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HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS

Pöytäkirja

Kokousaika ja - paikka

13.8.2020 kello 10.30 – 11.40, etäkokous (Teams)

Asiat
1

Yhteistyökokouksen kokoonpanon muutokset, merkitään tiedoksi

2

Porvoon ja Lohjan kaupunkien esitys tulla kutsutuiksi Helsingin seudun yhteistyökokouksen toimintaan, lähetekeskustelu

3

Helsingin seudun päivitetty yhteistyösopimus, keskustelu

4

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen
sopimuksen 2020 – 2031, hyväksyminen

5

Muut ajankohtaiset asiat

Läsnä
Helsinki
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs
Kaupunginhallituksen jäsen Anni Sinnemäki
Espoo
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kai Mykkänen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula
Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
Vantaa
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala
Kaupunginvaltuuston jäsen Antero Eerola
Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä
Kauniainen
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tapani Ala-Reinikka
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veronica Rehn-Kivi
Kaupunginjohtaja Christoffer Masar
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Järvenpää
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eemeli Peltonen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu
Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen
Nurmijärvi
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen
Kunnanjohtaja Outi Mäkelä
Tuusula
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kati Lepojärvi, kokouksen puheenjohtaja
Kerava
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Marja Suomela
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Samuli Isola
Kaupunginkamreeri Teppo Verronen
Mäntsälä
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heta Ravolainen-Rinne
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapio Havula
Pornainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Liljan-Kukka Runolinna
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Virkki
Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo
Hyvinkää
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Irma Pahlman
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Annika Kokko
Kaupunginjohtaja Jyrki Mattila
Kirkkonummi
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi
Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio
Vihti
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eerikki Viljanen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuija Sundberg
Kunnanjohtaja Erkki Eerola
Sipoo
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Vestman
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvist
HSL
Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Osastonjohtaja Sini Puntanen
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Sihteeristö
Yhteysjohtaja Inga Nyholm, pääkaupunkiseutu (Helsinki), kokouksen sihteeri
Kaupunginsihteeri Mari Immonen, pääkaupunkiseutu (Espoo)
Yhteyspäällikkö Paula Harju, pääkaupunkiseutu (Vantaa)
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela, KUUMA-kunnat

1
Muutokset yhteistyökokouksen kokoonpanossa
Espoon toiseksi edustajaksi yhteistyökokoukseen on nimetty valtuuston puheenjohtaja Kai
Mykkänen ja Tuusulan toiseksi edustajaksi on nimetty valtuuston puheenjohtaja Kati Lepojärvi. Yhteistyökokouksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana, joka edustaa KUUMAseutua, toimii KUUMA-seudun puheenjohtajana toimivan kunnan valtuuston puheenjohtaja. Vastaavasti yhteistyökokouksen toisena varapuheenjohtajana toimii Espoon valtuuston
kulloinenkin puheenjohtaja.
Päätös: Merkittiin tiedoksi muutokset kokoonpanossa ja todettiin, että Lepojärvi toimii yhteistyökokouksen 1.varapuheenjohtajana ja Mykkänen 2.varapuheenjohtajana.
2
Porvoon ja Lohjan kaupunkien esitys tulla kutsutuiksi Helsingin seudun yhteistyökokouksen toimintaan
Porvoon ja Lohjan kaupungit ovat 29.6.2020 toimittaneet Helsingin seudun yhteistyökokoukselle esityksensä tulla kutsutuiksi mukaan Helsingin seudun yhteistyökokouksen toimintaan. Porvoo ja Lohja katsovat, että alue-, väestö- ja yhdyskuntarakennetta, kasvua,
kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä asumista, liikkuvuutta ja asiointia kuvaavien tilastollisten
tunnuslukujen valossa kaupungit ovat kiinteä osa metropolialuetta ja niiden kytkeytyminen
osaksi metropolialuetta toisi mukanaan useita hyötyjä.
Päätös: Merkittiin kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän selostus ja asiasta käyty lähetekeskustelu tiedoksi. Päätettiin, että asiasta laaditaan syksyn 2020 aikana selvitys, jossa arvioidaan
mitkä olisivat Porvoon ja Lohjan liittymisen tarkemmat vaikutukset mm. yhteistyön, sen tavoitteiden, organisoitumisen ja muiden esiin nousevien asioiden osalta. Selvitys toteutetaan Helsingin seudun yhteistyökokouksen sihteeristön toimesta yhteistyössä HSL:n kanssa. Selvitys toteutetaan siten, että sitä ehditään käsitellä seudun kunnissa. Valmistumisen
jälkeen se tuodaan HSYK:in käsiteltäväksi.
3
Helsingin seudun päivitetty yhteistyösopimus
Helsingin seudun kuntien yhteistyö perustuu vuonna 2005 hyväksyttyyn yhteistyösopimukseen, jossa on sovittu mm. yhteistyön tavoitteista, organisoinnista, periaatteista ja menettelytavoista. Sopimusta on päivitetty seudun kunnan- ja kaupunginjohtajien 23.10.2019
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toimeksiantoon perustuen teknisesti sekä rakenteeltaan. Sisällöltään ehdotettu sopimus
vastaa pitkälti aiempaa sopimusta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän selostus uudesta yhteistyösopimuksesta ja todettiin sopimukseen tehdyt muutokset tarkoituksenmukaisiksi. Päätettiin
hyväksyä uusi sopimus sen jälkeen, kun yhteistyökokous on päättänyt kantansa kohdassa 2
mainittuun Porvoon ja Lohjan esitykseen. Tämän jälkeen yhteistyösopimus siirtyy käsiteltäväksi kaikkiin seudun kuntiin ja hyväksymisen jälkeen se tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi.
4
Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 20202031 hyväksyminen
Ympäristöministeriö asetti Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2020 – 2023 neuvotteluryhmän 5.12.2018. Neuvotteluryhmään kuuluivat jäsenet Helsingin, Espoon, Vantaan ja Hyvinkään kaupungeista, Nurmijärven kunnasta, HSL:stä, Uudenmaan ELY-keskuksesta sekä ympäristöministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä,
Väylävirastosta ja ARA:sta ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.
Neuvottelutulos valtion ja Helsingin seudun kuntien välisestä MAL-sopimuksesta vuosille
2020-2031 saavutettiin 2.6.2020. Sopimus tulee voimaan kaikkien sopijaosapuolten hyväksyttyä sen. Tavoitteena on, että sopimus voitaisiin allekirjoittaa alkusyksystä 2020.
Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus perustuu Helsingin seudun 14 kunnan ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Sopimuksen tavoitteena on mm. vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä, kumppanuutta seudun kuntien ja valtion välillä sekä osapuolten sitoutumista seudun kehittämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteet luovat edellytyksiä mm. seudullisesti tarvetta vastaavalle monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja –investointien ja maankäytön yhteensovittamiselle.
Sopimuksessa määritellään tavoitetila 12-vuotisen sopimuskauden osalta Helsingin seudulle sekä kehityspolku tämän tavoitetilan saavuttamiseksi. Pidemmän aikavälin tavoitteet ovat voimassa 2020-2031. Sopimuksessa esitettävät konkreettiset toimenpiteet koskevat sopimuskauden ensimmäistä nelivuotisjaksoa 2020-2023. Sopimus uusitaan vuoden
2023 loppuun mennessä siten, että sen tavoitetila ja toimenpidepolku tarkistetaan ja
täsmennetään suhteessa kansainvälisiin, kansallisiin ja seudullisiin tavoitteisiin. Samalla
sovitaan vuosille 2024-2027 ajoittuvista konkreettisista toimenpiteistä.
Sopimuksen lähtökohtana on Helsingin seudun maankäyttö, asuminen ja liikenne 2019 suunnitelma (MAL 2019), joka on valmisteltu yhteistyössä seudun kuntien, HSL:n sekä valtion ympäristö- ja liikennehallinnon toimijoiden kesken.
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Valtio-osapuolten sitoutuminen sopimukseen määritellään valtioneuvoston periaatepäätöksellä, jossa linjataan valtion tahtotila ja tuki julkisen talouden suunnitelman ja talousarvioiden puitteissa. Valtion rahoitustoimenpiteet edellyttävät eduskunnan päätöstä.
Valtion ehtona tähän sopimukseen sitoutumiselle ja siihen sisältyvien rahoitustoimenpiteiden toteuttamiselle on, että kunnat ovat omalta osaltaan toteuttaneet sopimukseen sisältyvät ja kuntien toimivallassa olevat toimenpiteet. Kuntien sitoutuminen sopimukseen
edellyttää vastaavasti, että valtio on toteuttanut sopimuksessa sovitut toimenpiteet.
Sopimuksen toteutumista seurataan vuosittain.
Päätös: Merkittiin tiedoksi apulaispormestari Sinnemäen selostus MAL-sopimuksen neuvottelutuloksesta. Yhteistyökokous päätti osaltaan hyväksyä valtion ja Helsingin seudun
kuntien välisen MAL-sopimusta koskevan neuvottelutuloksen 2.6.2020 ja suosittaa sen
hyväksymistä kunnille.

5
Muut ajankohtaiset asiat
Päätös: Muita ajankohtaisia asioita ei ollut.

Pöytäkirjan liitteet:
Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus,
neuvottelutulos 2.6.2020 (Pöytäkirjan liite 1).
Maankäytön ensisijaiset vyöhykkeet (MAL-sopimuksen liite) (Pöytäkirjan liite 2).
Asuntotuotannon kuntakohtaiset tavoitteet sopimuskaudella 2020-2023 (MAL-sopimuksen
liite) (Pöytäkirjan liite 3).

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kati Lepojärvi
Kokouksen puheenjohtaja

Yhteysjohtaja Inga Nyholm
Kokouksen sihteeri

