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AIRIX Ympäristö Oy 

AIRIX on perustettu 1960, AIRIX Ympäristötoimiala aloitti toimintansa 1983  

AIRIX Yhtiötä ovat AIRIX Ympäristö Oy, AIRIX Talotekniikka Oy ja AIRIX Teollisuus Oy  

AIRIX Yhtiöt ovat osa Sweco-konsernia, joka on Pohjoismaiden johtavia suunnittelualan 
konsulttiyrityksiä 

• toimeksiantoja parhaillaan 80 maassa ympäri maailmaa 

• liikevaihto on noin 700 miljoonaa euroa 

• henkilöstöä on noin 9 000, joista noin 1 700 Suomessa 

AIRIX Ympäristö Oy:n palveluksessa on noin 80 henkilöä ja yhtiö toimii neljällä 
paikkakunnalla: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki 

Ympäristöliiketoiminta-alue käsittää maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen, 
vesihuollon ja infran suunnittelun sekä ohjelmistopalvelut 
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Sweco lyhyesti 
Pohjoismaiden alan johtava asiantuntijayritys 

• Toimisto 12 maassa 

• 9 000 työntekijää 

• 10 000 asiakasta 

• 30 000 toimeksiantoa vuosittain 

• Liikevaihto 1015 miljoonaa € 
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AIRIX Ympäristö Oy:n toimialat 

MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS 
• Maankäytön strateginen suunnittelu 

• Yleiskaavoitus, asemakaavoitus, 
kaavayhdistelmät 

• Maisemasuunnittelu, ympäristö-selvitykset ja 
vaikutusten arviointi 

• Kehittämissuunnitelmat 

• Palveluverkkoselvitykset 

• Alue- ja yhdyskuntataloudelliset arvioinnit 
 

TIE-, LIIKENNE- JA ALUETEKNIIKKA 
• Katujen, teiden ja aluetekniikan suunnittelu 

• Liikennesuunnittelu 

• Urheilukenttien, liikunta- ja erityis-alueiden 
suunnittelu 

VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKKA 
• Vesihuollon yleis- ja toteutussuunnittelu 

• Johtolinja- ja verkostosuunnittelu 

• Laitos- ja prosessisuunnittelu 

• Vesirakenteet ja kuivatussuunnittelu 

• Ympäristöluvat ja arvioinnit, lupa-
asiakirjat 

 

 

OHJELMISTO- JA 
PAIKKATIETOPALVELUT 
• YTCAD -suunnitteluohjelmisto 

• AIRIX Paikkatietopalvelut ja Tietopankki 

• Numeeriset kaavayhdistelmät ja 
johtokartta-järjestelmät 
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Strategista maankäytön suunnittelua / 
KEHITTÄMISVYÖHYKKEET 

Varkaus – Kuopio – Iisalmi 
kehittämisvyöhyke 

Jämsä – Jyväskylä – Äänekoski 
kehittämisvyöhyke Oulu – Kajaani 

kehittämisvyöhyke 

LOURA: Lounaisrannikon 
kehittämisvyöhyke Turku – 
Uusikaupunki – Rauma – 
Pori  

Kehä 5 logistiikkavyöhyke; 
Hanko – Porvoo  

Regional Development and 
Spatial Planning in the Area 
of Eastern Gulf of Finland: 
Kymenlaakso – Etelä-
Karjala – Uusimaa – Päijät-
Häme – Leningradin oblast 
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Strategista maankäytön suunnittelua / 
RAKENNEMALLIT JA MAANKÄYTTÖSTRATEGIAT 

Kuopion toiminnallisen 
kaupunkiseudun 
rakennemalli 

Äänekosken rakenneyleiskaava 
2016 ja rakennemalli 

Oulun seudun kuntien 
yhteinen yleiskaava 

Jämsän rakennemalli 

Jyväskylän kaupunkiseudun 
rakennemalli 20X0 

Rovaniemen 
alueidenkäytön strategia ja 
sen päivitys 

Vaasan seudun 
rakennemalli 2040 
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Strategisen maankäytön suhde 
kaavajärjestelmään 

Kehityskuvat 

 

Alueiden käytön 
strategiat 

 

Rakennemallit 

 

Rakenneyleiskaavat 

 

Kuntien yhteiset 
yleiskaavat 

väljempi 

tiukempi 

Strateginen maankäyttö ja kaavoitus 

VALTAKUNNALLISET 

MAANKÄYTTÖ-

TAVOITTEET 

• Valtioneuvosto hyväksyy 

 

KUNTIEN YHTEINEN 

YLEISKAAVA 
• Kuntien yhteinen 

kaavatoimikunta hyväksyy 

•Ympäristöministeriö 

vahvistaa 

MAAKUNTAKAAVA 

• Maakunnan liitto laatii ja hyväksyy 

• Ympäristöministeriö vahvistaa 

YLEISKAAVA 

• Kunta laatii ja hyväksyy 

ASEMAKAAVA 

• Kunta laatii ja hyväksyy 
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Strateginen suunnittelu yhdistää prosesseja… 

8 

 

 

 PK-teollisuuden 
Master Plan 

Kaavoitus 

Markkinointi 

Strategiataso 

9-tien kehityshanke 

Jämsän parempi 
tulevaisuus -strategia 

Jämsä-Jyväskylä-
Äänekoski -

kehittämisvyöhyke 

Toteutustaso 

JÄMSÄN 
RAKENNEMALLI 

Investoinnit 

Uudet 
toimintamallit 

Uusi 
toimintakulttuuri 

Rakennemalli yhdistää ja 
konkretisoi – siirtää 
tavoitteet kartalle 

Himoksen Master 
Plan -työt 
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Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategia 2020 

hallinto 

tekninen 

SoTe 

sivistys 
Kehityskuvassa tavoitteet 
yhdistyvät ja ne ”viedään 

kartalle” 

Mänttä-Vilppulan 
KEHITYSKUVA 

Toteuttamis-
ohjelma vie 

tulokset 
konkretiaan 

Toteuttamis-
ohjelma 

kaavoitus 

asuntotuotanto 

liikennehankkeet 

palveluverkko 

kuntainfra 

investoinnit 

markkinointi 

Toteutus kaikessa 
kaupungin 

kehittämisessä 

elinkeinot 

…ja organisaatioita 
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Kokemuksia rakennemallityöprosesseista 

 

 

 

Jyväskylän seudun 

rakennemalli 20X0 

Kuopion 

toiminnallisen 

kaupunkiseudun 

rakennemalli 2030 

Vaasan 

kaupunkiseudun 

rakennemalli 2040 
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Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 
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Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli 
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Vaasan seudun rakennemalli 2040 
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Rakennemallityön ratkaisuja 

14 

KUOPION SEUTU 

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? 

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? 

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? 



  ◄ ► 

Rakennemallityön ratkaisuja 
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KUOPION SEUTU 

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 

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 

Kasvun rajat 

• Rakennemallin mitoitus on 

tavoitteellinen, (+50000) 

mutta hallittavissa oleva. 

Elinkeinoelämälle luodaan 

positiivisia kehitysnäkymiä, 

mutta samalla huolehditaan 

asuinympäristöistä, palvelujen 

saatavuudesta ja ihmisten 

hyvinvoinnista 
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Keinoja ja käytäntöjä 
sitouttamiseen 

16 

 

 

Rakennemallisopimus 

Seurantajärjestelmä 

Konkreettinen 
toimenpideohjelma 

Monitasoinen vuorovaikutus 

Maapolitiikka ja muut 
työkalut 
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Esimerkkejä sitouttamisesta / 
Lapua 

17 

 

 

Maapolitiikka ja muut 
työkalut 

Strategia ohjaa tulevaa kehittämistä ja maapolitiikka on työkalu toteuttamiseen 
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Esimerkkejä sitouttamisesta / 
Kuopion seutu 
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Rakennemallisopimus 

• Rakennemallisopimuksen lähtökohtana on Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun 

rakennemalli Loikka 2030 

• Sopimus koskee Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun kuntia: Kuopio, Leppävirta, 

Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi, Suonenjoki ja Tuusniemi. 

• ”Loikka 2030” rakennemallin sisällössä korostuvat hyvät palvelut, sujuvat 

liikenneyhteydet, tiivistyvä asuminen, elinkeinoelämän sijoittumismahdollisuudet, 

monipuoliset virkistyspalvelut, matkailun kehittyminen sekä eheä, tiivis, toimiva ja 

ekologinen yhdyskuntarakenne. 

• Sopimus (-luonnos) sisältää 

• sopimuksen tavoitteet 

• sopijaosapuolet alustavasti 

• ehdotuksen sopimuksen sitovuudesta 

• sopimuksen keskeisen sisällön 

• seurantaryhmän ja sen tehtävien määrittelyn 
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Esimerkkejä sitouttamisesta / 
Kuopion seutu 
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Rakennemallisopimus 

• Sopimuksella kunnat ja muut sopijaosapuolet 

sitoutuvat vapaaehtoisesti rakennemallin 

toteutukseen yhteisessä ja kuntakohtaisessa 

maankäyttöön ja muuhun kehittämiseen 

liittyvässä päätöksenteossaan sekä 

keskinäisessä suunnittelussa 

• Sitoutuminen toteutuu lisäksi seurannan, sen 

organisoinnin ja raportoinnin kautta 

• Sopimus voi kattaa vain yhden 

valtuustokauden kerrallaan – ensimmäinen 

sopimus vuoden 2016 loppuun saakka 

• Sopimuksen noudattamatta jättämisestä ei 

ole määrätty sanktioita 

 

 

 

Rakennemallisopimuksen 

sopijaosapuolina ovat seuraavat 

tahot: 

• Kuopion kaupunki 

• Leppävirran kunta 

• Maaningan kunta 

• Nilsiän kaupunki 

• Siilinjärven kunta 

• Suonenjoen kaupunki 

• Tuusniemen kunta 

• Pohjois-Savon liitto 

• Pohjois-Savon ELY-keskus (Liikenne ja 

infrastruktuuri -vastuualue) 

• Pohjois-Savon ELY-keskus (Ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue) 

• Kuopion kauppakamari 

• Savon Yrittäjät  
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Esimerkkejä sitouttamisesta / 
Äänekosken kaupunki 

20 

 

 

Arvioi miten seuraavat asiat ovat 

kehittyneet tavoitteisiin nähden 

vuodesta 2008  

 

2. Asumisen kehittyminen 

4. Yritys- ja työpaikka-alueiden kehittyminen 

6. Palvelujen kehittyminen 

8. Liikkumismahdollisuuksien ja    liikenneyhteyksien 

kehittyminen 

10. Virkistysmahdollisuuksien kehittyminen 

 

 

 

Seurantajärjestelmä 

Vuosittain seurattavat indikaattorit: 
väestö, työpaikat, muuttoliike, alueiden 
rakentuminen, kuntatalous jne. 

Valtuustokausittain tehtävät 
strategiapäivitykset 
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Esimerkkejä sitouttamisesta / 
Jyväskylän seutu 
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Seurantajärjestelmä 

Rakennemallin seurannan toteutus 

Jyväskylän seudun rakennemallityön toteutumisen seurannassa on 
ehdotettu käytettäväksi useita keinoja. Valitse mielestäsi 4 tärkeintä 
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Esimerkkejä sitouttamisesta / 
Kauhava 
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 Konkreettinen 
toimenpideohjelma 

Konkreettinen 
toimenpideohjelma, jossa 
selkeästi 

• priorisointi 

• aikataulutus 

• vastuutahot 

• (kustannukset) 
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Esimerkkejä sitouttamisesta / 
Kauhava, yleiskaavoitusohjelma 

23 

 

 

2013  2014  2015  2016  2017 

K
A

U
H

A
V

A
N

 K
A

U
P

U
N

G
IN

 S
TR

A
TE

G
IN

EN
 

A
LU

EI
D

EN
K

Ä
YT

TÖ
SU

U
N

N
IT

EL
M

A
 

2013-2014 YLIHÄRMÄN 
TAAJAMAN YLEISKAAVA 

2013-2014 PURMOJÄRVEN 
RANTAYLEISKAAVA 

2013 KAUHAVAN 
KESKUSTAN 
OSAYLEISKAAVAN 
OSITTAINEN MUUTOS 

2014-2015 KORTESJÄRVEN  PALOJÄRVEN 
RANTAYLEISKAAVA 

2014 ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN 
LAATIMINEN 

2015-2016 KAUHAVAN OSAYLEISKAAVAN 
AJANTASAISTAMINEN 

2017 
KORTESJÄRVEN  
OSAYLEISKAAVAN 
LAATIMINEN 

MAAPOLIITTINEN OHJELMA 

2014 KAUHAVAN KESKUSTAN 
KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

Konkreettinen 
toimenpideohjelma 
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Esimerkkejä sitouttamisesta / 
Vuorovaikutus 
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Toimivaa 

vuorovaikutusta ei 

korvaa mikään! 
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Työryhmissä pohdittavaksi 

1. Mitä ovat seudun strategista kehittämistä ja maankäyttöä koskevat suurimmat 

haasteet? 

 

 

2. Millä keinoilla strategiset kehitysprosessit (Pietarsaari, Kruunupyy) ja strateginen 
yleiskaava (Pedersöre) saadaan käytäntöön? 
• Konkreettinen toimenpideohjelma? 

• Rakennemallisopimus? 

• Suunnitelmien jalkauttaminen / vuorovaikutus? 

• Seurantajärjestelmä? 

• Maapolitiikka? 

• Muut työkalut? 

 

 



  ◄ ► 

Työryhmissä pohdittavaksi 

3. Miten vuorovaikutusta tulisi toteuttaa ja miten päättäjät saadaan sitoutettua 
prosessien toteuttamiseen? 

 

 

 

4. Mitä tulisi tehdä yksin (omassa kunnassa) ja mitä seudullisesti? 

 


