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MAL-seminaari 24.10.2012 

• Mihin rakennemalleja 

tarvitaan? 

• Miten niitä tehdään? 

• Mitä mahdollisuuksia ne 

tarjoavat? 

18.4.2011 

2 



31 DECEMBER 

2010 

PÖYRY POWERPOINT TEMPLATE 3 

KYSYMYKSIÄ 

 

Miksi laatia rakennemalli, kun maakuntakaavat ja yleiskaavatkin ovat 

käytettävissä? 
 

VÄLINE, SUUNNITTELUN SISÄLTÖ 

 Miten rakennemallin avulla voi  edesauttaa seudullisten strategioiden määrittelyä / 

toteuttamista? 

 Mitä strategisella suunnittelulla tarkoitetaan? Mihin se hakee ratkaisuja? 

 Mikä on seudullisen rakennemallin suhde maakuntakaavaan / kuntien yleiskaavoihin? 

 Mihin unohtui yhteinen yleiskaava? Miksi se unohtui? 

 

PROSESSI 

 Mikä on vuorovaikutuksen rooli ja merkitys rakennemalliprosessissa? 

 Mikä määrittelee sen, miten suunnittelu etenee ja mihin siinä keskitytään? 

 

Mitkä ovat rakennemallien vahvuudet ja heikkoudet (verrattuna 

perinteiseen maankäytön suunnitteluun / kaavoitukseen)? 

 



Pöyry Finland Oy 4 Pöyry Finland Oy 4 

Liikennerevoluutio: 

Vähemmällä enemmän 

I Ajattelun revoluutio  

 
 Otetaan lähtökohdaksi eri asiakasryhmien ja yhteiskunnan erilaiset tarpeet ja tavoitteet.  

 Keskitytään ongelmanmäärittelyyn: missä ja mitkä (tulevaisuuden) tarpeet ja tavoitteet 

eivät täyty? Määritetään ongelma laaja-alaisesti eikä rajata ratkaisuvaihtoehtoja 

etukäteen.  

 Siirrytään yhden liikennemuodon tarkasteluista yhteysvälien ja toimintojen tai alueiden 

saavutettavuuden suunnitteluun. Alueita tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, ottaen 

huomioon maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen muodostama 

kokonaisuus. 

 

Liikennettä koskevien toimenpiteiden on  

1. tehtävä liikkuminen turvallisemmaksi, erityisesti tieliikenne, 

2. parannettava joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä 

3. parannettava jalankulun ja pyöräilyn ympäristöä 

4. vähennettävä liikenteen ilmastovaikutuksia 
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SEUDULLISTEN MAANKÄYTTÖSTRATEGIATÖIDEN / 

RAKENNEMALLIEN ERITYISPIIRTEITÄ 

 Useita kuntia/alueita mukana 

– Moniarvoisuus, vastakkainasettelut, paljon 

erilaisia osallisia 

 Seudullinen ote 

– Strategisella tasolla pysyminen, oikeisiin asioihin 

kohdistaminen, kuntarajat näkymättömiin 

 Moniulotteisuus 

– MALPE-ajattelu 

 Hidas ja hankala päätöksenteko 

– Seutuorganisaatiot? 

– Välipäätökset kunnissa? 

– Vuorovaikutusprosessi? 

– Moniportaisuus, pitkät päätöksentekoketjut – 

työvaiheiden limittäminen riskillä 

 Suunnittelun merkityksen epämääräisyys 

– Mikä on rakennemalli? Miksi sitä laaditaan? Mikä 

merkitys sillä on? Mitä siinä ratkaistaan, mitä 

taas ei? Mikä on sen suhde 

maakuntakaavoitukseen ja kuntakaavoitukseen? 

 

 
18.4.2011 

5 

Maankäytön 
rakenne-

suunnitelma 

Palvelu- 
verkko 

Asunto- 
tuotanto 

Elinkeinot 
 

Ilmaston 
muutoksen 

hillintä 
 

Liikenne- 
järjestelmä 
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MIKÄ ON RAKENNEMALLI? - Esimerkki tehtävän määrittelystä 

Kouvolassa  

 kaupungin maankäytön kehityksen suunnittelu yleispiirteisesti ja periaatetasoisesti, 

ei oikeusvaikutuksia 

 

 yhdyskunnan rakenteelliset kysymykset korostuvat, esim.: 

– toimivuus 

– lisärakentamisen sijoittumisperiaatteet 

– keskus- ja palveluverkon suunnittelu 

– liikenteen järjestelyt 

– yhdyskunnan viherrakenteen kehittäminen 

 

 - kaupungin kehittämistavoitteet sisältävä alueidenkäytön kehityskuva 

MIHIN PYRITÄÄN? 

erilaisten 
suunnittelutarpeiden 
yksilöinti ja niiden 
ratkaisemiseen sopivat 
suunnitteluvälineet 
 
suunnittelun sisällön 
ohjaaminen 

 
 pitkän aikavälin linjaratkaisujen tekemiseen 

 laaja-alaisen, eri osapuolien välisen keskustelun käymiseen 

periaateratkaisuista ja arvovalinnoista 

 avoin ja vuorovaikutteinen ote  laaja hyväksyntä ja sitoutuminen 

 



LÄHTÖKOHTANA KAUPUNGIN ERITYISPIIRTEET, esimerkki 

Kouvolasta 

 kuntaliitoksen jälkeen toimintaympäristö ja suunnittelulähtökohdat ovat muuttuneet 

 laajentunutta kaupunkia tarkastellaan sekä kokonaisuutena että osa-alueina, joilla on 

toisistaan poikkeavat lähtökohdat ja olosuhteet 

 kaupunki ei ole osa laajempaa kaupunkiseutua vaan muodostaa selvästi oman 

työssäkäyntialueensa 

 suhde muihin kaupunkiseutuihin, Kouvolan kilpailukyky ja elinvoimaisuus suhteessa 

muihin 

kaupungin erityispiirteiden ja 
ominaisuuksien tunnistaminen 

 

* 
 

kehittymismahdollisuudet & 
vahvuudet 

 



Kuhakeitto Ahvenkukko Neulamuikut  

• Monikeskuksinen  

• Savonlinna ja 
omavaraiset 
kuntakeskukset 

• Yksikeskuksinen 

• Savonlinnan rooli 
korostuu, seudun 
ydinalue vahvistuu, 
kuntakeskukset 
heikkenevät 

 

• Osa-alueilla omat 
profiilit 

• Kuntakeskusten lisäksi 
elinvoimaiset kylät 

 

Sav on l i nnan seudun  

ALUERAKENNEMENU



Vaihtoehdot –  luonnokset 
11.6.2012 

Pöyry Finland Oy 

Suunnittelutiimi 

– Ainekset 

– Periaateprofiili, keskukset, painopisteet, verkostot jne 

– Valmistaminen 

– Miten ainekset valitaan ja sekoitetaan – vuorovaikutussuhteet, riippuvuudet 

– Miten keitos kypsytetään - rakennemalliprosessi 

– Mitä mausteita tarvitaan – tärkeät detaljit 

– Miten se tarjoillaan – tiedottaminen ja vuorovaikutus 

– Miten varmistetaan, että kaikki tulee syödyksi – intressien yhteensovittaminen, 

hyväksyttävyys, toteuttamisen suunnittelu 

– Miltä lopputulos maistuu? 

– Herkullisuus, turvallisuus, terveellisyys… - tavoitellut vaikutukset 

– Ikävät sivumaut – haitalliset vaikutukset, epävarmuustekijät 

 

 

”Kuhakeit to”



KOKONAISRATKAISUN KUVAUS – esimerkkinä Siuntio 
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 Prosessinhallinta tärkeintä 

– Vaiheistus, aikataulutus, vuorovaikutus, roolitus ja tehtävänjako, ilmapiiristä 

huolehtiminen, sitouttaminen, kuunteleminen, ohjaaminen ja päätöksenteko  

– Systemaattisuus ja osallisten ”totuttaminen” tärkeää 

 Suunnittelu-, arviointi- ja vertailumenetelmät määräytyvät tehtävän ja alueen 

mukaan 

 Kaavoituksen kokemuksia voi hyödyntää, mutta myös soveltaa 

 Haasteita mm 

– Maankäyttö ja liikenne 

(kumpi vie) 

– Terminologia,  

”toimialaslangit”, ymmärrys 

– Epäluulot ja pelot 

(kuntien välinen kilpailu,  

valtionhallinnon rooli,  

”mitä voi tai ei voi tehdä”) 
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RAKENNEMALLIPROSESSIN MERKITYS 



4.11.2010 KARA 
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RAKENNEMALLIPROSESSIN ORGANISOINTI 

Eri ryhmien selvät 

roolit: 

Aputyöryhmä 

kokoontuu usein, 

ideointi ja esivalmistelu 

Valmistelutyöryhmä tuo 

osapuolien näkemykset 

suunnitteluun  

Valmisteluvastuuryhmä/

kuntajohtajat 

varmistavat ratkaisujen 

hyväksyttävyyden 

Ohjausryhmä päättää 

APU- 

TYÖRYHMÄ 

VALMISTELU- 

TYÖRYHMÄ 

KUNTA- 

JOHTAJAT 

OHJAUS- 

RYHMÄ 

TYÖ- 

PAJA 

JULKISUUS, 

LAAJAOSALLISTUMINEN 

KUNNAT, 

VARSINAIS-SUOMENLIITTO 



4.11.2010 KARA 
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RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 

 

RAKENNEMALLIPROSESSIN VAIHEISTUS 

Rakennemallin laatimisen vaiheet: 

- Lähtötiedot ja tavoitteet 

- Rakennemallivaihtoehdot 

- Rakennemalli 

Jokainen vaihe hoidetaan samalla 

menettelyllä 

- Selkeät välipäätösvaiheet, 

etenemisen varmistaminen 

- Läpinäkyvä vuorovaikutus 

- Osallisten oppiminen – prosessi 

tutuksi, tiedetään ennalta mitä 

odottaa 

 

APU- 

TYÖRYHMÄ 

VALMISTELU- 

TYÖRYHMÄ 

KUNTA- 

JOHTAJAT 

OHJAUS- 

RYHMÄ 

TYÖ- 

PAJA 

JULKISUUS, 

LAAJAOSALLISTUMINEN 

KUNNAT 

LÄHTÖTIEDOT JA TAVOITTEET 

APU- 

TYÖRYHMÄ 

VALMISTELU- 

TYÖRYHMÄ 

KUNTA- 

JOHTAJAT 

OHJAUS- 

RYHMÄ 

TYÖ- 

PAJA 

JULKISUUS, 

LAAJAOSALLISTUMINEN 

KUNNAT 

APU- 

TYÖRYHMÄ 

VALMISTELU- 

TYÖRYHMÄ 

KUNTA- 

JOHTAJAT 

OHJAUS- 

RYHMÄ 

TYÖ- 

PAJA 

JULKISUUS, 

LAAJAOSALLISTUMINEN 

VARSINAIS-SUOMENLIITTO 

RAKENNEMALLI 
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RAKENNEMALLIN AIKATAULU 

22.2.2011 

2010 2011 2012 
HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU TAM HEL 

21.4.2010  

Aloituskokous 
1.4.2011 

Väliraportti 2 

valmis 

20.1.2011 

Työpaja: 

vaihtoehdot 

17.5.2011 lausunnot 

vaihtoehdoista 

18.2.2011 

rakennemalli-

vaihtoehdot 

laadittu 

VAIHTOEHDON VALINTA;  

14.6.2011 ohjausryhmä 

31.10.2011 

Loppuraportti 

valmis 

24.8.2011 

Työpaja: 

rakennemalli ja 

toteuttamis-

ohjelma 2.12.2011  

lausunnot 

rakennemallista ja 

toteuttamisohjelmasta 

RAKENNEMALLIN 

HYVÄKSYMINEN; 

I 2012 

ohjausryhmä 

Lähtökohdat ja tavoitteet 
Vaihtoehdot ja vaikutukset 

Rakennemalli ja toteuttamisohjelma 

RAKENNEMALLIN 

HYVÄKSYMINEN 

II 2012  

kunnat ja V-S liitto 

• Lähtökohtien analysointi 

• Tavoitteiden määrittely 

• Tavoitteiden hyväksyminen • Rakennemallivaihtoehdot 

• Vaihtoehtojen vaikutukset 

• Rakennemallivaihtoehdon valinta 

MAL 

• Rakennemalli ja sen vaikutukset 

• Toteuttamisohjelma 

• Hyväksyminen 

MAL-aiesopimus 

VI 2011 

TAVOITTEET 

27.10.2010  

Väliraportti 1 

valmis  15.6.2010 

Työpaja: 

tavoitteet 

ALOITUS TYÖPAJA TYÖPAJA RAKENNEMALLI-

VAIHTOEHDOT 

TYÖPAJA RAKENNEMALLI JA 

TOTEUTTAMISOHJELMA 

19.11.2010  

lausunnot 

tavoitteista 

TAVOITTEIDEN 

HYVÄKSYMINEN; 

11.1.2011 

ohjausryhmä 

TOTEUTTAMINEN MAL-

AIESOPIMUS 

VAIHTOEHTO-

ASETELMAN 

HYVÄKSYMINEN; 

1.3.2011 ohjausryhmä 

VÄLIRAPORTIN 

HYVÄKSYMINEN; 

5.4.2011 ohjausryhmä 



31 DECEMBER 

2010 

PÖYRY POWERPOINT TEMPLATE 17 

SEUDULLISEN RAKENNEMALLIN MAHDOLLISUUKSIA 1 

 Mihin rakennemallia tarvitaan? 

– Ratkaisemaan periaatetasoisia kysymyksiä, jotka eivät lakisääteisellä kaavoituksella helposti 

hoidu 

– Tulevaisuuteen varautumiseen 

– Yhteistyön edistämiseen  hallintokuntien tai alueiden välillä 

 Mitä asioita seudullisessa rakennemallissa käsitellään? 

– Pitkän aikavälin linjauksia 

– Ristiriitoja tai synergioita  

 Mikä on rakennemallin suhde kaavoitukseen? Voiko kaavoituskin olla strategista 

maankäytön suunnittelua? 

– Kaavoituksella on oma laissa määritelty tehtävänsä 

– Kaavatkin voivat olla luonteeltaan strategisia 

– Rakennemalli voi toimia kaavoituksen tavoitteiden määrittelijänä 
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PÖYRY POWERPOINT TEMPLATE 18 

SEUDULLISEN RAKENNEMALLIN MAHDOLLISUUKSIA 2 

 Mikä on strategisen maankäytön suunnittelun suhde demokraattiseen 

päätöksentekoon? Miten vuorovaikutus hoituu ja mikä merkitys sillä on? 

– Vuorovaikutteisuus ja päättäjien mukanaolo on aivan keskeistä suunnittelun onnistumiselle 

– Kuntien ja alueiden omat asiantuntijat ja eri hallintokunnat on saatava mukaan – 

käytännöllisyys, asiantuntijuus, sitoutuminen, jatkuvuus 

– ”Kevyen vuorovaikutuksen houkutukselle” ei pidä antaa periksi 

 Mitkä ovat strategisen maankäytön suunnittelun vahvuudet ja heikkoudet (verrattuna 

perinteiseen maankäytön suunnitteluun / kaavoitukseen)? 

– Vapaus ja räätälöitävyys / epämääräisyys ja oikeusvaikutuksettomuus 

 Mikä määrittelee sen, miten suunnittelu etenee ja mihin siinä keskitytään? 

– Lähtökohtana tarpeet, ei säädösten vaatimukset 
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pasi.rajala@poyry.com 

KIITOS! 


