
Pitkällinen asemakaavatyö
Teuvo Pakkalan tien alueel-
la on loppusuoralla. Kes-
kustelutilaisuus asemakaa-
valuonnoksesta järjestettiin
22.9. 2005 Kuutio-Audito-
riossa, jossa paikalla oli
kolmisenkymmentä alueen
asukasta ja suunnittelijoita.
Diplomi-insinööri Kirsi
Pitkäranta esitteli entisen
ampumarata-alueen maan-
puhdistussuunnitelmaa, in-
sinööri Pirjo Koivunen
alueen liikennesuunnitel-
maa ja allekirjoittanut alu-
een kaavaluonnoksia. Kes-
kustelussa mahdollinen
ramppi ja lisärakentaminen
herättivät eniten mielipitei-
tä. Myös pysäköinnistä,
toimistotalojen ja melu-
suojauksen tarpeesta käy-
tettiin puheenvuoroja.

Kaava-aineisto oli nähtä-
villä 19.9.–7.10. 2005, jol-
loin saapui kuusi kirjettä.
Kaikki kirjeen lähettäneet
tulevat saamaan kirjallisen
perustellun vastauksen kau-
punkisuunnittelulautakun-
nan kokouksen jälkeen ke-
säkuun lopulla tai elokuus-
sa.

Kaava-alue on laajuuten-
sa vuoksi jaettu kahteen
osaan: Teuvo Pakkalan tien
länsipuolisen ja itäpuolisen
alueen asemakaavan muu-
tosehdotuksiin. Länsiosa on
suurempi ja siihen kuuluvat
laaja puistoalue ”Idan puis-
to”, Ida Aalbergin tie 4 tont-
ti, asuinkorttelit Maria Jotu-
nin tien ja Maiju Lassilan
tien varrella ja Teuvo Pak-
kalan tien länsipuolella sekä
Eliel Saarisen tie ja sen var-
rella olevat puisto- ja pysä-
köintialueet. Itäiseen osaan
kuuluvat Teuvo Pakkalan
tien itäpuolinen asuinkort-
teli pysäköintialueineen,
huoltoasematontti ja raken-
tamaton vyöhyke Hämeen-
linnanväylän varrella, Eliel
Saarisen tie, sen eteläpuoli-
nen alue Poutuntien varrel-
la, Nuijamiestentie ja Kone
Oy:n toimitalon tontti.

Hämeenlinnan-
väylän ramppi

Asemakaavassa on varau-

duttava ramppiin alas Hä-
meenlinnanväylältä poh-
joisen suunnasta alas Eliel
Saarisen tielle, vaikka
rampin rakentamisesta ei
ole rakennussuunnitelmia,
sillä ramppi on Helsingin
yleiskaavan mukainen.
Usean kuukauden kestä-
neen suunnittelu- ja neu-
vottelukierroksen jälkeen
ramppi on nyt kuitenkin
saatu puristetuksi niin ka-
peaan tilaan, että toimisto-
talomuuri, joka tulee toimi-
maan alueen melusuojana,
mahtuu väylän ja asuin-
korttelin pysäköintialueen
väliin. Tällä kohdalla kul-
kee myös maakaasuputki,
joka joudutaan siirtämään
väylän itäpuolelle.

Uudet asuinkorttelit

Eliel Saarisen tien pohjois-
puolelle on kaavassa osoi-
tettu uusia pistemäisiä
asuin- ja liiketaloja siten,
että ne eivät tule olemassa
olevien asuntojen ikkuna-
näkymien eteen. Poutun-
tien ja Ida Aalbergin tien
varrelle on sijoitettu uudet
asuinkorttelit, jotka sisältä-
vät pääosin rivitaloja. Ase-
makaavan tavoitteena on
sopeuttaa nämä uudet ra-
kennukset mahdollisim-

man hyvin ympäristöönsä,
Poutuntiellä Marjatta-kou-
lun viereen ja Ida Aalber-
gin tiellä 1950-luvun viih-
tyisään kerrostalomiljöö-
seen. As. Oy Ida Aalbergin
tie 4 asukkaiden toivomuk-
sesta on rakentamista siir-
retty etäämmälle yhtiön ra-
kennuksista.

Alueen nimistö

Asemakaavan kautta alue
saa uusia nimiä. Jo vuonna
2003 kyseltiin alueen
asukkailta ehdotuksia Poh-
jois- Haagan keskeisen
puiston nimeksi. Idan puis-
to sai eniten kannatusta.
Asemakaavan muutoksella
katoavat Maiju Lassilan tie
ja Järviluomantie. Maria
Jotunin tieltä länteen Pieta-
ri Hannikaisen tielle johta-
van jalankulkutielle ehdo-
tetaan nimeksi Maiju Las-
silan polku ja sen etelä-
puoliselle puistolle Järvi-
luomanpuisto. Samalla py-
ritään selkeyttämään osoi-
tenumerointia alueella.
Asemakaavatyön yhtey-
dessä on myös keskusteltu
siitä, että Nuijamiestentien
jatkeelle pitäisi saada teat-
teri- tai kirjallisuusaihei-
nen nimi kuten Pohjois-
Haagassa muuallakin. Hel-

singin kaupungin nimistö-
toimikunta käsittelee kaa-
van nimistön kokoukses-
saan toukokuussa.

Mitä seuraavaksi?

Koska muutokset asema-
kaavaan tässä vaiheessa
ovat kuitenkin suhteellisen
vähäisiä, ei nyt järjestetä
uutta nähtävillä oloa eikä
keskustelutilaisuutta. Kaa-
vat tulevat kaupunkisuun-
nittelulautakunnan käsitte-
lyyn kesäkuussa. Jos lauta-
kunta hyväksyy kaavat,
asettaa kaupunginkanslia
ne nähtäville arviolta elo-
kuun aikana. Asemakaava-
ehdotuksen julkisesta näh-
tävillä olosta tiedotetaan
kuulutuksella, joka julkais-
taan Helsingin kaupungin-
valtuuston päättämissä päi-
välehdissä (Helsingin Sa-
nomat, Hufvudstadsbladet,
Kansan Uutiset, Demari ja
Helsingin Uutiset) sekä vi-
raston Internet-sivuilla
(www.hel.fi/ ksv).

Päivi Sarmaja
Haagan asemakaava-arkki-
tehti
Helsingin kaupunki-
suunnitteluvirasto
puh. 169 4312, paivi.sar-
maja@ksv.hel.fi
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Teuvo Pakkalan tien asemakaavan muutosehdotus nykyisessä vaiheessaan.

Teuvo Pakkalan tien alueen
asemakaavaan vähän muutoksia

Politiikassa on aina helpompi puhua konkreettisista
asioista, kuten teiden rakentamisesta tai kuntalii-
toksista. Usein kuitenkin yhteiskunnan syvemmät
ja näkymättömämmät kehityskulut jäävät vähem-
mälle huomiolle.

Tästä on kyse myös lasten ja nuorten pahoin-
voinnin sekä syrjäytymisen lisääntymisestä. Vaik-
ka Suomella menee taloudellisesti erittäin hyvin,
paradoksaalisesti lasten ja nuorten pahoinvointi
vain lisääntyy. Olkoonkin, että lamasta on jo yli
kymmenen vuotta. Tilastojen mukaan mielenter-
veyspalveluiden tarve ja huostaanottojen määrä
kasvavat joka vuosi tasaisen nopeaa vauhtia. Jos-
sain määrin vauhti on jopa kiihtynyt 1990-luvun lo-
pulta lähtien.

Huono-osaisuus ja moniongelmaisuus kasaantu-
vat helposti samoille nuorille. Kyse on monisyises-
tä ongelmasta, joka isoissa Helsingin tapaisissa
metropoleissa on yhä polttavampi. Kaupungin or-
ganisaation kannalta tämä on myös erittäin haas-
teellinen alue. Vastuu lapsiin ja nuoriin liittyvissä
asioissa kuuluu muun muassa opetusvirastolle, so-
siaalitoimelle ja nuorisotoimelle. Jäykähköt raken-
teet eivät helposti taivu uudentyyppisten tilanteiden
edessä. Kaupunkilaisten näkökulmasta sillä ei kui-
tenkaan pitäisi olla merkitystä, minkä viraston
kautta resursseja kierrätetään.

Nyt pitäisikin koota kaikki nuorisopuolen toimi-
jat saman pöydän ääreen tekemään yhteistä poikki-
hallinnollista toimenpide-ohjelmaa lasten ja nuor-
ten asioista. Näin voisimme paremmin vastata ajan
haasteisiin.

Hyvä esimerkki poikkihallinnollisuuden tarpees-
ta on niin sanotut koulupudokkaat. Tällä tarkoite-
taan nuoria, jotka eivät ehkä suorita peruskouluaan
loppuun tai peruskoulun jälkeen eivät hakeudu
minkäänlaisiin jatko-opintoihin. Vuonna 2004 Hel-
singissä oli 47 nuorta, jotka eivät saaneet lainkaan
koulun päästötodistusta. Opetusviraston vastuu
loppuu oppivelvollisuuteen. Kuitenkin usein jo täs-
sä vaiheessa opetuspuolella on nähty paljon vaivaa
sen eteen, miten nuoret pääsisivät elämässä eteen-
päin ja löytäisivät oman paikkansa. Hyvän alun jäl-
keen tarvitaan vielä laaja tukiverkosto, josta olisi
hyvällä virastojen välisellä yhteistyöllä kannettava
vastuuta.

Ylipäätään lasten ja nuorten hyvinvoinnin tur-
vaaminen on edellytys niin Helsingin kuin koko
kansakunnan menestymiselle tulevaisuudessa.
Suomen väestö vanhenee Euroopassa nopeinta
vauhtia. Lasten määrä vähenee ja yli 65-vuotiaiden
osuus kasvaa nopeasti. Suomella ei ole inhimilli-
sesti eikä taloudellisesti varaa siihen, että lasten ja
nuorten pahoinvointi kasvaa. Investointi näihin
asioihin on varma satsaus tulevaisuuteen.

Riina Nevamäki
Kirjoittaja on haagalainen opetuslautakunnan jäsen
(kesk.) ja pääministerin erityisavustaja

Panostus lapsiin ja
nuoriin kannattaa

Tunnettu demaripoliitikko
ja Paavo Lipposen ensim-
mäisen hallituksen toinen
valtionvarainministeri Ar-
ja Alho esitelmöi Haagas-
sa Työväenopiston tiloissa
Näyttelijäntiellä. Pohjois-
Haagan Sosialidemokraat-
tisen yhdistyksen kutsusta
paikalle tullut Alho puhui
aiheena ”Hiljainen demok-
ratia – äänekäs media”.
Esitelmän taustana oli Al-
hon väitöskirja edustuk-
sellisen demokratian suh-
teesta julkiseen keskuste-
luun ja mediaan. Tilaisuus

oli onnistunut, jos esitel-
män jälkeen käydystä kes-

kustelusta jotain voi pää-
tellä.

Arja Alho Haagassa

Etelä-Haagan siivous-
talkoot ke 3.5.2006
klo 17.00 – 19.00.

Huopalahden kirkon-
mäeltä saa roskapihtejä
ja -pusseja.

Omat hanskat mukaan.

Mehu- ja kahvitarjoilu!

Muistathan!


