
Haagassa on toistuvasti pu-
huttu Eliel Saarisen tien lä-
piajokiellon poistamisesta
ja vain joukkoliikenteelle
tarkoitetun kadun ja tunne-
lin avaamisesta kaikelle lii-
kenteelle. Kuten aikanaan
katua tunneliin pistettäessä
haagalaisissa löytyy asiaa
puoltavia ja sitä ehdotto-
masti vastustavia.

Haagalainen-lehti päätti
tehdä pienen kenttäkokeen
siitä, miten läpiajokielto
tällä hetkellä toimii ja päi-
vysti normaalina arkipäivä-
nä puolen tunnin ajan Eliel
Saarisen tien läpiajolta sul-
jetun osuuden Ilkantien
puoleisessa päässä. Puolen
tunnin aikana tietä käytti
12 autoa, joilla ei siihen oi-
keutta ollut. Näistä autoista
kolme oli pakettiautoa ja
loput henkilöautoja. Saman
ajan kuluessa takseja liik-
kui tiellä 10, mutta linja-
autoja vain kuusi. Tämän
puolen tunnin aikana tietä
käyttäneestä liikenteestä

siis lähes puolet oli muuta
kuin joukkoliikennettä, eli
läpiajokiellon rikkojia.
Eräänlaisen ennätyksen te-
ki naispuolinen kuljettaja,
joka samalla puhui kän-
nykkäänsä.

Tie on siis jo nykyisel-
lään ilmeisen suosittu reitti,
eikä ihme, oikaiseehan se
mukavasti ja on ruuhkaton.
Valvontaakaan kun ei käy-
tännössä ole ja riski kiinni-
jäämisestä on olematon.

Ohessa kolme kuvaa autoi-
lijoista, jotka joko luulevat
olevansa joukkoliikennettä
tai rikkovat sääntöjä tietoi-
sesti.
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Pääkaupunkiseudun liikennehankkeet ja joukko-
liikenteen edistäminen sivuutettiin tylysti valtio-
varainministeri Kalliomäen budjettiesityksessä.
Esitys merkitsisi sitä, että ensi vuonna pääkaupun-
kiseudulla ei käynnistyisi yhtään uutta liikennein-
vestointia. Muun muassa tärkeä Kehä I:n paran-
nustyö Turunväylän ja Vallikallion välillä sai
väistyä valtiovarainministeriön liikennepolitiikan
tieltä. Yhtä järjetöntä on se, ettei Ilmalan ratapi-
han kunnostukselle löytynyt ymmärrystä. Paran-
nustyöt ovat oleellisia muun muassa rakenteilla
olevan Vuosaaren sataman toimivuuden ja Keski-
Pasilan rakentamisen kannalta. Kaikki nämä ovat
helsinkiläisten kannalta välttämättömiä hankkeita.

Kalliomäen selänkäännöstä pääkaupunkiseu-
dulle on hyvin ikävät seuraukset. Helsingin seu-
dun työmatkaruuhkat pahenevat entisestään, lii-
kenneväylien kunto rapautuu, onnettomuusriskit
kasvavat ja joukkoliikenteen sujuvuus heikkenee.
Hyvät liikenneyhteydet ovat aivan keskeinen teki-
jä myös yritysten päättäessä sijaintipaikoistaan.

On käsittämätöntä, että Kalliomäki päätti muut-
taa liikennehankkeiden tärkeysjärjestystä nosta-
malla budjettiesitykseen hankkeita, jotka eivät ole
aiemmin hyväksytyllä kiireellisyyslistalla. Kallio-
mäki ei lyö märällä rätillä ainoastaan pääkaupun-
gin asukkaita vaan myös sitä periaatetta, että tie-
ja väylähankkeilla pitää olla pitkäjänteinen tär-
keysjärjestys, joka perustuu faktoihin eikä silta-
rumpupolitikointiin.

Hämmästystä herättää myös Kalliomäen esityk-
sen joukkoliikennevastaisuus. Esityksestä puuttu-
vat täysin joukkoliikenteen kaipaamat edistystoi-
met ja kaikki uudet ratahankkeet.

On tosiasia, että hallituksella ei ole enää varaa
kurjistaa Helsinkiä. Ei varmasti olisi häpeäksi, jos
helsinkiläiset ministerit pitäisivät myös Helsingin
puolta.

Suomi tarvitsee elinvoimaisen pääkaupunki-
seudun, joka pärjää globaalissa kilpailussa ja jon-
ka hyvinvoinnista ja vetovoimasta hyötyy koko
maa. Tämä edellyttää satsauksia alueen liikenne-
investointeihin ja joukkoliikenteeseen. Hallituk-
sen on budjettiriihessä korjattava Kalliomäen vir-
hearvioinnit, sitouduttava kestävästi ja pitkäjän-
teisestä pääkaupunkiseudun liikennehankkeiden
eteenpäinviemiseen. Suuret liikenneinvestoinnit
pitää toteuttaa siellä, missä niille on todellista tar-
vetta. Toimivalla liikenneverkolla on erittäin suu-
ri merkitys niin asumisen ja liikkumisen kuin elin-
keinoelämän ja työpaikkojen kannalta. Väkirik-
kaan ja liikennemääriltään yhä kasvavan Helsin-
gin syrjäyttäminen on haitaksi koko Suomelle.

Yhtä lailla hallituksen on tehtävä päätökset
joukkoliikenteen edistämisestä. Viimeistään nyt,
kun esillä ovat olleet HKL:n lippujen rajut hinta-
korotusesitykset, on valtiovallan haudattava jouk-
koliikennevastaisuutensa. Toimiva joukkoliiken-
ne on välttämättömyys niin ihmisten arjen suju-
vuuden kuin ympäristön kannalta. Varsinkin pää-
kaupunkiseudulla työmatkaliikennettä olisi saata-
va nykyistä enemmän raiteille ja busseihin. Jouk-
koliikenteen käytön edistämiseksi tehokas keino
on työsuhdematkalipulle myönnettävä verohelpo-
tus. Tästä liikenneministeri Luhtasen useasti lu-
paamasta ja pääministeri Vanhasen kannattamasta
asiasta on vihdoin saatava päätös budjettiriihessä.
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Taas helsinkiläiset
unohdettiin

Kiitos Pro Haagalle val-
tuustoaloitteesta Eliel Saari-
sen tien avaamisesta laa-
jempaan käyttöön!

Käytäntö osoittaa hanka-
luuksia liikenteessä varsin-
kin sen jälkeen, kun uusi tie
valmistui. Tämä ei miten-
kään voinut vaikuttaa läpi-
ajokiellon poistamiseen
Haagasta. Eli miksi se pois-
tettiin, olen ihmetellyt?

Hieman pääsin asiaa vih-
doin kuulemaan, mutta silti

ihmettelen. Nyt ilman puh-
taus kärsii, samoin bussilin-
ja 52:n käyttäjistä ja haaga-
laiset autoilijat puhumatta-
kaan kevyen liikenteen
edustajista. Tiettyihin aikoi-
hin päivästä ei tahdo mah-
tua sekaan millään tavalla.
Viisautta pyydän suunnitte-
lijoilta, toteuttajilta, asuk-
kailta!

Haaga on täynnä kapeita
teitä, mutkaisiakin. Aina
joudumme ajamaan bussien

perässä olivat ne kadulla tai
tunnelissa. Nykyinen rat-
kaisu vaatii asemakaavan
muutosta, jotta saamme ti-
lanteen tältä osin korjaantu-
maan. Joukolla mukaan vai-
kuttamaan!

Vaikutukset ovat moni-
naiset, sen maallikkona ym-
märrän. Vaikea on hahmot-
taa nopeasti muuttuvissa ti-
lanteissa kokonaiskuvaa.
Vanhat viisaudet mukaan:
tutustuminen paikallisiin

oloihin, paikallisen väestön
kuuleminen, rakentamisen
viisaus myös pitkällä aika-
välillä, luonnon tilan ja me-
netelmien huomioiminen.
Näin viittaan vielä Haagan
lisärakentamiseen: ei suo-
peräiseen maahan – vaan
kalliolle kukkulalle raken-
nan minä majani!

Tila, tilaa kaikille!

Nimimerkki
Jälleen herännyt

Kiitos Pro Haagalle liikennealoitteesta

Turvallisuus on teema, joka
on toistuvasti ollut esillä
Haagalainen-lehden pals-
toilla. On ollut monenlaista
tilaisuutta, juttua ja tilastoa
siitä miten turvallisuuden
tunne on vuoden mittaisena
aikana kehittynyt. On kuu-
lemma ollut jokin projekti,
jossa on asiaa oikein kirjeel-
lä muutamalta sadalta haa-
galaiselta kysytty. On kysel-
ty pelottavia paikkoja ja mi-
ten kokee ympäristönsä.
Vastauksiakin on saatu, jos
on lehden juttuja uskomi-

nen. turvallisuudentunteen
kehittymistä on sitten leh-
den palstoilla esitelty ja ko-
kouksissa puitu.

Vaan mitenkäs tämän
konkreettisen turvallisuu-
den kanssa nyt sitten oikein
on? Joku on puukotettu kuo-
liaaksi Haagan torilla ja
Näyttelijäntiellä ryöstetty
aseella uhaten kioski, mo-
lemmat tapaukset melko
pienen ajan sisällä. Yksit-
täistapauksia ehkä, mutta tä-
män turvallisuudesta huo-
lestumisen jatkoksi sopisi

nyt sitten odottaa jonkinlai-
sia toimenpiteitä. Mukava-
han se on, että kysellään,
mutta ei kai asiaa saa siihen
jäädä, jos epäkohtia on tullut
esiin. Vain onko näillä kyse-
lyillä ja hienoilla kirjainyh-
distelmillä nimetyissä pro-
jekteissa vain tarkoitus saa-
da haagalaiset luulemaan,
että jotain todella tehdään.

Turvallisuutta kaipaisi
myös liikenteeseen. Oli to-
della outo idea poistaa sivu-
teiltä kolmioita, nyt pää-
väylien liikenteen nopeudet

ovat kovat ja jalankulkijan
on vaikea päästä suojatietä
kadun yli. Ei näitä suojatei-
den merkkejä näytä kukaan
kunnioittavan. Ei siinä pal-
joa töyssyt näytä auttavan.
Paljon jalan kulkevana odo-
tan kauhulla sitä, kun Vih-
dintien ja Mannerheimintien
risteyksen rakennustyömaa
tuo entisestään lisää autoja
Haagan kapeille kaduille.

Nimimerkki
Tätäkö me

todella haluamme?

Todellista turvallisuutta
eikä vain turvallisuuden tunnetta

Eliel Saarisen tie suosittu läpiajoreitti


