
Sunnuntaina 25. syyskuuta
järjestettiin Keskuspuistos-
sa läntisen Helsingin par-
tiolaisten yhteinen suden-
pentukilpailu. Leikkimieli-
sessä kilpailussa seikkail-
tiin merirosvohengessä. Ta-
voitteena oli selviytyä teh-
tävistä ja päästä Kapteeni
Mustaparran miehistöön.
Kaikkiaan tapahtumaan
osallistui yli sata sudenpen-
tua eli 7–10 -vuotiasta par-
tiolaista. Haagan Sirkut -
lippukunnasta mukana oli
ryhmä nimeltään Klovni-
kalat.

Kilpailun reitti kulki
Keskuspuiston teillä ja po-
luilla ja sen varrella tehtiin
monenlaisia merirosvoai-
heisia tehtäviä. Lähdössä
ommeltiin silmälappu, jota
monet pitivät päässä maa-
liin saakka. Rasteilla mm.
valmistettiin merirosvolei-

pä, arvioitiin kapteenin ikää
ja aarrearkun painoa sekä
muisteltiin, mitä esineitä
yön aikana leiripaikalta oli
hävinnyt.

Vuoden partiossa toimi-
neet Klovnikalat olivat nyt
ensimmäistä kertaa kisaa-
massa. Parhaina tehtävinä
he pitivät esterataa ja ensi-

apua, vaikka jälkimmäinen
ei tyttöjen mukaan mennyt-
kään aivan nappiin. Kilpai-
lussa he sanoivat oppineen-
sa kartan lukua ja yhteistyö-
tä. Sen verran hauskaa heil-
lä oli, että ensi vuonna he
haluavat lähteä uudelleen.

Hanna Siltanen

Kaavaluonnoksessa pu-
retun päiväkodin tontti
Teuvo Pakkalan tie 14 jä-
tetään puistoksi, joka tulee
muodostamaan muuten
pinnanmuodoiltaan mäki-
sen Idan puiston tasaisen
osan Teuvo Pakkalan tien
ja Maria Jotunin tien var-
ren asukkaiden ulottuville.

Ida Aalbergin tien var-
teen, tulevaksi Ida Aalber-
gin tie 6:ksi, on suunnitel-
tu uusi rivitalokortteli, jo-
hon kaavaillaan rivitalo-
asuntoja erityisesti lapsi-
perheille, koska vieressä
on sopivasti Pohjois-Haa-
gan leikkipuiston. Uusi ri-
vitalokortteli rakentuu ark-
kitehdin mukaan matalah-
kona kukkulaa myötäillen
ja sen tiiliset tai rapatut
julkisivut saavat nousta
enintään 5 metrin kor-
kuisiksi. Tarkoitus on, että
se muistuttaisi ostoskes-
kusta ja Ida Aalbergin tie
4:n matalaa siipirakennus-
ta.

Suunnitelman mukaan
Maiju Lassilan tien pois-
tuisi, kun sen ja Eliel Saa-

risen tien väliin rakenne-
taan pienehköjä pistetaloja
ja matala liikerakennus.
Suuri osan alueesta jäisi
kaavaluonnoksessa met-
säksi. Uudet ”noppatalot”
on luonnoksessa sijoitettu
tontin kulmiin siten, ettei-
vät ne tule kenenkään ik-
kunan eteen. Näiden nyt
pysäköintipaikkoina ole-
vien tonttien autopaikat si-
joitetaan nykyisen Maiju
Lassilan tien kohdalle. Nä-
mä tontin ovat asunto-osa-
keyhtiöiden omistamia.

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.

Jos kaavaluonnos aika-
naan toteutuu on eräs sen
näkyvimpiä aikaansaan-
noksia toimistotalomuuri
Hämeenlinnanväylän vie-
reen. Sen lisäksi, että kau-
punki tienaa näistä muka-
vasti hyötyvät Teuvo Pak-
kalan tien asukkaat liiken-
teen melun vaimentumi-

sessa.
Kaavaluonnoksen on-

gelmista ehkä merkittävin
sijoittuu Hämeenlinnan-
väylän varteen, koska Hel-
singin yleiskaavassa vuo-
delta 2002 on em. toimis-
totornien kohdalle merkit-
ty suuntaisliittymä pohjoi-
seen, mikä tarkoittaa
ramppia Eliel Saarisen
tieltä pohjoiseen suunnil-
leen nykyisen huoltoase-
man itäpuolelta. Vaikka
ramppia ei ole vielä suun-
niteltu olisi siihen varau-
duttava asemakaavassa.
Näyttää myös siltä, että

ramppi ei Haagan puolella
sopisi sille varattuun ti-
laan. Liikennesuunnitteli-
jat tutkivat parastaikaa,
miten asemakaavaluon-
noksen liikenneratkaisu
saataisiin toimivaksi. Tä-
mä tarkoittaa ehkä sitä, et-
tä laajaa ramppivarausta ei
välttämättä tule. Toimisto-
tornien melusuojavaiku-
tusta pidetään nimittäin
huomattavan tärkeänä.

Tilaisuudessa käydyssä
keskustelussa monet asiat
näyttivät mietityttävän
asukkaita. Jotkut pitivät
yleensäkin uudisrakenta-

mista alueella tarpeettoma-
na, toiset pelkäsivät näkö-
alojensa puolesta. Kovin
kiihkeitä puheenvuorot ei-
vät kuitenkaan olleet, min-
kä voinee tulkita niin, että
aikaisemmissa kahdessa ti-
laisuudessa esitettyjen aja-
tusten on nyt todettu riittä-
vässä määrin menneen lä-
pi. Ehkä selkeimmin vas-
tustettiin Hämeenlinnan-
tien liittymää tälle kohdin.
Toisaalta kaavaehdotusta
puoltaviakin puheenvuo-
roja kuultiin, eikä ihme on-
han parille alueen asunto-
osakeyhtiölle tulossa kaa-

van muutoksen myötä
mahdollisuus kohentaa ta-
louttaan vaikka tarpeellis-
ten peruskorjausten teke-
mistä silmällä pitäen.

Kyseessä on korostetus-
ti vielä kaavaluonnos, jo-
hon tulee vielä pienehköjä
muutoksia ennen sen hy-
väksymistä. Kaupungin eri
hallinnonaloilla lienee
myös vielä tarvetta hioa
suunnitelmiaan yhteen ja
mm. ratkaista miten kier-
tää laillisesti yleiskaavan
ramppivaraus.
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Teuvo Pakkalan tien alueen
asemakaavaluonnos esiteltiin

Tältä näyttää Teuvo Pakkalan tien alueen asemakaavaluonnos. Siihen tulee vielä pieniä muutoksia ennen sen lopullis-
ta hyväksymistä.

Mitä partio on?
Partio on vastavoima ”Miks mun pitäis?” ja ”Ei kuu-
lu mulle!” -asenteille. Partiossa välitetään ja muute-
taan välittäminen käytännön teoiksi. Partiossa toimi-
taan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Oh-
jelmassa on tärkeää, että saa tehdä itse. Siihen osallis-
tuvat pienimmätkin partiolaiset: vastuun antaminen
nuorille on partion perusidea. Partioon kuuluu seik-
kailua ja elämyksiä, jotka kasvattavat tervettä luotta-
musta omiin kykyihin. Ryhmässä oppii toisaalta
myös, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea eikä ole
olemassa parasta partiolaista.

Lisää tietoa partiosta www.partio.fi

Sudenpennut seikkailivat
Kapteeni Mustaparran jäljillä

Klovnikalat tutustumassa tulevaan rastitehtävään. Kuva Hanna Siltanen.

Teuvo Pakkalan tien alueen täydennysra-
kentamiseen tähtäävä kaavaluonnos esi-
teltiin 22. syyskuuta Kuutio Auditoriossa
Nuijamiestentiellä pidetyssä asukastilai-
suudessa. Kaavan valmistelija, arkkitehti
Päivi Sarmaja Helsingin kaupunkisuun-
nitteluvirastosta oli tilaisuuden pääosas-
sa, mutta samalla kuultiin myös uusista
liikennejärjestelyistä ja alueen ampuma-
ratakäytön haittojen poistamisesta maa-
massoja vaihtamalla. Yleisöä tilaisuudes-
sa oli jostakin syystä vain vähän yli 30
henkeä, kiinnostus asian tiimoilta järjes-
tettyihin aikaisempiin tilaisuuksiin on ol-
lut moninkertainen.


