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Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että kaupunki liittyy Metrex-verkostoon.
Kaupunkien merkitys kaupungistumisen sekä ilmastonmuutoksen, digitaalisuuden, liikkumisen, liikenteen ja eriarvoistumiskehityksen
kompleksisten haasteiden ratkaisijoina kasvaa. Kaupunkien toiminta on
ketterää ja ratkaisuhakuista. Kokonaisvaltaisia pragmaattisia paikallisia
ratkaisuja mahdollistetaan eri intressejä yhteensovittavassa kaupunkisuunnittelussa. Haasteisiin vastaaminen ja ratkaisujen löytäminen edellyttää yhtä enemmän valtakunnanrajat ylittävää verkostomaista toimintaa. Kaupunkistrategiassa kansainvälisyys on läpileikkaava ajatus; kirjatut tavoitteet kansainvälisten yhteyksien parantamisesta ja kaksoiskaupunkiyhteistyön kehittämisestä sekä edunvalvonnan vahvistamisesta vaativat toteutuakseen vahvan kansainvälisen yhteistyöverkoston.
Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialalle on kansainvälisillä
yhteyksillä ja yhteistyöllä aiempaa keskeisempi merkitys ajankohtaisen
tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä Helsingin kaupunkisuunnittelun
parhaiden käytäntöjen ja kaupunki-innovaatioiden kansainvälisen näkyvyyden vahvistamisessa.
Vuodesta 2015 lähtien entinen Kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV), nykyinen Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP), on osallistunut Metrextoimintaan Uudenmaan liiton ja HSY:n rinnalla olematta kuitenkaan
verkoston maksava, ja tästä syystä, vaikuttava tai äänivaltainen jäsen.
METREX, Euroopan metropolialueiden ja alueiden verkosto (the
Network of European Metropolitan Regions and Areas), tarjoaa asiantuntijatason toiminta-alustan metropolialueiden asiantuntijuuden ja kokemuksen jakamiselle sekä yhteisten asioiden esiin nostamiselle ja yhteistoiminnalle. Helsingin kaupunki on v. 1976 perustetun Metrex-verPostiosoite
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koston perustajajäseniä. Verkostoon kuuluu 16 Euroopan maata sekä
Venäjä (Moskova), ja noin 50 jäsentä kaupungeista metropolialueisiin,
seututoimijoihin sekä näiden partnereihin. Verkosto kokoaa asiantuntijavirkamiehistä koostuvan jäsenistönsä kahdesti vuodessa teemoitettuihin kokouksiin jonkin jäsenensä alueella. Henkilöjäsenet edustavat
strategisen maankäytön eli yleiskaava- ja seutusuunnittelun tasoa
(metropolitaso), ja toimivat kaupunkisuunnittelun ylimpinä virkamiehinä
tai asiantuntijoita. Keskeisenä työmuotona ovat teema- ja maakohtaiset
tutkimukset, vertailevat case study -esitelmät sekä aktiiviset ja osallistavat teemalliset debatit ja foorumit.
Metrex edistää Euroopan unionin alueellista yhteenkuuluvuutta ja koheesiota toteuttaen Eurooppa 2020 –strategiaa sekä kaupunkiympäristöjä koskevan EU politiikan kuten Territorial Agenda ja Urban Agenda tavoitteidenmukaisuutta. Tärkeä osa Metrex-verkoston toimintaa on yhteistyö ja aktiivinen vaikuttaminen eurooppalaisissa kaupunki- ja metropolialueiden EU-poliittisessa edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö Eurocities:ssä.
Helsingin kaupunkikehitystä pidetään Metrexin asiantuntijoiden verkostossa esimerkillisenä edustaen eurooppalaisia kaupunkikehityksen arvoja ja modernia inspiroivaa edelläkävijyyttä. Verkoston kautta Helsingin kaupunki on saanut etua profiloituen vakavasti otettavana aktiivisena kaupunkikehittämisen asiantuntijakumppanina.
Metrex-yhteistyön kautta Helsingin on mahdollista tiivistää EU-metropolien ja muiden toimijoiden yhteistä työtä kaupunkien kehittämiseksi Eurooppa-tasolla ja Venäjällä. Verkostoyhteistyö kerryttää Helsingin kaupungin strategisen maankäytön suunnitelulle laajapohjaista tietoa sekä
kokonaisvaltaista näkemystä eurooppalaisten kaupunkien, metropolialueiden ja valtioiden välisen yhteistyön muodoista ja tavoitteista sekä
EU-rahoitusmekanismien hyödyntämisestä kaupunkien ja metropolialueiden elinvoimaisuuden ja kasvun varmistamiseksi ajankohtaisten
EU-kaupunkiagendateemojen mukaisesti.
Verkoston kautta Helsingin on mahdollista kerryttää cross border edunvalvonta ja yhteistyöosaamista Tallinna-Helsinki kaksoiskaupunkikehitykseen, sekä tulevaisuuden merkittäviin Helsinkiä hyödyttäviin maankäytöllisesti strategisiin valtakunnallisiin raidekorridorihankkeisiin, joita
ovat Tallinna-tunneli ja Helsinki-Pietari tunnin juna.
Jäsenmaksu on 4 500 euroa vuodessa. Kaupunkiympäristön Maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuus vastaisi kaupungin jäsenmaksusta ja toimisi Helsingin kaupungin vastuuyksikkönä verkoston
hyödyntämisessä ja siihen liittyvässä yhteistyössä.
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Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimialan tai
liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Uusia verkostojäsenyyksiä esitettäessä tulisi samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan mahdollisuutta luopua jostakin
aiemmasta jäsenyydestä. Tehdyssä jäsentarkastelussa ei ole löytynyt
sellaista verkostoa, jonka jäsenyydestä voisi tässä yhteydessä luopua.
Lisätiedot
Christina Suomi, vs. yleiskaavapäällikkö, puhelin: 310 37321
christina.suomi(a)hel.fi
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Käyntiosoite
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 10
https://www.hel.fi/

Puhelin
09 310 1691
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI06 8000 1200 0626 37
Alv.nro
FI02012566

