
Asukkaat näyttävät viih-
tyvän Pohjois-Haagan Ässä-
kodeissa Eliel Saarisen tien
ja Aino Actén tien kulmassa.
Joulukuun alussa valmistu-
neissa taloissa asuu nyt 140
henkeä 104 erikokoisessa
asunnossa ja kahdessa ryh-
mäkodissa. Haagalainen-leh-
ti tapasi talon emännän Niina
Lyijysen sekä kaksi asukas-
ta ja kyseli kuulumisia hel-
mikuun puolen välin tienoil-
la, kun muutosta oli aikaa
noin kaksi ja puoli kuukaut-
ta ja kokemuksia jo jonkin
verran kertynyt.

Talon emäntä Niina Lyi-
jynen kertoo taloissa ja nii-
den asunnoissa olleen kai-
kenlaista pientä korjailtavaa
kuten uusissa taloissa tapaa
olla. Mm. täydellisesti ko-
neellinen ilmastointi on ollut
useimmille asukkaille uutta
ja vaatinut totuttelemista se-
kä säätötoimenpiteitä. Pahin
on joka tapauksessa takana ja
elämä on asettumassa uo-
miinsa uudessa ympäristös-
sä. 

Erityisen tyytyväinen
Lyijynen on asukastoimi-
kunnan työskentelyn käyn-
nistymiseen. Toimikuntaan
on saatu kymmenen asukas-
ta, jotka toimivat hyvin talon
emännän kontakteina asuk-
kaiden suuntaan. Kullekin
on jaettu oma vastuualueen-
sa kiinteistön ja sen asioiden
hoidossa, josta he raportoivat
emännälle. Omaa työtään
Lyijynen kuvaa yhdistel-

mäksi isännöitsijän, yhdys-
kuntatyöntekijän ja talon-
miehen  tehtäväkentiksi. Ta-
lojen kulmalla toimistoaan
pitävälle Lyijyselle tämän-
kaltainen työ on jossakin
määrin uutta, mutta talon
taustayhteisöllä, Suomen Se-
telementtiliitolla on vastaava
talo Malmilla ja sen hoidon
tuomia kokemuksia voi hy-
vin soveltaa Pohjois-Haa-
gankin taloihin. 

Talon erikoisuus on yhtei-
nen asukastila, jossa on kah-
vion piirteitä ja mm. kaksi
nettiyhteydellä varustettua
mikroa. Tilaa asukkaat voi-
vat käyttää esimerkiksi
omien juhliensa tms. järjestä-
miseen ja se toimii myös har-

rastustilana tulevaisuudessa.
Asukastilassa kokoontuu
säännöllisesti jo kaksi ryh-
mää, “äidit ja lapset” sekä
“65 ja risat”. Lisää tilaa asuk-
kaiden käyttöön ollaan jär-
jestämässä väestönsuojasta,
jonne on luvassa mm. biljar-
dipöytä. Talon asukkaiden
laaja ikäjakautuma lapsista
yli 70-vuotiaisiin aiheuttaa
jonkin verran päänvaivaa
asukastoiminnan kehittämi-
selle.

Konalasta taloon muutta-
nut Arja Stelmacher kertoo
viihtyvänsä hyvin ja olevan-
sa tyytyväinen uuteen asun-
toonsa. Työkyvyttömyys-
eläkkeellä olevalle viisi-
kymppiselle pankkitoimi-

henkilölle tuli lähtö vuokra-
asunnosta 24 vuoden asumi-
sen jälkeen kun taloa ryhdyt-
tiin muuttamaan osaketalok-
si. Hän kiittää onneaan, että
pääsi nykyisen asuntoonsa ja
että se on hänelle ennestään
tutussa läntisessä Helsingis-
sä. Talojen väki on mukavas-
ti eri-ikäistä ja seutu tuntuu
Stelmacherista erityisen tur-
valliselta. Useita kertoja lei-
katun selän takia hän tarvit-
see välillä apua ja sitä hän saa
kahdelta lähistöllä asuvalta
sisaren perheeltä. Uuteen
asuinpaikkaansa hän asen-
noituu siten, että se on hänen
koko loppuelämänsä asunto.

Vantaalta muuttanut pari-
kymppinen Sari Airikainen
puolestaan kertoo asuvansa
kolmiossa avomiehensä ja
Juuso-poikansa kanssa.
Muutto taloon oli kuin paluu
kotiin, koska Airikainen eli
lapsuutensa ja kävi koulunsa
nimen omaan Haagassa.
Haagassa oli valmiiksi ystä-
väpiiriä ja tilava koti on suu-
ri ilon aihe. Tilaa löytyy riit-
tävästi vaikka perhe vielä
vähän kasvaisikin. Haagan
tämän kohdan hyviä liiken-
neyhteyksiä osittaisella hoi-
tovapaalla oleva Airikainen
pitää mainioina, hän pääsee
iltatöihinsä ja mies töihinsä
Metsälään hyvin. Airikainen
aikookin pysyä asunnossaan
pitkään.

Pohjois-Haagan Ässäko-
dit viettää 5. maaliskuuta
vihkiäis- ja käyttöönottojuh-
lansa, jossa kodin siunaa Ha-
kavuoren kirkkoherra Eija
Köntti.
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Kestävä kehitys on il-
maisu, joka usein liitetään
ympäristön- ja ilmaston-
suojeluun. Ympäristön-
suojelu on osa kestävää
kehitystä, mutta käsite on
nähtävä myös laajemmin.
Kestävä kehitys on nähtä-
vä kokonaisvaltaisesti.

Kestävään kaupunki-
politiikkaan liittyy niin
kaavoitusta, maankäyttöä,
rakentamista, palveluita
kuin liikennettäkin. Kes-
tävä kaupunkipolitiikka
on sekä sosiaalisesti että
ekologisestikin kestävää.
Pääkaupunkiseudulla kes-
tävään kaupunkikehityk-
sen lähtökohdat ovat alu-
een kuntien yhteistyössä.
Alueen kuntien on yhdes-
sä pystyttävä kantamaan
vastuuta asukkaiden ja
ympäristön hyvinvoinnis-
ta. Pääkaupunkiseudun on
kehityttävä ihmisten, ei
byrokraattisten kuntarajo-
jen ehdoilla.

Kestävän kaupunkike-
hityksen kannalta näen
huolestuttavan asumisen
tilan pääkaupunkiseudul-
la. Erityisesti Helsingissä
asuntojen hinnat ovat hy-
vin korkealla ja kohtuu-
hintaisia vuokra-asuntoja
ei ole helppoa löytää. On

selvää, että ei ole kestä-
vää, että esimerkiksi lap-
siperheet muuttavat Hel-
singistä pois. Tulevaisuu-
dessakin Helsingin on
pystyttävä tarjoamaan
niin pieni- ja keskituloi-
sille kuin esimerkiksi
opiskelijoille kohtuuhin-
taista asumista.

Vuokra-asuntojen ra-
kentamisen puute koko
alueella on ongelma. Hel-
sinkiin valmistuu vain
muutama sata kohtuuhin-
tainen vuokra-asunto ku-
luvana vuonna. Muissa
pääkaupunkiseudun kun-
nissa tilanne on vielä huo-
nompi. Helsinkiin ja pää-
kaupunkiseudulle tarvi-
taan tulevina vuosina
huomattavasti lisää työ-
voimaa. Kohtuuhintaisen
asumisen puuttuminen tu-
lee olemaan suuri ongel-
ma metropolialueen kehi-
tykselle.

Kestävän kehityksen
kannalta joukkoliikenne
on tärkeässä asemassa.
Myös joukkoliikenteen
suhteen tarvitaan lisää yli-
kunnallista päätöksente-
koa. Ilmastonmuutoksen
torjumisen näkökulmasta
joukkoliikenteen siirtymi-
nen mahdollisimman pal-

jon raiteille on tärkeää.
Espoon metropäätös oli
askel oikeaan suuntaan.
Jatkossa tarvitsemme kui-
tenkin nopeita päätöksiä
raideliikenteen kehittämi-
sestä. 

Kestävää metropolike-
hitystä ei rakenna Helsin-
ki, Vantaa, Espoo tai Si-
poo yksin. Jatkossa kun-
nilta tarvitaan todellista
halua yhteistyöhön. Glo-
balisaation myötä kansal-
lisvaltioiden merkitys on
vähentynyt, mutta aluei-
den merkitys on taas kas-
vanut. Kyläpolitikoinnin
aika on viimeistään nyt
ohi ja on aika siirtyä kes-
tävään ja vastuulliseen
metropolipolitiikkaan.

Anna Mäenpää
viestinnän suunnittelija

kaupunkisuunnittelulau-
takunnan varajäsen (sd.)
kansanedustajaehdokas,

Haaga

Kyläpolitikoinnista 
metropolipolitiikkaan?

Suomi tarvitsee 
menestyvän metropolin 
ja Helsinki-ministerin.

Äänestä.
Eduskuntavaalit 2007 • Ennakkoäänestys 7.-13.3. 
• Vaalipäivä 18.3.
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Äänestä 
pääkaupungin puolesta!

Hannu Jouhki
Valtiovarainministerin erityisavustaja, 
KTM  • www.hannujouhki.fi 
Helsinki

Asukkaat viihtyvät Ässäkodeissa

Arja Stelmacher (vas.), Sari Airikainen, Juuso ja talon
emäntä Niina Lyijynen viihtyvät Ässäkodissa.

Haagasta lähtöisin
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