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KUNTARAKENNEUUDISTUKSET 
 
Vantaan valtuuston vastauksessa 
kuntarakennelakiuudistukseen pidettiin tärkeänä 
huomioida metropolialue monikeskuksisena ja 
rakenteeltaan muusta maasta poikkeavana. 
Metropolialueen esiselvitykseen Vantaa vastaa 
rakentavasti:  
-Vantaa on valmis selvittämään Keravan ja 
Tuusulan kanssa Keravan ja Tuusulan eteläosien 
kuntaliitosta. 
-Vantaa on valmis selvittämään yhdessä Keski- 
uudenmaan kuntien kanssa 
kuntaliitosmahdollisuutta. 
-Vantaa on valmis selvittämään osakuntaliitosten 
mahdollisuuden Nurmijärven ja Tuusulan kanssa. 
-Vantaa on valmis selvittämään metropolihallinnon 
toteutumisen mahdollisuuksia ja olemaan mukana 
jatkoselvityksissä.  
 
Keski-Uudenmaan kuntien ehdotus selvittää 
keskenään jättikunnan synnyttämistä mieluummin 
kuin yhdistämisselvityksiä Vantaan tai Helsingin 
kanssa on keino vastustaa  metropolihallintoa. 
Mieli saattaa tosin muuttua selvityksen jälkeen kun 
mietitään oman kunnan ja kuntalaisten palvelujen 
asemaa uudessa suurkunnassa. 
 
Kehyskunnat eivät tunnu haluavan osallistua 
yhteisiin talkoisiin vuokra- asuntorakentamisen, 
liikenteen, maahanmuuttajien kotouttamisen ja 
ympäristöongelmien ratkaisemiseksi vaan edelleen 
valita veronmaksajat omalle alueelle. 
Työssäkäyntialueeksi kelpaa kyllä koko 
pääkaupunkiseutu. 
 
Vahvan metropolihallinnon tueksi demokratian ja 
osallisuuden kehittämiseen Vantaalla on jo 
olemassa aluetoimikunnat joiden kehittämisellä 
saadaan luonteva kanava kansalaisosallistumiselle. 
 
Samaan aikaan selvitettävänä olevat Sote- ja 
valtionosuusjärjestelmän uudistukset ovat isoja 
kokonaisuuksia. Ne vaikuttavat monelta osin 
kuntarakenteeseen joten selvitettävää riittää ihan 
kaikilla kunnilla. 

Kuntien tulisi ilmoittaa 30.11.2013 mennessä 
ministeriölle minkä kunnan tai kuntien kanssa ne 
selvittävät yhdistymistä. 
Kuntaliitos- ja osakuntaselvitykset tehdään 
1.7.2014 mennessä.. 
Pakkoliitoksilta lakiuudistus ei lupaa pelastaa vaan 
harkinnanvaraisuus on yhä mahdollista jos kunta ei 
palveluvelvoitteistaan selviä tai jos kuntaliitokset 
eivät muuten etene.  
 
Tätä eivät kunnat yleisesti toivo eivätkä halua 
paitsi Helsinki joka tavoittelee yhä kahden kunnan 
mallia pääkaupunkiseudulle jossa Helsinki, 
Vantaa, Sipoo, Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi 
ja Vihti liitettäisi yhteen. Jos tämä ei onnistu 
haetaan vahvaa metropolihallintoa.  
 
Valtuustoaloitteitani koskien:  
-Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaa,  
-Kuusijärven palvelujen parantamista, 
-Kaskipolun liikennejärjestelyjä 
luettavissa www.sosdem.info sivuilta. 
 
Tarja Eklund 
Kaupunginvaltuutettu 
 

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSEN 
KANNANOTTO KIINTEISTÖVEROON 

 
Hallitus on päättänyt alentaa yritysten 
yhteisöveroa 20 prosenttiin ja kunnille tämä 
merkitsee entistä niukempaa taloutta 
tulevaisuudessa. Miten kunnille aiotaan 
korvata menetykset kun valtionosuuksiakin 
karsitaan joka vuosi.  
 
Kuntia ei saa kehottaa paikkaamaan talouttaan 
kiinteistöveron nostolla. Pääkaupunkiseudulla 
ja suurissa kaupungeissa asuinkiinteistöjen 
osalta se on jo nyt tarpeeksi korkea. 
 
Kiinteistövero on kunnille helppo 
rahankeräysväline mutta asukkaille 
epäinhimillinen tasavero joka ei huomio 
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lainkaan tulotasoa ja nostaa asuinkustannuksia 
entisestään.  
 
Arvonlisäverosta rapsahtaa joka laskuun lisää 
maksettavaa ja sähkön ja 
lämmityskustannusten nousu lisää taakkaa. 
Mihin pääsevät vanhukset vanhoista 
omakotitaloistaan. Kun rahat eivät riitä 
kunnolla elämiseen eikä taloa uskalla edes 
myydä kaikkien uusien 
energiatehokkuusmääräysten ja pitkän 
valitusoikeuden takia. Kotona heidät halutaan 
kuitenkin pitää mahdollisimman pitkään 
kunnan tahdosta. Entä miten pienituloiset ja 
perheet kykenevät elämään enää 
pääkaupunkiseudulla korkeiden vuokrien ja 
elinkustannusten vuoksi.  
 
Onko todella niin että halutaan lisää ihmisiä 
toimeentuloluukuille ja ruokajonoihin kun 
rahat eivät riitä edes välttämättömimpiin 
tarpeisiin.Pyrkimykset kohtuuhintaiseen 
asuntorakentamiseen ovat kyllä hyviä kunhan 
ei yleistä elin,- ja asuinkustannusten tasoa 
samaan aikaan muilla päätöksillä koko ajan 
huononneta. 
 

MUUTAMA TIEDONJYVÄNEN 
ALUETOIMIKUNNASTA JA SEN 

TEHTÄVÄSTÄ 
 
Aluetoimikunnan tehtävä on määritelty kaupun-
ginvaltuustossa 17.12.2012 hyväksytyssä johto-
säännössä, se kumoaa aikaisemman 15.12.2008 
valtuuston tekemän johtosäännön. 
Voimaantulo 1.1.2013 alkaen. 
 
Kaupunginvaltuusto valitsee aluetoimikuntaan 
kahden kalenterivuoden toimikaudeksi kerrallaan 
vähintään seitsemän jäsentä ja yhtä monta henkilö-
kohtaista varajäsentä. 
 
Aluetoimikunnan henkilöjäsenistä esitykset val-
tuustolle tekevät alueella toimivat puolueet. 

Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää asukkaiden 
osallistumismahdollisuuksia heitä koskevissa asi-
oissa. Aluetoimikunta toimii linkkinä asukkaiden 
ja heitä edustavien järjestöjen ja kaupungin päättä-
jien välillä. Se seuraa aluetta koskevaa päätöksen-
tekoa, antaa lausuntoja 
tärkeissä asioissa ja pyrkii näin edistämään alueen 
hyvinvointia.  
 
Aluetoimikunta päättää käyttöönsä myönnetyn 
aluerahan käytöstä kaupunginhallituksen yleisjaos-
ton hyväksymien perusteiden mukaisesti. Päätökset 
aluetoimikunnan ratkaisuvaltaan kuuluvissa asiois-
sa tehdään viranhaltijan esittelystä. Esittelijänä 
toimii kuntalaispalveluiden tulosalueen aluekoor-
dinaattori tai aluepalvelupäällikkö. 
 
En tässä kaikkea 10 § jotka kuuluvat johtosääntöön 
käy lävitse. Sen sijaan kiinnostuneita pyydän me-
nemään Vantaan kaupungin nettisivuille 
www.vantaa.fi/fi/osallistu_ja_vaikuta/aluetoimi
kunnat_/aluekoordinaattorit  
 
Täältä löytyy koko "karderobi" kerralla. 
Hakunilan aluekoordinaattorina toimii  
Liisa Juustila (Hakunila, Kivistö) joka laatii esitys-
listat aluetoimikunnan kokouksen käsiteltäviksi ja 
myös esittelee ne. 
 
Yllä muutama asia tiedoksi kiinnostuneille. Aina 
voi myös toimikunnan jäsenen "hihaan tarttua" 
alueen ongelmista/ideoista ym. jolloin asia etenee 
sitä kautta.  
 
Olen itse 8 vuoden aikana ollut toimikunnan jäsen 
ensin varajäsenenä usein edustamassa, sitten vii-
meiset 4 vuotta varsinaisena ja edelleen seuraavat 
2 v. samoin. 
 
Toivottavasti lukijoille avautui edes hieman alue-
toimikunnan tehtäväkenttää, joka sekin on 
yhteisten asioiden hoitamista tahollaan. 
 
Osmo Peltonen 
Hakunilan aluetoimikunnan jäsen 
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VANTAAN KAUPUNGIN 
LAUTAKUNNISSA JA MUISSA 

LUOTTAMUSTOIMISSA TOIMIVAT 
JÄSENEMME 2013-2016 

 
Tarja Eklund  
Kaupunginvaltuusto, jäsen  
Lisäksi:  
- Kaupunkisuunnittelulautakunta, jäsen 
- Tarkastuslautakunta, jäsen  
- Yhteinen kirkkovaltuusto, jäsen  
- Hakunilan seurakuntaneuvosto, jäsen  
- Seurakuntayhtymän yhteinen 
kirkkoneuvosto, jäsen  
- Uudenmaan naispiiri ry:n varapuheenjohtaja  
- SEL ry:n työttömyyskassa, varajäsen  
- Hok-Elannon edustajisto, jäsen  
- SDP: puoluevaltuusto 1 varajäsen 
Uudenmaan piiri.  
 
Hannele Halonen   
- Opetuslautakunta, varajäsen  
Lisäksi: 
Vantaan Kauppalantalon hallitus 
 
Riitta Salasto  
Ympäristölautakunta, jäsen  
Lisäksi:  
- Keskusvaalilautakunta, varajäsen 
 
Osmo Peltonen  
Hakunilan aluetoimikunta, jäsen  
Lisäksi:  
- Itä-Hakkilan Eläkkeensaajat ry, 
puheenjohtaja 
 
Jari Eklund  
Hakunilan aluetoimikunta, varajäsen 
Lisäksi:  
- Itä-Hakkilan Omakotiyhdistys, hallitus 

LÄHIYMPÄRISTÖJEN 
METSÄHAKKUUT PUHUTTAVAT! 

HUOLI LÄHIYMPÄRISTÖSTÄ! 
  
Itä-Hakkilassa ja Kuninkaanmäessä on viime 
ja edellistalvena kaadettu runsaasti puita 
kaupungin toimesta. Metsähakkuista on 
vastannut Vantaan kaupungin metsätilat 
yksikkö ja yhteyshenkilöinä ovat 
kaupunginmetsänhoitaja Retu Kohtanen ja 
metsäinsinööri Antti Kurkaa. Lähimetsät ovat 
hakkuitten jälkeen osittain aika surkean 
näköisiä ja asukkaat ovatkin soitelleet metsien 
siistimisestä kaupungille.  
 
Kohtanen kertoi, että asukkaat voivat kerätä 
polttopuu rankaa. Kaupungin on vielä tarkoitus 
kerätä nimellisesti hakkuutähdettä, kun maasto 
kuivuu. Sekapuuta voi myös ostaa, yksi motti 
maksaa 18 euroa. Vinkkinä asukkaille ja 
asukasyhdistyksille Kohtanen kertoi, että 
joskus asukkaat ovat talkoilla siistineet 
lähimetsiä hakkuitten jäljiltä ja keränneet 
puhdasta risua kasoihin, jotka kaupunki on 
sitten kuljettanut pyynnöstä pois.  
  
Kaupunki toivoo ilmoitusta, mikäli asukkaat 
keräävät puita omaan käyttöön. Ja kaupungin 
vaihdehan on (09) 839 11, Kohtanen  
puh. (09) 839 288 51, Kurkaa (09) 839 298 72 
  
Periaatteessa metsän hoidon tavoite on 
säilyttää metsäalueet hyväkuntoisina ja 
monilajisina virkistysmetsinä. Harvennuksissa 
poistetaan huonokuntoisia puita ja tiheiköt 
harvennetaan, jotta kasvamaan jätettävällä 
puustolla säilyy riittävä kasvutila. Metsiä 
kaadetaan myös maankäytöllisiin tarpeisiin.  
  
Riitta Salasto 
Vantaan kanpungin ympäristölautakunnan 
jäsen  
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VANTAAN ULKOILUKESKUS 
KUUSIJÄRVI 

 
Kuusijärven uutta ja isoa savusaunaa on alettu 
vihdoinkin rakentamaan  ☺  
Tilakeskuksen lautakuntahan siirsi sen 
aloitusta vuodella vuonna 2012.  
Uuteen savusaunaan tulee myös vanhasta 
poiketen pukuhuoneisiin myös suihkutilat.  
 
Vastaavan työnjohtajan mukaan savusaunan 
pitäisi olla  valmis ensi syksynä. Lopullinen 
valmistumisaika tarkentuu myöhemmin.  
 
Päärakennuksen peruskorjaus aloitetaan 
syksyllä. Kahvila-ravintola Café Kuusijärvi 
siirtyy kokoustalo Konkeloon eli on avoinna, 
mutta päärakennuksen sähkösaunat, 
suihkutilat, pukuhuoneet ja muut tilat 
korjataan.  
 
Lisätiedot:  
http://yle.fi/uutiset/vantaan_kuusijarven_vi
rkistysalue_remontoidaan/6589643  
 

 
 
Ari Tahvanainen  
Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry, hallitus 
Saunaseura SaunaMafia ry, puheenjohtaja 
Katso lisää:  
www.saunamafia.fi  

 
Toivotamme lukijoillemme oikein 

hyvää ja kaunista kesää! 
 

Tapaamme jälleen 
la 31.8. klo 10 - 14 

Itä-Hakkilan kyläpäivässä koululla. 
Vaikkapa tikanheiton parissa. 

 

 
 
 

 
ITÄ-VANTAAN KUULUMISIA 

on Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry:n 
paperinen tiedotuskanava. 

 
Käy katsomassa myös kotisivujamme: 

www.sosdem.info  
 
 

 SUORA YHTEYS 
EDUSKUNTAAN 

www.sdp.fi 


