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Helsingin seudun kehyskunnat kuntauudistuksesta:

METROPOLIALUEELLE TARVITAAN OMA RATKAISU
Kymmenen KUUMA-kunnan johtavat luottamushenkilöt ja kuntajohtajat hyväksyivät
tiistaina yhteisen lausunnon kuntauudistukseen liittyen. Ne vaativat yhteistuumin
metropolialueelle omaa ratkaisua. Se tarvitaan Helsingin seudun maankäyttö-, asuminen-,
liikenne- ja ympäristöyhteistyön tehostamiseksi, segregaation ehkäisemiseksi sekä
päätöksenteon selkiinnyttämiseksi.
KUUMA-kunnat eivät hyväksy kuntien pakkoliitoksia. Niiden sijaan KUUMA-kunnat haluavat olla
mukana hakemassa faktoihin perustuvia tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä kaikkien Helsingin
seudun kuntien ja valtion kanssa.
Osana metropolipolitiikkaa valmistellaan parhaillaan Helsingin seudun kuntien ja valtion kesken
maankäytön, asumisen ja liikenteen kattavaa MAL-aiesopimusta. KUUMA-kunnat pitävät sitä
tärkeänä.
Aiesopimusten lisäksi metropolialueelle tarvitaan jatkossa metropoliratkaisu, jonka
valmistelemiseksi KUUMA-kunnilla on tahtoa ja halua. Metropoliratkaisun tavoitteena on
yksinkertaistaa, tehostaa ja selkiinnyttää nykyistä seudullisten palvelujen suunnittelua ja
päätöksentekoa erityisesti Helsingin seudun maankäytön, asumisen, liikenteen ja ympäristön
osalta demokratian lisäämiseksi, kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja segregaation ehkäisemiseksi.
Osana tätä metropoliratkaisua Helsingin seudulle tarvitaan MAL -aiesopimusta ja Helsingin seudun
liikennejärjestelmää tukeva yhteinen kaavallinen näkemys. Se voisi olla luonteeltaan ns.
strateginen yleiskaava.
Uusia hallinnon ja päätöksenteon tasoja ei haluta lisää. Metropoliratkaisulla kootaan yhteen tällä
hetkellä hajanaista ja päällekkäistä suunnittelua ja valmistelua, edistetään demokraattista
päätöksentekoa ja selkiinnytetään toimijoiden välistä työnjakoa.
Kunnilla tulee olla Helsingin seudun kehittämistyössä vahva rooli ja poliittisten ryhmien tulee olla
tässä työssä kattavasti edustettuina.
Liitetiedostona on KUUMA-hallituksen lausunto valtiovarainministeriön kunnallishallinnon rakenne
-työryhmän esitykseen kokonaisuudessaan.

KUUMA-kuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen,
Sipoo, Tuusula ja Vihti. Niiden yhteenlaskettu asukasmäärä on noin 306 000. Alueen vetovoimaa
ja kilpailukykyä vahvistetaan yhteisin kehittämistoimin sekä edunvalvonnan keinoin.

Lisätiedot: www.kuuma.fi
KUUMA-hallituksen puheenjohtaja Annika Kokko, puh. 044-2731 967
Kuntajohtajat Hyvinkään kaupunginjohtaja Raimo Lahti, puh. 040-176 5559
Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen, puh.040-3152230
Keravan kaupunginjohtaja Petri Härkönen, puh. 040-318 2020
Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, puh. 040-821 8528
Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo, puh. 040-314 5200
Nurmijärven kunnanjohtaja Kimmo Behm, puh. 040-317 2000
Pornaisten kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh. 040-724 6907
Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas, puh. 040-752 9803
Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivu, puh. 040-314 3001
Vihdin vs. kunnanjohtaja Juha Myllymäki, puh. 0440-421 613
KUUMA-seudun yhteistyöjohtaja Johanna Viita, puh. 040-7530 630

