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Nelosista ja kuudesta KUUMAsta täysi kymppi?
Luottamushenkilöjohdolta tuki Kymppi-kunnille
Nelosista ja kuudesta KUUMAsta täysi kymppi?
KUUMA-kuntien ja kuntaryhmä Nelosten luottamushenkilöjohto kokoontui ensimmäisen
yhteiseen tapaamiseen 25.8.2009. Kokous antoi kuntien johtajille toimeksiannon valmistella
kymmenen kunnan yhteistyötä ja edunvalvontaa. Yhteistuumin halutaan menestyä
metropolialueella pääkaupunkiseudun rinnalla.
KUUMA ehdottaa Nelosille kilpailukykyä, vetovoimaa ja edunvalvontaa
Yhteistyöesitys perustuu kunnanhallitusten yhteiseen evästykseen sekä KUUMA-hallituksen
päätöksiin kuuden kunnan yhteistyön tulevaisuudesta. Alueen ykköshaaste on kilpailukyvyn ja
vetovoiman lisääminen. Tavoitteeksi on asetettu kilpailukykyiset ja helposti saavutettavissa
olevat yritykset, joissa on osaavaa ja seudulla viihtyvää henkilöstöä.
Hallitus painottaa toimintatavoista edunvalvontaa, omistajapolitiikkaa sekä yhteistyötä
Helsingin seudun kuntien kanssa. Myös näissä tehdään mieluusti yhteistyötä Nelosten kanssa.
KUUMAn ja Nelosten luottamushenkilöjohto nimesikin elokuisessa kokouksessaan joukon
yhteisiä asiakokonaisuuksia, joihin liittyvissä lausunnoissa pyritään konsensukseen. Tällaisia
ovat muun muassa:
aiesopimus metropolialueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi
Uudenmaan maakuntaohjelma 2011-2014
Uudenmaan maakuntakaava
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma
Helsingin seudun MAL-visio ja -strategia
seutuhallintoselvitys (Vantaa)
metropolialueen kilpailukykytutkimus (Espoo).
Palveluyhteistyö ei ainakaan toistaiseksi sisälly kymppikuntien yhteistyösuunnitelmiin.
Kuntaryhmä Neloset tutustuvat KUUMAn esitykseen nyt tarkemmin. Kuntien johtajat ja
KUUMA-seudun yhteistyöjohtaja jatkavat asian valmistelua. Luottamushenkilöjohdon seuraava
yhteinen kokous on marraskuun alussa.
– Kymppi-yhteistyön voi käynnistää vaikkapa siten, että aloitetaan yhteisestä edunvalvonnasta
heti tai viimeistään ensi vuonna. Vuodesta 2011 alkaen edetään koko Kymppi -alueen
kilpailukyvyn vahvistamiseen, jos niin halutaan, pohtii yhteistyöjohtaja Johanna Viita.

KUUMAn kilpailukyky ja vetovoima
Tavoitteena kilpailukykyiset ja helposti saavutettavissa olevat yritykset, joissa on osaavaa ja
seudulla viihtyvää henkilöstöä.
Toimenpiteet:
yritysten osaamistarpeiden kartoitus ja niiden tyydyttäminen yhteistyössä mm.
kuntien, kehittämisyhtiön, Uudenmaan yrittäjien ja kauppakamarin kesken
liikenneyhteyksien ml. joukkoliikenne kehittäminen
työpaikka-alueiden kehittäminen esim. Lahdenväylällä ja kehä V:lla
vetovoimaiset keskustat ja kaupalliset palvelut
laadukkaan, yhdyskuntarakennetta eheyttävän pientaloasumisen kehittäminen
KUUMA-ilmastostrategian toteuttaminen: alueelliset keinot ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi ja kansallisten ja kansainvälisten sopimusten soveltamiseksi.

Luottamushenkilöjohdolta tuki Kymppi-kunnille
KUUMA-kuntien ja kuntaryhmä Nelosten luottamushenkilöjohto pääsi ensimmäisessä
yhteisessä tapaamisessaan elokuussa yhteisymmärrykseen siitä, että kymmenellä yhteen
hiileen puhaltavalla kunnalla on enemmän voimaa kuin neljällä tai kuudella.
Kuntaryhmä Nelosilla ei ole niin tiivistä yhteistyötaustaa kuin KUUMA-kunnilla. Neloset ovat
panostaneet erityisesti siihen, että Helsingin seudun yhteistyökokouksissa oltaisiin kuntien
kesken koordinoidusti yhteisellä linjalla. Tämä lähestymistapa on toiminut hyvin, kun on ollut
tarve ottaa kantaa jo tehtyihin esityksiin. Toisaalta uusia omia esityksiä ei näin ole juurikaan
syntynyt.
Nelosten puheenjohtajakunnan, Sipoon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Christel Liljeström
korostaa, että tärkeää on nimenomaan päästä proaktiivisesti vaikuttamaan jo esitysten
valmisteluvaiheessa.
– Hallitusohjelman mukaisesti metropolialueen tärkeys korostuu koko ajan. Kuntaryhmä
Neloset ja KUUMA-kunnat muodostavat kehyskunta-pohjaisen lähestymistavan tälle politiikalle
ja yhdessä voimme edesauttaa alueen kilpailukykyä ja kehittymistä sekä suoraan valtioon päin
että myös Helsingin seudun yhteistyössä, Liljeström toteaa.
Samaa pohtii KUUMA-hallituksen nykyinen puheenjohtaja, Järvenpään kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Tapio Bergholm:
– Kehyskuntien näkökulma, asema ja edut ovat usein yhteiset. Siksi tasapainoisen
metropolipolitiikan turvaamiseksi kehyskuntien yhteistyötä kannattaa syventää.
Painopiste edunvalvonnassa
KUUMA-kuntien yhteistyössä myös palveluyhteistyöhön on panostettu paljon, mikä toimii
joissakin tapauksissa erinomaisesti ja toisissa taas hiukan kangerrellen. KUUMA-kuntien
palveluyhteistyöhankkeita jatketaan suunnitelmien mukaan, mutta palveluyhteistyötä ei
toistaiseksi olla laajentamassa Nelosiin. Siltä osin tuleva kymppikuntien yhteistyö ei siis tule
muuttamaan KUUMA-kuntien tuttuja kuvioita.
Vaikka tässä vaiheessa vielä tutkaillaan tulevan laajennetun yhteistyön mahdollisuuksia ja
toimintatapaa, siihen kohdistuu suuria odotuksia.

– Edunvalvonnassa KUUMA-kuntien välinen yhteistyö on ollut hedelmällistä. Odotan, että
yhteistyön laajentaminen merkitsee selkeää painoarvomme kasvua, uumoilee KUUMAhallituksen varapuheenjohtaja, Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Petri Kalmi.
– Toivon, että yhteistyö on avointa ja todellista – olemmehan kaikki riippuvaisia toisistamme,
jolloin yhden etu on kaikkien etu, jos näin haluamme. Kymppikunta-konseptin kautta voimme
paremmin resursoida toimintamme niin, että me toimimme emmekä vain reagoi, Liljeström
toteaa.

KUUMA-kuntiin kuuluvat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.
Kuntaryhmä Nelosiin kuuluvat Hyvinkää, Kirkkonummi, Sipoo ja Vihti. Yhteensä niissä on lähes
300 000 asukasta.
Lisätiedot:

KUUMA-hallituksen puheenjohtaja, Järvenpään
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tapio Bergholm, puh. 050
547 2771

KUUMA-hallituksen varapuheenjohtaja, Nurmijärven
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Petri Kalmi, puh. 045 63 22 041

Nelosten puheenjohtajakunnan, Sipoon kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Christel Liljeström, puh. 050 308 2460

