
TEHTÄVÄ A) ”Opit ja hyvien käytäntöjen 
skaalaus” 20 min. 

Pohtikaa painopisteenne kehittämishankkeen esitykseen 
perustuen: 

1. Mikä kehittämishankkeessa oli sisällöllisesti ja prosessinäkökulmasta 
erityisen kiinnostavaa ja mitkä olivat hankkeen tärkeimmät opit ja anti? 

• Paikalla on merkittävä vaikutus kokeiluiden onnistumiselle.
• Tapahtuma pitäisi räätälöidä kohdekohtaisesti.
• Miten rakenne tukee palveluita tai palvelut rakennetta? on keskeinen 

kysymys
• Uudet asemat rakennetaan usein kauppakeskuksiksi – eivät sinänsä 

kaipaa tällaista
• Ei kaupallisten, vanhojen asemien elävöittämisessä on haastetta.
• Ratapihojen tehokkaampi hyödyntäminen.

Ryhmän nimi ja puheenjohtaja: Ryhmä 2, asemaseutujen kehittäminen Janne 
Mustonen 



TEHTÄVÄ A) ”Opit ja hyvien käytäntöjen 
skaalaus” 20 min. 

2. Mikä onnistui ja mitä haasteita hankkeeseen ja sen toteutukseen liittyi ja 
mitä olisi pitänyt tehdä toisin ?

Onnistumisena voi pitää sitä, että yrityksiä lähti hyvin mukaan
Tarvittaisiin:
• Selkeämpi fokus, mitä tuotteita tai palveluita esitellään
• Vähemmän kokeiluasemia
• Selvitettävä asiakkaiden tarpeita palvelumuotoilun avulla, selvitetään 

käyttäjäprofiilit ja kohdennetaan niiden mukaisesti



TEHTÄVÄ A) ”Opit ja hyvien käytäntöjen 
skaalaus” 20 min. 

3. Esittäkää keinoja ja tapoja joilla hyvät tulokset skaalataan muille ja 
hankkeen vaikuttavuutta lisätään.

• Palvelujen kehittäminen on yhdistettävä aseman fyysisen ympäristön 
parantamiseen. 

• Varmistettava tiedon jakaminen.
• Kuka konseptin omistaa? Aseman omistajan tulisi edistää fiksun aseman 

kehittämistä.
• Fiksun asemanseudun kehittämisessä pitäisi tarkastella aseman 

lähiympäristön kehittämistä laajemmin, kaikkia palveluita ei kannata 
tuoda asemalle. Aluetta ja sen toimintoja tulisi kehittää yhteistyössä eri 
toimijoiden kesken (valtio, kaupunki, oppilaitokset, yritykset jne.). 
Kaupungin tulisi ottaa vetovastuu.

• Ratapihan laajuus, vastaako nykytarpeita?



TEHTÄVÄ B) ”Pääviestit uuden vähähiilisen 
kaupunkiseutupolitiikan toteuttamiseen” 40 min. 

Pohtikaa painopisteeseenne/teemaanne (asemanseudut, asuminen ja 
asuinympäristöt, liikenne tai yhdyskuntasuunnittelu) perustuen mitkä ovat kestävän 
kaupunkikehityksen, vähähiilisyyden ja ilmastomuutoksen näkökulmasta:

1. Kehittämisen keskeisimmät haasteet ko. teemassa (esim. resurssit, valtio-
maakunta-seutu-kunta työnjako, suunnittelun aikajänteet jne.) ?

• Isot kehittämishankkeet (elinvoima, kilpailukyky) jyräävät tällaiset pienemmät 
hankkeet.

• Toimijoita on paljon, löydettävä yhteiset näkemykset ja vahva veturi hankkeelle.
• Tärkeää määritellä, millaisia palveluita tarvitaan.



TEHTÄVÄ B) ”Pääviestit uuden vähähiilisen 
kaupunkiseutupolitiikan toteuttamiseen” 40 min. 

2. Esittäkää ratkaisuvaihtoehtonne em. näkökulmiin.

• Palvelumuotoilu!



TEHTÄVÄ B) ”Pääviestit uuden vähähiilisen 
kaupunkiseutupolitiikan toteuttamiseen” 40 min. 

3. Mitkä ovat pääviestinne (voi olla useita)  tässä teemassa päättäjille ja seuraavalle 
hallitukselle uuden vähähiilisen kaupunkiseutupolitiikan periaatteiksi, linjauksiksi ja  
panostuksiksi ? 

• Aiempien, virheiksi osoittautuneiden linjausten ja toimenpiteiden korjaaminen 
kestävämmän kaupunkikehityksen edistämiseksi

• Yhteistyön lisääminen ja vastuiden selkeyttäminen
• Omistajaohjauksen kehittäminen (esim. valtio ja VR)
• Vähähiilisyyden edistämiseksi tarvitaan rohkeampia tekoja, esim. tietullien 

käyttöönotto. Liikkeelle voisi lähteä kokeilun kautta. 
• Laadukkaan pyöräilyinfran voimakas edistäminen (sekä väylien että turvallisen 

pysäköinnin).
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