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Etelä-Haagan ja Kivi-
haan aluefoorumi kokoon-
tui turvallisuusteemalla 15.
lokakuuta Haagan VPK:n
tiloissa Kylänevankujalla.
Tilaisuudessa aluepoliisi,
ylikonstaapeli Paavo Ruot-
salainen Pasilan poliisista
ja projektikoordinaattori
Mikko Virkamäki alustivat
turvallisuusasioista. VPK:n
kokoustila täyttyi haagalai-
sista ja keskustelu oli välil-
lä hyvinkin vilkasta. Tilai-
suuden käytännön järjeste-
lyt olivat Pro Haagan ai-
kaansaannosta.

Ylikonstaapeli Ruotsa-
lainen kertoi aluepoliisin
toiminnasta ja kertoi heitä
olevan Haagan alueella
kaksi, toisena Arto Aalto-
nen. Aluepoliisi seuraa eri-
tyisesti oman alueensa il-
miöitä ja on asukkaiden yh-
teyslinkki poliisin suuntaan.
Aluepoliisit tekevät kuiten-
kin aivan normaalia poliisi-
työtä, joten heidän tavoitta-

miseensa paras keino on
sähköposti.

Haagaa kokonaisuudes-
saan Ruotsalainen pitää hel-
sinkiläisittäin hyvin rauhal-
lisena ja turvallisena aluee-
na. Vaikka alueella toki ta-
pahtuu monenmoista, ei se
Ruotsalaisen mukaan ole
poliisin näkökulmasta ko-
vinkaan ongelmallinen ai-
van paria paikkaa lukuun
ottamatta. Asukkaiden ha-
vaintoja ongelmista tai häi-
riöistä hän toivoi, koska
näiden perusteella poliisin
on helpompi käydä tarkista-
massa tilanne ja reagoida
tarvittaessa. Kiireelliset ta-
paukset on syytä soittaa
yleiseen hätänumeroon,
yleisemmät asiat joko toi-
mittaa aluepoliisin tietoon
tai Helsingin poliisin johto-
keskukseen. Nämä numerot
ovat ohessa. Kadun varsiin
jätettyjen romuautojen osal-
ta poliisi ei oikea osoite,
kertoi Ruotsalainen vaan

Helsingin kaupungin tähän
erikoistunut yksikkö.

Projektikoordinaattori
Mikko Virkamäki esitteli
tuoreehkon turvallisuusky-
selyn tuloksia. Kysely lähe-
tettiin täällä kertaa noin
1200 talouteen Etelä-Haa-
gassa ja Kivihaassa, vas-
tausprosentti oli hiukan yli
20 %. Kuudetta kertaa teh-
ty kysely antoi Virkamäen
mukaan selviä viitteitä tur-
vallisuudentunteen parantu-
misesta ja yhteisöllisyyden
lisääntymisestä alueella.

Pelottavimmaksi paikak-
si kyselyn mukaan koetaan
edelleen Huopalahden ase-
man seutu ja miellyttävim-
mäksi paikaksi Alppiruusu-
puisto. Osa kyselyn tulok-
sista ja muutokset edellisiin
vuosiin selviävät oheisista
pylväsdiagrammeista.
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Kuinka suurena ongelmana pidät kotialueellasi tapahtuvia
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Yleinen hätänumero 112
Helsingin poliisin operatiivinen johtokeskus 189 4002 (24 h/vrk) 

aluepoliisit:
paavo.ruotsalainen@poliisi.fi

arto.aaltonen@poliisi.fi
romuautot: 310 38600

Alamaailman Vasarat
puhaltaa tavallisen perjan-
tai-illan uudelle tasolle
Kanneltalossa 2.11. klo 19.
Merkillisen kokoonpanon
merkillinen musiikki nostaa
kuulijan nopeasti elokuval-
lisiin tunnelmiin. Äänimai-
semat ovat visuaalisia, toi-
minnallisiakin ja niissä on
tunnistettavissa tuttuja vai-
kutteita kaikista mahdolli-
sista musiikkiperinteistä,
mm. kletzmeristä, kapak-
kalaulusta, Balkanin alueen
kansanmusiikista ja proge-
rockista.

Vasarat itse kuvaavat
musiikkinsa juurien juontu-
van oman maanosansa Va-
saraasian "perinteisille,
mutta fiktiivisille etnisille
trendeille" ja noita perin-
teikkäitä trendejä tulkitseva
soitinarsenaali kattaa sakso-
fonit, klarinetit, pasuunan,

tuuban, kaksi selloa, urku-
harmonin, ynnä muita kos-
kettimia - unohtamatta tie-
tenkään rumpuja ja muita
lyömiä. Ryhmän omilla net-
tisivuilla vilahtaa myös
luonnehdinta etninen-vas-
kipunk (ethnic brass punk),
mutta lajityypeistä viis, ryh-
män musiikki on joka ta-
pauksessa tenhoavaa ja mo-
niulotteisuudessaan vastus-
tamatonta.

Kokoonpanon yleisö ei
koostu ainoastaan elitistisis-
tä jazzdiggareista tai proge-
puritaaneista; yleisö on lä-
pileikkaus monenlaisia mu-
siikinkuluttajia, jotka kaikki
ovat ihastuneet bändin kiih-
keään rytmiin ja energiseen
poljentoon.

Alamaailman Vasarat
syntyi vuonna 1997 prog-
ressiivisen rockrumpali
Teemu Hännisen ja basis-

ti Jarno Sarkulan toimes-
ta, ajankohtana, jolloin Sar-
kula hankki sopraanosakso-
fonin. Pikkuhiljaa kokoon-

pano täydentyi Miika Hut-
tusella (urkuharmoni, pia-
no, koskettimet), Marko
Mannisella (sello), sekä

pasunisti Erno Haukkalal-
la. Vuonna 2002 Marko
Mannisen toipuessa onnet-
tomuudesta, häntä paikkaa-

maan pyydettiin nuori sel-
listi Tuukka Helminen, jon-
ka pysyvä jäsenyys yhty-
eessä sinetöityi oitis.

Vasaroiden debyyttial-
bumi "Vasaraasia" julkais-
tiin vuonna 2000 ja toinen
albumi "Käärmelautakun-
ta" kolme vuotta myöhem-
min. Vuonna 2005 yhtye
pinkaisi valtajulkisuuteen
julkaistessaan yhteislevyn
Tuomari Nurmion kanssa.
Tänä vuonna Vasaroilta on
ilmestynyt uusi levy "Maa-
han", jolta varmasti kuul-
laan otteita myös Kannelta-
lon keikalla. Lokakuussa
yhtye esittäytyi merkittä-
vässä kansainvälisessä Wo-
mex-maailmanmusiikkita-
pahtumassa.

Alamaailman Vasarat
Kanneltalossa (Klaneetti-
tie 5, Kannelmäki) pe 2.11.
klo 19.00. Liput 10/8 €

Alamaailman Vasarat loihtii ennekuulumatonta
Vastustamatonta menoa Kanneltalossa
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