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ALUEELLISET PALVELUT 

SÄILYTETTÄVÄ 

 

Yhdistyksenä olemme ottaneet kantaa 

Hakunilan alueen terveyskeskus- ja 

postipalvelujen puolesta. Attendo 

Medonen vastatessa terveysaseman 

palveluista ei Elisan toimittama 

puhelinjärjestelmä ole toiminut toivotulla 

tavalla ja on ollut ajanjaksoja, jolloin 

takaisinsoiton tekniikka on pettänyt Elisan 

päässä. Asia pitää saada kuntoon ja sitä 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 19.12. 

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 Kelan ja työvoimatoimiston 

palvelujen yhdistämisestä postipalvelujen 

kanssa. 

  Valtuustoaloitteen mukainen ratkaisu 

Honkanummentien 

kevyenliikenteenväylän loppuosan 

rakentamisesta vaatii jatkotoimenpiteitä. 

Yhteydet ruuhka-aikaan Itä-Hakkilasta 

Vanhalle Lahdentielle ovat myös 

ongelmalliset. 

  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. 

 

   Kuntauudistus ei ratkaise ongelmia 

pääkaupunkiseudulla. Helsingin, Vantaan, 

Espoon, Kauniaisen ja Sipoon 

yhteenliittymistä on esitetty. Yli miljoonan 

asukkaan kunta on aivan erilainen 

rakenteeltaan kuin muutaman 

kymmenentuhannen asukkaan kunta. 

Näin isossa kunnassa ei pystytä hallintoa 

supistamaan niin merkittävästi että siitä 

saataisiin säästöjä eikä takaamaan 

asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. 

Asiointi- ja työssäkäyntialueitakin on 

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 

koko maassa 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  

Puheenjohtaja, valtuuston 1 varajäsen 

http://www.sosdem.info/
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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 

http://www.sosdem.info/
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VANHUSPALVELULAKI 

 

Lain tarkoitus on edistää iäkkäiden 

henkilöiden hyvinvointia, terveyttä ja 

toimintakykyä, varmistaa, että heidän 

oikeutensa sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluihin toteutuu sekä vahvistaa heidän 

osallisuuttaan omiin asioihin 

vaikuttamisessa. 

   Miksi tarvitaan lakia, jota missään 

muualla ei ole? Mikäli olemassa olevia 

lakeja noudatettaisiin, ei uutta lakia 

tarvittaisi. Laista vallitsee laaja poliittinen 

tahtotila ja sen on tarkoitus tulla voimaan 

2013, luultavimmin loppuvuodesta. 

    Lakiluonnoksen keskeiset 

kiistakysymykset ovat vielä auki. 

Henkilömitoitus on vaikea asia kuten myös 

se mitä palveluja ja minkä ikäisille. 

Ikäraja ehdotuksessa on 75 v. 

Palvelun tarvehan voi syntyä jo paljon 

aiemmin. Vähäinen ongelma ei ole 

myöskään lain toteutuksen vaativa 

rahoitus. Kiistakysymyksiä ratkomaan 

perustettiin ohjausryhmä, joka on 

valmistellut esityksen valtioneuvostoon. 

Lakiluonnos lähtee nyt kierrokselle 

kuntiin ja eduskunta käsittelee asiaa 

syksyllä. Käsiteltävä ehdotus ei sisällä 

henkilömitoituksia vaan niistä voitaisiin 

säätää erillisellä asetuksella, jos palvelujen 

laadussa esiintyy ongelmia kunnissa.  

Kunnat velvoitetaan arvioimaan palveluja 

vuosittain.  

 

Tilastotietoa 

    

Väestö 1.1.2011 Hakunilan suuralue 

65–74 v 2166 7,5 % 

75– 971 3,4 % 

 

Hakunilan koko väestö on 28 934 

henkilöä. Vuonna 2021 

vanhuuseläkeikäisiä on 18 % väestöstä eli 

toiseksi eniten Vantaan suuralueista. 

Kaupunginosien väestömäärissä ei 

tapahdu suuria muutoksia. 

Itä-Hakkilan asukasmäärä laskee. 

Kuninkaanmäen ja Sotungin 

asukasmäärät nousevat hieman. 

 

 Väestö 1.1.2011: 

Itä-Hakkila  2677 

Kuninkaanmäki  1894 

Sotunki  616 

Itä-Hakkila 65–74 v 193 

 75–84 v 72 

 85– 14 

Kuninkaanmäki 65–74 v 100 

 75–84 v 40 

 85– 8 

Sotunki 65–74 v 47 

 75–84 v 22 

 85– 7 

 

Taimi Viiala, vanhusneuvoston jäsen 

 

Yhdistys on tehnyt Demarinaisten 

liittokokoukselle aloitteen marraskuussa 

2011 vanhuspalvelulakiin liittyen: 

– Kirjaus henkilökunnan 

vähimmäismäärästä hoidettavaa potilasta 

kohden niin hoitolaitoksissa kuin 

sairaaloiden vuodeosastoilla sekä 

kotihoidossa. 

– Kirjaus vanhusten subjektiivisesta 

oikeudesta liikuntaan, jos kunto sen sallii. 

Aloite hyväksyttiin perusteluineen ja 

lähetettiin peruspalveluministeri Maria 

Guzenina-Richardsonille toimenpiteitä 

varten. 

 

Tarja Eklund, Uudenmaan Sos.dem. 

naispiirin vpj. 

http://www.sosdem.info/
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Lähiruoka – HOK-Elanto – suomalainen työ 

 

Tarja Eklund 

Leipomotyöntekijä  

SEL ry:n liittovaltuusto 

HOK-Elannon edustajiston 2. varajäsen 

 

 

 

P Sosialidemokraatit 

Vantaa 
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Vastuullisia valintoja tehdään arjen aitojen 

tekojen puolesta! 

 

Hannele Halonen 
Taloushallintoasiantuntija, Ylempi AMK 
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