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Rakennemallikonsultti Sweco Ympäristö Oy

Sweco Ympäristö Oy on strategisen suunnittelun, alueidenkäytön, elinkeinojen 
kehittämisen ja kaavoituksen asiantuntija 

Sweco Ympäristö Oy:n palveluksessa on noin 100 henkilöä ja yhtiö toimii neljällä 
paikkakunnalla: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki

Sweco Ympäristö on laatinut useita strategisia alueidenkäytön suunnitelmia ja 
rakennemalleja eri puolilla maata, kuten:

• Etelä-Pohjanmaan rakennemalli (2016-)

• Oulun kaupunkiseudun rakennemalli 2040 (2015)

• Keski-Suomen rakennemalliyhdistelmä (2013-2014)

• Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040 (2013-2014)

• Kuopion kaupunkiseudun rakennemalli (2010-2012) ja rakennemallisopimus (2012)

• Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 (2009-2010)

• Rovaniemen alueiden käytön strategia (2005-2006) ja sen päivitys (2010–2012)

• Varkaus-Kuopio-Iisalmi -kehittämisvyöhykkeen rakentaminen, esiselvitys (2009–2010)



Mikä rakennemalli on?

• Rakennemallin laatiminen on prosessi, jossa etsitään ja vertaillaan vaihtoehtoja 
seudun tulevaisuudelle. Lopputulos on poliittinen näkemys seudun tulevasta 
aluerakenteesta ja ”suurista linjoista”

• Rakennemalli kytkeytyy yleensä tiiviisti seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun, 
kehityshankkeisiin, elinkeinojen kehittämiseen jne.

• Rakennemalli ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava, eikä edes 
maankäytön suunnitelma, mutta asioita esitellään havainnollisesti ja yleispiirteisesti 
kartoilla

• Rakennemalli yhdistää kuntien strategista kehittämistä, kunta- ja aluetaloutta, 
elinkeinojen kehittämistä, palveluverkkoja, liikkumista, virkistystä ja maankäytön 
toimintoja

• Rakennemalli yhdistää MALPE-kehitystyön ja verkoston teemoja

• Rakennemalli on konkreettinen tapa tehdä kuntien välistä ja kuntarajat ylittävää 
yhteistyötä rakenteista riippumatta



Rakennemalli yhdistää prosesseja
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Mihin rakennemallien kautta voidaan vaikuttaa?

• Rakennemalli ohjaa parhaimmillaan kuntien ja seutujen strategista kehittämistä; 
kehitystoimintaa, investointeja, liikenteen kehittämistä, elinkeinojen kehittämistä 
ja investointeja, maankäytön suunnittelua, markkinointia jne. 

• Yhteisten strategisten valintojen, yhteistyön lisääntymisen ja resurssien jakamisen 
myötä rakennemallien kautta voidaan saavuttaa kuntatalouden säästöjä, 
kestävämpää yhdyskuntarakennetta ja muita taloudellisia hyötyjä

• Maankäytön rakennemallit ohjaavat hyväksymisen jälkeen kuntien kaavoitusta ja 
muuta maankäytön kehittämistä

• Kasvavan vuorovaikutuksen ja yhteistyön kautta voidaan löytää yhteisiä 
kilpailukykyä, yrittäjyyttä ja työpaikkoja lisääviä ratkaisuja ja toimintamalleja

• Rakennemalli voi toimia edunvalvonnan välineenä ja sen kautta voidaan edistää 
mm. liikenneinvestointien toteutumista. Rakennemallit voidaan kytkeä osaksi 
kasvusopimuksia ja MAL-sopimuksia

• Rakennemalliprosessin kautta voidaan lisätä yrittäjien, päättäjien, viranomaisten ja 
kuntalaisten välistä yhteistyötä yli hallinto- ja kuntarajojen 



Rakennemalleissa käsiteltäviä teemoja

ASUMINEN – alueet kilpailevat tarjonnalla

 Sinne kannattaa suunnitella 
missä on todellista (tonttien) 
kysyntää 

 Tarvitaan vaihtoehtoisia 
asumisen mahdollisuuksia 
erilaisiin elämäntilanteisiin –
kerrostaloasumista 
ydinkeskustassa ja toisaalta 
omakotiasumista maaseudun 
rauhassa

 Strategioissa on keskeistä 
pohtia alueiden 
vetovoimaisuutta asumisen 
kautta



Rakennemalleissa käsiteltäviä teemoja

PALVELUT – saatavuudella on keskeinen merkitys

 Millaiseen palvelurakenteeseen 
alueilla on varaa?

 Miten toimitaan tehokkaammin 
ja taloudellisemmin?

 Miten maankäytön ohjauksella 
tuetaan palvelujen säilymistä?

 Miten palvelujen saatavuus ja 
tasapuolisuus toteutuu?

 Miten luodaan houkuttelevia ja 
vetovoimaisia 
palvelukeskustoja?

 Miten luodaan yhteisiä palveluja 
(esim. matkailijoille ja 
kuntalaisille)?



Rakennemalleissa käsiteltäviä teemoja

ELINKEINOT – kilpailukykyiset rakenteet

 Alueiden elinvoimaisuus 
riippuu elinkeinoelämän 
kilpailukyvystä

 Työvoiman saatavuus on 
todellinen tulevaisuuden 
haaste

 Yrityksillä tulee olla riittävät 
laajenemismahdollisuudet ja 
uusilla yrityksillä 
vaihtoehtoisia 
sijoittumiskohteita

 Paikkojen saavutettavuus ja 
väylien merkitys korostuvat

 Keskeistä on työntekijöiden 
viihtyminen: hyvät asuin- ja 
harrastusmahdollisuudet



Rakennemalleissa käsiteltäviä teemoja

LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ – käsi kädessä

 Uutta maankäyttöä ei tulisi 
toteuttaa sinne, missä 
liikenneverkot ovat irrallisia ja 
toisaalta uusien liikenneyhteyksien 
tulisi tukea syntyvää maankäyttöä

 Liikennejärjestelmien ja 
maankäytön suunnittelua tulisi 
toteuttaa samanaikaisesti ja 
ennakoiden

 Hyviä esimerkkejä on mm. 
Jyväskylän seudulla, jossa laadittiin 
rinnakkaisina prosesseina 
Jyväskylän seudun rakennemalli 
20X0 ja seudun liikennejärjestelmä 
JYSELI



Kokemuksia rakennemalliprosesseista

Jyväskylän seudun 

rakennemalli 20X0

Kuopion toiminnallisen 

kaupunkiseudun rakennemalli 2030

Vaasan kaupunkiseudun 

rakennemalli 2040

Oulun kaupunkiseudun 

rakennemalli 2040



Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0



Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0



Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli



Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli



Vaasan seudun rakennemalli 2040



Vaasan seudun rakennemalli 2040



Oulun kaupunkiseudun rakennemalli 2040



Oulun kaupunkiseudun rakennemalli 2040



Rakennemallityön suurimmat haasteet
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KUOPION SEUTU
Palveluverkkojen 

tulevaisuus. Miten ja 
missä tarjotaan 
peruspalvelut? Mihin 
kunnilla on varaa? Miten 
palvelutuotanto tulee 
muuttumaan?

Kuntarajat. Miten 
yhdistetään erilaiset 
suunnittelukulttuurit ja 
toimintatavat? Miten 
hallitaan kuntarajoille 
rakentaminen ja 
yhdyskuntarakenteiden 
hajaantuminen? Miten 
luodaan yhtenäinen 
suunnittelukulttuuri ja 
käytännöt? Miten 
kuntarakennemuutos 
vaikuttaa ratkaisuihin?

Sitoutuminen 
rakennemallin 
ratkaisuihin. Mikä on 
rakennemallin 
ohjausvaikutus ja 
sitovuus? Millä keinoilla 
varmistetaan kuntien 
sitoutuminen yhteisiin 
tavoitteisiin?

JYVÄSKYLÄN SEUTU

Hajarakentaminen. Miten 
vaikutetaan ja ohjataan 
hajarakentamista 
tulevaisuudessa (pienissä 
kunnissa)? Miten voidaan 
luoda yhteisiä 
suunnitteluperiaatteita?

Liikkuminen ja 
saavutettavuus. Miten 
luodaan joukkoliikennettä, 
pyöräilyä ja jalankulkua 
edistävä 
yhdyskuntarakenne? 
Miten palvelujen 
saavutettavuutta voidaan 
parantaa? Miten 
liikkuminen ja maankäyttö 
kytketään tiiviimmin 
toisiinsa

Seudulliset 
maankäyttöratkaisut. 
Mistä asioista tulisi päättä 
yhdessä ja seudullisesti? 
Missä asioissa tulee 
säilyttää kuntien 
päätäntävalta? Miten 
seudullisia hankkeita ja 
yhteistä maankäyttöä 
toteutetaan käytännössä?

VAASAN KAUPUNKISEUTU
Suunnittelukulttuuri. Miten 

seudulle luodaan yhtenäinen, 
kunta- ja kielirajat joustavasti 
ylittävä suunnittelukulttuuri 
ja yhdessä tekemisen 
meininki? Miten voitetaan 
kuntarakenteiden muutoksia 
koskeva pelot?

Hajarakentaminen. Miten 
hajautuva rakenne saadaan 
käännettyä seudun 
vahvuudeksi? Miten 
palvelujen saavutettavuus 
voidaan turvata?

Kasvun rajat. Miten positiivinen 
tulevaisuus voidaan toteuttaa 
hallitusti? Missä ovat kasvun 
rajat ja miten maankäytössä 
tulisi ohjata uutta 
rakentamista järkevällä 
tavalla? Miten 
elinkeinoelämän odotukset 
(erityisesti 
energiaosaaminen) pystytään 
maankäytön keinoin 
täyttämään?

OULUN KAUPUNKISEUTU
Keskuskaupungin vahva rooli.

Miten rakennetaan aito 
luottamus kuntaliitosten 
jälkeen? Miten torjutaan 
uusia kuntaliitoksia 
koskevia pelkoja? Miten 
pienten kuntien ääni 
saadaan kuuluviin?

Vuorovaikutuksen vähäisyys. 
Syntyykö aitoa 
vuorovaikutusta jos 
prosessi toteutetaan 
pääosin virkamiesten 
keskinäisenä 
työskentelynä? Miten 
elinkeinotoimijat saadaan 
mukaan prosessiin?

Rakennemallivaihtoehtojen 
ohittaminen. Miten 
rakennemalliprosessi 
toteutetaan ilman 
vertailtavia vaihtoehtoja? 
Jääkö jotain olennaisia 
tarkastelukulmia 
puuttumaan?



Rakennemallityön ratkaisuja
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KUOPION SEUTU
Palveluverkkojen tulevaisuus. 

Peruspalveluja tarjotaan 
keskuksissa, joissa on 
kehittymisedellytyksiä, 
riittävä väestöpohja ja jotka 
sijaitsevat logististen 
vyöhykkeiden varrella. 
Palveluja tuotetaan 
innovatiivisella tavalla: 
monipalveluina, 
kuljetettuina palveluina ja 
verkkojen kautta

Kuntarajat. Edistetään 
ylikunnallisia hankkeita ja 
vyöhykemäistä maankäytön 
kehittämistä. Lisätään 
päättäjien ja 
suunnittelijoiden avointa 
vuoropuhelua. Yhteisen 
maankäytön toteuttaminen 
on välttämätöntä ja seudun 
kilpailuetu kuntarakenteista 
riippumatta

Sitoutuminen rakennemallin 
ratkaisuihin. 
Rakennemallityöhön 
sitoudutaan 
vapaaehtoisuuden ja 
yhteisten hyötyjen pohjalta 
rakennemallisopimuksen 
kautta

JYVÄSKYLÄN SEUTU
Hajarakentaminen. 

Rakennemallisopimuksessa 
määritellään yhteiset, 
hajarakentamista koskevat 
”pelisäännöt”. Korostetaan 
rakentamisen ohjauksessa 
hajarakentamiseen liittyviä 
velvoitteita

Liikkuminen ja saavutettavuus. 
Rakennemallin ja 
liikennejärjestelmäsuunnittel
un samanaikaisuus ja 
toimenpiteiden 
yhdistäminen on etu. 
Luodaan laadukkaan 
asumisen vyöhyke, jossa 
voidaan turvata uskottavasti 
toimiva joukkoliikenne. 
Ohjataan uutta maankäyttöä 
palvelusolmujen yhteyteen

Seudulliset 
maankäyttöratkaisut. 
Määritellään 
rakennemallisopimuksessa 
asiakokonaisuudet, joista on 
tarpeen keskustella ja 
päättää seudullisesti. 
Korostetaan seudun 
kilpailuetua ja yhteisiä 
hyötyjä. Luodaan yhteinen 
seurantajärjestelmä

VAASAN KAUPUNKISEUTU
Suunnittelukulttuuri.

Rakennemallityötä 
koskevassa prosessissa 
toteutuu avoin suunnittelu-
ja keskustelukulttuuri. Kuntia 
kohdellaan tasa-arvoisina, 
niiden vahvuudet ja profiilit 
tunnustaen

Hajarakentaminen. Uutta 
rakentamista ohjataan 
kaikilla tasoilla palvelujen ja 
nykyisten rakenteiden 
läheisyyteen (kylien 
palvelukeskukset, kehittyvät 
taajamat, Vaasan 
kaupunkikeskusta)

Kasvun rajat. Rakennemallin 
mitoitus on tavoitteellinen, 
(+50000) mutta hallittavissa 
oleva. Elinkeinoelämälle 
luodaan positiivisia 
kehitysnäkymiä, mutta 
samalla huolehditaan 
asuinympäristöistä, 
palvelujen saatavuudesta ja 
ihmisten hyvinvoinnista

OULUN KAUPUNKISEUTU
Keskuskaupungin vahva rooli.

Prosessi hoidettiin 
vakiintuneita ja tuttuja 
käytäntöjä noudattaen. 
Oulun seudulla on erittäin 
vahva seutuyhteistyön 
kulttuuri ja perinne ja 
toimijat ovat toisilleen 
tuttuja. 

Vuorovaikutuksen vähäisyys. 
Liikenteen ja elinkeinojen 
edustajia kuultiin erillisissä 
tilaisuuksissa. Osana 
prosessia toteutettiin laaja 
kehittämiskysely

Rakennemallivaihtoehtojen 
ohittaminen. 
Kehittämistavoitteet olivat 
hyvin selkeitä ja 
samansuuntaisia. 
Varsinaisia vaihtoehtoisia 
ratkaisuja ei noussut esille 
ja strategisista valinnoista 
oltiin hyvin yksimielisiä



Hyviä käytäntöjä sitouttamiseen
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Rakennemallisopimus

Seurantajärjestelmä

Konkreettinen 
toimenpideohjelma

Monitasoinen vuorovaikutus

Maapolitiikka ja muut 
työkalut



Päästiinkö prosesseissa tavoitteisiin?
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KUOPION SEUTU
KYLLÄ, KOSKA
Prosessi on ollut 

johdonmukainen: 
kehittämisvyöhykkeen 
luominen (Varkaus –
Kuopio – Iisalmi) 
Kuopion seudun 
rakennemalli ”LOIKKA 
2030”  rakennemallin 
käytännön toteutukset 

Rakennemalliprosessi
jalkautettiin kuntiin 
useissa vaiheissa ja 
kunnat sitoutuivat 
toteutukseen mm. 
rakennemallisopimuksen 
kautta

Rakennemallityötä 
hyödynnettiin ja 
peilattiin mm. seudun 
matkailun 
kehittämisessä

EI, KOSKA
Liikennejärjestelmäsuunni

ttelu toteutettiin 
jälkikäteen maankäytön 
suunnittelusta irrallisena 
prosessina

JYVÄSKYLÄN SEUTU

KYLLÄ, KOSKA
Rakennemallityö ja 

liikennejärjestelmä-
suunnittelu toteutettiin 
rinnakkaisina prosesseina 
ja niille luotiin mm. 
yhteinen toimenpide- ja 
seurantaohjelma

Rakennemallityötä tehtiin 
kunnissa vaihtoehto- ja 
mallin arviointivaiheessa. 
Rakennemallisopimukses
sa määriteltiin asiat, joista 
tulee päättää seudullisesti 
keskustellen

Rakennemallityö on 
kytkeytynyt vahvasti 
maakunnan 
kehittämiseen: Keski-
Suomen strategia, jonka 
osana maakunnan 
rakennemalli

EI, KOSKA
Käytännön suunnittelu-

yhteistyö on lähtenyt 
hitaasti käyntiin ja 
ylikunnallisia prosesseja 
on vähän

VAASAN KAUPUNKISEUTU

KYLLÄ, KOSKA
Rakennemallityössä on päästy 

avoimeen yhteistyöhön ja 
luotu hyvä henkinen ilmapiiri 
yhteistyölle

Elinkeinoelämän kehittäjät ovat 
yhdistämässä INKA-
kasvusopimuksen sisältöä ja 
seudullista elinkeinojen 
kehittämistyötä rakennemalli-
prosessiin

Maakunnalliset ja seudulliset 
kehittämisstrategiat on 
huomioitu rakennemallityössä 
monipuolisesti

EI, KOSKA
Rakennemallityön 

jalkauttamista kuntiin on 
tehty vähän ei todellista 
sitoutumista, 
kuntarakenneselvitys aiheutti 
eripuraa

Osa prosesseista (mm. 
liikennejärjestelmäsuunnittelu
)  on toteutettu erillään 
rakennemallisuunnittelusta

Prosessi jäi kesken (ei yhteistä 
toimenpideohjelmaa, ei 
sopimusta)

OULUN KAUPUNKISEUTU

KYLLÄ, KOSKA
Prosessi ja valinnat olivat 

hyvin selkeitä ja 
yksimielisiä: erittäin 
selkeät tavoitteet  niihin 
sitoutuminen 
vuorovaikutuksen kautta 
 selkeät strategiset 
tavoitteet  niiden 
asettaminen kartalle

Maakunnalliset toimijat 
olivat mukana alusta 
saakka ja rakennemalli 
linjattiin maakuntatason 
strategioihin: vahva 
kytkentä 
maakuntastrategiaan ja 
maakuntakaavaan

EI, KOSKA
Vuorovaikutus (ja sitä myötä 

sitoutuminen) jäi heikoksi 
prosessi oli hyvin tiivis ja 
osapuolten kuulemiselle ei 
jäänyt aikaa. Päättäjät 
olivat suurelta osin sivussa 
koko prosessista

Toimenpideohjelma on 
(vielä) tekemättä


