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Valtuustopuhe 24.11.2014 

Vantaan budjetissa ensi vuodelle ei ole onneksi nyt tarvetta palveluleikkauksiin vaan edetään 
aiemman TVO suunnitelman mukaan. Kukaan ei ole esittänyt edes veronkorotusesityksiä kuten 
aiempina vuosina.  
Talouden vakava haaste on väestön ikääntyminen ja lakisääteisten velvoitteiden lisääntyminen. 
etenkin sosterin osalta. Valtionosuusleikkaukset jatkuvat ja vaikka uusi valtionosuusmuutos toisikin 
Vantaalle lisää rahaa n. puolen veroprosentin verran siitä ei hyötyä tule kovin paljon.  
Uusia kaupunginosia rakennetaan ja väestö lisääntyy yli 2000 asukkaan vuosivauhtia. Ei ole 
kuitenkaan syytä unohtaa meidän vanhoja asuinalueita. Niiden kehittämistä on jatkettava ja myös 
ympäröivät asuinalueet on pidettävä palvelujen saatavuuden piirissä. On muistettava että edelleen 
on tuhansia kotitalouksia ilman toimivaa vesi, - ja jätevesijärjestelmää kaupungin- alueella. Tähän 
pitää vakavasti tulla korjaus ja edunvalvontaa on jämäköitettävä HSY:n osalta.  
HSL:n suhteen sama asia. On turvattava liikenteellisesti palvelujen saatavuus koko Vantaan alueella 
sekä työmatkaliikenteen sujuvuus.  
Kehäradan rakentamisen myötä tullaan karsimaan bussilinjoja ja siirtymään yhä selvemmin 
syöttöliikenteeseen juna- asemille. Kaikki työ, - tai opiskelupaikat eivät sijaitse juna- asemien 
vieressä joten liikkumista yleisillä kulkuvälineillä ei saa tehdä vaikeaksi liian monilla 
välinevaihdoilla. Se lisää yksityisautoilua ja ruuhkia pääkaupunkiseudulla, joista juuri halutaan 
eroon. Itä- Vantaata etenkin Hakunila, Päiväkumpu, Nikinmäki akselilla ei junaliikenne palvele 
joten sieltä pitää olla toimivat bussiyhteydet myös Helsingin suuntaan. 
Hakunilan suuralueen kehittäminen on jäänyt monen muun aluekeskuksen varjoon edellisinä 
vuosina. Sieltä on karsittu palveluja vaikka väestörakenne olisi edellyttänyt panostamista 
nimenomaan sosiaalisesta näkökulmasta. Olisiko nyt jo Hakunilan vuoro. 
Destian alue on toiveissa lähteä rakentumaan ja saadaan lisää asukkaita alueelle. Josko tämä 
laukaisisi ikuisen ongelman eli sen sijaan että Bussivarikolle etsitään aktiivisesti uutta paikkaa 
kuten joka vuosi se vihdoin löydettäisi ja mahdollistaisi uuden kauppakeskuksen suunnittelun 
alkamisen todenteolla. 
Hyviäkin asioita alueella tapahtuu . Hakunilan Terveys- asemapalvelu otetaan omaan käyttöön ja se 
tulee olemaan eräänlainen pilottikohde. Kuusijärven ulkoilu, - ja virkistysaluetta kehitetään myös 
ostamalla ympäröiviä’ maa- alueita laajentamis, - ja parannustarpeisiin. Vaaralan hiekkakuoppien 
osalta Helsingin ja Vantaan rajalla on yhdessä Helsingin kanssa suunnitteilla kunnostaa alue 
virkistyskäyttöön. Tästä odotetaan paljon. 
Hakunilan helmiin kuuluva Håkansbölen kartanoalue on ikävästi jätetty oman onnensa nojaan ja 
ensivuonna kaupunki on luvannut miettiä sen käytön parantamista mikä on alueen asukkaiden 
toiveissa vahvasti. Toivottavasti kaupungin tuella ja asukkaiden aktiivisuudella saadaan kehitystä 
vauhditettua. 
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