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Yhteisöllisyys on päivän sana. Suomea pidetään perin-
teisesti yhteisöllisenä maana, sillä talkootyö on ollut kun-
niassa. Mutta mitä yhteisöllisyys on tämän päivän Helsin-
gissä? Yhteisöllisyyden pikamääritelmänä voidaan pitää
normaalia hyvää käytöstä ja toisten huomioon ottamista
suhteessa ympäröiviin ihmisiin. Miten sitä omassa arjes-
sani toteutan?

Vihreät pitävät yhteisöllisyyden lisäämistä välttämät-
tömänä niin järjestöjen, asuinalueiden, asukasyhteisöjen
kuin asukastalojenkin avulla. Apulaiskaupungin johtaja
Sauri määrittelee yhteisöllisyyden pähkinänkuoressa:
"Yhteisöllisyyttä on se, että ihmisen yksilöllisen käyttäy-
tymisen ja hänen ryhmäsuhteittensa välillä on tasapaino.
Ihminen toimiessaan yhteisöllisesti osallistuu erilaisten
ryhmien toimintaan kuten esimerkiksi perheen, taloyhtiön,
urheiluseuran, Mannerheimin lastensuojeluliiton. Ja saa
vastavuoroisesti tukea ja apua omilta yhteisöiltään yhtei-
sön luonteen mukaan."

Kuulumisen ja kuulluksi tulemisen tunne on tärkeää
yhteisöllisyydessä. Jokainen meistä kuuluu tai lasketaan
kuuluvan useaan eri ryhmään. Yhteisöön kuulumisen tun-
ne luo turvaverkkoja ajassa, jossa muuttoliike voimistuu
ja juuria asuinalueelleen, on yhä harvemmalla. Yhdessä
tekeminen yhteisen tavoitteen puolesta on tärkeää yhtei-
söllisyyden lisäämiseksi. Pihatalkoot useimmiten lisäävät
yhteisöllisyyttä, paitsi jos kovin sapekkaasti pohditaan
poissaolevien asioita. Se, että voi antaa avaimen jollekul-
le samassa talossa asuvalle kaikenvaralta, on jo hyvinvoin-
tia lisäävää. Kaupungin tasolla yhteisöllisyyden lisäämi-
seksi on tärkeää antaa kaiken ikäisille kokoontumistiloja
ja mahdollisuuksia muokata omaa lähiympäristöään.

Kuinka moni aikuinen kokee kuuluvansa työpaikkaan-
sa ja olevansa täysivaltainen osa sitä? Vastaus riippuu var-
maan paljolti työpaikan ilmapiiristä, johtamisesta ja kuin-
ka kovasti on kyseistä työtä halunnut. Ainakin sairauspois-
saolot vähenevät, kun tuntee olevansa osa työyhteisöä ja
voivansa vaikuttaa työhönsä.

Kuinka moni koululainen on voi kokea kuuluvansa
luokkaansa ja olevansa siellä hyväksytty niin muiden op-
pilaiden kuin opettajien taholta? Tästä riippuu paljolti kou-
lussa viihtyminen ja myönteinen käsitys itsestään oppija-
na. Kotien kasvatusvastuuta ei voi koskaan vähätellä. Toi-
saalta lapset ja nuoret viettävät 4–8 tuntia päivässä viite-
nä päivänä viikossa aikaa koulussa. Myöskään koulun ja
sen ilmapiirin merkitystä ei voi vähätellä.

Helsingin kokoisessa kaupungissa ei perheillä välttä-
mättä ole suvun tukea arjessaan. Koko kylä ei aina kasva-
ta ainakaan myönteisellä tavalla. Siksi kanssakasvattajuus
on tärkeää. Tähän ei riitä yksin ydinperhe. Myönteisiä ai-
kuissuhteita lapsia ja nuoria kohtaan tarvitaan yhä enem-
män. 

Aikuisen huonoon päivään perustuvat negatiiviset koh-
taamiset lasten ja nuorten kanssa vaikuttavat osaltaan sii-
hen, minkälaisen kuvan lapset saavat aikuisten maailmas-
ta. Juha Siltalan mukaan myös keskiluokan lasten ihmis-
suhteissa on tapahtunut ohentumista. Maa on rikas. Mut-
ta ei ole varaa pienempiin ryhmiin päivähoidossa ja kou-
lussa! Huomiovaje on rakenteellinen ilmiö. Nykynuoret
lohduttavat toisiaan vertaisryhmissä. Mutta entä ne, joil-
la ei ole hyviä ystäviä?

Lapset ovat merkittävin luonnonvara. Meitä kaikkia
tarvitaan tukemaan tämän päivän lapsia ja nuoria kasva-
maan kohti itsestään välittävää ja toisista huolta pitävää ja
yhteisöllistä aikuisuutta. Pelkkä ystävällinen tervehdys voi
pelastaa päivän. Kokemus, että kelpaa ja on arvokas, on
tärkeää jokaiselle.

Sirkku Ingervo
kaupunginvaltuutettu (vihr.)

sosiaalilautakunnan jäsen
erityisopettaja

kahden lapsen äiti

Yhteisöllisyys lisää
kuulumisen tunnetta

Kun itse olin varhaisnuori koululainen ja kesäloma
vihdoin koitti, tuntui siltä, että edessä on pieni ikuisuus
mukavaa loma-aikaa. Lomaksi ei ollut tiedossa juuri-
kaan ohjelmaa, ainoastaan leppoisaa löhöilyä hyvien kir-
jojen ja musiikin kuuntelun parissa. Tiedossa oli jopa
tylsiä päiviä, jolloin koulukaverit olisivat matkoilla tai
sää ei innostaisi ulkona oleiluun.

Omat lapseni viettävät kesälomaansa Haagassa. Toi-
mintaa olisi enemmän kuin missä ehtii olla mukana. Jos
haluaa syödä lounasta leikkipuistossa jossain päin kau-
punkia, pitää herätä hyvissä ajoin – ellei halua, että lou-
naasta tuleekin aamiainen. Harrastekerhoja ja muita ke-
sänviettomahdollisuuksia on niin paljon, että pitää teh-
dä tylyjä valintoja: tuonne emme ehdi mukaan, vaikka
mieli tekisi, tuo on liian kallis ja tuonne on hankalat kul-
kuyhteydet. Lapset toki haluaisivat olla mukana jokai-
sessa mahdollisessa ja mahdottomassakin tempaukses-
sa. Mutta tärkeää on myös lepo ja laiskottelu. Se on mie-
lestäni jopa niin tärkeää, että jos sitä ei muuten osaa, se
täytyy opetella. On tärkeää oppia siihen, että joskus on
tylsää eikä ole mitään tekemistä.

Olen usein nähnyt haagalaisia lapsia ulkona eväsret-
kellä. Lapset ovat levittäneet huopansa kerrostalojen vä-
liselle nurmikolle tai puistoon ja nauttivat välipalaansa.
Pienemmillä tytöillä on nuket ja nukenrattaat mukana ja

isommilla lapsilla on peli-
kortteja ja sarjakuvia. Lapset
nauttivat toistensa seurasta ja
siitä, että ei ole kiirettä mi-
hinkään. Välillä joku käy
kotona täyttämässä vesipul-
lonsa ja muut vahtivat hänen
tavaroitaan. Minä ainakin tu-
len vähän kateelliseksi, kun
katson tuollaista leppoisaa oleilua.

Vastuu lasten leppoisien kesäpäivien onnistumisesta
on aikuisilla. Jokaiseen kaupunginosaan on muodostu-
nut sellaisia paikkoja, joihin emme toivo pienten lastem-
me menevät edes päivällä. Nämä paikat ovat sellaisia,
joissa aikuiset ovat unohtaneet vastuunsa ja näitä paik-
koja on Haagassakin. Kun en voi vaikuttaa muiden ih-
misten elämäntapaan, olen antanut omille lapsilleni sel-
laisen neuvon, että kotona pitää aina kertoa, jos ulkona
tapahtuu tai näkyy jotain sellaista, mistä tulee paha mie-
li.

Kirsi Asikainen
teologi, äänikirjalukija

sosiaalilautakunnan lapsiperhe-
jaoston varajäsen (vas.)

Kesäloma Haagassa

Kaupungin tonttivuokrista
keskusteltiin 6. toukokuuta
Pohjois-Haagan ala-asteella.
Kokoonkutsujina olivat Hert-
toniemessä syntynyt Tontin-
vuokraajat-kansalaisliike ja
Asukasliitto ry, paikalla oli
aktiiveja ja asiasta kiinnostu-
neita auditorion täydeltä. Ti-
laisuus oli jatkoa Herttonie-
messä pidetylle vastaavalle
tilaisuudelle.

Tonttivuokraajat-kansa-
laisliikkeen vetäjä Heikki
Tervahattu esitteli seikkape-
räisesti korotusten vaikutusta
yhtiövastikkeisiin ja asumis-
kustannuksiin. Hänen laskel-
mansa antoivat hyvin synkän
kuvan tulevaisuudesta, tontin-
vuokrasta tulee niiden mu-
kaan ylivoimaisesti suurin
hoitovastikkeen kustannuste-
kijä ja se saattaa nostaa hoito-
vastiketta jopa yli 70 prosent-
tia.

Tervahattu selvitti myös,
miten Helsingin vuokrat ero-
avat muista suurista kaupun-
geista. Tulos on helsinkiläis-
ten kannalta ikävä, muualla
tonttivuokrat ovat yleensä sel-
västi pienemmät, esimerkiksi
Oulussa vain viidesosa ja
Tukholmassa kolmasosa Hel-
singin perimistä vuokrista.
Helsingin korkeita asumis-
kustannuksia olisi hänen mu-
kaansa pyrittävä alentamaan
edullisilla tonttivuokrilla, ei
korotuksilla. Jos nykyisiä
vanhojen vuokrien korotuksia
tehdään niiden pitäisi olla tun-
tuvasti maltillisempia kuin
kaupungin kaavailut ovat.

Alustus ja keskustelu toi
esiin erinomaisen selkeästi
vuokratontilla asuvien ja nyt
vuokrankorotusten kohteeksi
joutuneiden kannan. Täysin
huomiotta jäi se, että on myös
yhtiöitä, jotka omistavat tont-

tinsa, ovat joutuneet sen han-
kinnan rahoittamaan ja mak-
savat siitä kiinteistöveroa.
Näissä yhtiöissä asuvia var-
masti kiinnostaa saada vuok-
ratonttien vuokrat ajan tasalle
ja lopettaa kaupungin halvoil-
la vuokrilla vain eräille anta-
ma tuki.

Keskustelun ja koko asian
esille nousemisen takana ovat
kaupungin kiinteistöviraston
kirjeet noin sadalle kiinteistöl-
le, joiden vuokrasopimus ton-
tista päättyy kaupungin kans-
sa 2010. Kirjeissä on kerrottu
suurista, jopa 15-kertaisista
korotuksista nykyisiin tontti-
vuokriin. Suurin osa kirjeen
saaneista taloyhtiöistä on
Herttoniemessä, mutta yhtiöi-
tä on muissakin kaupungin-
osissa, joitakin hajatapauksia
myös Haagassa.

Tonttivuokran korotus hei-
jastuu toteutuessaan asuntojen
yhtiövastikkeisiin, jotka kal-
listuvat rajustikin, jos vuokriin
tehdään ehdotetun suuruiset
korotukset. Koska nyt ky-
seessä olevat kiinteistöt on
tehty 50 vuotta sitten on niis-
sä joko hiljattain tehty tai ol-
laan pian tekemässä suuria
peruskorjauksia. Nämä nosta-
vat osaltaan asumiskustan-
nuksia. 

Nykyiset vuokrasopimuk-
set tehtiin aikoinaan 50 vuo-
deksi ja halvoilla tonttivuok-
rilla haluttiin tukea asuntojen
rakentamista. Vuokriin ei ole
sopimuskauden aikana kajot-
tu, vaikka tarve tällaiseen so-
siaaliseen tukeen lienee jo ai-
koja sitten kadonnut. Useassa
tapauksessa nykyinen tontti-
vuokra on pienempi kuin mi-
tä samaisesta tontista makset-
taisiin kiinteistöveroa, ts.
vuokratontilla asuvat hyöty-
vät suhteessa tonttinsa omista-

viin.
Uudetkin sopimukset sol-

mitaan 50 vuodeksi ja koro-
tukset tulisivat voimaan vai-
heittain viidessä vuodessa
niin, että ensimmäisenä vuon-
na 2011 perittäisiin sopimuk-
sen mukaisesta vuokrasta 50
prosenttia, toisena vuonna 60
prosenttia jne. Täyttä korotus-
ta alettaisiin periä vuoden
2016 alussa. Kaupunki perus-
telee korotuksia sillä, että tont-
tivuokrat ovat vuosikymme-
nien kuluessa jääneet selvästi
jälkeen maan arvon kehityk-
sestä. Vuokrien perusteena on
arvio tontin arvosta. Arvio on
alueellinen ja kiinteistöviras-
ton tonttiosaston käsityksen
mukaan taso on noin viiden-
neksen markkinahintaa alhai-
sempi.

Tonttivuokrien korotukset
koskevat sekä omassa asun-
nossa että vuokralla asuvia.
Esimerkiksi kaupungin vuok-
rataloissa maksajaksi joutuvat
vuokrien tasausmenettelyn
kautta muutkin alueen asuk-
kaat, vaikka korotus koskisi-

kin aluksi vain joidenkin talo-
jen tontteja.

Vuokrien korotusaalto ei
ole ensimmäinen, eikä sen he-
rättämä suuttumus ja keskus-
telukaan. Vuokrankorotuksia
on tulossa jatkossakin kiin-
teistöille eri puolilla Helsin-
kiä, sitä mukaan kun sopi-
muskaudet loppuvat. Haagas-
sa suurin osa taloista on yh-
tiöiden omilla tonteilla, joten
asia koskee alueella vain har-
voja.

Viime kädessä tulee ole-
maan kyseessä poliittinen rat-
kaisu, sillä niin vuokraamisen
periaatteet kuin yksittäiset
vuokrasopimuksetkin ovat
kaupunginvaltuuston päätös-
vallassa. Asia nousseekin esil-
le kunnallisvaaleissa.

Lisätietoja vuokrien koro-
tusta vastustavasta kannasta
löytyy
www.tonttivuokrat.wordpr
ess.com ja vastustava adressi
www.adressit.com/tonttivu
okra

KK

Helsingin kaupunki suunnittelee
korottavansa vanhojen 
asuntotonttiensa vuokria

Etelä-Haagan kaupunginosan kotisivut ovat siirty-
neet uuteen julkaisujärjestelmään. Samalla sivujen ul-
koasua on päivitetty.

Uusilla sivuilla voi ilman tunnuksia kirjoittaa tule-
vasta tapahtumasta, osallistua keskusteluihin ja jättää
ilmoituksia ilmoituspalstalle.

Sivuston yläpalkin kohdasta "ilmoita tapahtumasta"
avautuu pohja, jolle voi kirjoittaa haluamansa tiedot.
Kirjoittajan sähköpostiosoitteen ilmoittaminen on pa-
kollista, jotta tarvittaessa voidaan kysyä lisätietoja. Il-
moitus ei näy heti sivustolla. Julkaisemisesta vastaa si-
vuston toimituskunta.

Uutuutena löytyy osta-myy-vuokraa palsta, jossa
ko. ilmoitukset ovat kuukauden ajan. Helsingin kau-
pungin ja HKL:n tiedotuksia löytyy myös sivuston oi-
keasta reunasta alasvetopalkkia siirtämällä.

Etelä-Haagan kotisivut
ovat uudistuneet
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