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Kööpenhaminan kehityksestä 

• 80-luvulla ei kasvua, paljon työttömyyttä, 
konkurssin lähellä

• Sormikaava (1947) on ohjannut 
maankäytön ja liikenteen suuntautumista



• Silta valmistui vuonna 
2000, mutta Amagerin
saarta alettiin kehittää jo 
90-luvulla
• Alueen etuna on 

lentoaseman ja keskustan 
läheisyys ja mahdollisuus 
tuottaa täysin uutta 
korkealaatuista 
arkkitehtuuria

• Osin entistä jätemaata ja 
entistä sotilasaluetta

35 min
45 min

Øresundin silta laajensi työssäkäyntialuetta Malmöön



Asemanseudut Kööpenhaminan 
seudun suunnittelussa
Københavns Metro

Nina Kampmann, Head of Planning and Development



• Uusien raideväylien 
rakentamisesta vastaavat 
Metroselskabet ja 
Copenhagen Light Rail

• Yhteensä 7,5 mrd. euron 
investoinnit vuoteen 2023 
mennessä
• Tulossa 4 uutta linjaa ja 

yhteensä 52 uutta asemaa

• Metrolinjojen tarkemmat 
kuvaukset raportin lopussa Eteläsataman linja

(5 asemaa, 2023)

Pohjoissataman linja
(2 asemaa, 2019)

City Ring
(17 asemaa, 2019)

Pikaraitiotie: Lyngby-Ishøj
(28 asemaa, 2021)

Amager ja Ørestad
(17 stations, 2019)



Väyläyhtiöt ovat ministeriön ja kaupunkiseudun kuntien 
omistamia. Operoinnista vastaa eri yhtiö



Metrolinjat rahoitetaan eri tavoilla

Maanmyynti
45%

Joukkoliikenteen
maksut 33%

Kiinteistö-
vero 16%

Suora
rahoitus

kunnilta 6%

Joukkoliikenteen 
maksut 55 %

Maanmyynti 
45 %

Metrolinjat Amageriin
ja Ørestadiin

Metrolinja City Ring

PPP 2%

Joukkoliikenteen 
maksut 39 %

Suora rahoitus 
maanomistajalta* 31 %

Maanmyynti 
28%

Metrolinjat Pohjois- ja 
Eteläsatamiin

*Suurin maanomistaja on kehitysyhtiö By og
Havn, jonka omistaa Kööpenhaminan 
kaupunki (55 %) ja liikenneministeriö 45 %)



Tärkeimmät suositukset
• Julkisen liikenteen kehittäminen kannattaa 

asemanläheisyysperiaatteella*
• Asuntojen hinnat nousevat 1,3 % jokaista 100 m kohden (1 

km saakka)
• Kaupalliset palvelut hakeutuvat lähelle

• Vähittäiskaupassa maksetaan tuotteista keskimäärin 15 % 
enemmän 200 m läheisyydellä asemasta

• Liiketoiminnan ja tuotannon tiloista maksetaan 30-40 % 
enemmän, jos ne sijaitsevat aseman välittömässä läheisyydessä

• Tulevaisuuden haasteet liittyvät uusien rahoituksen 
keinojen ja tekniikan soveltamiseen sekä vahvempaan 
integraation muiden tieteenalojen, kuten 
kaupunkitutkimuksen (esim. rakentamisen sosiaaliset 
vaikutukset) kanssa

• Liityntäpysäköinti ja matkaketjut ovat avoimia 
kysymyksiä.
• Mikä taho on valmis maksamaan ja mikä vastaa 

ylläpidosta?

13%      9.1%    5.2%    1.3%

*Lähde: Kööpenhaminan yliopisto, 2014



Asemanseudut kaupungin 
suunnittelussa
Kööpenhaminan kaupungin tekninen virasto

Tina Saaby, kaupunginarkkitehti



Kööpenhaminan suunnittelusta

• Tällä hetkellä 600 000 asukasta, 12 000 uutta 
asukasta vuodessa

• Kaupungin elinvoimaisuus on suunnittelun 
lähtökohtana

• Suunnittelu tehdään eri tasoissa
• Kaupunkisuunnittelussa korostuu asukaslähtöisyys ja

osallistaminen

• Liikennesuunnitelmat tehdään yhteistyössä, mutta 
kuitenkin valtiolähtöisesti



Osallistetaan asukkaita

• Viheralueiden suunnittelussa noudatetaan kompensaatioperiaatetta: 
jos jonnekin rakennetaan, jonnekin synnytetään uusia viheralueita

• Pysäköinti tulee olemaan jatkossa aina osana suunnittelua, erityisesti 
pyöräilyn osalta

• Kaupunkitilaan ja sen käyttöön tulee kiinnittää lisää huomiota 
suunnittelussa

• Ennen taloudellisia seikkoja tulisi myös selvittää kaupungin 
sosiaalisten vaikutusten arviointi (esim. Eteläsataman linja). 
Perspektiivien ongelma: toinen arvostaa urbaaniutta, toinen vaihdon 
sujuvuutta



Metroaseman ”kenkälaatikko”-malli laskee 
rakennuskustannuksia ja sujuvoittaa vaihtoja
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Suunniteltu yhteistyössä eri viranomaisten 
ja arkkitehtitoimistojen kanssa 



Kaupungin omat tavoitteet

• Pyöräily, toimiva arki ja luonto lähellä
• 20% lisäys jokaisen viettämään aikaan ulkona 
• Uusille alueille on velvollisuus luoda julkista tilaa ja viheralueita
• Hitaan liikenteen tarkoituksena on luoda läheistä kaupunkitilaa, ja samalla 

tulee luoda oikoteitä kevyelle liikenteelle

• Resurssien viisas käyttö, ilmastostrategia
• 300 projektia, 1,5 mrd USD investoinnit, 20 vuoden ajalla
• Tulevaisuuden haasteet: naapuruston parantamishankkeet, uudet 

kehittämisalueet
• Holistinen ajattelu: esim. miten leikkipuisto aukeaa kaikille kaupunkilaisille 

Muotoilun ymmärtäminen ja siitä saatavien keinojen käyttäminen 
suunnittelussa



Pikaraitiotien suunnittelu
Gottlieb Paludan Architects

Tine Kjaeruff Bay



Pikaraitiotie Hovedstadens Letbane

• Lähtökohtana sormikaava ja sen rystysten yhdistäminen. Raitiotie tulee 
yhdistämään useamman reunuskunnan
• 43 000 päivittäistä käyttäjää, 5 min vuoroväli
• 28 asemaa, joista 6 hubia. Lisäksi varaus 16 muulle asemalle
• Yhteensä 27 km, 8 siltaa, ala-asemia (n. 120m2 kokoisia) tulee 2 kilometrin välein
• Rakentaminen kestää 2016-2023

• Kustannukset jakaa 11 kuntaa (34%), Kööpenhaminan seutu (26%) ja  
liikenneministeriö (40 %)

• Raitiotie on toiminut hyvänä keppinä kuntien maankäytön suunnitteluun ja 
tulee tiivistämään kaupunkirakennetta
• Asema- ja linjasuunnittelusta on vastuussa metroyhtiö
• Pyörä- ja autopysäköinnistä päättää jokainen kunta itsenäisesti
• Seudulla on vahva rooli yhteisten tavoitteiden ja matkaketjujen toimimiseen



Taustatiedot

• Reitin varrella on kaksi 
merkittävää sairaalaa ja muita 
julk. palveluita

• Kuntakohtaiset suunnitelmat 
koottiin 
Byrumsprogrammer’iin. 
Käytössä eri vyöhykkeet (viher, 
kaup.palvelut jne), ja säteet 
(200m, 600m) maankäytön 
tiiviyden määrittämiseen

• Detaljisuunnittelussa 
hyödynnetään 
mahdollisimman paljon 
palvelumuotoilua



Asemien suunnittelu

• Tavoitteena saada klassinen, kestävä ja 
luotettava lopputulos (ns. Kupla-
volkkari). 

• Asemien suunnittelussa on otettu 
huomioon esteettömyys, 
liikenneturvallisuus ja 
matkustajainformaatio. 

• Jokaiselle pysäkille tulee 
lippuautomaatit



Asemanseudut Ruotsissa
Jernhusen

Rolf Larsson, Regional Manager





Jernhusen on asemanseutujen 
kiinteistökehittäjä Ruotsissa

Asemat

Varikot

Tavara-asemat

Kaupunkikehittäminen



Jernhusen tai yksityinen toimija

Selkeä tehtävänjako pääradasta ja laitureista 
vastaavan Liikenneviraston kanssa



Asemanseutujen kehittämisen 
neljä keskeisintä näkökulmaa ja 
oppia 
Jari Kolehmaisen tiivistys

Tampereen yliopisto



1. Joukkoliikenteen ja asemanseutujen 
kehittämiseen on sitouduttu ja siihen panostetaan

• pitkäjänteisyys

• kova ambitiotaso

• hankkeet viedään päättäväisesti läpi



2. Kytkös kaupunkikehittämiseen 
kehittymässä
• kaupunkikehittäminen tulee pitää kirkkaana mielessä asemanseudun 

kehittämisessä; ajattelu kehkeytynyt asemanseutuhankkeiden kehittyessä
• Kiteytys: ”aseman tulee antaa jotain kaupungille”
• mikäli asemanseutukehittämiseen tuodaan jokin sisällöllinen 

kaupunkikehittämisteema (esim. vähähiilisyys), teema on vietävä 
johdonmukaisesti läpi keskeisiin ratkaisuihin ja konkretiaan saakka

• Malmön keskusasema hieno esimerkki kaupunkikehityskytköksestä: 
aseman kehittäminen on ollut koko kaupunginosan uudelleen luomisen 
lähtölaukaus

• Suomessa on alettua motivoitua kaupunkikehittämisestä, eikä hankkeita 
pidä tehdä pelkästään liikenteen ehdoilla. Tästä näkökulmasta on hyvä, että 
monet keskeiset asemanseutuhankkeet Suomessa ovat vasta lähdössä 
liikkeelle. 



3. Prosessi on tietoinen

• tarkastellaan, miten asema integroituu kaupunkiin

• Kööpenhaminan metron kehittämisessä viisi vaihetta → kustakin 
vaiheesta on opittu asioita, jotka on viety seuraaviin vaiheisiin 

• liikennejärjestelmän ja asemanseudun kehittämisen eri vaiheissa on 
tärkeää kyetä arvioimaan tehtyä kehittämistyötä sekä prosessin että 
aikaansaannosten osalta → arvioinnin ja analyysin perusteella 
voidaan muuttaa kehittämistyötä 

• seuranta, reflektio ja kriittinen tarkastelu osana prosessia



4. Asemanseudun kehittäjien avaintaito on 
kyky yhdistää erilaisia rationaliteetteja
• Kööpenhaminen metroasemien kehittämisen rationaliteetit

• tehokkuus: ”kenkälaatikkokonsepti” madaltaa kustannuksia ja tarjoaa 
samanlaisuutta asemille, jolloin niillä on helppo navigoida

• yksilöllisyys: asemat pyritään integroimaan omaan, paikalliseen 
kaupunkiympäristöönsä, jolloin asemat ovat periaatteessa erilaisia

• Kuinka em., osin ristiriitaisetkin rationaliteetit voidaan kytkeä yhteen?

• yleisemminkin haasteena on se, kuinka asemanseutujen teknis-
taloudelliset reunaehdot ja paikalliset, yksilölliset vaatimukset (esim. 
toiminallisuudet, estetiikka ja identiteetti) kyetään kytketään yhteen



Kuvaukset eri linjoista ja asemista



Uudet metrolinjat Amageriin ja Ørestadiin

• Suunnitteluratkaisuina 
päätettiin pitää metron 
vuoroväli lyhyenä ja 
kuskittomina
• Parempi palveluaste, 

metrot ovat käytettävissä 
24/7

• Lyhyet asemat mahtuvat 
paremmin vanhaan 
kaupunkirakenteeseen

• Varaukset myös 
kapasiteetin nostolle 
myöhemmin 

Ørestad
2016

Ørestad
2002



• Rakennetaan kokonaan tunneliin 
nykyiseen kaupunkirakenteeseen
• Tunnelit porataan kalkki- ja savimaahan (alle 

18m maanpinnasta), ei cut & cover –
tekniikalla

• 17 asemaa, joista 5 hubia
• Matka-aika tulee olemaan 24 min, -pituus 

15½ km

• Teknologia uuteen rataan on kokonaan 
uutta, ei kytkentää vanhaan rataan 
• esim. signaalimerkit hoidetaan täysin 

tietotekniikalla

• Alun pitäen tutkittiin 18 eri vaihtoehtoa, 
joista päätetty tulee maksamaan 
yhteensä 3 mrd. euroa

Metrolinja City Ring keskusta-alueelle



Pohjois- ja Eteläsatamien 
metrolinjat

• Jatketaan City Ringin metroa myös 
pohjoiseen ja etelään

• Linjoilla, varsinkin Eteläsataman linjalla, 
tutkittiin sosiaalisia vaikutuksia.
• Gentrifikaatiosta oli myös hyötyä 

maanmyyntiin, jolla rahoitettiin linjojen 
rakentamista

• Etelän pääteasemasta Ellebjergistä tulee 
yksi Kööpenhaminan päähubeista



Uusi pikaraitiotie yhdistää Sormikaavan ”sormet” 
ja mahdollistaa asemanseutujen tiivistämisen 

• Matka-aika tulee olemaan alle 1h, -pituus n. 27 km. Kustannusarvio 
on noin 800 milj. euroa

• Sujuvan vaihtamisen tärkeys kulkumuodosta (metrot, bussit, 
polkupyörät, kävelijät, autoilijat) toiseen korostuu

• Asemanläheisyysperiaatteen mukaisesti uusi rakentaminen tulee 
pääsääntöisesti alle 500-600 metrin päähän asemasta
• Bussia ei nähdä kilpailukykyisenä raitiovaunuun verrattuna, eikä se tekisi 

asemanseuduista kiinnostavia kiinteistökehittämiselle



Malmö yhdistyy kolmella 
uudella asemalla yhteiseen 
työssäkäyntialueeseen

Uusi kehittyvä alue
• Merkittävä kaupan keskittymä 

ja uusi asuinalue
• Uusi areena vetovoimatekijänä 

Keskustan uusi asema
• Rakennetaan tunneliin

Vanha rautatieasema 
• Junat voivat nykyisin jatkaa 

suoraan kohti Kööpenhaminaa



Liitteet



Osallistujien yhteystiedot




