun vaikuttavuustimantin keskeisistä ”asianomistajista”
Kaupunki

Senaatin
Asema-alueet Oy

Väylävirasto

Traficom

VR-Yhtymä
Oy

Muut raideliikenne
operaattorit

Asemanseudun toimijoiden rooli
asema-alueiden timantin toteuttajina

Muut liikenneoperaattorit

Kiinteistöomistajat
ja -kehittäjät

Muut
toimijat

Valtion ja kaupunkien strategiset sopimukset
Kaupunkivisiot ja –strategiat

Palvelurakenne

Kaupunkirakenne

maakunnat

Rautatieliikenne: yhteydet ja matkustajamäärät
Muu valtakunnallinen ja seudullinen joukkoliikennejärjestelmä

ELY/maakunnat

Solmupisteen rooli joukkoliikennejärjestelmässä

ELY/maakunnat

Rautatieliikenteen infran kehittämispotentiaali
Tavaraliikenteen kehittämisedellytykset eri liikennemuodoilla
Aseman houkuttelevuus, viihtyisyys ja turvallisuus

yritykset

Asemakonsepti ja palvelumix

yritykset

Sujuvat arjen ratkaisut

Yritykset

Asiointi- ja liityntäpysäköintiratkaisut

yritykset

Asemanseudun verkostolliset vetovoimatekijät

yritykset

Toimivat ja monipuoliset asuntomarkkinat

yritykset

Seudulliset työmarkkinat

yritykset

Maankäytön kehittämismahdollisuudet
Yhtenevät tavoitteet ja kehittämisen aikajänne
Kokonaistaloudellisen yhtälön toteutettavuus
Yhteistyön hanke- ja hallintamallit ja vastuunjako
Asemanseudun kehittämisen riskit
Ilmastotavoitteet
Sosiaalinen kestävyys
Suunnitteluratkaisuiden muuntojoustavuus
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5 Asemanseudun kehittämisen viitekehys
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Asemanseudun kehittämisen viitekehys

Hallinto
ja
rahoitus

Hankehallinta

Asemanseutu
konsepti

Hallinto ja rahoitus tarkastelee asemanseutujen kehittämistä mukana olevien
organisaatioiden näkökulmasta.
Tavoitteena on varmistaa, että asemanseudun kehittäminen on linjassa
taustaorganisaatioiden strategian ja organisaatioiden toimintaa koskevien hallinnollisten
ja taloudellisten reunaehtojen ja linjausten kanssa. Näkökulma tuo esiin miten
lainsäädäntö ja muut toimintaa ohjaavat tekijät vaikuttavat kehittämisen prosessiin,
toimintaan ja reunaehtoihin.
Hankehallinta tarkastelee asemanseutujen kehittämistä prosessin
eteenpäinviemisen kannalta.
Hankehallinnan näkökulman tavoitteena on varmistaa, että asemanseudun kehittämistä
johdetaan systemaattisesti kokonaisuutena ja hanketta viedään ennakoitavasti eteenpäin.
Tämä tarkoittaa, että oikeat osapuolet kytketään kehittämiseen alusta alkaen ja että
osapuolilla on yhteinen käsitys kehittämisen tavoitteista ja prosessin eteenpäinviemisen
menettelyistä.
Asemanseutukonseptin näkökulma tarkastelee asemanseutujen kehittämistä
sen sisällön näkökulmasta.
Näkökulman tavoitteena on varmistaa, että asemanseudun kaupunki- ja
liikenneympäristön lopputuloksesta tulee kokonaisuudessaan toimiva, viihtyisä ja
turvallinen.
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Hallinnon ja rahoituksen sisältö
Toimijoiden tavoitteiden määrittely ja hankkeiden priorisointi
 Toimijoiden oman tehtäväkuvan ja annettujen linjausten mukaisen toiminnan varmistaminen
 Toimijoiden annettujen strategisten tavoitteiden toteuttaminen
 Toimijoiden osallistumislinjaukset ja käynnistyvien hankkeiden priorisointi vaikuttavuuden näkökulmasta
Toimintamallit
 Organisaatioiden mahdollisuudet sitoutua erilaisiin toimintamalleihin sekä niistä seuraaviin velvoitteisiin ja riskeihin
‒ Hankekehitykseen liittyvät investointi- ja hankemallit
‒ Rakentamiseen ja toteutukseen liittyvät investointi- ja toteutusmallit
‒ Ylläpitoon ja käyttöön liittyvät hallinta- ja palvelusopimusmallit
Yhteiskunta- ja hanketaloudellinen yhtälö
 Hankkeesta saatavat yhteiskunnalliset hyödyt ja haitat
 Kehittämisestä ja ylläpidosta saatavat rahalliset tuotot
 Hankkeiden kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät investoinnit ja muut kustannukset
Sopimukset
 Toimijoiden toimintaa ohjaavien sopimusvelvoitteiden hallinta
 Toimijoiden omaan toimintaan liittyvien sopimusmenettelyiden organisointi, sisällöllinen neuvottelu ja sopimusvelvoitteiden hallinta
 Hankkeiden yhteistä toimintaa koskevat sopimusmenettelyiden sisällöllinen neuvottelu ja sopimusvelvoitteiden hallinta

Hallinto
ja
rahoitus

Hankehallinta

Asemanseutu
konsepti

Hallinnolliset menettelyt
 Kiinteistöjen hallinnansiirrot ja myyntiluvat
 Kaavojen, suunnitelmien ja lupien hallinnolliset hyväksymismenettelyt
Poliittinen hyväksyntä ja sitoutuminen
 Yhteiskunnallisen, poliittisen ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan hyväksynnän varmistaminen ja sitouttaminen kehittämiseen
 Organisaatioiden johdon ja päätöksentekijöiden sitouttaminen kehittämiseen
‒ Positiivinen sitouttaminen esim. resurssien saamiseksi sekä negatiivinen sitouttaminen esim. kilpailevien hankkeiden karsimiseksi

35

Hankehallinnan sisältö
Hankkeen visio ja tavoitteet
 Tavoitteiden laatimisen ja tarkentamisen menettelyt hankkeen eri vaiheissa
 Tavoitteiden kirjaaminen, ylläpito ja toteutumisen seuranta
Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus
 Projektin johtamisen menettelyt
 Yhteistyön ja koordinoinnin menettelyt
 Kustannusten, aikataulun, resurssien ja riskien hallinta
 Hankkeen yhteinen viestintä ja markkinointi
Yhteistyöryhmän organisointi (roolit sekä toteutus- ja kehittämisvastuut)
 Asemanseutuhankkeen ja osahankkeiden organisointi
 Osapuolten kehittämisen roolit ja vastuut
 Yhteistyöryhmän ja konsulttien organisointi ja sopimussuhteet
‒ Selvitys-, suunnittelu- ja kilpailutuskustannusten sopiminen ja seuranta
Suunnittelun, toteutuksen ja kilpailutuksen organisointi ja ohjaus
 Suunnittelun, toteutuksen ja kilpailutuksen organisointi, ohjaus ja yhteensovitus
 Selvitys-, suunnittelu- ja kilpailutuskustannusten sopiminen ja seuranta

Hallinto
ja
rahoitus

Hankehallinta

Asemanseutu
konsepti

Koko hanketta koskevien yhteisten sopimusmenettelyiden organisointi ja hankkeen yhteisten sopimusten
hallinta
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Asemanseudun kehittämisen sisältö
Markkinat ja käyttäjät
 Kaupunkilaisten ja käyttäjien tarpeet ja odotukset hyvälle ja toimivalle liikenteen solmupisteelle ja kaupunkiympäristölle
 Kaupunkien sekä liikenne- ja kiinteistömarkkinoiden kehitys oikeiden ratkaisuiden suuntaamiseksi ja toteuttavuuden
varmistamiseksi
Hallinto
ja
rahoitus

Kaupunkikehittämisen kokonaisuus
 Kaavoitus, kaupunkikuva ja korttelirakenne (ml. viitesuunnitelmat ja kilpailut)
 Kaupunkikehitys sekä elinkeino- ja asuntopolitiikka
Liikenteelliset ratkaisut
 Koko liikennejärjestelmän toimivuus ja yhteydet
 Raideliikenteen ratkaisut
 Paikalliset liikenteenratkaisut (katu- ja tieverkko, pyöräily, julkinen liikenne, uudet liikenteen palvelut)
 Pysäköintiratkaisut
Asemakeskus ja matkakeskustoiminnot
 Matkakeskuksen solmukohdan viihtyisyys, sujuvuus ja informaatio
 Asemanseudun vetovoimaisen täydentävän palvelukonseptin kehittäminen (asuminen, liiketila, toimisto ja palvelut)
 Yleinen alueiden viihtyisyys, toimivuus ja turvallisuus

Hankehallinta

Asemanseutu
konsepti

Maanomistus- ja sopimussuhteiden selkeyttäminen ja kehittäminen
 Kehittämistä tukeva omistus- ja sopimussuhteiden selkeyttäminen ja kehittäminen
 Käyttöä tukeva omistus-, sopimus- ja vastuusuhteiden selkeyttäminen ja kehittäminen
Muut lähtökohdat
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6 Asemanseudun
kehittämisprosessin
yleiskuvaus
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Asemanseudun kehittämisprosessin
yleiskuvaus
Järjestäytyminen

Sitoumus
kehittämistarkastelusta
Osapuolten kontaktointi ja
kehitystyön lähtötiedot
– Osapuolten yhteydenotto ja
tavoitteet asemanseudun
kehittämiseksi
– Lähtötietojen ja lähtökohtien
keräys
– Alustavat selvitykset ja
suunnitelmat
– Asema-alueen
vaikuttavuustimantti
– Hankeen alustavan vision ja
tahtotilan kuvaus
Sitoumus selvitysten
laatimiseksi
– Eri tahojen tavoitteet ja
lähtökohdat
– Kehittämisroolit ja intressit
– Yhteinen linjaus visiosta ja
tavoitteista
– Seuraavan vaiheen selvitykset,
vastuut, hankehallinta,
aikataulu ja kustannustenjako

Selvitykset

Aiesopimus

Selvitykset ja suunnitelmat
tavoitemäärittelyn pohjaksi
– Matkustaja- ja käyttäjätarpeet
– Asemanseudun toiminnot
– Tekniset- ja taloudelliset
selvitykset
– Maakäyttövisiot ja
viitesuunnitelmat
– Strategiset tavoitteet
– Hankehallinnan suunnitelma,
jolla strategiset tavoitteet
saavutetaan
Aiesopimus
– Toimijoiden roolit ja intressit
kehittämisessä ja
rahoituksessa
– Yhteinen linjaus kehittämisen
strategisista tavoitteista
– Kustannusten, tulojen ja
arvonnousun periaatteet
– Seuraavan vaiheen menettelyt

Konseptointi ja
hankesuunnittelu

Yhteistyösopimus
Konseptisuunnittelu
ratkaisuperiaatteiden
löytämiseksi
– Toiminnalliset tavoitteet
– Monialainen yleissuunnittelu
– Hallinnolliset periaatteet
– Liiketaloudellinen konsepti
– Markkinavuoropuhelu
Yhteistyösopimus
– Valitut suunnittelu-,
liiketoiminta-, hallinto- ,
toteutus-, ylläpito- ja
rahoituskonseptit
– Kaavoituksen ja
yleissuunnittelun tavoitteet
– Tarvittavat investoinnit ja
hallinnolliset menettelyt
– Kokonaisuuden pilkkominen
erilliseksi hankkeiksi
– Seuraavan vaiheen menettelyt

Toiminnallinen
määrittely

Yhteistyösopimuksen
täydennykset
Liiketoimintaratkaisujen
tarkentaminen
– Toiminnallisten tavoitteiden
tarkentaminen
– Asemakaavoitus käynnistyy
– Liiketoiminta, investointi- ja
rahoitusratkaisut
– Sopimuskehitys
– Tontinluovutukset ja kilpailut
– Teknisten tavoitteiden
määrittely
Yhteistyösopimuksen
täydennys
– Valitut suunnittelu-,
liiketoiminta-, hallinto- ,
toteutus-, ylläpito- ja
rahoitusratkaisut
– Toteutusmallin valinta ja
kilpailutus
– Kiinteistömyynnin periaatteet
– Seuraavan vaiheen menettelyt

Tekninen suunnittelu

Toteutussopimus

Teknisiä tavoitteita
vastaavat tekniset
suunnitelmat
– Asemakaavoitus
– Tekninen suunnittelu
– Toteutuksen kilpailutus
– Liiketoiminta, investointi- ja
rahoitusratkaisut
– Toteutuksen tavoitteet

Rakentaminen, käyttö
ja ylläpito

Käyttö- ja
ylläpitosopimukset
Asemanseudun
rakentaminen, käyttö ja
ylläpito
– Rakentaminen ja käyttöönotto
– Käyttö- ja ylläpito

Käyttö- ja ylläpitosopimus
– Käytön- ja ylläpidon
menettelyt

Toteutussopimus
– Valitut tarkennetut
suunnittelu-, liiketoiminta-,
hallinto- , toteutus-, ylläpitoja rahoitusratkaisut
– Toteuttajan valinta
– Rakentamis- ja ylläpitovastuut
– Seuraavan vaiheen
menettelyt
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Asemanseudun kehittämisprosessin
yleiskuvauksen käyttötarkoitukset
Kehittämisprosessin yleiskuvaus auttaa kirkastamaan keskeiset
päätökset
Yleisellä tasolla kuvattu ja yhteisesti hyväksytty kehittämisprosessi toimii
hankkeissa kommunikaation välineenä. Selkeä kehittämisprosessi jaksottaa
prosessin selkeisiin kokonaisuuksiin, joilla on selkeä tavoite ja lopputulos.
Selkeä kehittämisprosessi tarvitaan yhteistyötä varten
Asemanseutujen kehittäminen on jaksotettava yhteisesti mukana olevien
osapuolien kesken, jotta intressien yhteensovittaminen on mahdollista.
Hankkeelle tarvitaan yhteinen kehittämisprosessikuvaus, sillä se kertoo ennalta
menettelyistä, joilla hankkeessa edetään. Tämä helpottaa toimijoiden oman
toiminnan ennakointia.
Kun kehittämisprosessin läpiviemisen kokonaisuus on yhteisesti kuvattu ja
ymmärretty, yhteistä kehittämisprosessia on helpompi johtaa ja hankkeiden
sujuva läpivieminen mahdollistuu.
Yleiskuvauksen hyödynnettävyys
Edellisellä sivulla kuvattu yleispiirteinen kuvaus toimii tulevissa hankkeissa
hankekohtaisen työskentelyn lähtökohtana ja hankejohdon työvälineenä.
Esitettyä prosessia ei tule ottaa sellaisenaan asemanseutuhankkeeseen, vaan
kunkin hankkeen alussa se laaditaan hankekohtaisesti erikseen, kun hankkeen
ominaispiirteet ovat selvillä.
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Hankkeen yhteiset sopimusmenettelyt
Systemaattisten sopimusmenettelyjen tehtävänä on tukea hankehallintaa
Koko asemanseudun kehittämistä koskeva

Asemanseutujen kehittämisen hankehallinnan rinnalle tarvitaan selkeä systemaattinen malli, jolla
hankkeessa sovittuja asioita kirjataan sopimuksiin.

Sitoumus kehittämistarkastelusta

Selkeällä sopimushallinnalla luodaan pelisäännöt koko asemanseudun kehittämisprosessille.
Systemaattisella hallinnalla voidaan edistää, ohjata ja valvoa asemanseutuhankkeen
kokonaisstrategian toteuttamista.

Koko asemanseudun kehittämistä koskeva

Aiesopimus

Sopimushallinta ohjaa prosessia ja vähentää henkilövaihdoksiin liittyviä riskejä
Onnistuneella sopimushallinnalla voidaan jaksottaa ja ohjata prosessia, kun kussakin vaiheessa
ratkaistavat ja sovittavat asiat ovat etukäteen yhteisesti tiedossa. Tehdyt sopimukset toimivat myös
hankevaiheen muistilistana asioista, jotka tulee ratkaista ja sopia kussakin vaiheessa. Sovittujen
asioiden kirjaaminen hankevaiheittain toimii riskien hallinnan menettelynä henkilömuutosten varalta.
Paras lähtökohta toimivalle sopimusstrategialle on tulevaisuuden tarpeet huomioiva ja häiriötilanteita
ehkäisevä asenne. Hyvän sopimustenhallinnan tehtävänä on tukea muuta hankehallintaa.
Asemanseudun kehittämisen sopimusmenettelyn periaatteet
Sopimukset laaditaan hankkeen keskeisissä vaiheissa. Virallisten sopimusten lisäksi on hyvä tehdä
yhteisiä linjauksia ja seurata tavoitteiden toteutumista hankevaiheen aikana.

Hankekohtainen
yhteistyösopimus

Hankekohtainen
yhteistyösopimus

Hankekohtainen
yhteistyösopimus

Yhteistyösopimuksen
täydennys

Yhteistyösopimuksen
täydennys

Yhteistyösopimuksen
täydennys

Senaatin Asema-alueet Oy:n kiinteistökaupan esisopimus ja/tai kauppa
Toteutussopimus

Toteutussopimus

Toteutussopimus

Käyttö- ja
ylläpitosopimukset

Käyttö- ja
ylläpitosopimukset

Käyttö- ja
ylläpitosopimukset

Rahoituksen haasteet ja seuranta tulee viedä sopimuksiin ja osaksi hankehallintaa.
Sopimukset tulee laatia sellaisiksi, että hanke ja kehittämisprosessi voidaan keskeyttää vähintään
hankkeen alkuvaiheessa, mikäli toimivaa kehittämisyhtälöä ei synny.
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