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kuvat vastavirtafestivaalilta 2012 veikko koivusalo

Avauksia toisenlaiseen Helsinkiin. Vaihtoehtoja vasemmalta.

SKP:n aloitteesta järjestetyllä Vastavirtafestivaalilla Vanhalla ylioppilastalolla 22. syyskuuta olivat mukana mm. Yiannis Bournous Kreikan Syriza, Heikki Patomäki, Esko Seppänen, Marissa Varmavuori, Arja Alho, Yrjö Hakanen, Heikki ketoharju, Jouni Konttila, Teivo Teivainen, Jakko Laitinen & Väärä raha, Kaj Chydenius, Minja Koski, Oona Airola, Reijo Frank, Merja Ikkelä, Antti Halonen, Aulikki Oksanen, Ilpo Tiihonen…

& lähidemokratian

Kuntavaaleissa on kyse siitä, jatkuuko
julkisten palvelujen heikentäminen,
kilpailuttaminen, asumiskustannusten nousu
ja vallan keskittäminen – vai kehitetäänkö
Helsinkiä asukkaiden hyväksi. SKP ja Helsinkilistat on sitoutunut tekoihin lähipalvelujen
parantamiseksi ja asukkaiden äänen saamiseksi
kuuluviin päätöksenteossa.
Helsinki on rikas kaupunki, joka
liikelaitoksineen tekee vuosittain 200 – 300
miljoonaa voittoa. Näistä ylijäämistä pitää ohjata
lisää rahaa asukkaiden hyvinvointiin.

H Lähipalvelut turvattava kävelyetäisyydellä H Terveysasemia ei saa vähentää H Vanhuspalvelut kuntoon H Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehdittava
H Tasa-arvoa koulutukseen H Kulttuuri kuuluu kaikille H Asumismenot alas H Joukkoliikenne maksuttomaksi H Kohti hiilivapaata energiatuotantoa H Lisää
työpaikkoja ja matalia palkkoja nostettava H Lähidemokratiaa ja osallistuvaa budjetointia H Ei Suur-Helsingille, kyllä lähidemokratialle ja maakuntavaltuustolle

2

EESPÄIN! 4/2012

pääkirjoitus

Moninkertaista äänesi
vaaleissa!
Kunnallisvaalikuume on huipussaan, ja nyt riittää köyhille ystäviä. Hallituspuolueet ovat hellyttävän yksimielisiä siitä, kuinka lähipalveluista huolehditaan, ja sairaat,
vanhukset, nuoret, ja työttömät ovat puolueiden erityisessä suojeluksessa.
Asuminen on Helsingissä törkeän kallista, minkä lähes kaikki tunnustavat. Kun asioille pitää päättävissä elimissä tehdä jotain, näyttää suurempi huoli olevan gryndereiden rahapussista kuin asukkaiden. Grynderit eivät
pidä kynttiläänsä vakan alla silloin, kun kysymyksessä
on vaikuttaminen päättäjiin.
Helsingissä sosiaali- ja terveyspalveluita on alibudjetoitu vuosi toisensa jälkeen. Rahaa ei ole osoitettu riittävästi palvelujen tuottamiseen, vaikka rahantarve on ollut selvillä budjettia tehtäessä. Alibudjetointi on keino
heikentää palvelun laatua, estää niiden kehittäminen ja
hiostaa työntekijöitä. Kerta toisensa jälkeen kaikki eduskuntapuolueet - Perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto
mukaan lukien - ovat valtuustossa äänestäneet riittämättömän budjetin ja jopa monien palvelujen heikentämisen puolesta, vaikka julkisuudessa valtuutetut ovat
olleet kovasti huolissaan palveluista.
Muutama vuosi sitten kokoomuslainen kaupunginjohtaja Jussi Pajunen syötti päätöksentekokoneistoon
listan 80 lähipalvelun lakkauttamiseksi. Pajusella oli
huoli ”seinien hinnoista” ja säästää kuulemma piti. Asukasyhdistykset ja muut kansalaisliikkeet nousivat esitystä vastaan, ja SKP:n ja Helsinki-listojen valtuutetun
Yrjö Hakasen aloitteesta lista lopulta torjuttiin myös
valtuustossa.
Pajusen säästöpyrkimykset, joihin suurin osa puoleista jatkuvasti lähtee mukaan, ovat arveluttavia. Helsingin kaupungilla on enemmän saatavia kuin velkaa, eli
kaupunki ei suinkaan ole velkaantunut vaan nettosaaja.
Pajusen esikunnassa ongelmana lienee juuri tämä. Kaupungin valtavalle varallisuudelle ja budjetille olisi asukkaiden lisäksi muitakin halukkaita jakajia.
Kilpailutus ja palveluiden yksityistäminen eivät paranna palveluita kuntalaisen näkökulmasta, mutta yksityiset palveluntarjoajat hyötyvät niistä.
Me helsinkiläiset tarvitsemme tekoja sanojen lisäksi.
SKP ja Helsinki-listat ovat olleet äärimmäisen aloitteellisia kansalaisliikkeiden tavoitteiden ajamisessa. Näin tulee
olemaan jatkossakin. Kaupunkilaisten äänen esiin tuominen
suurta rahaa vastaan riippuu
myös siitä, mitä sinä äänestät
kunnallisvaaleissa.

Vanhustenpalvelujen tarve kasvaa, mutta Helsingillä ei ole edes vanhuspalveluohjelmaa.

Hyvä vanhuus on perusoikeus
Ihmiset elävät nykyään entistä pidempää. Se on hyvä asia. Ikääntyvillä ihmisillä, meillä kaikilla,
on oikeus hyvään vanhuuteen.
Vanheneva ihminen tarvitsee
monenlaisia palveluja, niin sosiaali- ja terveyspalveluja kuin asumisen, kulttuurin, joukkoliikenteen ja muita peruspalveluja.
Suomessa käytössä olevat hyvän hoidon suositukset ovat matalammat kuin yleensä pohjoismaissa. Lisäksi Suomessa puuttuvat selkeät suositukset kotihoidon ja palveluasumisen laadusta.
Hyvän vanhuuden edellytysten
turvaaminen korostaa kunnan
vastuulla olevien palvelujen parantamisen tarvetta.

Aloite
vanhuspalveluohjelmasta
SKP:n ja Helsinki-listojen tapaa-

misessa Pakilan työväentalolla käynnistettiin nimien kerääminen kuntalaisten aloitteeseen
vanhuspalveluohjelman tekemiseksi Helsingille. Kaupunginvaltuusto päätti muutama vuosi sitten, että sellaista ei enää tarvita.
Vain SKP:n ja Helsinki-listojen
Yrjö Hakanen esitti, että ohjelma pitää tehdä.
Kunnallisaloitteessa halutaan
vanhuksille hyvän hoidon suositusten mukaisia palveluja, vaikka Jyrki Kataisen hallituksen
esitykseen vanhuspalvelulaiksi ei tullutkaan mitään normeja
henkilöstön määrästä, kertovat
nimenkeräystä käynnistäneet
Myllypuron Eläkeläisissä toimiva
Juha Hämäläinen, äitinsä kautta vanhuspalvelujen arkea Suomessa tunteva Hannele Salava ja
kaupungin sosiaalivirastossa pitkään työskennellyt Olli Salin.
Aloitteessa esitetään, että val-

tuusto päättää vanhuspalveluohjelmassa konkreettisista toimista
hyvän hoidon ja hoivan edellyttämien resurssien turvaamiseksi kaikille ikä-ihmisille heidän
varallisuudestaan riippumatta.
Lähtökohdaksi esitetään muiden
pohjoismaiden tasoa, joka on
noin 0,8 – 1,2 hoitajaa vanhusta kohti ympärivuorokautisessa hoidossa ja kuntoutuksessa.
Kataisen hallitus puhuu vain 0,5
hoitajasta, mutta tätäkään ei kirjattu lakiesitykseen.
Laitoshoidon ohella tulee määritellä toimet kotiin annettavien
palvelujen ja omaishoidon tuen,
palveluasumisen ja muiden peruspalvelujen turvaamiseksi. Ohjelma tulee valmistella ja toteuttaa vanhuksia kuullen ja heidän
arvoaan kunnioittaen, aloitteessa
esitetään.
www.skphelsinki.fi

Kalle hernberg
SKP:n Helsingin kaupungin
piirijärjestön puheenjohtaja

Harvainvalta ja sokea mahti
Ratas

J
YK:n päivän ja aseidenriisuntaviikon

Rauhankulkue
Keskiviikkona 24.lokakuuta
Kokoontuminen Kiasman aukiolla klo 16.30.
Kulkue lähtee klo 17 Senaatintorille.
Kulttuuriohjelmaa ja rauhanpuheita.
Järjestävät taiteilijoiden rauhanjärjestö PAND ja
Rauhanpuolustajat.
www.rauhanpuolustajat.org

Eespäin 4/2012. Päätoimittaja Kalle Hernberg. Taitto Pia Laulainen.
Kuvat Toivo Koivisto, Veikko Koivusalo ja Miguel Vera. Julkaisija SKP:n
Helsingin kaupungin piirijärjestö. Painatus TA-Tieto Oy Helsinki.

a taas kaupunki kutsuu
poikiaan ja tyttäriään
puolustamaan väärää valtaa
ja vallanpitäjiä. Siispä manttelit niskaan, jatsarit jalkaan
ja matkaan, veli hopea, täyttämään kansallisvelvollisuutta ja käyttämään sitä tärkeintä ruumiinosaa eli ääntänsä.
Jotta äänestäminen ei tuntuisi naapurin vanhalta pakkopullalta, olemme keränneet
tähän joitakin vanhoja kaupunkiviidakon sanontoja ja
viisauksia, jotka helpottavat
vaaliähkyä. Mukana on myös
joitakin puolueiden hyväksi
todettuja vaaliteemoja.
HHH
Parempi pyy pivossa
kuin Pajunen oksalla.
(Kauppatori)
HHH
Kyllä sokea Timokin äänen
löytää. Vai löytääkö? (Sipoo)

HHH
Errare humanum est, sanoi
perussuomalainen kun
äänijunasta putosi. (Eduskunta)
HHH
Valtaa se on harvainvaltakin.
(Kokoomus)
HHH
Viitasaarella saa aina.
HHH
Kauneus on katoavaista, mutta
politiikka pysyy ja silikonit,
sanoi ex-missi vaalien alla.
HHH
Kyllä minä olen hyvä. Minä olen
niin moneksi, olenhan minä
minä. (Keskusta)
HHH
Björnar rör sig i Pernå kyrkby.
Vad?
HHH
Eipä ollut suuri ääni, sanoi
näyttelijätär piispalle.
HHH
Keskitien kulkija ei allikkoon
joudu. (Keskusta)
HHH
Voitto on katsojan silmissä.

(Demarit)
HHH
Viedään kuin Pässi
kaupunkia.
HHH
Kulttuuri on sidonnaista,
sidon siis naista äänelläni.
(Vihreät)
HHH
Katso ensin vasemmalle,
sitten vasta oikealle.
Oikeasti vasen, vasemmasti
oikea. (Vasemmistoliitto)
HHH
Valtuuston orsilla tavataan,
joskus jopa luetaan.
(Valtuusto)
Ja näillä eväillä uurnille ja
kohti vallan jenkkakahvoja.
Tulevin valtuustoterveisin,
Valtuuston
aikamiestoimittajapoika
PS.
Tekoja lähipalvelujen
puolesta. SKP ja VRD
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Helsingillä lähes miljardin talletukset

– miksi palveluista leikataan?

SKP ja Helsinki-listat tavoittelee toista paikkaa valtuustoon. Viimeksi
vaaliliitto kaksinkertaisti äänimääränsä. Toiseen paikkaan olisi tarvittu
äänimäärään vielä viidennes lisää.

Vain yksi valtuutettu
esitti muutosta
Valtuustossa budjettilinjasta on
ollut eri mieltä vain SKP:n ja

Helsinki-listojen edustaja. Hän
on esittänyt runsaan 100 miljoonan euron siirtämistä kaupungin
ja sen liikelaitosten voitoista peruspalveluihin, työllistämiseen,
työntekijöiden palkkojen korot-

tamiseen, vuokrien nousun hillitsemiseen ja kohtuuhintaiseen
vuokra-asuntotuotantoon, joukkoliikenteen lippujen hintojen
alentamiseen ja muun muassa ilmastopäästöjen vähentämiseen.
Tällaisten muutosten tekeminen noin 4,5 miljardin euron
budjettiin ei ole rahasta kiinni.
Esimerkiksi viime vuoden 280
miljoonan ylijäämästä jäisi vielä
yli puolet käyttämättä.
Panostamalla palveluihin Helsinki voisi osaltaan torjua lamaa
ja eriarvoistumista. Palvelujen sijasta voidaan sen sijaan leikata
satoja miljoonia maksavista autotunneleista ja Kruunuvuorenselän sillasta.
Kaupunginhallituksen ryhmät
– eduskuntapuolueiden edustajat
– kokoontuvat vaalien alla sopimaan kaupunginjohtajan budjettiesityksestä. Valmisteilla on viime vuosilta tuttu näytelmä, jossa esitykseen lisätään vähäsen,
mutta reaalisesti palvelujen määrärahoja aiotaan taas supistaa.
Vaalien pääkysymys onkin se,
valitaanko leikkauslista vai teot
peruspalvelujen hyväksi. SKP ja
Helsinki-listat on sitoutunut tekoihin lähipalvelujen hyväksi.

Kaikki
eduskuntapuolueet
vastuussa

Puolueiden sanat ja teot valtuustossa

SKP:n ja Helsinki-listojen kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen on joka vuosi budjettia
käsiteltäessä tuonut esille, että päiväkotipaikkoja ja vanhuspalveluja tarvitaan lisää. Samaa
ovat esittäneet Pro kuntapalvelut
–verkosto ja monet henkilöstön
edustajat.
Mutta joka vuosi muut valtuustoryhmät - kokoomus, vihreät, SDP, Vasemmistoliitto, RKP,
keskusta, perussuomalaiset ja
kristilliset – ovat kuitenkin päättäneet mitoittaa palvelut tarvetta
pienemmiksi. Tämä koskee muun
muassa päiväkotipaikkoja, lastensuojelua, hammashoitoa, mielenterveyspalveluja, vanhusten
kotipalveluja ja palveluasuntoja. Vanhusten pitkäaikaishoidon
ja lastensuojelun sijoituspaikkoja on jopa vähennetty, vaikka
näiden palvelujen tarvitsijoiden
määrä on kasvanut.

Kuntien peruspalveluille riittää
vaalien alla ystäviä. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat kertovat
kuitenkin tylyä kieltä siitä, miten
vähän vaalilupauksilla on ollut
katetta. Kun harkitsee, ketä äänestää, kannattaa katsoa tekoja
eikä uskoa pelkkiin puheisiin.
Helsinki on rikas kaupunki.
Valtuusto on voinut joka vuosi kirjata tilinpäätöksessä 200 –
300 miljoonan euron ylijäämät.
Kaupungilla on kannattavaa liiketoimintaa. Sillä on lainasaatavia enemmän kuin velkoja.
Helsingissä on siis monia muita kuntia enemmän mahdollisuuksia tehdä poliittisia valintoja
siitä, mihin varoja suunnataan.
Miten eri puolueiden ryhmät ovat
näitä valintoja tehneet?
Oheisessa taulukossa tiivistelmä kannanotoista, kun valtuusto
päätti 16.11.2011 tämän vuoden
budjetista.

Julkisten palvelujen alimitoittaminen ja karsiminen vastaa palveluista uusia voittoja tavoittelevien yksityisten suuryhtiöiden ja
pääomasijoittajien tavoitteita. Se
vastaa myös kokoomuksen, kauppakamarin ja EU:n ohjelmia.
Tällainen linja sopii epäilemättä kokoomuslaiselle kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle, joka on
myös Keskuskauppakamarin ja
Helsingin kauppakamarin johdon jäsen. Mutta miksi julkisia
palveluja heikentävät ja yksityisiä firmoja suosivat kokoomuksen lisäksi kaikkien muidenkin
eduskuntapuolueiden valtuustoryhmät yksimielisesti hyväksymillään budjettiraameilla.

Peruspalvelujen alibudjetoinnin
lopettaminen
Terveysasemien vähentäminen
Vanhainkotipaikkojen
vähentäminen
Lasten päivähoitopaikkojen
riittämättömyys
Joukkoliikenteen lippujen
hintojen korotukset
Vuokrien ja tonttivuokrien
korottaminen
Työntekijöiden
palkankorotukset

Lisätietoa SKP:n ja Helsinki-listojen
puheenvuoroista ja esityksistä löytyy
sivuilta
www.yrjohakanen.fi ja
www.helsinki-listat.fi.
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Näin budjetista
päätettiin

Kokoomus

Pajunen
kauppakamarin
asialla

p.fi

www.sk
www.helsinkikanava.fi/fi/
kaupunginvaltuusto -sivustolta:
• Kaupunginvaltuuston kokousten
keskustelupöytäkirjat ja päätökset
äänestystietoineen
• valtuuston kokoukset suorana ja
tallenteena

Krist

Helsingin valtuustossa nähtiin syyskuussa erikoinen
näytelmä, kun perussuomalaisten Jussi Halla-aho äänestytti globaalin vastuun
strategiasta yhdeksän kertaa.
Hän esitti asiakirjasta pois
kaikki lauseet, joissa esiintyi
sana ”maahanmuuttaja”.
Halla-aho ei esimerkiksi hyväksynyt, että maahanmuuttajille tarjotaan työllistymiseen ja kotoutumiseen
tarvittavaa suomen kielen
opetusta tai työharjoittelu- ja
oppisopimuspaikkoja.
Koko neljän vuoden valtuustokaudella Halla-aho
ei ole juuri mitään muuta
esittänytkään.
Halla-aho ja Perussuomalaiset ovat hyväksyneet valtuustossa joka vuosi budjetin ja monet muut ratkaisut,
joilla on heikennetty sosiaali-,
terveys- ja muita peruspalveluja, nostettu asumismenoja,
siunattu joukkoliikenteen
lippujen hintojen korotukset ja laiminlyöty työllisyyden
hoitoa.
Halla-aho on kaupunginhallituksessa
hyväksynyt
myös ensi vuoden budjetin
valmistelulle kaupunginjohtajan esittämän raamin, joka
merkitsee palvelujen määrärahojen reaalista leikkaamista
kymmenillä miljoonilla euroilla, vaikka kaupunki on tehnyt
satoja miljoonia ylijäämää.
Perussuomalaisten saavutukset Helsingin kunnallispolitiikassa ovatkin vastaus
kysymykseen, mikä on maailman lyhin kirja.

Helsinki äänesti
ilmastopäästöistä

SKP &
Helsinki-listat

Helsingin kaupunki ja sen omistamat liikelaitokset tekevät jatkuvasti voittoa. Viime vuonna koko
kaupungin yhdistetty tulos oli
virallisen tilinpäätöksen mukaan
yli 280 miljoonaa euroa. Sijoitukset pankkitileille ja muut kassatalletukset olivat lähes 1 000 miljoonaa euroa.
Kaupunki teki voittoa jopa sosiaali-, terveys-, opetus- ja muilla peruspalveluilla viime vuonna
44 miljoonaa euroa. Samalla kun
palvelujen määrärahoja alibudjetoitiin, aliarvioitiin myös tuloja.
Kuntalaki edellyttää, että budjettiin kirjataan tiedossa olevat
menot ja tulot. Kaikkea ei voi
tietenkään tarkasti ennakoida,
mutta arvioiden vaikeudella ei voi
selittää sitä, että tulos on vuosi
toisensa jälkeen satoja miljoonia parempi kuin budjettiin on
kirjattu.
Nyt vaalien alla yksi jos toinenkin ehdokas puhuu muun
muassa lasten päiväkotipaikkojen ja vanhusten palveluasuntojen riittämättömyydestä. Usein
selitetään, että se johtuu ennusteiden virheistä. Lasten ja vanhusten määrä on kuitenkin hyvin tiedossa. Samoin palvelujen
riittämättömyys.

Missä ovat
perussuomalaisten
teot?

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan kiireellisiä
toimia. Polttava kysymys –ilmastokampanja jätti syyskuussa eduskunnalla lakialoitteen päästöjen vähentämiseksi keskimäärin 6 prosentilla vuodessa ja 40 prosenttia
vuoteen 2020 mennessä verrattuna 1990 tasoon.
Helsinki voi vähentää päästöjä muun muassa siirtymällä
energiatuotannossa kivihiilestä uusiutuviin polttoaineisiin
ja maakaasuun, suosimalla
joukkoliikennettä ja rakentamalla energiatehokkaammin.
Muissa pohjoismaiden pääkaupungeissa ilmastopäästöjen vähentämiselle on asetettu tiukat tavoitteet, mutta
Helsingissä vain 20 % tavoite.
Esimerkiksi energialinjauksia
ja globaalivastuuta käsiteltäessä vain SKP:n ja Helsinkilistojen Yrjö Hakanen esitti
40 % vähennyksestä.
Kaupunginvaltuustossa
asia oli uudelleen esillä syyskuun lopulla. Hakanen esitti vihreiden Julia Virkkusen
kannattamana tavoitteeksi 30
% vuoteen 2020 mennessä.
Esitys torjuttiin kokoomuksen ja SDP:n johdolla äänin
58 – 27.
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Suomen kommunistisen puolueen ja Helsinki-listojen ehdokkaat
— yksityistämistä vastaan.
Lapsiperheiden hyvinvoinnista
huolehdittava, nuorten
syrjäytyminen ehkäistävä.

311 Irene Auer
luokanopettaja-opiskelija
Kontula
ireneauer@gmail.com
ireneauer.blogspot.com

Neuvola, koulu ja kirjasto
kävelyetäisyydellä, koko ihana
kaupunki maksuttomalla
joukkoliikenteellä kaikkien
saavutettavissa! Helsinkiä
on kehitettävä ihmisten, ei
markkinoiden ehdoilla.

318 Päivi Hedman

321 Jenni Häkkinen, 324 Elina Järvenpää
tarjoilija, vuoropäällikkö
Käpylä
jenni.hakkinator@gmail.com

diplomi-insinööri kansalaisaktiivi
Itäkeskus
elina.jarvenpaa@iki.fi

Peruspalvelujen riittävyys,
saatavuus ja läheisyys.
Etsittävä todellisia keinoja
syrjäytymisen ehkäisemiseen.
Ympäristö ja luonto
kaupunkilaisten virkistyksen
ja viihtyvyyden lähteenä.
Yhteisöllisyyden kehittäminen
(harrastustoiminta, lähiöasemat,
asukastilat, vertaistoiminta jne).

Kohtuuhintainen
asuminen ja lähipalvelut
ovat kaupunkilaisten
perusoikeuksia.

Lähikirjastot, joista kehitettävä
ympäristönsä olohuoneita.
Kaupunkilaisille lisää vapaita
tiloja tapaamisiin ja yhdessä
tekemiseen. Vapaa liikkuvuus ja
ilmainen joukkoliikenne.

lähihoitaja
Mellunmäki
liberte@wippies.fi

315 Kaija Haavisto
datanomi
Siltamäki
kaija.haavisto@gmail.com

Vapaa liikkuvuus –
todellisuutta tulevaisuuden
Helsingissä. Kaupungin
lisättävä kasvisruuan tarjontaa
keittiöissään; ja Eläimet
kiittää! Elämän fundamentit:
maksuton terveydenhuolto sekä
edullisempi asuminen taattava
ihan Jokaiselle!

322 Juha
Hämäläinen
312 Borhan Divargar
hoitoapulainen
Haaga

Peruspalvelut ja turvattu
toimeentulo kuuluvat kaikille.
On luotava työpaikkoja
erityisesti nuorille.
Solidaarisuus.

313 Helena Dworeck
ympäristölaborantti
Laakso
helena.dworeck@saunalahti.fi

319 Jorma Heinonen
muurari, eläkeläinen
Tapanila

316 Yrjö Hakanen

kaupunginvaltuutettu, SKP:n
puheenjohtaja, Euroopan vasemmiston
hallituksen jäsen
Maunula-Pirkkola
www.yrjohakanen.fi
yrjo.hakanen@skp.fi

Maksuttoman joukkoliikenteen
puolesta kaupunki-ilman
saastumista vastaan. Älä anna
valtakirjaa puolueille, jotka
leikkaavat köyhiltä ja antavat
rikkaille. Kunnallista vuokraasuntotuotantoa lisäämällä
asumisen hinta alas.

työsuojeluasiantuntija, sosionomi,
eläkeläinen
Itäkeskus
hmlainenjh@gmail.com
Rikkaan Helsingin
ylijäämiä käytettävä
palvelujen parantamiseen ja
asuntotuotantoon. Helsinkiin
tehtävä konkreettiset
toimet ja resurssit sisältävä
vanhuspalveluohjelma.
Maksuttomaan
joukkoliikenteeseen ja
pyöräväylästö kuntoon.

325 Kirsti Kangas

siivooja
Oikeutta siivoojille -liikkeen aktiivi.
Pamin edustajiston jäsen
Niemenmäki,
kirsti.kangas@gmail.com
Siivoojien ja muiden kunnan
matalapalkkaisten köyhyys
poistettava paremmilla
sopimuksilla. Asunnottomuus
poistettava. Kaupunki itse
rakentamaan halpoja vuokraasuntoja. Mielenterveys- ja
päihdehuoltoon lisää rahaa ja
resursseja

Palveluihin lisää rahaa ja
työntekijöitä. Asukkaille
valtaa lähidemokratialla ja
osallistuvalla budjetoinnilla.
Kaupunki torjumaan lamaa
työllistämällä, nostamalla
matalia palkkoja ja
rakentamalla vuokra-asuntoja.

320 Kalle Hernberg

Lasten ja vanhusten
hyvinvoinnista on pidettävä
erityisen hyvää huolta.
Maksuton joukkoliikenne ei ole
utopiaa.

opettaja, FM
Puistola-Heikinlaakso
kalle.hernberg@gmail.com

317 Ari Hannikainen
vartija
Herttoniemi
hannikainena@gmail.com

Lähipalvelut lähelle. Inhimillisen
kokoiset koulut. Jonottomat
palvelut Helsingin asukkaille.
Asuntoja asukkaiden tarpeisiin
– ei gryndereiden.

323 Teuvo Junka
tutkija
Tapanila
teuvo.junka@gmail.com

326 Hannu Karineva
sosiaalityöntekijä
Kontula-Myllypuro
hannu.karineva@pp.inet.fi

Helsinkiin ilmainen
joukkoliikenne.

Menotarpeet tiedetään alibudjetointi kuriin!

314 Ahmed Esse
sitoutumaton
opiskelija
Myllypuro
esseahmed@gmail.com

Peruspalvelujen puolesta

.
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Näen leipäjonojen syntyneen
henkisen ja taloudellisen
turvan tarpeen lisäksi myös
avoimeksi haasteeksi julkiselle
sosiaali- ja terveydenhuollolle
valtakunnallisesti ja myös
Helsingissä. Olen ottanut
haasteen vastaan.

Perusterveydenhuollon on
oltava kunnallista ja kaikkien
saavutettavissa. Peruskoulussa
on ryhmäkokoja pienennettävä
ja terveydenhoitajien sekä
kuraattorien määrää lisättävä.
Kunnan vuokra-asuntojen
määrää on lisättävä.

Peruspalvelut oltava
kävelyetäisyydellä. Ilmainen
sujuva joukkoliikenne
tavoitteeksi. Lähikirjastot
säilytettävä. Jokaiselle kunnon
työtä ja oikeaa palkkaa.

333 Tytti Kotilainen

340 Jonas Mithiku

Kaupungin omilla palveluilla
on taattava turva ja hoiva
kaupunkilaisille. Verovaroja
ei saa siirtää ylikansallisille
kaupallisille toimijoille.

Kaupungin kämppiä
helsinkiläisille - rakentajille
töitä.

toimittaja, eläkeläinen
Pikku Huopalahti
tyttikotilainen@yahoo.co.uk

327 Merja
Kauppinen-Saarikko

sitoutumaton
kassa–myyjä, sekaduunari,
ex-pöheikköboheemi
Vartiokylä
merjakauppinen-saarikko@luukku.com
Kaikki palvelut kylällä,
asiointimahdollisuus lähellä
ihmisenmallisessa ympäristössä.
Kaiken ikäiset, kokoiset, mieliset
erikseen omanaan yhdessä.

330 Anita Koivunen
sitoutumaton
kansanparantaja
Hermanni,
kaliakka@gmail.com

Barrikadeilla Äitimaan, köyhien,
vanhusten ja vammaisten
puolesta. Vastustan korruptiota,
ydinvoimaa ja orjatyötä.
Vaadin kunnon palkkaa
työstä kuin työstä. Kannatan
aloitteita maksuttomasta
julkisesta liikenteestä ja
terveydenhuollosta.

rakennusmies
Hermanni
jonasmithiku@yahoo.co.uk

337 Jussi-Petteri
Lappi
postinjakaja, talonmies
Pitäjänmäki
jussi-petteri.lappi@pp.inet.fi

Joukkoliikenne paremmaksi:
junat palvelemaan paremmin
Pitäjänmäkeä, Raide-Jokerin
reitin palveltava asukkaita.
Asumista lisää radanvarteen ja
yritysalueelle, Pitäjänmäkeen
asukastalo ja paikalliskeskus!

341 Meri MononenMatias

331 Mikko Korhonen

338 Arto Lindqvist

Sinä olet Helsinki – me
olemme. Helsinki välittää
kaikista helsinkiläisistä, tasaarvoisesti ja demokraattisesti.
Lähtökohtana huomioimme
ympäristön. Muutos kestävään
kehitykseen ja hyvinvointiin
alkaa meistä.

Kunnallisen päätöksenteon
alistamista EU:n direktiiveille
vastustettava. Asukkaiden
vaikutusmahdollisuuksia ja
kuulemista lisättävä kaupungin
palveluissa.

Vammaisten ja heidän
omaistensa kuuleminen
ja osallisuus kunnalliseen
suunnitteluun, valmisteluun
ja päätöksentekoon.
Terveydenhuollon
järjestäminen kunnissa uuden
terveydenhuoltolain mukaisesti.

334 Jukka Laitinen
ravintolakokki, eläkeläinen
Tapanila

Vuokra-asuntoja ja
tuotantoa lisättävä. Ilmaista
joukkoliikennettä kehitettävä.
Vammaisten ja sairaiden hoitoon
lisää varoja.

328 Heikki
Ketoharju

muusikko
Kulosaari
heikki@ketoharju.info
Kaupungin pitää siirtyä avoimen
lähdekoodin ohjelmistoihin ja
palkata ohjelmoijia kehittämään
niitä. Datavarannot on avattava,
ja asukkaita autettava niiden
hyödyntämisessä.

toimistotyöntekijä, opiskelija
Pakila
mikko.p.korhonen@helsinki.fi

332 Marko Korvela
329 Toivo Koivisto
entinen rakennusduunari,
kansalaisaktivisti
harrastajavalokuvaaja
Puu-Käpylä
toivo.koivisto@gmail.com

vammaisaktivisti
Malmi
artolindqvist.skp@gmail.com

335 Seppo Lampela
sitoutumaton
muusikko
Herttoniemi
steen1@monsp.com

Haluan Helsingistä asukkaiden
kaupungin. Pikavippien
mainonta on kiellettävä
kaupungilla, ja tilalle on
kehitettävä sosiaalista luottoa.
Myös vähävaraisilla on oltava
oikeus ihmisarvoiseen elämään
Helsingissä.

342 Matti Nuutinen
rakennusmies
Vesala
mattieedvardnuutinen@gmail.com

Ympäristön ja ihmisen
hyvä edellyttää julkisen
liikenteen parantamista
ja maksuttomuutta sekä
lähipalvelujen saatavuutta
kävelyetäisyydellä. Osallistuva
demokratia on tähän hyvä
metodi.

päätoimittaja, hum.kand
Puotila
marko.korvela@tiedonantaja.fi

sitoutumaton
ekonomi, valokuvaaja
Kallio
meri.mononen.matias@gmail.com

Työllisyys kuntoon kuntalaisille
ja terveys asiat paremmalle
mallille, sekä ikääntyvien että
kaikkien osalta.

339 Kari Lindström
taidegraafikko
Kumpula

Kuntien pakkoliitoksista
luovuttava. Vähävaraisia
tuettava – rikkailla rahat riittää.

336 Hilkka Lappela
musiikinopettaja
Pohjois-Haaga
hilkkakom@gmail.com
hilkankom-mentteja.blogspot.com

www.skp.fi

Äänestä vastalause leikkauspolitiikalle

.fi
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hyvää ennalta ehkäisevää
terveydenhoitoa ja kotipalveluja.

343 Anneli
Pakkasvirta (Sauli)
näyttelijä
Merihaka
anneli.sauli@hotmail.fi
annelisauli.blogspot.fi

Eläkkeet kuntoon – suomalaisen
työn puolesta. Uskallusta ja
ideologiaa politiikkaan.

346 Wäinämö
Ruottinen
mielenterveyshoitaja
Pitäjänmäki
wruotti@welho.com

Paikallisten lähipalveluiden
turvaaminen: esim.
terveyspalvelut, koulut, kirjasto,
päiväkodit. Asumisenhinta
alas - kohtuuhintaisia
vuokra-asuntoja lisää.
Maksuton joukkoliikenne.
Nykymenolle tarvitaan
muutos. Helsingin kaupungilla
on varaa palveluiden
järjestämiseen.

Asumisen hinta saadaan
laskemaan kun tuotetaan
tarpeeksi edullisia vuokraasuntoja kaupungin omana
tuotantona. Lisäksi pitää
kohtuullistaa tontinvuokrat.
Näillä saadaan asuntopolitiikka
uusille raiteille.

Mahdollisuus vaikuttaa omaa
elämää koskeviin päätöksiin
on olennainen osa ihmisenä
olemista.

349 Hannele Salava
erityislastentarhanopettaja
Pasila
hannelesalava@elisanet.fi
elisanet.fi/hannelesalava

Sosiaali- ja terveystoimen
alibudjetointi on lopetettava.
Kaupunkilaisille on järjestettävä
kunnon palvelut lähipalveluina.
Vanhusten hoito laadukkaaksi.
Päivähoidolle resurssit,
jotka turvaavat tasokkaan
varhaiskasvatuksen.

352 Susi Erkki

toimittaja, emerituspäätoimittaja
Sörnäinen
erkkieero.susi@gmail.com
Tekoja lähipalvelujen puolesta.
Maksuton joukkoliikenne
Helsinkiin. Toisenlainen
kuntakartta – demokraattiset
hyvinvointikunnat. Jo
riittää kokoomuksen ja sen
myötäilijöiden leikkauslinja

opintojohtaja
Pasila
lekuparta@gmail.com

347 Robert Ryömä

350 Mari Saloheimo

sekatyöläinen
Vuosaari
rooperyoma@hotmail.com

sitoutumaton
tutkija
Kallio
mari.saloheimo@hotmail.com

Helsingissä on tuhansia
asunnottomia ja monilla
pienituloisilla asumismenot
saattavat niellä yli puolet
käytettävissä olevista tuloista.
Kaupungin on alettava rakentaa
kohtuuhintaisia vuokraasuntoja!

Ympäristön ja ihmisen
hyvä edellyttää julkisen
liikenteen parantamista
ja maksuttomuutta sekä
lähipalvelujen saatavuutta
kävelyetäisyydellä. Osallistuva
demokratia on tähän hyvä
metodi.

353 Emmi Tuomi
psykologi
Puistola-Heikinlaakso
emmi.tuomi@gmail.com

Pienten palveluiden puolesta.

Lähihoitaja
Pohjois-Haaga
arja.k.putkonen@gmail.com

354 Anna-Mili
Tölkkö
348 Senja Räsänen

351 Tiina Sandberg

Vanhusten ja vammaisten
asuminen kotona
mahdollisimman pitkään
edellyttää se Helsingiltä

Asuminen on Helsingissä on
liian kallista lähes kaikille.

eläkeläinen
Kontula
rasanen.s@luukku.com

piirisihteeri
Puistola
torrakko@yahoo.com
http://tiinasandberg.blogspot

356 Juha-Pekka
Väisänen
käsitetaiteilija, pääsihteeri
Punavuori
juha-pekka.vaisanen@skp.fi
jpvaisanen.blogspot.fi

345 Arja Putkonen
Nuorten syrjäyttämisen
estäminen ja nuorten
mielenterveysasioihin
puuttuminen riittävän
varhaisessa vaiheessa. Hoito- ja
hoivatyöhön lisää resursseja.

virallinen kielenkääntäjä
Kontula
anja.welin@pp.inet.fi
kuntavaaliehdokasanjawelin.blogspot.fi
Kuntien tärkein tehtävä on
turvata asukkailleen palvelut.
Ne eivät voi olla yksityisten,
monikansallisen ja usein veroja
kiertävien yritysten liiketoimintaa,
vaan kunnan julkista palvelua.

344 Leo Partanen
Julkiset lähipalvelut tarvitsevat
riittävän henkilökunnan niitä
toteuttamaan. Helsingin on
luovuttava alibudjetoinnista
ja palkattava henkilökuntaa
palvelujen turvaamiseksi.
Kunnan työstä on maksettava
kunnon palkka.

355 Anja Welin

Kansalaisjärjestöissä,
rauhanliikkeessä ja politiikassa
vaikuttamista reilumman ja
turvallisen kotikaupungin
puolesta.

erityisopettaja
Pakila
annamilitolkko@gmail.com
annamilitolkko.wordpress.com

i
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www.vapaatjaradikaalitdemokraatit.net

357 Jarmo
Åsnabrygg

palveluvastaava
Arabianranta
japijarmo@gmail.com
Taistelu köyhien puolesta
riistäjiä vastaan.

Tule tekemään
muutosta
Muutos on välttämätön.
Kun monet tarttuvat
yhdessä toimeen, on
muutos myös mahdollinen.
Tule mukaan tekemään
tekoja lähipalvelujen ja
lähidemokratian puolesta,
toimintaan eriarvoisuutta ja
rahavaltaa vastaan.
SKP:n ja Helsinki-listojen
teltta- ja vaaliauto kiertävät
vaaleihin asti päivittäin
eri puolilla kaupunkia,
lähiöissä, toreilla. Keräämme
kuntalaisaloitteita
mm. asumisen hinnan
alentamiseksi sekä
vanhuspalvelujen,
lähipalvelujen
ja maksuttoman
joukkoliikenteen puolesta.
Tule tapaamaan ehdokkaita
(ks. kiertueen aikataulu
www.skphelsinki.fi).
Voit osallistua ja
tukea vaalityötä myös
taloudellisesti: SKP:n
Helsingin tukitili
FI7280001001918094.
Lisätietoja:
SKP:n kaupungin
piirijärjestö
Haapaniemenkatu 7 – 9 B
00530 Helsinki
p. (09) 7743 8140
www.skphelsinki.fi
SKP:n ja Helsinki-listojen
valtuustoryhmä
www.helsinki-listat.fi ja
www.yrjohakanen.fi.
www.skp.fi

358 Lauri Alhojärvi
Koulunkäyntiavustaja, muusikko,
Afrikan-tutkimuksen opiskelija,
ympäristölautakunnan jäsen
Arabianranta
www.laurialhojarvi.fi

Sitoutumaton vasemman
laidan kulkija ympäristön
ja ihmisyyden asialla. Lisää
resursseja päiväkodeille,
kouluille ja lastensuojeluun.
Suunta kohti maksutonta
joukkoliikennettä.

Vapaat ja radikaalit demokraatit

361 Pauli Kola
opiskelija
Hermanni
pauli.kola@gmail.com

Enemmän vuorovaikutusta
kaupunkilaisten ja hallinnon
välille. Tiedon avaamista
ja asioiden avointa
valmistelemista projektien
ensimmäisestä päivästä
alkaen. Päätösmekanismien
läpinäkyvyyttä.

362 Anneli Korhonen
359 Atte Blom

tuotantopäällikkö, producent
Herttoniemenranta
atte.blom@gmail.com
Olen koko työurani ollut
musiikin tuottamisesta ja
lahjakkuuksien löytämisestä
vastaava tuotantopäällikkö.
Tunnen pienyrittäjämaailman
ja jättiläismäisen
eron suuryhtiöihin ja
massatuotantoon. Työ
nuorten musiikintekijöiden
kanssa on pitänyt nuorena ja
nuorten näkökulmaa omana.
Kuntajärjestelmä piilottaa
sisäänsä jyrkkiä tulo- ja
luokkaeroja. Suuret kunnat
ovat auliimpia ulkoistamaan
tehtäviä kansainvälisille
suuryhtiöille. Uuden
kuntapolitiikan pitää arvioida
kuntauudistuksen varjopuolet
ja tarpeen tullen purkaa niitä
kansanäänestyksillä. Tämä
yhtenä mahdollisuutena elvyttää
tasa-arvoa ja lähidemokratiaa.

Vaadin parempaa julkista
terveydenhuoltoa ja tiheää
terveysasemaverkostoa,
jossa riittävä henkilökunta ja
tutkimusvälineistö. Vaadin
edullisempaa joukkoliikennettä.
Vaadin energian säästön
lisäämistä ja siirtymistä
uusiutuvan energian käyttöön.
Lähikirjastot säilytettävä.

368 Heikki
Takkinen
365 Eero Rasijärvi
eläkeläinen
Herttoniemi
rasijarvi@gmail.com

Jos haluat parantaa vuokraasukkaiden asemaa, pitää
asumiskustannukset kurissa,
turvata sosiaali-terveys ja
vanhuspalvelut, vastustaa
köyhien kyykytystä, lupaan
moninkertaistaa äänesi
valtuustossa.

Rauhan puolesta rasismia
vastaan. Aktiivin kaksikielisyys
on toimiva vaihtoehto.
Rakastavat resurssit
verorahoilla on mahdollista
turvata vauvasta vaariin.

Vapaa Radikaali. Kuvia
kumartelematon, rohkea
lasten ja nuorten asioiden
puolestapuhuja ja tekijä,
kansalaisvaikuttamisen,
nuorisotyön ja
asukasdemokratian
uupumaton uudistaja ja
vaikuttaja. Arjen tekoja, ei
pelkkiä puheita.

369 Anni Wallenius
366 Toni Roivainen

eläkeläinen, stadilaistunut savolainen
muusikko
Etelä-Haaga
tproivainen@gmail.com

363 Maarit Lumio
rikosseuraamustyöntekijä
Käpylä
maarit.lumio@om.fi

Radiotoimittajan ja näyttelijän
hommia pusertanut kadun
könkkääjä. Vaikeaa nivelreumaa
sairastavana erityisesti
terveys- ja sosiaalipalvelut ovat
vaaliteemoja. Ehdoton ehdokas
varsinkin niille, joita ei vois
politiikka vähempää kiinnostaa.

erityiskoulunkäyntiavustaja
Käpylä
awallenius@gmail.com

Olen Anni, pian 25-vuotias
erityiskoulunkäyntiavustaja
ja 4-vuotiaan pojan äiti
Käpylästä. Tärkeinä asioina
pidän mm. vapautta,
demokratiaa ja tasa-arvoa.
Peruspalveluiden hyvä taso
ja kunnallinen tuottaminen
on olennainen tasaarvokysymys.

Kolmannen polven
helsinkiläinen.
Näennäisdemokratia roskiin.
Vauvat ja vanhukset tarvitsevat
hoitoa. Lisää kohtuuhintaisia
vuokra-asuntoja.

360 Seppo Julin
Urheiluharrastusmahdollisuus
kaikille. Urheiluseuroille
määriteltävä sitova katto
(1-3krt /viikko) lasten
harjoittelumääriin.

käpyläläinen asukasaktivisti,
tuottaja
Käpylä
heikki.takkinen@luukku.com

toimitila-asiamies
anneli.korhonen@hel.fi

367 Olli Salin
päätoimittaja
Torpparinmäki
seppo.julin@kara.inet.fi

ja turvattomuuden
poistamiseen.
Yksityistäminen pysäytettävä!

364 Pertti
Poikolainen

diplomi-insinööri
Vallila
pertti.poikolainen@gmail.com

sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö
pro-kuntapalveluaktivisti, Vallilan
siirtolapuutarhayhdistyksen
puheenjohtaja, Vaihtoehto EU:lle
tiedotuskeskuksen puheenjohtaja
Vallila
olli.salin@hel.fi
Tavoitteenani on turvata
lähipalvelut jokaiselle
tarvitsevalle, jotta kukaan
ei jää heitteille. Rikkaan
Helsingin rahat suunnattava
köyhyyden, työttömyyden

370 Valter Vesikko
OTK lakimies
Vuosaari
valter.vesalla@hotmail.com

Jokaiselle alle 25- ja 30vuotiaalle vastavalmistuneelle
tulee tarjota työ-, harjoittelu-,
opiskelu-, työpaja- tai
kuntoutuspaikka viimeistään
kolmen kuukauden kuluessa
työttömäksi joutumisesta.
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Grynderit rohmuavat Helsingin rantoja
Merellisen Helsingin rantojen pitäisi kuulua kaikille. Rakennusliikkeet
ja kiinteistösijoittajat rohmuavat nyt
niitä tehdäkseen bisnestä.
Suhteellisen matala ja luonnonläheinen rakentaminen tekee Helsingistä monia muita isoja kaupunkeja inhimillisemmän. Eri puolille Helsinkiä
ollaan nyt kuitenkin kaavoittamassa
pilvenpiirtäjiä.
Jos suunnitelmat toteutuvat, tuhotaan arvorakennuksia, kulttuurimaisemia ja viheralueita samaan tapaan
kuin 60-luvulla. Silloista kaupunkiympäristön tuhoamista ja siihen liittynyttä korruptiota on myöhemmin
hämmästelty ja paheksuttu. Annetaanko sen toistua?

Kalasataman rakennusoikeus
kaksinkertaistui
Kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti
Kalasataman alueen suunnittelusta
ja rakentamisesta kilpailun. Siihen
tuli vain yksi tarjous, jonka teki SRVyhtiöt. Rakennusliike käytti tilannetta hyväkseen ja nostatti rakennusoikeuden yli kaksinkertaiseksi. Alueelle tehdään jopa 33-35-kerroksisia
torneja.
Kyse on miljardiluokan hankkeesta. Rakennusoikeuden kaksinkertaistaminen tuo SRV:lle satojen miljoonien eurojen edestä lisää myytävää.
Kaupunki saa tonteista ja käyttöoikeuksista runsaat sata miljoonaa, mikä ei kata edes kaupungille alueesta
tulevia menoja. Pelkästään Sörnäistentunnelin rakentaminen Kalasataman ali maksaa enemmän. Lisäksi kaupunki vähentää SRV:n riskejä vuokraamalla osan liiketiloista 20
vuodeksi.

Saari helikoptereille

Kaupungin johdon ajama Hel
Enin Hanasaaren voimalan purkaminen liittyy sekin rakennusliikkeen intresseihin. Jos voimala puretaan, voi lähelle tulevat asunnot ja liiketilat myydä
kovemmalla hinnalla. Voimalan
purkaminen ja uuden rakentaminen maksavat kaupungille
yli 700 miljoonaa euroa. Lisäksi
Vuosaareen suunniteltu uusi voimala uhkaa Natura-alueita.

Jätkäsaareen
33-kerroksen hotelli?
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen
(kok) ja silloinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen (sd)
lupasivat 2000-luvun alussa norjalaiselle suursijoittajalle hotellitontin Katajannokalta. Lupaus
annettiin ohi kaupunginvaltuuston. Ökyhotellin rakentaminen
Helsingin paraatipaikalle herätti niin paljon vastustusta, että

1
tiedonantajan 0e

VAALITARJOUS
/2kk

Vasemmistolainen viikkolehti www.tiedonantaja.fi

Tarjous voimassa 28.10.2012 asti.
Tilaukset: p. (09) 774 3810, toimisto@tiedonantaja.fi, www.tiedonantaja.fi

asemakaavan muutos kaatui
kaupunginvaltuustossa.
Hyvä veli –lupaukset aiotaan kuitenkin pitää. Samalle kiinteistösijoittaja Arthur
Buchardtille ryhdyttiin puuhaamaan 33-kerroksisen hotelli- ja kongressikeskuksen
paikkaa Jätkäsaareen. Pilvenpiirtäjä peittäisi varjoonsa monet lähialueen asunnot.
Se toisi autoruuhkat alueelle,
jossa liikenteen piti perustua
raitiovaunuihin.

Telakkaranta ja Merikortteli
Hietalahden vanha Telakkaranta ja Merikortteli ovat museoviraston kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokittelemia alueita. Vanhoissa rakennuksissa toimii nyt muun
muassa Elävän musiikin yhdistys Elmu.
Telakka-alueelle suunnitellaan muun muassa 12-kerroksisia rakennuksia. Suojelumääräyksiä aiotaan kiertää
niin, että jätetään suojeltu rakennus paikalleen, mutta rakennetaan sen katolle uusi,
monta kertaa korkeampi rakennus. Tällä alueella isoista rakennusliikkeistä häärää
Skanska.
Viereiseen Merikortteliin
suunnitellaan vanhan Airamin
talon pihalle lähes Stadionin
tornin korkuista tornia, Cloud
City.

Helsingin edustalle kaupunkisuunnitteluvirasto ehdottaa rakennettavaksi saaren liikemiesten helikopterikenttää varten. Merisatamanrannan
edustalle tuleva hehtaarien meritäyttö tuhoaisi Hernesaaren ja Pihlajasaaren välisen veneväylän. Se sulkisi
tuulet ainoalta rantojen lähellä olevalta kilpapurjehdusalueelta. Lisäksi
se rikkoisi Unescon maailmanperintökohteeksi nimeämän Suomenlinnan suojavyöhykkeen. Hanke vaatisi myös vedenalaisen viemäriväylän
siirtämistä.
Kaupunki käyttäisi veronmaksajien rahoja lähes 90 miljoonaa euroa
yksityisen Copterlinen bisnekseen tulevan kopterikentän rakentamiseen.
Samaan aikaan kun selitetään, että lasten päivähoitoon, kouluihin ja
vanhustenpalveluihin ei riitä rahaa.

Kruunuvuoren silta
Kruunuhaasta suunnitellaan lähes
200 miljoonaa euroa maksavaa siltaja pengeryhteyttä Kruunuvuorenrantaan, Laajasaloon. Tätä perustellaan
sillä, että keskustaan pääsisi muutaman minuutin nopeammin. Selvitysten mukaan suuri osa päivittäisestä
liikenteestä kulkee Laajasalosta kuitenkin muualle kuin keskustaan.
Silta rikkoisi yhden Helsingin merkittävimmistä merellisistä maisemista. Jollei sillasta haluta vielä kalliimpaa, se edellyttää Hanasaaren voimalan purkamista, koska silta tulee voimalan polttoainekuljetusten reitille.
Varsinaisia hyötyjiä hankkeessa
ovat NCC:n ja YIT:n kaltaiset grynderit, jotka myyvät Kruunuvuoren rannan asuntoja kalliimmalla uuteen
siltayhteyteen vedoten. Kaupunginosayhdistykset ovat esittäneet sillalle vaihtoehtona pikaraitiotietä Herttoniemen metroasemalle ja lauttayhteyttä keskustaan.
Vimma rakentaa joka niemeen
ja notkelmaan, erityisesti rannoille, ulottuu Östersundomista ja Meri-Rastilan metsästä idässä Koivusaareen lännessä. Helsingissä ei ole
kuitenkaan pulaa rakennusmaasta. Sitä on valmiiksi kaavoitettuna
noin 80 000 asukkaalle ja uusia isoja alueita vasta kaavoitetaan. SKP ja
Helsinki-listat haluaa säilyttää rakentamattomat rannat yhteisessä
käytössä. Haluamme ihmisen mittakaavaan sopivaa kaupunkia.
YRJÖ HAKANEN
Kaupunginvaltuutettu
SKP ja Helsinki-listat

