KUNNILLA AVAINROOLI ALUEEN KASVUN LUOJINA
JA TOIMIVAN ARJEN VARMISTAJINA

AT

JA KUNN

UUSIMAA ITÄMEREN
ALUEEN KÄRKEEN

Uusimaa tavoittelee Itämeren alueen kärkipaikkaa vuonna 2040. Kunnilla on avaintoimijoina iso vastuu
luoda alueelle kasvua, asukkaille toimivaa arkea ja luontoa säästäviä ratkaisuja. Kaavoitus ja tiiviit
innovatiiviset yhdyskunnat nostetaan avainasioiksi.
Teksti: Hannu Taavitsainen

Uusimaa-ohjelma kurottaa pitkälle ja
korkealle. Vuonna 2040 Uusimaa on
Itämeren alueen kärjessä luotaessa taloudellista kasvua ja asukkaille toimivaa
arkea. Kolmas kärki on se, että alueen
toiminnat järjestetään luonnon ja talouden kannalta kestävästi.

Globaalit haasteet,
avarampaa ajattelua
Kun Uusimaa rakentaa tulevaisuuttaan, lähtökohtana ovat globaalitalous
ja sen tuomat haasteet. Uusimaa-ohjelman perustana on se, että alueen vahvuus syntyy valinnoista, keskittymisestä olennaiseen.
Uusimaa on Suomessa vahva toimija, mutta kasvua rajoittaa se, että si-

säiset markkinamme ovat pienet. Siksi tarvitaan laajempia näkökulmia ja
markkinoita.
Uusimaa-ohjelmassa näkökulmaksi nostetaan Helsingin, Pietarin ja Tallinnan alueiden muodostama tulevaisuuskolmio sekä alueen läpi Pietarista
Turkuun ja Tukholmaan ulottuva kasvukäytävä. Kaksoiskaupunki TallinnaHelsinki on käytännössä jo syntynyt.
Lisäksi näkökulmia avartaa Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden alueiden
varaan rakentuva kehityskolmio. Se kuvaa laajaa metropolimaakuntaa ja koko metropoliajattelun dynamiikkaa.
Pääkaupunkiseudulle puolestaan hahmottuu kärkikolmio, jonka muodostavat
Espoon tiede-, taide- ja talouskeskittymä (T3), Helsingin Viikki–Biomedicum–

Pasila–Kalasatama-aluekokonaisuus ja
Vantaan Aviapolis. Länsi-, Keski- ja ItäUusimaa liittyvät kärkikolmioon omilla
vahvuuksillaan ja muodostavat Uudenmaan kasvukolmion.
Uusimaa on Suomen talouden keskus. Vahvuuksina ovat osaava väestö,
kansainvälisesti tasokas tutkimus- ja
koulutusympäristö sekä monipuolinen
yritystoiminta. Yhdessä ne muodostavat vahvan pohjan innovaatioille myös
tulevaisuudessa.

Älykästä kasvua ja
eheämpiä yhdyskuntia
Uusimaa-ohjelma asettaa alueen tärkeäksi strategiseksi kehittämistavoitteeksi sen, että Uusimaa turvaa asemansa
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Uusimaa (keltainen
kolmio) on osa Helsingin,
Pietarin ja Tallinnan
alueiden muodostamaa
tulevaisuuskolmiota (vihreä).
Häme, Päijät-Häme ja
Uusimaa muodostavat
puolestaan kehityskolmion
(harmaa), joka kuvaa laajaa
metropolimaakuntaa ja
koko metropoliajattelun
dynamiikkaa. Alueen ytimessä
on kärkikolmio (sininen).

älykkään ja kestävän kasvun paikkana. Uusimaa
kuuluu 2040 Euroopan johtaviin alueisiin.
Jotta älykkään ja kestävän kasvun tavoite
toteutuu, Uudenmaan on saatava alueen koko
potentiaali käyttöön. Erityishuomio on suunnattava kolmeen suurimpaan innovaatiokeskittymään. Espoo, Helsinki ja Vantaa saavat
kansainvälisestikin merkittäviä investointeja
ja ne tarjoavat hyvän kasvualustan innovaatioille. Oikealla politiikalla koko Uusimaa voi
hyötyä niistä.
Kuntien vastuulle asettuvat myös asukkaiden arkea koskevat tavoitteet. Uudenmaan
joukkoliikenne tulee saada toimimaan älykkäästi, yhdyskuntarakenne tulee eheyttää ja
nostaa Uusimaa alueeksi, jolla asukkaiden ja
perheiden elinolot ovat maailman kärkeä.

Järkeä kaavoitukseen,
energiamalli muuttuu
Kuntien kaavoitus nousee Uusimaa-ohjelmassa avainasemaan monin tavoin. Jos kunta kykenee luomaan eheää ja tiivistä yhdyskuntarakennetta, se helpottaa arjen toimivuutta.
Samalla energiankulutus pysyy pienenä eikä
tarvita paljon kallista infrastruktuuria.
Tiiviiksi kaavoitetut yhdyskunnat takaavat
sen, että pellot ja metsät säilyvät perustuotannossa ja palvelevat virkistystoimintaa sekä
monimuotoisuutta. Kaavoituksen tulee tukea
myös elinkeino- ja innovaatiotoimintaa, keskittymiä. Yhdyskuntarakennetta kehitetään sijoittamalla asumista, palveluja ja työpaikkoja
limittäin.
Tarve siirtyä resurssitehokkaisiin toimintatapoihin tuo valtavat tulevaisuushaasteet
kunnille ja asukkaille. Uusimaa-ohjelmassa
avainvalinnaksi
nostetaan kes- Alueelle laaditaan
maakunnallinen
tävä luonnontalous. Tavoitteeviherstrategia.
na on puhdas ja
kaunis Uusimaa, jonka luonto ja luonnonvarat
säilyvät monimuotoisina. Alueelle laaditaan
maakunnallinen viherstrategia.
Vesien ja erityisesti Itämeren tila halutaan
paremmaksi. Avaintavoitteena on hiilineutraali Uusimaa 2050 mennessä ja tätä varten
laaditaan erityissuunnitelmaksi tiekartta. Hiilineutraalius on myös mahdollisuus, koska kaikki fossiiliset polttoaineet ovat tuontitavaraa.
Energiajärjestelmään on tehtävä isoja muutoksia: aurinkoenergialle, tuulivoimalle ja bioenergian tuotannolle on Uudellamaalla erinomaiset edellytykset.

– Puhdas ja kaunis Uusimaa on yksi Uusimaaohjelman päästrategioista, Simo Juva korostaa.

LOHJAN SIMO JUVA:

UUSIMAA-OHJELMASSA ON
SELKEÄ YMPÄRISTÖPAINOTUS
Ympäristöpainotuksen selkeys
Uusimaa-ohjelmassa saa kiitosta.
Lohjan kaupunginjohtaja Simo Juva kertoo, että Uusimaa-ohjelman
valmisteluun sisältyi monta mielenkiintoista prosessia. Esimerkiksi
hän ottaa metropolialueen tulevaisuustarkastelun, jota tehtiin nimellä Siivet ja juuret. Metropolialue on erittäin laaja, mukana ovat myös
molemmat Hämeen maakunnat Uudenmaan ohella.
– Lopputuloksena on tiivis Uusimaa-ohjelma, Juva kiittelee. Lohjalle ilahduttavaa on etenkin se, että läntisen Uudenmaan keskus
kiinnittyy ohjelman avulla metropolialueeseen. Lohja haluaa olla osa
laajaa metropolialuetta.
Lohja on laajentunut lähes 50 000 asukkaan kaupungiksi, joka
ympäröi koko Lohjanjärveä. Lohjaa luonnehtivat taajamien ohella
teollisuus, laaja maaseutu ja 8500 kesäasuntoa. Lohja kuuluu myös
hiilineutraalisuutta tavoitteleviin pilottikuntiin HINKU-hankkeessa yhdessä 15 muun kunnan kanssa.
Lohjalla sijaitsee teollisuutta, muun muassa Uudenmaan ainoat
paperitehtaat. Simo Juvan tavoite on, että teollisuus pysyy ja kehittyy
Lohjalla samoin kuin koko Suomessa.
– Emme halua olla ekoniuhoja byrokraatteja, Juva huomauttaa.
Teollisuusjohtajat ovat hänen mukaansa hyvin ympäristötietoisia, sen
sijaan osalle ihmisistä ympäristöä säästävät ratkaisut ovat vielä vieraita. Uusimaa-ohjelma asettaakin tavoitteeksi levittää ympäristötietoisuutta. Kunnilla on tässäkin tärkeä tehtävä.

Laaja metropolialue kattaa
Uudenmaan ohella myös
Kanta-Hämeen ja PäijätHämeen maakunnat.
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