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LIITE 2 

KORSON KYLÄNEUVOSTON ALOITTEEET SYYS-MARRASKUU 2022 

 

1. METSOLANTIEN PYSÄKÖINTI 15.9.2022 

Asian otsikko Metsolantien pysäköinti 

Kerro mikä asia pitää korjata 
ja miksi? 

Ehdotan Metsolantielle koko matkalle pysäköinti kieltoa. 
On kavennuksia matkanvarrella ja niiden läheisyydessä 
suojatiet. Autot ja kuorma-autot peittävät näkyvyyden 
suojateiden kohdilta. 

Lähettäjän sähköposti sarkkinen.jussi@gmail.comKopioitu 

 

2. HYLJEKUJA 

Asian otsikko Hyljekuja 

Kerro mikä asia pitää korjata 
ja miksi? 

Tien kunnossa pito ala arvoista, meluaita joka ei vain 
lupauksista huolimatta toteudu. Tien kuntoon 
laittamiseen on raha budjetoitu jo vuonna 2018 mutta 
kuopat tiellä vain lisääntyvät ja puusto reunamilla kasvaa 
eikä se todellakaan estä liikenteen melua yhtään. 
Asiasta vuosittain reklamoitu kaupunkia ja olen laittanut 
viestiä myös hyvöselle suoraan joka käsittääkseni täällä 
urakoi vihertöitä mutta ei mitään tapahdu eikä viesteihin 
tule palautetta, kaupungilla tuntuu vaihtuvan tämän 
alueen vastaava jatkuvasti ja palvelu huononee sitä 
mukaa.Kyllähän mekin reuna alueella asuvat haluamme 
vastinetta kiinteistöverolle. Meitä asuu tällähetkellä 4 
taloutta ja lisäksi uusia rakennuksia suunnitteilla 2 
paritaloa sekä 1 talo purkukuntoisena myynnissä. 

Lähettäjän sähköposti tiinak52@gmail.com 

 

3. KORJAUKSET 19.10.2022 

Asian otsikko 

Korjaukset 

Kerro mikä asia pitää korjata 
ja miksi? 

Hei 
Korsonasema kaipaa nykyaikaistamista. 
On jo kulahtanut, hissi rikki, haisee 
Alikulkutunnelit epäsiistejä. 
Koko torinalue kaipaa uudistamista, siistimistä, 
korjausta, turvallisuutta. 
Juopot ja huumeenkäyttäjät pois. 

Lähettäjän sähköposti arja.leppavuori2@saunalahti.fi 
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4. JUNA-ASEMAN SEUTU JA ”KESKUSTA” 19.10.2022 

Asian otsikko Juna-aseman seutu ja "keskusta" 

Kerro mikä asia pitää korjata 
ja miksi? 

Korson keskusta ja juna-asema ovat pikaisen 
kunnostamisen tarpeessa, tai siis uudelleen 
rakentamisen tarpeessa. Ränsistynyt ulkoasu lisää 
pökköä peliin korson huonoon maineeseen ja vähentää 
vetovoimaisuutta alueena vaikka korsolla on suuri 
potentiaali varsinkin pientalo alueiden saralla olla 
lapsiperhe ystävällinen. Vain dynamiitti korjaa 
nykytilanteen. Toivoisin pikaista korjausta ja ratkaisua 
repaleiseen maanomistukseen jotta parannus voitaisiin 
tehdä. Parannus lisäisi myös alueen ja asuntojen arvoa. 
Korsolla on todella hyvä sijainti ja julkinen liikenne, 
junalla vain 30min helsingin keskustaan. Sen sijaan että 
verorahat laitetaan johonkin turhaan ratikkaan, mitä 
kukaan muu kuin nämä päättäjät ei halua, eikö 
kannattaisi kunnostaa jo olemassa olevia asuinalueita 
loistosijainnilla ja niiden liikenne yhteyksiä. 

Lähettäjän sähköposti sindahlia20@gmail.comKopioitu 

 

5. VIERUMÄENTIEN PERUSKORJAUS 2.11.2022 

Asian otsikko Vierumäentien peruskorjaus 

Kerro mikä asia pitää korjata 
ja miksi? 

Vierumäentien peruskorjausta on siirrttey jo useaan 
otteeseen. Tie on pimeä ja kapea eikä siinä ole 
kevyenliikenteenväylää. Tiellä kulkee myös bussi. (tosin 
vähän turhan harvoin, jotta julkinen liikenne olisi 
sujuvaa) jos autot ovat kohtaamassa samaan aikaan 
jalankulkijan kanssa, jonkun on väistettävä. Joskus 
toinen auto odottaa, joskus taas jalankulkija joutuu 
väistämään ojaan. Koululaiset kulkevat tietä pitkin, 
eivätkä kaikki lapset todellakaan osaa pyöräillä tien 
laidassa jolloin saattaa syntyä vaaratilanteita. 

Lähettäjän sähköposti niina.harkanen@gmail.com  
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6. ALUEEN LAPSILTA PUUTTUU SISÄLIIKUNTATILOJA 12.11.2022 

Asian otsikko Alueen lapsilta puuttuu sisäliikuntatiloja 

Kerro mikä asia pitää korjata 
ja miksi? 

Korson koulun sulkemisen myötä alueen lasten 
koululiikunta- ja harrastusmahdollisuudet ovat 
merkittävästi heikentyneet. Nykyinen tilanne myös 
eriarvoistaa Leppäkorven koulun oppilaita muihin 
nähden, koska Leppis käyttää riittämättömien 
liikuntasalitilojen puutteessa liikuntatunteihin Peakfin 
areenaa ja tätä varten perheitä vaaditaan hankkimaan 
ylimääräiset kengät liikuntatunteja varten. Leppäkorven 
oppilailla pitää siis koululiikuntaa varten olla kolmet 
kengät (ulkoliikuntaa, sisäliikuntaa ja Peakfinillä 
liikkumista varten). 
 
Lisäksi nykytilanne haastaa myös paikallisia 
urheiluseuroja, joille on etenkin talvikaudella hyvin 
rajallisesti sisäliikuntasaleja käytössä. Missä viipyy 
Korson alueen urheiluhalli? Elmo ei ole ratkaisu 
tilanteeseen, vaan alueelle tarvitaan lisää liikuntatilaa 
nimenomaan Korsoon ja nopeasti. 

Lähettäjän sähköposti annukka.majanto@gmail.com 

 

 

7. KORSON ALUEEN TAPAHTUMAKALENTERI 17.11.2022 

sian otsikko Korson alueen tapahtumakalenteri 

Kerro mikä asia pitää korjata 
ja miksi? 

Voisiko Kyläneuvoston etusivulla olla Korson alueen 
tapahtumakalenteri, jota voisivat alueella toimivat 
järjestöt ja yhdistykset päivittää. Tällä ehkä vältyttäisiin 
päällekkäisiltä tapahtumilta ja kaikki lähellä oleva löytyisi 
samasta paikasta. Tosi hienoa tämä Kyläneuvosto, joka 
kokoaan Korsolaiset yhteen. 

Lähettäjän sähköposti malla.kontkanen@gmail.com 
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8. LISÄÄ ILMOITUSTAULUJA 19.11.2022 

Asian otsikko Lisää ilmoitustauluja 

Kerro mikä asia pitää korjata 
ja miksi? 

Korson alueella on liian vähän julkisia ilmoitustauluja. 
Kaikki eivät seuraa ilmoituksia sähköisistä välineistä. 
Sellaisiakin käyttävälle ilmoitus ilmoitustaululla on usein 
puhuttelevampi kuin tieto netistä. Jokaisen osa-alueen 
sisäänkäynnille ilmoitustaulu! 

Lähettäjän sähköposti Sirkku.Kivisto@gmail.comKopioitu 

 

 

 

9. KOULUTIE TURVALLISEKSI NIKINMÄKI – JOKIVARSI 21.11.2022 

Asian otsikko Koulutie turvalliseksi Nikinmäki-Jokivarsi-välille 

Kerro mikä asia pitää korjata 
ja miksi? 

Nikinmäen opetuspisteen laajennuksen peruunnuttua 
lapset joutuvat todella paljon kulkemaan Etelä- ja 
Pohjois-Nikinmäen ja Jokivarren väliä. Molemmat reitit 
ovat turvattomia, ja tämän takia: 
 
- Essonpuiston eli Vihervimman risteykseen tulee saada 
liikennevalot. Vastaväitteet pari vuotta sitten 
asennetuista herätevaloista tulee kumota, ne eivät 
vaikuta kahdeksaakymppiä ajaviin rekkoihin mitenkään. 
- Nikinmäen ja Jokivarren väliselle osuudelle Sipoontietä 
tulee asentaa turvakaide ajoväylän ja kevyen liikenteen 
väylän väliin, samaan tapaan kuin uusitulla Leppäkorven 
sillalla. 
 
Nämä ovat mielestäni välttämättömiä lähiaikojen 
projekteja, läheltä piti -tilanteita tapahtuu molemmissa 
aivan liian usein. 

Lähettäjän sähköposti stallberg8@hotmail.com  
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10. HUONO TIEKUNNOSSAPITO RIKKOO RAKENNUKSIA 21.11.2022 

 

 

Asian otsikko Huono tiekunnossapito rikkoo rakennuksia 

Kerro mikä asia pitää 
korjata ja miksi? 

Vantaan kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 todennut että kaupunki 
ei pysty hoitamaan katujen kunnossapitoa virka ajan jälkeen. 
 
Vantaalle on ilmoitettu kadun kunnossapidon ongelmasta josta on 
aiheutunut vahinkoa rakennuksille naakkakujalla (linkki alla). Asiaa 
on palloiteltu vantaalla - 5 päällikköä vantaa-infon lisäksi. 
 
https://asiointi.vantaa.fi/palautteen-
seuranta?feedbackID=075f5e57c042c22293efe63d8f8d36a15ac7a
2f6226c93c1662e89c5c6de8c80 
 
Kuluneen 2,5 kuukauden aikana asia ei ole edennyt yhtään virka 
aikana ja tie on vieläkin rikki - rakennuksiin tulee lisää vaurioita. 
 
Vantaan viranomaiset eivät ole tehneet asialle mitään - eivät ole 
edes käyneet paikalla toteamassa syntyneitä vaurioita. Vantaa-info 
ei suostunut kirjaamaan ilmoitettua ongelmaa. Yhtään 
viranomaista ei saa kiinni puhelimella, sähköpostilla tai edes 
virallisella muistutuksella joka on jätetty kaupungin kirjaamoon noin 
kuukausi sitten. 
 
Korjaakohan edes kaupunki rakennuksiin aiheutuneet vahingot vai 
yrittääkö se välttää vastuuta olemalla tekemättä mitään kuten se 
tekee nyt? 
 
Luottamus kaupungin virkakoneistoon on ollut huono ennestään 
eikä se tämän jälkeen tule paranemaan. Pohjataso saavutettiin 
kun viranomaiset julkaisivat luottamukselliset yksityiselämän tiedot. 

Lähettäjän 
sähköposti 

r.connect@protonmail.com 

 

 

11. Lähetetty 23.11.2022 IP-osoitteesta 81.175.205.103 

Idean nimi tai otsikko KORSO TUTUKSI VALOKUVIN 

Kerro idea ja perustele se Joku valokuvaaja vetämään ryhmää, joka ottaa yhdessä ja itsekseen 

valokuvia Korsosta ja lopulta valitsee sopivat näyttelyyn. Näyttely 

voisi sitten Korson jälkeen kiertää Tikkurilassa ja muualla pk-
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seudulla. 

 

Kuvaajien ryhmä voitaisiin rajata vantaalaisiin/korsolaisiin, mutta ei 

välttämättä. Kuvat sen sijaan pitäisi olla Korsosta, vaikka ei 

mitenkään pakosti tunnistettavissa, ja kuvattu projektiaikana. (Tai: 

kuvaajat korsolaisia kuvat mistä vain ja millaisia vain.) 

 

Helsingillä oli kaupunginosa projekteja, jotka tekivät niitä tutuiksi. 

Olin Malmi-ryhmässä ja se oli todella innostava ja onnistunut. 

 

Tarakini Rainaho 

Idean lähettäjän sähköposti tarakinitr@ymail.comKopioitu 
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