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Tämän lehden julkaisemisen aikaan kunnallis-
vaalit ovat jo taakse jäänyttä elämää. Kolumnin
kirjoittamisen aikoihin vaalitaisto on kuitenkin
kuumimmillaan ja tänään on tasan viikko varsi-
naiseen äänestyspäivään. Jännitystä on siis ilmas-
sa. 

Olen kulkenut jonkin verran turuilla ja toreilla
kansaa tapaamassa. Pieni kahden kuukauden ikäi-
nen tyttäreni on hieman hidastanut tahtiani vaali-
kentillä, vaikkakin hän on ollut varsin suloinen ja
hymyileväinen pikku apulaiseni. Pääosin ilmat
ovat suosineet ja on ollut todella mukavaa tavata
ihmisiä ja vaihtaa kuulumisia. Tapanani on aloit-
taa keskustelu kertomalla, että olen kokoomuslai-
nen kaupunginvaltuutettu ja ehdolla vaaleissa.
Sitten kysyn, että mahtaako olla mielessä jotain
sellaisia huolia, joihin me valtuutetut voisimme
vaikuttaa. 

Neljä vuotta sitten vaalien alla ihmisillä tuntui
olevan kaikenlaisia huolia ja murheita. Milloin ol-
tiin huolestuneita terveysaseman, koulun tai päi-
väkodin tilanteesta ja milloin teiden turvallisuu-
desta. Kaikki oikeita asioita ja todellisia murhei-
ta. Nyt on vaalikentillä mielestäni ollut erilainen
fiilis. Hyvin usein ovat ihmiset oikein pysähtyneet
miettimään kysymystäni ja mahdollisia huoliaan.
Erittäin usein olen saanut vastaukseksi leveän hy-
myn ja toteamuksen siitä, kuinka asiat ovat mal-
lillaan, eikä oikein keksimälläkään keksi mitään
valitettavaa. Onpa joku todennutkin, että pitäisit-
te vaan tämän Helsingin juuri tällaisena. 

On mukavaa kuulla, että ihmisillä menee hyvin
ja, että Helsinki on hyvä paikka elää. Olen samaa
mieltä. Vaalien alla tuntuu helposti siltä, että
elämme kaupungissa, missä mikään ei toimi. Yk-
si vaatii terveydenhuoltoa kuntoon, toinen opetus-
ta ja kolmas joukkoliikennettä. Rohkeutta olisi
kampanjoida "pidetään Helsinki tällaisena" -tee-
malla. 

Totuuden nimissä täytyy sanoa, että vaikka
meillä hyvä kaupunki onkin, niin aina löytyy kor-
jattavaa. Parannettavaa on niin terveydenhuollos-
sa, päivähoidossa, opetuksessa kuin joukkoliiken-
teessäkin. Perusasiat ovat kuitenkin kunnossa ja
Helsingissä on hyvä asua. Vaalien jälkeenkin!

Laura Räty
lääkäri

äiti
kaupunginvaltuutettu

sosiaalilautakunnan varapuheenjohtaja

Helsingissä 
menee hyvin

Etelä-Haagan Isonnevan
alueen kaavoitusta kommen-
toivan asukastyöryhmän ko-
kouksessa 29.9. arvioitiin
kaupunkisuunnitteluviraston
laatimaa kaavaluonnosta.
Suunnitelman nähtiin kehit-
tyneen monilta osin hyvään
suuntaan, mutta huoliakin
edelleen nähtiin. Suurimpina
kysymyksinä nähtiin esitetty
rakentamisen määrä ja tiiviys
sekä liikenteen sujuvuus.

Urheilukentän siirtäminen
Haagan puistoon koettiin
usean ryhmäläisen kommen-
teissa onnistuneeksi ratkai-
suksi, vaikka osa ryhmäläi-
sistä kokikin puistoalueen
pienenevän liikaa. Kenttien
viemää aluetta ja vihreyden
vähentymistä korvaa osin
kuitenkin Strömstadin puis-
ton ja Kylännevan puiston
yhdistäminen ja Kylätien
katkaisu puistojen välisellä
alueella. 

Nykyisen urheilukentän
paikalle suunniteltu "Pikku
Haagaksi" alustavasti nimet-
ty alue herätti paljon kysy-
myksiä ja ryhmäläiset koki-
vat, että suunnitelmaa oli täl-
tä osin vaikea hahmottaa.
Ympäröivien talojen asuk-
kaat olivat huolissaan varsin-
kin rakennusten korkeudesta

ja nykyisten avarien maise-
mien säilymisestä sekä lii-
kenteen järjestelyistä. Luon-
noksessa kentälle on esitetty
2–3 -kerroksisia taloja. Osa
rakennuksista voisi olla mah-
dollisesti uudentyyppisiä
kytkettyjä kaupunkirivitalo-
jakin. Isonnevantien reunaan
on esitetty lisäksi nelikerrok-
sisia kerrostaloja. Arkkitehti
Päivi Sarmaja kertoi, että
luonnos on tältä osin vielä
hyvin alustava ja että aluees-
ta tullaan teettämään tarkem-
pi konsulttityö, jossa tutki-
taan eri mahdollisuuksia tar-
kemmin. Sarmaja kertoi
myös, että yhtenä lähtökoh-
tana alueen suunnittelulle
voisi olla myös Haagan huvi-
layhdyskunnan aikainen ra-
kentamisen mittakaava. Sil-
loinhan Haagassa oli paljon
kaksi- tai kolmekerroksisia
puuhuviloita, joissa asui
useampia perheitä. Konsult-
tiselvityksen yhteydessä laa-
ditaan myös kunnolliset ha-
vainnekuvat, joista selviää
paremmin mahdollisen ra-
kentamisen vaikutukset. 

Toinen tarkempaa suun-
nittelua vaativa alue on Lär-
kanin eteläpuolella oleva
alue, jota on suunniteltu ra-
kennettavan varsin tiiviisti.

Paikan maastonmuodot ja
maaperä asettavat suunnitte-
lulle ja rakentamiselle suuria
haasteita ja tästä kohteesta
tullaan teettämään tarkempi
ja teknisesti pitemmälle vie-
ty suunnitelma ennen kuin
kaavaa viedään eteenpäin.

Isonnevantie 24:n ja 26:n
edustajat olivat edelleen tyy-
tymättömiä ehdotuksesta ra-
kentaa nelikerroksinen ker-
rostalo Isonnevankujan ja
Eliel Saarisen tien kulmaan.
Taloyhtiöiden asukkaille ai-
heutuvaa maisemahaittaa on
kaavaluonnoksessa pyritty
vähentämään määräyksellä
kasvillisuusvyöhykkeen säi-
lyttämisestä uuden tontin
pohjoisreunalla ja sijoitta-
malla uusi rakennus mahdol-
lisimman kauaksi olemassa
olevista taloista.

Suomalaisen Yhteiskou-
lun tontilla on käyttämätöntä
rakennusoikeutta jäljellä ja
sille on osoitettu paikka kaa-
valuonnoksessa. Ainakin
SYK:n taholta tähän oltiin
tyytyväisiä. Koska kaavan
tavoitteena on saada alueelle
erityisesti lisää perheasunto-
ja ja näin myös lapsia, heräsi
kokouksessa pohdinta myös
siitä, riittävätkö Haagan pe-
ruskoulun nykyiset tilat tule-

vaisuudessakin vai pitäisikö
kaavaan varata myös perus-
koululle laajentamismahdol-
lisuuksia. 

Koulujen ja lasten näkö-
kulmasta hyvänä pidettiin
leikkipuiston säilyttämistä
nykyisessä paikassa ja uutta
leikkipuistorakennusta sekä
alueen paranevia liikunta-
mahdollisuuksia uuden ur-
heilupuiston myötä. Samalla
korostettiin myös toteutuk-
sen merkitystä - uusi liikun-
tapuisto pitäisi toteuttaa en-
nen kuin rakentaminen alkaa
nykyisen urheilukentän alu-
eella, jotta ei syntyisi tilan-
netta, että alueella ei olisi
kunnon kenttiä rakennusvai-
heessa.

Kaupunkisuunnittelulau-
takunta käsittelee kaavaluon-
nosta loppuvuodesta. Suun-
nittelua jatketaan lautakun-
nalta mahdollisesti saatavien
jatkosuunnitteluohjeiden ja
laadittavien konsulttitöiden
tulosten pohjalta ja kommen-
toiva työryhmä kokoontuu
seuraavan kerran keväällä.

Juha-Pekka Turunen
vuorovaikutus-

suunnittelija
kaupunkisuunnittelu-

virasto

Isonnevan kaavaluonnos
herättää keskustelua

Länsi-Helsingin lukiossa
Mäkipellontiellä järjestettiin
9. lokakuuta hieman erilai-
nen vaalipaneeli, yleisönä
olivat koulun oppilaat ja ten-
tattavina eri puolueiden
edustajat. Paikalla olivat
Kuisma Salonen (Helsinki-
lista/SKP), Kirsi Asikainen
(Vas.), Satu Laine (SDP),
Tiina Vesa (Köyhien asialla
rp), Janne Kuoppamäki (It-
senäisyyspuolue), Vesa Vir-
ri (Vihr.), Jukka Mattila
(Kok.), Tuure Karhunen
(Perus.) ja Kalle Peltokan-
gas (Kesk.).

Kunnallisvaaliehdokkaat
esittelivät itsensä ja tavoittei-
taan oppilaiden Jade Au-
maston ja Mikko Päivisen
juontaessa tilaisuutta. Osan
lukiolaisista ollessa ollessa

äänioikeutettuja tilaisuudella
oli merkitystä heille, muille
paneeli oli hyvää valmistau-

tumista tulevaan. Keskuste-
lussa sivuttiin mm. äänioi-
keusikärajan alentamista 16

vuoteen, kannabiksen laillis-
tamista, graffitien sallimista
ja luonnonsuojelua.

Erilainen vaalipaneeli
Länsi-Helsingin lukiossa

Graffitit ovat viime ai-
koina taas olleet julkisuu-
dessa. Helsingin Stop töh-
ryille -projekti ja nollatole-
ranssi ovat kaikille tuttuja
ja silloin tällöin lehdistä
voi lukea tuomiolle asti
johtaneista tapauksista. Po-
liisin graffiteihin erikoistu-
nut yksikkö työskentelee
ilmeisen tehokkaasti, min-
kä sai kokea haagalainen
Miko (14) jäätyään viime

kesänä kiinni graffitien
teosta. Poliisi oli ilmeises-
ti seurannut hänen toimi-
aan jo kuukausia ja selvitti
lopulta tekijän.

Alaikäisenä Miko ei
joutunut rikosoikeudelli-
seen vastuuseen, mutta
harmia tuli tuntuvasti, eikä
tekoa nyt kannata uusia.
Taloyhtiö, jossa Miko
asuu, Pohjois-Haagan Äs-
säkodit, osoitti kuitenkin

suvaitsevaisuutta ja tilasi
graffitin talon väestönsuo-
jaan. Tämä syntyi Mikolta
neljässä tunnissa ja yli 30
värillä noin puolentoista
seinän laajuiseksi. Pääai-
heena on Ässäkodin logo.

Miko katuu tekojaan,
mutta toivoo että jossakin
olisi mahdollisuus tehdä
graffiteja laillisesti, ts. pi-
täisi olla esimerkiksi suo-
raan betoniseinä ja ehkä

mahdollisuus tehdä graffi-
teja monessa tasossa. Julki-
suudessa esitettyä ajatusta
käyttää tähän Vuosaaressa
olevaa betoniseinää hän pi-
tää hyvänä. Graffitit ovat
hänestä taidetta ja niiden
teko laillisesti pitäisi jär-
jestää yhteiskunnan toi-
mesta.

Mikon mukaan suurin
valikoima graffiteja löytyy
netistä: www.krmi.net

Graffiti laillisesti
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