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Kahden lapsen yhteis-
huoltaja-äitinä, erityisopet-
tajana ja kaupunginvaltuu-
tettuna tiedän kokemuk-
sesta, että tärkeintä elä-
mässä on hyvä arki. Siihen
kuuluvat perheen ja työn
yhdistämisen mahdollisuus
sekä kohtuuhintaiset asu-
misvaihtoehdot. Kohtuu-
hintaista asumista tarvitaan
– myös Helsingissä. Koh-
tuuhintainen on sitä, että
kokopäivätyön palkalla voi
maksaa itse vuokransa tai
asuntolainansa, ilman että
asuminen edellyttää perin-
töä, varakkaitten sukulais-
ten avustuksia tai toimeen-
tulotukea. Asuminen on
perustarve. Eri elämänti-
lanteissa erilainen asumi-
nen on toimivaa. Koti kuu-
luu kaikille.

Siitä varmaan ollaan yk-
simielisiä, että tasapuoli-
suus tonttivuokrissa on tär-
keää ja että 50 vuotta sitten
tehtyjen sopimuksien
vuokrat nousevat uudella
kierroksella varmasti jon-
kin verran. Mutta kuinka
paljon on kohtuullista? Pi-
dän tärkeänä, että yksittäis-
ten perheiden ja asukkai-
den asumiskulut eivät nou-
se hallitsemattomasti ja en-
nakoimattomasti edes ton-
tinvuokrien korotusten ta-

kia. Palkat eivät nouse sa-
massa suhteessa kuiten-
kaan!

Mielestäni tontinvuok-
rien tuottotavoitetta kau-
pungille pitää tarkistaa.
Nyt tavoitteena oleva 4 %
tontinvuokrien tuottotavoi-
te kaupungille on vuo-
den1981 päätös. Silloin se
tarkistettiin ja laskettiin ta-
voitetta 5 %:sta 4 %:ään
prosenttiin. Nyt tuottota-
voitteen tarkistukselle on
taas selkeä tarve, jotta asu-
miskulut eivät nousisi koh-
tuuttomasti yli kipurajan.
Kannatan 1–2 %:n tuotto-
tavoitetta. Sitä voidaan pi-
tää riittävänä. Sekin nostai-
si asuntokohtaisia vuokria
tai vastikkeita helposti jopa
satoja euroa kuukaudessa,
josta osa menee kuitenkin
kaupungin maksettavaksi
toimeentulotuen muodos-
sa.

Ei ole kuitenkaan kau-
pungin vika, että kaikki ta-
loyhtiöt eivät huolehtineet
tai osanneet huolehtia riit-
tävän varhaisesta putkire-
monttien ja julkisivure-
monttien varojen keruusta,
mutta silti on syytä tark-
kaan miettiä korostusten
suuruus, kun nyt tiedetään
että monista vanhoissa ta-
loissa putkiremontit tulevat

maksettavaksi samaan ai-
kaan kun tonttivuokrien
korotus, josta seuraa sa-
malla vuokrien tai vastik-
keiden nousu.

Vihreät haluavat, että
lapsiperheilläkin on varaa
asua Helsingissä ja että ku-
kaan helsinkiläinen van-
hus ei joudu tonttivuokrien
korotusten takia taloudelli-
sesti niin ahtaalle, että jou-
tuisi muuttamaan pois ko-
distaan, jopa toiseen kun-
taan, halvemman asumi-
sen perässä.

Kannatan Tukholman
mallia tonttivuokra-asiois-
sa. Siellä tonttivuokra-asiat
ovat selkeitä ja avoimia
kaikille kuntalaisille netis-
tä ja löydettävissä kaupun-
ginosittain. Helsingin
uusimmat tarkistetut tontti-
vuokrat ovat moninkertai-
set verrattuna Tukhol-
maan. Ei liene järkeen käy-
piä perusteita tähän. Jos
tonttivuokria halutaan ver-
rata seuraavien kuuden
suurimman kaupungin
vuokriin, niin se voidaan
kyllä tehdä.

Nyt on muutoksen aika,
asumisen hinta ja kaupun-
gin tonttivuokrapolitiikka
osana sitä, tulee miettiä pe-
rusteellisesti uudelleen. Ja
tehdä sitten nykytilanteessa

harkitut päätökset. Asu-
miskäytössä olevien tontti-
vuokrien ei tule ylittää
asukkaiden maksukykyä.
Gryndereitten rakentamat-
tomat asuntotontit sen si-
jaan voivat saada korkeam-
man tuottotavoitteen, jotta
se rohkaisisi rakentamaan
asuntoja tarvitsijoille.

Päätökset, jotka lisäävät
yhteiskunnan kahtiajakoa,
eivät ole sosiaalisesti kestä-
viä. Kaupunki ei saa rahas-
taa asumisella. Kunnan tär-
kein tehtävä on järjestää
kaiken ikäisille hyvät ja
luotettavat peruspalvelut.
Ne ovat paras poliisi ja yh-
teiskuntarauhan tae.

Heikomman puolella

Sirkku Ingervo
kaupunginvaltuutettu,

vihreät
sosiaalilautakunnan 

jäsen
kahden lapsen äiti

www.sirkkuingervo.fi

Äidin sydäntä ja naisen 
viisautta päätöksentekoon!

CapManin hallinnoima
CapMan Real Estate I -ra-
hasto on vuokrannut Haa-
gassa Nuijamiestentiellä si-
jaitsevan tontin Helsingin
kaupungilta ja hakenut ra-
kennuslupaa tontille raken-
nettavaa toimistorakennusta
varten. Päävuokralaiseksi
tulee Suomen johtava ter-
veydenhoito- ja laborato-
riotuotteiden toimittaja
OneMed Oy. Rakennustöi-
den odotetaan alkavan syk-
syn aikana ja rakennuksen
odotetaan valmistuvan vuo-
den 2009 loppuun mennes-
sä. 

Taloon tulee vuokratta-
vaa pinta-alaa noin 3.000
m2, josta suurin osa on
vuokrattu pitkäaikaisella
vuokrasopimuksella One-
Medille. Toimistotaloon tu-
lee maanpäällisiä kerroksia
kuusi ja maanalaisia kaksi.
Talon tontti on Nuijamies-
tentien, Nuijamiestenram-
pin ja Metsäläntien rajaama
ja tällä hetkellä vieressä si-
jaitsevan Hotelli Haagan
paikoitusalueena. Talon
pääsisäänkäynti tulee Met-
säläntien puolelle, ajo pai-
koituskerroksiin tulee ole-
maan Nuijamiestentieltä.
Rakennuksen suunnittelus-

ta vastaa arkkitehtitoimisto
Tuomo Siitonen Oy.

CapMan on Pohjoismai-
den johtavia pääomasijoit-
tajia ja hallinnoi noin 3,2
miljardin euron pääomia
pohjoismaisissa pääomara-
hastoissaan. Yhteensä Cap-
Manin palveluksessa on
noin 140 henkeä Helsingis-
sä, Tukholmassa, Kööpen-
haminassa, Oslossa ja Mos-
kovassa. CapMan on perus-

tettu vuonna 1989 ja yhtiön
B-osake on listattu Helsin-
gin pörssissä vuodesta
2001. 

OneMed Oy, entinen
Tamro MedLab Oy, on joh-
tava terveydenhoito- ja la-
boratoriotuotteiden toimit-
taja Suomessa. Sairaaloi-
den ja terveyskeskusten li-
säksi OneMed Oy:n asiak-
kaita ovat yksityiset klini-
kat, vanhainkodit, hammas-

ja eläinlääkäriasemat, teol-
lisuuden asiakkaat, apteekit
ja muut jälleenmyyjät. One
Med toimii Suomen lisäksi
Ruotsissa, Norjassa, Tans-
kassa, Virossa, Latviassa,
Liettuassa ja Puolassa. One-
medin pääkonttori on tällä
hetkellä Rajatorpantiellä
Tamro Oyj:ltä vuokratuissa
tiloissa. CapManin hallin-
noimat rahastot ovat One-
Medin pääomistaja.

CapMan rakennuttaa OneMedille
pääkonttorin Haagaan

Rakennuksen sijainti ilmasta katsottuna, Hotelli Haaga on talon eteläpuolella (kuvan va-
semmassa nurkassa) ja Haagan ammattikoulu pohjoispuolella. Kuva Arkkitehtitoimisto
Tuomo Siitonen Oy/3D Render Oy

Voitoista ohjattava lisää rahaa palveluihin, 
kulttuuriin, joukkoliikenteeseen ja asumiseen.

Yrjö 
Hakanen
kaupunginvaltuutettu
SKP:n puheenjohtaja
Pirkkola

HELSINKI TEKEE VOITTOA
MILJOONA PÄIVÄSSÄ
Miksi palveluja heikennetään?

www.helsinki-listat.fi www.skp.fi

Olli
Ikonen
näyttelijä
sitoutumaton
Etelä-Haaga

Anna-Mili 
Tölkkö
opiskelija
Lassila

Arja 
Putkonen
sihteeri
Pohjois-Haaga
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