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verkostot, käsienpuristukset,
avoimet foorumit, suljetut 
kokoukset, monia toimijoita,
epäviralliset yhteenliittymät, 

päätösten valmistelut, 
linjanvedot

Suurhankkeiden hallinnan ympäristö

Kaupunkisuunn. Elinkeino Asunto Kulttuuri

Kaavoitus

Legitimiteetti Politiikan, suunnitelman toteutus

Ympäristö Sos. ja terveys Koulutus

rakennusala
kiinteistökehitys

rahoitus
konsultit

Hallinta = prosessit ja toimijat



Kaupunkisuunnittelulle ja siihen liittyvälle keskustelulle (esim. lakiuudistuskiistat, 
asukasmielipiteet) on tyypillistä painottuminen kaavoitukseen laissa tarkoin 
määrättyjen vaiheiden mukaisesti.

Suunnittelujärjestelmään luodaan käytännöstä
kumpuavia menettelytapoja, jotka laajentavat 
”virallisen kaavoituksen” skaalaa (esim. kumppanuudet).

Kaavoitus ei kuitenkaan pysty käsittelemään 
ja hallitsemaan kaikkia hankkeisiin liittyviä
seikkoja.



Suunnittelun 3 linjaa (Kurunmäki 2005)

Suurhankkeissa korostuvat 
hankkeiden organisointiin 
(esim. ppp), suunnitelmien 
toteutukseen ja 
rahoitukseen liittyvät 
järjestelyt. Niistä pyritään 
pääsemään selvyyteen jo 
alkuvaiheessa. 
Lainsäädäntö (esim. Saksa) 
ja poliittiset ohjelmat (esim. 
Englanti) voivat tarjota 
tiettyjä erityisvälineitä
prosessin alun jäsentelyyn 
legitiimillä tavalla (vrt. 
sopimukset ”verhojen 
takana”).



Suurhankkeiden, erityisesti kumppanuuspohjaisten, painopiste on toiminta-
ympäristössä, jolla ei ole kaavoitukselle tyypillistä muodollista ja järjestynyttä
etenemisväylää, vaan jossa käydään keskustelua kaupunkikehittämisen poliittis-
taloudellisista ja organisatorisista linjanvedoista ikään kuin taustoittamaan yksittäisiä
kaavoitustilanteita. 

Pelisääntöjen ja toiminnan muotojen selkiyttäminen on olennaista, jotta toiminta 
tällaisilla epävirallisilla areenoilla olisi hallittua, ja jotta hankkeen valmisteluvaiheiden ja 
kaavoitukseen ryhtymisen välille ei muodostuisi pullonkaulaa. Tilanne Suomessa?



Ambrose 1994

Suurhankeorganisoituminen: vaihtuvia kokoonpanoja ja vastuita, mutta se, jolla on hankkeen 
alussa vahva rooli, pysyy olennaisena koko hankkeen ajan (Ambrose 1994). Tärkeää on siten 
tiedostaa, kenelle alun johto annetaan, ketkä sen antavat, mihin mekanismeihin (politiikka, laki…) 
perustuen ja millaisin toimivaltuuksin?

Miten suurhankkeet asettuvat olemassa olevaan kaupungin/seudun hallintarakenteeseen ja 
suunnittelun hallintoon?



Louis Albrechts (2001): How to Proceed from Image and Discourse to Action: As 
Applied to the Flemish Diamond. Urban Studies, 38:4.

Monikeskuksisen kaupunkiseudun areenat ja prosessit ideoiden ja visioiden 
toteuttamiseksi.
Onko seutu toimiva yksikkö? Voiko, miten, tilallinen visiointi vahvistaa seudullista 
kehittämistä?

Euroopassa selvä muutos traditionaalisesta passiivisesta suunnittelusta toimija-
orientoituneeseen suunnitteluun, jossa visioiden, ”Leitbild”-kuvien ja ”uusien identiteettien”
kautta pyritään tunnistamaan ja ratkomaan seudulle yhteisiä ongelmia/haasteita. ~suurhankkeet

Instituutiorakentelu (institution-building, the design of arenas) vaatii yhteisymmärrystä
arvoista ja siitä kuinka arvot muutetaan toiminnaksi. Yhteisymmärryksen tuloksena on 
sitoutuminen (a commitment package), jossa eri hallinnon tasot, hallintokunnat ja
yksityiset toimijat sopivat hallinnollisista ja rahoituksellisista järjestelyistä suunnitelman
toteuttamiseksi.

Areenojen, foorumien muodostaminen keskeistä visioiden toteuttamiseksi

Demokraattinen keskustelu perustuu osapuolten vastavuoroiseen luottamukseen. 
Areenojen ja foorumien on osattava lukea ja ymmärtää paikan/tapauksen politiikka
(Healey 1997) ja kontekstuaalisuus (historia, maantiede, kuntapolitiikka…). 



Formaaleista areenoista voidaan erottaa keskeisten päätöksentekijöiden areenat, 
strategisen suunnittelun ryhmät ja tehtäväkohtaiset täsmäjoukot (Bryson & Crosby 1989).

Epävirallisempien instituutioiden muodostamisella on etuja. Uusia ihmisiä, alliansseja, 
verkostoja ja ideoita saadaan koottua yhteen, ja uusia areenoja tuotua keinovalikoimaan. 
Tarvitaan “institutionaalista kapasiteettia” ja joustavaa ja dynaamista verkostoitumista. 

Flemish Diamondin osalta todettiin tarve rakentaa linkki vakiintuneen formaalin hallinnon
ja ad hoc -rakenteen välille, sillä ad hoc -kokoonpanot voidaan liittää suoraan tiettyjen
strategiakohtien tarpeisiin ja osa-alueiden toteuttamisiin. 

Albrechts (2001) jatkuu…



1. Perinteinen maankäytön suunnittelu täytyy korvata uudenlaisella strategisella
suunnittelulla monikeskuksisen kaupunkiseudun (PUR - poly-nucleated urban regions) 
kehittämiseksi. Selektiivisyys, dialogi, diversiteetti, verkottuminen, kontekstuaalisuus, 
visiot, instituutio-rakentaminen, toiminta-orientaatio ovat keskeisiä elementtejä.

2. Kriittisten työstettävien asioiden valinta tärkeää ja herkkää. FD:n osalta kävi ilmi, että
kunnat ovat herkkiä asioissa jotka koskevat poliittista autonomiaa. Vain asiat, jotka ylittävät
yksittäisten kaupunkien kapasiteetin ja joiden osalta voidaan päästä win-win –tulokseen, 
kaupungit saattavat harkita osaamisen delegointia toiselle viranomaiselle. Tällaiset asiat
koskevat useimmiten liikennettä.

3. Instituutiorakentaminen on hyvin tärkeää. Epävirallisilla instituutioilla ja areenoilla on 
selkeitä etuja. Keskinäisen luottamuksen ja ymmärryksen kautta luodaan hyväksyttäviä
keskustelualustoja. Epäviralliset areenat mahdollistavat hallitsevan diskurssin
haastamisen. Kontekstuaalisuus/paikan politiikka. 

Mitä opittu Flemish Diamondista?

Albrechts (2001) jatkuu…



Tapaus Hampuri

• Hampurin kaupunki-osavaltio: 1,7 M

• metropoliseutu: 4,3 M

Hampuri + 16 piiriä

3 osavaltiota: Hampuri, Ala-Saksi (osa),
Schleswig-Holstein (osa)

Haasteet: kompleksiset päätöksentekoprosessit; monitoimijainen maankäytön suunnittelu
Hampurin erityispiirre: kaupunki, jolla osavaltiovalta ja -vastuu (Stadt-Staat). Vrt seudun muut 
toimijat, joilla käytössään lähinnä piiri- ja kuntavalta.



Hampurin metropoliseudun yhteistyön juuret 1950-luvulla: maankäytön suunnittelu (Landesplanung).
2000-luvulla vahva panostus talouden kehityksen näkökulmiin, ”lippulaivahankkeisiin”. 

Metropole Hamburg – Wachsende Stadt, visio 2020: klusteroituminen, vahvuuksien vahvistaminen. 
Kimppu olemassa olevia ja uusia seudullisia strategioita ja projekteja.

Komiteoita ja paneeleja tiukan institutionaalisen ytimen sijaan. Konsensus, vapaaehtoisuus. 
Luottamuksen rakentaminen ja yhteistyön kehittäminen tasapainottaneet hallinnon eri tasoista 
koituvia ongelmia (Hampuri on osavaltio, muut ovat piirejä).
Henkilökeskeistä toimintaa: kaupungin yhteistyö seututasolla pitkälti kiinni ylimmän johdon halusta 
tai haluttomuudesta yhteistyöhön.

Varsinainen toimivalta (competence) säilynyt kuntatasolla. Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin 
odotettavissa yhteisiin toimiin liittyvän sitovan päätöksenteon vahvistaminen ja ammattimaisempi 
ote seudulliseen toimintaan.

Yhteistyötä yksittäisten hankkeiden osalta (tietty aika, tietty paikka) perustuen toimijoiden 
olemassa olevaan toimivaltaan. ”Joustavat, vaihtelevat sommittelut ” (”variable geometries”), joissa 
julkisen sektorin toimijoilla yleisesti vahva rooli, mutta yksityinen tulossa yhä tärkeämmäksi (uusia 
talouden kehittämisen koalitioita).



Hampurin kaupunki/osavaltio: keskeiset ministeriöt 

Kaupungin omistama kehitysyhtiö HafenCity GmbH

Überseequartier-yksityishanke

Toteutusväline: “eksklusiivinen toteutusoikeus” yks.investoijalle. 

Nostettu aluehallinnon tasolta osavaltiotason hankkeeksi.

Hallinnan ympäristöt: tapaus HafenCity Hamburg 

Hanke IIHanke I jne.



Eksklusiivinen toteutusoikeus, exclusive right for development
- HafenCity GmbH myöntää yksittäisen hankkeen puitteissa tietylle investoijalle 
yksinomaisen oikeuden jatkaa hankkeen valmisteluja tiukoilla, toteutukseen 
liittyvillä, ehdoilla (erit. aikataulut). Kilpailutilanne yksityisten investoijien välillä
jäädytetään, varmistetaan halutun toimijan sitoutuminen toteutukseen, 
varmistetaan korkea laatu sopimuksin, varmistetaan toteutuksen käynnistyminen 
nopeasti exclusive-sopimuksen voimaantulon jälkeen.
- Esim. 1,5 vuoden oikeus, tontin myynnin (HafenCity GmbH investoija) hinta 
sovitaan alussa, maksu arkkitehtuurikilpailun ja rak.luvan myönnön jälkeen 4 
viikon kuluessa, rakentamisen aloittaminen samoin 4 viikon kuluessa.
- Mainittuja hyötyjä: laadun parantaminen ja varmistaminen; aikatauluttaminen 
koko HafenCityn näkökulmasta; riski- ja kustannuskontrolli yksityiselle 
investoijalle, investointiarvon nousu.



Urban Development Corporation -järjestelmä Englannissa:
valtion vahva rooli, yksityistetty hankejohto laajoin valtuuksin

Berliiniläisiä kehittämisalue-
hankkeita: julkisjohtoisia 
yhtiöitä, laajat, laissa 
määritellyt valtuudet

Ks. Kurunmäki 2005



Jäte, ilmanlaatu, 
julkinen liikenne, 
selvitykset, 
seuranta
??

Helsinki, Espoo, 
Vantaa, 
Kauniainen

YTV

Maakunta-
kaavoitus, 
maakunta-
suunnittelu,
visiot jne.

21 kuntaa

Uudenmaan 
liitto 

Pääkaupunki-
seudun 
neuvottelu-
kunta 

Helsingin 
seudun 
yhteistyö-
kokous

Kuuma-
kunnat

Neloset

Helsinki, 
Espoo, Vantaa, 
Kauniainen

PKS
KUUMA
Neloset

Järvenpää
Kerava 
Mäntsälä, 
Nurmijäri
Pornainen 
Tuusula

Hyvinkää, 
Kirkkonummi, 
Vihti, Sipoo

Yhteinen visio ja
strategia

Yhteinen 
visio, 
strategiset 
painopisteet, 
seutu-
identiteetti

MAL, seudulliset 
palvelut, kv. 
kilpailukyky

Ache, Nurmi 2008

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä 2009 
PKS:n kaupunginjohtajat, valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot.
Päätöksenteon valmistelu

Helsingin seudun hallinnan ympäristö



Hallinnan ympäristöt: tapaus Jätkäsaari, 
Länsisatama

Aluerakentamisprojekti

Hankintaklinikka
Ksv

Ak I Ak II Ak III

~Albrechts: commitment package, institution building kaupungin johtamana.

Valmisteluväline: “hankintaklinikka”. Vapaamuotoinen monien toimijoiden
verkostoituminen hankkeen toteuttamisen valmisteluvaiheessa. Samalla 
monitoimijaverkostoitumisen näkyväksi tekeminen.

Nostettu erikseen koordinoitavan ja johdettavan aluerakentamisprojektin asemaan. 

Oyk



Suurhankkeet toistaiseksi kuntakohtaisia (näin on useimmiten myös muissa maissa).
Onko tarve monikunnallisille hankkeille? Esim. Greater Helsinki Vision?
Miten sellaiset hallitaan? Vrt. nykyinen sekava metropolihallinta.
Joustaako suunnittelujärjestelmä sellaiseen? Vrt. uutuutena kuntien yhteiset yleiskaavat.
Jne.

Suomi


