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Perintö- ja lahjavero aiheuttaa useasti varsin koh-
tuuttomia tilanteita. Tilanne, jossa esimerkiksi pe-
rilliset joutuvat ottamaan velkaa tai pakkomyy-
mään perityn, perheen kotina olleen asunnon tai ke-
sämökin veron maksamiseksi, on ilmeisen epäoi-
keudenmukainen. Samoin leskeksi jääneen puoli-
son tilanne muodostuu hyvin usein kohtuuttomak-
si. Verotuksen yleisen periaatteen pitää olla, että
kun omaisuudesta on jo kertaalleen maksettu verot,
ei veroa tarvitse enää uudelleen maksaa.

Koko perintö- ja lahjaverosta luopuminen tai ai-
nakin sen merkittävä kohtuullistaminen on tarpeen
myös työllisyyden ja yritystemme tulevaisuuden
kannalta. Yrityksiä ei saa päästä kuolemaan, eikä
karkaamaan ulkomaille.

Erityisen vaikea tilanne on perheyrityksillä, joita
joudutaan nykyisin eläkkeelle siirryttäessä lopetta-
maan, kun jatkajaa ei sukupolvenvaihdoksen kan-
nattamattomuuden takia löydy. Tilanne ei ole suo-
tuisa kenellekään, ei myöskään valtiolle, joka me-
nettää yritysten sulkiessa ovensa verotuloja puhu-
mattakaan menetetyistä työpaikoista.

Perintöveron poistamisen ajankohtaisuutta lisää
varallisuusveron poisto. Muutoksen jälkeen suuri-
kaan omaisuus ei enää ole verolla, mutta sen sijaan
perimisestä aiheutuvaa omaisuuden pientäkin li-
säystä verotetaan.

On ollut mielenkiintoista seurata hallituspuolue
Sdp:n vahvaa halua jatkaa palkansaajien ja yrittä-
jien rokottamista oman asunnon ja muun omaisuu-
den omistamisesta. Kun demarit ovat olleet halli-
tuksessa poistamassa varallisuusveroa, on vaikea
ymmärtää, millä periaatteella he pitävät tavallisia
keskituloisia kurittavaa perintöveroa perusteltuna
ja kohtuullisena.

Poliittisen realismin nimessä on myönnettävä,
että kertarysäyksellä lahja- ja perintöveron poistoa
tuskin pystytään toteuttamaan. Painopisteen on ol-
tava työn verotuksen keventämisessä, mukaan lu-
kien eläketulon verotukseen liittyen epäkohtien
korjaaminen. Tämä ei kuitenkaan poista sitä mer-
kittävää tosiasiaa, että perintöverouudistuksella on
kiire niin oikeudenmukaisuus- ja kohtuussyistä
kuin työllisyysnäkökohdistakin.

Eduskunnan työ on kiireisimmillään. Ensi vuo-
den valtion talousarvio ja viimeisimmät lakiesityk-
set valmistuvat loppuvuoden yöhön venyvissä is-
tunnoissa.

Pitkään jatkuneiden syksyn sateiden toivoisi vii-
mein vaihtuvan lumeksi. On aika joulun ajan odo-
tukselle, perheelle ja lähimmäisille. Haluan toivot-
taa kaikille Haagalaisen lukijoille Rauhallista Jou-
lun aikaa ja Hyvää Uutta Vuotta.

Sari Sarkomaa
kansanedustaja (kok)
kaupunginvaltuutettu
www.sarisarkomaa.fi

Perintöveron 
kiusa

Haagan sotainvalidit, tai
Sotainvalidien Veljesliiton
Helsingin Sotainvalidit
ry:n Haagan aluejaosto, ku-
ten virallinen nimi kuuluu,
juhlivat 50-vuotista taival-
taan 14. lokakuuta Marjat-
ta-koululla. Juhlissa olivat
edustettuina sotainvalidien
oma järjestökoneisto sekä
mm. Hakavuoren seura-
kunta, jonka tiloihin haaga-
laisen sotainvalidit suures-
sa määrin tukeutuvat.

Haagan sotainvalidien
puheenjohtaja Tauno Leh-
tiö kertoi juhlassa laajasti
haagalaisten sotainvalidien
vaiheista. Heti talvisodan
jälkeen vuonna 1940 Haa-
gassa oli toimintaa, mutta
järjestäytyneet muodot so-
tainvaliditoiminta sai vasta
yli vuosikymmentä myö-
hemmin, kun Haagaa oli
voimaperäisesti rakennet-
tu.

Haagalaisten sotainvali-
dien toiminta sai järjesty-
neet muodot Pietari Hanni-
kaisentie 1:n kerhohuo-
neistossa 12.10.1956 pide-
tyn perustavan kokouksen
jälkeen. Sotainvalideja oli
kerätty paikalle kirjeitse,
mitä kutsua noudatti 12 so-
tainvalidia. Uuden alueja-
oston ensimmäiseksi pu-

heenjohtajaksi valittiin Ar-
mas Pärssinen ja käytän-
nön asioita hoitavaan toi-
mikuntaan Viljo Partanen,
Väinö Heino, Kaarlo Mä-
kelä, Paul Nordman, Yrjö
Ahokas, Aulis Salo, Väinö
Sundström, Kalervo Kyk-
känen ja Aarne Ketonum-
mi. Perustavassa kokouk-
sessa myös päätettiin jo
1940 alkunsa saaneeseen
laajaan sotainvalidien jär-
jestöön.

Aluejaoston toiminta
lähti vireästi liikkeelle pe-
rustamisen jälkeen, olivat-
han sotainvalidit 1950-lu-
vulla vielä nuoria ja toi-

mintatarmoa täynnä. Jo en-
simmäisenä toimintavuote-
na saatiin mm. järjestettyä
osalle haagalaisista sotain-
valideista vapaalippuoi-
keudet Suomen Turistiau-
ton linjoille. Lippuja saa-
tiin aluksi kolmellekym-
menelle vaikeavammaisel-
le veljelle, mutta vapaalip-
puoikeutta pystyttiin myö-
hemmin laajentamaan.
Toiminta laajeni vuosien
kuluessa monenlaiseen va-
rainhankintaa, virkistystoi-
mintaan, edunvalvontaan
ja sotainvalidiveljien tuke-
miseen. Aluejaostoon pe-
rustettiin myös 1959 nais-

jaosto, joka monin tavoin
tuki miesten toimintaa.

Aluksi vain Pohjois-
Haagan kattanut toiminta
laajeni 1963 Etelä-Haa-
gaan ja samalla vuosikym-
menellä aluejaoston jäsen-
määrä oli suurimmillaan
lähes 190 henkeä. Nykyi-
sellään toiminta on supistu-
nut sotainvalidien korkean
iän vuoksi, jäsenmääräkin
on tällä hetkellä vain noin
70. Toiminnan runkona on
kuukausittainen tapaami-
nen Hakavuoren kirkolla,
keräys- ja virkistystoiminta
sekä edunvalvonta on suu-
relta osin siirtynyt Helsin-
gin ja Vantaan kattavan
Helsingin sotainvalidipiirin
ja se toimiston hoitoon.

Haagan sotainvalidien
50-vuotisjuhlassa ohjel-
masta vastasivat kaartin
soittokunta komealla mu-
siikillaan ja Siltamäen nuo-
risoseuran kansantanssi-
ryhmän tyttöset hauskalla
tanssillaan.

Juhlapuheen pitänyt
kirkkoherra Eija Köntti
muisteli omaa lapsuuttaan
sodan varjossa ja siitä kii-
tollisuudesta mitä hän tun-
tee sodat käyneelle ja itse-
näisyyden turvannutta su-
kupolvea kohtaan.

Haagan sotainvalidit juhlivat

Sotainvalidien rivit Haagassa ovat harvenneet, mutta
edelleen ryhdikkäät.

Suunnittelualue on pääpiir-
teissään Vihdintien ja Ison-
nevantien välinen alue. Li-
säksi mukaan on rajattu
Haagan urheilukenttä ym-
päristöineen. Suunnittelun
lähtökohtana ovat 1998 laa-
ditut Etelä-Haagan kaavoi-
tusperiaatteet, joiden mu-
kaan uutta asuntorakenta-
mista suunnitellaan lähinnä
Eliel Saarisen tien ja Ison-
nevantien varsille. Samalla
on tarkoitus suojella alueen
arvokkaat rakennukset ku-
ten Lärkanin ja SYK:n kou-
lurakennukset.

Täydennysrakentamisen
mahdollistavalla kaavalla
pyritään saamaan Haagaan
lapsiperheiden kipeästi kai-
paamia suurempia asuntoja
sekä varmistamaan alueen
julkisten ja kaupallisten pal-
veluiden säilyminen. Leik-
kipuistolle suunnitellaan
uutta rakennusta ja tutkitta-
vaksi tulee myös päivittäis-
tavarakaupan sijoittuminen
Vihdintien liikenneympy-
rän tuntumaan.

Kaavan laadinnan yhtey-
dessä tullaan laatimaan
myös Haagan puiston ja

Riistavuorenpuiston alueel-
le maiseman ja virkistyksen
yleissuunnitelma. Tavoit-
teena on, että viheralueilla
olevat kulkuyhteydet pysty-
tään säilyttämään mahdolli-
simman hyvin tai paranta-
maan niitä. Koirapuistoa
saatetaan joutua siirtämään,
mutta lähtökohtana on, että
sille osoitetaan paikka jat-
kossakin.

Kaupunkisuunnitteluvira
ston aluearkkitehti Päivi
Sarmaja näkee suunnitte-
lutehtävän varsin haastava-
na. Haagan puiston maape-

rä on osittain suon päälle
tuotua täyttömaata. Lisäksi
liikenteen melu asettaa tiet-
tyjä rajoituksia ja Riista-
vuoren puiston luontoarvot
tulevat tarkkaan pohditta-
viksi. Suunnitteluperiaattei-
den laadinnan yhteydessä
vuonna 1998 saatiin myös
alueen asukkailta runsaasti
palautetta, jossa suhtaudut-
tiin lisärakentamiseen kriit-
tisesti.

Asukasyhteistyöhön tul-
laankin kiinnittämään eri-
tyistä huomiota tässä hank-
keessa, lupaa vuorovaiku-

tussuunnittelija Juha-Pek-
ka Turunen. Keskustelu-
yhteys alueen asukkaisiin
avataan heti suunnittelun al-
kaessa ja suunnittelun ajak-
si tullaan perustamaan työtä
kommentoiva asukasryh-
mä. Ensimmäinen asukasti-
laisuus järjestetään SYK:n
tiloissa keskiviikkona 17.
tammikuuta klo 18 alkaen.
Asukasyhteistyön sujumis-
ta tulee seuraamaan myös
tutkijaryhmä, sillä suunnit-
teluhanke on osa Ympäris-
töministeriön maankäytön
ristiriitojen hallintaa koske-

vaa kokeiluhanketta.
Kaavoituksen käynnistä-

vä ensimmäinen virallinen
asiakirja, osallistumis- ja
arviointisuunnitelma tulee
nähtäville 15.1.–9.2. 2007.
Se lähetetään postitse suun-
nittelualueen ja siihen ra-
jautuvien taloyhtiöiden
isännöitsijöille. Siihen voi
tutustua myös Haagan kir-
jastossa, kaupunkisuunnit-
teluvirastossa (Kansakoulu-
katu 3) sekä kaupunkisuun-
nitteluviraston internetsi-
vuilla osoitteessa
www.hel.fi/ksv.

Etelä-Haagan Isonnevan alueen asemakaavoitus käynnistyy

Marraskuun lopulla val-
mistui Eliel Saarisen tien
ja Aino Acktén tien kul-
maan Pohjois-Haagan Äs-
säkotien kaksi taloa, joihin
ensimmäiset asukkaat
muuttivat heti joulukuun
ensimmäisen päivän aa-
musta alkaen. Muuttoauto-
ja talon edessä onkin riittä-
nyt sillä talojen kaikkiaan
104 asuntoon ja kahteen
ryhmäkotiin muuttaa yh-
teensä noin 150 asukasta.

Talot omistavan S-
Asunnot Oy:n ja sen tytär-
yhtiön Suomen Ässäkodit
Oy:n toimitusjohtaja ja
niiden taustayhteisön Suo-
men Setlementtiliiton enti-
nen pääsihteeri Risto Pon-
tela kertoo asukkaiden tul-
leen valituksi noin 450 ha-
kijan joukosta. Mm. asun-

non tarpeen kiireellisyy-
den ja varallisuuden perus-
teella valituksi tulleet
asukkaat edustavat laajaa
ikärakennetta, mukana on
nuoria ja nuoria pariskun-
tia, mutta myös eläkkeellä
olevia ja jopa veteraani-
ikäisiä. Pontela toteaa ta-
lojen tulleet todelliseen
tarpeeseen ja että valtaosa
hakijoista näyttää olleen
Pohjois- ja Länsi-Helsin-
gistä. Esimerkiksi Haagas-
ta tuli lopulta runsaasti
asukkaita, yli puolet tässä
vaiheessa valituista.

Luonnehtiessaan talojen
asukaskuntaa ja sen vaiku-
tusta alueella Pontela ar-
vioi sen lisäävän hieman
alueen tarpeita päiväkoti-
ja peruskoulupaikkoihin,
mutta sosiaali- ja terveys-

palvelujen tarpeen säily-
vän ennallaan, vanhempi
väki kun tuli Haagasta,
lapsiperheet taas muualta.

Talojen asunnot ovat
melko pieniä, alkaen 32
m2 yksiöstä suurimpaan
69,5 m2 perhekolmioon.
Lisäksi taloissa on kaksi
ryhmäkotia, toinen kuu-
delle ja toinen seitsemälle
asukkaalle. Asuntojen
vuokrat ovat noin 20 % al-
le markkinavuokrien, ker-
too Pontela.

Talojen erikoisuus on
työaikaan arkena aina pai-
kalla oleva emäntä, erään-
lainen sosiaalinen isän-
nöitsijä. Tässä työssä on
aloittanut Niina Lyijynen.
Hän on koulutukseltaan
sosiaalikasvattaja. Hän
odottaa mielenkiinnolla

mm. asukastilaksi varatun
suurehkon huoneen tule-
vaa käyttöä. Tila on emän-
nän toimiston yhteydessä
talokompleksin kiertoliit-
tymän puoleisessa kulmas-
sa ja sen käyttö toteutetaan
asukkaiden toiveiden mu-
kaisesti. Päällimmäinen
työ emännällä on tällä het-
kellä kuitenkin uusien
asukkaiden vastaanotto ja
erilaisten teknisten pikku-
ongelmien ratkaisu mm.
paikalla olevien rakennus-
liikkeen edustajien kanssa.

Pohjois-Haagan Ässä-
kodit on S-Asunnot Oy:n
toinen valmiiksi tullut so-
siaalinen talohanke, en-
simmäinen on toiminut jo
yli kolme vuotta Malmilla
ja kolmas valmistuu tule-
vana kesänä Viikkiin.

Ässäkodit valmistui
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