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Vanhassa ja kauniissa Helsingissämme on kerros-
taloja, joissa ei ole hissejä. Tämä on selkeä epäkohta.
Asiaa on yritetty parantaa esimerkiksi hissiasiamiehen
viran perustamisella, kaupungin osittaisella rahoituk-
sella hissien rakentamiseksi ja yleisellä tiedon jakami-
sella. Ongelma ei kuitenkaan näillä keinoilla ratkea!
Kaupunki itse estää hissien rakentamista. Kannustam-
me siis hissien rakentamiseen, mutta samalla myös es-
tämme sitä. Aivan järjetöntä, eikö totta!

Nykyisten määräysten ja suositusten mukaisesti
kaikkiin yli kolmikerroksisiin taloihin rakennetaan
hissi jo talon valmistumisvaiheessa. Näin pitääkin ol-
la. On aivan selvää, että ylimmissä kerroksissa asumi-
nen on huomattavasti mukavampaa hissillisessä talos-
sa, kuin hissittömässä talossa. Ihmisen ei tarvitse olla
vanha tai raihnainen tarvitakseen hissiä. Jokaisella
meillä on kantamuksia, joiden raahaaminen porraskäy-
tävässä on epämiellyttävää tai jopa mahdotonta. Lap-
siperheet tarvitsevat hissiä lastenvaunujen ja tavaroi-
den kuljettamiseen.

Hissi on todellinen välttämättömyys iäkkäille ja lii-
kuntarajoitteisille. Kun jalat eivät enää toimi kuin ma-
ratoonarilla, on mahdottomuus kuvitella asumista his-
sittömän talon yläkerroksissa. Pahimmillaan hissittö-
män talon yläkerroksista tulee ikäihmisille ja sairaille
vankiloita, joista ei pääse ulos.

Vanhojen, viime vuosisadan alussa rakennettujen
talojen muuttaminen hissittömistä hissillisiksi on ny-
kyteknologian avulla lähes aina mahdollista. Markki-
noilla on pieniä kapeisiin tiloihin mahtuvia hissejä. 

Porraskäytävän lisäksi hissejä voi asentaa talon ul-
kopuolelle. Taloyhtiöt ovat olleet asiasta innostuneita
ja hankkeita onkin käynnissä mittava määrä.

Vanhoilla asuinalueilla, kuten Kruunuhaassa, on
useita taloja, joissa ei vielä ole hissiä. Hissin rakenta-
misen estää museovirasto. Mikäli taloa pidetään kult-
tuurihistoriallisesti merkittävänä, on porraskäytävä jul-
kisivu voitu suojella. Ilman museoviraston lupaa ei täl-
laisiin taloihin hissejä voi rakentaa. Helsingissä on lu-
kuisia kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kauniita
vanhoja taloja. On kuitenkin väärin, että museoarvo ja
historiallinen merkitys ajavat tämän päivän tarpeiden
edelle. Historian merkitystä väheksymättä, on hissit
mielestäni pystyttävä rakentamaan joko porraskäytä-
vään tai talon ulkopuolelle.

Kotihoito on päivän sana vanhuspalveluissa. Koto-
na asuminen on myös useiden ikäihmisten oma toive.
Kotiin voidaan tuoda monenlaisia palveluita, mutta
kotoaan on myös päästävä liikkumaan. En toivo, että
kukaan helsinkiläinen vanhus joutuu elämään vangit-
tuna omaan kotiinsa, koska hissiä ei ole. En myöskään
toivo, että kukaan joutuisi hissittömyyden vuoksi ko-
toaan muuttamaan. Ihmisarvo on aina museoarvoa tär-
keämpi!

Laura Räty
lääkäri

kaupunginvaltuutettu
Sosiaalilautakunnan varapuheenjohtaja

Hissi on
tärkeämpi
kuin 
museo-
arvo

Etelä-Haagan ja Kivi-
haan 22. Aluefoorumi kes-
kusteli ympäristöstä ja eten-
kin sen roskaamisesta 21.
huhtikuuta Haagan VPK:n
talolla. Teemana oli "Ympä-
ristö - yhteinen asiamme" ja
paikalla tuvan täydeltä asias-
ta kiinnostuneita sekä mm.
kaupungin virkamieskuntaa.

Keskustelua alustivat
Jarno Mäkelä lähinnä ym-
päristön siisteydestä, sosiaa-
liohjaaja Satu Sairanen las-
ten ympäristökasvatuksesta
ja Kaarina Hughes tavalli-
sen asukkaan mahdollisuuk-
sista vaikuttaa asiaan.

Alustuksissa ja varsinkin
keskustelussa pohdiskeltiin
roskaamisen syitä ja keino
estää se. Roskien nähtiin
kuuluvan kaupunkiin, vaik-
ka se ei tietenkään ole toi-
vottavaa. Eräänä syynä näh-
tiin myös nykyinen kerta-
käyttökulttuuri, esimerkiksi
kaikenlainen syöminen ja
juominen jättää jälkeensä
pakkauksia, jotka helposti
päätyvät maahan.

Erityisen ongelmallisina
alueina nähtiin, jälleen ker-
ran, Huopalahden asema ja

mm. leikkipuistot, jotka ovat
myös alttiita ilkivallalle.
Toisaalta Etelä-Haagaa pi-
dettiin kokonaisuudessaan
melko siistinä alueena.

Mahdollisuuksina vaikut-
taa tilanteeseen katsottiin
löytyvän ympäristökasva-

tuksen, valvonnan ja ran-
gaistusten lisäämisellä sekä
puuttumisessa toisten ros-
kaamiseen. Konkreettisena
toiveena esitettiin kaupun-
gin suuntaan roskisten lisää-
mistä ja jo olemassa olevien
suurentamista paikoissa, jos-

sa on paljon ihmisiä liikkeel-
lä.

Aluefoorumin tavoittee-
na on keskustella alueen ke-
hittämisestä, lisätä asukkai-
den vuorovaikutusmahdol-
lisuutta ja ideoida yhdessä
ratkaisuja ongelmiin.

Aluefoorumi keskusteli
ympäristöstä ja roskaamisesta

Jarno Mäkelä analysoi roskaamisen syitä aluefoorumin keskustelutilaisuudessa. Kuva KK

Pohjois-Haagan kirjasto
järjestää yhdessä Asunto-
osakeyhtiö Sato-Haagan
kanssa Haagan historiaa kä-
sittelevän näyttelyn. Näytte-
ly tarkastelee Haagan histo-
riaa kirjaston, sijaintitalon-
yhtiönsä ja yleisen historian
kautta. Näyttely koostuu
pääosin kuvista – joita on
"kaivettu" esiin kirjaston, ta-
lonyhtiön ja kaupunginmu-
seon arkistoista – sekä näyt-
telyesineistä, joita esitellään
tekstinpätkin.

Pohjois-Haagan kirjastossa näyttely 
Haagan historiasta

Ilmainen tanssiopetus
Hilkka Toivonen-Alasta-
lon johdolla jatkuu Malmilla
Ala-Malmin puistossa Mal-
mitalon takana ja Kannelmä-
essä Kanneltalon kupeessa
Sitratorilla. Kannelmäessä
tanssitaan tiistaisin klo 17.30
– 18.15 ja Malmilla keski-
viikkoisin samaan kellonai-

kaan. Mukaan voi tulla parin
kanssa tai ilman, ennakko-
tanssitaitoja ei tarvita. Sateen
sattuessa tanssitaan sisäti-
loissa Kanneltalossa tai Mal-
mitalossa. Opetus on maksu-
tonta. Lisätietoa kaupunki-
tansseista ja muista opetus-
paikoista löytyy internetistä
osoitteesta

www.kaupunkitanssit.fi
Opetusohjelma Kannel-

mäessä: 13.5. foksi, 20.5.
fusku, 27.5. kävelyhumppa,
3.6. valssi, 10.6. tango, 17.6.
jenkka, 24.6. rumba, 1.7.
humppa, 8.7. polkka, 15.7.
masurkka, 22.7. hidas valssi,
29.7. jive, 5.8. bugg (lava-
rokki).

Opetusohjelma Malmil-
la: 14.5. valssi, 21.5. hump-
pa, 28.5. tango, 4.6. foksi,
11.6. kävelyhumppa,

18.6. jive, 25.6. hidas
valssi, 2.7. jenkka, 9.7. rum-
ba, 16.7. cha-cha, 23.7. fus-
ku, 30.7. samba, 6.8. polkka,
13.8. masurkka, 20.8. bugg
(lavarokki).

Askelkuviot hallintaan
Malmilla ja Kannelmäessä

Kaupunkitanssien ilmainen tanssinopetus jatkuu

Hakamäentien paran-
nustöiden myötä Vihdin-
tien ja Mannerheimintien
risteyksen länsipuolelle,
Kauppalantien risteykseen
on tehty tilapäinen bussipy-
säkki. Pysäkkiä käyttävät
itään päin kulkevat linjat 50
sekä 57 ja se palvelee eri-
tyisesti Vihdintien etelä-
puolelle kulkevia bussimat-
kustajia.

Uusi pysäkki parantaa
Hakamäentien ja Manner-
heimintien risteysalueella

liikkuvien bussimatkusta-
jien vaihtomahdollisuuksia
sekä lyhentää tuntuvasti
erityisesti pysäkiltä Vih-
dintien eteläpuolelle suun-
taavien kulkijoiden matkaa. 

Pysäkki on käytössä niin
kauan, kuin se Mannerhei-
mintien risteyksen poik-
keusjärjestelyiden takia on
tarpeen. Järjestely on suun-
niteltu HKL:n, Tiehallin-
non ja Hakamäentien hank-
keen urakoinnista vastaa-
van Destian yhteistyönä.

Vihdintien eteläpuolelle
uusi tilapäinen bussipysäkki

Näyttelyyn voi tutus-
tua Pohjois-Haagan
kirjastossa koko tou-
kokuun ajan (ma–to
klo 10–20, pe–la klo
10–16).

Tervetuloa 
tutustumaan!
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