
Teksti on kirjoitettu vuo-
den 2008 alussa, pahimmil-
la kurakeleillä ja Nesteen
huoltoaseman juuri lähdet-
tyä. Alakuloinen sävy on
pyritty päivittämään huhti-
kuun 2009 tilanteeseen. 

Merenlahdet Iso- ja Pik-
ku-Huopalahti muistuttavat
itsenäisestä Huopalahden
kunnasta vuosilta 1920–
1945. Huopalahdesta eron-
nut Haagan kauppala oli it-
senäinen vuodet 1923–
1945. Huopalahdentie on
Munkkivuoren pääkatu.
Pikku-Huopalahden kau-
punginosa kuuluu Meilah-
den, Ruskeasuon ja Haagan
kyliin. Nykyinen Haaga
muodostuu Etelä- ja Poh-
jois-Haagasta. Pohjois-
Haaga on Suomen ensim-
mäinen lähiö, jonka raken-
taminen aloitettiin Keski-
Haagasta, epävirallisesti
Santavuoresta 1952. Haa-
gan rautatieasema on ni-
meltään Huopalahti. Sen
alikulussa oli aiemmin
opasteet Etelä-Haaga ja
Haaga. Pohjois-Haaga -ni-
minen rautatieasema löytyy
jostain syystä Lassilasta.
Vieraspaikkakuntalaisten
ihmeeksi junalla ei pääse
Helsingistä Pikku-Huopa-
lahteen eikä Pohjois-Haa-
gaan. Useimmat Pohjois-
Haagan "lähipalvelut" löy-
tyvät Lassilasta. Etelä-Haa-
gan kirkko on Huopalahti
ja Pohjois-Haagan Haka-
vuori. Seurakunnat aiko-
vat yhdistyä Haagaksi
2011. Tuskin mistään
muusta Helsingin kaupun-
ginosasta löytyy samanlais-
ta nimien sekamelskaa. 

Pohjois-Haagan hyviä
lähipalveluita ovat erin-
omainen terveysasema, ys-
tävällinen kirjakauppa ja
todella hyvät liikenneyh-
teydet. Santavuoresta koh-
tuullisen matkan, noin kilo-
metrin päässä Etelä-Haa-
gan puolelta löytyvät naa-
purikaupunginosan posti,
Nordean pankkikonttori, R-
kioski, monipuolinen Haa-
gaMarket, Otto-automaatti
ja Helsingin paras suutari
Kauppila. Palvelut ovat
juuri ja juuri liikuntaky-
kyisten santavuorelaisten
ulottuvilla.

Pohjois-Haagan aikoi-
naan yhdeksästä pankki-
konttorista viimeinenkin
siirtyi Lassilaan, 2,2 km:n
päähän Santavuoresta. Nor-
dean maksuautomaatit on
poistettu ostoskeskuksesta
ja Thalian aukiolta. Lassi-
lan maksuautomaatti oli pi-
meässä kolossa ja koepäi-
vänä talvella 2008 epäkun-
nossa. Palokaivonaukion
automaatin kirjoitin oli ol-
lut epäkunnossa elokuulta
saakka. "Korjaus ei onnis-
tu" -tiedote ei paljoa läm-
mittänyt. Kontrastia voi ha-
kea Munkkivuoren Nor-
dean uutuuttaan hohtavasta
maksuautomaatista ja sen
valoisasta ja turvallisesta
sijoituksesta. Santavuoresta

on Munkkivuoreen matkaa
"vain" runsaat kolme kilo-
metriä.

Pohjois-Haagan posti,
Helsinki 40 on muuttanut
Lassilaan, jonne Santavuo-
resta on matkaa 2,1 km.
Onkohan missään muualla
Helsingin kerrostaloalueel-
la yhtä pitkää paketinhaku-
matkaa? Etelä-Haagan pos-
ti aloitti syksyllä 0,8 km:n
päässä Tunnelitien Siwas-
sa.

Santavuoren R-Kioski
lopetti ja arvon osto matka-
lippuun vaikeutui. Lähim-
mät R-Kioskit löytyvät 1,2
km:n päästä Pohjois-Haa-
gan ostoskeskuksesta ja 1,2
km:n päästä Etelä-Haagan
Palokaivon aukiolta. Edes-
takainen rollaattorimatka
on "vain" 2,5 km. 

Nesteen huoltoasema Il-
kantiellä lopetti. Kävely-
matkan päässä olivat iltai-
sin ja sunnuntaisin maitolit-
ra ja lotto. Santavuorta lä-
hinnä olevat ruokakaupat
Valintatalo ja HaagaMarket
löytyvät Etelä-Haagan
Tunnelitieltä. Matkaa ker-
tyy 0,8 ja 1,0 km Santavuo-
ren keskustasta eli Kran-
kantien kulmasta. Thalian
aukiolla on kaksi vaatima-
tonta kauppaa, K-Extra ja
Siwa, joista jälkimmäinen
on lähes aina auki. Matkaa
tulee 0,8 km. Helsingin Uu-
tisten 13.2.2008 mukaan
HOK-Elannon Kannelmä-
en kauppakeskuksesta tulee
Helsingin kolmanneksi
suurin Itäkeskuksen ja
Kampin jälkeen. Matkaa
Santavuoresta on 2,5 km,
juuri sopivasti yli kävely-
etäisyyden. Prisman ensim-
mäisen osan avajaiset olivat
2.4.2009 ja jo kahden vii-
kon kuluttua sinne siirtyi
Thalian aukion "kruununja-
lokivi", Pohjois-Haagan ap-
teekki. Valmistuttuaan
2012 Kannelmäki vienee
loputkin Pohjois-Haagan
palvelut.

Parhaimmillaan Santa-
vuoressa oli elokuvateatte-
ri, neljä pankkia, R-Kioski,
huoltoaseman myymälä ja
parikymmentä kauppaa.
Tämän päivän kysyntään
vastaavat vietnamilaisten
Lähikauppa, Mäntsälän lei-
pomo ja Vankkurin kaup-
pa-auto. Vietnamilaisten
pikkupuoti Krankantiellä
on auki lähes aina, mutta
leipomon myymälä ei ole
auki lauantaisin, joulun ai-
kaan, kesäisin jne. Myymä-
läauto näyttää Peräkamma-
rin pojat-tv-sarjasta repäis-
tyltä. Eipä uskoisi oltavan
Kehä III:n sisäpuolella,
Helsingin kerrostaloalueel-
la Haagassa. 

Ilkantien liikennetar-
jonta on vähentynyt uuden
Eliel Saarisen tien liiken-
teen vuoksi. Santavuoren
bussipysäkki, Ilkantie 11
on molempiin suuntiin il-
man pysäkinkatosta. Ne
ovatkin seudun lähes aino-
at katoksettomat pysäkit vi-

noine tolppineen muistutta-
massa syrjäkyläimagosta.
Värjöttelevien matkustajien
lukumäärän voi milloin ta-
hansa käydä toteamassa. 

Laajasuon alueen, vi-
rallisesti Haagan keskiosan
suunnittelun alkuvaiheessa
puhuttiin kirjaston ja työvä-
enopiston tilojen sijoitta-
misesta sen uudisrakennuk-
siin. Remontoitu ja Poh-
jois-Haagan nimellä kulke-
va Lassilan kirjasto sijait-
see 1,8 km päässä. Etelä-
Haagan kirjastoon Isonne-
vantielle on "vain" 1,9 km.

Valkean talon, Marjatta-
koulun ja Leevin palvelu-
keskuksen tulo Santavuo-
reen ei parantanut alueen
palveluita. Haagan keski-
osan rakentaminen lupaa
alueelle urheilupuiston,
päiväkodin, laskutavasta
riippuen 20–30 kerrostaloa
ja tuhansia asukkaita, mut-
ta ei palveluja.

Useimmat Santavuoren
alueen 1970-luvun liike-
huoneistot ovat uusiokäy-
tössä. Santavuorentiellä
Elannon maitokaupassa oli
Huoneistomedia LKV:n
pääkonttori ennen pois-
muuttoaan. Elannon liha-
kaupassa on Tilitoimisto
KanttoVentti Oy, Elannon
kemikaalikaupassa Polaris
Marketing Ky, Blaupunkt
radio-tv-huollon tilat ovat
sukkahousutukun jäljiltä
varastona ja Kukkakauppa
autotallina. Huovitiellä
elokuvateatteri Kino Aritan
tiloissa toimii it-firma
WebRoPol, kahvilassa me-
telöi Pub Ravintola Täysi-
kuu. HOP:n pankkikontto-
rin tilalla on entinen Haa-
gan Isännöintipalvelut,
kenkäkaupan tiloissa Kanto
Kaivuu Oy ja kukkakaupan
tiloissa Hagan Pizza Servi-
ce. Polkupyörähuollon kel-
laritilat ovat varastona, se-
katavarakaupan tiloissa toi-
mii JL Logistics Oy, lyhyt-
tavaramyymälä Molla-Mai-
jan tiloissa on Pizza Kebab
Pippuri ja Suomalaisen
Säästöpankin tiloissa T:mi
Sairaanhoitaja (AMK) To-
mi Ihanderin kavitaatiohoi-
tola Asema40. Parturin,
Parturikampaamon ja Kam-
paamo Sirpa Niemisen ti-
loissa saattoi olla parturitoi-
mintaa tuolloinkin. Mäntsä-
län leipomon, NordPine
Oy:n, EagleTimber'in ja Si-
lenius Oy:n paikalla aina-
kin oli aivan muita liikkei-
tä. Nuijamiestentiellä Ale-
pan tiloissa toimii 4TH
Gennit Oy. Osuuspankin
konttorin tiloissa toimii kis-
sahoitola CatVet. Poutun-
tiellä sekatavarakaupan ti-
lat ovat kultasepän jäljiltä
tyhjillään. Ilkantiellä Ilkan-
tien Lihan myymälätilassa
toimii Terveyshoitola Sca-
lenius, R-kioskin tiloissa
Kauneushoitola Eliisa
Kauppila, verhoomon tilat
ovat autotallina, suutarin ti-
lat varastoina ja Nesteen
huoltoasema-kahvila-myy-

mälän paikalla valmistu-
massa olevia kerrostaloja.

Thalian aukion tuntu-
massa kirkon ja yhteiskou-
lun välillä oli vielä 1990-lu-
vulla 36 aktiviteettia, vaik-
ka silloinkin sieltä olivat jo
muuttaneet pois "lippulai-
vat", kymmennäyteikku-
nainen HOK, Primulan
kahvila, RAKE:n rauta-
kauppa, Seppälä ja H. H.
Hultin erikoislihakauppa.

Helsingin kiinteistölau-
takunnan jäsenen (sd) An-
na Mäenpään kirjoituksen
Haagalaisessa 6.2.2008
Terveisiä Portosta mukaan
"…alueen historian johdos-
ta täällä on palveluita koh-
tuullisen hyvin. Toki täällä-
kin olisi tilaa muutamalle
kahvilalle tai ruokaravinto-
lalle". Edellä esitetystä
luettelosta voi etsiä lähipal-
veluita kansaneläkettä naut-
tivalle ja rollaattorilla hur-
jastelevalle santavuorelai-
selle. Hän saattaa uneksia
Haagan räntäsateessa au-
rinkoisen Porton katukah-
viloista, joita kaivattaisiin
Senaatintorin-Kauppatorin
ympäristöönkin. 

Kaupunki on ottanut
hoitaakseen alueen kadut
ja jalkakäytävät kiinteistö-
veroa vastaan. Katuja ei au-
rata talvisaikaan kaikkien
pyryjen jälkeisinä siivous-
päivinä. Jalkakäytäviä hoi-
detaan paremmin. Kaikille
jalkakäytäville eivät koneet
mahdu, varsinkin kun säh-
kölaitos on pystyttänyt San-
tavuorentielle uudet valai-
sinpylväät aivan kapean jal-
kakäytävän reunaan. Oman
talviongelmansa muodosta-
vat rakentamattomat Ilkan-
tien ja Tunnelitien kapeat
jalkakäytävät välillä Metsä-
läntie – Haagan Pappilan-
tie, varsinkin kun Etelä-
Haagassa ei ole katujen tal-
vikunnossapitoa ja juuri
Tunnelitien tuntumassa
ovat useimmat Santavuoren
"lähipalvelut". Edellä mai-
nitussa Haagalainen
1/2008-lehdessä jopa sa-
malla sivulla oli liikenne-
suunnittelija Pirjo Koivu-
sen kirjoitus "Haagan lii-
kenneturvallisuutta paran-
netaan". Sen mukaan Palo-
kaivonaukiolle ja Metsä-
läntien – Ilkantien liitty-
mään rakennetaan kierto-
liittymät ja niiden välille
pyörätie ja ihan oikeat jal-
kakäytävät. Toteutus luva-
taan vuoden 2012 loppuun
mennessä, siis viiden vuo-
den päähän. Jos ja kun kier-
toliittymä on kallis inves-
tointi, herää kysymys, mik-
si naapurissa Kannelmäen
alueella on kuusi tai seitse-
män kiertoliittymää, osa jo-
pa "metsissä" ja Haagan
alueella niitä on toistaisek-
si vain yksi. Olisikohan
Haaga taas väliinputoaja
vai onko kyse "yrmimises-
tä" taannoisten läpiajokiel-
tojen tapaan? 

Pohjois-Haagan väestö
on vahvasti seniorivoittois-

ta. Allekirjoittaneen rapus-
sa, kerrosten kaksi ja neljä,
96- ja 95-vuotiaat asuvat
yksin. Kolmannen kerrok-
sen tuolloin 96-vuotias
muutti vuoden 2008 alusta
Riistavuoreen. Hissiä ei
ole, mutta lähipalvelujen
tarvetta kyllä. 

Johtopäätös: Pohjois-
Haaga ja etenkin Santavuo-
ri ovat väliinputoajia ja alu-
een kehittäminen on pahas-
ti laiminlyöty. Lähes kaik-
kien palvelujen häviäminen
samalta alueelta näyttää
systemaattiselta alasajolta.
Helsingin Sanomien

9.2.2008 mukaan vuoden
2007 lopulla Pohjois-Haa-
gassa kaksioiden keskimää-
räinen neliöhinta oli 500
euroa pienempi kuin Etelä-
Haagassa. Selittävänä teki-
jänä mitä ilmeisimmin ovat
palvelut tai paremminkin
niiden totaalinen puuttumi-
nen. "Ikääntyneiden Hel-
sinki" ei näytä olevan ko-
vinkaan tasa-arvoinen. 

Pentti Lohenoja
Eläkeläinen

Haagalainen vuodesta
1960 ja santavuorelainen

vuodesta 1971
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Monitoimikoneet
Ihmislajin elämän jatkumisen kannalta on ensiar-

voisen tärkeää, että ihminen tai ainakin nainen on ky-
kenevä tekemään useita asioita samanaikaisesti. Vii-
meksi tänään yllätin itseni lukemasta kokouspaperei-
ta, syömästä, selaamasta sanomalehteä ja syöttämästä
lastani. Kaikki toiminnot sujuivat mielestäni kohtuul-
lisesti, lapsi tosin oli melko lailla soseessa tämän toi-
mituksen jälkeen. Kaupassa käydessäni heiluttelen
vimmatusti ostoskärryjä ikään kuin kärry olisi lasten-
vaunu ja tyttäremme nukkuisi siellä. Olen saanut osak-
seni jokusia sääliviä katseita.

Talven aikana villinä vellonut keskustelu kotiäitiy-
den ja töissä käynnin välillä on ollut minulle merkityk-
sellinen. Poliitikkona olen aina puolustanut perheiden
valinnanvapauden lisäämistä. Mahdollisuus lasten
kotihoitoon tulisi olla kaikilla, kuten myös mahdolli-
suus päiväkotihoitoon vanhempien työssäkäynnin ai-
kana. Se mikä sopii yhdelle ei välttämättä sovi toisel-
le. Tämä vanha viisaus pitää paikkansa myös lasten
hoitomuodon valinnassa. Kotihoito tai päiväkotihoito
eivät ole toisillensa vastakkaisia vaihtoehtoja. Useim-
missa perheissä käytetään kotihoidontukea jonkin ai-
kaa, mutta vain harva lapsi on kotihoidossa kolmeen
ikävuoteen saati sitten esikouluikään saakka.

Itse kuuluin niihin ihmisiin, jotka äitiyslomalle jää-
dessään vakuuttelevat palaavansa pikaisesti vanhem-
painvapaan jälkeen työpaikalle. Minulle hymyiltiin
tietävän näköisenä ja käskettiin odottelemaan vauvan
syntymää. Nyt hymyilyttää jo itseäkin. Vanhempain-
vapaa on loppumassa, enkä todellakaan haluaisi vielä
palata töihin. Elämä arjen monitoimikoneena on var-
sin antoisaa.

Yhden pienen lapsen vanhempana nostan hattua
kaikille monilapsisten perheiden vanhemmille. Arjen
pyörittäminen ei todella ole sohvalla makailua. Se vaa-
tii organisaatiokykyä, pitkää pinnaa ja useita käsiä.

Helsingissä kehitetään päivähoitojärjestelmää siten,
että perheiden valinnanvapaus lisääntyy. Päiväkoti,
yksityinen hoito, kotihoito tai vaikka kaikkien yhdis-
telmä ei ole yhtä ja oikeaa tapaa lasten päivähoitoon.
Arvostan suunnattomasti kotiäitejä. Arvostan myös
työssäkäyviä äitejä, sillä arjen monitoimikone jatkaa
usein työpäiväänsä kotona. Kaupungin tehtävä ei ole
sanella perheille sitä, millainen ratkaisu heille sopii.
Päiväkotipaikkoja on nykyistä joustavammin tarjotta-
va siellä, missä niitä tarvitaan. Kotihoidontukea tullaan
korottamaan elokuun alusta, jotta mahdollisimman
monella olisi halutessaan mahdollisuus hoitaa lapsen-
sa kotona. Myös yksityisen hoidon tuki nousee.

Taantumasta huolimatta meillä on oikeus laaduk-
kaaseen ja hyvään päivähoitoon, oli sen muoto millai-
nen tahansa.

Laura Räty
Lääkäri

Kaupunginvaltuutettu, 
kaupunginhallituksen jäsen (kok)

8 kk ikäisen tyttövauvan äiti

Santavuoren (lähi)palvelut
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