
Pohjois-Haagaan suunnitel-
tu S-Asunnot Oy:n omista-
man Kiinteistöosakeyhtiö
Pohjois-Haagan Ässäkodit -
kiinteistön rakentaminen on
vastatuulessa. Haagalainen-
lehden saamien tietojen mu-
kaan naapurikiinteistö on
valittanut rakennusluvasta
hallinto-oikeudelle ja Hel-
singin kaupungin kanssa
neuvoteltu tontin vuokraso-
pimus on vanhentunut.
Tonttivaraus on voimassa ja
vuokrasopimuksen uudista-
minen odottaa luvan lainvoi-
maisuutta.

Pohjois-Haagan Ässäko-
dit kaavailee rakentavansa
osoitteeseen Aino Acktén tie
1a kaksi valtion tukemaa
vuokra-asuntotaloa. Tontti
on Aino Acktén tien ja Eliel
Saarisen tien kulmauksessa,
Tontin rakennusoikeus on
5800 m2 ja sille on suunni-
teltu rakennettavan kaksi
4–5 -kerroksista asuinker-
rostaloa, joihin tulisi kaksi
ryhmäkotia sekä 104 muuta
asuinhuoneistoa, yhteensä
117 asuntoa. Rakentamaan
oli tarkoitus päästä jo kevät-
talvesta 2005.

Lähiympäristössä hanket-
ta on vastustettu. Tuleva
asukasrakenne on ymmär-
retty negatiivisesti ja talojen
on pelätty tuovan ongelmia
mukanaan. Ihmetystä on
myös herättänyt talojen

asuntojen pienuus, Haagas-
sa kun tarvittaisiin pikem-
minkin suuria perheasuntoja
lisää. Mm. Pohjois-Haaga
Seura yritti vaikuttaa hank-
keeseen, jota S-Asunnot
edelleen ajattelee mm. van-
huksille tarkoitettuna talona,
mutta tuloksetta. S- Asunnot
Oy ilmoittaa rakentavansa
asunnoista 2/3 osaa yksin
asuville ihmisille ja peruste-
lee ratkaisuaan sillä, että pie-

nistä vuokra- asunnoista on
pulaa Helsingissä.

S-Asunnot Oy on Valtion
Asuntorahaston hyväksymä
ja valvoma yleishyödylli-
nen, sosiaalinen asunnon-
tuottajayhteisö. S-Asunnot
Oy perustettiin vuonna 1999
kun kävi selväksi, että edul-
listen ja sosiaalisin perustein
vuokrattavien asuntojen
tuottajia tarvitaan lisää kas-
vukeskusseuduilla. Yhtiön

ensimmäiset talot valmistui-
vat Malmille vuonna 2003. 

S-Asunnot Oy:n omistaa
Suomen Setlementtiliitto,
Kalliolan Setlementti sekä
Setlementtinuorten liitto,
jotka tällä toiminnalla kehit-
tävät jo yli 85 vuotta Suo-
messa ja yli 120 vuotta maa-
ilmalla tehtyä setlementti-
työtä.
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Kevätaurinko paistaa ajoittain jo lämpimästi ja ke-
sää kohti ollaan menossa vauhdilla. Myös kaupun-
ginvaltuustosta kuuluu hyviä uutisia. Kauppa-
tieteen maisteri, kaupunginhallituksen puheenjoh-
taja Jussi Pajusen valinta Helsingin kaupunginjoh-
tajaksi oli erinomainen asia niin helsinkiläisten
kuin koko pääkaupunkiseudun kannalta. Uskon
vahvasti, että hänestä saamme koko Helsingin ja
kaikkien helsinkiläisten asioita ajavan yhteistyöky-
kyisen kaupunginjohtajan.

Pajunen sai odotetusti ja ansaitusti laajan tuen
hänet valinneelta valtuustolta. Oli erinomainen
asia, että uusi kaupunginjohtajamme valittiin yksi-
mielisesti. Ylipormestari on avainasemassa, kun
kotikaupungissamme luodaan mahdollisuuksia hy-
viin elinolosuhteisiin ja laadukkaisiin palveluihin.
Helsingin kaupunginjohtaja on myös vahva vaikut-
taja koko pääkaupunkiseudulla ja valtakunnallises-
ti. Presidentti onkin myöntänyt vuodesta 1934 läh-
tien Helsingin kaupunginjohtajalle ylipormestarin
arvonimen.

* * *
Kauniin kevätauringon ja lumen sulamisen myötä
ilmaantunut katupöly on harmistuttava, mutta var-
ma ensimmäinen kesän enne. Se kirvelee silmissä
ja narskuu hampaissa. Viime viikkoina Helsingin
ilmanlaatu on ollut huolestuttavan huono pakkasen,
katupölyn ja pakokaasujen takia. YTV:n www-si-
vuilla (www.ytv.fi) on päivittäisiä tilannekuvauk-
sia ilmanlaadusta, joista käy ilmi, että raja-arvota-
sot ovat ylittyneet eri puolilla pääkaupunkiseutua
useasti.

Kaikkialle tunkeutuva katupöly tekee ulkona
olon ajoittain varsin tukalaksi. Ilmassa leijuva pöly
ei ole vain ikävä viihtyvyysongelma, vaan myös
vakavasti otettava uhka kaupunkilaisten terveydel-
le. Vakavampiin haittoihin kuuluu oireiden pahe-
neminen esimerkiksi astmaatikoilla.

On erinomaista, että katujen kevätsiivous on vih-
doin saatu liikkeelle, vaikka tositoimiin päästiin
vasta pääsiäisen jälkeen. Tavoitteena on, että suu-
rimmat hiekat saadaan pois vappuun mennessä.
Helsinkiläisillä on oikeus vaatia, että katujen puh-
distus sujuu ongelmitta. Kaupunkimme tehokas ke-
vätsiivous on varsin kustannustehokas tapa lisätä
helsinkiläisten hyvinvointia. Tästä on huolehditta-
va tinkimättä.

* * *
Vajaan vuoden päästä pidettävät presidentinvaalit
alkavat kevään myötä jo näkyä ja tuntua kaikessa.
Viimeistään silloin, kun Euroopan investointipan-
kin varapääjohtajan Sauli Niinistön päätös olla
käytettävissä kokoomuksen presidenttiehdokkaana
tuli julki, alkoi tapahtua. Kuvaava oli, miten päämi-
nisteri Vanhasen politiikan toimittajien lounasta-
paamisen keskustelut kääntyivät hallituksen toi-
mien puolivälitarkastelun ja EU- politiikan läpi-
käymisen sijaan presidentinvaalikeskusteluun, kun
tieto Niinistön ehdokkuudesta kiiri tilaisuuteen.
Muuta keskustelua ei sitten Arkadianmäellä sinä
päivänä käytykään.

Sauli Niinistön päätös mursi presidentinvaalien
yllä leijailleen passiivisen odottelun ja viivyttelyn
tunnelman kertaheitolla. Vielä hetki sitten oli vaa-
rana, että presidentinvaalit olisi hyssytelty hiljaa ja
vaivihkaa ohi ilman todellista vaalia. Vaikka presi-
dentin vaaliasetelmat ovat vasta muodostumassa,
voi jo nyt sanoa, että tulossa on aito presidentin-
vaali ja parhaimmillaan myönteinen, mutta kova
kilpailu. On tärkeää, että vaalien aikana käydään
laaja keskustelu arvoista ja suomalaisesta elämän
tavasta. Presidentin arvomaailmalla on valtava
merkitys sille, miten hän tehtäviään hoitaa. Par-
haimmillaan presidentti on mielipidejohtaja ja
suunnannäyttäjä, joka myös vie Suomi-kuvaa maa-
ilmalle. Ei siis ole yhdentekevää, kuka presidentin-
linnassa asioita hoitaa.

Sari Sarkomaa
Kansanedustaja (kok)
Kaupunginvaltuutettu

www.sarisarkomaa.net

Kevättä 
ilmassa

Jokainen Pohjois-Haagassa
liikkunut ja liikkuva on
varmasti huomannut sen
valtavan rakennusprojektin
mikä siellä on meneillään.
Ensin rakennettiin Eliel
Saarisen tie ja sitten ruvet-
tiin rakentamaan asutusta
sen varteen. Alue on varsin
lohduttoman näköinen.
Valmistumassa olevat talot
ovat tietysti hyvä asia, mut-
ta mitä tapahtuu sillä lakeu-
della, jossa nyt ei ole muu-
ta kuin muutama hiekkaka-
sa.

Haagalainen-lehti kertoi
viime numerossaan kuvin
ja sanoin mitä on suunnitel-
tu ja miten sen pitäisi toteu-
tua, mutta käykö niin? Jos
niin käy, niin Pohjois-Haa-
ga muuttuu todella rajusti.
Tiedossa on, että asiasta on
pidetty tiedotustilaisuuksia
ja kuultu asukkaita, mutta
kuitenkin epäilyttää, että
emme ole välttämättä piir-
roksista tajunneet muutok-
sen laajuutta.

Olemme pohtineet tilan-
netta pienellä porukalla,

mutta haluamme saada
isomman joukon mielipi-
teet päättäjien tietoon, siksi
olemme järjestämässä
asian tiimoilta keskustelu-
tilaisuuden Läntisen Työ-
väenopiston tiloissa 25.4.
Näyttelijäntie 14, klo 19.
Tilaisuuden alustajiksi ovat
lupautuneet DI Matti Hirvi-
kallio ja liikennesuunnitte-
lupäällikkö Olli-Pekka
Poutanen.

Keskustelua herättää
varmasti Eliel Saarisen tien
avaaminen/avaamattomuus

yleiselle liikenteelle. Var-
maa myös on, että esiintyy
kiinnostusta tulevaa ”urhei-
lukenttää” kohtaan, sillä
sen paikka on suoraan kor-
keajännitejohtojen alla. Ei-
kä tässä vielä kaikki....

Kaikki asiasta kiinnostu-
neet ovat tervetulleita kes-
kustelemaan ja evästämään
haagalaisia kunnallispoli-
tiikkoja, jotta saisimme ai-
kaan haagalaisia tyydyttä-
viä ratkaisuja.

Tilaisuuden järjestää
Haagan Kokoomus ry.

Haaga muuttuu – oletko valmis?

Pohjois-Haagan Ässäkodit viivästyvät

Toimintapiste Rasti on yksi-
tyinen sosiaalialan palve-
luntuottaja. Rastilla on 16
asiakaspaikkaa käsittävä
päivätoimintayksikkö Ko-
nalassa. Rastin toiminnan
lähtökohtana on tuottaa pal-
velua, joka antaa kehitys-
vammaisille ja vammaisille
aikuisille mahdollisuuden
osallistua ympäröivään yh-
teiskuntaan sen täysivaltai-
sina jäseninä. Rastin toimin-
nan järjestämisestä vastaa
Helsingin Seudun Kehitys-
vammaisten Lasten ja Nuor-
ten Harjaantumiskodin kan-
natusyhdistys ry.

Tulevaisuuden suunnitel-
miin kuuluu 10 asiakaspaik-
kaa käsittävän asumispalve-
luyksikön avaaminen Haa-
gaan. Tässä hankkeessa
Rasti toimii yhteistyössä S-

Asunnot Oy, Suomen Setle-
menttiliiton ja Kalliolan Set-
lementin kanssa. Rastin ta-
voitteena on järjestää yksi-
löllistä asumispalvelua nor-
maalissa yhteisössä. Helsin-
gissä on todella suuri tarve
asumisyksiköistä, kaikille
palvelun tarvitsijoille ei riitä
paikkoja tällä hetkellä. Tätä
tarvetta helpottamaan on
luotu yhteistyömalli, jossa
Kalliolan Setlementti ja Toi-
mintapiste Rasti järjestävät
omille kohderyhmilleen laa-
dukasta ja pysyvää ko-
dinomaista asumisvaihtoeh-
toa.

Rastin kotiin muuttavista
henkilöistä kaikki asuvat nyt
vanhempiensa kanssa. Van-
hemmat ja heidän lapsensa
ovat olleet siinä uskossa, et-
tä hanke etenee sovittua ai-

kataulua noudattaen. Nyt
kun eteen on tullut valituk-
sista aiheutunut viivästymi-
nen on epätietoisuudessa
eläminen raskasta. Osa van-
hemmista on toivonut vuo-
sia löytävänsä hyvän asu-
misvaihtoehdon lapselleen.
Normaaliin ihmisen kehi-
tyskulkuun kuuluu täysi-
ikäisenä muuttaminen lap-
suudenkodista omaan ko-
tiin. Nyt tämä haave on siir-
tymässä tulevaisuuteen ja
epävarmuus on valtaamassa
mielen. Toivon asiakkaitte-
ni vanhempien puolesta, että
löydämme pikaisen ratkai-
sun tässä viivästymisessä,
joka johtuu valituksesta.

Harri Siitonen
toiminnanjohtaja

Toimintapiste Rasti

Toimintapiste Rasti

Länsi-Helsingin lähimmäis-
palvelu Leevi ry:n uusin
hanke, palvelutalo Leevi,
valmistuu syksyllä 2005
Pohjois-Haagaan osoittee-
seen Ilkantie 19. Taloon val-
mistuu 39 vuokrattavaa pal-
veluasuntoa kooltaan
38–65,5 m2 ja 16 asunnon
Hellikoti. Talo on osa Ilkan-
tien ja Eliel Saarisen tien ris-
teykseen valmistumassa ole-
vaa kolmen talon kokonai-
suutta, jota Sato rakentaa.

Hellikodin asunnot ovat
19–30,5 m2 huoneita, joissa
on oma kylpyhuone. Yh-
teisiä tiloja ovat keittiö, oles-
kelutilat ja sauna. Hellikodin
toiminta-ajatuksena on tar-
jota 65 vuotta täyttäneille
asukkailleen sekä luontevaa

sosiaalista kanssakäymistä,
turvallista ympärivuorokau-
tista henkilökunnan läsnä-
oloa että mahdollisuutta
omaan rauhaan.

Hellikodin asukkaille tar-
jotaan monipuolisia palvelu-
ja talon eri kerroksissa, tar-
jolla tulee olemaan mm. ate-
riapalvelu ja kotisairaanhoi-
to. Halutessaan asukkailla
on mahdollisuus erillisestä
maksusta käyttää kiinteis-
töön suunniteltuja palveluja,
kuten jalkojenhoitajaa, kam-
paajaa sekä vaatehuolto- ja
pesulapalveluja.

Palvelutalo Leevi tulee
toimimaan samalla periaat-
teella kuin Leevi ry:n Kan-
nelmäkeen rakennuttama
Rumpupolun palvelutalo.

Tarjolla on päivätoimintaa,
mm. liikuntaryhmiä omalla
kuntosalilla, erilaisia virkis-
tys- ja virikeryhmiä, koti-,
ruoka- ja jalkojenhoitopal-
veluita sekä talon asukkaille
että ympäristön ihmisille.

Leevin palvelutalon asu-
kasvalinnat ovat juuri nyt
ajankohtaisia. Muutama
asunto odottaa vielä asukas-
taan. Asukkaaksi haetaan
erityisellä hakemuskaavak-
keella, joita saa ottamalla
yhteyden Leevi ry:n kotipal-
veluun. Asukkaat valitaan
ensisijaisesti palvelutarpeen
mukaan, mitään jonotussys-
teemiä eli ole. Palvelutalo-
asumisesta kiinnostuneet
saavat lisätietoja asunnoista
ja palveluista Leevi ry:stä

kotipalvelun vastaavalta
hoitajalta Heli Lahtiselta
puh. 25391100, sähköpostit-
se 
heli.lahtinen@leeviry.net

Mikä on Leevi ry?

Länsi-Helsingin lähimmäis-
palvelu Leevi ry. on toimi-
nut vuodesta 1996, jolloin
sen perustivat Länsi-Helsin-
gin aktiiviset eläkeläiset pa-
rantamaan alueen ikäihmis-
ten palveluita. Leevi ry on
voittoa tavoittelematon so-
siaalialan yhdistys.

Leevi ry:n toimisto on
osoitteessa Klaneettitie 10,
00420 Helsinki. Yhdistyk-
sen kotisivut löytyvät osoit-
teesta www.leeviry.net

Palvelutalo Leevi valmistuu elokuussa


