
Kannanotto Kuusijärven puolesta 
Kuusijärven viereen suunniteltu bussivarikko sekä Lahdentien ja Vyyhtitien välinen Rukinpyörän 
metsä puhuttivat Itä-Hakkilan Sosialidemokraatteja syyskokouksessaan. Alkuperäisestä viidestä 
hehtaarista seitsemään hehtaariin kasvanut varikko, jota suunnitellaan Vantaan Kuusijärven viereen, 
olisi alueen ja Kuusijärven luonnolle katastrofi, totesi Kuusijärven kummiyhdistys 
syyskokoustiedotteessaan. Kuusikymmenluvulla teimme aloitteen Vantaan kaupungille Kuusijärven 
saamiseksi virkistyskäyttöön. Alue on ollut aina alueen asukkaiden virkistys- ja retkeilypaikka. 
Nykyisin Kuusijärvellä käy vuosittain yli 50.000 ihmistä virkistäytymässä’’, toteaa yhdistyksen 
puheenjohtaja Olavi Lehtonen. ’’Ihmettelemme virkamiesten näköalattomuutta asiassa. Kun asiasta 
alettiin puhua, ja vaatimaan varikolle vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja, otettiin Valkoisenlähteen 
pohjavesialueelta vaihtoehto, jolle he tiesivät jo aloittaessaan olevan mahdottomuus saada 
ympäristölupaa. Näin ollen ei missään vaiheessa ole tutkittu aidosti kuin Kuusijärven vaihtoehtoa’’, 
. Kuusijärvi on ainoa Vantaalla sijaitseva järvi, jolla on virkistyskäyttöä, ja vielä ympäri vuoden. 
Kuusijärven ekosysteemi ei tule kestämään varikon hulevesiä, vaikka ne puhdistettaisiinkin. Myös 
järven valuma-alue pienentyy merkittävästi. Joudummeko tulevaisuudessa tekemään kuten Helsinki 
tekee Töölönlahdelle: Pumpataan kallista vettä vesijohdosta järveen, että saadaan järven vesi 
pysymään kesäaikana uimakelpoisena’’., jatkaa Lehtonen. Yhdistys vaatiikin päättäjiä ja 
virkamiehiä hakemaan muita vaihtoehtoja kuin suositun ulkoilu- ja uimajärven vierestä. 
Bussivarikko tulisi jakaa kahteen osaan, joista toinen voisi olla lentomelualueella, tai Helsingin 
puolella. Palveleehan varikko myös Pohjois-Helsingin busseja tulevaisuudessa. Itä-Hakkilassa 
Lahdentien ja Vyyhtitien väliin sijoittuva Rukinpyörän metsä olisi pidettävä virkistyskäytössä Itä- 
Hakkilan Sosialidemokraattien mielestä. Uudessa yleiskaavaehdotuksessa lähivirkistysalueesta 
asuinalueeksi muutettava kaavamerkintä mahdollistaisi alueelle jopa pienkerrostalojen 
rakentamisen. Metsään on tehty talkoilla alueen asukkaiden toimesta tiheä pururataverkosto, joka 
on kovassa käytössä. Metsä on pientaloalueen ainoa paikka jossa voi olla olematta jonkun tontilla, 
tai muuten rakennetussa ympäristössä. Itä- Hakkilassa ei ole muita luonnonvaraisia alueita liikunta- 
eikä virkistyskäyttöön. Alueen koulu ja päiväkodit pitävät aluetta välttämättömänä lasten liikunnan 
ja luonnontuntemisen lisääjänä. Kaupunginhallitus muutti historiallisesti 
kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöstä Rukinpyörän metsän osalta. Lautakunnan mielestä metsä 
olisi pidettävä virkistyskäytössä. Kh päätti kuitenkin toisin, mutta miksi? ’’ Sitä ei ole kerrottu. 
Yleensä kh ei muuta asiantuntijalautakunnan päätöstä kuin painavista syistä. Yhdistyksen mielestä 
kaupungin tulisi tiivistää olemassa olevaa asutusta, ja jättää asuinalueiden sisään ja välille puistoja 
ja metsiä. Hakunila ja Koivukylä sekä Jakomäki Helsingin puolella ovat siinä mielessä paljon 
pientaloalueita edellä, että siellä on metsää jätetty asutuksen väliin. Pientaloalueilla tällaista 
ylellisyyttä ei ole’’, toteaa Itä-Hakkilan Sosialidemokraattien puheenjohtaja Olavi Lehtonen, joka 
itsekin on Vantaan kaupunginhallituksen varajäsen. 
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