
Liikkuminen asemalle ja aseman lähellä 
Kuinka kuljet arkimatkasi tulevaisuudessa? Miten liikut tai voisit kuvitella liikkuvasi 
asemalle silloin ja mikä tekisi liikkumisesta asemalle tai matkastasi sujuvaa? Voit visioida 
ja ehdottaa myös asioita, joita ei vielä ole keksittykään.   

Miten kulkisit asemalle mieluiten tulevaisuudessa?  
 
Yhden henkilön kulkuvälineellä? 

�  kävellen 
�  pyörällä tai sähköpyörällä 
�  mopolla tai sähkömopolla 
�  Segwaylla tai leijulaudalla 
�  muulla, millä? 

Autolla? 

�  bensiini- tai dieselautolla 
�  sähköautolla 
�  robottiautolla 
�  yhteiskäyttöautolla 
�  kimppakyydillä 
�  taksilla 
�  muulla, millä? 

Julkisella kulkuvälineellä? 

�  linja-autolla 
�  automatisoidulla robottibussilla 
�  raitiovaunulla 
�  metrolla 
�  muulla kulkuneuvolla, millä 

Mitä kulkuvälineisiin liittyviä palveluja toivoisit 
asemalle?  
Vuokrauspalvelut 

�  yhteiskäyttöpyörät/kaupunkipyörät perävaunuilla 
�  pyörienvuokraus, taitto-, sähkö-, ja laatikkopyörät, segwayt jne. 
�  kaupunkirahtipyörien vuokraus 
�  muita, mitä? 



 
Säilytys, lataus ja huolto 

�  sähköpyörän latauspisteet 
�  pyöränhuoltopalvelut 
�  pyörän tee se itse -korjauspiste 
�  matkakortilla aukeava pyörähalli 
�  paremmat pyörän pysäköintipaikat 
� lukittavat laatikot (bike-box) pyörien tai segwayn/leijulaudan yms. säilytykseen 
�  muita, mitä? 

Autopalvelut 

�  yhteiskäyttöautojen parkki 
�  robottiparkki autoille 
�  yhteiskäyttöautoja (etukäteen tilattava) 
�  sähköautojen latauspiste 
�  autonpesu 
�  autonvuokraus 
�  muita, mitä 

Muut 

�  kutsuliikenne (etukäteen tilattava jatkoyhteys) 
�  kimppakyyti digitaalisen palvelun avulla 
�  automatisoitu robottibussi 
�  takseja 
�  lentokentän check-in 
�  matkatavaroiden jättöpiste (lennot, pidemmät junamatkat) 
�  muuta, mitä? 

Mitä informaatiota haluaisit mobiililaitteellesi? 

�  junien ja muiden julkisten kulkuvälineiden reaaliaikainen sijainti 
�  opastus reittisi seuraavalle pysäkille tai laiturille 
� hälytys junan tai muun kulkuvälineen lähdöstä, aikataulusta tai häiriöstä 
�  yhteiskäytössä olevien kulkuvälineiden varauskalenterit 
�  yhden matkalipun/kortin, jossa on koko matkasi liikennevälineet 
�  muuta, mitä? 

Mistä haluaisit informaatiota asemalla? 

�  suurilta aikataulunäytöiltä aseman sisääntulojen yhteydessä 
�  asemalaiturin aikataulunäytöiltä 
�  interaktiivisilta reittikartoilta 
�  paperisilta aikatauluilta ilmoitustauluilta 
�  paperisilta reittikartoilta ilmoitustauluilta 



�  neuvontahenkilökunnalta 
� muulta, miltä? 

Aseman palvelut  
Aseman palvelut kehittyvät kysynnän mukaan. Millaisia palveluita haluaisit tulevaisuuden 
asemalle, jotta kävisit siellä enemmän tai pysähtyisit pidemmäksi aikaa? Mitkä palvelut 
tekisivät arjestasi mukavamman? Voit ideoida palveluita, joista ei ole ehkä Suomessa vielä 
kuultukaan. 

Miten kulkisit asemalle mieluiten tulevaisuudessa?  
 
Yhden henkilön kulkuvälineellä? 

�  kävellen 
�  pyörällä tai sähköpyörällä 
�  mopolla tai sähkömopolla 
�  Segwaylla tai leijulaudalla 
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�  raitiovaunulla 
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Mitä kulkuvälineisiin liittyviä palveluja toivoisit 
asemalle?  
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�  yhteiskäyttöpyörät/kaupunkipyörät perävaunuilla 
�  pyörienvuokraus, taitto-, sähkö-, ja laatikkopyörät, segwayt jne. 
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Säilytys, lataus ja huolto 
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�  lentokentän check-in 
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Mitä informaatiota haluaisit mobiililaitteellesi? 
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�  opastus reittisi seuraavalle pysäkille tai laiturille 
� hälytys junan tai muun kulkuvälineen lähdöstä, aikataulusta tai häiriöstä 
�  yhteiskäytössä olevien kulkuvälineiden varauskalenterit 
�  yhden matkalipun/kortin, jossa on koko matkasi liikennevälineet 
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�  paperisilta aikatauluilta ilmoitustauluilta 
�  paperisilta reittikartoilta ilmoitustauluilta 
�  neuvontahenkilökunnalta 
�  muulta, miltä? 

Aseman palvelut  
Aseman palvelut kehittyvät kysynnän mukaan. Millaisia palveluita haluaisit tulevaisuuden 
asemalle, jotta kävisit siellä enemmän tai pysähtyisit pidemmäksi aikaa? Mitkä palvelut 
tekisivät arjestasi mukavamman? Voit ideoida palveluita, joista ei ole ehkä Suomessa vielä 
kuultukaan. Mitä ruokaan liittyviä palveluita toivoisit asemalle tai sen lähelle? 

�  lähiruokapiirin jakelupiste tai tori 
�  ruokaosuuskunnan oma ruokakauppa/tori 
�  valmiiksi keräiltyjen kauppakassien noutopiste 
�  valmiiden aterioiden noutopiste 
�  hävikkiruokien noutopiste 
�  kaupunkiviljelylaatikot 
�  joku muu, mikä 

Minkälaisia työntekoon liittyviä palveluita toivoisit asemalle tai sen lähelle: 

�  äänieristetty yhden hengen puhelinkoppi 
�  etätyötila 
�  kokoustilat 
�  joku muu, mikä 

Mitä hoivapalveluja toivoisit asemalle tai aseman lähelle? 

�  lasten päivähoito 
�  leikkipaikka 
�  liikuntatilat 
�  vanhusten kerhot 
�  lemmikkien päiväkoti 
�  hyvinvointipalveluja, esim. jalkahoito 
�  joku muu, mikä 

Aseman viihtyisyys 
Toivomme, että matkustajat viihtyisivät asemilla ja lähiseudun asukkaiden olisi mukava 
pistäytyä siellä. Viihtyisä asema houkuttelee ihmisiä ja luo turvallisuuden tunnetta. 
Millainen äänimaailma tekisi tulevaisuuden asemasta viihtyisämmän? 

�  musiikki 
�  kuunnelmat 
�  metsän, veden tai muut luonnon äänet 



�  akustiikan parantaminen 
�  joku muu, mikä 

Millainen visuaalisuus tekisi tulevaisuuden asemasta viihtyisämmän? 

�  maalaukset, valokuvat tai muu taide 
�  digitaalinen taide 
�  valotaide 
�  kasvit, istutukset tai viherseinät 
�  luonnonmateriaalien käyttö sisustuksessa 
�  muu, mikä? 

Millaiset rakenteet tekisivät asemasta viihtyisämmän? 

�  sadekatokset ja tuulensuojaseinät 
�  penkit laiturialueella 
�  biljardipöytä, tikanheittopaikka 
�  katukoriskenttä 
�  muu, mikä? 

Millaiset tapahtumat saisivat sinut käymään asemalla useammin? 

�  ruokatapahtumat 
�  konsertit 
�  torit 
�  teatteriesitykset 
�  yleisöluennot 
�  pelitapahtumat 
�  muu, mikä? 

Houkuttelisitko ilmainen wifi sinua pistäytymään asemalla useammin? 

�  kyllä 
�  ei 

Aseman turvallisuus 
Turvallisuuden tunne on tärkeää kaikille aseman käyttäjille. Mieti, miten tulevaisuuden 
aseman saisi tuntumaan turvalliselta.  

Millaiset tekniset/rakennetut ratkaisut tekisivät asemasta turvallisemman tuntuisen? 

�  kameravalvonnan laajentaminen 
�  liiketunnistukseen perustuva kohdevalaistus 
�  epäsuoran yleisvalon lisääminen 
�  turvahälyttimet esille 
�  enemmän asuintalojen ikkunoita asemalle päin 



�  enemmän ikkunoita, joista näkee asemalle sisälle 
�  joku muu, mikä 

Millaiset ihmisten oleskeluun liittyvät ratkaisut tekisivät asemasta turvallisemman 
tuntuisen? 

�  vartijoiden lisääminen 
�  asematalkkari paikalla 
�  enemmän palveluita ja siten enemmän ihmisiä 
�  muu, mikä? 

Asuminen asemanseudulla  
Asemanseutuja kehitetään matkustajien lisäksi asukkaille. Mitä enemmän alueella on 
asukkaita, sitä todennäköisemmin siellä on monipuolisia palveluja.   

Haluaisitko muuttaa lähelle juna-asemaa? 

�  kyllä 
�  ei 

Miksi haluaisit muuttaa lähelle asemaa? 
(avoin kysymys) 
 
Jos aseman lähelle rakennetaan lisää asuntoja, mitä seuraavista pitäisi rakentaa? 

�  Soluasuntoja 
�  Yksiöitä 
�  Perheasuntoja 
�  Parvekkeellisia asuntoja 
�  Yhteisöllisiä kerrostaloja 
�  En haluaisi lisää asuntoja asemanseudulle 

Millaista täydennysrakentamista alueelle kannattaisi rakentaa? 

�  Korkeaa rakentamista (n. 16 krs tai enemmän) 
�  Kerrostaloja 
�  Pienkerrostaloja (3-4 krs) 

Millaisia muita tiloja alueelle kannattaisi rakentaa? 

� Hybridirakennuksia (asumista, kauppaa ja palveluja samassa rakennuksessa) 
� Asuntoja, joista olisi käynti kauppoihin, palveluihin tai asemalle sisäkautta 
�  Yhteiskäyttötiloja seudun asukkaille 
�  Muita, mitä? 

 



Ajattelitko jotain tiettyä asemanseutua vastatessasi kyselyyn? Jos 
ajattelit, niin mitä? 
(avoin kysymys) 
 
Jos haluat vielä kertoa, miten kehittäisit asemia, kerro ideoistasi 
tässä. 
(avoin kysymys) 
 
Olen 

�  matkustaja 
�  aseman lähiseudun yrittäjä 
�  aseman tai lähiseudun yrittäjä 
�  maan tai kiinteistön omistaja aseman lähiseudulla 
�  maankäytön suunnittelija/kaavoittaja 
�  muu 

Käytän eniten 

�  kaukojunia 
�  lähijunia 
�  metroa 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


