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Litterointimerkinnät 

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen 

Hyvät median edustajat. Hyvät te, jotka olette siellä virtuaalisten 
linkkien takana. 

Lämpimästi tervetuloa tänne Vantaan kaupungintalolle Vantaan 
kaupungin mediainfoon. 

Tällä kertaa aiheenamme ovat koronan tilannekatsaus ja sen lisäksi 
myöskin joulunajan palvelut Vantaalla. Otamme esille myöskin näissä 
infoissa muita kuin koronaan liittyviä ajankohtaisia asioita, ja tänään se 
on Vantaan ratikan suunnittelu tässä tilaisuuden lopuksi. Lähdetään 
liikkeelle. 

Mikä on Vantaan kaupungin tilanne? Koko pääkaupunkiseudulla 
ilmaantuvuusluvut ovat korkeat, niin on Vantaallakin. Eli täällä 14 
vuorokauden ilmaantuvuus on 268 tapausta 100 000 asukasta kohden. 
Päivittäisten uusien tartuntojen keskiarvo on 48 tartuntaa. HUSissa on 
tällä hetkellä 10 vantaalaista potilasta. 

Hyvä asia on kuitenkin se, että korona ei näyttäisi olevan niin 
vaarallinen nyt tällä syyskaudella kuin se oli kevätkaudella. Viime 
raportoinnista meillä ei ole yhtään uutta menehtynyttä, eli kaiken 
kaikkiaan Vantaalla koronaan on valitettavasti kuollut 52 ihmistä ja 
heistä 45 ennen juhannusta ja 7 juhannuksen jälkeen. 

Tällä viikolla on paljon puhuttanut Kilterin koulu. Siellä on 
karanteenissa koko koulu. Se on siirretty etäopetukseen aina tuonne 
20.12. asti, elikkä jouluun asti. Vantaan kaupungin kouluissa ja 
päiväkodeissa on tällä hetkellä altistuneita noin 300. Niistä 
huippuluvuista, mitkä meillä oli noin 3 viikkoa sitten, kun se oli 600–
800, on tultu alle kolmannekseen. On tultu paljon alaspäin. 

Tartunnanjäljityksessä meillä on edelleen ruuhkaa, mutta sinne on 
lisätty paljon henkilökuntaa ja sen takia tilanne on paljonkin 
parantunut. 

Kouluista totean vielä sen, että vaikka Kilterin koulu on meillä 
poikkeuksell inen, meil lä on kouluissa i lmaantuvuutta noin 
kymmenkunnassa koulussa, eli tauti ei tällä hetkellä Kilteriä lukuun 
ottamatta ole peräytettävissä kouluihin. Se, mistä me olemme 



huolestuneita, on se, että ilmaantuvuus ja tauti näyttää leviävän nyt 
aikuisväestössä, ja erityisesti jälleen on huolestuttavia viitteitä myöskin 
tänne ikääntyneisiin päin. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakyky on lähes normaalilla tasolla, 
mutta erityinen viesti meillä on nyt asumisyksiköiden vierailuihin ja 
siihen, miten tärkeätä on, että niitä ohjeistuksia nyt noudatetaan. 
Meillä on hankaluuksia siinä, että läheisten vierailut asumisyksiköissä 
ovat aiheuttaneet altistuksia. Valitettavasti vierailijat eivät ole 
noudattaneet annettuja ohjeistuksia. Se on erittäin tärkeätä, että 
ohjeistuksia noudatetaan silloinkin, kun ollaan asumisyksikön 
yksityisissä tiloissa. Myös siellä pitää käyttää tässä tilanteessa maskia. 

Nuoriso liikkuu entistä enemmän rautatieasemalle ja ostoskeskuksissa. 
Tästä me olemme myöskin huolestuneita. Tämä toisaalta näkyy nyt 
siinä myöskin, että nuorisolla ei ole huonon sään aikana oikein 
paikkoja, missä viettää aikaansa, koska nuorisotilat on nyt suljettu ja 
he ovat siirtyneet enemmänkin rautatieasemille ja ostoskeskuksille. 
Nuorisotoimi on siirtynyt jalkautuvaan työhön, ja pyritään 
ohjeistuksella estämään sitä, että liian suurissa ryhmissä ei nyt 
kuitenkaan liikuttaisi. 

Vielä tästä tartunnan lähteistä. Meillä pystytään tällä hetkellä 
jäljittämään noin puolet tartunnan lähteistä. Voidaan havaita, että tauti 
edelleen leviää meillä perheen piirissä ja harrastuksissa ennen kaikkea. 
Näytteenottoon pääsee tällä hetkellä samana päivänä, eli sillä tavalla 
tilanne on erittäin hyvä, ja laboratoriotulokset saadaan vuorokauden 
sisällä. Pääsääntöisesti saadaan siitä, kun näyte on otettu 20 tunnin 
sisällä. 

Finavialta saatujen tietojen mukaan matkustajamäärät tulevat joulun 
alusviikolla jonkin verran kasvamaan, mikä tulee jossakin määrin 
ruuhkauttamaan testaustoimintaa lentokentällä. Viikolla 51 
ennakoidaan tulevan vajaat 35 000 matkustajaa, mikä on noin 5000 
enemmän kuin viikolla 50. Eli nyt tullaan viettämään joulua tänne 
Suomeen ja se näkyy myöskin meillä tosiaan matkustuksen määrissä. 

Kohdennettuja testauksia tehdään edelleen lentokentällä THL:n 
riskiarvion mukaisesti. Olemme valmistautuneet hyvin tähän 
kohoavaan matkustajamäärään, ja testaukset tullaan tekemään 
aktiivisesti ja olemme valmiina. Terveysinfopisteen ja näytteenoton 
toimintaan ja aukioloon ei joulu tule vaikuttamaan. Ne ovat avoinna 
kuten normaalisti ja testeihin pääsee halutessaan Suomeen tullessa. 

Lentoasemalla on elokuun alun jälkeen testattu kaiken kaikkiaan 39 
000 matkustajaa. Positiivisia tapauksia on löytynyt 645 ja 



ilmaantuvuusprosentti on keskimäärin 1,6. Nyt viime aikoina 
massatestatuista positiivisten määrä on noussut kuitenkin 3 
prosenttiin, mutta se noudattaa väestötestauksen määrää. 
Poikkeavuuden siihen tekee se, että ei juurikaan havaita oireisia, vaan 
suurilta osin tauti on jo sairastettu, eli matkustajien kautta ei tällä 
hetkellä juuri nähdä lisäsairastumista Suomessa. Sairastettu koronahan 
näkyy testeissä vielä 3 kuukautta sen jälkeen, kun sairauden on 
sairastanut. 

Paljon on kyselty sitä, mikä on Variston piste, koska saadaan Variston 
korvaava piste. Näyttää hyvältä, valmistelu etenee hyvin ja korvaava 
toimintapiste, drive-in-testauspiste saadaan Varistoon näiltä näkymin 
nousemaan ja avaamaan toimintansa lähiaikoina. 

Vantaan iso ongelma on työllisyystilanteen olennainen heikkeneminen. 
Työttömyysaste lokakuussa oli 14 prosenttia, kun se vuosi sitten 
vastaavaan aikaan oli 8 prosenttia. Työttömien työnhakijoiden määrä 
on noussut yli 80 prosentilla. Eniten on kasvanut alle 25-vuotiaiden 
työ t tömyys , no in 100 prosent t i a . Väh i ten on kasvanut 
pitkäaikaistyöttömyys, mutta siinäkin on itse asiassa erittäin surullinen 
prosentti, 54,6 prosenttia, eli kasvu on huomattava. 

Vantaa tarjoaa ensi vuonna jälleen paljon kesätyöpaikkoja. Olemme 
varautuneet palkkaamaan 400 kesätyöntekijää, ja nuorten 
työllistymistä tuetaan jakamalla kaikille peruskoulun päättäville 
kesätyöseteli, tai vaihtoehtoisesti voi ottaa yrittäjäkurssin. 

Lokakuussa työmarkkinatuen kuntaosuus oli 27,5 prosenttia korkeampi 
kuin vuosi sitten ja kuluvan vuoden kuntaosuuden ennustetaan 
kohoavan lähes 22 miljoonaan euroon, elikkä reilusti yli neljä miljoonaa 
korkeammalla tasolla kuin viime vuonna. Tässä näkyy siis, että 
yllättävän nopeasti on pitkäaikaistyöttömyys tullut näkösälle tänne 
Vantaalle. 

Pääkaupunkiseutu teki yhteisiä rajoituksia ja ne ovat voimassa nyt 
tammikuun 1. päivään, eli viikko sitten näitä aikaisempia rajoituksia, 
kun suljettiin lähes kaikki kaupungin palvelut peruskoulua lukuun 
ottamatta, päätettiin jatkaa tuonne tammikuun 10. päivään. Myöskin 
peruskoulut ja toinen aste ovat etäopetuksessa 10.1. saakka. 

Eli jos lyhyesti vielä kerrataan näitä. Lähikontaktit rajoitetaan perheen 
tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Tämä on 
meidän voimakas suosituksemme. Kaikki organisoitu harrastustoiminta, 
mukaan lukien taiteen perusopetus, on keskeytetty sisätiloissa, ja 
kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myöskin ulkona. Ulkokentät 
toki ovat kuntalaisten käytössä. Koordinaatioryhmä suosittelee myöskin 



samaa rajoitusta yksityisille toimijoille. Kaikki yleisölle avoimet 
asiakastilat suljetaan tietyin poikkeuksin. Näin on tehty Vantaallakin, 
mutta eräät palvelut - käyn niitä myöhemmin lävitse - ovat kuitenkin 
edelleen auki. Toinen aste on siis etäopetuksessa ja tällä hetkellä tämä 
etäopetuspäätös jatkuu aina 10.1. saakka. Kaupungin työntekijät ovat 
siirtyneet niiltä osin kuin se on mahdollista etätyöhön. 

Vantaa on myöskin tehnyt linjauksia oman henkilöstönsä hallinnollisista 
asioista ja jatkanut niitä jo maaliskuun loppuun asti. Ne koskevat 
poissaolojen, sairauspoissaolojen pituutta. Työmatkat ulkomaille on nyt 
edelleen kielletty. Työhöntulotarkastusten tekemistä ja rekrytointeja, 
täyttölupia ja tehostettua poikkeusolojen viestintää jatketaan, elikkä 
nämä päätökset ovat voimassa tuonne maaliskuun loppuun asti. On 
tärkeätä, että tehostettua poikkeusolojen viestintää jatketaan muun 
muassa ilmoittelulla maksullisessa mediassa, videoilla, infoilla 
vantaa.fi-sivuilla, ilmoitustauluilla, toimipisteissä, intranetissä. Tässä 
tilanteessahan viestintä vain suomeksi ja ruotsiksi tai englanniksi ei 
riitä, vaan lähtökohta on, että viestintä on monikielistä ja vähintään 90 
kielellä viestitään. 

Jos sitten katsotaan näitä muutamia tunnuslukuja, mitä meillä on 
tapahtunut. Tämä on nyt hyvä hetki katsoa myöskin vähän taaksepäin. 
Eli Martinlaakson korona-asemalla on tähän mennessä käynyt noin 11 
000 ihmistä. Puheluita koronapuhelimeen koronalinjalle on tullut kaiken 
kaikkiaan 62 000. Klinikin koronakyselyn oirearvioita vantaalaisista on 
tehnyt 14 000 ja itsepalveluvarauksia Koronabotin kautta vantaalaisista 
on tehnyt 32 000. Koronanäytteitä HUSLABin toimipisteessä on otettu 
kaiken kaikkiaan 79 000, ja me olemme jakaneet kankaisia maskeja 
sekä kertakäyttöisiä maskeja haavoittuvimmissa asemissa oleville. 
Näitä kertakäyttömaskeja on jaettu 300 000 kappaletta ja kankaisia 
maskeja, joita jaetaan siis 4 kappaletta per henkilö, 135 000 
kappaletta. Meillä on erittäin laajat jakopaikat, mistä maskeja tällä 
hetkellä siis saavat ne, jotka eivät pysty sitä itse järjestämään. 

Kuten sanoin tuossa alussa, jos katsotaan vähän sosiaali- ja 
terveyspalveluita. Tartunnanjäljityksen tilanne on meillä parantunut. 
Olemme iloisia siitä, että olemme saaneet sinne seurakunnan 
työntek i jö i tä mukaan, ja myösk in er i ty isest i su l jetu is ta 
kulttuuripalveluista on siirtynyt myöskin lukuisia henkilöitä 
tartunnanjäljitykseen.  

Kausi-influenssarokotteet loppuivat meillä jopa kesken, mutta niitä toki 
saatiin sitten lisää. Niitä on annettu kaiken kaikkiaan 40 000. Aiempaa 
isompi määrä vantaalaisia tänä vuonna hän halusi tämän rokotteen, ja 
siitähän oli myöskin tietoa, että sitä erityisesti suositeltiin. 



Perhepalvelut ovat pystyneet tarjoamaan palveluita pääsääntöisesti 
normaalisti, mutta sehän on havaittu, että asukkaiden palvelutarve 
sinänsä on kasvanut ja se on myöskin moninaistunut. Erityisesti 
e s ime rk i k s i p sykosos i aa l i s en t uen t a r ve on kasvanu t , 
lastensuojeluilmoitusten ja toimeentulotukihakemusten määrä on niin 
ikään kasvanut. Tämä pandemiaan liittyvä poikkeustilanne on ollut 
monille perheille kuormittava ja erityisesti niille perheille, joilla on ollut 
ennestään arjen haasteita.  

Vantaan sairaalassa tilanne on hallinnassa ja koronan suhteen 
rauhallinen. Vantaan omassa sairaalassa olevien henkilöiden lukumäärä 
ei ole ollut kovin korkea. Se on ollut aina jatkuvasti alle 10 henkeä, 
mutta olemme varautuneet kuitenkin kasvuun. Eli meillä on 
mahdollisuus ottaa käyttöön 50 lisäpaikkaa tarvittaessa. 

Muutamissa hoivalaitoksissa on tavattu tartuntoja sekä henkilöstön että 
potilaiden keskuudessa ja sen takia erityisesti suosittelemme 
vierailijoille suurta varovaisuutta. 

Terveyspalveluissa tilanne on meillä valitettavasti ruuhkainen. Valoa on 
näkyvissä, eli koronarokotusten suunnittelu on Vantaalla käynnistynyt. 
THL:n ohjeiden mukaan teemme rokotusohjelmasuunnitelmaa ja näiltä 
näkymin myös meillä, niin kuin ilmeisesti muuallakin Suomen 
kaupungeissa ja kunnissa, jo tammikuussa voidaan olettaa 
ensimmäisten rokotusten alkavan. Nyt on jo selvillä se, että kaikkien 
kaupunkilaisten rokottaminen ja kaikkien Suomessa asuvien 
rokottaminen vaatii aikaa, eli tämä tulee olemaan pitkä operaatio. 
Meille tulee pitkä aika siirtymäajasta, jossa meillä on sekä koronaa, 
mutta meillä on yhä enemmän niitä henkilöitä, jotka ovat saaneet 
siihen rokotuksen. Eräänlaiseen siirtymäaikaan siirrytään tässä ensi 
keväänä. 

Vapaa-ajan palveluihin liittyvät rajoitukset jatkuvat siis myöskin 10.1. 
saakka. Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna joulun aikaan, mutta 
jouluaaton illasta tapaninpäivään myös liikuntapaikkojen henkilöstö on 
nyt joulunvietossa. Tekojäät ovat suljettuja joulun pyhien ajan. Nuoria 
t u e t a a n t ä s s ä t i l a n t e e s s a j a l k a u t u v a l l a t y ö l l ä s e k ä 
pienryhmätoiminnalla ja heitä kohdataan myöskin paljon verkossa.  

Vantaa-infot ovat vantaalaisille tärkeä informaatiokanava, antavat 
laaja-alaista apua. Ne palvelevat jouluaattoa, joulupäivää ja 
uudenvuodenaattoa lukuun ottamatta, mutta Vantaa-infon 
puhelinpalvelu on myöskin avoinna. 

Asukastilat ovat kiinni 23.12.-6.1. ja kirjastot ovat avoinna 
poikkeusrajoituksin omien aukioloaikojensa mukaisesti, mutta niiden 



kokoontumis- ja kokoelmatilat on kuitenkin suljettu tuonne 10. 
tammikuuta asti. Lyhytaikainen asiointi on siellä kuitenkin mahdollista. 

Yhteisen pöydän verkosto jatkaa hävikkiruoka- ja maskijakelua tutuissa 
paikoissa. Valitettavasti siellä ei nyt voi istua katetun pöydän ääreen, 
mutta kuitenkin tämän hävikkikassin voi sieltä hakea. 

Yleisötilaisuuksien osallistujamäärää on siis jo aikaisemmin rajoitettu 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä. Tämähän jo tehtiin siis 
marraskuun lopussa ja tämä päätös jatkuu edelleen joulun yli. Oli 
hienoa, että kuitenkin kyettiin järjestämään virtuaalitapahtumat, muun 
muassa neljäsluokkalaisten virtuaalinen itsenäisyyspäivän juhla. Siitä 
tuli tosi paljon kiitoksia. Meillähän oli siellä tunnetut esiintyjät ja juhlat 
pidettiin osittain virtuaalisena verkossa, sen yleinen osa, ja sitten 
tanssit kuitenkin kyettiin järjestämään juhlapuvuissa kouluilla. 

Kaupunkikulttuurin ulkoliikuntapaikoista vielä muutama sana. Tekojäitä 
kunnostetaan päivittäin. Henkilökunta ei kuitenkaan ole paikalla klo 17 
jälkeen, mutta luistella voi kuitenkin aina klo 22 asti illalla. Hakunilan 
tekolumilatu, siitä huolimatta kuinka lämpimät säät ovat, niin sitkeästi 
meiltä löytyy täältä Vantaasta kuitenkin aina lunta, elikkä Hakunilan 
tekolumilatu, 1,2 km, on kuitenkin käytettävissä päivittäin 6:sta aina 
klo 22 asti. Tosiaan nuorten jalkautuvasta tuesta jo kerroinkin. 
Pienryhmien verkkotapaamiset ovat edelleen toiminnassa ja Vantaa-
infot jo mainitsinkin. Asiakkuustilat ovat myöskin joulun välipäivät nyt 
meillä kiinni. 

Koulujen tilannetta seurataan tässä tilanteessa toki tarkasti. 
Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti kaksi viikkoa 
sitten, että peruskouluja ei kuitenkaan siirretä etään. Ainoastaan siis 
toinen aste on siirretty etäopetukseen, ja se perustui tilannearvioon ja 
asiantuntijoiden esittämään faktatietoon. Tällä hetkellä koulut eivät ole 
merkittäviä tartunnanlähteitä pääkaupunkiseudulla. Kilterin koulu on 
tässä suhteessa ollut selkeä poikkeus. 

Lähtökohtana on ollut lapsen etu. Päätökset tehdään ensisijaisesti 
lasten etu edellä. Koulujen siirto etäopetukseen on kuitenkin 
viimesijainen vaihtoehto. Jo keväällä voitiin havaita, että tällä oli 
kuitenkin liian monelle lapselle liikaa haitallisia seurauksia ja lasten 
oppiminen myöskin jäi jälkeen. Nyt on myöskin katsottava valtion 
keinovalikoimaa. On monia keinoja rajoituksiin, jotka ovat 
peruskoulujen etäopetukseen siirtämistä tehokkaampia. 

Avoimet päiväkodit pysyvät suljettuna ja asukaspuistot toimivat 
ulkotiloissa 10.1. saakka. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden 
tilapäinen sulkeminen tapahtuu ajalla 21.12.–5.1. Varhaiskasvatuksen 



t o im in tayks i kö i t ä su l j e taan j ou lun a i kana määräa jaks i 
varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien ilmoittaman 
varhaiskasvatus tarpeen vähenemisen vuoksi. Tosiaan Kilterin koulu on 
etäopetuksessa aina tuonne 20.12. saakka. 

Kaupunkiympäristön palvelut ovat toimineet lähes normaalisti koko 
kuluneen vuoden. Meillä oli havaittavissa viime vuoden lopusta lähtien 
tuossa alkukeväällä pientä rakentamisen hiljentymistä, rakennuslupien 
kysyntä ei ollut niin suuri, mutta nyt voidaan todeta, että rakennuksen 
rakentamiseen ja kaavoitukseen lupia on haettu lähes entiseen tahtiin. 
Kaupungin työmaat ovat olleet käynnissä ja puistoja ja katuja on 
hoidettu normaalin tapaan. Siitä huolimatta, että Vantaa tekee isoja 
säästöjä, olemme halunneet pitää investointibudjetin elvyttävänä. 
Rakennuslupia on tänä vuonna haettu jo 3860 kappaletta uusia 
asuntoja varten, ja tämä merkitsee sitä, että tämän MAL-sopimuksen, 
joka on tehty valtion kanssa asuntorakentamisesta ja liikenteestä, 
tavoitteet ylitetään hyvinkin helposti.  

Kaupungin tiloissa toimiville yrityksille on myönnetty vuokrahyvityksiä, 
mikäli voimassa olevat koronarajoitukset ovat vaikeuttaneet yritysten 
toimintaa. Kevään osalta hyvityksiä myönnettiin 300 000 euron verran, 
ja l isäksi olemme myöntäneet perheil le maksuhelpotuksia 
päivähoitomaksuista ja vastaavista yhteensä 4 miljoonalla eurolla. 
K a u p u n k i s u u n n i t t e l u u n j a - k a a v o i t u k s e e n l i i t t y v ä ä 
asukasvuorovaikutusta on tehty nyt sähköisin välinein, mutta toimintaa 
on siis jatkettu virtuaalisesti lähes normaalisti kuitenkin. 

Joulu on tärkeää välittämisen aikaa. Keskusteluapua tarjoaa kaupungin 
lisäksi noin 20 organisaatiota, eli yksin ei tarvitse jäädä, tukea 
kuitenkin löytyy. Yhteinen pöytä toimii siis ruoanjakoverkoston kautta. 
Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Vantaan perhepalvelut jakavat 
ruoka-apua lapsiperheille. Palveluun saa yhteyden soittamalla 
Koivukylän avoimeen kohtaamispaikkaan. Muun muassa Vantaan 
Apuraide -yhdistyksen ruoka-avun kriisinumero on niin ikään 
toiminnassa ja koronaneuvontapuhelin toimii myöskin läpi joulun ajan. 

Terveysasemat kuitenkin suljetaan jouluaatonaattona kello 14:30, ja 
joulun välipäivinä, joulun jälkeen 28.12.–15.11. terveysasemilla 
hoidetaan pääsääntöisesti potilaita, joilla on akuutteja sairauksia. 
Hakunilan ja Länsimäen terveysasemien toiminnot yhdistetään nyt 
joulun pyhien ajaksi Hakunilan terveysaseman toimipisteeseen. 

Valtaosa vanhus- ja vammaispalveluista on suljettu joulun ja 
vuodenvaihteen ajan, mutta toimintaa ehdottomasti tarvitsevien 
vamma is ten as i akka iden to im in ta tu rva taan Myyrmäen 



toimintayksikössä. Näistä julkistamme tarkemmat tiedot sitten vielä 
erikseen kirjallisesti. 

Vantaa-kanavalla pyritään tarjoamaan myöskin virtuaalista ohjelmaa, 
eli Vantaa on läsnä, Vantaan löytää kyllä verkosta. Järjestämme muun 
muassa erityisesti vanhus- ja vammaispalveluille suunnatun 
joulukonsertin, ja siellä ovat solisteina kuuluisat nimet Diandra ja 
Mikael Konttinen. Rikotaan rajoja -konsertti on tänään klo 19. Sen 
kohderyhmänä on erityisesti nuoret, mutta näihinhän saavat siis kaikki 
osallistua, tervetuloa mukaan. Monikulttuurinen lasten Tempo-orkesteri 
lähettää monia joulutervehdyksiä. Tikkurilan uusi kirkko ja Suomen 
ensimmäinen mekaaninen tornikellopeli käynnistyy, ja siitä kerrotaan 
Erikoisia paikkoja Vantaalla -juttusarjassa. 

Vielä lopuksi muutama sana Vantaan ratikan suunnittelusta, johon 
myöskin toivotamme kaikkia teitä mukaan. Vantaan ratikan 
yleissuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa viime vuodenvaihteessa 
juuri ennen koronaa. Nyt ratikan reitin vartta suunnitellaan 
yksityiskohtaisesti pala kerrallaan. Tämä tarkoittaa paitsi katutilan 
suunnittelua, myös reit in vartta ympäröivää kaavoitusta. 
Yksityiskohtaista suunnittelua jatketaan aina vuoteen 2023 saakka, 
minkä pohjalta kaupunginvaltuusto voi päättää ratikan rakentamisesta. 
Jo nyt siis on oikea aika vaikuttaa suunnittelulähtökohtiin. 
Yleisötilaisuudet on viety verkkoon ja tänä iltana on vuorossa katsaus 
Aviapoliksen alueen kehittämiseen ratikan reitin varrella, eli kysymme 
asukkailta mielipiteitä ja toiveita tähän suunnittelua varten. Lisätietoja 
saa Osallistuva Vantaa -sivustoilta. 

No, tietenkin nyt voi kysyä, että onko järkeä rakentaa ratikkaa, onko 
meillä varaa tähän, kun on kuitenkin niin, että korona on Vantaan 
taloutta aika pahasti runnellut. Toisaalta voidaan sanoa niin, että onko 
Vantaalla varaa jättää ratikkaa toteuttamatta? Sen kustannukset 
jakautuvat pitkälle ajalle. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on 
myöskin, että valtio tulee paitsi suunnitteluun, niin myös 
rakentamiseen 30 prosentin osuudella. Rahoitusta haetaan myöskin 
Euroopan unionilta. Olemme nyt mukana luomassa tärkeää osaa 
seudulliseen pikaraitiotieverkostoon, joka tulee kattamaan Helsingin, 
Espoon ja siis myöskin todennäköisesti Vantaan, ja saamme uusia 
alueita Vantaalla raideliikenteen piiriin, mikä avaa niille aivan 
uudenlaisia kehitysmahdollisuuksia, kuten olemme nähneet tuoreeltaan 
esimerkiksi Tampereella käyneen. Myös Vantaalla viimeisen viiden 
vuoden aikana puolet uudesta asuntotuotannosta on sijoittunut 
Kehäradan varteen ja odotamme ratikan tuovan vastaavanlaisen 
piristysruiskeen reittinsä varrelle. Olemme arvioineet, että se avaa 
yhteensä noin 11 miljardin euron investointimahdollisuudet. 



Tervetuloa seuraavaan infoomme. Se pidetään tammikuun alkupuolella. 
Tässä vaiheessa kuitenkin haluan lämpimästi kiittää teitä kaikkia siitä, 
että olette osallistuneet näihin infoihimme. Erityisesti kiitän median 
edustajia siitä, että olette auttaneet meitä välittämään vantaalaisille 
ajankohtaista tietoa koronasta, siihen liittyvistä palveluista ja tilanteen 
kehittymisestä Vantaalla. Tämä on ollut erittäin tärkeätä meille. 

Toivotan nyt kaikille rauhallista, lämmintä ja terveellistä joulua sekä 
uuden vuoden alkua. 

Kiitoksia.


