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Jouluajan rauha ja ilo vaihtuivat tapaninpäivänä järky-
tykseen ja pelkoon. Aasian hyökyaaltokatastrofin
edessä koko maailma joutui pysähtymään. Luonnon-
voimat muistuttivat meitä siitä, ettemme pysty hallit-
semaan kaikkia riskejä. Ihmisten tehtäväksi jää surus-
ta selviäminen, uhrien ja heidän lähiomaistensa autta-
minen, menetysten minimoiminen sekä jälleenraken-
taminen. Haaste on mittava ja pitkäkestoinen.

Hyökyaallon surmaamat ihmiset ja sen tuhoama
ympäristö ovat hiljentäneet mielet ja tuoneet muka-
naan suurta ahdistusta ja epätoivoa. Kokonaisia per-
heitä menehtyi, lapsia jäi orvoiksi. Suomalaiset ovat
suurin joukoin etsineet lohtua lähimmäisistään ja kir-
kosta. Vakava kriisi herätti uutta yhteisöllisyyttä ja
avasi ihmisten silmät näkemään, että maapallo on yh-
teinen.

Intian valtameren hyökyaalloissa on kuollut yli
200.000 ihmistä. Arviolta kahdelta miljoonalta ihmi-
sellä on puutetta puhtaasta juomavedestä ja ravinnosta.
Kotinsa on menettänyt yli viisi miljoonaa ihmistä.
Suomalaisia matkailijoita on kateissa 174. Katastrofin
suuruutta ja vaikutuksia on vaikea ymmärtää.

Useat pelastuneet suomalaiset saavat kiittää paikal-
lisia ihmisiä avusta ja tuesta, joita ilman selviytyminen
kotiin ei ehkä olisi ollut mahdollista. Alueella työsken-
televät viranomaiset, pelastustyöntekijät, pelastusjär-
jestöt ja vapaaehtoiset tekivät korvaamattoman tärkeää
työtä kaikkien uhrien auttamiseksi. Työ jatkuu edel-
leen. Nyt on meidän vuoromme auttaa katastrofialu-
een ihmisiä.

*
Tällaiseen nyt tapahtuneeseen katastrofiin on vaikea
varautua, mutta parannettavaa viranomaisten kriisival-
miudessa ja avun organisoimisessa silti on. Suomen
viranomaisten ja poliittisen johdon toiminta täytyy
käydä läpi huolellisesti, kunhan tärkeysjärjestyksessä
ensisijaiset asiat, kuten ihmisten etsintä, avun tarjonta,
uhrien tunnistaminen ja kuljetukset kotimaahan on
saatettu loppuun.

On syytä käydä läpi, kuinka tieto tuhon laajuudesta
ja vakavuudesta saavutti eri maiden viranomaiset. Toi-
saalta on syytä arvioida, miksi kaikkia avustusjoukko-
ja ei käytetty jälkihoitoon riittävän nopeasti. Ministe-
riöissä on myös syytä pohtia tiedottamisen periaatteita
avoimen tietoyhteiskunnan aikakaudella. Kun tietoja
menehtyneistä ja selviytyneistä voi saada Internetistä
eripuolilta maailmaa, miten virallinen Suomi vastaa
tähän tiedonvälityksen uuteen haasteeseen?

Aasian katastrofin uhrit ja heidän lähipiirinsä Suo-
messa tarvitsevat monenlaista tukea. Erityisesti psy-
kososiaalisen tuen tarve tulee jatkossa olemaan mer-
kittävä. Hallituksen olisi tehtävä päätös pysyvän ka-
tastrofien uhrien ja omaisten psykososiaalisen hoito-
projektin perustamisesta. Tätä esitettiin myös Myyr-
mannin onnettomuuden jälkeen, mutta silloin valmiut-
ta hoitoprojektin perustamiseen ei ollut. Psy-
kososiaalisen tuen työssä eri tahojen yhteistyön on ol-
tava tiivistä. Tärkeä tuki ovat kirkko, lähimmäiset ja
järjestöt.

*
Kansainvälinen yhteisö on osoittanut solidaarisuuttaan
käynnistämällä mittavan avustusohjelman katastrofien
uhrien auttamiseksi. Avun tarve tulee jatkumaan vielä
kauan. Hyökyaaltokatastrofista toipuminen vaatii yh-
teistä auttamista meiltä kaikilta suomalaisilta. Suoma-
laiset voivat antaa oman panoksensa katastrofialueen
uhrien auttamiseen osallistumalla avustusjärjestöjen
keräyksiin. Suomen valtion on kannettava vahvasti
vastuunsa antamalla apua ja tukea Aasian katastrofi-
alueen akuutin kriisin ratkaisemiseksi ja alueiden jäl-
leenrakentamiseen. Eduskunnan on huolehdittava sii-
tä, että lähivuosina saavutamme YK:n suosituksen ke-
hitysavun määrästä.

Aasian hyökyaaltokatastrofi muistutti jälleen siitä
tosiasiasta, että luonnonvoimat ja koko maailma ovat
arvaamattomia. Uskon ja toivon, että vuoden vaihteen
tapahtumat vahvistavat vastuuta ja välittämistä lähim-
mäisistä. Siitä on hyvä lähteä rakentamaan alkanutta
uutta vuotta.
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Yhteisöllisyydestä 
voimaa uuteen vuoteen

Kuten Ilkantietä tai Eliel
Saarisentietä liikkuvat ovat
huomanneet, näiden risteyk-
sessä on jo kuukausia raken-
nettu kolmen talon kokonai-
suutta. Kyseiset kolme taloa,
eli Asunto Oy Helsingin Il-
kantie 17, Kiinteistö Oy
Leevin palvelutalo (Eliel
Saarisen tie 12) ja Asunto
Oy Helsingin Eliel Saarisen
tie 10, on suunnitellut Arkki-
tehtitoimisto Sollamo Oy,
rakennuttajana toimii Sato-
Rakennuttajat Oy ja rakenta-
jana Lujatalo Oy. Talot val-
mistuvat tämän hetken ar-
vion mukaan elokuussa
2005.

Asunto Oy Helsingin Il-
kantie 17 on vapaarahoittei-
nen Hitas-omistusasunto-
kohde, johon tulee kaikkiaan
15 asuntoa. Kaikki talon
asunnot on myyty, keski-
määräinen neliöhinta oli
2.658 euroa. Asunnot ovat
kaksioita ja kolmioita.

Asunto Oy Helsingin
Eliel Saarisen tie 10 on va-
paarahoitteinen vuokratalo,
jonka omistaa Sato. Asunto-
ja siihen tulee kaikkiaan 22
kpl, yksiöitä ja kaksioita.
Asuntojen markkinointi on
juuri käynnistynyt ja niistä
on varattu tällä hetkellä 13.
Keskimääräinen vuokra on
22,30 euroa/m2/kk. Vuokra
sisältää vesimaksun ja turva-
puhelinpalvelun ja päiväkes-
kustilojen käytön.

Talojen suunnittelussa on
pyritty huomioimaan mah-
dollisimman esteetön liikku-
minen monin tavoin: porras-
huoneen sisäänkäyntien ja
hissien ovet ovat automaat-
tiovia, hissi on mitoitettu in-
validin apuvälineiden mu-

kaan, kynnyksiä on pyritty
välttämään ja asunnoissa voi
liikkua myös pyörätuolilla
tai rollaattorilla. Sekä Ilkan-
tie 17:sta että Eliel Saarisen
tie 10:stä on sisäyhteys pal-
velutalo Leeviin ja molem-
pien talojen asukkailla on oi-
keus käyttää palvelutalon
yhteisiä päiväkeskustiloja
vapaa-ajan viettoon. Lisäksi
asukkaat voivat ostaa palve-
luja palvelutalosta.

Talot ovat siis ikäihmisil-
le suunnattuja. Helsingin
kaupunki omistaa tontit ja
niiden vuokrausehtojen mu-
kaan vähintään yhden kussa-
kin asunnossa asuvan tulee
olla 65-vuotias, eläkkeellä
tai hänellä tulee olla muu so-
siaaliviraston hyväksymä
peruste. Näissä kahdessa ta-
lossa ei ole muita rajoituk-
sia, esimerkiksi tulojen tai

varallisuuden suhteen.
Kiinteistö Oy Leevin pal-

velutalon omistaa Länsi-
Helsingin lähimmäistyö
Leevi ry. Palvelutalo tarjoaa
asumispalveluja ensisijai-
sesti helsinkiläisille, läntisen
suurpiirin alueella asuville
huonokuntoisille palve-
luasumista tarvitseville ikä-
ihmiselle. Palvelutalon ta-
voitteena on tarjota ikäihmi-
sille asumispalveluja, jotka
mahdollistavat itsenäisen
kotona asumisen.

Palvelutalo Leeviin  tulee
39 palveluasuntoa ja kaksi
ryhmäkotia, joissa on yh-
teensä 16 asuntoa. Talossa
on myös ateriapalvelut, jal-
kojenhoitaja, kampaaja ja
päiväkeskus, joka tarjoaa fy-
sioterapia-, liikunta-, askar-
telu-, yms. virkistyspalvelui-
ta. Talon palvelut on tarkoi-

tettu ensisijaisesti talossa
asuville. Myös lähiympäris-
tön ikäihmiset ovat tervetul-
leita niin ruokailupalvelui-
den kuin päiväkeskustoi-
minnankin piiriin.

Sato on rakennuttanut se-
nioritaloja ja täyden palve-
lun taloja jo yli 20 vuoden
ajan. Saton toimestamme on
valmistunut noin 3.200 se-
niori- ja palveluasuntoa
useille eri paikkakunnille.
Lisäksi Sato omistaa noin
250 vuokrattavaa seniori-
asuntoa.

Tänä vuonna 65 vuotta
täyttävä Sato on rakennutta-
nut toimintansa aikana yli
215.000 asuntoa. Tämä
edustaa noin kymmentä pro-
senttia koko Suomen asunto-
kannasta. Omistuksessaan
Satolla on kaikkiaan noin
23.000 asuntoa.

Sato rakennuttaa kolmen talon kokonaisuutta
Ilkantien ja Eliel Saarisen tien kulmaan

Helsingin kaupungin raken-
nusvirasto on ryhtynyt laati-
maan Hakamäentiehen liit-
tyvien katujen katusuunni-
telmia. Hanke liittyy Haka-
mäentien ja Hämeenlinnan-
väylän muuttamiseen
yleisiksi teiksi, missä yhtey-
dessä liittyvää katuverkkoa
parannetaan. Tiesuunnitel-
ma sinänsä on hyväksytty jo
joulukuussa 2000 ja se on
lainvoimainen. Katusuunni-
telma on yksityiskohtainen
suunnitelma, jossa Hakamä-
entien parantaminen on
priorisoitu koko pääkaupun-
kiseudun tärkeimmäksi lii-
kennehankkeeksi. Hankkee-
seen kuuluu Hakamäentien
parantaminen Vihdintieltä
Lapinmäentien kohdalta
Mäkelänkadulle. Tieosuu-
den pituus on 3,8 km ja
hankkeen kokonaiskustan-
nukset ovat 90 ME. Hank-
keen toteuttaminen alkaa
2005 ja se valmistuu 2008.
Etelä-Haagaa hanke kosket-
taa läntiseltä Vihdintiehen
liittyvältä osalta.

Nykyinen Hakamäentie
parannetaan 2+2 -kaistai-
seksi välillä Lapinmäentie –
Mäkelänkatu. Hämeenlin-
nanväylän etelään johtava,
ts. Etelä-Haagan puoleinen
bussikaista jatketaan alka-
vaksi jo Metsäläntien eri-

tasoliittymästä. Hakamäen-
tien uusi ajorata rakenne-
taan nykyisen ajoradan ete-
läpuolelle ja sen korkeus
noudattelee nykyisen ajora-
dan korkeusasemaa muualla
paitsi tunneliosuudella
Mannerheimintien ja Haka-
mäentien risteyksessä.

Hakamäentie tunneloi-
daan noin 320 metrin mat-
kalla Mannerheimintien liit-
tymästä Kivihaantien liitty-
mään. Mannerheimintien,
Ilmalan, Veturitien ja Rata-
pihantien tasoliittymät muu-
tetaan liikennettä paremmin
välittäviksi eritasoliittymik-
si. Kevyt liikenne risteilee
Hakamäentien varrella eri
tasossa. Koko väylän osalta
meluntorjuntaa paranne-
taan.

Marraskuussa alussa pi-
detyssä Etelä-Haagan ja Ki-
vihaan aluefoorumissa kriti-
soitiin Hakamäentien suun-
nitelmaa jonkin verran.
Suunnitelma veisi lännestä
pitkin Vihdintietä tulevilta
kääntymismahdollisuuden
Kauppalantielle. Suunnitel-
maan luvattiin yrittää saada
myös tällainen mahdolli-
suus. Nyttemmin on selvin-
nyt, että se ei onnistu, vaan
Vihdintietä lännestä, ts. lii-
kenneympyrästä päin tulee
aikanaan ajaa aina Manner-

heimintien ja Hakamäentien
risteykseen asti ja kääntyä
sieltä takaisin voidakseen
kääntyä pohjoiseen Kaup-
palantielle.

Edellä mainitussa tilai-
suudessa pohdiskeltiin
myös Kauppalantien itäpuo-
lelle suunnitellun kevyen
liikenteen sillan käyttökel-
poisuutta. Siltaa pitkin pää-
see aikanaan Vihdintien yli
kun nykyiset suojatiet
Kauppalantien kohdalta hä-
viävät. Haagalaisen saa-
mien tietojen mukaan siltaa
aiotaan muuttaa hieman toi-
mivammaksi mm. portaita
lisäämällä. Suunnitelmiin
tehdään muutos, jos kau-
punki suostuu maksamaan
lisäkustannukset.

Hakamäentien hankkeen
yhteydessä parannetaan
useita katuja;

– Vihdintie välillä La-
pinmäentie – Mannerhei-
mintie

– Lapinmäentie välillä
Korppaantie – Vihdintie

– Korppaanmäentie vä-
lillä Puutarhurinkuja – Vih-
dintie

– Kauppalantie välillä
Vihdintie – Vanha Turun
maantie

– Matkamiehentie välillä
Kylänevantie – Matka-
miehenpolku

– Mannerheimintie välil-
lä Hakamäentie – Nauvon-
tie

– Kivihaantie välillä Ki-
vihaankuja – Hakamäentie

– Hakamäenkuja
– Ilmalankatu
– Ilmalanrinne
– Ilmalanreuna
– Postintaival
– Veturitie välillä Radio-

katu – Areenankuja
– Areenankuja
– Ratapihantie välillä

Messukuja – Koskelantie
– Koskelantie välillä Ha-

kamäentie – Mäkelänkatu
Katusuunnitelmat val-

mistuvat keväällä 2005. En-
nen suunnitelmien virallista
hyväksymistä yleisten töi-
den lautakunnassa ne ovat
virallisesti nähtävillä kah-
den viikon ajan helmikuus-
sa. Tästä nähtävillä olosta
ilmoitetaan lehdissä ja kir-
jeitse asianosaisille kiinteis-
tön omistajille, asukkaille,
kaupunginosayhdistyksille
ja asukasyhdistyksille. Näh-
tävillä olon jälkeen yleisten
töiden lautakunta päättää
katusuunnitelmaehdotuksen
hyväksymisestä. Katujen
rakentaminen tapahtuu Ha-
kamäentien rakentamisen
yhteydessä. Luvassa on siis
vuosiksi 2005 – 2008 run-
saasti katutöitä.

Hakamäentien tiesuunnitelmaa
täydennetään katusuunnitelmalla

Tältä tulee Eliel Saarisentie 10 näyttämään valmiina.


