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Kiinteistömaailman Länsi-
Helsingin Asuntomyymälä
Oy:n myyntijohtaja Vesa
Sandberg kertoo Haagan
kiinnostavan asunnonosta-
jia, kysyntää on nytkin
enemmän kuin myytäviä
asuntoja on tarjolla. Hän
harmittelee suurten perhe-
asuntojen puutetta Haagas-
sa, niihin kun tunnetaan
suurinta kiinnostusta. Myy-
jän kannalta hyvistä näky-
mistä huolimatta hän ei pi-
dä markkinatilannetta mi-
tenkään erityisen kuumen-
neena, vaan aivan normaa-
lina.

Länsi-Helsingin Asunto-
myymälä keskittyy asun-
nonvälityksessään nimensä
mukaisesti läntiseen Hel-
sinkiin, määrittelee Sand-
berg, mutta ei hyljeksi
muualtakaan tulevaa toi-
meksiantoa. Kuntarajaa ei
kuitenkaan mielellään yli-
tetä vaan toimeksiannot
hoidetaan yhteistyössä lähi-
kuntien paikallisten Kiin-
teistömaailman myymälöi-
den kanssa. Yhtiöllä on
kolme asuntomyymälää,

Kauppalantie 22:ssa, Lassi-
lassa Kaupintie 13:ssa ja
Kannelmäen Prismassa.
”Osa-aikaisesti” toimimme
myös Pitäjänmäen Sampo
Pankin yhteydessä päivys-
täen siellä arkisin klo
14–16.00, kertoo Sandberg.
Lassilan myymälä on juuri
muuttanut uusiin remon-
toituihin tiloihin os. Kau-
pintie 13, Alepan viereen.

Tiedotusvälineiden välil-
lä esiin ottamasta asunto-
markkinoiden ylikuumene-
misesta myyntijohtaja
Sandberg ei näe merkkejä.
Alhainen korkotaso ja sitä
kautta lainojen kiinnosta-
vuus tietysti kiihdyttää
asuntojen kysyntää ja hin-
nat ovatkin olleet loivassa
nousussa jo usean vuoden.
Mistään ylikuumenemises-
ta ei kuitenkaan ole kyse,
asuntojen myyntiajat kun
ovat tällä hetkellä kuukau-
desta kahteen, aina kohteen
kiinnostavuudesta riippuen.

Haagassa kysyntää olisi
perheasunnoille, mutta alu-
een 1950- ja 1960-luvuilla
rakennetuissa asuintaloissa

tahtoo olla vain pieniä
asuntoja. Haagassa pie-
nemmästä asunnosta suu-
rempaan vaihtaminen on-
kin hankalaa. Uustuotanto-
akaan kun ei juurikaan ole
niin vaihtoehdot ovat vä-
hissä, jos haluaa pysyä alu-
eelle uskollisena.

Uutena kohteen Sand-
berg vihjaa heillä olevan tu-

lollaan uustuotantokohde
Etelä-Haagaan.

Uutena piirteenä ja osoi-
tuksen asunnonostajien
asenteen muuttumisesta
Sandberg on havainnut sen,
että tulossa olevia putkire-
montteja ei enää pidetä sel-
laisena mörkönä kuin joita-
kin vuosia sitten. Ne ote-
taan nyt itsestään selvyyte-

nä, toimenpiteenä mikä jo-
ka tapauksessa tulee lähi-
vuosina Haagassa hyvin
monen taloyhtiön eteen.

Tilanne on kaiken kaik-
kiaan sellainen, että Sand-
berg kehottaa asunnonvaih-
tajaa tekemään kaupat no-
peasti jos sopiva asunto
löytyy. Miettiä kannattaa,
mutta ei liian pitkään, jos
vaatimukset täyttävä kohde
löytyy. Hyvänä apuna voi
käyttää nettiä, jonka avulla
voi rajata kiinnostavat ja
omiin vaatimuksiin sopivat
kohteet melko nopeasti.
Näin aikaa ja vaivaa sääs-
tyy ja tutustumiskäynnit
voi kohdistaa juuri oi-
keisiin asuntoihin. Netin
kautta on pääsy myös pal-
veluihin, joiden avulla saa
sähköpostiinsa tai kännyk-
käänsä ilmoituksen kun va-
lintaperusteet täyttävä
asunto tulee myyntiin.

Tärkeintä työssämme on
kuitenkin asiakkaiden pal-
veleminen kasvotusten,
muotoilee Sandberg. Hen-
kilökohtainen palvelu takaa
sen että asiakkaan toiveet ja

tarpeet tulevat parhaalla
mahdollisella tavalla tyy-
dytetyksi. Tarvittaessa Län-
si- Helsingin Asuntomyy-
mälän välittäjän saa kiinni
myymälän numeroon soit-
tamalla koska tahansa, 24
tuntia vuorokaudessa, nau-
rahtaa Sandberg. Asuntojen
myyjille annettava kodin-
koneturva on saanut hyvää
palautetta asiakkaiden kes-
kuudessa ja uutuutena tar-
joamme toimeksiannon
teon yhteydessä jopa 500
euron lahjakorttia muutto-
palvelujen hoitamiseksi,
jatkaa Sandberg vielä.

Haagaa Sandberg pitää
alueena, johon tunnetaan
kiinnostusta. Hän uskoo tä-
män johtuvan siitä, että
alue on puistomainen ja
väljästi kaavoitettu mutta
kuitenkin Helsingin kes-
kustan läheisyydessä. Yh-
teydet ovat hyvät ja erityi-
sesti paikallisjuna tekee
alueesta tunnetumman.
Haagan 1950- ja 1960-lu-
vuilla rakennetut talot näyt-
tävät myös miellyttävän ih-
misiä.

Haaga kiinnostaa asunnonostajia
Myyntijohtaja Vesa Sandberg:

Då Haga Ungdomsföre-
nings nuvarande ordföran-
de Gun Grann drack sitt
morgonkaffe och förbe-
redde sig för föreningens
100-års jubileum visste
hon att då Haga Ungdoms-
förening grundades sönda-
gen den 4 februari 1906
hade man i Hufvudstadsb-
ladet kunnat läsa att:

Väderleken i Helsing-
fors var noll grader, mulet
och snö, vindarna blåste
svaga och måttliga. Rubri-
kerna berättade om Trons-
kifte i Danmark, orolighe-
ter i Marocko samt konf-
likt mellan Österrike och
Serbien.

Nu hundra år senare
lördagen den 4 februar
2006 såg vädret ungefär
likadant ut men termome-
tern hade krupit ner till
minus femton grader.
Också nyheterna verkade
vara liknande, i Danmark
hade kronprinsparets son
fått namnet Christian,
fortsatta oroligheter i Irak
samt konflikten mellan
Serbien och Kosovo med-
las av president Ahtisaari.

Nyheterna hade kom-
mit, varit aktuella för att
sedan glömmas bort och
ersättas av nya, liknande
nyheter. Men förenings-
verksamheten hade fort-
satt under alla dessa hund-
ra år (Haagalainen
1/2006)

Firandet av 100-års ju-
bileet började för ordfö-
randes del att tillsammans
med de tidigare ordföran-
dena Per- Olof Mörne

och Stig Eriksson nedläg-
ga en blomsterhyllning på
framlidne ordförande
Reinhold Mettes grav.

På eftermiddagen var
det sedan festmottagning
på restaurang Kaisaniemi
vid vilken föreningen
lyckönskades av olika fö-
reningar, organisationer
och samarbetspartners.

Haga Ungdomsföre-
nings versamheter belys-
tes vid festen av en utställ-
ning som innehöll gamla
dokument, förtjänsttecken
samt fotografier, och av en
videoföreställning.

Under festmottagnin-
gen uppförde ungdomsfö-
reningens grupp ”Frams-
teg” danshelheten ”Rödlu-
van” i vilket kända folk-
danser (Långdans, Ora-
vaismenuetten, Polska,
Kopparslagarin, sångle-
ken ”Vem vill byta hästar
med mig”, Jägardansens
skjutningar samt Hamborg
sextur) hade vävts ihop till
en berättelse om Rödluvan
som vandrar omkring i
skogen och möter den sto-
ra stygga vargen. Ko-
reografin var gjord av Pet-
ra Ahokas, Hanna Verk-
koniemi samt Charlotte
Nilsson-Ollandt, spelman
var Marcus Blomberg.

Under mottagningen
publicerades föreningens
historik ”Haga Ungdoms-
förening r.f. 1906 –
2006”.

I den beskrivs Huffens
utveckling kronologiskt
men samtidigt också alla
viktigaste aktiviteter. His-

toriken tar också upp den
samhälleliga utvecklingen
i Haga till den del den på-
verkat föreningens ut-
veckling.

På kvällen fortsatte fes-
tandet på Kaisaniemi med
en intern jubileumsmid-
dag där 108 huffare firade
Huffen med dansuppvis-
ning av bland annat junio-
rer, bildkavalkad, fotouts-
tällning, gamla videon,
överraskningssketcher
samt dans till musik av
Halsbrytarna mm.

Vid midnatt var det se-
dan tid att ta tåget hem till
Haga där de yngre med-
lemmarna avslutade nat-
ten med en efterfest på fö-
reningshuset på Haga
Sportväg 5.

Mera information får ni
på vår web-sida www.huf.
fi. Tag också gärna kon-
takt med vår ordförande
Gun Grann (0400-
649787).

Verksamheten i dag
består främst av folkdan-
sövningar för Mikrojunio-
rer (söndag 16.00 – 16.45
för 4–6 åringar), Juniorer
(torsdagar 18.00 – 18.45),
Seniorer (måndag 19.00 –
21.00), Mellislaget (tisdag
19.30 – 21.30), Stenål-
derslaget (tisdag 18.30 –
21.00).

Dessutom har vi Par-
danskvällar (tisdag 18.00
– 19.30) och ungdomsla-
get Framsteg (söndag
17.00 – 19.00) Verksam-
heten är svenskspråkig.

Haga Ungdomsförening firade sitt första sekel

Oravaismenuetten lockade upp dansarna på golvet.

Halsbrytarna med sin ledare, Richard Mette längst till vänster.

Myyntijohtaja Vesa Sandberg ja myyntineuvottelija Sari
Lindroos uudessa Lassilan asuntomyymälässä.


