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Sa- Sana jää kesken 
(sana) Epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti 

tunnistettu puhuja 
(-) Sana, josta ei ole saatu selvää 
(--) Useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää 

  
, . ? : Kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko 

puheessa 

 

(R. Viljanen): 

 
Hyvät katselijat ja median edustajat. Lämpimästi tervetuloa tähän Vantaan 

kaupungin mediainfoon. Aiheena tänään Vantaan koronakatsaus, rokote- ja 
rajoitustilanne sekä toki erittäin ajankohtainen hyvinvointialueuudistus. Lisäksi uusi 
kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajamme Tero Anttila esittäytyy 

tänään täällä ensi kertaa. 
 

Mutta katsotaan ensin Vantaan koronatilanne. Asiantuntijoiden mukaan HUSin sekä 
THL:n asiantuntijoiden mukaan mikä todettiin myöskin meillä eilisessä PKS-
koronakoordinaatioryhmässä niin näyttää siltä, että tautihuippu on nyt ohitettu. 

Elikkä viikko 3 eli viime viikko näyttäisi olleen pahin tässä koronaepidemiassa ja 
nyt ollaan menossa selkeästi alaspäin. Ja olemme luottavaisin mielin siitä, että 

toivottavasti lasku jatkuu. Mutta haluan jo tähän heti alkuun todeta sen, että 
pandemia ei ole vielä ohitse, meidän tarvii noudattaa turvallisuutta,  
turvallisuuskäytänteitä ja hallitusti avata taas yhteiskuntaa. Sitä ei tulla tekemään 

kertarysäyksellä. 
 

Tautitapausten määrä ja ilmaantuvuusluku on edelleen hyvin korkea. Nyt nämä 
luvuthan eivät kerro välttämättä täyttä totuutta, koska testauksen määrä on 
alhaisempi. Mutta esimerkiksi Vantaalla 7 vrk:n keskiarvo on nyt tällä hetkellä 

606,9 sairastunutta päivässä ja meidän todettu ilmaantuvuusluku on 3 800, kun se 
edellisellä vertailujaksolla oli yli 4 000. Valitettavasti vantaalaisia kuolleita tähän 

tautiin on tällä hetkellä 139 elikkä edelliseen infoon verrattuna määrä on todella 
nyt jonkin verran noussut lähes 20:llä. Me tiedämme, että koronaa suojaa erityisen 
hyvin rokotukset. Ja arvio, asiantuntija-arvio on, että rokotukset, 3. rokotus suojaa 

noin 50-prosenttisesti taudilta, mutta pahalta koronataudilta noin 90-prosenttisesti. 
 

Lääkärit kertovat meille myöskin siitä, että koronaa on 25-30 % sairastuneista,  
muilla perusteilla sairastuneille, löytyy kuitenkin sivuvaikutuksena myöskin tällä 

hetkellä korona. HUSissa tehohoidossa on eilen eilisen luvun mukaan 18 potilasta 
ja heistä kolme on vantaalaisia ja Vantaan omissa sairaaloissa on tällä hetkellä 18 



potilasta niin ikään. Meillä on myöskin sairastuneita ostopalveluissa sekä 
erityisasumisryhmissä. Vielä tämä taudin lasku ei niin kun erityisen selkeästi näy 

tästä kuvasta, joka nousi kuin seinään tossa joulunpyhien jälkeen, mut kuitenkin 
siellä on jo havaittavissa tuollainen selkeästi alaspäin menevä. Tautihan on 
liikkeissään raju. Se nousee rajusti ylöspäin, mutta näyttää myöskin, että se lähtee 

alaspäin myöskin melko reippaasti. Tiedämme myöskin, että pääkaupunkiseutu on 
nyt tässä taudissa se niin kun edelläkävijä eli tota me menemme taudinkuvassa 

edellä. Meillä lasku on täällä meillä jo nähtävissä, mutta näin ei välttämättä siis ole 
kaikissa muissa, muilla alueilla Suomessa. 
 

Rokotustilanne Vantaalla on, että meillä valitettavasti 1. ja 2. rokotteiden määrä ei 
näytä nousevan. Siitä huolimatta, että olemme pyytäneet asukkaitamme 

huolehtimaan rokotussuojasta, koska se kuitenkin suojaa erityisen hyvin. 1. 
rokotteen yli 12-vuotiaista vantaalaisista on saanut 84,4 ja toisen 80,6 %. Luku 3. 

rokotteissa sen sijaan on hyvä, siinä me olemme jopa hieman edellä 
valtakunnallista keskiarvoa eli Vantaalla 3. rokotteen on tähän mennessä ottanut 
45,1 % yli 12-vuotiaista. 

 
Terveisiä koulusta: 

Näyttää, että kevätlukukausi on lähtenyt hyvin kouluissa ja päiväkodeissa. 
Koronatilanne on varsin rauhallinen, koulut ovat ottaneet turvallisuusmääräykset 
vakavasti. Tässä on kertynyt jo osaamista ja sen takia olemme iloisia siitä, että 

kevätlukukausi on lähtenyt tosiaan perusopetuksessa hyvin käyntiin. Kun 
vertaamme viime syksyä ja tätä näitä kuluneita viikkoja niin sairastavuusprosentti 

on käytännössä sama. Rauhallisesta tilanteesta johtuen Vantaa on tehnyt 
linjauksen siitä, että penkkarit voidaan järjestää normaalisti 10.2. Vantaalla. Tätä 
on meiltä hieman kysytty, että miksi meidän päätös poikkeaa nyt helsinkiläisestä  

päätöksestä, mutta täytyy ottaa huomioon, että Vantaa on hyvin laaja. Ja meillä on 
se penkkariperinne, että itse asiassa meidän penkkariajot jakaantuvat tässä 

kaupungissa toisin kuin Helsingissä. Se on siellä ennen kaikkea kantakaupungissa, 
ja siellä ahtautuu sinne keskustaan. Niin meillä ajellaan vähän väljemmin niin 
idässä kuin lännessä. Myös vanhojen tanssit voidaan järjestää perinteisesti 

helmikuussa, jos tanssit pidetään oppilaitoksen omana sisäisenä tapahtumana 
ilman yleisöä. Jos sitten kuitenkin halutaan sinne yleisöä on toki noudatettava AVIn 

antamia kokoontumisrajoituksia. 
 
Oppilaiden, oppilaitosten tutustumispäiviä Vantaan lukioissa ja ammattiopisto 

Variassa järjestetään nyt 24.1.–9.2. välisenä aikana, mutta ne tehdään nyt 
etäyhteyksin. Tapahtumat on suunnattu peruskoulun päättäville nuorille ja heidän 

huoltajilleen ennen helmikuuta 22.2. alkavaa yhteishakua. 
 
Valitettavasti myös lentoasemalla on kovin rauhallista eli meillä nyt tällä hetkellä 

matkustajamäärät menevät selkeästi alaspäin. Jouluaikanahan matkustajamäärät 
olivat tähän päivään verrattuna yli kaksinkertaiset. Tällä viikolla 3 esimerkiksi 

matkustajamäärä oli kaiken kaikkiaan 115 000 henkeä, joista Suomeen jääneitä oli 
33 000. Eli normaalisti meillä tulee 60 000 matkustajaa Suomeen päivässä, ja nyt 
meillä tulee siis viikossa 33 000. Testejä lentokentällä tehtiin noin 700 ja niistä 

positiivisia oli noin 19 %. Meillä ei ole nyt tapahtunut toimintamallissa muutoksia, 
mutta olemme tyytyväisiä siitä, että hallitus linjasi sen, että sisärajavalvonta ei 

jatku enää tämän kuukauden jälkeen ja poistuu siis 1.2. lukien. Tämä noudattaa 
Euroopan yleistä linjaa. Olemme koko ajan halunneet, et lentokenttätoiminnoissa 

noudattaisimme eurooppalaisia käytänteitä ja nyt siihen siis siirrytään. Ja 



tiedämme myöskin sen tällä hetkellä, että sisärajavalvonta on tautikehityksen 
näkökulmasta täysin vaikutuksetonta. Eli sillä ei pystytä tätä omikronvirusta 

hillitsemään, et sillä ei ole ollut sellaista merkitystä. Eli nyt siirrytään 
eurooppalaiseen käytäntöön. 
 

Jos sitten vedän yhteen tätä arviota tilanteen kehittymisestä. Meillä on edelleen siis 
tautitapausten määrä ja ilmaantuvuusluku edelleen hyvin korkea. Pandemia ei ole 

missään tapauksessa ohitse vaikka näyttää, että pahin tautihuippu on nyt takana. 
Tilanteen kehityksen arvioimista vaikeuttaa testaukseen liittyvän ohjeistuksen 
muuttuminen ja testausmäärien väheneminen. Mutta seuraamme siis hyvin 

tarkasti sairaanhoidon määriä ja erityissairaanhoidon sekä tehohoidon kapasiteetin 
riittävyyttä. Ja tällä hetkellä se siis näyttää riittävän, et tehohoidolla siis on vain 

kaksi vantaalaista nyt. Oletettavasti kuitenkin todelliset tautimäärät ovat 
korkeammat, mutta erikoissairaanhoito, tehohoito ja sairaalapaikat kertovat meille 

kuitenkin faktaa. Meillä henkilöstö on viime viikkoina paljonkin sairastanut ja ne 
ovat vaikuttaneet kaupungin toimintaan. Mutta kyllä meillä on loistavasti venytty 
elikkä ne palvelut, jotka ovat olleet auki niin on kyetty koko ajan pitämään auki. 

 
Katsotaan seuraavaksi ajankohtaisia rajoituksia: 

Nyt eristyskäytännöt muuttuvat, nyt ovat muuttuneet pääkaupunkiseudulla, nyt 
mennään kohti normaaleja sairauspoissaolokäytäntöjä. Tartuntatautiviranomaisen 
asettama eristys on menettänyt vaikutuksensa ja sen takia näitä eristyspäätöksiä 

ei enää lähtökohtaisesti tehdä. Kotitestit ja kontaktien välttäminen auttavat 
kuitenkin hyvällä tavalla rajaamaan epidemiaa. Mihin näitä testejä sitten tehdään 

niin meillä etusijalla on ennen kaikkea riskiryhmät ja heitä edelleen testataan. 
Tästä testauksen tarpeesta olemme antaneet aikaisemmin jo selkeät ohjeet keiden 
tulisi edelleen mennä testaukseen. Normaalit sairauspoissaolokäytännöt ovat meillä 

lähtökohtana. 
 

Omikronmuutos aiheuttaakin merkittävästi tartuntoja jo ennen oireiden alkua ja 
kun viive näytteenottoon pääsyyn on pitkä, suurin osa jatkotartunnoista on jo 
tapahtunut siinä vaiheessa, kun testitulos tulee tartuntatautiviranomaisen tietoon. 

Ja sen takia jatkotartuntojen estämiseksi perustetta asettaa henkilöä eristykseen ei 
tällöin ole. Ja me emme tosiaan tiedä kotitestien tuloksia, nehän eivät tule 

tartuntatautiviranomaisen tietoon lainkaan. Ja sen takia on tarpeen ollut muuttaa 
meidän käytäntöjämme ja linjauksiamme eli testaa, eristä, jäljitä, hoida mallilla ei 
enää voida hidastaa tartuntojen leviämistä eikä tartuntatautilain edellyttämää 

epidemilogista perustetta laajamittaisille eristyspäätökselle siten enää ei ole. 
Normaalit sairauspoissaolokäytännöt ovat meillä pääsääntöinen lähtökohta. 

Tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemiä eristyspäätöksiä käytetään jatkossa 
vain tilanteissa, joissa päätöksellä on aidosti aito merkitys ja sillä pystytään 
ehkäisemään jatkotartuntoja. Nämä uudet menettelyt otettiin käyttöön jo 21.1. 

HUS-alueilla ja näyttää, että myös muilla alueilla kuten Keski-Suomen, Pirkamaan, 
Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä sekä Turussa 

noudatetaan samoja menettelyjä. 
 
Pahoittelen sitä, että meillä kaikki viestintä ei ole mennyt ihan kuin Strömsössä eli 

meillä ulkoisilla sivuilla oli hetken aikaa virheellinen tieto, joka on nyt korjattu. Ja 
sen takia kysymykseen tullaanko töihin, ollaanko etätöissä vai jäädäkö kotiin niin 

haluan nyt vielä kertauksen vuoksi tässä vastata. Jos olet saanut koronatartunnan 
ja sinulla on lieviä oireita, älä siis mene töihin 5 vuorokauteen. Jos oireesi jatkuvat 

yli 5 vuorokautta palaa töihin vasta, kun olet oireeton ja työkuntoinen. Jos olet 



saanut koronatartunnan ja olet täysin oireeton jää kuitenkin etätöihin 5 
vuorokaudeksi. Jos et voi tehdä omaa työtäsi etätyönä, sovi esihenkilösi kanssa 

työjärjestelyistä tai muutoin poissaolosta työpaikan käytänteiden mukaisesti. Meillä 
Vantaan kaupungilla on voimassa ohje ja siinä tosiaan todetaan myös, että jos 
henkilö, jos työntekijä on saanut positiivisen tuloksen kotitestistä ja on oireeton, 

mutta työkykyinen voidaan sopia etätyöstä. Ja jos hänen oma työnsä ei sovellu 
etätyönä tehtäväksi niin työntekijä voi tehdä muita esimiehen määräämiä 

etätyötehtäviä, mutta ei kuitenkaan tulla työpaikalle. 
 
Pääkaupunkiseudun koronanyrkki antoi eilen uudet linjaukset palveluista ja lähti 

avaamaan palveluita. Me noudatamme THL:n riskiluokitusta eli nyt lähdetään 
avaamaan palveluita tältä matalan riskin rajoituksista, joiden kuitenkin merkitys 

ihmisille on iso. Onhan kieltämättä tässä syntynyt koronan aikana myöskin 
merkittävää terveysvelkaa. Korona jatkuu siis edelleen, mutta pahin viikko oli 

viime viikko eli nyt 1.2. lukien ehdotamme aluehallintovirastolle, että puretaan 
matalan riskin rajoituksia. Meillä on tosiaan kuormitusta edelleen sosiaali- ja 
terveydenhuollossa ja yhä korkealla tasolla. Ja sen takia korkean riskin rajoituksia 

on edelleen syytä jatkaa, että siinä me esitämme, että niitä jatketaan edelleen 
helmikuun puoliväliin saakka. Teemme tästä esityksen aluehallintovirastolle, jonka 

korkea edustaja on myöskin meidän koronanyrkin jäsenenä ja uskomme, että 
nämä päätökset todennäköisesti AVI tekee kuluvan viikon perjantaina vielä. 
 

Mikäli epidemiatilanne ja sairaalakuormituksen lasku jatkuvat, on tavoitteena 
purkaa myös muita rajoitustoimia asteittain eli tulemme joka viikko käymään näitä 

rajoitustoimia lävitse. Mutta haluan edelleen korostaa sitä, että on tärkeää, että 
jokainen kansalainen kantaa oman vastuunsa. Ottaa koronarokotteet, käyttää 
kasvomaskia aina julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä eikä tapaa oireisena 

muita ihmisiä. Pääkaupunkiseutu siis suosittelee Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle, että se jatkaa voimassa olevaa yleisötilaisuuksia koskevaa 

rajoituspäätöstä siten, että sisätilojen istuinpaikat sallitaan enintään 50 henkilölle 
aina ja rajoitus olisi voimassa nytten helmikuun 15. päivään saakka. 
 

Lisäksi esitimme, että aluehallintovirasto jatkaa voimassa olevaa 
asiakastilarajoituksia koskevaa määräystänsä myöskin niin ikään kahden viikon 

ajan. Jos katsotaan vielä tarkemmin mitä nämä sanat tarkoittavat niin tässä on nyt 
luettelo siitä, että mitä palveluita avattaisiin eli kuntosalit, muut vastaavat 
sisäliikuntatilat, uimahallit, yleiset saunat ja kylpylät, harrastajateatterit ja muut 

vastaavat ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat, sisäleikkipuistot ja 
sisäleikkipaikat, kauppakeskusten yleiset oleskelutilat sekä huvi- ja teemapuistot, 

tivolit sekä eläintarhojen sisätilat. Nämä ovat kaikki matalariskisiä paikkoja. Ja 
näihin on ollut kova tarve, kova kysyntä, aika paine, että ihmiset ovat todella 
toivoneet, että et pääsisivät kuntosaleille ja uimaan terveyssyistä, koska nyt on 

varsin liukkaat kelitkin vielä niin moni varsinkin ikääntynyt ihminen nyt kokenut liki 
pelottavaksi kävelyn tai kävely on saattanut olla muuten vaikeata. Eli uskon, että 

ihmiset ovat hyvinkin tyytyväisiä, että pääsevät taas kuntoilemaan sekä uimaan ja 
täällä muihinkin harrastustoimintoihin. 
 

Mutta nämä korkean riskin tilat kuitenkin ehdotamme vielä, että 15.2. saakka 
pidetään suljettuina. Eli ne ovat joukkueurheilut, ryhmäliikunta, kontaktilajit, muut 

vastaavat yleisurheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat, tanssipaikat sekä 
kuorolaulutoimintaan tarkoitetut tilat. AVIhan siis jo (-) [16:49] jos katsotaan 

vähän aikaisempia päätöksiä niin AVI jatkoi liikunta- ja virkistystilojen sulkua 7.2. 



saakka. Ja sehän ei koskenut siis lapsia ja nuoria, heillä nämä harrastukset ja 
liikuntamahdollisuudet ovat olleet jo auki. Mutta nythän tätä päätöstä siis 

ehdotamme muutettavaksi siten, että nämä matalan riskin tilat aukeaisi jo 1.2. 
lukien. 
 

Sitten jos katsotaan hieman vähän muuta: 
Hyvinvointialueen vaalit olivat nyt tässä takana ja täytyy sanoa, että nyt vain 

vauhti kiihtyy, että pistetään lisää kierroksia. Tämä on valtava valmistelutyö ja 
tehdään tota uskomaton siirto, kun lähes noin 200 000 työntekijää siirtyy kunnista 
hyvinvointialueille. Miten Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sitten eroaa muista 

hyvinvointialueista? Meillähän sikäli on selkeämpi kuva tässä, että meitä on vain 
kaksi kaupunkia Vantaa ja Kerava, meillä on pitkäaikainen hyvä yhteistyön perinne 

ja me teemme tällä hetkelläkin jo esimerkiksi työllisyysasiat yhdessä. Mut kyllä 
haluan sanoa kuitenkin, että siitä huolimatta tämä on väestömäärältään yksi 

suurimmista maakunnista. Eli Vantaa-Kerava on yksi Suomen suurimpia Suomen 
hyvinvointialueita. Poikkeavaa meillä on myöskin lisäksi se, että erikoissairaanhoito 
on laissa säädetty HUS:lle, toisin kuin Uudenmaan ulkopuolisilla alueilla. Elikä sekin 

on poikkeama yleisestä kuvasta. Kyllä tämä uudistus on meillekin iso haaste, sillä 
siirrämme hyvinvointialueille 4 500 työntekijää, käymme läpi noin 2 000 

sopimusta, lakkautamme lukuisia kuntayhtymiä 4–5, myymme joukon, valtavan 
joukon omaisuutta asteittain. 
 

Eli vaikka yhteen sovitamme vain kaksi kuntaa yhteen niin työmäärä on kuitenkin 
huomattava. Ja tarpeen on myöskin suunnitella luontevat yhteistyöjärjestelyt elikä 

sopia, että miten ennalta ehkäisevissä toiminnoissa hyvinvointitehtävissä työnjako 
sitten jakaantuu. Tässä vaiheessa uudistus on meille ensisijaisesti hallinnollinen, 
kun meillä asiat aikaisemmin päätti käytännössä sosiaali- ja terveyslautakunta, nyt 

sijaan tulee 69 paikkainen valtuusto, hallitus, 23 lautakuntaa, vaikuttamiselimet ja 
oma tarkastuslautakunta demokraattisena päätöksentekijöinä päättämään näistä 

asioista. Asukkaiden päätöksenteko ei enää siis tapahdu meillä täällä omassa 
kunnassa vaan siirtyy alueelliseen päätöksentekoon. 
 

Hyvinvointialueelle täältä Vantaa-Keravalta tulee hyvin naisvoittoinen valtuusto. 
Meillä on 69 valtuutettua, 60 heistä valittiin Vantaalta ja yhdeksän Keravalta ja 

68,1 % heistä on naisia, 31,9 siis miehiä. Puoluejakautuma noudattaa meillä 
valtakunnallista linjaa, Kokoomus sai 26,9 %, SDP 23,3 ja Vihreä liitto 12,9 % 
äänistä. Olemme vähän harmissamme siitä, että äänestysprosentti jäi meillä 

matalaksi, Suomen matalimmaksi eli yhteensä se oli 39,2 %, vantaalaisista äänesti 
38 %, keravalaisista 46,8 %. Meillä ei ole täällä mitään kauhean isoja ristiriitoja. 

Mä uskon, että meillä oli myöskin semmonen, kun ovat molemmat nopeasti 
kasvavia kaupunkeja, niin luottamus palvelujen säilymiseen, ja ehkä puolueetkin 
lähettivät vähän myöhään liikkeelle. Ja meidän väestörakenne vaikuttaa tähän 

äänestykseen varmasti myöskin. Elikkä uskon, että näitä selityksiä on tähän 
ainakin. 

 
Me aiomme tehdä myös tutkimuksen siitä, että tutkimme tarkemmin, että miksi 
äänestysprosentti Vantaalla jäi niin alhaiseksi. Mutta kiitän siis lämpimästi siitä 

niitä, jotka äänestivät. 
 

Uusista aluevaltuutetuista ylivoimaisesti suurin osa 48 valtuutettua toimii tällä 
hetkellä jo kunnanvaltuutettuna joko Vantaalla tai Keravalla. Ja viisi valituista 

aluevaltuutetuista toimii sekä kansanedustajana että kunnanvaltuutettuna. Eli 16 



on sellaista, joilla ei ole aikaisempaa kuntapäättäjä taustaa. Valmistelukone on 
meillä hurjassa vauhdissa eli Vantaan ja Keravan hyvinvointialue tulee 

palvelemaan noin 275 000 asukasta, työllistää 4 600 työntekijää vuoden 2023 
alusta. Se siis vastaa alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen 
palveluiden järjestämisestä. Kaikki työntekijät siirtyvät hyvinvointialueen 

palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Tavoitteena on meillä myöskin se, että Keski-
Uudenmaan pelastuslaitosta ei jaeta usean hyvinvointialueen kesken. Tästä on 

solmittu jo yhteistoimintasopimus hyvinvointialueiden kanssa, että haluamme 
säilyttää sen yhtenäisenä. Tämä vaatii siis omaisuusselvitystä siirtyvästä 
omaisuudesta. Irtain sopimuksia käydään läpi noin 2 000. Ja itse asiassa meillä on 

ensi maanantaina nämä sopimusluettelot linjattavana jo meidän 
kaupunginhallituksessa. Toimitilat vuokrataan hyvinvointialueelle. Meillä 

lähtökohtana on siis, että vuokraus tapahtuu ensi vaiheessa kolmeksi vuodeksi, 
siihen on sitten mahdollista saada yhden vuoden optio lisää. Meillä on yhteensä 65 

vuokrattavaa toimitilaa, ja jos sitten siihen lasketaan vielä näitten koulujen, 
kuraattoreiden ja psykologien tilat niin tilamäärähän nousee niin noin 160:een 
kaiken kaikkiaan. Meillä on 23 kiinteistöä 33 eri rakennuksessa missä nämä 

toimitilat sijaitsevat. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii kuudessa eri 
kiinteistössä ja seitsemässä eri rakennuksessa. Ja me olemme laskeneet, että 47 

000 neliötä tässä on kaiken kaikkiaan. Irtaimisto siirretään ilman korvauksia 
vastikkeettomasti hyvinvointialueelle eli kunta ei siitä saa mitään korvausta. Sen 
olemme linjanneet kuitenkin, et erityiset taide-esineet tai taulut, taideteokset, 

veistokset jäävät kuitenkin jäljelle kunkin kunnan palvelukseen Vantaalle tai 
Keravalle omistusten suhteessa. Ja tosiaan tuossa jo mainitsin, että lähes 2 000 

sopimusta siirtyy, et tääkin on hurja työ. Kun on perattu näitä sopimuksia eli meillä 
on palvelujen hankinta, yhteistoimintasopimuksia noin 1 100, leasing, ICT, 
palvelusopimuksia ja myös pelastustoimella on erikseen sopimuksia. Jokainen 

sopimus katsotaan, et siirtyykö se sellaisenaan vai pitääkö se puolittaa, että joku 
osa siitä sopimuksesta jää kuitenkin tänne luovuttavaan kuntaan. Kaiken kaikkiaan 

yli 4 000-4 600 työntekijää siis siirtyy. Meillä on Vantaalla tällä hetkellä 
työntekijöitä kaiken kaikkiaan 11 000 ja Vantaalta siirtyy noin 4 000. Tämä 
tarkoittaa siis se ois kaikkiaan sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä, suun ja 

terveyden henkilöstöä, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstöä, 
kasvatuksen ja oppimisen toimialasta oppilashuoltoyksikön henkilöstö eli heitäkin 

100 siirtyy niin ikään, työllisyyspalveluista siirtyy, työpajatoimintojen henkilöstö 
elikkä 41 henkilöä ja sitten yleishallinnosta meiltä siirtyy 57 henkilöä vanhoina 
työntekijöinä hyvinvointialueiden palvelukseen. Tämä oli nyt Vantaan 

ajankohtaisimmat kuulumiset tällä viikolla. 
 

Ja mä toivotan lämpimästi tervetulleeksi ja tosi mukava saada meidän joukkoon 
mukaan kaupunkiympäristön toimialan uusi apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila. 
Ole hyvä, Tero. Tervetuloa esittäytymään. 

 
(T. Anttila) 

Kiitoksia, arvoisa kaupunginjohtaja, hyvät median edustajat. Tämä on varsin lyhyt 
esittely, että mieluummin mennään sitten vaikka kysymysten kautta ja palataan 
jälkikäteen, jos on tarvis. Mun nimeni on tosiaan Tero Anttila. Ja olen nyt toiminut 

12 päivää kaupunkiympäristötoimialan apulaiskaupunginjohtajana tuossa 
viereisessä korttelissa. Tämä tehtävä, vaativa sellainen on minulle tietenkin uusi, 

mutta Vantaa kaupunkina ei ole uusi. Olen nelivuotiaasta asunut, lähtien asunut 
noin kilometrin päässä tästä pisteestä muutamassa eri paikassa lapsuuden, 

nuoruuden ja koko aikuisikäni. Niin ikään viisi kesää olin ensin lukiolaisena ja sitten 



kesäteekkarina kaupunkiympäristötoimialan edeltäjien palveluksessa. Ja sittemmin 
valmistuttuani aloitin myös työurani Vantaalla, joten tää on eräänlainen kotiinpaluu 

minulle. Koulutukseltani oon tekniikan lisensiaatti Teknillisen korkeakoulun 
rakennusinsinööriosastolta. Ja edellinen työpaikkani oli Helsingin Seudun Liikenne 
HSL, jossa toimin osastonjohtajana yhdeksän vuotta. 

 
Ajattelin nostaa yhden  meidän kohta päätöksentekoon tulevan uuden 

strategiamme teemoista, ehkä sen joka kaikkein kattavimmin kuvaa 
kaupunkiympäristötoimialan arkea ja tekemistä tällä hetkellä tässä tämän 
esitykseni pääpointiksi. Eli meillä on hyvin vahvana painopisteenä lähivuosina 

ehkäpä koko tämän vuosikymmenen teemana kukoistavat kaupunkikeskukset. 
Vantaa on uudentyyppinen kaupunki, meillä ei ole selvää yhtä ainutta keskusta 

vaan laskentatavasta riippuen niin niitä on monta. Tuossa on nyt eroteltu kaiken 
kaikkiaan seitsemän kappaletta eri asteisia ja hyvin erityyppisiä keskustoja. 

Tikkurila on vanha kaupunkikeskusta ja siihen verrattuna myös lentoaseman 
lähiympäristöön rakentunut Aviapolis omine erityispiirteineen on aivan toisenlainen 
moderni ja kasvava keskus. 

 
Näille kaikille me laadimme omanlaisensa kunkin keskuksen omista lähtökohdista 

lähtevän kehittämispolitiikan ja polun, jota me sitten tulemme viemään eteenpäin. 
Otan esimerkiksi kehityksen nopeudesta, runsaudesta ja monimuotoisuudesta 
tämän Tikkurilan. Eli meillä tuossa pohjakartalla näkyy tuo suunnitteilla olevan 

Vantaan ratikan reitti, joka itä-länsisuunnassa kulkee poikittain ikään kuin 
pystysuuntaisena. Pohjois-eteläsuuntaisena rautatien runkona on jo vuodesta 1862 

ollut tuo valtakunnallinen junaliikenteen päärata. Tää solmupiste, joka näin 
muodostuu vuosikymmenen loppupuolella niin on merkittävä kasvutekijä, ja näkyy 
jo nyt hankkeiden runsautena. Ehkä taustasta vielä sen verran kaikkienkin 

keskusta tai monien näistä keskustojen osalta, että selvän kasvusysäyksen 
Vantaalle antoi tuo 2015 vuonna valmistunut kehärata, joka on Tikkurilaankin 

vaikuttanut. Meillä on tuossa eteläisimmässä osassa keskustaa on Tikkurilan 
jokiranta, osin jo rakentunut. Hiljattain hyväksyttiin juuri tarjouskilpailun tai 
arkkitehtikilpailun tulos, jossa sinne rakentuu tuollainen sauna vielä rantaan 

muutaman vuoden päästä. Kaupungin oma toimitalo tulee tuohon viereiselle 
Kielotie 13 kortteliin vanhan rakennusviraston rakennuksen paikalle ja se on 

tämmönen hybridi, moderni hybridirakennus, johon tulee myös sitten asumista. 
 
Iso pitkäkestoinen kehittämishanke tulee olemaan Jokiniemen kampusalue, kun 

viimein pääsemme niin sanotusti isosti rakentamaan myös radan itäpuolelle 
urbaania keskustaa. Kampusalueen yksi keskeinen osa tulee olemaan tuo hyvin 

monimuotoinen oppimiskeskus. Ja kuten viime viikkoina on tullut julki niin Valmet 
Oy tulee sijoittamaan merkittävän noin 2 000 hengen toimitilan tuolle alueelle. 
 

Uutena alueena käynnistyy tuo Väritehtaan alue, nykyinen tehdasalue muuttuu 
kohta käynnistyvän arkkitehtikilpailun ja sen myötä kehityshankkeiden kautta 

asuinalueeksi. Ja sillä tavalla toimii Tikkurilan nykyisen keskustan 
laajentumisalueena. Ja niin ikään tuohon aseman vieressä olevan Tikkuri- 
kauppakeskuksen paikalle tullaan rakentamaan huomattavasti isommalla 

volyymilla toimitiloja ja kaupallisia tiloja. Ja tietysti tuo mainittu ratikka tuossa 
näkyy sitten kuvassa vasemmalla. Näiden esimerkkien kautta halusin lyhyesti 

valottaa sitä, että Vantaa on kasvava kaupunki, Vantaan keskukset kehittyvät 
kukin oman näköisekseen. Ja tällä hetkellä kehitys on hyvin voimakasta niin 

rakentamisen kuin rakentamisen näkymienkin kautta Tikkurilassa. Kiitoksia. 



 
(R.Viljanen) 

Monet kiitokset, Tero ja tervetuloa Vantaalle töihin. Ja seuraava mediainfo meillä 
on sitten 1.2. klo 10.15 ja silloin meillä aiheena on Vantaan uusi kaupunkistrategia 
vuosille 2022-25 eli kerromme teille miten Vantaa tulee kehittymään seuraavan 

neljän vuoden aikana.  
 

Lämpimästi tervetuloa mukaan.  
 
Kiitos. 

 


