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Hakunilan aluetoimikunnalle vuosi 2006 on ollut toiminnallinen. Ensimmäistä kertaa 
aluetoimikunnan historiassa Hakunilassa lasketaan euroja, että alueraha riittäisi vuoden loppuun. 
Koko vuodelle budjetoitu summa 37.874 euroa uhkaa loppua ennen vuoden vaihdetta, ja se on 
pelkästään hyvä asia. Aluerahalla on saatu paljon aikaan menneen vuoden aikana. Aluerahan 
jakaminen on kuitenkin vain pieni osa aluetoimikunnan työstä.  
 
Aluetoimikunnan Sosialidemokraattiset jäsenet Seija Uitto Länsimäestä, Pekka Saastamoinen 
Hakunilasta, Tarja Eklund ja varapuheenjohtaja ja tiedottaja Olavi Lehtonen, molemmat Itä-
Hakkilasta, pitävät aluerahaa hyvänä alueen järjestöjen ja asukkaiden kannalta. Jokavuotiset alueen 
suurtapahtumat, Länsimäkipäivä, Hakunila- päivä ja Itä-Hakkilan kylärieha keräävät kukin satoja 
ihmisiä ympäristöstään tutustumaan alueella toimivien järjestöjen toimintaan ja pitämään hauskaa 
yhdessä. Yhteisöllisyys onkin kasvanut Hakunilan suuralueella tuntuvasti. Hyvänä esimerkkinä 
Myötätuulirockin ja aluetoimikunnan järjestämä yhteinen järjestyksenvalvojakurssi, joka tuli 
täyteen muutamassa päivässä. Jos alueella on järkkäreille hommia, on myös tapahtumia!  
Aluerahaa on tullut myös takaisin. Aluetoimikunnan harmiksi maahanmuuttajien turvallisuuden 
lisäämiseen tähtäävän projektin käynnistyminen ei toteutunut. Oikeusministeriö, jonka piti 
hakemuksen perusteella rahoittaa puolet hankkeesta, päätti olla myöntämättä rahoitusta, jolloin 
hanketta ei voitu toteuttaa. Hankkeella pyrittiin maahanmuuttajien turvallisuudentunteen, sekä 
kantaväestön ja maahanmuuttajien yhteisöllisyyden lisäämiseen. Alueella ei ole enää koettu 
ongelmia kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä.  
 
Pekka Saastamoisen mielestä Hakunila-seuran organisoima syksyinen kukkasipulien istutus oli 
upea esimerkki aluerahan oikeasta käytöstä. ’’Ympäristöä tulee huomioida enemmän’’, toteaa 
Pekka. Rahojen käytössä on ollut myös ongelmia. Avustusten jako on vienyt kohtuuttoman kauan 
kokousaikaa, johtuen osittain puutteellisista hakemuksista, osittain siitä ettei ymmärretä aluerahan 
käytön periaatetta: Se ei ole toiminta-avustusta ja tilaisuuksien pitää olla kaikille avoimia. 
Aluetoimikunta pitää kevään 2007 aikana koulutusta järjestöille aluerahan käytöstä.  
 
Kehityskuva ottaa vastaan liikenteen ja asumisen haasteita 
 
Hakunilan aluetoimikunta hyväksyi Hakunilan palvelualueen kehityskuvan vuodelle 2010 pienin 
muutoksin. Kehityskuva on jo neljäs aluetoimikuntien aikana. Kehitys lupaa Hakunilan alueelle 
hyvää ja kaunista tulevaisuutta, jos katsoo sitä yhdyskuntarakenteen kannalta. Hakkilan Akselin ja 
Vuosaaren sataman työpaikat ja niiden tuomat rahavirrat ovat hyvä asia, mutta on myös ongelmia, 
toteaa Olavi Lehtonen. ’’Teollisuuden, sataman ja Porttipuiston kauppakeskittymän 
liikenneongelmat tuntuvat jo nyt alueella lisääntyvänä liikenteenä. Vieressä kulkevat suomen 
vilkkaimmin liikennöidyt tiet, Kehä III ja Lahdenväylä tukkeutuessaan lisäävät alueen 
läpiajoliikennettä niin, että esimerkiksi Itä-Hakkilasta ei tahdo millään päästä vanhan lahdentien 
liikenteen sekaan ruuhka-aikoina. Suurena parannuksena asiaan olisi Itäisen Valkoisenlähteentien 
Lahdenväylän ylitys Hakkilaan suuntaisramppeineen Helsinkiin päin, sekä kiertoliittymä 



Kolohongan ostarin kohdalle’’, sanoo aluetoimikunnan varapuheenjohtaja Olavi Lehtonen, jonka 
aloitteesta aluetoimikunta teki kannanoton asian korjaamiseksi jo vuonna 2001.  
 
Sosiaali- ja terveystoimen aluehallinnon loputtua tämän vuoden vaihteessa tulee aluetoimikunnille 
uusi tapa toimia. Vieläkään ei tiedetä miten asiat järjestyvät. Ilmeisesti uusi malli tulee 
vaikuttamaan siten, että Vantaalla ei jaeta tammikuun kokouksissa aluerahaa lainkaan, vaan 
anomukset tultaneen siirtämään helmikuulle.. Ennen aluejohtaja esitteli aluetoimikuntien asiat, 
uudesta esittelijästä ei vielä ole tietoakaan. Aluetoimikunnan sosialidemokraatit ovat huolissaan 
asioiden ja päätösten keskeneräisyydestä, virkamiesesittelyn järjestämisestä, sekä siitä, että asiassa 
ei ole kuultu aluetoimikuntia lainkaan. Aluetoimikuntien asemaa tulisi jatkossa vahvistaa ja tuoda 
päätöksenteko lähemmäs kuntalaista. Alueen ihmisillä on paras tieto kuntalaisen hyvän elämän 
edellytyksistä, toteaa Seija Uitto.  
 
Varikko ja yleiskaava puhuttavat alueella.  
 
Tarja Eklund ja Olavi Lehtonen vastustavat bussivarikon rakentamista Kuusijärven läheisyyteen. 
Myös aluetoimikunnan aiempi kanta on pyörtänyt, ja useimmat aluetoimikunnan jäsenistä haluavat 
varikon jonnekin muualle kuin Kuusijärven naapuriin. Vantaan ainoa kunnollinen luonnonjärvi on 
uhattuna viiden senaatintorin kokoisella, 200 bussin jättivarikolla. Myös Itä-Hakkilan ja Lahdentien 
välissä oleva Rukinpyörän metsä on suunniteltu asuinrakentamiselle. Alueen asukkaat ja 
aluetoimikunta vastustavat tämän ulkoilumetsän kaavoittamista rakentamiseen. Toivottavasti nyt 
näytille tuleva kaava saadaan järkeistettyä ennen lopullista päätöstä. Alueen asukkaat ja järjestöt 
ovat hakeneet yhdessä virkamiesten kanssa korvaavia vaihtoehtoja.  
 
Pienistä ongelmista ja suurista asioista koostuva aluetoimikunnan työ on mielenkiintoista ja 
palkitsevaa. Tehdäänhän siinä oikeita asioita oman alueen kehittämiseksi, toteavat Hakunilan 
aluetoimikunnan jäsenet yhdessä. Ottakaa yhteyttä!  
 
Olavi Lehtonen 040-5001018 
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