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- Metropolialueiden suunnittelu- ja hallintamallit – kansainvälinen kartoitus.  
- Lukuisat selvitykset ja kansainväliset hallintomallien vertailut osoittavat, että uusille kaupunkiseututasolle 

ulottuville toimintamalleille on kysyntää.  
- Raportin sisällöstä: 

• jako tilallisiin ja toiminnallisiin malleihin 
• toimintamallit (visio, strateginen suunnittelu, kaavoitus, muu maankäytön suunnittelu),  
• toimintamallien funktioiden kartoittaminen (ensisijainen yhteistyötehtävä) 
• ylikunnalliset rakenteet ja hallintamallit (vapaaehtoinen yhteistyö, metropolihallinto tmv.)  
• konkreettisia suunnitteluesimerkkejä ja käytännön ratkaisuja kaupunkiseudullisessa toiminnassa kohdealueilla 
• Mal-yhteistyömallien alueellinen joustavuus, erilaisille tarpeille erilaiset ratkaisut 
• avainsanat: metropolialue, toiminnallinen alue 

 
- Menetelmät:  tietopyynnöt, kohdealueiden haravointi ja valinta, mallien kartoitus, koonti ja raportointi 
- Kiinnostavat esimerkit: tavoitteena tuoda suomalaiseen keskusteluun kiinnostavia MAL-yhteistyömalleja 

- Raportin julkistus syksyllä 2013. http://www.mal-verkosto.fi/filebank/661-MAL-verkosto_kv-
mallit_Sankala_07102013_nettiin.pdf 

 

Sankala 2013: kansainväliset MAL-yhteistyömallit 

Tietopyynnöt asiantuntijoille 

Ulkomaiset:  

Prof. Peter Ache,  Prof. Alessandro Balducci, Dr. Roger Blakeley  
(Auckland Council), Prof. Dr.-Ing. Uwe Altrock, Sander Lenferink  
& Wendy Tan (TOD-kehittäminen). 

Kotimaiset: 

Panu Lehtovuori,  Ari-Veikko Anttiroiko,  Panu Söderström, 
Sampo Ruoppila, Seppo Laakso, Raine Mäntysalo, Anssi 
Joutsiniemi, Satu Tolonen,  Staffan Lodenius, Juha Nurmi, 
Kauko Aronen, Björn Silfverberg, Olli Voutilainen.  

   

   

 

Valikoidut kohdealueet  

Pohjoismaat: Ruotsi (Tukholma, Göteborg), Tanska 
(Kööpenhamina), Norja (Oslo) 

Eurooppa: Alankomaat (Stedenbaan), Saksan 
metropolialueet (Hannover, Berliinin naapurusto, 
Mitteldeutschland), Iso-Britannia (Greater Manchester), 
Irlanti (Greater Dublin) 

Pohjois-Amerikka: Kanada (Metro Vancouver) 

Muut: Uusi-Seelanti (Auckland Council) 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/661-MAL-verkosto_kv-mallit_Sankala_07102013_nettiin.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/661-MAL-verkosto_kv-mallit_Sankala_07102013_nettiin.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/661-MAL-verkosto_kv-mallit_Sankala_07102013_nettiin.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/661-MAL-verkosto_kv-mallit_Sankala_07102013_nettiin.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/661-MAL-verkosto_kv-mallit_Sankala_07102013_nettiin.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/661-MAL-verkosto_kv-mallit_Sankala_07102013_nettiin.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/661-MAL-verkosto_kv-mallit_Sankala_07102013_nettiin.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/661-MAL-verkosto_kv-mallit_Sankala_07102013_nettiin.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/661-MAL-verkosto_kv-mallit_Sankala_07102013_nettiin.pdf


Metropolialueiden tyypittely (Sankala 2013) 

Metropolialueen funktio (kaaviossa sarakkeina 1-5) 
Metropolialuetasolla harjoitettavan toiminnan muoto (kaaviossa riveinä A-C) 

 



• Aucklandin kaupunkiseutu: 1, 5 milj. asukasta, voimakkaasti kasvava 

• Taustalla alue- ja paikallishallinnon uudistus: aiemmin fragmentoitunut 
järjestelmä ja heikko aluetaso 

• Organisaatio: Auckland Council, jossa yhteinen pormestari ja aluehallitus, 
paikalliset lautakunnat 

• Kaksitasoisuus & yhteishallinta: päätöksentekoa 

  jaettu sopivimmalle tasolle, yhdenvertaisia 

– Governing body vastaa aluetason kysymyksistä: 

 mm. liikenne, aluestrategiat, verotus 

– Local boards (21 kpl) edustavat paikallishallintaa, mm. paikallissuunnitelmat, 
palvelujen taso 

– Alkuperäiskansa maoreilla oma edustuselin 

Auckland Council: yhdistelmä paikallis- ja 
aluehallintaa 



Päätelmiä 1: Toimiva, laadukas ja kilpailukykyinen metropolialue 

• Yksin koko ei ratkaise parasta mallia: metropolihallinnan ytimessä on hyvän 
elämänlaadun ja kaupunkiseudun elinvoimaisuuden kehittäminen 

 

• Hallinnollisten rajojen vaikutus metropolihallintaan monitahoinen 

– Olemassa olevan seututasoisen yhteistyön vahvistaminen alueellisesti 
tärkeissä kysymyksissä  (maankäyttö, asuminen, liikenne) on hyvä pohja. 

– Hallintohierarkioiden ja -alueiden päällekkäisyys  kuitenkin raskauttaa 
päätöksentekoa aluetasolla, uudelleenjärjestelyille voi olla tarve 

 

• Monikeskuksisuus: alakeskusten elinvoimaisuus voidaan säilyttää, kuitenkin 
huomioitava aluerakenteen kestävyys 

– asemanseutujen kehittäminen ja julkisen liikenteen rooli, palvelukeskittymät 

– Rurbanismi: maaseudun ja kaupungin erilaiset roolit, vaihettumisvyöhykkeet, 
liikennevyöhykkeet 



Päätelmiä 2: Toimiva, laadukas ja kilpailukykyinen metropolialue 

• Toiminnan muoto - informaali vs. formaali: Verkostomaisuus, avoimuus ja poikkihallinnollinen 
katsantotapa voivat tarjota paljon uutta perinteisille hierarkiaperustaisille hallintomalleille 

– Yhdistelmämallit eivät ole poissuljettuja 

 

• Metropolihallinnan demokraattisuus 

– Aluetasoisten demokraattisten elinten potentiaali on syytä arvioida 

– Region Hannover: alueparlamentti ja presidentti 

– Auckland Council & local Boards:  paikallinen ja alueellinen näkökulma samanaikaisesti  

 

• Valtion roolilla on merkitystä:   

– Pohjoismaissa kunnat/ maakunnat/ läänit vastaavat MALP-toiminnoista 

– Saksan mallissa annettiin tuki ja mahdollisuus omaehtoiseen järjestämiseen, aluekohtaista 
variaatiota 

– Aucklandissa määriteltiin uudistustavoite, toteutus kaupungin omissa käsissä 

– Dublin: valtio ohjaa ja toteuttaa, kaupungin rooli ohjelmien sisällön tuottamisessa 

– UK/ Manchester: toiminnot 3. sektorille ja yrityksille, ohjaus valtiolla ja kaupungilla 

 

• Keskuskaupungin toimilla on merkitystä  

– Aktiivisuus, yhteistyökyky  ja -halukkuus 



KTA katsaus, 4/2013:  
Metropolihallinnan luovat ulottuvuudet kv-katsannossa 

 
Arvioimme 5 kaupunkikehittämismallia mahdollisuuksien ja uusiutumiskyvyn kautta:  

1. luovana uuden mallin etsimisenä; itseään uudistavasti (Hannover), radikaalisena uudistumisena 
(Auckland) ja valtion ohjaamana (Mitteldeutschland) 

2. teemakohtaisena uudistamisena eli joihinkin tiettyihin kaupungin perustehtäviin tai 
metropolialueen ominaisuuksiin keskittyvää luovaa kehittämistä (tässä TOD-kehitys),  

3. kilpailukykyisen urbaanin toimintaympäristön korostamisena visuaalis-tilallisin keinoin 
(perinteinen kilpailukykyeetos, Dublin).  

 

Tuloksia:  

• Malleista näkyy, kuinka käytännössä edellytyksiä luoville yhteistyömalleille ja rajulle 
uudistumiselle luovat yhtäältä olemassa oleva vakiintunut ylikunnallinen yhteistyöpohja 
sekä toisaalta valtionhallinnon joustava ja alue-erot tunnistava aktivoiva tuki uudistuksille.  

• Esimerkkien valossa metropolialueen alueen sisäinen ja toisaalta alueen ja valtion välinen 
institutionaalinen yhteistyöperusta mahdollistaa rajutkin hallintaan liittyvät muutokset.  

• Institutionaalisen ja hallinnollisen pohjan ja tuen merkitys on huomattava niin pienissä kuin 
suurissakin muutoksissa.  



Eurocities Metropolitan Areas In Action (MAIA) 
”Understanding metropolitan areas”  

METROPOLITAN AREAS IN ACTION (MAIA), Concluding Report, November 2013 (Eurocities, 
University of Ghent & City of Amsterdam):   
 

Tavoitteena tehdä eurooppalaiset metropolialueet ja niiden järjestämisen variaatiot näkyviksi.  

• Alueiden koko vaihtelee huomattavasti, myös rahoitusjärjestelmät poikkeavat toisistaan 

• Yhteistyöalue  toimii useimmiten eri rajoilla kuin hallinnollinen alue, toiminnallisen alueen 
tavoite ei useinkaan täyty (functional urban areas) 

• Keskeiset yhteistyöteemat ovat liikenne, strateginen maankäytön suunnittelu ja talouskehitys. 

 

Jotta metropolialueiden hallinta paranee, tulisi huomiota kiinnittää: 

• Poliittiseen tukeen ja toimijoiden välisen luottamuksen rakentumiseen 

• Ymmärryksen lisäämiseen hallintorajoista  ja mahdollisesti muuttaminen (jos on haitaksi) 

• Demokraattisen valinnan mahdollisuuteen ja tasapainoon eri tasojen välillä 

• Laajaan osallistumiseen ja osallistamiseen, perustyö yhteistyöpohjalta 

• Voimavarojen yhdistämiseen projekti- tai ohjelmapohjalta ennemmin kuin hallinnon 
muuttamiseen (ei kannata lyödä päätä seinään) 

• Prosessin tekemiseen näkyväksi valtion ja kv-orgaanien (EU) suuntaan,  tuki ja kannustus 
valtion /osavaltion suunnalta oleellinen (ei suora ohjaus). 
 

www.eurocities.eu 

 

 

 

 

http://www.eurocities.eu/


KIITOS! 
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