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Haagan torilla koko sen ole-
massaolon ajan torikahvilaa
pitänyt Mirja Ojanen toi-
voo torille lisää toimintaa.
Kun hän 27 vuotta sitten
aloitti kahvilan pidon oli to-
rilla aina neljästä viiteen ri-
viä kauppiaita, nyt kauppiai-
ta on parhaimmillaankin
vain kolme. Kahvilan lisäksi
torilta saa vihanneksia per-
jantaisin ja lauantaisin.
Myyjiä sopisi lisää, mutta ei
näytä Helsingin kaupunki-
kaan enää torimyyntipaik-
koja Haagan torilla mark-
kinoivan samaan tapaan
kuin muille Helsingin toreil-
le.

Ennen kahvilaa kannatti
pitää auki pitkälle syksyyn

ja alkutalveenkin, mutta nyt
täytyy seurata sään kehitystä
ja päättää kauden lopettami-
sesta sen mukaan, huokaa
Ojanen. Huono sää ja sade
kun vie asiakkaat lähes ko-
konaan.

Kahvia, teetä, kahvileipää
ja virvokkeita torilla myyvä
Ojanen haluaisi myös erilai-
sia tapahtumia torille. Haa-
gan Markkinatkin ovat vasta
kesäkauden lopussa, kun ta-
pahtumia tarvittaisiin nimen
oman kesän alkuun. Tori on
hyvällä paikalla Etelä-Haa-

gaa ajatellen ja sille soisi
muutakin käyttöä kuin olla
autojen parkkipaikkana.

Ongelmaa on torilla ollut
vain torikauppiaiden käyt-
töön tarkoitetuista roska-as-
tioista ja jätepahvin keräys-
pisteistä. Niitä käyttävät
monet muutkin ja välillä mi-
ten sattuu, roskia on ympä-
riinsä. Hankalan kannen alla
olevien roska-astioiden
käyttöä Ojanen pitää moni-
mutkaisena, käsiä pitäisi ol-
la enemmän kuin kaksi, jotta
lukituksen saisi auki ja kan-
nen pidettyä ylhäällä.

Mirja Ojasen torikahvila
on auki Haagan torilla maa-
nantaista lauantaihin klo
7.00 – 14.00.

Haagan torille toivotaan lisää toimintaa

MK-Automyynti Oy aloitti
maaliskuussa toimintansa
Pohjois-Haagassa Maiju Las-
silan tie 10:ssä, Eva Carin au-
tohuoltamon ja Shellin
Express-aseman kanssa sa-
moissa tiloissa. Yrittäjä
Markku Kolehmaisen mu-
kaan autoliike keskittyy myy-
mää asiakkailleen keskihin-
taisia, keskikokoisia, 3–4
vuotta vanhoja autoja.

Kolehmaisella on lähes 30
vuoden kokemusautokaupas-
ta ja Haagassa kymmenisen
vuotta asuneena hän katseli
pitkään autoliikkeensä ny-
kyistä toimipaikkaa, jota piti
erittäin sopivana sijainniltaan
tämän kaltaiselle liiketoimin-
nalle. Nyt toimittuaan muuta-
man kuukauden Pohjois-
Haagassa käsitys on ennal-
laan, autoliike sopii paikal-
leen ja sille on ollut jonkin-
moinen tilaus. Liiketoimin-
nan lähtö on muutenkin ollut

hyvä.
Helsingissähän joutuu me-

nemään melko kauas keskus-
tasta, usein Kehä III:lle asti
löytääkseen liikkeen, joka
myy käytettyjä autoja. Nyt ai-
nakin haagalaiset löytävät sel-
laisen läheltä. Joitakuita lähi-
seudun asukkaita on epäilyt-
tänyt paikan turvallisuus,
mutta kokeneena autokauppi-
aana Kolehmainen ei pidä au-
tojen avaimia liikkeessään ja
ajonestolaitteet tekevät anas-
tukset muutenkin vaikeiksi.
Aluetta valvoo myös kamera.

Kolehmainen ostaa myytä-
vät autonsa mieluusti suurilta
yrityksiltä, jotka ovat pitäneet
yrityksensä autot ja työsuh-
deautot hyvin ja huoltaneet ne
säännöllisesti. Toki hän ostaa
autoja myös muilta, mutta
suosii kauan tuntemiaan yh-
teistyökumppaneitaan ostois-
sa. esimerkiksi muusta yhtey-
destä tuttuja oranssin värisiä

autoja näkyykin tiheästi Ko-
lehmaisen myytävien autojen
joukossa. Kaikkia myyntiin
tulevia autoja yrittäjä koeajaa
itse, jotta tietää mitä myy. Sa-
massa rakennuksessa olevas-
sa huoltamossa ne on kätevä
huollattaa ja tarvittaessa
asiakaskin pääsee vaikka nä-
kemään suunnittelemansa os-
tokohteen pohjan ennen kau-
pantekoa huollon nosturia
apuna käyttäen.

Auton rooli on Kolehmai-
sen mielestä muuttunut, enää
se ei ole niin voimakkaasti
osa omaisuutta kuin aikai-
semmin. Auton käyttö ja suh-
tautuminen siihen on mm.
työsuhdeautojen myötä
muuttunut. Auto on nykyisel-
lään enemmän välttämätön
liikkumisen väline kuin aikai-
semmin.

Autot myydään nykyisin
suureksi osaksi netin välityk-
sellä. Kolehmaisenkin autot

löytyvät osoitteista www.net-
tiauto.com ja
www.autotalli.com. Käytän-
nössä tämä käy niin, että uusi
tulokas kuvataan Kolehmai-
sen toimesta digitaalikame-
ralla ja kohta auto on nähtä-
vissä netissä mistäpäin Suo-
mea tahansa. Hintavertailut
ovat helppoja eikä tarvitse

ajella ympäriinsä etsimässä
haluamaansa merkkiä ja mal-
lia. Hintakilpailussa Koleh-
mainen aikoo pärjätä pitämäl-
lä hintansa matalampina ja
kulunsa kurissa. Henkilöau-
tojen lisäksi tarjolla on yleen-
sä myös pakettiautoja.

Markku Kolehmainen pi-
tää liikkeensä auki arkisin

yleensä kahdeksasta viiteen,
mutta on tavoitettavissa lähel-
lä asuvana muinakin aikoina.
Hän toivottaa haagalaiset kat-
somaan uutta kulkupeliä tai
tulemaan myymään ehkä tar-
peettomaksi käynyttä ajokki-
aan.

KK

Uusi autoliike Pohjois-Haagassa

MK-Automyynti Oy

Yli 30 vuotta Etelä-Haagassa
asunut taitelija Kimmo Tolin
maalaa mielellään ihmistä. Ih-
minen on hänelle ikuinen ar-
voitus. Ihminen on myös ollut
koko ajan keskeinen aihe hä-
nen tuotannossaan, vaikka
hän onkin tehnyt miltei kaik-
kea maisemista alkaen. Ihmi-
seen keskittyy aiheissaan hä-
nen tällä hetkellä esillä oleva
näyttelynsä.

Koulutuksensa Tolin sai
muotokuvamaalariksi, tai-
deopinnot hän aloitti 16-vuoti-
aana. Jo ennen sitä hän oli
kouluaikoina piirrellyt luok-
katovereitaan. Lisäoppia ja
kokemusta hän on hankkinut
laajalla matkustelulla ulko-

maille. Taiteilijauransa aikana
hän on myös opettanut sekä
suunnitellut lavasteita.

Useimmat maalausteknii-
kat ovat tulleet vuosien varrel-
la tutuksi. Olen maalannut pe-
rinteisellä öljyväritekniikalla,
tehnyt akvarelleja ja grafiik-
kaa, mutta tämä näyttelyni on
kauttaaltaan sekatekniikalla
tehtyä, kertoo Tolin. Myös
veistoksia olen tehnyt, hän
täydentää.

Kimmo Tolinilla on parisen
vuotta ollut ateljee Iso Roo-
bertinkadulla. Ateljee on sikä-
li poikkeuksellinen, että se on
avoin, eli taiteilijan siellä ol-
lessa on mahdollista poiketa
katsomaan hänen töitään ja

keskustelemaan. Aika ajoin
hän pitää ateljeessaan näytte-
lyn, jonka aikana aukioloajat
ovat kiinteät. Ateljee on kui-
tenkin pääasiassa työtila, jossa
Tolinin teokset syntyvät.

Tolinista kuvataiteen ase-
ma on Suomessa tällä hetkellä
huono. Taiteen tasokaan ei ole
kovin kehuttava, mikä kyllä
johtuu suureksi osaksi taiteili-
joista itsestään. Taitelijoita tai
sellaiseksi itseään nimittäviä
on maassa liikaa, eikä pienes-
sä maassa elantoa taiteesta rii-
tä kaikille. Ei jokainen ole tai-
telija, jolla on baskeri päässä,
kärjistää Tolin. Ei taiteilija
synny pelkällä ammattikoulu-
tuksella, taustalla pitää olla

muutakin. Taidon lisäksi tai-
teen tekeminen vaatii kärsi-
vällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Kimmo Tolinin näyttely

”Kysymys ihminen” on
avoinna 4. syyskuuta asti hä-
nen avoimessa ateljeessaan
”Atelier38” Iso Roobertinkatu

38:ssa. Näyttely on auki tiis-
taista perjantaihin klo 11–18,
lauantaina ja sunnuntaina klo
12–16.

Kimmo Tolin maalaa
mielellään ihmisiä

Haagalainen taiteilija:

Kimmo Tolin pohtii seuraavaa työtään ”What does your soul look like?, joka on tarkoi-
tus tehdä valmiiksi kollaboraationa, eli sen tekee osittain hänen poikansa, joka on graa-
finen suunnittelija. Kuva KK.

Markku Kolehmainen myy autoja Pohjois-Haagassa Shellin “kylmän” aseman vieressä.
Kuva KK

Torikahvilan pitäjä Mirja
Ojanen toivoo lisää toi-
mintaa Haagan torille.


