
Lahelanp ello ssa pyydetään :

pitäkäälupauksenne
llunnat tekevät paljon töitä
-N,antaal.seen itsesääin myön-
teisen kuvan. Ainakin kunnan
rajojen ulkopuolelle. Jåirvenpää
kertoo visioss aan olevansa elin-
u o imain en kulttuuriknup un -

kl, Keravan slogan todistaa,
että kaupungissa on sopiuasti
säpiniiii, Tuusula on ihmism
kokoinenkunta.

Läpivalaistaanpa Tuusula:
minkä kokoisen ihmisen kun-
ta on tåimä Keski-Uudenmaan
emapltala(

Tuusulan kuntakeskuksen Hy-

ryliin liinsipuolella sijaitsee la-
hela, mikä jiirvenpä2iläsille ja
keravalaisille tiedoksi. Koko
lahela, kuten kliytiirinössä koko
rakennettuTirusula, on nuorten
perheiden asuttamaa pienta-
loaluetta.

Lapsia Lahelassa on paljon,
ei liene seitsemää veljestä yh-
dessiikäiin huushollissa mutta
tilastoista tarkistamatta uskal-
taa awioida, ettii keskilapsiluku
perheissä on liihempåinä kahta
kuinyhtä.

Onko näden lasten vanhem-
milla ollut jokin eri§inen syy
muuttaa Tirusulaan ja Lahe-
laan? On. Osa aivan viime vuo-
sina muuttaneista on kuttllut
tai lukenut, että Ttrusula on
ihmkenkokoinenkunta.

Slo gan tuntuu hyviiltä, Tiru-
sulahan on kuin piklokaupunki
Taalainmaalla: p äiikaupun-
kiseutua edullisempia tont-
teja, edullisempaa asumista,
kaasugrilli terassilla ja kivoja
naapureita. Ei pahoja liiken-
neruuhkia - paitsi Lahelasta
Koskenmäen liikenneyrnpyråiiin
eli kiertoliittymäiin - koulut
kohtuumatkan päässä ja ter.
veyskeskuksessa aurinkoista
henkilökuntaa.

Ihmisen kokoisessakunnassa
lapsen on hyvä kasvaa ja hyvä
on hiintäkasvattaa.

lhmisen kokoiseen kuntaan
kuuluu myös turvallinen kou-
lutie: enää ei tarvitse pelätä
"Hyrylän Hävittäjien' iskua,
ei myöskäåin liikennelaitok-
sen minkäåinv?irisiä busseja,
koska liikennelaitosta ei ole ja
bussit ajavat harvakseltaan jos
lainkaan.

Osa Suur-Lahelaa (epäviral-
linen nimitys, toirn. huom.) on
Iahelanpellon asuntoalue. Siel-
lä iisukkaat ovat ryhtyneet han-
kaliksi. He haluavat, että T[rusu-
la ihmken lakokena kuntnna
vastaa huutoonsa ja rakentaa
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alikulkutunnelin Lahelantien
ja Ristikiventien risteykseen.
Kunta on alikulun luvannut
(Keski-Uusimaa 3 1.8.).

Kyllä, luvathr on. Ios kaavassa
on vuonna 2006 ollut merkintä
alikulusta, niin se on lupaus
tontinostajalle. sitä voi tietysti
vain arvailla, kuinka moni on
valinnut rakennuspaikan ali-
kulun vuoksi. Siitä huolimat-
ta: lupaus on lupaus. Kunnan
mielestä se on kuitenkin liian
kallis eikä sitä voida rakentaa.
Huonosti olisi Iapin savotoiden
korttiringeissä käynyt rahatto-
malle miehelle, joka olisi nokit-
tanut nokittamasta påiiis§iiiinja
hävittyäiin liviståinyt pöydiistä.

Liian kallis lupaus? Mikäon
lapsen. . . ? Tätä ei viitsi äiineen
kysyä.

Ennen mies maansa myö
kuin sanansa syö, sanoi van-
hakansa.

Taitaa olla niin, että ihmisen
kokoiset sloganit ovat täysiko-
koisia ihmisiä eivät ihmistaimia
varten. Kunta nimittåiin raken-
taa bussiin siirtyville autoili-
joille liityntäpysåiköintipaikan
Ruotsin§l2iiin (Keski.Uusimaa
31.8.). Helsinkilästenlastentur-
vallisuus kenties piirtrn verran
kohenee, koska pä2ikaupun-
gin liikenteessä on pävittiiin
muutama tuusulalainen au-
to våihemmiin. HWä niinkin,

Jatka keskustelua aiheesta
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