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KUUMAn kohtalo selviää tällä valtuustokaudella
Viisi seudullista palvelukeskusta käyntiin
Keski-Uudellemaalle yhteinen ympäristökeskus

KUUMA-yhteistyöjohtaja Johanna Viita:

KUUMAn kohtalo selviää tällä valtuustokaudella
Uusi yhteistyöjohtaja Johanna Viita aloitti työnsä
maaliskuun alussa. Hänen mukaansa KUUMA
tarjoaa paljon mahdollisuuksia alueelliseen
kehittämiseen ja sen rooli selkiytyy alkaneen
valtuustokauden aikana eli vuoteen 2012
mennessä.
Vuonna 2003 alkanut KUUMA-yhteistyö kuului
seutukokeilulain piiriin. Kokeilu päättyi, mutta
KUUMA sai jatkoaikaa vuoden 2012 loppuun. Näin
ollen yhteistyö sai viime vuoden alusta lähtien
uuden piirteen, kun verottaja tulkitsi KUUMAn
kuntayhtymäksi. Millaiseksi KUUMAn rooli alueella
lopulta muotoutuu? Sen ratkaisevat Viidan
mukaan tänä vuonna kautensa aloittaneet
valtuutetut.
– Itse näen KUUMA-yhteistyössä paljon mahdollisuuksia. Kunnissa on halua, tahtoa ja intoa
tehdä yhteistyötä. Meillä on paremmat mahdollisuudet yhdessä kuin yksittäisinä kuntina
osallistua myös koko Helsingin seutua koskevaan kehittämiseen ja metropolipolitiikkaan.
KUUMA on kuntalaisia varten
Johanna Viidan mielestä kaiken toiminnan lähtökohtana KUUMAssa tulee olla kuntalaisten
tarpeet.
– KUUMA antaa mahdollisuudet tuottaa palveluja yhdessä sekä tehdä alueesta vielä
vetovoimaisempi ja kilpailukykyisempi. Tarjoaako yksi kunta tiettyjä palveluja ns.
isäntäkuntamallilla muille, perustetaanko liikelaitoksia vai muita yhtymiä, se päätetään
tapauskohtaisesti.

Johanna Viita siirtyi tehtäväänsä Etelä-Suomen maakuntien liittoumasta, jossa hän toimi
pääsihteerinä kymmenisen vuotta. Työt liittyivät seitsemän maakunnan liiton yhteistyöhön ja
edunvalvontaan. KUUMA-alue on hänelle tuttua, sillä koti on Järvenpäässä. 42-vuotias Johanna
Viita on koulutukseltaan kauppatieteen maisteri.
Omaa vireyttään uusi yhteistyöjohtaja pitää yllä muun muassa juoksemalla. Suunnistus on
oma laji, mutta maratonkin taittuu. Tukholman ja Helsingin maratonit on jo koettu. Tähtäin on
päästä juoksemaan vielä ainakin Pariisiin ja New Yorkiin.
Teksti ja kuva: Leena Valkonen
Kuvateksti:
Johanna Viita pitää tärkeänä KUUMA-kuntien kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden edistämistä.

Viisi seudullista palvelukeskusta käyntiin
KUUMAn tavoitteena on palvelujen tuottavuus ja käytettävyys asuinkunnasta riippumatta.
Viime vuonna KUUMA-kunnat perustivat viisi seudullista palvelukeskusta ja valmistelivat useita
yhteistyösuunnitelmia yhteisen palvelutuotannon edistämiseksi.
Seudulliset keskukset perustettiin talouspalveluihin, sijaisvälitykseen, hankintoihin,
tietohallintoon sekä ympäristöpalveluihin. Palvelukeskukset toimivat ns. isäntäkuntamallilla,
jolloin muut kunnat ostavat isäntäkunnalta palveluita tarpeelliseksi katsomallaan tavalla.
Henkilöstöpalveluissa isäntäkuntana toimii Järvenpää, hankintapalveluissa Nurmijärvi,
tietohallinnossa Kerava ja talous- ja ympäristöpalveluissa Tuusula.
Lisäksi yhteistyösuunnitelmia tehtiin muun muassa työterveyshuollossa, vanhuspalveluissa,
mielenterveys- ja päihdehuollossa, tilapalveluissa sekä tilasto- ja tietopalveluissa.
KUUMA osana metropolialuetta
Uusi yhteistyöjohtaja Johanna Viita näkee tärkeänä KUUMAn osallistumisen metropolialueen
yhteistyöhön. Viime vuonna hyväksyttiin mm. seudullinen maankäytön, asumisen ja liikenteen
ohjelma ja valmisteltiin MAL-visioluonnosta 2050. Asuntotuotannossa allekirjoitettiin
aiesopimus yhdessä valtion ja Helsingin seudun kuntien kanssa. Tavoitteena on lisätä
yhteisvoimin erityisesti vuokra-asuntotuotantoa.
KUUMA oli mukana useissa liikennehankkeissa, mm. Helsingin seudun liikennejärjestelmän
valmistelussa; KUUMAn, Hyvinkään ja Sipoon joukkoliikenteen palvelutasoselvityksessä sekä
liityntäpysäköinnin kehittämisohjelmassa. Viime vuonna saatiin käyttöön Keski-Uudenmaan
seutulippu.
KUUMAn koko vuosikertomus 2008 on luettavissa nettisivuilla
http://www.kuuma.fi/ep/tiedostot/KUUMA_Vuosikertomus_2008.pdf

Teksti: Leena Valkonen

Keski-Uudellemaalle yhteinen ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus aloitti toimintansa huhtikuun alussa. Se vastaa
Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan alueella ympäristönsuojeluun ja
ympäristöterveydenhuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä sekä maa-ainesten ottoon
liittyvistä lupa- ja valvonta-asioista. Keskukselle kuuluvat myös leirintäalueviranomaisen
tehtävät.
Ympäristökeskuksen johtajan Risto Mansikkamäen mukaan yhdistymisen tavoitteena on
tuottaa seudullisesti yhtenäiset, laadukkaat ja kokonaistaloudellisesti hoidetut
ympäristöpalvelut sekä ylläpitää hyvää ympäristön tilaa.
– Toimintoja yhdistämällä ja yhdenmukaistamalla voidaan parantaa palveluiden laatua ja
henkilöstön osaamista. Samoin voidaan turvata kaikissa kunnissa viranomaispalveluiden
hyväksyttävä vähimmäistaso sekä edistää seudullisesti yhtenäistä ympäristöpolitiikkaa.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella on toiminnan käynnistyessä toimitilat Järvenpäässä,
Mäntsälässä ja Tuusulassa, jossa työskentelevät Tuusulasta siirtyneet työntekijät ja Mäntsälän
aiemmat ympäristönsuojelun viranhaltijat. Kerava liittyy yhteiseen ympäristökeskukseen
kesäkuun alusta. Viimeistään ensi vuoden alussa kaikki ympäristökeskuksen noin 30
työntekijää työskentelevät saman katon alla Tuusulassa.
Ympäristökeskus toimii ns. isäntäkuntamallilla, jossa isäntänä toimii Tuusula. Se merkitsee
sitä, että ympäristökeskuksen työntekijät ovat Tuusulan kunnan palkkalistoilla.
Koska keskus hoitaa lakisääteisiä viranomaistehtäviä, on sen yhteiseksi kuntalain mukaiseksi
toimielimeksi perustettu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta. Viranomaistehtäviensä ohella
lautakunta ohjaa ja valvoo ympäristökeskuksen toimintaa, ja siihen ovat kunnat nimenneet
omat edustajansa. Keravalla Keravan kaupungin ympäristölautakunta jatkaa kunnallisena
ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaisena toukokuun 2009 loppuun
saakka.
Ympäristökeskuksen tehtäviä ovat muun muassa vesiensuojelu, melun torjunta, ilmanlaadun
tarkkailu, jätehuollon valvonta, kemikaalivalvonta, ympäristölupien valmistelu ja valvonta,
elintarvikevalvonta, tuoteturvallisuuden valvonta sekä kunnallinen eläinlääkintähuolto ja
eläinsuojelu.
– Aluksi tullaan yhtenäistämään lupa- ja valvontakäytännöt. Myös toimintaamme koskevat
maksutaksat tullaan yhtenäistämään tämän toimintavuoden aikana, Risto Mansikkamäki linjaa
alkanutta työsarkaa.
Lautakunnan keskeisenä haasteena on seudullisten ympäristötavoitteiden ja
ympäristöpolitiikan luominen. Parhaillaan valmistellaan mm. KUUMA-kuntien ilmastostrategiaa.

Ympäristökeskuksessa työskentelee monia
erityisasiantuntijoita. Kuvassa eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi (vas),
ympäristösuunnittelupäällikkö Tapio
Reijonen, elintarviketarkastaja Tarja Pilvilä,
ympäristövalvontapäällikkö Katariina
Serenius, hallintosihteeri Eija Pehkonen
sekä terveysvalvonnan päällikkö Miia
Suurkukka.

Teksti: Leena Valkonen
Kuva: Jenni Jusslin

Palaute ja osoitemuutokset KUUMAan
Lähetä mahdolliset kommenttisi ja osoitteenmuutospyynnöt kuntayhteistyön assistentti Leena
Krekolalle, etunimi.sukunimi@kuuma.fi.

