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ALUEELLISET PALVELUT 
SÄILYTETTÄVÄ 
 
Alueellisia keskustoja tulee kehittää 
hallitusti eikä palveluja saa enää yhtään 
vähentää. Pankkipalvelut, postit, kirjastot, 
terveysasemat ja sosiaalipalvelut pitää 
säilyttää myös kaikilla vanhoilla alueilla. 
Kun palveluja keskitetään 
vähimmäisvaatimus on niiden hyvä 
tavoitettavuus julkisilla liikennevälineillä. 

Hakunilan terveysasemalla Attendo 
Medonen vastatessa palveluista ei 
puhelinjärjestelmä ole toiminut toivotulla 
tavalla ja on ollut ajanjaksoja, jolloin 
takaisinsoiton tekniikka on pettänyt. 
Henkilökunnan vaihtuvuus on myös ollut 
ongelmana. 
Tilannetta on syytä seurata myös jatkossa. 
Ulkoistamisen ehtona oli palvelun 
parantuminen, joten lääkärin 
vastaanotolle tulee myös jatkossa päästä 
nopeammin. 

Hakunilan postin puolesta olimme Itä-
Vantaan lähetystön mukana vierailulla 
Itellan verkostojohtaja Anna Lehtosen 
luona. Tilaisuudessa luovutettiin 
Hakunilan postin lakkautusta vastustava 
nimiadressi ja nettiadressi, joissa oli 
yhteensä 3400 allekirjoitusta. Kaupungin 
edustajat ja Itella ovat sittemmin käyneet 
neuvotteluja korvaavan paikan 
löytämiseksi palvelujen turvaamiseksi.  

Långmossebergenin 
jätteenpolttolaitoksessa Uudenmaan 
ympäristökeskuksen lupapäätöksen 
30.12.2009 mukainen vaihtoehto tulee 
pitää voimassa. Laitoksessa ei saa polttaa 
muuta kuin ympäristölupapäätöksen 
mukaista syntypaikkalajiteltua sekajätettä 
enintään 340 000 tonnia vuodessa. 

Erilliskerättyjen ongelmajätteiden hävitys 
tapahtuu kuten tähänkin asti. 
Ympäristö- ja päästömääräysten  
noudattamista on valvottava ja 
häiriötilanteissa on oltava valmius 
laitoksen pysäyttämiseen. 
 

Vantaa ei kannattanut Helsingin, 
Vantaan, Espoon, Kauniaisen ja Sipoon 
yhteenliittymistä. Näin suuressa kunnassa 
asukkaiden demokraattista 
vaikutusmahdollisuutta ei olisi pystytty 
takaamaan eikä palvelujen saatavuutta 
merkittävästi parantamaan. Asiointi- ja 
työssäkäyntialueitakin oli arvioitu vain 
keskuskaupunkien näkökulmasta. 
Työpaikkaliikenne suuntautuu Vantaalle 
ja muihin kuntiin myös Helsingistä.  
Pääkaupunkiseudun kunnissa voidaan 
palvelut järjestää ja niitä käyttää yli 
kuntarajojen, kunhan ne järkevästi 
yhteistyössä suunnitellaan. Uudistusta 
pitää täydentää selvityksillä siitä, miten 
palvelut kunnissa tullaan järjestämään 
terveys-, sosiaali- ja koulutustoimen osalta 
palvelujen varmistamiseksi myös kuntien 
reuna-alueilla.  

Tarvetta kuntaliitoksiin on ehkä joissain 
kunnissa, mutta pääkaupunkiseudun isot 
kaupungit ovat jo nyt asukasluvuiltaan 
suuria ja kasvavia. Kaksiportainen 
seutuhallinto johon kehyskunnat 
Helsingin, Vantaan ja Espoon lisäksi 
kuuluvat on selvitettävä. 
Vantaan kaupungin vastaus 
kuntaministeri Henna Virkkuselle puoltaa 
tätä näkökantaa. 
 
Tarja Eklund  
Valtuuston 1. varajäsen 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen 
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JULKISILLA SIPOONKORPEEN? 
 

Kesällä 2009 Metsähallitus teki 
kävijätutkimuksen Sipoonkorvessa. 
Tutkimuksen mukaan kävijöistä lähes 
kaikki olivat tulleet lähialueilta ja puolet 
Vantaalta. Suosituin kohde oli Vantaan 
puolella Sotungin kylässä sijaitseva 
Bisajärven–Kalkkiruukin–Högbergetin 
alue. Tyypillinen kävijä oli omalla autolla 
ja pienessä seurueessa paikalle saapunut, 
keski-ikäinen ja korkeasti koulutettu 
päiväkävijä.  

Bussilla paikalle ei ollut saapunut 
yksikään, vaikka esimerkiksi Linjat 69 ja 
742 ajavat Sotungin kylän läpi 
kävelymatkan etäisyydellä Sipoonkorven 
suosituimmasta kohteesta. Sipoonkorpeen 
voi tulla myös Lahdentien ja sen 
bussiyhteyksien varressa sijaitsevan 
Kuusijärven kautta. Vantaan kaupunki 
onkin jo käynnistänyt suunnittelutyön 
turvallisen yhteyden rakentamiseksi 
Kuusijärveltä Vanhan Porvoontien yli 
Sipoonkorpeen ja tarjonnut Kuusijärveä 
Luontokeskuksen paikaksi ja 
Sipoonkorven portiksi. 

Jotta omalla autolla Sipoonkorpeen 
saapuvien määrää saataisiin vähennettyä, 
olisi HSL:n jotenkin markkinoitava näitä 
bussilinjoja. Yksi ”markkinointikikka” 
voisi olla 742:n ristiminen Luontolinjaksi 
esikuvana pääkaupunkiseudun kampukset 
yhdistävä Tiedelinja. Linjat 742 ja 506 
leikkaavat muuten toisensa sopivasti 
Viikin biokeskuksessa Infokeskus 
Koronan kohdalla.  

Ensimmäiseksi HSL:n pitäisi kuitenkin 
päivittää Reittiopas-palveluaan. Palvelu ei 
vielä tunnista hakusanana Sipoonkorven 
kansallispuistoa. Palvelu kyllä tunnistaa 
Nuuksion kansallispuiston, vaikka 

Sipoonkorpi on sitä paljon helpommin ja 
nopeammin julkisilla liikennevälineillä 
saavutettavissa. Kun matka 
Rautatientorilta Nuuksioon junalla, 
bussilla ja jalan vie Reittioppaan mukaan 
puolestatoista tunnista kahteen tuntiin, voi 
742:lla ja jalan päästä esimerkiksi 
Kalkkiruukin luontopolun varteen jo 40 
minuutissa ja lähtöpisteeseenkin tunnissa. 
Kävijävirtojen ohjailussa Reittiopas-
palvelulla voi olla suurikin merkitys. 

Nyt Sipoonkorpeen pääsee Helsingin 
keskustasta vain kumipyörillä, mutta 
lähitulevaisuudessa matka voi taittua 
raiteilla. Helsinki, Vantaa ja Sipoo ovat 
parhaillaan laatimassa yhteistä 
yleiskaavaa Östersundomin alueelle. 
Östersundom-toimikunta on ajamassa 
vaihtoehtoa, jonka mukaan Sipoonkorven 
ja merenrannan väliin rakennettaisiin 
väkiluvultaan Lappeenrannan kokoinen ja 
viidellä metroasemalla varustettu 
pientalokaupunki. Metroasemista 
ensimmäinen tultaisiin tämän vaihtoehdon 
mukaan rakentamaan Kehä III:n ja 
Uuden Porvoontien liittymän tuntumaan 
Länsisalmeen. Kun metron tueksi 
rakennettaisiin vielä Kehä III:n 
suuntaisesti Vuosaaresta Hakunilan 
kautta Tikkurilaan kulkeva pikaraitiotie, 
tulisi Länsisalmen asemasta merkittävä 
liikenteen solmukohta. Täällä Vantaan 
puolella on otettu esille myös vanha idea 
itämetron jatkamisesta Hakunilaan. 

Sipoonkorven suojelun näkökulmasta 
Östersundomin alueen massiivinen 
rakentaminen on tietenkin ongelma. 
Kansallispuistosta uhkaa tulla yli 70 000 
asukkaan lähivirkistysalue. 
 
Toni Heikkinen, Sotunki 
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ON TÄRKEÄÄ PYSÄYTTÄÄ 
VANTAAN VELANOTTO  
 

Toteutusta sen sijaan on tarpeen miettiä 
tarkemmin. Varsinkin kun vuosia on 
tolkutettu että ei ole mitään hätää, kun 
velkaa on otettu investointeihin.  

Luontokoulun lakkautuksesta on tullut 
kaupungille syystä huomautuksia, mutta 
on muitakin säästöesityksiä, joita ei 
huolestumatta voi lukea. Säästöt jotka 
kohdistuvat vanhus- ja 
vammaispalveluihin eivät ole oikein. 
Sosiaali- ja terveystoimen osalta usean 
säästöpäätöksen perässä lukee 
mahdollisesti aiheutuvien ongelmien ja 
riskien mahdollisuus.  

Perhepalveluihin kohdistuvat säästöt 
toimeentulomaksujen käsittelijöiden sekä 
sosiaaliohjaajien osalta ja lastensuojelun 
piiriin kuuluvien asioiden käsittelyssä 
koskevat ihmisiä, joilla on muutenkin 
tarpeeksi vaikeaa. Syrjäytymisen ehkäisyn 
laiminlyönti nyt maksaa moninkertaisesti 
enemmän tulevaisuudessa, joten puheita 
lapsille jäävästä velkataakasta voi 
tarkastella tässäkin valossa. Laiminlyönnit 
voivat johtaa arvaamattomiin seurauksiin 
esim. perheväkivallan muodossa. Kysymys 
on siis myös yhteiskuntarauhan 
säilyttämisestä. 

Ei myöskään käänteinen kilpailutus ja 
palvelusetelien käytön lisääminen tuo 
kokemuksen mukaan säästöjä pidemmällä 
aikavälillä. Koulutoimen osalta 
vanhempien huolen voi ymmärtää koskien 
kouluavustajia tai erityisopetusta 
tarvitsevia lapsia. 

Toteutetaan lukuisat esitetyt säästötoimet, 
jotka voidaan turvallisesti tehdä 
vaarantamatta välttämättömiä 
peruspalveluja. Esimerkiksi 

aloittamattomia investointeja voidaan 
lykätä ja uusillakin asuinalueilla voidaan 
hidastaa rakentamista. 

Kuntarakenneuudistuksen toteutukseen 
ja seutuhallintoselvitykseen sisältyy 
kuntien tehtävien ja palvelujen 
rahoituksen uudelleen arviointi. 
Vanhuspalvelulain sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämislaki tuo 
muutoksia. Näistäkin syistä olisi järkevää 
katsoa myös tämä puoli ennen 
sitoutumista sellaisiin päätöksiin, joista 
tiedetään jo etukäteen seuraavan vain 
vaikeuksia.  
 
Tarja Eklund 
 
 

 
 
 

 
ITÄ-VANTAAN KUULUMISIA 

on Itä-Hakkilan Sosialidemokraattien 
paperinen tiedotuskanava. 

 
Käy katsomassa myös kotisivujamme 

www.sosdem.info  
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Hyvä Vantaa- vantaalaisille  
Tarja Eklund   
Vantaan SDP:n kunnallisvaaliehdokkaana  
         
Nuorten tulevaisuus sekä vanhusten turvallinen 
vanhuus ovat minulle tärkeitä asioita.  
Samoin luontoarvojen vaaliminen myös  
kaupunkiympäristössä 
 
 
 

Leipomotyöntekijä, Itä- Hakkilan Sosialidemokraattien puheenjohtaja. 
Valtuustotyöskentely on tullut tutuksi 4 vuoden ajalta toisena ja ensimmäisenä varavaltuutettuna. 
Valtuustoaloitteita olen tehnyt mm. Kuusijärven valuma-alueen suojelusta, vanhuspalvelulakiin 
saatavista henkilömitoituksista ja vanhusten oikeudesta liikuntaan jos kunto sen sallii.  
Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenyys on tukenut työskentelyä kuten myös Vantaan 
yhteisenseurakuntaneuvoston sekä valtuuston ja Hakunilan seurakuntaneuvoston jäsenyys. 
Puoluekokousedustajana olen ollut 2010 ja 2012 ja eduskuntavaaliehdokkaana 2011 
SDP:n puoluevaltuuston Uudenmaan ryhmän 1 varajäsen. 
HOK- Elannon edustajiston jäsen. 
Ammattiyhdistystoiminnassa olen ollut SEL ry:n valtuustossa sekä nykyään työttömyyskassan 
hallituksen varajäsenenä Uudenmaan naispiirihallituksen varapuheenjohtajana toimiminen sekä  
2-vuotiaan Alisa tytön kanssa puuhailu antavat voimaa muuhun poliittiseen toimintaan. 

    
Hannele Halonen 
Vantaan SDP:n kunnallisvaaliehdokas  
Taloushallintoasiantuntija 
Tradenomi Ylempi / Ammattikorkeakoulu -tutkinto.  
 
Äitinä ja isovanhempana sekä vanhempainyhdistys 
aktiivina olen kymmeniä vuosia hoitanut että edistänyt lasten ja 
nuorten asioita. 
 
Vastuullisia valintoja tehdään arjen aitojen tekojen puolesta! 
 
Tavoitteena on  yhdessä koko puolueen kanssa kunnallisvaaleissa 
voittaminen! 
 
 

Ehdottoman tärkeitä asioita ovat mielestäni oikeus työhön ja hyvään työelämään, toimivat julkiset 
palvelut ja viihtyisän- turvalliset asuinympäristöt, lapsista, nuorista ja vanhuksista huolehtiminen, 
ympäristöongelmien poistaminen sekä ja hyvän kasvatuksen ja sivistyksen vaaliminen. Valta 
puolueessa kuuluu jäsenistölle, jota yhdistävät vastuu yhteisistä arvoista, yhteisesti päätetyt säännöt ja 
vapaaehtoinen järjestötyö. Kaupunkia asuinympäristöämme voimme muuttaa parempaan suuntaan. 
Tarvitaan vain rohkeutta tehdä yhdessä hyviä päätöksiä ja näin me voimme yhdessä toteuttaa 
tavoitteitamme.  

Kunnallisvaalit Su 28.10.2012 / Ennakkoäänestys Ke 17. - Ti 23.10.2012 


