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Perusopetuslain mukaan kuntien on tarjottava pie-
nimmille koululaisille eli ensimmäisen ja toisen
luokan oppilaille iltapäivätoimintaa. Harkinnan
mukaan voidaan tarjota myös aamupäivätoimin-
taa. Helsingissä tarjotaan iltapäivätoimintaa, mut-
ta aamupäivätoimintaa ei kaupungin toimesta ole
järjestetty.

Iltapäivätoiminta on Helsingissä järjestetty lu-
kuisten toimijoiden yhteistyönä. Suurin palvelun-
tarjoaja on kaupunki, joka tarjoaa iltapäivätoimin-
taa lähinnä leikkipuistoissa ja vähäisissä määrin
myös kouluissa. Seurakunnat ja erilaiset seurat
järjestävät monenlaista ja erittäin suosittua ilta-
päivätoimintaa. Tarjonta on tällä hetkellä moni-
naista ja perheet ovatkin saaneet melko joustavas-
ti valita itselleen sopivan palvelumuodon.

Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota lap-
sille mahdollisuus turvalliseen ja aktiiviseen ilta-
päivän viettoon. Varsinkin ekaluokkalaisilla kou-
lupäivien pituus voi jäädä vain muutamaan tun-
tiin. Tällöin iltapäivät ovat pitkiä, turvattomia ja
jopa yksinäisiä ilman ohjattua toimintaa. Työelä-
män vaatimukset eivät aina kohtaa perhe-elämän
odotuksia. Helsinkiläisten lasten vanhemmista
suuri osa käy töissä kodin ulkopuolella. Täysipai-
noinen osallistuminen työelämään ei onnistu il-
man laadukasta, turvallista ja luotettavaa iltapäi-
vätoimintaa.

Viimesyksyisen tilaston mukaan n. 6.100 hel-
sinkiläistä lasta oli iltapäivätoiminnan piirissä. 66
% toiminnasta oli kaupungin, 9 % seurakuntien ja
25 % erilaisten seurojen järjestämää. Kaupungin
järjestämä toiminta oli lähes yksinomaan leikki-
puistotoimintaa. Leikkipuistojen iltapäivätoimin-
nassa oli n. 2.500 lasta ja kouluissa järjestetyssä
iltapäivätoiminnassa oli vain n. 500 lasta.

Leikkipuistotoiminta on Helsingin ylpeys.
Meillä on lähes 100 leikkipuistoa, joissa on laajat
ja hyvät ulkoilumahdollisuudet. Lisäksi puistoissa
on sisätilat ruokailua ja pienimuotoisempaa toi-
mintaa varten. Missään muussa suomalaisessa
kaupungissa ei ole näin kattavaa leikkipuistover-
kostoa. Puistoissa on iltapäivisin kahdenlaista toi-
mintaa: lakisääteistä iltapäivätoimintaa ja avointa
iltapäivätoimintaa. Lakisääteinen iltapäivätoimin-
ta on tarkoitettu eka- ja tokaluokkalaisille. Avoi-
meen iltapäivätoimintaan saavat osallistua kaikki
lapset. Lakisääteisen toiminnan ryhmät ovat valta-
van suuria jopa 80 lapsen kokoisia.

Leikkipuistojen ongelmana pienten koululais-
ten näkökulmasta on välimatka koulun ja puiston
välillä. Helsinki on suurkaupunki ja liikkuminen
täällä vaatii usein isojenkin teiden ylitystä. Vaikka
puistot sijaitsevatkin yleensä koulujen läheisyy-
dessä, on mielestäni kohtuutonta, että pienet kou-
lulaiset siirtyvät koulun jälkeen leikkipuistoon it-
senäisesti iltapäivätoimintaa varten.

Mielestäni lakisääteistä iltapäivätoimintaa on
järjestettävä kouluissa. Toiminnan ohjaajina voi-
sivat luontevasti toimia esim. koulunkäyntiavus-
tajat. Oma koulu on lapselle tuttu paikka eikä vaa-
rallista siirtymistä iltapäivähoitoon tarvittaisi.
Leikkipuistojen ryhmäkoot ovat nykyisellään ai-
van liian suuria. Valtavissa ryhmissä pienimmät
koululaiset jäävät helposti isompien jalkoihin.
Leikkipuistoissa tapahtuva iltapäivätoiminta so-
veltuukin mielestäni paremmin hieman vanhem-
mille koululaisille.

Laura Räty
kaupunginvaltuutettu

sosiaalilautakunnan vpj.

Iltapäivätoiminta
kouluihin

”Kukaan ei tullut lähelle.
Kukaan ei tullut minuun.
Olin kirjoitusten jälkeen
ajautunut erilaisiin laitati-
loihin, eroavan miehen ve-
neeseen, sivukirjastoon ja
vanhanpiian yksiöön.”
(Kreetta Onkeli: Beige,
2005)

Kreetta Onkelin pie-
noisromaanin Beige alaot-
sikkona on Eroottinen ke-
sä Helsingissä. Tarinan
kertojana on nuori nainen,
Vappu, joka kirjoitusten
jälkeen lähtee maailmalle,
kesätöihin Helsinkiin.
Vappu on traaginen hah-
mo. Hän katselee maail-
maa ja ihmisiä oman köm-
pelyytensä läpi. ”Leukani
oli mitätön, kaula alkoi
alahuulesta ja kananrintai-
nen, hallitsematon vartalo-
ni oli ruma ilman läskejä-
kin.” Vappu haluaisi olla
jotain muuta, haluttu ja hi-
moittu, mutta hän ajautuu

vain kohti beigeä, mitään-
sanomatonta. Odotettu ke-
sätyökin osoittautuu tyl-
säksi työksi sivukirjastos-
sa. Iloisen eroottisen Hel-
singin syke on kaukana
siitä ajasta ja paikasta.

Kiinnostavaa haagalais-
ten kannalta on se, että kir-
jailija Kreetta Onkeli on
ihan oikeasti piipahtanut
kesätöissä Pohjois-Haagan
kirjastossa. Ja kyllä, Bei-
gestä tunnistaa kirjaston
tilaa ja tunnelmaakin. Va-

pun näkökulmasta kirjasto
vaikuttaa ankealta ja työ
kummalliselta. Kirjailija
on tarkkanäköisesti poimi-
nut metallikaapit ja keltai-
sen ikkunattoman taukoti-
lan, työtoveritkin kuvail-
laan karikatyyrimäisin ve-
doin. Olisiko siis syytä
närkästyä?

Kirjailijat ovat kautta
aikain vihastuttaneet luki-
joitaan. Suomessa tunne-
tuin kirjasota taitaa olla
Hannu Salaman Juhannus-
tanssien ympärillä käyty
väittely joka päätyi raastu-
paan asti. Tyypillistä on
se, että lukija sekoittaa kir-
jailijan ja kertomuksen
kertojan. Beigen Vappu ei
ole kuitenkaan Kreetta
Onkeli. Se mitä Vappu nä-
kee ja tuntee on hänelle
sallittu. Nuoren naisen ki-
vuliaassa elämäntilantees-
sa suorat portaat vääntyvät
psykoottisiksi kierrepor-

taiksi, työtoverit kieroiksi
kyttääjiksi.

Ei voi kuitenkaan kiis-
tää Onkelin havaintojen
terävyyttä. Pohjois-Haa-
gan kirjasto vaatii pikaista
kunnostusta. Tila ei ole
sellainen virkistyksen ja
tiedon olohuone, jonka
haagalaiset ansaitsisivat.

Jos suunnitelmat etene-
vät kuten on tarkoitus,
Pohjois- Haagan kirjaston
kunnostustyöt alkavat vie-
lä tämän vuoden puolella.

Sitä ennen toivomme,
että saamme kirjailijavie-
raan. Itseironiaan kykene-
vä henkilökunta on kutsu-
nut Kreetta Onkelin kirjas-
toon. Alustava myöntävä
vastaus on jo saatu.

Saara Ihamäki
kirjastonjohtaja

Etelä-Haagan kirjasto
Pohjois-Haagan kirjasto
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Syrjässä elämästä?

Teuvo Pakkalan tien alueen
kaavatyön puitteissa on teh-
ty paljon asukasyhteistyötä.
Asemakaavan suunnittelu-
työryhmä on kokoontunut
kerran kuukaudessa kevääs-
tä lähtien. Tähän mennessä
kokouksia on pidetty kuusi
kertaa. Työryhmään on
kuulunut yhteensä 23 jäsen-
tä, joista yhdeksän on haa-
galaista tai edustaa haaga-
laista yhteisöä, loput jäse-
nistä ovat eri alojen asian-
tuntijoita, virkamiehiä, ark-
kitehtejä, insinöörejä, luon-
nontieteilijöitä. Lisäksi mo-
net alueen asukkaat ovat ot-
taneet yhteyttä kaavoitta-
jiin, ja useita keskusteluja
on käyty heidän kanssaan.

Kaavaluonnos, joka on
laajuutensa vuoksi jaettu
kahteen osaa, suurempaan
länsiosaan ja pienempään
itäosaan, sisältääkin nyt pal-
jon asukkaiden toivomia
asioita. Puretun päiväkodin
tontti Teuvo Pakkalan tie 14
jää puistoksi. Se tulee muo-
dostamaan muuten pinnan-
muodoiltaan mäkisen ja
vaihtelevamaastoisen Idan
puiston tasaisen osan, joka
sijaitsee Teuvo Pakkalan
tien ja Maria Jotunin tien
varren asukkaiden ulottuvil-
la. Toivottavasti vielä puis-
tosuunnittelijat saavat puis-
tolle miellyttävän ilmeen ai-
kaan.

Ida Aalbergin tien var-
teen, tulevaksi Ida Aalber-
gin tie 6:ksi, osoitetaan uusi
rivitalokortteli, johon suun-
nitellaan rivitaloasuntoja
lapsiperheille, jotka näin
voivat käyttää hyväksi Poh-
jois-Haagan leikkipuiston

hienoa tarjontaa. Tältä seu-
dultahan on viime vuosina
lopetettu kolme päiväkotia,
ja leikkipuistoon olisivat
uudet lapset tervetulleita.
Uusi rivitalokortteli raken-
tuu matalahkona kukkulaa
myötäillen siten, että sen tii-
liset tai rapatut julkisivut
saavat nousta enintään 5 m
korkeiksi. Näin se muistut-
taa ostoskeskusta ja Ida
Aalbergin tie 4:n matalaa
siipirakennusta, jossa sijait-
sevalle hoitokoti Eskilille
osoitetaan kaavassa ulkoilu-
piha.

Suunnitelman mukaan
Maiju Lassilan tien pois-
tuu, kun sen ja Eliel Saari-
sen tien väliselle ns. väli-
vyöhykkeelle rakennetaan
pienehköjä pistetaloja ja
matala liikerakennus sa-
malla suurimman osan alu-
eesta jäädessään säilytettä-
vän puustoa alueeksi. Uu-
det noppatalot sijoittuvat
tontin kulmiin siten, ettei-
vät ne tule yhdenkään ole-
massa olevan asunnon ik-
kunan eteen. Pysäköinti-
tonttien katoamisen myötä
poistuvat autopaikat sijoi-
tetaan nykyisen Maiju Las-
silan tien kohdalle.

Pohjois-Haagan keskei-
selle puistolle annetaan vi-
ralliseksi nimeksi Ida Aal-
bergin puisto. Kutsu-
manimenä käytetään edel-
leen Idan puistoa.

Poutuntien ja Eliel Saa-
risen tien väliin suunnitel-
laan asuinkorttelia Marjat-
ta-koulun henkeen. Siinä
on itäreunassa yhdistetty
kerros- ja rivitalo, ja muu-
alla rivitaloja. Kallio Nui-

jamiestentien varressa py-
ritään säilyttämään.

Melusuojaus

Melusuojauksesta on kaava-
työn kuluessa tullut yksi kes-
keisimpiä asioita ja samalla
tärkeimpiä asuinympäristön
laatuun vaikuttavia tekijöitä.
Rakentamalla toimistotalo-
muuri Hämeenlinnanväylän
varteen pystytään paranta-
maan mm. Teuvo Pakkalan
tien itäpuolisen asuinkortte-
lin ja Hämeenlinnanväylän
viereisen alueen melutasoa
huomattavasti.

Ramppiin 
Hämeenlinnan-
väylältä 
varauduttava
Helsingin yleiskaavassa,
jonka kaupunginvaltuusto
hyväksyi 2002, on tälle
kohdalle merkitty suuntais-
liittymä pohjoiseen, mikä
tarkoittaa ramppia Eliel
Saarisen tieltä pohjoiseen
suunnilleen nykyisen huol-
toaseman itäpuolelta. Vaik-
ka ramppia ei ole vielä
suunniteltu, olisi siihen va-
rauduttava asemakaavassa.
Joitakin päiviä ennen tämän
jutun kirjoittamista saatiin
tieto, että ainoa aikaisem-
min laadittu luonnos ko.
rampista ei ole riittävä, vaan
tarvitaan lisätilaa. Tämä
saattaa aiheuttaa muutoksia
ainakin kaavaluonnoksen
itäosaan. Toivottavasti uu-
det luonnokset saadaan val-
miiksi ennen keskusteluti-
laisuutta, jos ei, joudutta-
neen järjestämään vielä ker-

ran kaavaluonnoksen nähtä-
villä olo.

Keskustelutilaisuus
ja nähtävillä olo

Keskustelutilaisuus ase-
makaavaluonnoksesta jär-
jestetään torstaina 22.9.
2005 klo 18 Kuutio Audito-
riossa, Nuijamiestentie 7. 

Kaavan valmistelija on ta-
vattavissa samassa paikassa
klo 17 lähtien ja kaupunki-
suunnitteluvirastossa sopi-
muksen mukaan. Tilaisuu-
desta on ilmoitettu erillisillä
kutsuilla kaikille lähiasuk-
kaille.

Asemakaavaluonnokset
ja muu valmisteluaineisto
on esillä 19.9.–7.10. 2005
Pohjois-Haagan opetus-
pisteen aulassa, Näytteli-
jäntie 14 ja kaupunki-
suunnitteluvirastossa,
Kansakoulukatu 3, 4. krs
sekä www.hel.fi/ ksv (koh-
dassa ”Nähtävänä nyt!”).

Mielipiteet suunnittelun
lähtökohdista ja osallistu-
mis- ja arviointisuunnitel-
masta pyydetään toimitta-
maan viimeistään 7.10. 2005
kirjallisesti osoitteeseen kau-
punkisuunnitteluvirasto, kir-
jaamo, PL 2100, 00099 Hel-
singin kaupunki, (käynti-
osoite: Kansakoulukatu 3),
faksilla 1694445, sähköpos-
tilla: kaupunkisuunnitte-
lu@hel.fi tai suullisesti kaa-
van valmistelijalle.

Päivi Sarmaja
Haagan asemakaava-

arkkitehti
Helsingin kaupunki-

suunnitteluvirasto

Teuvo Pakkalan tien alueen
asemakaavaluonnos valmistumassa

Puretun päiväkodin tontti puistoksi, Ida Aalbergin 
tien varteen rivitaloja, Maiju Lassilan tien välivyöhykkeelle

säilytettävän puuston alueet ja pienehköjä taloja


