
  ► 

Strukturmodeller och metoder för 
engagemang – exempel 

 
Kimmo Vähäjylkkä, regiondirektör 

AIRIX Ympäristö Oy 

 
MBT-nätverksworkshop 

 
Jakobstad 4.12.2013 



  ◄ ► 

AIRIX Miljö Ab 

AIRIX grundades år 1960, AIRIX miljöaffärsverksamhet inleddes år 1983 

Till AIRIX-bolagen hör AIRIX Miljö Ab, AIRIX Talotekniikka Oy och AIRIX Teollisuus Oy  

AIRIX-bolagen är en del av Sweco-koncernen som är en av Nordens ledande 
konsultföretag inom planeringsbranschen 

• för närvarande pågår uppdrag i 80 länder runtom i världen 

• omsättningen är cirka 700 miljoner euro 

• cirka 9 000 anställda, av vilka cirka 1 700 i Finland 

 

För AIRIX Miljö Ab arbetar cirka 80 personer och bolaget verkar på fyra orter: Tammerfors, 
Åbo, Uleåborg och Helsingfors 

Miljöaffärsverksamheten omfattar planering av markanvändning och planläggning, 
planering av vattenförsörjning och infrastruktur samt programtjänster 
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Sweco i korthet 
Nordens ledande expertföretag inom branschen 

• Kontor i 12 länder 

• 9 000 anställda 

• 10 000 kunder 

• 30 000 uppdrag per år 

• Omsättning 1015 miljoner € 
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AIRIX Miljö Ab:s verksamhet 
 

MARKANVÄNDNING OCH 
PLANLÄGGNING 
•Strategisk planering av markanvändningen 

•Allmän planläggning, detaljplanering, 
plansammanställningar 

•Landskapsplanering, miljöutredningar och 
konsekvensbedömning 

•Utvecklingsplaner 

•Servicenätutredningar 

•Region- och samhällsekonomiska bedömningar 
 

VÄG-, TRAFIK- OCH REGIONTEKNIK 
•Planering av gator, vägar och regionalteknik 

•Trafikplanering 

•Planering av idrottsplaner, motions- och övriga 
specialområden 

VATTEN- OCH MILJÖTEKNIK 
• Allmän planering och planering av 

genomförande av vattenförsörjning 

• Ellednings- och elnätsplanering 

• Anläggnings- och processplanering 

• Vattenkonstruktioner och 
torrläggningsplanering 

• Miljötillstånd och bedömningar, 
tillståndshandlingar 

 

 

PROGRAM- OCH GEODATATJÄNSTER 
• YTCAD-planeringsprogram 

• AIRIX Geodataservice och Databank 

• Numeriska plansammanställningar och 
ledningskartsystem 
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Strategisk planering av markanvändningen/ 
UTVECKLINGSZONER 

Varkaus – Kuopio – Iisalmi 
utvecklingszon 

Jämsä – Jyväskylä – Äänekoski 
utvecklingszon Uleåborg – Kajana 

utvecklingszon 

LOURA: Sydvästkustens 
utvecklingszon Åbo – 
Nystad – Raumo – 
Björneborg  

Ring 5 logistikzon; Hangö – 
Borgå  

Regional Development and 
Spatial Planning in the Area 
of Eastern Gulf of Finland: 
Kymmenedalen – Södra 
Karelen – Nyland – 
Päijänne-Tavastland – 
Leningrad oblast 
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Strategisk planering av markanvändningen/ 
STRUKTURMODELLER OCH 
MARKANVÄNDNINGSSTRATEGIER 

Strukturmodell för Kuopio 
funktionella stadsregion 

Strukturgeneralplan för 
Äänekoski 2016 och 
strukturmodell 

Gemensam generalplan 
för kommunerna i 
Uleåborgsregionen 

Strukturmodell för Jämsä 

Strukturmodell 20X0 för 
Jyväskylä stadsregion 

Strategi för 
områdesanvändningen i 
Rovaniemi och 
uppdatering av den 

Strukturmodell 2040 för 
Vasa stadsregion 
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Den strategiska 
markanvändningen i förhållande 
till plansystemet 

Utvecklingsbilder 

 

Strategier för 
områdesanvändning
en 

 

Strukturmodeller 

 

Strukturella 
generalplaner 

 

Kommunernas 
gemensamma 
generalplaner 

friare 

striktare 

Strategisk markanvändning och planläggning 

RIKSOMFATTANDE 

MÅL FÖR 

OMRÅDESANVÄNDNI

NGEN 

• Godkänns av Statsrådet 

 

KOMMUNERNAS 

GEMENSAMMA 

GENERALPLAN 
• Godkänns av 

kommunernas gemensamma 

plankommitté 

•Fastställs av miljöministeriet 

LANDSKAPSPLAN 

• Upprättas och godkänns av 

landskapsförbundet  

• Ympäristöministeriö vahvistaa 

GENERALPLAN 

• Upprättas och godkänns av 

kommunen 

DETALJPLAN 

• Upprättas och godkänns av 

kommunen 
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Strategisk planering kombinerar olika processer… 

8 

 

 

 Master Plan för små- 
och medelstor 

industri 

Planläggning 

Marknadsföring 

Strateginivå 

Projektet för 
utveckling av väg nr 9 

Strategin för en 
bättre framtid i Jämsä 

Jämsä-Jyväskylä-
Äänekoski -

utvecklingszonen 

Genomförandenivå 

STRUKTURMODELL 
FÖR JÄMSÄ 

Investeringar 

Nya 
verksamhetsmod

eller 

Ny 
verksamhetskultu

r 

Strukturmodellen förenar 
och konkretiserar  - överför 
målen till kartan 

Master Plan-arbeten i 
Himos 
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Stadsstrategi 2020 för Mänttä-Vilppula  

förvaltning 

teknisk 

social- och 
hälsovård 
bildning 

I utvecklingsbilden förenas 
målen och de införs på kartan 

Mänttä-Vilppulas 
UTVECKLINGSBILD 

Genomförandepro
grammet 

konkretiserar 
resultaten 

Genomföran
deprogram 

planläggning 

bostadsproduktio
n 

trafikprojekt 

servicenät 

kommunal infra-
struktur 

investeringar 

marknadsföring 

Genomförs i all 
utveckling i staden 

näringar 

…och organisationer 
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Erfarenheter om processer i 

strukturmodellsarbetet 

 

 

 

Strukturmodell 20X0 

för Jyväskylä 

stadsregion 

Strukturmodell 2030 

för Kuopio 

funktionella 

stadsregion 

Strukturmodell 2040 

för Vasa stadsregion 
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Strukturmodell 20X0 för Jyväskyläregionen 
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Strukturmodell för Kuopio strukturella stadsregion 
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Strukturmodell 2040 för Vasa stadsregion 
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Lösningar för strukturmodellsarbetet 

14 

KUOPIOREGIONEN 

Kommungränser 

• Hur kombinerar man olika 

planeringskulturer och 

handlingssätt? Hur kontrollerar 

man byggande vid 

kommungränserna och splittrade 

samhällsstrukturer? Hur skapar 

man en enhetlig planeringskultur 

och praxis? Hur inverkar 

kommunstrukturreformen på 

lösningarna? 

Engagemang i strukturmodellens 

lösningar 

• Vilka är strukturmodellens 

styrningseffek och bindningsnivå? 

Med vilka metoder kan man säkra 

kommunernas engagemang i 

gemensamma mål? 

 

 

JYVÄSKYLÄREGIONEN 

Glesbebyggelse 

• Hur påverkar och styr man 

glesbebyggelse i framtiden (i små 

kommuner)? Hur kan man skapa 

gemensamma 

planeringsprinciper? 

Regionala markanvändningslösningar 

• Om vilka frågor borde man fatta 

beslut gemensamt och regionalt? I 

vilka frågor borde man bevara 

kommunernas beslutanderätt? 

Hur förverkligas regionala projekt 

och gemensam markanvändning i 

praktiken? 

VASA STADSREGION 

Planeringskultur 

• Hur skapar man en enhetlig 

planeringskultur som flexibelt 

överskrider kommun- och 

språkgränserna och en god 

samarbetsanda? Hur 

övervinner man rädslor för 

förändringar i 

kommunstrukturerna? 

Tillväxtens gränser 

• Hur kan man förverkliga en 

positiv framtid på ett 

kontrollerat sätt? Vilka är 

gränserna för tillväxten och 

hur borde man styra nytt 

byggande på ett klokt sätt? 

Hur kan man uppfylla 

näringslivets (speciellt 

energikunnande) 

förväntningar genom metoder 

inom markanvändningen? 
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Strukturmodellsarbetets lösningar 

15 

KUOPIOREGIONEN 

Kommungränser 

• Man främjar projekt över 

kommungränserna och en 

zonliknande utveckling av 

markanvändningen. Man ökar 

den öppna interaktionen med 

beslutsfattare och planerare. Det 

är nödvändigt att förverkliga en 

gemensam markanvändning och 

skapa konkurrensfördelar för 

regionen oberoende av 

kommunstrukturer 

Engagemang i strukturmodellens 

lösningar 

• Man förbinder sig till 

strukturmodellsarbetet på frivillig 

basis och utifrån gemensam nytta 

genom ett strukturmodellsavtal 

 

 

JYVÄSKYLÄREGIONEN 

Glesbebyggelse 

• I strukturmodellsavtalet definieras 

gemensamma ”spelregler” för 

glesbebyggelse. I styrningen av 

byggandet betonar man 

förpliktelser beträffande 

glesbebyggelse 

Regionala markanvändningslösningar 

• I strukturmodellsavtalet fastställs 

ämnen som man bör diskutera och 

fatta beslut om regionalt. Man 

betonar regionens 

konkurrensförmåga och 

gemensamma nytta. Man skapar 

ett gemensamt 

uppföljningssystem. 

VASA STADSREGION 

Planeringskultur 

• I processen som gäller 

strukturmodellsarbetet råder 

en öppen planerings- och 

diskussionskultur. 

Kommunerna bemöts som 

jämlika och deras starka sidor 

och profiler erkänns. 

Gränser för tillväxten 

• Strukturmodellens 

dimensionering är målinriktad 

(+50 000) men kan 

kontrolleras. För näringslivet 

skapar man positiva 

utvecklingsutsikter, men 

samtidigt sörjer man för 

bostadsmiljöer, tillgången på 

service och människors 

välmående 
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Metoder och praxis för att 
skapa engagemang 
 

16 

 

 

Strukturmodellsavtal 

Uppföljningsystem 

Konkret åtgärdsprogram 

Växelverkan på många plan 

Markpolitik och övriga 
verktyg 
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Exempel på engagemang/ Lappo 

17 

 

 

Markpolitik och övriga 
verktyg 

Strategin styr den kommande utvecklingen, och markpolitiken fungerar som ett 
genomförandeverktyg 
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Exempel på engagemang/ 
Kuopioregionen 

18 

 

 

Strukturmodellsavtal 

• Utgångspunkten för strukturmodellsavtalet är Strukturmodellen för Kuopio funktionella 

stadsregion Loikka 2030 

• Avtalet gäller kommunerna i Kuopios funktionella stadsregion: Kuopio, Leppävirta, 

Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi, Suonenjoki och Tuusniemi. 

• I innehållet till ”Loikka 2030”-strukturmodellen betonas god service,fungerande 

trafikförbindelser, tätare boende, möjligheter för etablering inom näringslivet, 

mångsidiga rekreationstjänster, utveckling av turismen samt en enhetlig, kompakt, 

fungerande och ekologisk samhällsstruktur 

• Avtalet (utkastet) innehåller 

• avtalets mål 

• preliminära avtalsparter 

• förslag på avtalets bindningsnivå 

• det centrala innehållet i avtalet 

• uppföljningsgrupp och beskrivning av gruppens uppgifter 
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Exempel på engagemang/ 
Kuopioregionen 
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Strukturmodellsavtal 

• Genom avtalet förbinder sig kommuner och 

andra avtalsparter frivilligt till att förverkliga 

strukturmodellen i sitt gemensamma och 

kommunspecifika beslutsfattande 

beträffande markanvändning och övrig 

utveckling samt i den ömsesidiga planeringen 

• Engagemang skapas dessutom genom 

uppföljning, organisering av den och genom 

rapportering 

• Avtalet kan gälla endast för en 

fullmäktigeperiod i taget  – det första avtalet 

gäller till slutet av år 2016 

• Man har inte fastställt några sanktioner för 

brott mot avtalet 

 

 

 

Följande parter är avtalsparter i 

strukturmodellsavtalet: 

• Kuopio stad 

• Leppävirta kommun 

• Maaninka kommun 

• Nilsiä stad 

• Siilinjärvi kommun 

• Suonenjoki stad 

• Tuusniemi kommun 

• Norra Savolax förbund 

• NTM-centralen i Norra Savolax (ansvarsområdet 

för trafik och infrastruktur) 

• NTM-centralen i Norra Savolax (ansvarsområdet 

för miljö och naturtillgångar) 

• Kuopio handelskammare 

• Savon Yrittäjät  
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Exempel på engagemang/ 
Äänekoski stad 

20 

 

 

Bedöm hur följande punkter har 

utvecklats i förhållande till målen 

sedan år 2008 

 

2. Utveckling av boende 

4. Utveckling av företags- och arbetsplatsområden 

6. Utveckling av service 

8. Utveckling av möjligheter att röra sig samt 

trafikförbindelser 

10. Utveckling av rekreationsmöjligheter 

 

 

 

Uppföljningsprogram 

Indikatorer som ska följas upp 
årligen: befolkning, arbetsplatser, 

flyttrörelse, uppbyggande av områden, 
kommunekonomi osv.  

Strategiuppdateringar görs för varje 
fullmäktigeperiod 
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Exempel på engagemang/ 
Jyväskyläregionen 

21 

 

 
Uppföljningsprogram Förverkligande av strukturmodellens uppföljning 

Flera metoder har föreslagits för uppföljning av arbetet med strukturmodellen för 
Jyväskyläregionen. Välj 4 metoder som du tycker är viktigast 

 



  ◄ ► 

Exempel på engagemang/ Kauhava 
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Konkret åtgärdsprogram 

Konkret åtgärdsprogram 
med tydlig information om 

•prioritering 

•schemaläggning 

•ansvarsparter 

•(kostnader) 
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Exempel på engagemang/ Kauhava, 
generalplaneringsprogram 
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2013  2014  2015  2016  2017 
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2013-2014 GENERALPLAN FÖR 
YLIHÄRMÄ TÄTORT  
2013-2014 
STRANDGENERALPLAN FÖR 
PURMOJÄRVI 2013 DELVIS 
ÄNDRING AV 
DELGENERALPLAN 
FÖR KAUHAVA 
CENTRUM  

2014-2015 STRANDGENERALPLAN FÖR 
PALOJÄRVI I KORTESJÄRVI 

2014 UPPRÄTTANDE AV DELGENERALPLAN FÖR 
ALAHÄRMÄ 

2015-2016 UPPDATERING AV 
DELGENERALPLANEN FÖR KAUHAVA 

2017 
UPPRÄTTANDE AV 
DELGENERALPLAN 
FÖR KORTESJÄRVI 

MARKPOLITISKT PROGRAM 

2014 UTVECKLINGSPLAN FÖR 
KAUHAVA CENTRUM 

Konkret åtgärdsprogram 
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Exempel på engagemang/ 
Växelverkan 
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Inget ersätter en 

fungerande 

växelverkan! 

 



  ◄ ► 

Frågor för arbetsgrupperna 

1. Vilka är de största utmaningarna för den strategiska utvecklingen och 

markanvändningen i regionen? 

2. Genom vilka metoder kan man tillämpa de strategiska utvecklingsprocesserna 
(Jakobstad, Kronoby) och den strategiska generalplanen (Pedersöre) i praktiken? 
• Konkret åtgärdsprogram? 

• Strukturmodellsavtal? 

• Förankring av planer / växelverkan? 

• Uppföljningsprogram? 

• Markpolitik? 

• Andra verktyg? 

 

3. Hur borde man förverkliga växelverkan och hur får man beslutsfattarna att binda sig 
till att förverkliga processerna? 

4. Vad borde man göra på egen hand (i den egna kommunen) och vad borde 
man göra regionalt? 
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Ohjeistus työryhmätyöskentelyn 

1. Pohdi yksin vastauksia kysymyksiin / 10 min. 

2. Valitkaa ryhmästä henkilö, joka esittää ryhmän näkemykset 

3. Käykää ryhmässä keskustelu kysymyksistä, pohtikaa ja valitkaa keinoja Pietarsaaren 

seudun rakennemallin toteuttamiseen / 30 min. 

4. Jos aikaa jää, ideoikaa seudullisesti tärkeitä toimenpide-ehdotuksia rakennemallin 

toteuttamiseksi? / 10 min. 

 


