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Hausjärven kunnanhallitus
Keskustie 2-4
12100 Oitti

Huomautus ehdotukseen Hausjärven kunnan, Lopen kunnan ja Riihimäen kaupungin
yhdistymisesitykseksi
Ehdotuksessa kuntien yhdistymisesitykseksi sanotaan, että uuden kaupungin aluerakenne mahdollistaisi
verkoston, jolla turvataan julkisten ja yksityisten palvelujen saavutettavuus kaupungin eri osissa. Tämä ei
pidä paikkaansa nyt eikä lähitulevaisuudessakaan, jos palveluja keskitetään Riihimäkeen ja Oittiin ja
Ryttylässä asuva liikkuu julkisilla kulkuneuvoilla. Hausjärven kunta on lakkauttanut sisäisen palvelulinjan.
Ryttylä-Riihimäki-junavuoroja on arkisin suuntaansa 8, viikonloppuina vähemmän. Päivisin on junavuorojen
väli 3-4 tuntia. Ryttylä-Oitti-Ryttylä-matkaan voi joutua varaamaan pitkänkin ajan, vaikka kylläkin Oittiin on
junayhteys Riihimäestä kerran tunnissa.
On otettava huomioon palveluiden käyttäjille koituvat kokonaiskustannukset ja matkustusaika, kun
arvioidaan palvelujen riittävän hyvää saavutettavuutta.

Palaute esitykseen kuntien yhdistymissopimukseksi
Esityksessä yhdistymissopimukseksi sanotaan, että kaikkien yhdistyvien kuntien alueen elinvoima vahvistuu
osana uutta kaupunkia. Kuitenkin Ryttylästä vietäisiin kaikki terveyspalvelut, jos palvelujen porrastus
tapahtuu esitetyllä tavalla kaavamaisesti. Ryttylä olisi yksi taajamista, jossa olisi lähipalveluina
varhaiskasvatuspalvelut, alakoulun perusopetus sekä lähiliikuntapalvelut.
Lähipalveluja on esityksessä yhdistymissopimukseksi käytetty hyvin suppeana käsitteenä. Kuitenkin siinä
todetaan, että ”Lisäksi terveyttä edistäviä palveluita tuotetaan taajamissa, joissa niitä on sopimuksen
hyväksymisen ajankohtana”.
Ryttylässä on terveysasema, josta pitää tulevaisuudessakin saada nykyiset palvelut.
Lähes 1300 henkilöä, joista yli 1000 Hausjärven kunnasta, on allekirjoittanut adressin Ryttylän
terveyspalvelujen puolesta! He vaativat, että Ryttylässä saisi jatkossakin neuvolapalvelut, ajanvarauksella
lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottopalvelut, laboratoriopalvelut sekä hammashuoltopalvelut.
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Hausjärven kunta on houkutellut tonttimarkkinoinnissaan lapsiperheitä tänne hyvien palvelujen ääreen.
Nyt sitten neuvolassakin pitäisi alkaa käydä Oitissa tai Riihimäessä.
Adressin allekirjoittaneissa on monia lapsiperheitä ja heidän läheisiään, jotka yrittävät tällä tavoin estää
palvelujensa saavutettavuuden huononemista. Paljon on mukana myös eläkeläisiä, joille olisi hankala
matkustaa jopa viikoittain Oittiin tai Riihimäkeen hoitajalle, lääkäriin tai laboratorioon.
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adressi Ryttylän terveyspalveluiden puolesta! ja sen allekirjoittaneiden 1287 henkilön nimet

