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10 §  PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 

Esitys: Puheenjohtaja päättää 
- todeta läsnäolijat 
- todeta, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltai-
nen. 
 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi läsnäolijat ja että ko-
kous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 
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11 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 
 

Esitys:  Ehdotetaan, että KUUMA-johtokunta valitsee pöytäkirjantarkasta-
jiksi Liljan-Kukka Runolinnan Pornaisista ja Helinä Pertun Järven-
päästä. 

  
 

Päätös: KUUMA-johtokunta päätti esityksen mukaisesti. 
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12 §  HELSINGIN SEUDUN TIEMAKSUSELVITYS (HSL) 
 

KUUMA-komissio 7.5.2020 / §3 
 
HSL on käynnistänyt MAL 2019 -suunnitelman jatkotyönä Helsin-
gin seudun tiemaksuselvityksen, johon sisältyviä esiselvityksiä on 
työstetty alkuvuoden 2020 ajan. 

 
HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi ja HSL:n Liikennejärjestelmä 
ja tutkimukset -osaston johtaja Sini Puntanen esittelevät esiselvi-
tysten alustavia tuloksia. 

 
Liite 3  
Tiemaksujen esiselvitys / S Puntanen / S Rihtniemi / HSL 

  
Esitys:  
KUUMA-komissio merkitsee esiselvitysten alustavat tulokset tie-
doksi ja päättää esiselvitysten lopullisten tulosten esittelemisestä 
KUUMA-johtokunnalle. 
 
Päätös:   
Komissio päätti esityksen mukaisesti. 
 
 ________________________ 
 

KUUMA-johtokunta 10.6.2020 / §12 
 
Esiselvitykset ovat valmistuneet toukokuussa 2020 ja niiden lopul-
liset tulokset on käsitelty 27.5.2020 HLJ-toimikunnassa. Tämän 
jälkeen selvitykset käsitellään seudun poliittisissa elimissä. Tu-
lokset julkistetaan syksyllä 2020, esiselvitykset ovat siihen 
asti luottamuksellisia. 
 
HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi ja HSL:n Liikennejärjestelmä 
ja tutkimukset -osaston johtaja Sini Puntanen ja liikenne-
ekonomisti Lauri Vuorio esittelevät esiselvitysten tuloksia. 
 

Esitys: KUUMA-johtokunta merkitsee esiselvitykset ja esittelyn tiedoksi. 
 

Päätös: KUUMA-johtokunta merkitsi esiselvitykset ja esittelyn tiedok-
si. 
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13 §  ENERGIA- JA ILMASTOASIAT KUUMA-SEUDULLA 
 

KUUMA-komissio 7.5.2020 / §5 
 
KUUMA-komissio antoi 17.1.2018 ilmastoryhmän tehtäväksi päi-
vittää KUUMA-seudun ilmastostrategia. Päivitystyön kuluessa il-
mastoryhmä päätti luopua strategia-nimestä ja valmisteli sen si-
jaan tiiviimmän asiakirjan ilman sitovia seudullisia tavoitteita. 
Ilmastoryhmän puheenjohtaja, Keski-Uudenmaan ympäristökes-
kuksen ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen esittelee 
KUUMA-seudun ilmasto-ohjelman. 
 
Liite 5  
KUUMA-Ilmasto-ohjelma 
 
Esitys:  
KUUMA-komissio merkitsee esittelyn tiedoksi ja päättää viedä il-
masto-ohjelman KUUMA-johtokunnan hyväksyttäväksi. 
 
Päätös:  
KUUMA-komissio päätti viedä KUUMA-seudun ilmasto-ohjelman 
KUUMA-johtokunnalle tiedoksi. 
 _________________________ 
 

KUUMA-johtokunta 10.6.2020 / §13 
 
Ilmastoryhmän puheenjohtaja Tapio Reijonen esittelee KUUMA-
seudun ilmasto-ohjelman. 
 

Liite 13 KUUMA-seudun ilmasto-ohjelma 
 

  
Esitys: KUUMA-johtokunta hyväksyy KUUMA-seudun ilmasto-ohjelman. 

 
Päätös: KUUMA-johtokunta hyväksyi KUUMA-seudun ilmasto-

ohjelman. 
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14 §  KUUMA-SEUDUN TIEMAKSUSELVITYS 
 

KUUMA-komissio 17.10.2019 / §9 
KUUMA-komissio 14.11.2019 / §4 
KUUMA-johtokunta 28.11.2019 / § 30 
KUUMA-komissio 27.2.2020 / §10 

   
KUUMA-johtokunta 12.3.2020 / §5 

 
KUUMA-komission puheenjohtaja Harri Lipasti selostaa asiaa. 
 
Esitys:  
KUUMA-komissio esittää KUUMA-johtokunnalle, ettei seudun 
omaa selvitystyötä käynnistetä vielä tässä vaiheessa, vaan odote-
taan MAL 2019 -suunnitelman jatkotyönä toteutettavan Helsingin 
seudun tiemaksujärjestelmän suunnittelun esiselvitysten tuloksia. 
Esiselvitykset valmistuvat toukokuuhun mennessä ja ne esitellään 
KUUMA-johtokunnalle 28.5.2020. Näin vältetään mahdolliset pääl-
lekkäisyydet HSL:n ja KUUMA-seudun selvitysten sisällöissä. 
 
Päätös:  
KUUMA-johtokunta päätti esityksen mukaisesti. KUUMA-
johtokunta päätti myös, että KUUMA-komissio tuo seuraavaan 
johtokunnan kokoukseen esityksen siitä, miten ja millä aikataululla 
seudun oma tiemaksuselvitys kilpailutetaan ja toteutetaan. Tätä 
edeltää HSL:n koordinoimien esiselvitysten alustavien tulosten 
esittely komissiolle (7.5.2020) ja selvitysten mahdollisten päällek-
käisyyksien tunnistaminen. Komissio laatii sen pohjalta esityksen 
seudun oman tiemaksuselvityksen sisällöstä. 

     __________________________ 
 

KUUMA-komissio 7.5.2020 / §10 
 

KUUMA-komissio keskustelee asiasta HSL:n esiselvitysten alus-
tavien tulosten pohjalta. Lopulliset tulokset esitellään HLJ-
toimikunnalle 27.5.2020. 

 
Esitys:  
KUUMA-komissio päättää, että KUUMA-seudun oman tiemak-
suselvityksen kysymyksenasettelu sekä selvityksen kilpailutusta ja 
aikataulua koskevat linjaukset tehdään HLJ toimikunnan 
(27.5.2020) jälkeen.   
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Päätös:  
KUUMA-komissio päätti, että tiemaksuselvitystä koskeva tarjous-
pyyntö viimeistellään pienryhmässä. Komissio päättää kilpailutuk-
sen käynnistämisestä sen jälkeen. Asiasta annetaan tilannekat-
saus KUUMA-johtokunnalle. 
 __________________________ 
 

KUUMA-johtokunta 10.6.2020 / §14 
 
KUUMA-komissio antoi yhteistyöjohtaja Antti Kuuselan tehtäväksi 
käynnistää KUUMA-seudun tiemaksuselvitys 26.5.2020. Tarjous-
pyyntö lähetettiin neljälle toimijalle johtokunnassa 12.3.2020 ja 
komissiossa käytyjen keskustelujen mukaisena. Tarjousten taka-
rajaksi asetettiin 9.6.2020 ja selvityksen loppuraportin takarajaksi 
syyskuun loppu 2020. 
 
Asiaa selostaa yhteistyöjohtaja Antti Kuusela 
 

Liite 14 Kuuma-seudun tiemaksuselvitys / Antti Kuusela 
 
 

Esitys: KUUMA-johtokunta merkitsee selostuksen tiedoksi. 
 

Päätös: KUUMA-johtokunta merkitsi selostuksen tiedoksi. 
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15 §  MAL-NEUVOTTELUT 
 

KUUMA-komissio 27.2.2020 / §4 
 
KUUMA-seudun pääneuvottelija Jyrki Mattila antaa tilannekat-
sauksen. 
 
Esitys:  
KUUMA-komissio merkitsee selostuksen tiedoksi. 
  
Päätös:  
KUUMA-komissio totesi, etteivät MAL-sopimusneuvottelut ole 
edenneet. Lisäksi komissio päätti, että KUUMA-seutu hyödyntää 
Uudenmaan liiton asiantuntijaresursseja tulevalla MAL-2023 
suunnittelukierroksella maankäytön ja asumisen osioiden osalta. 
  
 _____________________________ 
 

KUUMA-komissio 7.5.2020 / §4 
 
KUUMA-seudun pääneuvottelija Jyrki Mattila antaa tilanne-
katsauksen. 
 
Esitys:  
KUUMA-komissio merkitsee selostuksen tiedoksi. 
 
Päätös:  
KUUMA-komissio merkitsi kaupunginjohtaja Jyrki Mattilan  
selostuksen tiedoksi. Seuraavan kerran MAL-ryhmä kokoontuu 
12.5.2020 
 _____________________________ 
 

KUUMA-johtokunta 10.6.2020 / §15 
 
KUUMA-seudun pääneuvottelija Jyrki Mattila antaa tilanne-
katsauksen. 
 

Liite 15 MAL-sopimus 2020-2030 / Jyrki Mattila 
 

Esitys: KUUMA-johtokunta merkitsee selostuksen tiedoksi. 
 

Päätös: KUUMA-johtokunta merkitsi selostuksen tiedoksi. 
 
 
  



KERAVAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä  Sivu 
KUUMA-johtokunta 10.6.2020 9 
 

 
 

 

  siht. tark. tark. 

 
 

   

 

16 §  HALLINTORAKENNEUUDISTUKSET 
 

KUUMA-Komissio 7.5.2020 / §6 
 
Marinin hallituksen ohjelmaan sisältyy sote-uudistuksen toteutta-
minen sekä monialaisten maakuntien valmistelun aloittaminen.  
 
Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo antaa tilannekatsauk-
sen. 
  
Esitys:  
KUUMA-komissio merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös:  
KUUMA-komissio merkitsi kunnanjohtaja Esko Kairesalon selos-
tuksen tiedoksi. 
 ____________________________ 
 

KUUMA-johtokunta 10.6.2020 / §16 
 
 
Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo antaa tilannekatsauk-
sen. 
 

Liite 16 Sote-Info 5.6.2020 
 

Esitys: KUUMA-johtokunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 
 

Päätös: KUUMA-johtokunta merkitsi selostuksen tiedoksi. 
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17 §  METROPOLIPOLITIIKKA 
 

KUUMA-komissio 27.2.2020 / §8 
 

Helsingin seudun kunnat asettivat hallitusohjelmatavoitteekseen 
metropolipolitiikan jatkamisen keväällä 2019. Siihen liittyvä neu-
vot-telukunnan nimeäminen ei edennyt Rinteen hallituksen aika-
na, mutta on ilmeistä, että tämä tapahtuu keväällä 2020. 
 
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela selostaa asiaa. 
 
Esitys:  
KUUMA-komissio merkitsee selostuksen tiedoksi. 
 
Päätös:    
KUUMA-komissio merkitsi selostuksen tiedoksi ja totesi ettei   asi-
assa ole tapahtunut edistystä. 
 __________________________ 

 
KUUMA-komissio 7.5.2020 / §8 

 
Valtion ja kuntien välillä on käyty epävirallista keskustelua metro-
polipolitiikan sisällöstä ja muodosta.  
 
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela selostaa asiaa. 
 
Esitys:  
KUUMA-komissio merkitsee selostuksen tiedoksi. 
 
Päätös:  
KUUMA-komissio merkitsi selostuksen tiedoksi ja päätti viedä sen 
tiedoksi KUUMA-johtokunnalle. 

      _________________________ 
 
KUUMA-johtokunta 10.6.2020 / §17 

 
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela antaa tilannekatsauksen metropoli-
politiikkaan liittyvän valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen yh-
teistyön valmistelusta. 
 

Liite 17 Metropolipolitiikan tilannekatsaus / Antti Kuusela. 
 

Esitys: KUUMA-johtokunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 
 

Päätös: KUUMA-johtokunta merkitsi selostuksen tiedoksi. 
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18 §  KUUMA-SEUDUN EDUNVALVONTATAPAAMISET 
 

KUUMA-komissio 12.9.2019 / §7 
KUUMA-johtokunta 26.9.2019 / §25 
KUUMA-komissio 17.10.2019 / §6 
KUUMA-komissio 14.11.2019 / §6 
KUUMA-johtokunta 28.11.2019 / §32 
 
KUUMA-komissio 27.2.2020 / §9 
 

KUUMA-seudun edunvalvontaan liittyen komissio pyrkii tapaamaan 
kevään kuluessa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan, kunta-
ministeri Sirpa Paateron sekä mahdollisesti valtiovarainministeri Katri 
Kulmunin. 
 
Muita mahdollisia tavattavia ovat esimerkiksi ympäristöministeri Kris-
ta Mikkonen, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen ja maakun-
tajohtaja Ossi Savolainen. 
 
Loppukeväällä järjestetään perinteinen KUUMA-seudun kansanedus-
tajatapaaminen. 
 
Asiaa selostaa yhteistyöjohtaja Antti Kuusela. 
 

 Esitys:  
 KUUMA-komissio päättää edunvalvontatapaamisten järjestämisestä. 
 
 Päätös:  
 KUUMA-komissio päätti, että yhteistyöjohtaja Antti Kuusela ryhtyy 
 valmistelemaan tapaamisia ministereiden kanssa (Paatero, Harakka, 
 Mikkonen ja Kiuru). Tapaamiset pyritään ajoittamaan edunvalvonnan 
 kannalta sopiviin kohtiin keväällä.  
  _________________________ 

o hyväksyi edellisen kokouksen muistion. 
KUUMA-johtokunta 12.3.2020 / §6 

 
Komission ministeritapaamisten lisäksi voidaan johtokunnan niin 
halutessa kutsua ministereitä tai johtavia viranhaltijoita johtokun-
nan kokouksiin alustamaan ajankohtaisista asioista. Yhteistyöjoh-
taja Antti Kuusela selostaa asiaa. 
 
Esitys:  
KUUMA-johtokunta keskustelee edunvalvontatapaamisista, mer-
kitsee selostuksen tiedoksi ja päättää mahdollisten alustajien kut-
sumisesta. 
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Päätös:  
KUUMA-johtokunta merkitsi selostuksen tiedoksi ja päätti, että 
seuraavaan kokoukseen pyritään saamaan vieraaksi kuntaminis-
teri  
Sirpa Paatero. Käsiteltävinä aiheina Kuntien tila-raportti sekä 
mahdollisesti myös maakuntauudistus. Kokouksen ajankohtaa 
siirretään ministerin aikataulun perusteella. Samaan kokoukseen 
kutsutaan myös KUUMA-seudun kansanedustajat. ” 

   _  ___________________________ 
   

KUUMA-komissio 7.5.2020 / §9 
 

Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela selostaa asiaa. 
 

Esitys:  
KUUMA-komissio merkitsee selostuksen tiedoksi ja keskustelee 
edunvalvontatapaamisten järjestämistavasta koronatilanteessa. 

 
  Päätös:  

KUUMA-komissio merkitsi selostuksen tiedoksi ja päätti että,  ko-
ronakriisin KUUMA-seudulle aiheuttamat ongelmat pyritään  nos-
tamaan julkisuuteen mediakontaktien kautta. Lisäksi komissio 
päätti valmistella materiaalia, jota käydään läpi seudun kansan-
edustajien kanssa.  
 _________________________ 
 

KUUMA-johtokunta 10.6.2020 / §18 
 
KUUMA-seudun kuntajohtajat ja yhteistyöjohtaja selostavat ke-
vään edunvalvontatapaamisia ja edunvalvonnan toimenpiteitä. 
 

Liite 18 KUUMA-seudun edunvalvontatapaamiset ja -toimenpiteet kevääl-
lä 2020 / Antti Kuusela 
 

Esitys: KUUMA-johtokunta merkitsee selostuksen tiedoksi. 
 

Päätös: KUUMA-johtokunta merkitsi selostuksen tiedoksi. 
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19 §  MUUT ASIAT 
 
KUUMA-seudun asuntomessuprojekti. 
 

− KUUMA-seudun asuntomessutyöryhmän puheenjoh-
taja, elinvoimajohtaja Kristiina Salo Tuusulan kunnasta an-
taa tilannekatsauksen. 
 

Liite 19 Elämä on grillijuhla markkinointikonsepti / Kristiina Salo 
 
KUUMA-seutu liikelaitoksen uudet nettisivut. 

− Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela esittelee KUUMA-seutu 
liikelaitoksen uudet nettisivut. 

− www.kuuma@kuuma 
 
 

Esitys: KUUMA-johtokunta käsittelee ja merkitsee tiedoksi muut asiat. 
 

Päätös: KUUMA-johtokunta käsitteli muut asiat ja merkitsi selostuk-
set tiedoksi 
 
 
  

http://www.kuuma@kuuma
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20 §  SEURAAVAT KOKOUKSET 
 

Esitys: Seuraava KUUMA-johtokunnan kokous. 
 

Päätös: KUUMA-johtokunta merkitsi seuraavan kokouksen 24.9.2020, 
klo 18.00 tiedoksi. 
 

 
 

 
  

 
  

KUUMA-johtokunta 2020 / kevät 

to 12.3.2020 klo 18.00 -   Tuusula 

to 28.5.2020, klo 18.00 -  Tuusula,                                        

ke 10.6.2020 - kokous pidetään Teams-kokouksena 

 
 

syksy 

to 24.9.2020, klo 18.00-   Tuusula 

to 26.11.2019, klo 18.00- Tuusula 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
§13 
 
Oikaisuvaatimusohje 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdis-
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Tiedoksisaanti 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte-
tä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä 
päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan. 
 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä 
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavusta-
ja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. 
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. 
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakir-
jan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Keravan kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä 
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse tai sähköpostilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja: 
KUUMA-seutu –liikelaitoksen johtokunta 
PL 123 (Kauppakaari 11) 
04201 Kerava 
Sähköposti: kuuma@kuuma.fi 
 
Muutoksenhakukielto 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
§10-12 ja §14-20 
 

 
 


