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Teuvo Pakkalan tien alueen
asemakaavan muuttami-
seen tunnetaan suurta kiin-
nostusta, jos on jotain päät-
teleminen Helsingin kau-
punginsuunnitteluviraston
22. maaliskuuta Pohjois-
Haagan yhteiskoululla jär-
jestämän keskustelutilai-
suuden osanottajamäärästä.
Pitkälti yli sata pohjoishaa-
galaista ahtautui koulun
ruokalaan, jossa näki huo-
nosti alustajien esittämiä
karttoja tai kuvia ja kuuli
vielä huonommin. Jo toisen
kerran asian tiimoilta pide-
tyn tilaisuuden puitteet oli-
vat kehnot.

Edellisessä Haagalaisen
numerossa esiteltiin laajasti
kaavailuja ns. Teuvo Pak-
kalan tien alueen asema-
kaavan muuttamisesta ja
sen taustalla olevista sei-
koista. Ensimmäinen asu-
kastilaisuus asiasta järjes-
tettiin jo kesäkuussa 2003
ja sen yhteydessä tehdyn
kyselyn sekä tilaisuuden
jälkeen tulleiden komment-
tien yhteenveto on luetta-
vissa ko. Haagalaisen jutus-
ta, jonka kirjoitti alueen
asemakaavaa valmisteleva
kaavoitusarkkitehti Päivi
Sarmaja. Hän esitteli pe-
rusteellisesti asukaskyselyn
tuloksia ja erityisesti muu-
toshankkeen taustaa myös
tässä maaliskuun tilaisuu-
dessa.

Asemakaavan muuttami-
sen taustalla on alueelta pu-
retun päiväkodin rakennus-
oikeuden ottaminen käyt-
töön, toimistotornien raken-
taminen Hämeenlinnantien
varteen ja Eliel Saarisen
tien varteen asuintalojen ra-
kentamisen aikoihin 1970-
ja 1980-lukujen vaihteessa
jääneiden pienten tonttien
mahdollinen käyttäminen
täydennysrakentamiseen.
Yleisenä taustana on koko
kaupungissa vallitseva suu-
ri tonttipula, joka pakottaa
kaikkien rakentamismah-
dollisuuksien käyttämiseen.

Aikataulullisesti asiat
etenevät niin, että ilmeisesti
jo tulevan syksyllä ensim-
mäinen kaavaehdotus olisi
valmiina kommentteja var-
ten.

Alueen liikennejärjeste-
lyjen muutoksia esitteli lii-
kennesuunnittelija Pirjo
Koivunen, joka kertoi mm.
jokerilinjan bussien liiken-
nöinnin olevan täysimää-
räistä elokuusta 2006 alka-
en. Raideliikennettä varteen
säilyy edelleen varaus Eliel
Saarisen tiellä, vaikka rai-
dejokerin tulo siirtyneekin
pitkälle tulevaisuuteen. Hä-

meenlinnanväylälle on
Eliel Saarisen tien kohdalle
suunniteltu pientä liittymää,
jossa rampit, eräänlaiset
”viikset”, johtaisivat alas,
pohjoisesta tulevan liiken-
teen osalta Pohjois-Haagan
puolella ja etelästä päin tu-
levan liikenteen osalta Pirk-
kolan puolella. Hämeenlin-
nanväylän varteen suunni-
tellut toimistotalot saisivat
oman katuyhteytensä ja ne
toimisivat myös meluestee-
nä asuintalojen ja vilkkaan
Hämeenlinnanväylän välil-
lä.

Projektipäällikkö Kirsi
Pitkäranta Ramboll Fin-
land Oy:stä esitteli puoles-
taan tutkimustuloksia, jotka
liittyvät Teuvo Pakkalan
tien alueen aikaisempaan
käyttöön ampumaratana.
Maaperää on tutkittu perus-
teellisesti ja siitä on löydet-
ty mm. kuparia, sinkkiä, an-
timonia, lyijyä ja kadmiu-
mia. Näistä haitallisimman
aineen, lyijyn pitoisuudet
ylittävät raja-arvot ja nykyi-
seen tapaan alueen saastu-
neet osat olisi puhdistettava
kuorimalla pois maata ja
tuomalla puhdasta tilalle.
Suurin osa haitallisista ai-
neista on ampumaradan
taustavallissa ts. jyrkässä
rinteessä alueen perällä.
Puhdistettavaa maa-alaa ar-
vioidaan olevan noin heh-
taari ja vaihdettavaa maata

4000 m3.
Käydyssä keskustelussa

mielipiteet olivat hyvin
vaihtelevia. Useat puheen-
vuorot olivat yleensäkin
kaikkea rakentamista vas-
taan ja ”puistoiksi” miellet-
tyjen alueiden säilyttämisen
kannalta. Kertoipa joku ai-
kanaan luvatun, että Haaga
on valmiiksi rakennettu ei-
kä sinne enää mitään tule.
Asiallisemmat pohdinnat
liittyivät epäilyihin lisära-
kentamisen ja erityisesti
toimistotalojen aiheutta-
maan liikenteen kasvuun ja
parkkitilan loppumiseen.
Mahdollisten rakennetta-
vien liiketilojen muuttumis-
ta keskiolutkuppiloiksi pe-
lättiin myös kuten rakennet-
tavien talojen tulemista lii-
an korkeiksi ja alueen tule-
mista liian ahtaaksi. Päivä-
kodin purkamisen vapautta-
man rakennusoikeuden
käyttämistä jossain muualla
alueen sisällä pohdittiin ja
se tuntui saavan kannatusta-
kin.

Yllättäen vain parissa pu-
heenvuorossa oltiin kiin-
nostuneita alueen aikaisem-
man ampumaratakäytön
mahdollisesti aiheuttamista
terveysriskeistä. Joku sen-
tään peräsi tutkimusta
asiasta.

Selkeää kiinnostusta
Eliel Saarisen tien varren
pienten tonttien rakentami-

seen näyttää olevan ne
omistavien asunto-osake-
yhtiöiden taholla. Tämä ei
ole ihme, yhtiöiden talojen
tulevaisuudessa vaatimat
putkisto-, julkisivu- ja muut
korjaukset olisi kätevää ra-
hoittaa pikkutonttien myyn-
nistä saaduilla varoilla. Näi-
den osalta omistajan kanta
onkin ratkaiseva myös ase-
makaavan muuttamisen
osalta.

Kaiken kaikkiaan kes-
kustelutilaisuus oli ilmeisen
hyödyllinen niin alueen
asukkaiden ja kaupungin-
suunnitteluvirastonkin kan-
nalta. Nyt kahden pidetyn
keskustelutilaisuuden ja
Haagalaisessa olleiden pe-
rusteellisten juttujen jäl-
keen suunnitelmat ovat var-
masti tulleet tutuiksi niille,
jotka asioita jaksavat seura-
ta. Valitettavasti näistä kes-
kustelutilaisuuksista niin
kuin kaikista muistakin alu-
eella pidetyistä puuttui tär-
keä intressiryhmä, nimittäin
ne uudet haagalaiset, jotka
uusiin asuntoihin muuttaisi-
vat ja ne liikeyritykset, jot-
ka toisivat työpaikkoja ja si-
tä kautta ehkä uusia palve-
lujakin alueelle. Vastustus-
ta kaikelle rakentamiselle ja
alueen kehittämiselle näyt-
tää löytyvän, puolestapuhu-
jat useimmiten puuttuvat.
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Haagalainen toimittaja Tuu-
la-Maria Ahonen perusti
viitisen vuotta sitten Roska
päivässä -liikkeen, jonka pe-
rusideana on, että siihen kuu-
luva nostaa maasta kerran
päivässä roskan ja rekrytoi
myös ystäviään liikkeeseen.
Liike ei ole yhdistys, jolla
olisi järjestynyt organisaatio,
vaan ajattelu- ja toimintata-
pa, joka en levinnyt kaikille
mantereille liikkeen nettisi-
vujen ja keskustelupalstan
avulla.

– Kun mummo tulee ky-
lään, Helsingin täytyy näyt-
tää siistiltä, sanoi Ahosen 12-
vuotias Ilona-tytär huhti-
kuussa 2000. Nämä sanat
käynnistivät maailmanlaajui-
sen Roska päivässä -liikkeen.

Yhdessä Ilonan ja tämän
pikkusisko Iisan kanssa Tuu-
la-Maria Ahonen ryhtyi ke-
räämään lähimetsästä roskia
Pohjois-Haagassa. Jonkun
ajan kuluttua he kuitenkin
huomasimme, että jo pienen
lähimetsän roskien määrä on
liian suuri kolmelle. Tästä
syntyi ajatus saada myös
muut keräämään roskia, edes
yhden roskan päivässä.
Konkreettisesti liike sai al-
kunsa parista Ahosen sano-
malehtiin kirjoittamasta mie-
lipidekirjoituksesta ja sähkö-

postikeskustelulistojen kaut-
ta levitetystä kutsusta tulla
mukaan.

Muut välittivät kutsua
eteenpäin ja muutamassa
päivässä Roska päivässä -
liikkeellä oli jo jäseniä eri
puolilla Suomea.

Ahosen aviomies teki äi-
tienpäivälahjaksi Roska päi-
vässä -liikkeen kotisivut net-
tiin ja tästä alkoi pian suo-
menkielisen keskustelupals-
tan suosio. Liike laajeni vä-

hin erin maailmanlaajuiseksi
ja nyt sillä on jäseniä kaikilla
mantereilla. Tätä edesauttoi
nettisivujen kääntäminen
englanniksi, jatkossa liike
laajeni muillekin kielialueille
siihen liittyneiden talkoovoi-
min tekemän käännöstyön
voimin.

Nyt Tuula-Maria Ahonen
on huolissaan koirien jätök-
sistä, jotka pian kevään tul-
lessa paljastuvat lumen alta.

– Kerään oman koiram-

me jätökset, ja joskus mui-
den koirien jätöksiä. Ei ole
kivaa kävellä koiran jätösten
keskellä. Olen kerran kaatu-
nut selälleni, kun liukastuin
koiran jätökseen, ja tiedän
muitakin, joille on käynyt sa-
moin. Olisiko mahdollista,
että koirien omistajat itse ot-
taisivat ympäristövastuunsa
oman koiransa jätöksistä?

– Maassa oleva rikottu la-
si aiheuttaa koirille pahoja
tassuhaavoja. Toivoisin
eläinten ystävien ajattelevan
tätä, ennen kuin rikkovat la-
sia.

– Kun keräämme päivit-
täisen roskan, ympäristöm-
me pysyy siistinä ja myös
eläimille turvallisena. Toi-
vottavasti ajan mittaan Ros-
kaliike on tehnyt tehtävänsä,
eikä kukaan enää heitäkään
roskia.

Roska päivässä -liikkeen
kotisivut löytyvät osoittees-
ta: www.koti.welho.com/
jpeltora/roskaliike.html

Haagassa syntynyt Roska päivässä 
-liike toimii kaikilla mantereilla

Projektipäällikkö Kirsi Pitkäranta kertoi alueen ampuma-
ratakäytön maahan jättämistä raskasmetalleista ja niiden
poistamisesta.

Tuula-Maria Ahonen perusti Roska päivässä -liikkeen ja
toivoo nyt koirien ulkoiluttajien siivoavan lemmikkiensä
jäljet kuten hän Iineksen.

Kokoontumispaikat ovat 
Huopalahden kirkon piha ja Laajasuontien

urheilukentän portti.
Molemmista saat siivousvälineitä.

Ota omat hanskat mukaan!

Tule siivoustalkoisiin!
Kom till städtalko!

Siivoustalkoot 
Etelä-Haagassa

11.5. klo 17.00 alkaen

Etelä-Haagan ja Kivihaan 
XVIII aluefoorumi

Turvallisuusfoorumi
12.5. klo 19.00–20.30

Haagan VPK:n talolla, Kylänevankuja 5

Projektijohtaja Mikko Virkamäki kertoo turval-
lisuuskyselyn tuloksista

Keskustellaan turvallisuudesta
Kahvitarjoilu

Riistavuoren palvelukeskus,
Isonnevantie 28, Etelä-Haaga

Näyttelyssä on esillä metalligrafiikkaa viideltä teki-
jältä: Sirpa Hämppi, Maiju Kaila, Liisa Knuts-Al-

ho, Kirsi Pelto- Aho ja Pirjo Pietilä.
Tekijät ovat työskennelleet 

Avoimessa Ateljeessa Oulunkylässä.
Avoinna 29.4.–30.5. ma–pe 8–19, la–su 8–16.

Vapaa pääsy

Kehityskelpoiset-ryhmän
taidegrafiikan näyttely


