
Perjantai-sauna 16.4.2021 
Perjantaisaunan Hämeenkylä-keskustelu löytyy YouTubesta 
https://www.youtube.com/watch?v=yIL6HQXLWmM 
Pähkinärinne-seuran aloitteen käsittely alkaa kohdasta 2:27:16. 
 
Kooste Pähkinärinne-Seuran aineistoon liittyvästä keskustelusta (puhekieli muutettu 
yleiskieleksi) 
 
Paneeliin oli kutsuttu kustakin puolueesta yksi valtuutettu ja yksi kuntavaaliehdokas.  
* merkityt eivät käyttäneet aluettamme koskevissa kysymyksissä puheenvuoroa. 
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Pähkinärinteen palsta- ja luontoaluekokonaisuuden säilyttäminen 
 
Lauri Kaira 
Henkilökohtaisesti olen valmis ajamaan sitä, että viljelypalstat Pähkinärinteessä säilyvät. Yksikään 
puolue ei käsitykseni mukaan ole vielä määritellyt asiaan kantaa. Taustasta ja historiasta sen 
verran, että viljelypalstat ovat olleet siellä yli 40 vuotta, mutta siitä huolimatta vuoden 2007 
yleiskaavassa alue määritettiin pientaloalueeksi ja määrittely on säilynyt sellaisena. Asia on 
ajankohtainen, koska nyt viranhaltijat Vantaalla ovat alkaneet tehdä alueen hankkeelle vuoden 
2007 yleiskaavan mukaista asemakaavoitusta. Kaikki tahot ottavat asiaan kantaa, joten kehotan 
kaikkia olemaan aktiivisia. 
 
Elina Nykyri 
Vasemmistokaan ei ole vielä linjaa määritellyt, mutta Länsi-Vantaan Vasemmiston 
puheenjohtajana olen sitä mieltä, että palstat pitäisi paikallaan säilyttää, myös luontoarvojen 
takia. 
 
Teemu Purojärvi 
Tästä on käyty keskustelua ja Kai-Ari ainakin komppaa, että ei ole mitään järkeä palstoja 
Tuomelaan siirtää. Ei niitä ole järkeä siirtää mihinkään. Siinä menee voimalinjaa ja kaikkea muuta. 
Palstojen käyttömahdollisuus kerrostaloasukkaille lähellä on hyvä, lisäksi lähiluontokohde pitää 
yllä ihmisten toimintakykyä. Ei siihen mitään pientaloalueita tarvita. 

https://www.youtube.com/watch?v=yIL6HQXLWmM


  
Kai-Ari Lundell 
Juuri näin. Perussuomalaiset ovat koko valtuustokaudessa oloajan olleet sitä mieltä, että 
pientaloalueita ei saa nyrhiä, vaan meidän pitää uusilla asuntoalueilla suunnitella entistäkin 
etuvoimaisempia pientaloalueita. 
 
Tarja Eklund 
SDP:n toiveesta v. 2019 tehtiin yleiskaavan suunnitteluvaiheessa selvitys Vantaan palstojen 
sijainnista. Kantamme on ollut, että jos joistakin palsta-alueista joudutaan luopumaan, niin silloin 
etsitään korvaava paikka jostain läheisyydestä. Missään tapauksessa tarkoituksena ei ole palsta-
alueiden vähentäminen. 
 
Mariitta Savolainen 
Viljelypalstat ovat kivasti lammen läheisyydessä ja muutenkin siinä on luonnonsuojelualuetta 
vieressä, joten kyllä keskustalaiset säilyttäisivät ne siinä. 
 
Eero Toivanen 
Palsta-alue pitäisi ehdottamasti säilyttää. Jos ne siirrettäisiin jonnekin kauemmas, yhteys katkeaisi. 
Palsta-alue pitäisi olla siinä asukkaiden käytössä. 
 
Jan Axberg 
Täytyy tunnustaa, että vaikka monia asioita puolueen johtokunnassa käsitellään, niin ihan kaikkea 
me emme ole käsitelleet eikä minulla ole virallista lausuntoa tästä viljelypalstasta. Mutta olen sitä 
mieltä, että jos palsta-alue on aktiivisessa käytössä, siellä viljellään ja asukkaat ovat aktiivisia 
säilyttämisen puolesta, pidetään ne paikallaan. Liikkuessani Vantaalla näen, että meillä on tyhjää ja 
rakentamatonta maata aivan riittävästi. Ei rakennuksia tarvitse plänttiin rakentaa, vaan meiltä 
löytyy aivan riittävästi tyhjää maata ja järkeviä tontteja ja tilaa kaavoittaa ja rakentaa. Pidetään 
palstat. 
 
Gurman Saini, Vihreät 
Pidetään palstat, lähellä on luonnonsuojelualueet ja Vihreäthän tunnetusti tykkää luonnosta, joten 
ei tässä ole kahta sanaa tämän asian suhteen. Pidetään palstat. 
 
Tero Hakanen, SDP 
Jätin jo palautettakin Pähkinärinteen kaavatyöhön. Palstat pitää säilyttää just siinä, missä ne ovat. 
Ja siinä on voimalinjakin, joten en nyt näe kauhean järkevänä rakentaa taloja lähelle voimalinjaa. 
Eikä se ole käsittääkseni ihan sallittuakaan. 
 
Luonnonsuojelualue, Soltorpin metsä ym. luontoalue:  
Pähkinärinne-Seura: pientaloja ainoastaan Pitkämäentien yksityistonteille 
 
Kai-Ari Lundell 
Nyt on tapahtumassa Pähkinärinteen osalta iso huijaus. Muistan kun Pähkinärinnettä rakennettiin, 
sitä mainostettiin luonnonmukaisena alueena. Lammaslampi ja kaikki nämä alueet kuuluivat siihen 
samaan pakettiin. Jos nyt aletaan toimia toisin, tehdään väärin Pähkinärinteen asukkaille. 
 
 



Lauri Kaira 
Ilmeisesti syksyllä käynnistyy pientaloalueen kaavoitussuunnitelma sille alueelle. Nyt kaikkien 
asukkaiden kannattaa olla aktiivisia kuten meidän ja poliitikkojen, että pidetään huolta, siitä, että 
pientaloalue tehdään siten kuin uusi yleiskaava nimenomaan edellyttää, että siinä säilyy riittävästi 
virkistysalueita. 
 
Teemu Purojärvi 
Kyllä tässä Pähkinärinne-Seura on tehnyt vuosien ajan ja myös tässä kohdassa tosi hyvää työtä, 
joten katsotaan sitä ja kuunnellaan heitä, mitä tässä on tehtävä. Ei siellä heidän suunnitelmissaan 
eikä selvityksissään ole mitään suuria pientalo- eikä kerrostaloalueita.  
 
Elina Nykyri 
Asukkaita pitää ilman muuta kuunnella ja Pähkinärinne-Seura on tosi osaava ja on tehnyt hyvät 
selvitykset. Luontoa ja ympäristöä pitää kunnioittaa, Pähkinärinne on rakennettu luontoa 
kunnioittavaksi ja suojelevaksi alueeksi. 
 
Mariitta Savolainen 
Hämevaarasta päinhän sinne on rakennettu paljon ja tosi tiiviisti. Se loppualue voisi mielestäni olla 
ulkoilualuetta, jota meikäläinenkin ja monet muut käyttävät paljon. Jos siellä on joitakin taloja, 
jotka haluavat rakentaa omistamilleen tonteille, niin sitähän me emme voi kieltää. Mutta ei lisää 
tehorakentamista enää.  
 
Itsepalvelukirjaston ja muiden palvelujen kohtalo 
 
Teemu Purojärvi 
Tästä Kai-Arin käytiinkin jo keskustelua ja kyllä se nykyisellä toiminnalla aletaan alas.  Tulee 
selvitys, että sen käyttö on niin vähäistä, että se voidaan sulkea. Sitten lähtevät kaikki muutkin 
lähipalvelut. Nuorisotilalle etsittävä ehdottomasti paremmat tilat. 
 
Elina Nykyri 
Ehdottomasti se pitäisi saada laajempaan käyttöön. Se on tosi tärkeä alueelle varsinkin, kun 
väkimäärä kasvaa. Myös järjestöt, vammaisjärjestöt ja nuorisojärjestöt voisivat olla siinä. 
Kirjastohan on monipuolinen tila, jos se hyvin mietitään. 
 
Tero Hakanen 
Kirjasto on ihan peruspalvelu. Olen samaa mieltä edellisten kanssa, että kirjastoa oltaneen 
ajamassa alas. Se on toiminut ihan ok itsepalveluna, mutta olisi parempi, jos siellä olisi työntekijä 
paikalla ja pidemmät aukioloajat, jotta mahdollisimman moni pääsee sitä käyttämään. Olen itsekin 
tuntenut oloni vähän turvattomaksi itsepalvelun takia, mihin esim. kirjat pitää palauttaa.  
 
Jan Axberg 
Tunnustaudun kirjaston suurkäyttäjäksi. Täällä Korsossa Lumon kirjasto on minulle ollut aina 
ehdoton keidas: se on miehitetty, toiminta on kattavampaa ja laajempaa ja tarjoaa myös 
mahdollisuuden ihmisten kohtaamiselle. Meillä on paljon yksinäisyyttä, joten kohtaaminen 
kirjaston toimitsijan kanssa voi olla monelle tärkeä. Kaikille kuten itselleni eivät sovi räväkät 
urheilulajit, joten kirjastosta löytää paljon sivistystä ja sen myös suon muille alueille. 
 



Tarja Eklund 
Valitettavasti kirjastopalvelut ovat aina ensimmäisenä leikkauskohteena. Tämä on minun oma 
mielipiteeni: kirjastopalvelut pitää säilyttää mahdollisimman laajana ja jos mahdollista, niin ainakin 
jonkinlainen aukioloaika toimitsijoineen olisi hyvä olla. Olisi hyvä palauttaa henkilökohtainen 
palvelu, ei pelkkää itsepalvelua. 
 
Laituri ja uimakelpoisuus 
 
Kai-Ari Lundell 
Olen koulun opettajana kävellyt paljon lammen ympäristössä. Sinnehän tulee jonkin verran 
asosiaalista ainesta, mutta heitähän me emme voi häätää pois. Lammen vesi on uimakelpoista, 
mutta lammen pohjaa pitää puhdistaa kaiken maailman rojusta, koska sinne heitetään sitä. Tämä 
pitäisi saada ratkaistua, muutenhan lammessa voi uida. 
 
Lauri Kaira 
Alueemme valtuutettujen, ketkä siellä vaalien jälkeen ovatkin, on pidettävä huoli siitä, että vesi 
säilyy uimakelpoisena ja sitä hapetetaan, ettei lampi rehevöidy ja kaisloja raivotaan tarvittavissa 
määrin. Ari-Kai sanoi asosiaalisesta aineksesta, joka aina jonnekin kaljatölkkien kanssa kerääntyy - 
toivon että joku minua viisaampi osaa sanoa, miten sitä voisi torjua.  
 
Gurman Saini 
Samaa mieltä kahden edellisten kanssa. Tarvitaan yhteispeliä asukkaiden ja poliitikkojen kanssa. Ja 
vaikka en ole pähkisläinen, niin jos minut täältä Askistosta valitaan valtuutetuksi, tulen mukaan 
projektiin. Pähkis on lähellä sydäntä. 
 
 
 
 
 


