
PAREMMAN YHTEISTYÖN PUOLESTA – MITEN OLEMME ONNISTUNEET?

Keräsimme nykyisiltä asiakkailta palautetta hankkeistamme. Vastaajina oli Rejlers yhdyskuntasuunnittelun asiakkaita
kuntien ja yritysten puolelta. Saimme runsaasti kiinnostavia kommentteja. Esittelemme nyt tiivistetysti yhtä
merkittävää yhteistyöhanketta, A. Ahlström Kiinteistöt Oy/ Noormarkun Ruukkialue, koskevan palautteen.

Noormarkun Ruukkialueen suunnittelua koskeva palaute on kaupungin osalta koostettu kaupunkisuunnittelupäällikkö
Olavi Mäkelän vastauksista. Rejlersin asiakkaan ja yrityksen osalta hanketta koskevat vastaukset saatiin A. Ahlström
Kiinteistöt Oy:n metsäjohtaja Timo Viinamäeltä.

HANKKEEN ETENEMINEN
Porin kaupunkisuunnittelun kannalta merkittävin yhteistyökohde Rejlers Oy:n kanssa on ollut Noormarkun Ruukin
alue, joka on ainutlaatuinen suunnittelukohde. Hankkeessa on ollut kysymys valtakunnallisesti arvokkaasta
rakennetusta ympäristöstä, rakennemuutoksesta ja toiminnan uudelleen suuntaamisesta ja siten merkittävistä
valinnoista ensin yleiskaavoituksen ja perään asemakaavoituksen ratkaisuissa. Yhteistyö on ollut tiivistä eri osapuolten
välillä ja Rejlers Oy on työstänyt selvityksiä ja vaihtoehtoisia suunnitelmia yhteisten päämäärien löytämiseksi ja
saavuttamiseksi. Yhteistyö on ollut miellyttävää, rakentavaa ja ratkaisuhakuista.

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n kanssa useamman vuoden kestänyt hanke synnytti hyvää yhteistyötä ja materiaalia sekä
paljon erilaisia vaihtoehtoja. Rejlersin työ kohdentui vaihtoehtojen luonnosteluun, erilaisten toimintojen
sijoittamiseen ja rakennusten sekä ympäristön suunnittelun yhteensovittamiseen. Tuotettiin aineistoa ja niistä
kuvaavia malleja ja esityksiä. Rejlersin tehtävänä oli ratkoa, missä mitäkin tehdään ja kuinka yhtiön toiminta sopii
mihinkin kohtaan.

HAASTEET
Vaikeimpia haasteita kaupunkisuunnittelun näkökulmasta ovat olleet vanhan arvokkaan rakennetun ympäristön niin
rakennusten, rakennuttujen puistojen kuin luonnon mm. joen ja rantojen ja toisaalta rakentamisen, yhteyksien ja
liiketoiminnan kehittämisen yhteensovittaminen. Samalla ovat tulleet vastaan haasteet kaavoituksen väljyyden ja
sitovuuden välillä ja kaavoituksen käyttämisessä asioita eteenpäin kuljettavana välineenä mahdollisimman
tehokkaasti.  Haasteista on selvitty hyvällä yhteistyöllä omistajan, heidän konsulttinsa sekä viranomaisten ja muiden
osallisten kesken.

Yrityksen näkökulmasta haasteina ovat olleet erilaiset yhteensovittamistarpeet konsulttien kesken. Hanke edellytti
erittäin laajaa asiantuntemusta, joka tarkoitti useamman yhteistyökumppanin välillä tehtyä yhteistyötä. Kaikilla
yhteistyökumppaneilla ei aina ollut ihan sama näkemys vaan selvästikin eri näkemyksiä joistakin kohdista. Sovittelua
vaadittiin, jotta löydettiin yhteinen näkemys. Omistaja oli tietyssä roolissa sanomassa viimeistä sanaa, mutta myös
konsultit joutuivat keskenään hakemaan konsensusta.

TYÖN HYÖDYLLISYYS
Kaupunkisuunnittelun mielestä Rejlers Oy:n rooli yhteistyötä kokoavana ja tukevana osapuolena on ollut keskeinen ja
arvokas yleiskaavan etenemiselle. Noormarkun Ruukin osayleiskaavoituksen yksityiskohtaisuus sellaisella tarkkuudella,
joka helpottaa vaiheittaista asemakaavoitusta on ollut mahdollista omistajan ja konsultin yhteistyön tuella.

Yritykselle tehty työ liittyy edelleen menossa olevaan osayleiskaavoitukseen ja Ahlströmin kannalta alueen
kehittämiseen. Tehdyllä työllä on ollut useita tarkoituksia. A. Ahlström Kiinteistöt Oy on pystynyt vastaamaan oman
toiminnan kehittämiseen ja samalla myös toiminnan luonteen ja tiedon välittämiseen kaavoittajalle sekä muille
yhteistyökumppaneille.  Ajatukset alueen kehittämisestä on saatu esityskelpoiseen muotoon. Laadittu suunnitelma
toimii ohjenuorana tästä eteenpäin alueen kehityksessä.


