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Saamme taas nauttia auringon läm-
möstä ja lumen sulamisesta. Kau-
pungin keväiset pölyt kuitenkin vai-
vaavat monia, erityisesti tuulisella
säällä. Kaupunki on luvannut pestä
kadut mahdollisimman nopeasti,
mutta puhdistusautot aloittavat työn
ymmärrettävästi keskustan alueelta
ja etenevät vähitellen myös Haagan
kaduille. Paikallisten taloyhtiöiden
olisi osaltaan kiirehdittävä omien pi-
hojen ja katuosuuksien puhdistamis-
ta, jotta turhalta pölyltä vältyttäisiin.

Lumen sulaminen ei kuitenkaan
paljasta pelkästään hiekoitushiekkaa
vaan myös talven aikana lumeen jä-
tetyt, luontoon kuulumattomat ros-
kat. Jos haluamme säilyttää alueem-
me vihreänä ja viihtyisänä, niin mi-
ten ihmeessä uskomme lumen hävit-
tävän kaikki muovit, purkit ja purnu-
kat, jotka putoilevat käsistämme tal-
ven aikana. Haagalaisethan ymmär-
tävät luonnon siisteyden merkityk-
sen, joten varmaan alueellamme on
kuluneenakin talvena liikkunut muu-
alta tulleita karkin syöjiä ja koirien
ulkoiluttajia.
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Etelä-Haagan kaupungin-
osayhdistys Pro Haaga-Pro
Haga ry. on tehnyt aloit-
teen Helsingin kaupungin-
valtuustolle Eliel Saarisen
tien avaamisesta kaikelle
liikenteelle Hakamäentien
rakentamisen 2005 – 2008
ajaksi. Nykyisellään tie ja
tunneli ovat vain julkisen
liikenteen käytössä, ts. sitä
käyttävät laillisesti bussit
ja taksit ja väliaikaisella
erityisluvalla myös Keski-
Haagan esirakentamiseen
liittyvä maansiirtoliikenne.

Eliel Saarisen tien ra-
kentamisen osalta käytiin
1990- luvulla Etelä-Haa-
gassa voimasta keskuste-
lua. Joukkoliikennelauta-
kunta päätti huhtikuussa
1996 esittää kaupunginhal-
litukselle Eliel Saarisen
tien toteuttamista joukko-
liikennekatuna. Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi kaa-
vamuutoksen alkuvuodesta
2001. Tien varaaminen
vain julkiseen liikentee-
seen on kaavassa, ts. läpi-
ajon salliminen muulle
kuin julkiselle liikenteelle
vaatinee kaavamuutoksen.

Kun Keski-Haaga on ra-
kennettu kasvanee paine
avata tie joka tapauksessa,
koska liikenne alueella
kasvaa.

Pro-Haaga pelkää raken-
nustöiden, jotka tähtäävät
Hakamäentien parantami-
seen ja Ruskeasuon ris-
teyksen siirtämisen osittain
tunneliin aiheuttavan lii-
kenneongelmia, jotka siir-
tyvät Haagaan läpiajon
muodossa. Jo nyt Haagassa
on monien haagalaisten
mielestä liikaa läpiajolii-
kennettä, jonka mahdolli-
suuksia hiljattain toteutetut
läpiajokieltojen poistami-
set ja eräiden pääväylien
muuttuminen etuajo-oikeu-
tetuiksi vielä lisäsivät en-
tisestään.

Ruskeasuon risteys on
nykyisellään Suomen vilk-
kain kaupunkiristeys ja
kaikista maan risteyksistä
toiseksi vilkkain. Erityises-
ti työhönmeno- ja paluulii-
kenne ruuhkauttaa risteyk-
sen pahasti, koska Haka-
mäentie on tärkeä poikit-
taisyhteys.

Pro Haaga teki 
valtuustoaloitteen
Eliel Saarisen tien
avaamisesta

Etelä-Haagan kaupungin-
osayhdistys Pro Haaga –
Pro Haga ry. piti vuosiko-
kouksensa 31.3. ja mm. va-
litsi yhdistyksen hallituk-
sen. Hallituksen puheen-
johtajana toimii Tuula Sa-
lo ja varapuheenjohtajana
Robert Rothe. Yhdistyk-
sen rahastonhoitaja on Outi
Hirvilahti ja sihteeri Mar-
jatta Lamberg.

Yhdistyksen hallituk-
seen kuuluvat seuraavat jä-
senyhdistysten edustajat:
Leon Basilier (Haga Svens-
ka Förening), Jan Ekberg
(Haga Ungdomsförening),
Paula Jalonen (Haagan
Martat), Eino Kaisla (Haa-

gan Hurjat), Kyösti Kaivo-
lainen (Aluefoorumin
asiantuntija), Kaija Kivi-
mäki (SPR:n Haagan osas-
to), Riikka Laine-Tolonen
(MLL:n Haagan yhdistys),
Jukka I. Mattila (Kanta-
Helsingin Reserviupseerit),
Seija Mäkelä (Haagan Työ-
väenyhdistys), Mikko Palo-
niemi (Pappilantien Pysäk-
ki), Robert Rothe (Svenska
Folkpartiet i Hoplaxnejden)
ja Pekka Vaittinen (Haagan
VPK).

Henkilöjäseniä hallituk-
sessa edustavat Outi Hirvi-
lahti, Marjatta Lamberg,
Simo Mahlberg ja Anneli
Vähätalo.
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