ELINVOIMAISEN MAISEMAN PALVELUITAMME
Maiseman

▪ Maisema-analyysit, maisema- ja kulttuuriympäristöjen selvitykset ja inventoinnit

tarina

▪ Luontotyyppi-, lajisto- ja kasvillisuusselvitykset, Natura- ja arvokohteiden arvioinnit
▪ Hulevesi- ja vesistöselvitykset, maaperä- ja rakennettavuusselvitykset ja -tutkimukset
▪ Ekosysteemipalveluiden kartoitus, ekologisen verkoston ja viheryhteyksien kartoitus
▪ Metsäkartoitukset ja -mittaukset, hiilinielujen kartoitus
▪ Hiljaisten alueiden kartoitus

Käyttäjän

▪

tarina

▪ Paikkalähtöisen ja kokemuksellisen tiedon kartoittaminen: haastattelut, kyselyt, historalliset selvitykset

Käyttäjä-, toimija- ja sidosryhmien kartoitus ja tietoanalyysit

▪

Vuorovaikutus ja osallistavat suunnittelumenetelmät

▪

Esteettömyyskartoitukset ja -ohjelmat

Stateginen

▪

Viheralueiden strateginen suunnittelu ja ohjelmointi, viheralueohjelmat

suunnittelu,

▪

Virkistys-, viherverkosto- ja reitistösuunnitelmat

ohjelmat ja

▪ Yleis- ja asemakaavoitus, maankäytön kehityskuvat, rakennemallit ja visiot

vaikutukset

▪

Lähiympäristösuunnitelmat ja viheryleissuunnitelmat, viheryleiskaava

▪

Keskusta- ja taajama-alueiden kehittämissuunnitelmat

▪

Kaupunkikuvallinen suunnittelu, laatu- ja ympäristöohjeet ja design manuaalit

▪

Pienvesi- ja hulevesiohjelmat

▪

Kestävän maisemarakentamisen menetelmien kehittäminen ja ohjeistukset, viherkertoimen määrittely

▪

Kaavojen ja hankkeiden vaikutusten arvioinnit ja selvitykset

▪

Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutustenarviointi (SOVA)

▪

Ympäristövaikutusten arvioinnit ja selvitykset, YVA, sosiaalisten vaikutusten arviointi

▪

Energia- ja ekotehokkuuden arviointi, maankäytön hiilinielujen ja päästöjen arviointi

HYVINVOINTIA MAISEMASTA JA LUONNOSTA

ELINVOIMAINEN
MAISEMA

▪ Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumistoimien suunnittelu

Yleis- ja

▪

Katujen, aukioiden, asema- ja keskustaympäristöjen suunnittelu, valaistussuunnittelu

toteutus-

▪

Puistojen, viher- ja virkistysalueiden suunnittelu, urheilu- ja liikunta-alueiden suunnittelu

suunnittelu,

▪

Väylä- ja liikenneympäristön arkkitehtuuri ja ympäristö, sillat, meluesteet

valvonta ja

▪

Päiväkotien, palvelutalojen ja sairaala-alueiden suunnittelu

rakennutta-

▪

Rantojen, vesialueiden ja satamien suunnittelu, vesistö- ja suojavyöhykkeiden suunnittelu

minen

▪

Hulevesisuunnitelmat, lumenvastaanottopaikkojen suunnitelmat

▪

Historiallisten ympäristöjen ennallistamis- ja kunnostamissuunnitelmat

▪

Maiseman ja kasvillisuuden hoito- ja käyttösuunnitelmat, viheralueiden hoitoluokitus

▪

Metsien moniarvoisuuden ja moninaiskäytön suunnittelu

▪

Teollisuuden ja kaupan ympäristöjen suunnittelu, tuotantomaisemien ja maanottoalueiden maisemointi

▪

Kustannusarviot, resurssien ja materiaalien kestävä käyttö ja hyödyntäminen

▪

Valvonta-, rakennuttamis- ja projektinhallintapalvelut

Visualisointi,

▪

Kartta-, kuva- ja paikkatietoaineistoihin pohjautuvat analyysit ja suunnittelmat

tietoanalyysit

▪

3d-suunnittelu ja mallintaminen, tuotemallipohjainen suunnittelu

ja mallinnus

▪

Valuma-alue-, valaistus ja näkyvyysanalyysit

▪

Karttapalautepalvelu

▪ Suunnitelmien ja vaikutusten visualisointi ja havainnollistaminen, multimedia-aineistojen ja -palvelujen
tuottaminen sekä graafiset palvelut
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Otsikko

HYVINVOINTIA JA ARVOJA
ELINVOIMAISESTA MAISEMASTA
Elinvoimainen maisema on kestävän yhdyskunnan ja asukkaiden hyvinvoinnin
perusta. Autamme tunnistamaan maiseman ja viherverkoston monipuoliset
mahdollisuudet ja hyödyt, jotka tarjoavat arvoja asiakkaalle ja käyttäjille.
Edistämme suunnittelussa materiaalien kestävää käyttöä ja hyödynnämme
luonnon omia prosesseja maiseman elinvoimaisuuden turvaamisessa.
Autamme asiakasta valitsemaan elinkaareltaan parhaat ratkaisuvaihtoehdot
ja havainnollistamme niiden vaikutuksia korkealaatuisen lopputuloksen
saavuttamiseksi ja päätöksenteon tueksi. Kuuntelemme ja kartoitamme
asiakkaan ja käyttäjän tarpeet, lähtökohdat ja tavoitteiden mukaiset
ratkaisumallit ja autamme myös sidosryhmien hallinnassa. Käytössämme ovat
monipuoliset suunnittelun, arvioinnin, osallistamisen ja projektinhallinnan
menetelmät sekä edistykselliset visualisoinnin, tietoanalysoinnin ja
mallintamisen palvelut.
Rambollin tarjoamassa kumppanuudessa kansainvälisen yrityksen osaaminen
ja paikallisesti kattavat asiantuntijapalvelut yhdistyvät laajaan kokemukseen
ja edelläkävijäosaamiseen. Kestävien yhdyskuntien suunnittelu, toteutus ja
ylläpito edellyttävät moninaisten tavoitteiden yhteensovittamista. Maiseman
elinvoimaisuuden turvaaminen edustaa kokonaisvaltaista osaamista. Tämä
mahdollistaa näkökulmien yhteensovittamisen ja lisäarvoa tuottavien
joustavien ja kestävien ratkaisujen toteuttamisen.

maiseman ja luonnon
kokemuksellisuuden
vahvistaminen ja
hyvinvointivaikutusten
vahvistaminen

maiseman ja luonnon arvojen sekä
kaupunkiluonnon monimuotoisuuden
vaaliminen elinvoimaisessa viherrakenteessa

viher- ja siniverkostojen sekä
sosiaalisen ympäristön tarkastelu
kokonaisuutena

energiatehokkaat
suunnitteluratkaisut

hulevesien luonnonmukaisen kierron
turvaaminen ja hyödyntäminen
suunnittelussa

ympäristöriskien
hallinta

toiminta- ja kohtaamispaikkoja eri tarpeisiin
käyttäjälähtöisesti

elämyksellinen, aktivoiva ja
elvyttävä lähiympäristö
toteutuksen elinkaarimallilla laatua
ja kestävyyttä
materiaalien kestävä käyttö ja luonnon prosessien hyödyntäminen kestävän yhdyskuntarakentamisen perustana

Ilmastonmuutokseen
varautuminen ja
sopeutuminen

