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P Ä Ä K I R J O I T U S

Kenen Helsinki?
Kuntalain mukaan ”kunta edistää asukkaidensa 
hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää 
asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti 
ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla”. Helsingin 
päättäjät toteuttavat kuitenkin sellaista politiik-
kaa, että on pakko kysyä, ketkä siitä todellisuu-
dessa hyötyvät. Me helsinkiläisetkö? Katsotaanpa.

Helsinki on tehnyt voittoa vuosi toisensa pe-
rään, ja kaupungin kassavarat ovat ennätykselli-
sen suuret. Silti kuntalaisten palveluja karsitaan 
rahapulaan vedoten. Tarpeellisia hankkeita pe-
ruuntuu tai viivästyy valtuuston enemmistön itse 
itselleen asettaman investointikaton vuoksi.

Kaupunki myy jatkuvasti omaisuuttaan – tont-
teja ja rakennuksia – joiden vuokraaminen tulisi 
pidemmän päälle kannattavammaksi. Hulluim-
millaan myydään pois tiloja, joiden vuokralaiseksi 
kaupunki itse ryhtyy, ja lopulta maksaa vuokraa 
moninkertaisesti saamaansa myyntihintaan ver-
rattuna. Näin kävi esimerkiksi Jätkäsaaren Bunk-
kerin kohdalla. Rahaa siirretään kaupunkilaisten 
taskusta muutamalle isolle rakennusfirmalle.

Sosiaali- ja terveyspalveluita on järjestelmälli-
sesti ajettu alas, yhtiöitetty ja kilpailutettu. Eri-
tyisen paksua on, että yksityisten firmojen voiton-
tavoittelulle tilaa raivanneita kokoomuspoliitikko-
ja siirtyy suoraan samojen yritysten palvelukseen 
nauttimaan työnsä hedelmistä, eronnut apulais-
kaupunginjohtaja Laura Räty viimeisimpänä.

H H H

Kaupunki on strategiaohjelmassaan maalaillut 
kaunista kuvaa avoimesta ja osallistavasta Helsin-
gistä, jossa vahvistetaan edustuksellista demokra-
tiaa sekä lisätään kaupunkilaisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia. Tavoitteet ovat hyviä 
– ja valitettavan kaukana todellisuudesta. Erilaisia 
palautejärjestelmiä ja osallistavia menetelmiä pää-
töksenteon tueksi on toki kehitetty, mutta niiden 
vaikutus tuntuu jäävän hyvin ohueksi. 

Samaan aikaan kun kaupunkilaiset saavat esit-
tää toiveitaan lähinnä puistonpenkkien ja roskis-
ten sijoituspaikoiksi, ollaan todellista päätösvaltaa 
ohjaamassa yhä harvempiin 
käsiin ja vaaleilla valittujen 
luottamushenkilöiden ulottu-
mattomiin. Erikoista on, että 
demokratian ja avoimuuden 
esitaistelijoina yleensä esiin-
tyneet Vihreät ovat tätä olleet 
ajamassa.

IRENE AUER

H T A P A H T U M I A  H H Ä N D E L S E R  H E V E N T S  H 

Laura Räty näytti 
kokoomuksen oikeat kasvot
Ensin Helsingin entinen sosiaa-
lijohtaja Paavo Voutilainen, sit-
ten kokoomuksen valtuustoryh-
män puheenjohtaja Lasse Män-
nistö ja kesän aluksi sosiaali- ja 
terveystoimen apulaiskaupun-
ginjohtaja Laura Räty. Loikat 
kaupungin johtavista tehtävistä 
yksityiseen sosiaali- ja terveys-
bisnekseen kertovat siitä, miten 
julkisten palvelujen heikentämi-
nen ja yksityistäminen kietoutu-
vat yhteen. 

Helsingin apulaiskaupungin-
johtajana toiminut Laura Räty on 
ollut kokoomuksen sisäpiirissä 
ja välillä ministerinäkin valmis-
telemassa sote-uudistuksen lin-
jauksia, jotka edellyttävät kunti-
en sosiaali- ja terveyspalvelujen 
yhtiöit tämistä, kilpailuttamista ja 
yksityisten markkinoiden osuu-
den lisäämistä. Helsingissä hän 
on ajanut muun muassa lähiter-
veysasemien lopettamista, yhä 
useampien sote-palvelujen os-
tamista yksityisiltä yrityksiltä ja 
kaupungin omien palvelujen re-
surssien heikentämistä.

Nyt Räty siirtyy johtajaksi Ter-
veystaloon, joka on verkostoltaan 
Suomen laajin terveyspalveluja 
myyvä yhtiö. Liikevaihdoltaan se 
on Attendon ja Mehiläisen jälkeen 
kolmanneksi suurin hoiva- ja ter-
veysalan yritys. 

Siirtymällä Terveystalon liike-
toimintajohtajaksi Räty pääsee 
hyötymään muutoksesta, jota 
on itse ollut itse valmistelemassa 
kunnallisten palvelujen kustan-
nuksella. Terveystalo puolestaan 
saa Rädyn avulla tietoja, joita se 
voi hyödyntää kilpailussa jul-
kisten sote-palvelujen tuottajien 
kanssa. 

Laura Räty näyttää kokoo-
muksen todelliset kasvot vaali-
mainosten takaa. 

Hyvät veljet ja siskot

Julkisten palvelujen heikentämi-
sen, yksityisten yritysten suosi-
misen ja omien etujen koplaami-
nen näyttää kokoomuspiireissä 
olevan ajan henki. 

Muistissa on Rädyn ja kokoo-
muksen kansanedustaja Lasse 
Männistön ”tuolileikki”, jolla he 
pelasivat toisilleen kansanedus-
taja- ja apulaiskaupunginjohta-
paikkoja. Rädyn ministeriajan 
sijaiseksi apulaiskaupunginjoh-
tajan tehtävään junailtiin Pia 
Sutinen, joka oli toiminut Rädyn 
vaalipäällikkönä.

Sen jälkeen kun ”tuolileikki” 
epäonnistui, siirtyi Männistö Me-
hiläinen-yhtiöön johtajaksi, jon-
ka vastuulla on kilpailu kuntien 
palvelujen ulkoistamisessa. Sa-

maan aikaan hän on kokoomuk-
sen valtuustoryhmän puheen-
johtajana tekemässä Helsingin 
budjettilinjauksia, joilla lisätään 
palvelujen ostoja yksityisiltä yri-
tyksiltä. Rädyn entinen erityis-
avustaja Ville Sipiläinen on ny-
kyisin Medtronicin, lääkintätek-
niikan kansainvälisen suuryh-
tiön palkkalistoilla.

Aikoinaan kokoomuksen suo-
sikkina Helsingin sosiaalijoh-
tajaksi nostettu Paavo Voutilai-
nen puolestaan ajoi ensin alas 
kaupungin järjestämiä asumis-
palveluja ja loikkasi sitten joh-
tajaksi yksityiseen Baronaan, 
jolta kaupunki hankki samoja 
palveluja miljoonilla euroilla, ja 
kilpailuttamatta.

Eivätkä tällaiset loikat ole vain 
Helsingin kokoomuksen tapa. 
Valtakunnan tasolla esimerkkiä 
on näyttänyt Jyri Häkämies, jo-
ka siirtyi elinkeinoministerin pai-
kalta Elinkeinoelämän keskuslii-

ton toimitusjohtajaksi. 

Muistetaan 
kuntavaaleissa

Helsingin valtuustossa SKP:n ja 
Helsinki-listojen ryhmä esitti jo 
Paavo Voutilaisen loikan yhtey-
dessä, että kaupungin johtavien 
virkamiesten työsopimuksiin kir-
jattaisiin karenssiaika siirtymi-
selle kaupungin palvelujen kans-
sa kilpailevien yksityisten yritys-
ten palvelukseen. Karenssia ovat 
esittäneet myös useat muut va-
semmiston edustajat. 

Laura Räty on tahtomattaan 
tullut tehneeksi palveluksen 
niille äänestäjille, joille kokoo-
muksen todelliset tavoitteet ovat 
jääneet epäselväksi. Kokoomus 
ei todellakaan ole suomalaisen 
työn puolue, Sari Sairaanhoita-
jan asialla tai hyvinvointivaltiota 
pelastamassa.

H Malmin päivä la 21.5.  H Pohjois-Haagan päivä 21.5.  
H Idän kyläjuhla Stoan aukiolla 21.5.  H Marx on täällä 
tänään –lukupiiri ke 26.5. klo 18 SKP:n toimistolla 
Hitsaajankatu 9 A 6. krs, alustaa Miika Kabata  H STOP TTIP 
–mielenosoitus Narinkkatorilta pe 27.5. klo 15 H Kumpulan 
kyläjuhla 28.5.  H  Mätäjoki-festari 29.5. H Maailma 
kylässä festivaali Kaisaniemessä la-su 28.-29.5.  H SKP:n 
edustajakokous ja juhla Turussa 4.-5.6.  H Hakaniemen 
markkinat 5.6.  H Arktinen aloite –seminaari Kirjan talolla 
6.6.  H Helsinki-päivä 12.6.   H Pride-kulkue la 2.7. klo 12 
Senaatintorilta ja juhla Kansalaistorilla klo 14    H Pax-
festivaali Alppipuistossa 31.7.  H Faces-festivaali Fiskarsissa 
6.-7.8.  H KontuFestari 19.-21.8. Kontulan ostarin ympärillä  
H Helsingin juhlaviikot 19.8.-4.9.  H Joukkovoiman 
mielenosoitus leikkauspolitiikkaa vastaan 3.9. H Rakkautta ja 
anarkiaa –filmifestivaali 15.-26.9.  H Tiekartta tulevaisuuden 
energiajärjestelmään –Vapaus valita toisin seminaari 21.9. 
H Vastavirta-festivaali Helsingissä 30.9.-2.10.

!

Kokoomukselle 
vaalitappio 
HOK-Elannossa

Helsingin Osuuskauppa Elan-
non edustajiston vaalin suurin 
häviäjä oli kokoomus ja suurin 

voittaja SDP. Kommunistien ja 
edistysmielisten listan äänimää-
rä nousi 2 622 ääneen (edellisissä 
vaaleissa 2 070). Listalta valittiin 
edustajistoon uudelleen Yrjö Ha-
kanen ja varaedustajaksi näytte-
lijä Olli Ikonen. Kommunistit ja 
edistysmieliset esiintyivät vaalis-
sa edullisen ja reilun lähikaupan 
puolesta. 

SDP sai paikkoja 21 (+4), ko-
koomus 13 (-4), vihreät 6, Vasem-
mistoliitto 4 (-2), Perussuomalai-
set 4, keskusta 3, kristilliset 3 
(+1) ja Rkp 2. Kaikkiaan edusta-
jiston valittiin 60 jäsentä seuraa-
valle nelivuotiskaudelle. Äänioi-
keutta käytti yli 153 000 osuus-
kaupan jäsentä (26 %).

Laura Räty valmisteli ensin kuntien sote-palvelujen pakkokilpailuttamista 
– ja siirtyi sitten siitä hyötyvän Terveystalon liiketoimintajohtajaksi. 
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Helsingille taas 282 miljoonaa 
ylijäämää, mutta palveluja leikataan
Helsingin kaupun-
gin tilinpäätös vii-
me vuodelta on 
282,5 miljoonaa 
euroa ylijäämäi-
nen. Myös tulos 
ilman kaupungin 
liikelaitoksia ja yh-
tiöitä oli 29 miljoo-
naa euroa voiton puo-
lella. Rahavarat kasvoivat 
peräti 1,5 miljardiin euroon.

Vaikka tulosta syntyy ja rahaa 
riittää, päätti kaupunginhallitus 
keväällä ensi vuoden budjetin 
valmistelulle raamin, joka leik-
kaa sosiaali- ja terveystoimen 
peruspalveluja ja jäädyttää lä-
hes kaikkien muiden palvelujen 
määrärahat tämän vuoden bud-
jetin lukuihin. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että peruspalvelujen resurs sien 
supistamista reaalisesti kym-
menillä miljoonilla euroilla. Näin 
siitä huolimatta, että määrärahat 
on jo nyt alimitoitettu, asukaslu-
ku nousee vuodessa noin 8 000 
ja monet palvelujen tarpeet kas-
vavat, kun vanhusten, lasten ja 
pakolaisten määrä kasvaa. 

Miksi ei työllistetä?

Erityisen räikeää piittaamatto-
muutta ihmisistä osoittaa se, että 
työllisyysrahoja ei lisätty budjet-
tiraamissa lainkaan, vaikka työt-
tömyys on lisääntynyt ja työttö-
mänä on jo 42 000 helsinkiläistä. 

Pitkäaikaistyöttömyydestä 
kertyy kaupungille vuodessa jo 
65 miljoonan euron sakkomak-
su, kun se joutuu maksamaan 
Kelalle pitkäaikaistyöttömien työ-
markkinatuen kuntaosuutta.

Samalla kun budjettiraami 
laiminlyö työllisyyttä ja palvelu-
ja, sen tavoitteena on tehdä li-
sää voittoa. Perustoiminnoilla 
aiotaan kerätä ensi vuonna 75 
miljoonan euron ylijäämä, min-
kä päälle tulevat Helen-yhtiön ja 
muut liiketoiminnan voitot. 

Eduskunnassa yhtä, 
kaupungintalolla toista

Palveluja ja työllisyyttä heikentä-
vän budjettiraamin hyväksyivät 
kaupunginhallituksessa kevääl-
lä yksimielisesti myös Vasemmis-
toliiton, demareiden ja vihreiden 
edustajat. Samaan aikaan edus-
kunnassa näiden oppositiopuolu-
eiden edustajat arvostelivat Juha 
Sipilän hallituksen kehysriihessä 
sopimia menoleikkauksia. 

SSS-hallituksen politiikka li-
sää myös Helsingin ongelmia. 
Hallituksen päättämät menoleik-
kaukset kohdistuvat kuntien ra-
hoitukseen, työllisyyteen ja työt-
tömyysturvaan, koulutukseen ja 
opintotukeen, lasten päivähoi-
to-oikeuteen ja päivähoitomak-
suihin, sairauspäivärahoihin ja 
potilasmaksuihin. 

Valtionyhtiöt, kuten Posti ja VR, 
jatkavat irtisanomisia eikä halli-
tuksella ole aikomustakaan luoda 
julkiselle sektorille uusia työpaik-
koja. Lisäksi hallituksen yhdessä 
EK:n kanssa ajama kilpailukykys-
opimus heikentää palkkoja ja vai-
keuttaa siten työllisyyttä.

Vaihtoehto 
leikkaamiselle

Suomen kommunistisen puolu-
een ja Helsinki-listojen valtuus-
toryhmä ei pelaa eduskuntapuo-
lueiden tapaan kaksilla korteilla. 
Ryhmämme ei ole mukana kau-
punginhallituksen budjettisovus-
sa. Olemme tehneet kahdeksan 
konkreettista aloitetta Helsingin 
noin 4,3 miljardin euron budjetin 
linjan muuttamiseksi:

 H 10 miljoonaa euroa lisää 
työllistämiseen kaupungin 
tehtäviin ja palkkatukityöllis-
tämiseen. Samalla esitämme 
uusien työpaikkojen luomista 
kaupungin palveluihin ja luo-
malla kaupungille lisää omaa 
liiketoimintaa, kuten raken-
nusliike, uusiutuvan energian 
tuotantoa ja tietotekniikan so-
vellusten kehitystyötä.

 H 8 miljoonaa euroa lisää ope-
tukseen, mm. lähikouluver-
kon turvaamiseen, oppilaiden 
tukeen, maahanmuuttajataus-
taisten oppilaiden valmenta-
vaan ja kieliopetukseen, digi-
taalisten oppimisympäristöjen 

kehittämiseen ja ammatilli-
seen koulutukseen. Myös lisää 
rahaa koulujen rakentamiseen 
ja peruskorjaamiseen.

 H 500 000 euroa lisää lähi-
liikuntaan ja mm. nuorten 
iltapäiväliikuntaan.

 H 400 000 euroa työväenopis-
tolle mm. Oulunkylän toimi-
pisteen jatkamiseksi.

 H 10 miljoonaa euroa lisää so-
siaalipalveluihin, mm. ehkäi-
sevän ja täydentävän tuen ke-
hittäminen kun perustoimeen-
tulotuen jako siirtyy Kelalle, ja 
asukastaloille.

 H 10 miljoonaa euroa lisää ter-
veyspalveluihin hoitotakuun 
toteuttamiseksi ja terveysero-
jen vähentämiseksi.

 H 15 miljoonaa euroa lisää var-
haiskasvatukseen, mm. kau-
pungin päiväkotipaikkojen 
lisäämiseen ja vuorohoidon 
laajentamiseen.  

 H 1 miljoona lisää kaupungin-
kirjastolle 2017 alkaen ja 2 
miljoonaa 2019 alkaen niin, 
että Keskustakirjaston valmis-
tuessa turvataan myös lähikir-
jastojen resurssit.

 H 1 miljoona euroa lisää kult-
tuuritoimeen asukaslähtöi-
seen kulttuuriin, osallistu-
van budjetoinnin kokeiluun ja 
taitelija-apurahoihin. 

 H 1 miljoona euroa lisää nuo-
risotyöhön ja nuorisotalover-
koston kehittämiseen.

 H 12 miljoonaa kaupungin 
työntekijöiden palkkojen 
korottamiseen. Samalla esi-
tämme, että luovutaan yksi-
puolisesta määrällisestä tuot-
tavuustavoitteesta. Se on joh-
tanut lähinnä menojen karsi-
miseen ja työntekijöiden kuor-
mituksen lisäämiseen. Tilalle 
on tarpeen kehittää yhdessä 
asukkaiden ja työntekijöiden 
kanssa palvelujen vaikutta-
vuutta mittaavia tavoitteita.  

YRJÖ HAKANEN
SKP:n ja Helsinki-listojen 

kaupunginvaltuutettu

Työehtoja rikotaan 
ostopalveluissa

Helsinki hankkii ostopalve-
luilla henkilökohtaisia avus-
tajia vammaisille ja van-
huksille. Julkisten ja hy-
vinvointialojen liiton JHL:n 
mukaan osa avustajia välit-
tävistä yrityksistä ei nouda-
ta yleissitovaa työehtosopi-
musta. Avustajat ovat siksi 
menettäneet heille kuulu-
via lomarahoja, ilta- ja lau-
antailisiä sekä sairausajan 
korvauksia. 

SKP:n ja Helsinki-listojen 
Yrjö Hakanen aloitteesta 35 
valtuutettua kaikista val-
tuustoryhmistä ehdottaa, 
että Helsinki edellyttää kil-
pailuttamisessa ja hankin-
tasopimuksissa yritysten si-
toutumista alan yleissitoviin 
työehtosopimuksiin. 

Kuntalaisaloite 
Malmin kentästä

Yli 13 000 helsinkiläistä 
esitti kuntalaisaloitteessa 
Malmin lentokentän säilyt-
tämistä ilmailukäytössä. 
Kaupunginvaltuusto torjui 
aloitteen keväällä äänin 55 
– 29.

SKP:n ja Helsinki-listojen 
Yrjö Hakanen kannatti vä-
hemmistöön jäänyttä Björn 
Månssonin (Rkp) esitystä, 
jonka mukaan kentän kah-
desta kiitoradasta olisi sul-
jettu vain toinen. Näin olisi 
yhdistetty asuntorakenta-
minen, ilmailu sekä virkis-
tys- ja luontoarvot.

Euroopan kulttuuripe-
rintöjärjestö Europa Nostra 
valitsi äskettäin Malmin 
kentän seitsemän uhan-
alaisimman eurooppalaisen 
kulttuuriperintökohteen 
joukkoon. Helsinki kaavoit-
taa alueelle rakentamista.

Yhteinen omaisuus 
ale-myynnissä

Helsingin budjetissa on 
asetettu tavoitteeksi myy-
dä kaupungin tontteja ja 
muita kiinteistöjä vuodes-
sa 100 miljoonalla eurol-
la. Helsinkiläisten yhteisen 
omaisuuden myymisestä 
näyttää kuitenkin tulleen 
itsetarkoitus.

Pelkästään yhdessä 
toukokuun valtuuston 
kokouksessa myytiin isoina 
paketteina kiinteistöjä 133 
miljoonalla eurolla. Jo tätä 
ennen oli tehty kauppoja yli 
100 miljoonalla.

SKP ja Helsinki-listat 
on vastustanut tonttien ja 
arvorakennusten myymistä. 
Niiden vuokraaminen on 
pidemmällä aikavälillä 
kaupungille tuottoisampaa 
kuin myyminen. 

Helsinki on aiemmin 
lähtenyt siitä, että kau-
punki omistaa pääosin 
tonttimaasta ja kaavoit-
taa lähinnä omalle maal-
le. Näin hyöty maan arvon-
noususta on tullut kau-
pungille eikä yksityisille 
kiinteistökeinottelijoille.

!

Miten käy 
lähikirjastojen?

Helsingin keskustakirjaston pe-
ruskivi muurattiin toukokuus-
sa. Valmista pitäisi tulla vuoden 
2018 lopulla. Kaupungin talous-
suunnitelmassa ei ole kuiten-
kaan varattu Keskustakirjaston 
edellyttämää lisäystä kirjasto-
jen vuokra-, palkka- ja muihin 
käyttömenoihin. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakun-
nan jäsen, SKP:n puheenjohtaja 
JP Väisänen ehdotti lautakun-
nassa budjettiesitykseen lisäyk-
senä kirjastomiljoonaa. 

– Kaupunginkirjasto tarvit-
see vuokrakuluihin tilamäärää 
vastaavan lisäyksen niin, että 
yhtään lähikirjastoa ei lopeteta. 
Myös kirjastotyöntekijöiden palk-
kaamiseen ja aineistojen hankin-
taan tarvitaan lisää rahaa, Väisä-
nen esitti.

Hän muistutti, että kaupungin 
kasvusta seuraa tulevina vuosi-

na myös tarve laajentaa lähikir-
jastojen verkostoa esimerkiksi 
Kalasatamaan, Kuninkaantam-
meen ja Mellunmäkeen sekä laa-
jentaa Jätkäsaaren ja Myllypuron 
palveluja. 

Vasemmistoliiton sitoutuma-

ton edustaja Sami Muttilainen 
kannatti Väisäsen esitystä, mut-
ta se hävisi lautakunnassa ää-
nin 5 – 2. Lautakunta kirjasi vain 
lausuman, jossa toivotaan kau-
punginhallituksen ottavan huo-
mioon kirjaston määrärahojen 

lisäämisen ja investointimenojen 
jaksottamisen tarpeen.

Kulttuurimiljoona

JP Väisänen ehdotti lisäksi 
kulttuurimiljoonaa, jolla kehi-
tettäisiin kulttuuritalojen toi-
mintaa ja osallistuvaa alueel-
lista kulttuurityötä sekä lisät-
täisiin taiteilija-apurahoja ja 
kaupunkikulttuuriavustuksia. 

– Caisan, Kanneltalon, Mal-
mitalon, Itäkeskuksen Stoan ja 
Vuotalon toiminnan kehittämisen 
lisäksi on aloitettava suunnittelu 
omien kulttuuritalojen rakenta-
miseksi Jätkäsaareen, Kalasata-
maan ja Östersundomiin.

Asukaslähtöisen kaupunki-
kulttuurin avustusten jakami-
seen Väisänen ehdottaa osallis-
tuvan budjetoinnin pilottiprojek-
tia. Siinä tukea jakamaan muo-
dostettaisiin asukkaista, taitei-
lijoista sekä kulttuurijärjestöjen 
ja -laitosten edustajista koostuva 
jaosto lautakunnan yhteyteen. 

?

Jo 42 000 helsinkiläistä on työttömänä. Mutta kaupungin budjetissa ei aiota käyttää 
senttiäkään lisää työllistämiseen. 

Oulunkylän kirjastossa riittää kävijöitä. Mutta riittääkö lähikirjastoihin myös työnte-
kijöitä ja rahoitusta sitten kun Keskustakirjasto valmistuu 2018? 
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John Lennon on sanonut, et-
tä ihmiset tarvitsevat jotain 
makeaa , että voivat vastaanottaa 
rauhan viestin. Olen Lennonin 
kanssa samaa mieltä siitä, että 
porukat on syytä saada hereille. 

Taide ja kulttuuri ovat rauhan-
työn tärkeimpiä välineitä koulu-
tuksen ja sivistyksen rinnalla. Si-
pilän hallitus on leikannut rajus-
ti koulutuksesta. Rauhantyön ra-
hatkaan eivät ole säästyneet hal-
lituksen supistuksilta. 

John Lennon yhdessä käsite-
taiteilija vaimonsa Yoko Onon 
kanssa ovat varmasti maailman 
tunnetuimpia rauhantaiteilijoi-
ta. Lennon ja Ono paljastivat 12 
kaupungissa vuonna 1969 Viet-
namin sotaa vastustavat mainos-
tauluviestit ”War is over – if You 
want it”.  Helsingissäkin paljas-
tettiin mainostaulu, jossa luki 
”Sota on loppu, jos niin tahdot”.

Aika uusille 
rauhanaloitteille

Nyt on taas syytä nostaa ylös 
rauhankyltit.  Aika haastaa rau-
hanaloitteita esiin. Yhdysvallat 
provosoi Venäjää Suomessa käy-
tävillä sotaharjoituksilla, siirtää 
pysyviä sotajoukkoja Baltiaan 
ja vahvistaa ohjuspuolustusta 
Itä-Euroopassa. Meihin ihan ta-
vallisiin suomalaisiin kohdistuu 
tänään ennen näkemätöntä rau-
hanajan sotapropagandaa ja ai-
vopesua.  Sotilasliitto Natosta 
piirretään falskia rauhankyyhkyä 
ja naapuristamme Venäjästä pa-
haa kuvaa vihollisena.

Samaan aikaan Suomalainen 
poliittinen eliitti on valmis osta-

maan lähes 10 miljardilla Nato-
yhteensopivia uusia sotakoneita. 
Se tuottaa Nato-selvityksiä, jois-
sa sotilasliiton toiminta nähdään 
rauhanturvana ja järjestää Yh-
dysvaltojen kanssa maihinnou-
suharjoituksia Hankoniemen 
edustalla. 

Kun venäläiset hävittäjät lä-
hellä oman maansa rajoja koh-
taavat liian läheltä yhdysvalta-
laisia aluksia Itämerellä, media 
ihmettelee suureen ääneen Ve-
näjän uhkaa. Sekaisin menee se 
kuka ketäkin provosoi, missä ja 
miksi. Pelottavaa tässä uhkaku-

Stop TTIP, 
CETA, TISA!
Suuret vapaakauppa-
sopimukset ajavat lisää 
oikeuksia yrityksille ihmisten ja 
ympäristön kustannuksella.

EU:n ja Yhdysvaltojen välillä 
käydään TTIP-vapaakauppaso-
pimusneuvotteluja jo kolmatta 
vuotta. EU:n ja Yhdysvaltojen so-
pimuksen rinnalla neuvotellaan 
myös EU:n ja Kanadan välistä 
CETA-sopimusta. Niin ikään pöy-
dällä on kansainvälistä palvelu-
kauppaa koskeva TISA-sopimus.

TTIP-sopimukseen sisältyy 
kaksi erityisen röyhkeästi yritys-
ten valtaa kasvattavaa mekanis-
mia: investointisuoja ja säänte-
ly-yhteistyö. Investointisuojalau-
sekkeen turvin suuryritykset voi-
sivat haastaa valtioita oikeuteen, 
mikäli katsoisivat liikevoittojensa 
vaarantuvan. Esimerkiksi kaivos-
lainsäädännön tiukentaminen tai 
terveyspalveluiden kilpailuttami-
sen peruminen voisivat johtaa ti-
lanteeseen, jossa suuryritys vaa-
tisi Suomelta satojen miljoonien 
korvauksia. 

Oikeusjuttuja ei käsiteltäisi 
normaalissa oikeudessa, vaan 
erityisessä, sijoittajia varten ke-
hitetyssä oikeusistuimessa. Yh-
dysvaltalaiset yritykset eivät ole 
koskaan hävinneet yhtään tällai-
sessa oikeusistuimessa käsitel-
tyä juttua.

Sääntely-yhteistyö taas tar-
koittaisi erillistä elintä, jonka 
turvin suuryritykset voisivat vai-
kuttaa valmisteilla olevaan lain-
säädäntöön. Tämä loisi uuden-
tyyppisen, EU-tasolla toimivan 
ohituskaistan, joka olisi varattu 
pelkästään suurille yrityksille.

Nämä demokratiaa kaventa-
vat mekanismit löytyvät sekä 
TTIP- että CETA-sopimuksesta. 
On selvää, että suuryritysten oi-
keudet ja niiden voitontavoittelu 
ovat etusijalla ennen ympäristöä, 
työntekijöiden oikeuksia, julkisia 
palveluja ja kuluttajansuojaa.

Uudet asiakirjavuodot 
vahvistavat epäilykset

Toukokuun alussa Hollannin 
Greenpeace vuoti joukon TTIP-
sopimustekstejä. Tämä on en-
simmäinen kerta, kun suoraan 
sopimukseen tulevaa tekstiä on 
päässyt julkisuuteen. Vuodot 

osoittavat, että kansalaisjärjes-
töjen ja tutkijoiden varoitukset 
pitävät paikkansa, ja että neu-
votteluista on annettu ulospäin 
ruusuinen kuva.

Vaikka sopimukseen sisälty-
vää investointisuojaa on kritisoi-
tu todella voimakkaasti, ja jul-
kisen paineen myötä Euroopan 
komissio on suostunut joihin-
kin kosmeettisiin parannuksiin, 
Yhdysvallat ei ole kiinnostunut 
antamaan periksi edes tällaisil-
le vaatimuksille. Jo yksistään 
tämä olisi riittävä syy katkaista 
neuvottelut.

Ympäristön kannalta sopi-
mus vaikuttaa huolestuttaval-
ta. Aiemmissa maailmanlaajui-
sissa kauppasopimuksissa, ku-
ten WTO-sopimuksessa olevat 
kirjaukset valtioiden oikeudesta 
suojella ”ihmisten, eläimien ja 
kasvien elämää ja terveyttä” se-
kä ”varjella luonnonvaroja eh-
tymiseltä” puuttuvat sopimuk-
sesta kokonaan. Sopimusteks-
teistä ei löydy myöskään mitään 
kirjauksia ilmastonmuutoksen 
ehkäisemisestä.

EU-komission tiedotuksesta 
on saanut kuvan, että teollisuu-
den vaikutus sopimukseen on 
vähäistä. Vuodetut dokumentit 
paljastavat, että yritysten lobba-
reita, etenkin suurteollisuuden 
edustajia, kuullaan ja konsultoi-
daan paljon.

Ihmisten vastarinta ratkaisee

TTIP-neuvottelut käynnistettiin 
alun perin lähes täysin julkisuu-
delta piilossa. Neuvottelut itses-
sään, ja myös niissä tuotettavat 
tekstiluonnokset ovat salaisia. 
On ollut pelkästään kansalais-
liikkeiden aktiivisuuden ansiota, 
että sopimuksista on ryhdytty 
käymään keskustelua julkisuu-
dessa. Erilaiset järjestöt, am-
mattiliitot ja toimintaverkostot 
eri puolilla Eurooppaa ovat myös 
se voima, joka voi sopimuksen 
estää. Suomessakin toimii pieni, 
mutta aktiivinen TTIP-verkosto, 
joka järjestää tiedotusta ja mie-
lenilmauksia TTIP-sopimusta 
vastaan.

HEIKKI KETOHARJU
SKP:n Helsingin kaupungin 
piirijärjestön puheenjohtaja

www.vapaakauppa.fi

Hallitus tekee sote-palveluista bisnestä
Kun sosiaali- ja terveyspalve-
lujen uudistusta alettiin val-
mistella, esitettiin tavoitteeksi 
terveyserojen kaventaminen 
ja yhdenvertaiset palvelut, 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
integraatio ja sujuvat palve-
luketjut sekä kustannusten 
hallinta. Juha Sipilän halli-
tus lupasi lisäksi kunnioit-
taa perustuslakivaliokunnan 
kantaa, jonka mukaan sote-
palveluilla pitää olla vaaleilla 
valittu johto ja kunnalle ei voi 
säätää rahoitusvastuuta pal-
veluista, joista se ei voi itse 
päättää.

Vaan kuinkas sitten 
kävikään?

Sitten keskusta, perussuo-
malaiset ja kokoomus sopi-
vat hallituksessa, että lähes 
kaikki julkiset sote-palve-
lut yhtiöitetään ja yksityisil-
le palveluille taataan kasva-
va osuus.  Markkinaehtoiset 
palvelut keskittyvät kuiten-
kin sinne, missä on eniten 
asiakkaita, maksukykyä ja 
mahdollisuuksia tehdä voit-
toa. – Yhdenvertaisuuden 
sijasta hallitus vahvistaa 
eriarvoisuutta.

Samalla kun palvelujen järjes-
tämisvastuu siirretään maakun-
nille, kilpailutetaan palvelut ti-
laaja-tuottajamallilla. Tämä joh-
taa yhdessä yhtiöittämisen kans-
sa siihen, että palveluketjut pirs-
toutuvat, tietojärjestelmiä on vai-
kea yhdistää ja työsuhteet ovat 
pätkiä. – Sujuvat palveluketjut 
jäävät haaveeksi eikä kukaan 
ole vastuussa kokonaisuudesta. 

Valinnanvapaus olisi tärkeä 
ja etenkin niille, joiden elämään 

palvelut eniten vaikuttavat. Hal-
lituksen esityksessä on kuitenkin 
kyse enemmän palvelujärjestel-
män markkinaohjauksesta kuin 
valinnanvapaudesta, arvioi eme-
ritusprofessori Juhani Lehto. 

Tilaajan ja tuottajan eriyttä-
minen, yhtiöittäminen ja kilpai-
lutus johtavat siihen, että byro-
kratia lisääntyy. Kustannusten 
hallinta vaikeutuu, kun yhtiöillä 
ei ole intressiä välittää niistä kus-
tannuksista, jotka eivät aiheudu 

!

!

Artikkelin kirjoittaja Heikki Ketoharju mukana STOP TTIP –mielenosoituksessa. 

Rauhanliike osoitti Rissalan lentokentän luona mieltä USA:n Suomen itärajalla järjes-
tämiä lentosotaharjoituksia vastaan.

Kallio-Vallilan eläkeläiset Joukkovoiman mielenosoituksessa vaatimassa 
kunnollisia palveluja ja vastustamassa niiden leikkaamista.
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Hallitus tekee sote-palveluista bisnestä
yhtiöittämistä EU:n vaatimukse-
na. Mitään tällaista EU ei kuiten-
kaan vaadi (prof. Olli Mäenpää ja 
Kuntaliiton lakiasiain johtaja Ar-
to Sulonen, Yle 15.4.). Kyse on 
politiikasta, jolla hallitus haluaa 
tarjota firmoille mahdollisuuksia 
tehdä voittoja palveluissa, kun 
teolliset investoinnit eivät sijoit-
tajia kiinnosta.  

Helsingin, Espoon, Vantaan ja 
Kauniaisten kaupunginjohtajat 
ovat esittäneet pääkaupunkiseu-
dulle omaa sote- ja aluehallinto-
mallia. Valmistelumuistion mu-
kaan alueen kunnille jäisi oikeus 
järjestää ja myös tuottaa itse pe-
rustason palveluja. Nähtäväksi 
jää, mitä Sipilän hallitus tähän 
sanoo.

Lähipalvelujen ja 
demokratian puolesta

Suomen kommunistinen puolue 
on alusta alkaen esittänyt perus-
palvelujen järjestämistä lähellä 
ja pääosin kuntien itse tuottami-
na. Sen sijaan erityistason pal-
veluissa tarvitaan isompia yksi-
köitä, maakuntia ja yliopistokes-
kussairaaloita. Kun hallitus on 
nyt luvannut valtion huolehtivan 
rahoituksesta, ei kuntien maksu-
kykykään ole peruste keskittää 

peruspalveluja. 
Palveluketjujen sujuvuu-

dessa on tärkeintä moniamma-
tillinen yhteistyö, ei hallinnon 
keskittäminen. Perustason 
palvelut ovat avainasemassa 
myös sosiaalityössä ja ennal-
taehkäisevässä terveydenhuol-
lossa, joissa tarvitaan yhtey-
det asuinalueille, työpaikoille, 
kouluihin ja neuvoloihin. 

Jotta palveluja voidaan ke-
hittää demokraattisesti ja ko-
konaisvaltaisesti, pitää hylätä 
yhtiöittäminen ja tilaaja-tuot-
tajamalli. Sen sijaan on vah-
vistettava palvelujen käyttä-
jien oikeuksia, työntekijöiden 
vaikutusmahdollisuuksia, lä-
hidemokratiaa ja valtuustojen 
roolia. 

Suomessa käytetään sote-
palveluihin useimpia OECD-
maita vähemmän rahaa asu-
kasta kohti. Leikkaamisen si-
jasta onkin vahvistettava eten-
kin peruspalvelujen rahoitusta 
ja henkilöstöresursseja. Rahaa 
löytyy esimerkiksi nostamalla 
pääomaverotus edes EU-mai-
den keskitasolle, muuttamalla 
kuntavero progressiiviseksi ja 
luopumalla valmisteilla olevis-
ta miljardien asehankinnoista. 

YRJÖ HAKANEN

Berner ja Sipilä 
yksityistämässä postia 
ja liikennettä
Liikenne- ja viestintäministeri 
Anne Bernerin ja valtion omis-
tajaohjauksesta vastaavan pää-
ministeri Juha Sipilän johdolla 
on käynnistetty massiivinen yksi-
tyistäminen ja kilpailuttaminen. 
Sote-palvelujen ohella julkiset 
palvelut ovat vaarassa posti-, rau-
tatie- ja ilmailuliikenteessä. Hal-
litus aikoo perustaa ”kehitysyhti-
ön”, johon siirretään myytäväksi 
Altia, Ekokem, Kemijoki ja Vapo, 
miltei puolet Postista ja Arctia 
Shippingistä sekä iso osa Neste-
yhtiöstä. Keskustan ohjauk sessa 
tehdään oikeistolaisempaa poli-
tiikkaa kuin kokoomuskaan on 
uskaltanut unelmoida. 

Postia yksityistetään

Syksyllä eduskuntaan tulevalla 
postilain muutoksella avataan 
yksityisille kilpailijoille markki-
noita valtiollisen Postin kustan-
nuksella. Toimilupiin perustuva 
järjestelmä aiotaan korvata pel-
källä viestintävirastoon tehtäväl-
lä ilmoituksella. Lisäksi hallitus 
esittää valtion omistusosuuden 
alentamista Postissa 100 prosen-
tista 50,1 prosenttiin ja Postin 
viemistä mahdollisesti pörssiin. 

Posti Oy:n johto pyrkii jo so-
peutumaan kilpailutilanteeseen. 
Sen lisäksi, että toimintaa on jo 
vuosia tehostettu ja väkeä irtisa-
nottu, on Postin johto esittänyt 
yleispalveluvelvoitteen keventä-
mistä niin, että postia jaettaisiin 
vain kolmena päivänä viikossa 
nykyisen viiden sijaan. Kerrosta-
loissa posti tulisi enää alakerran 
lokerikkoihin. Lisäksi Posti toi-
voo, että kirjeiden kulkunopeus-
tavoitteita kevennettäisiin. 

Tähän asti Posti on rahoitta-
nut tappiollisten alueiden kuluja 
kasvukeskusten voitoilla. Kilpai-
lun ja väen vähentämisen myö-
tä palvelutaso alenee ja maan eri 
osat joutuvat entistäkin eriar-
voisempaan asemaan. Esillä on 
myös Postin pilkkominen kah-
teen yhtiöön: yleispalveluvelvoi-
tetta hoitavaan valtionyhtiöön, 
jota rahoitettaisiin osin budjet-
tivaroista, ja markkinaehtoisesti 
voitollisilla alueilla toimivaan yh-
tiöön, joka yksityistettäisiin aina-
kin osittain.

VR pilkotaan

Rautatieliikenteen puolella ava-
taan kilpailua nopein askelin. 
VR:llä on sopimukset yksinoikeu-
desta matkustajaliikenteessä 
kaukoliikenteen osalta vuoteen 
2024 ja Helsingin seudun lähi-
liikenteen osalta vuoteen 2021 
saakka. Berner ilmoitti kuitenkin 
syksyllä, että kilpailu matkusta-
jaliikenteessä avataan jo vuoden 
2017 aikana. 

Tavaraliikenteessä ensimmäi-
nen VR:n kilpailija Fenniarail 
Oy tekee parhaillaan koeajoja. 
Myös ratojen kunnossapito on jo 
avoinna kilpailulle. Rautateillä-
kin kilpailu johtaa tilanteeseen, 
jossa yksityiset toimijat pyrkivät 
kannattaville rataosille ja VR:lle 
jäävät syrjäisemmät ellei niitä 
lakkauteta. 

Myös VR aiotaan pilkkoa. Ve-
turi- ja vaunukalusto siirretään 

erilliseen yhtiöön, josta kalustoa 
vuokrataan rataverkolla toimivil-
le yrityksille. Helsingin seudulla 
HSL valmistelee jo lähijunaliiken-
teen kilpailuttamista niin, että 
kuntien omistama yhtiö tarjoaa 
kilpailussa yrityksille kaluston. 
Kilpailu käytäisiin siis lähinnä 
työehtoja polkemalla.

Finnair ja Live Oy

Monia maakuntien lentokenttiä 
uhkaa lopettaminen tai yksityis-
täminen. Ministeriön asettama 
työryhmä on linjannut, että yh-
tiöitetty Finavia Oy ylläpitää jat-
kossa vain kenttiä, joiden vuosit-
tainen matkustajamäärä ylittää 
300 000. 

Hallitus esittää myös valtion 
jäänmurtajayhtiö Arctia Ship-
pingin omistusosuuden pudot-
tamista 100 prosentista 50,1 
prosenttiin. 

Lisäksi Berner haluaa perus-
taa yhtiön (Live Oy), johon siirret-
täisiin valtion hallinnassa olevat 
tiet, rautatiet ja meriväylät. On 
pelättävissä, että kansalaiset jou-
tuvat maksamaan käytännössä 
jo verovaroin kustannettua väy-
läverkkoa yhä uudelleen käyttö-
maksuina. Väyläyhtiön vakuu-
tetaan olevan valtion omistama, 
mutta mikä estäisi yhtiömuo-
toisen toiminnan yksityistämis-
tä myöhemmin? Ongelmana on 
myös eriarvoistuminen: hoitaako 
vähemmän käytettyä osaa teistä 
tai radoista enää kukaan? 

Varoittavia kokemuksia

Yksityistämisen vaikutuksista on 
lukuisia negatiivisia esimerkkejä. 
Huonosti kävi esimerkiksi televi-
sion jakeluverkon osalta, jonka 
Yleisradio myi. Sen seurauksena 
ylikansallinen Digita Oy sai ns. 
luonnollisen monopolin tv:n oh-
jelmien antennijakelussa ja perii 
tv-yhtiöiltä, myös YLEltä ylihin-
toja. Melkoiset hinnankorotukset 
nähtiin, kun autojen katsastus 
avattiin kilpailulle ja valtio myi 
Suomen Autokatsastuksen. 

Käynnissä on kansallisomai-
suuden uusjako yksityisiin kä-
siin. Sen seurauksena eriarvoi-
suus lisääntyy niin ihmisten kuin 
maan eri osien välillä. Anne Ber-
ner kumppaneineen aikoo uhrata 
vuosikymmenien työn tulokset ja 
kansan omaisuuden voitontavoit-
telun alttarille. 

SKP ei hyväksy kansallisva-
rallisuuden yksityistämistä eikä 
usko kilpailun avaamisesta lu-
vattuihin hyötyihin. Sen sijaan 
julkisia palveluita tulee kehittää 
siten, että palvelut ovat saata-
villa yhdenvertaisesti eri puolil-
la maata ja ihmisten tulotasosta 
riippumatta. 

JUSSI-PETTERI LAPPI
Postinjakaja, talonmies, 

Pitäjänmäki

niille itselleen. Eikä intressiä en-
naltaehkäisyyn, joka vähentäisi 
niiden markkinoita. Kilpailulla 
on myös taipumus johtaa suur-
ten yritysten hallitsemiin mark-
kinoihin, joilla hinnat nousevat 
ja voitot katoavat veroparatiisei-
hin. – Hallituksen tavoite leika-
ta menokehitystä 3 miljardilla 
eurolla toteutuu lähinnä karsi-
malla palveluja ja nostamalla 
asiakasmaksuja. 

Maakuntia pitäisi johtaa vaa-
leilla valittava valtuusto. Mutta se 
johtaisi sote-palveluissa lähinnä 
tilaajaorganisaatiota, ei yhtiöitä. 
Pääministeri Sipilä puheet ”avoi-
muudesta ja läpinäkyvyydestä” 
eivät pidä paikkaansa, edes jul-
kisuuslaki ei koske yhtiöi tä. – De-
mokratia kaventuu ja kunnal-
lisen demokratian korvaa pää-
osin yhtiövalta. 

Yhdistämisen 
ohjelma

Mitä sote-uudistuksesta jää jäl-
jelle? Valtava julkisten palvelu-
jen markkinaehtoistaminen ja 
yhtiöittäminen, jolla ihmisten 
terveys ja sosiaaliset perusoi-
keudet alistetaan markkinoiden 
voitontavoittelulle. 

Hallitus on yrittänyt perustella 

vien taistelussa on inhimillisen 
erehdyksen mahdollisuus, ta-
hallinen selkkaus ja mahdolli-
nen itku pitkästä mediataistelun 
ilosta. Valitettavasti myös Venäjä 
on antanut uhkakuvien lietsomi-
seen aineksia Krimin ja Ukrainan 
operaatioillaan. 

Erimieltä Alexander Stubbin 
kanssa

Olen ministeri Alexander Stub-
bin kanssa eri mieltä siitä, et-
tä Suomen Natojäsenyys lisäisi 
maamme turvallisuutta. Stubb 
perustelee Naton kannatus-kan-
tansa uudella Nato-selvityksel-
lä. Minä perustelen Naton vas-
taisen kantani ensiksi vanhalla 
viisaudella, että emme maantie-
teelle mitään mahda. Toiseksi on 
viisasta ymmärtää viesti minkä 
Venäjä on kertonut, että se pitää 
uhkana sitä jos Nato lähentyy 
Venäjän rajoilla. Kolmanneksi on 
viisasta kuunnella suomalaisia. 
Kaikesta mediapainostuksesta 
huolimatta enemmistö suomalai-
sista vastustaa edelleen ajatusta 
Suomen Nato-jäsenyydestä.  

Demokratialla ei Suomessa 
mene hyvin. Viime vaaleissa vain 
60 % äänesti. Nukkuvien puo-
lue on Suomen suurin ja suosi-
tuin puolue. Kokoomus, keskus-
ta ja perussuomalaiset ovat viis 
veisanneet demokratiasta.  Meil-
tä suomalaisilta ei koskaan ky-
sytty oliko oikein osallistua Afga-
nistanin sotaan. Eduskunnassa 
ei keskusteltu siitä mitä Naton 
kanssa tehty isäntämaasopimus 
Suomelle tarkoittaa. Meiltä kel-
tään – ei sinulta eikä minulta 
kysytty saavatko yhdysvaltalai-
set panssaroidut ajoneuvot, hä-
vittäjät ja sotalaivat nousta mai-
hin ja harjoitella tänä kesänä 
Suomessa.

Samalla kun demokratia yskii 
pahasti, ovat kuitenkin rauhan-
liikkeen joukot ”USArmy go home 
– USA:n armeija  poistu kotiin” 
-banderolleineen vastustamas-

sa sotaharjoituksia. Rauhanliike 
voikin olla Lennonin reseptin hu-
naja – ihmisten silmien avaaja.

”War is over 
– if You want it”

Suomea Nato-jäseneksi ajavat 
vallanpitäjät ovat huolissaan sii-
tä, että me suomalaiset saattai-
simme haluta naapuriksemme 
ihan tavallisen Venäjän. Ajatus 
Venäjästä ilman natopoliittista 
viholliskuvaa tuntuukin monen 
suomalaisen mielestä viisaalta.

Natopolitiikan kulmakivi on 
Venäjä-viholliskuvan vahvista-
minen. Sellaista politiikkaa, jossa 
naapureista tehdään vihollisia ei 
Suomessa tarvita. Suomessa tar-
vitaan enemmän aloitteita rau-
han hyväksi, osallistuvaa demo-
kratiaa ja politiikan täyskäännös 
kohti kansanvaltaista meininkiä.

Samalla tavalla kuin rauhan-
taiteilijat John ja Yoko laittoivat 
rauhankyltit esille, haastan tä-
män Eespäin lehden lukijat avaa-
maan silmät ja sydämet rauhalle. 
Aika haastaa meitä yli puoluera-
jojen ja yhdessä argumentoi-
maan alas sotapolitiikka ja sii-
hen liittyvä sosiaalisten menojen 
leikkaaminen. Myös nyt riippuu 
meistä, miten edetään. Haluam-
meko elää rauhassa ja yhdessä 
naapurien kanssa sovussa vai 
vahvistetaanko viholliskuvia ja 
sotasuunnitelmia.  

War is over – if You want it. So-
ta on ohi, jos niin haluat.

JUHA-PEKKA VÄISÄNEN
SKP:n puheenjohtaja

!

!
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Maunula-talo ideasta kehittyi 
osallistuvaa demokratiaa
Tämä on kertomus siitä, miten 
Maunulassa asuvan Kalle Kuit-
tisen vuonna 1983 tekemä aloi-
te kulttuuri- ja kirjastotalosta on 
monien vaiheiden jälkeen toteu-
tumassa, kun Maunula-talo ava-
taan joulukuussa. Talon ja sen 
tulevan toiminnan suunnitte-
lussa on syntynyt myös uuden-
lainen osallistuvan lähidemokra-
tian malli.

– Kirjasto on valopilkku Mau-
nulan sangen köyhissä kulttuu-
ripalveluissa, mutta silläkin on 
vaikeutensa, kirjoitti työväen si-
vistystyön veteraani Kalle Kuit-
tinen SKP:n Maunulan alueen 
vaalilehdessä vuonna 1983. Hän 
ehdotti kirjasto- ja kulttuuritaloa 
Maunulaan. Sittemmin ideaan 
tarttuivat alueen järjestöt laajal-
la yhteistyöllä.

Kun Kuittinen nosti asian esil-
le, oli juuri muurattu Helsingin 
ensimmäisen monitoimitalon, 
Stoan peruskivi. Sitten tulivat 
Malmitalo ja Kanneltalo. 90-lu-
vun alussa piti olla vuorossa 
Maunulatalo. Hanke oli jo suun-
nittelupöydillä, mutta laman 
myötä punakynä pyyhki sen kau-
pungin investointiohjelmasta. 

Idea jäi kuitenkin elämään ja 
vuonna 2000 asukasjärjestöt te-
kivät aloitteen Maunulan vanhan 
ostarin seudun uudistamisesta. 
Monitoimitalon ideaa kehiteltiin 
aluefoorumissa ja paikallisagen-
da-ryhmässä. Maunula-seuran ja 
asukasyhdistyksen ideakilpailun 
myötä syntyi aloite Jokerikirjas-
tosta, jolla viitattiin sen paikkaan 
Raide-Jokerin reitillä. 

Löytyykö 
rahaa?

Kaupunginvaltuustoon valittu 
Yrjö Hakanen (SKP ja Helsinki-
listat) ryhtyi ajamaan asiaa. Hän 
teki syksystä 2004 alkaen lukui-
sia aloitteita kirjaston ja työväen-
opiston monitoimitalon saami-
seksi Maunulaan. 

Valtuusto hyväksyi vuonna 
2007 asemakaavan, jossa varat-
tiin talolle tontti. Hankesuunnit-
telu käynnistyi seuraavana vuon-
na muun muassa seminaarilla, 
jossa Anne Dikert Maunulan 

kirjastosta esitteli Lontoon esi-
kaupungin ”Idea Storea” ja työ-
väenopiston aluerehtori Kaarina 
Vattula ”elinikäisen oppimisen 
olohuoneen” ideaa. Kun nuori-
sotalo suljettiin kosteusongel-
mien takia, tuli sekin mukaan 
hankkeeseen.

Talon hankesuunnitelma val-
mistui 2010, mutta rahoitus oli 
yhä auki. Tässä vaiheessa Haka-
nen sai budjettialoitteen tueksi 
edustajia kaikista kaupunginval-
tuuston ryhmistä. Lopulta alku-
vuodesta 2014 hyväksyttiin yli 9 
miljoonan euron hanke ja se si-
sällytettiin investointiohjelmaan 
vuosille 2015-2016. 

Rahasta väännettiin vielä myö-
hemminkin kättä. Kiinteistövi-
raston tilakeskus esitti suun-
nitelman karsimista, kun kulut 
uhkasivat nousta. Taas tarvit-
tiin asukkaiden ja valtuutettu-
jen aktiivisuutta. Lähiörahas-
tosta saatiin lisärahoitusta ta-
lon tekniikkaan ja sen edustalla 
olevan puiston kunnostamiseen. 
Seuraavaksi haetaan keinoja 
kahvilan pyörittämiseen, johon 
voisi ehkä liittyä myös nuorten 
työllistämistä. 

Maunulassa on käynnistynyt 
myös kaksi alueellisen osallistu-
van kulttuurityön hanketta. Kan-
sallisteatterin ja m-cultin kolmi-
vuotiset projektit ovat osa kult-
tuurikeskuksen pyrkimystä tuo-

da kulttuuria laajemmin eri puo-
lille kaupunkia.

Asukkaat 
suunnittelemassa

Helsinki päätti toteuttaa vuonna 
2013 kymmenen lähidemokra-
tiakokeilua. Maunulassa valmis-
teltiin avoimissa tapaamisissa 
ehdotus demokratiahankkeeksi. 
Tavoitteena oli asukastalo Sau-
nabaarin toiminnan jatkon tur-
vaaminen ja asukkaiden osallis-
tuminen monitoimitalon suunnit-
teluun. Kaupunginhallitus päät-
ti kokeilut vain yhdeksi vuodeksi, 
mutta Maunulassa hanke jatkuu 
asukkaiden voimin edelleen.

Maunula-talon suunnittelu 
on esimerkki asukkaiden, suun-
nittelijoiden ja virkamiesten yh-
teistyöstä. Asukkaat ovat osallis-
tuneet suunnitteluun avoimissa 
työpajoissa, kyselyillä ja ehdotuk-
silla. Heidän edustajansa ovat ol-
leet mukana aina työmaakokouk-
sia myöten. Kun myös arkkiteh-
titoimisto K2S on ollut tässä in-
nolla mukana, on syntynyt hedel-
mällinen vuorovaikutus ja yhteis-
työ. Oma merkityksensä oli sillä, 
että asukkaiden osallistumista 
tukivat yhteisillä valtuustoaloit-
teilla mm. Yrjö Hakanen, Sanna 
Vesikansa (vihreät) ja Nils Tor-
valds (Rkp).

Osallistuva budjetointi

Rakennuksen suunnittelusta on 
edetty toiminnan suunnitteluun 
ja osallistuvaan budjetointiin. 
Maunula-taloon on valmisteltu 
toimintamalli, jossa asukkaat, 
henkilöstö ja virastojen edusta-
jat kehittävät osallistuvaan de-
mokratiaan perustuvaa yhteis-
hallintaa, kertoo asukasedusta-
jana suunnitteluun osallistunut 
Emilia Palonen. 

Tarkoitus on järjestää ainakin 
kaksi kertaa vuodessa avoin foo-
rumi, jossa keskustellaan ja hy-
väksytään talon yhteiset toimin-
talinjat ja budjetti. Asukkaat va-
litsevat lisäksi edustajansa talon 
toimintaa ohjaavaan neuvottelu-
kuntaan, jossa ovat myös hen-
kilöstön ja virastojen edustajat. 
Kirjaston, työväenopiston ja nuo-
risotalon vastuuhenkilöt huoleh-
tivat operatiivisesta johtamisesta. 

Toiminta tapahtuu kaupun-
gin budjetin puitteissa, mutta 
osallistuva budjetointi tekee ta-
louden avoimeksi ja antaa asuk-
kaille mahdollisuuksia vaikuttaa 
resurssien suuntaamiseen. Par-
haimmillaan asukkaiden osal-
listuminen vaikuttaa myös kau-
pungin budjettiin, kuten Maunu-
la-talon vaiheet jo osoittavat. 

http://maunulatalo.fi/
http://maunula.blogspot.fi/

Länsimetron hinta 
paisuu

Rakenteilla olevan länsimet-
ron hinta on ylittänyt alun pe-
rin päätetyn jo 240 miljoonal-
la. Helsingin osuus on nous-
sut peräti puolella. Automaat-
timetron epäonnistumiseen 
liittyvistä oikeusjutusta voi 
tulla lisäksi vielä iso lasku.

Kun kaupunginvaltuustol-
ta haettiin keväällä taas uu-
sia valtuuksia ylittää budjetti, 
esitti SKP:n ja Helsinki-listo-
jen Yrjö Hakanen, että tar-
kastuslautakunta selvittäisi 
syyt ja vastuut toistuviin me-
noylityksiin. Johtopäätöksiin 
on aihetta myös Länsimetro 
Oy:n johdon osalta.

Esille on noussut myös 
huoli itämetron junien ly-
henemisen ruuhka-aikoihin 
tuomista ongelmista tulevina 
vuosina. Junien lyhentämi-
nen päätettiin, kun valtuus-
to hyväksyi automaattimetro-
hankkeen. Hakanen oli silloin 
ainoa valtuutettu, joka asetti 
kyseenalaiseksi automatisoin-
nin onnistumisen vanhoihin 
juniin, varoitti junien lyhentä-
misestä ja vastusti hanketta.

Työväenopisto 
jatkaa Oulunkylässä

Helsingin työväenopiston toi-
minta Oulunkylä-talossa 
jatkuu ainakin toistaisek-
si. Työväenopiston johtokun-
ta päätti tästä vastatessaan 
SKP:n ja Helsinki-listojen Yr-
jö Hakasen aloitteeseen, jos-
sa oli allekirjoittajia kaikista 
valtuustoryhmistä.

Johtokunta muutti näin ai-
emman päätöksen Oulunky-
lä-talon tilojen irtisanomises-
ta. Heikki Takkisen esityk-
sestä todettiin, että toiminnan 
jatkaminen Oulunkylässä on 
tärkeää ja siksi talousarvio 
pyritään valmistelemaan tä-
män huomioiden.

Ilmaista 
pakkotyötä?

Ammattiliitto Pro arvostelee 
työministeri Jari Lindströ-
min (ps) esityksiä työn hal-
puuttamisesta. Työnäytteen 
nimellä tehtävä ilmainen työ 
voi käytännössä kääntyä 
puolen vuoden pakkotyöksi 
vailla työsuhteeseen kuulu-
vaa turvaa. YK:n työjärjestön 
ILO:n sopimukset kieltävät 
pakkotyön.

Myös työttömien velvoitta-
minen töihin työttömyyskor-
vausta ja työehtosopimuk-
sia alemmalla palkalla on 
epäinhimillistä. Pron johtaja 
Markku Palokangas muis-
tuttaa, että Suomessa on jo 
oppisopimus ja tuetun palk-
katyön malli, joiden rahoi-
tusta kannattaa kehittää. 
Niissä työntekijä saa ainakin 
jonkinlaisen toimeentulon ja 
sosiaaliturvan.

!
!

?

Asukkaita ja virkamiehiä tutustumassa asukkaiden aloitteesta rakennettavaan Maunula-taloon, johon tulee kirjasto, työväenopis-
to, nuorisotalo ja monitoimisali. 
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Vastustamme vallan keskittämistä 
pieneen piiriin

Asukkaiden vai ison rahan Helsinki?

Rakennusliike SRV:n ja Helsingin oudot kytkökset

Helsingin kaupungin johtami-
nen aiotaan keskittää entistä 
pienempään piiriin. Kaupungin-
valtuuston enemmistön hyväksy-
män linjauksen mukaan valmis-
tellaan pormestari- ja toimiala-
malli, jossa valta keskittyy suu-
relta osin viidelle virkamiehelle 
ja viidelle poliitikolle. SKP:n Hel-
singin kaupungin piirikomitea 
ei hyväksy vallan keskittämistä, 
vaan vaatii uutta valmistelua, 
jolla laajennetaan asukkaiden 
vaikutusmahdollisuuksia.

Toimialamallilla aiotaan yli 30 
viraston ja laitoksen johto kes-
kittää neljälle toimialajohtajalle 
ja lautakunnalle. Suurin osa ny-
kyisistä 25 lautakunnasta ja joh-
tokunnasta aiotaan lopettaa.

Uudessa johtamisjärjestel-
mässä valmistelu- ja esittelyvalta 
keskitetään kansliapäällikölle ja 
neljälle toimialajohtajalle. Erityi-
sen iso valta tulee kansliapäälli-
kölle, joka vastaisi kaikkien kau-

Onko pormestaripeli vihreil-
le tärkeämpää kuin kunnallinen 
demokratia, jonka perustana pi-
täisi olla asukkaiden itsehallinto 
ja lähidemokratia? Oliko Vasem-
mistoliitolle lupaus kaupungin-
hallituksen ryhmien ”täysipai-
noisista toimintaedellytyksistä” 
tärkeämpää kuin asukkaiden ja 
työntekijöiden vaikutusmahdolli-
suudet sekä valtuuston ja asian-
tuntijalautakuntien rooli?

SKP:n piirikomitea vetoaa val-
tuustoryhmiin, että kaupungin 
johtamisen ja organisaation uu-
distamisessa selvitetään vielä 
vaihtoehtoisia malleja, kuullaan 
asukkaita ja työntekijöitä sekä 
otetaan valmisteluun mukaan 
kaikki valtuustoryhmät. Erityi-
sesti on panostettava lähidemo-
kratian ja osallistuvan budjetoin-
nin kehittämiseen.
SKP:N HELSINGIN KAUPUNGIN 

PIIRIJÄRJESTÖ
PIIRIKOMITEA 

punginhallitukseen tulevien asi-
oiden esittelystä ja olisi toimiala-
johtajien esimies.

Uutta johtamisjärjestelmää on 
julkisuudessa esitelty lähinnä 
pormestarimallina. Tosiasiassa 
paljon suurempi muutos on yli 
30 viraston ja laitoksen yhdistä-
minen neljäksi toimialaksi ja val-
mistelu- ja esittelyvallan keskit-
täminen viidelle virkamiehelle.

Demokratia kaupan?

SKP:n Helsingin piirikomitea 
pitää käsittämättömänä, että 
vihreät  ja myös Vasemmistoliitto 
ovat valmiita lopettamaan suu-
rimman osan lautakunnista ja 
keskittämään valtaa virkamiehil-
le. Pormestarimalli olisi voitu to-
teuttaa ilman kokoomuksen aja-
maa toimialamallia, joka kaven-
taa rajusti demokratiaa. Piiriko-
mitea pitää epädemokraattisena 

myös valtuuston jakamista kah-
den kerroksen väkeen, kun por-
mestareiksi valittaville muuta-
mille valtuutetuille aletaan mak-
saa kovaa palkkaa.

Helsingin johtamiseen tarvitaan 
suunnanmuutos. Nykyinen po-
litiikka heikentää palveluja, pa-
hentaa työttömyyttä, nostaa asu-
mismenoja, korottaa joukkolii-
kenteen lippujen hintoja, uhraa 
viher- ja virkistysalueita grynde-
rien voitontavoittelulle sekä kes-
kittää valtaa yhä pienempään 
piiriin. Helsingin pitää olla asuk-
kaiden eikä ison rahan kaupun-
ki, totesi Suomen kommunistisen 
puolueen Helsingin piirin vuosi-
kokous kannanotossaan. 

Kontulan Wanhalla Postilla ke-
vään lopulla pidetty piiriko kous 
nosti esille neljä teemaa, joilla 
käynnistettiin valmistautuminen 
ensi vuoden huhtikuun alus-
sa pidettäviin kuntavaaleihin ja 
vuoden 2018 alussa pidettäviin 
maakuntavaaleihin. Kokous vaa-
ti peruspalveluja kuntoon, työtä 
työttömille, Keskuspuiston ja vi-
heralueiden suojelua sekä asu-
kasdemokratiaa. Piirikokousta 
edelsi seminaari, jossa valmis-
tauduttiin SKP:n edustajako-

koukseen, joka linjaa joka kol-
mas vuosi puolueen toimintaa. 

Peruspalvelut ja työllisyys

SKP:n piiri vaatii Helsingin bud-
jettilinjan muuttamista niin, että 
kaupungin ylijäämistä ohjataan 
lisää rahaa vanhuspalveluihin, 
terveysasemille, kouluihin, päi-
väkoteihin, kirjastoihin ja muihin 
peruspalveluihin. Tällaisen muu-
toksen toteuttamiseksi tarvitaan 
laajaa joukkotoimintaa.

Piirikokous vaatii valtiovaltaa 
ja kaupunkia perustamaan 
julkiselle sektorille lisää 
työpaikkoja, korottamaan 
työllisyysrahoja ja takaamaan 
kunnollisen perusturvan. Mallia 
voisi ottaa Ruotsista ja Saksasta, 
joissa on useilla aloilla lyhennetty 
työaikaa ansiotasoa alentamatta 
ja nostettu matalia palkkoja.

SKP:n piirin mielestä Helsin-
gin yleiskaava pitäisi palauttaa 
uuteen valmisteluun tai ainakin 

korjata perusteellisesti niin, että 
Keskuspuistoon, Vartiosaareen ja 
muille viheralueille ei osoiteta ra-
kentamista. Asuntorakentamisen 
painopiste on siirrettävä kovan 
rahan asunnoista kohtuuhintai-
seen vuokra-asuntotuotantoon.

Kunta- ja maakuntavaalit

SKP vastustaa Helsinkiin esitet-
tyä pienen piirin johtamisjärjes-
telmää ja vaatii asukkaille lisää 
vaikutusmahdollisuuksia.

Kokous kutsui lähipalvelujen, 
työllisyyden ja asukasdemokra-
tian puolustamisesta kiinnostu-
neita kokoamaan kuntavaaleihin 
yhteisen listan. Samalla se esit-
ti vasemmiston ja vihreiden yh-
teistyötä kokoomuksen ylivallan 
lopettamiseksi.

Toisessa kannanotossaan ko-
kous tuomitsi USA:n Suomeen 
järjestämät sotaharjoitukset, jot-
ka aloitettiin provokatiivisesti itä-
rajan tuntumassa ja 9.toukokuu-

ta, toisen maailmansodan päät-
tymisen muistopäivänä. Suomen 
aluetta ei saa antaa vieraan val-
lan sotavoimien käyttöön ja suur-
valtojen vastakkainasettelun ra-
jamaaksi, vetosi piirikokous.

SKP:n piirin johtoon tuli 
uusia kasvoja. Puheenjohtaja 
on Heikki Ketoharju (27 
vuotta), varapuheenjohtaja 
erityisopettaja Annamili Tölkkö 
(29) ja piirisihteeri postinjakaja, 
talonmies Jussi-Petteri Lappi 
(33).

Helsinki myy Jätkäsaaresta ison 
Bunkkeriksi kutsutun rakennuk-
sen rakennusliike SRV:lle. Kau-
pan hinta on 22,7 miljoonaa eu-
roa. Samalla kaupunki sitoutuu 
kaavoittamaan talon päälle huo-
mattavasti lisää rakennusoikeut-
ta ja vuokraamaan taloon teh-
tävät uimahalli- ja liikuntatilat 
25 vuodeksi. Vuokraa kaupunki 
maksaa noista vuosista yhteensä 
100 miljoonaa euroa.

Tätä sopimusta vastustivat 
vain SKP:n ja Helsinki-listojen 
edustajat, valtuustossa Yrjö Ha-
kanen ja liikuntalautakunnas-
sa Tiina Sandberg. He esittivät 
vaihtoehtona joko edullisemman 
vuokran sopimista tai liikunta-

tilojen toteuttamista kaupungin 
omana hankkeena. 

Kallis bunkkeri

Bunkkeri-hanke on epäilemättä 
edullinen rakennusliike SRV:lle. 
Mutta mitä järkeä on kaupungin 
kannalta sopimuksessa, jolla se 
maksaa myyjälle yli nelinkertai-
sesti sen, mitä kiinteistön myyn-
nillä saa? Bunkkerin kovaan 
vuokraan vedoten on liikuntavi-
rasto jo esittänyt lasten ja erityis-
ryhmien uinti- ja liikuntapalve-
luihin erikoistuneen Käpylinnan 
sulkemista. 

Rantahotelli ja Kalasatama

Vuorineuvos Ilpo Kokkilan joh-
taman SRV-yhtiön ja kaupungin 
välillä näyttää olevan muuten-
kin kummallisia kytköksiä. Jät-
käsaareen SRV sai Bunkkerin li-
säksi muutama viikko aiemmin 
hotellia varten rantatontin, ja 
kilpailuttamatta. 

Mittaluokaltaan vielä isommis-
ta rahoista on kyse Kalasatamas-
sa. Periaatteessa Kalasataman 
keskuksen rakentamisesta jär-
jestettiin kilpailu, mutta jättiura-
kasta saatiin vain yksi tarjous – 
sen teki SRV. Sitten keskuksen 
rakennusoikeus kaksinkertais-

tettiin SRV:n esityksestä. 
Aluksi tähän kauppaan 

kuului se, että SRV rakentaa 
metroaseman päälle kaupungin 
sote-palveluille tilat, mutta ne 
siirrettiin aseman viereen. Sitten 
SRV pyysi ja sai kymmenien 
miljoonien eurojen lykkäyksen 
kaupan maksuaikatauluun. 
Samaan aikaan se kertoi 
pörssitiedotteissaan yhtiön 
tekevän kymmenien miljoonien 
voittoa.

Kaupungille syntyy pelkästään 
Kalasataman liikenneinvestoin-
neista autotunneleineen enem-
män kuluja kuin se saa SRV:ltä 
Kalasataman keskuksen tontin 
myynnistä ja käyttöoikeuksista. 
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Helsingin Keskuspuistossa käy 
enemmän ihmisiä kuin kaikissa 
Suomen 39 kansallispuistossa 
yhteensä, toteaa Suomen Latu 
lausunnossa Helsingin yleiskaa-
vaehdotuksesta. Keskuspuis-
to taitaa olla Suomen suosituin 
metsä? Ja metsää Keskuspuis-
tossa vielä onkin, siellä on met-
sän tuntu.

Keskuspuistossa voi kävellä, 
pyöräillä, hiihtää, juosta, poimia 
sieniä ja marjoja, retkeillä, geo-
kätköillä, käydä piknikillä, rat-
sastaa, kouluttaa koiria, tutkia 
luontoa, bongata lintuja, ihailla 
Suomen urbaaneinta taimenpu-
roa ja Vantaanjoen koskia. Kes-
kuspuistossa on useita palstavil-
jelyalueita, muinaismuistolailla 
suojeltuja juoksuhautoja, pien-
eläinten hautausmaa, Pirkkolan 
urheilupuisto…

Mitä enemmän Helsingin vä-
kiluku kasvaa, sitä suurempi on 
Keskuspuiston arvo kaupunki-
laisten hyvinvoinnin ja terveyden 
lähteenä. 

Keskuspuistoa ollaan kuiten-
kin uhraamassa väkiluvun kas-
vun ja rakennusbisneksen altta-
rille. Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta esitti Helsingin yleiskaa-
vaehdotuksessa Keskuspuistoon 
asuntoja 20 000 asukkaalle ja li-
säksi toimitilarakentamista. Kes-
kuspuisto ohenisi esimerkiksi 
Pirkkolan ja Maunulan kohdalla 
kapeiksi suikaleiksi, joissa met-
sän tuntu olisi kaukana.

Keskuspuiston puolesta 
14 000 allekirjoitusta

Keskuspuistoa puoltamaan muo-
dostui alkuvuodesta laaja toi-
mintaryhmä. Se keräsi 14 000 
allekirjoittajan adressin kau-
punkisuunnittelulautakunnal-
le. Adressissa esitetään, että 
yleiskaavaehdotuksesta pois-
tetaan Keskuspuistoon esitetyt 
rakentamisalueet.

Keskuspuistoryhmän toimin-
nassa ovat olleet mukana Kes-
kuspuiston ympärillä olevat 
kaupunginosayhdistykset, useat  
luonto- ja virkistysyhdistyk-
set sekä monet muut. Ryhmä ei 
ole vain kerännyt valtavan mää-
rän nimiä adressiin, se on myös 
järjestänyt Keskuspuistokar-
nevaalin, jossa oli toimintaa 14 
eri tapahtumapisteessä eri puo-
lilla puistoa keväisen piknikin 
hengessä. 

Keskuspuistoryhmä on tavan-
nut kaikki kaupunginvaltuusto-
ryhmät ja järjestänyt valtuute-
tuille workshopin, jossa asian-
tuntijoiden kanssa keskusteltiin 
ratkaisuista, joilla Keskuspuisto 
voidaan suojella. Asiantuntijoina 
olivat Asuntohallituksen entinen 
pääjohtaja Olavi Syrjänen, joka 
on tuoreen Maankäyttö- ja raken-
nuslaki selityksineen –teoksen 
toinen kirjoittaja, luonnon vir-
kistyskäytön ja luontomatkailun 
professori Liisa Tyrväinen, Van-
taan entinen yleiskaavapäällikkö 
Matti Pallasvuo ja Keijo Savo-
la Luonnonsuojeluliiton Uuden-
maan piiristä.

Keskuspuisto ja asunnot 
eivät vaihtoehtoja

Keskuspuistoryhmän viesti val-
tuutetuille on, että Keskuspuisto 
pitää säilyttää nykyisessä laajuu-
dessaan ja että tämä ei edellytä 
tinkimistä Helsingin asuntora-
kentamisen tavoitteista. Sen si-
jaan asukasmäärän kasvu ni-
menomaan edellyttää myös vi-
heralueiden vahvistamista. 

Yleiskaavaehdotuksen mitoi-
tus perustuu siihen, että yleis-
kaavavarantoa olisi noin kak-
sinkertainen määrä suhteessa 
siihen, mitä tarvitaan esitettyyn 
260 000 hengen väestönkasvuun 
ja asumisväljyyden lisäämiseen. 
Keskuspuisto voidaan säästää 
kokonaan rakentamiselta supis-

FESTIVAALI  22.9.27.9.
Va n h a  y l i o p p i l a s ta lo

KARTTA RISTO ULJAS

A R K T I N E N  A L O I T E

Kansainvälinen seminaari ympäristöstä, turvallisuudesta 
ja alkuperäiskansojen oikeuksista. Mukana aktivisteja, 
tutkijoita, taiteilijoita‚ poliitikkoja ja muita arktisen alueen 
tulevaisuudesta kiinnostuneita. 

Maanantai 6.6. klo 10 – 19 Kirjan talo, 
Kirjatyöntekijänkatu 10, Helsinki.

Järj. Suomen kommunistinen 
puolue & Euroopan vasemmisto

FESTIVAALI  22.9.27.9.
Va n h a  y l i o p p i l a s ta loHelsingissä viikonloppuna 30.9. – 2.10. 

Lisätietoja www.skp.fi
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Suomen suosituin 
metsä uhattuna

tamalla edes vähän tätä kaksin-
kertaista kaavavarantoa. 

Toimitilojen on yleiskaavaeh-
dotuksessa arvioitu lisääntyvän 
samassa suhteessa kuin asu-
kasmäärä. Toimitilojen ja liiketi-
lojen käyttö on kuitenkin selvästi 
tehostumassa. Työntekijää kohti 
tarvitaan entistä vähemmän ti-
laa. Keskuspuisto voidaan suo-
jella kohtuullistamalla uuden toi-
mitilarakentamisen määrää.

Lisäksi yleiskaavaehdotuksen 
liikenteelle varatuista alueista 
osa voidaan osoittaa asunto- ja 
toimitilarakentamiselle kehittä-
mällä joukkoliikennettä ja älyk-
käitä liikenneverkkoja. Tällaisia 

alueita voisi löytyä esimerkik-
si Pasilan ratapihalta ja eräiden 
moottoriväylien alueelta.

Jokainen näistä kolmesta 
vaihtoehdosta riittäisi yksinään 
siihen, että yleiskaavaehdotuk-
sesta jätetään pois Keskuspuis-
toon esitetty rakentaminen. Jos 
mikään niistä ei kelpaa, on kyse 
vain siitä, että halutaan uhrata 
Keskuspuistosta parhaita tontti-
maita rakennusliikkeille. 

Ei voi kuin ihmetellä, miksi 
vihreät ja vasemmistokin olleet 
kaavan valmistelussa kaupunki-
suunnittelulautakunnassa val-
miita hyväksymään Keskuspuis-
toon rakentamista. Keskuspuis-

toadressin luovutustilaisuudessa 
Annantalon auditoriossa yksi ad-
ressin ensimmäisistä allekirjoit-
tajista kansanedustaja Pertti Sa-
lolainen kehottikin seuraavissa 
kuntavaaleissa olemaan äänes-
tämättä niitä, jotka hyväksyvät 
Keskuspuiston rakentamisen.

MAIJA HAKANEN
Keskuspuisto-aktiivi

www.facebook.com/
keskuspuistonpuolesta
www.adressit.com/keskuspuistoa_ei_
saa_supistaa

Keskuspuiston kaventaminen Pirkkolassa lähes olemattomiin on eräs esimerkki siitä, miten 
rakentaminen uhkaa Keskuspuistoa.


