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Arkkitehtitoimisto Juha
Mutanen Oy suunnittelee
Pohjois-Haagaan uushaa-
galaisia kerrostaloja voitet-
tuaan YH-Suomi Oy:n jär-
jestämän arkkitehtuurikut-
sukilpailun viime vuoden
lokakuussa.

YH-Suomi Oy järjesti
yhteistyössä Helsingin kau-
pungin kanssa suunnittelu-
ja tarjouskilpailun Pohjois-
Haagassa sijaitsevien hitas-
asuinrakennuskohteiden
suunnittelusta. Kilpailun
voitti ehdotus “Eliels
Acter”, jonka on suunnitel-
lut Arkkitehtitoimisto Juha
Mutanen Oy. Voittajaeh-
dotuksessa rakennusten
päädyt ja rakennusten vä-
liin jäävä tila luovat mil-
jöölle ominaista rytmiä ja
väljyyden tuntua. Suunni-
tellut asunnot ovat miellyt-
täviä ja valoisia, kaupunki-
kuvallinen ratkaisu tasapai-
noisen asuinmiljöön ohella
on painottunut arvioinnis-
sa, tuomaristo kommentoi
voittajavalintaa.

Arkkitehti Juha Muta-
nen itse kertoo ratkaisunsa
perustuvan asemakaavan
hengen mukaisesti 50-lu-

kulaiseen avoimeen kau-
punkikuvaan. Myös Eliel
Saarisentien ja Ilkantien
kulma on jätetty yksiker-
roksisella, rakennuksia yh-
distävällä, lasisella kerho-
huoneistolla suhteellisen
avoimeksi. Pihan puolella
pysäköinti on keskitetty
kaarevana korttelin etelä-
reunaan jotta liikenteeltä
vapaat pihojen viheralueet
saataisiin mahdollisimman
isoksi ja yhtenäiseksi leik-
ki- ja oleskelualueeksi. Li-
säksi pysäköinnin ja viher-
alueiden väliin on sijoitettu
kylmät piharakennukset
suojaamaan piha-alueita.

Asuntojen suunnittelus-
sa on pyritty avarailmeisiin
ja joustaviin ratkaisuihin.
“Eliels Acter” on Mutasen
mukaan sanaleikki, joka on
saatu yhdistämällä Eliel
Saarisen tien ja Aino Actén
tien nimet. 

Kilpailukohde koostuu
kolmesta tontista Ilkantien
ja Eliel Saarisen tien kul-
massa Haagan keskiosassa.
Kohteeseen rakennetaan
noin sata hitas-asuntoa.
Suurin osa asunnoista on
perheasuntoja niin sinkuil-

le kuin perheillekin sopivia
(2-5h + k). Lisäksi Eliels
Acteriin on tulossa ikäih-
misten asuntoja, jotka ovat
2–3h + k). Kilpailutehtävä-
nä oli löytää uushaagalais-
ta asuntoarkkitehtuuria
1950-luvun henkeen sopi-
valla tavalla. Asunnot tuli
suunnitella niin, että ne
ovat helppoja muunnella ja
kalustaa. Samalla oli kiin-
nitettävä huomiota valoi-
suuteen, yksilöllisyyteen ja
omaleimaisuuteen. Ikäih-
misten asunnoissa korostui
vaatimus liikkumisen es-
teettömyydestä.

Kilpailun voittaneen eh-
dotuksen perusteella on jo
aloitettu jatkosuunnittelu ja
rakentaminen kohteessa al-
kaa tämän vuoden lopulla.
Haagalainen-lehti tulee
seuraamaan hankkeen edis-
tymistä.

YH-Suomi Oy on mer-
kittävä hitas-asuntojen ra-
kentaja, joka on rakennut-
tanut satoja hitas-asuntoja
jo parinkymmenen vuoden
ajan. Hitas-järjestelmä
mahdollistaa kohtuuhin-
taisten asuntojen rakenta-
misen.

Eliel Saarisen tien ja Ilkantien risteykseen
nousee Eliels Acter

Mistäpä löytyisi saman-
lainen arsenaali jo valmiiksi
hilpeitä aineksia kuin Euro-
viisuista? Kanneltalossa kie-
riskellään euroviisuhuuman
hupaisimmilla aallonharjoil-
la, kun neljä ammattilais-
improvisaatioteatteria muok-
kaa perinteiset euroviisut uu-
teen uskoon perjantaina
11.5. klo 19.00.

Improviisut 2007 -tapah-
tumassa improvisaatioteatte-
rit Ars Peukinen, Snorkke-
li, Häpeämättömät sekä
Impronautit esittävät kuvit-
teellisia euroviisuesityksiä,
joiden kappaleet ja kohtaus-
ten rajaehdot luodaan paikan
päällä improvisoiden ylei-
sön antamien ideoiden poh-
jalta. Musiikista vastaavat
Impronautit sekä Snorkkelin
muusikot.

Improvisaatioteatteri, eli
impro on nimensä mukaises-
ti ennalta suunnittelematonta
teatteria. Koko esitys teh-
dään ilman käsikirjoitusta tai
suunnittelua. Näyttelijät heit-
täytyvät hetkeen ja luovat
kaiken tyhjästä. Yleisön
osallistuminen on myös
olennainen osa esitystä; he
luovat raamit esitykselle ide-
oimalla pieniä yksityiskoh-
tia, teemoja tai tyylilajeja.
Improvisaatioteatteri onkin
usein yleisön ja näyttelijöi-
den vuorovaikutusta par-
haimmillaan. Usein pelkäs-

tään tämä tiivis kontakti nos-
taa tunnelman kattoon.

Ryhmäteatterin Nyhjää
tyhjästä -sarja vuonna 1991
rantautti improvisaatioteatte-
rin Suomeen. Tuon suoma-
laisen komediaklassikon
uusintakierrokset ovat saa-
neet suomalaiset kerta toi-
sensa jälkeen television ää-
reen. Alan harrastus on nois-
ta päivistä laajentunut ja
maassamme toimii jo useita
vakiintuneita improvisaatio-
teatteriryhmiä. Improviisut
2007 toteuttaakin suomalai-
sen improvisaatioteatterin
toinen aalto, seuraava suku-
polvi; tekijät ovat suurim-
maksi osaksi iältään 25–35 -
vuotiaita.

Improviisuja vastaava

suuri improvisaatiotapahtu-
ma on vain Tampereella ker-
ran vuodessa järjestettävä
Improfest, joten tällä kertaa
pääkaupunkiseudunkin
asukkaat pääsevät helposti
mukaan nauttimaan hetken
taiteesta, musiikin huumasta
– vapauttavasta naurusta.
Mikään Euroviisumuisto tai -
klisee ei ole Improviisuissa
liian pyhä uudelleentulkitta-
vaksi. 

IMPROVIISUT 2007 –
IMPROVISION SONG
CONTEST 2007 Kannelta-
lossa pe 11.5. klo 19.

Liput 14/10 , ryhmälip-
pu min. 10 henkeä, 10 /hlö.
Lippuvaraukset Kanneltalon
lipunmyynti p. (09)
31012000.

Improviisut 2007 Kannel-
talossa euroviisuviikolla

Finland twelve points!

Tällä otsikolla järjestet-
tiin Pohjois-Haagan ala-
asteella 29. maaliskuuta
avoin keskustelutilaisuus,
johon oli kutsuttu koulu-
laisten vanhemmat ja muu-
ten asiasta kiinnostuneita.
Keskustelu kosketteli ala-
asteikäisten ja vähän isom-
pienkin lasten kanssa syn-
tyviä tilanteita. Tavoittee-
na oli selventää sitä miten
aikuisen tulee toimia oma
tai vieraan lapsen kanssa,
jos ongelmatilanteita tulee
aikuisena, mihin on oikeus
ja mihin velvollisuus? 

Käydyssä keskustelussa

tulivat kattavasti esiin eri-
laiset ongelmat niin ros-
kaamisessa, häiriköinnis-
sä, alkoholinkäytössä, lii-
kenteessä, näpistyksissä ja
muissa tutuissa ja hanka-
lissa asioissa. Oman am-
mattiryhmänsä ja toimi-
alansa puolesta ohjeita ja
neuvoja antoivat mm. lähi-
poliisi, ylikonstaapeli Paa-
vo Ruotsalainen, johtava
sosiaalityöntekijä Anne
Carlander Läntisestä per-
hekeskuksesta, Klaari-
koordinaattori Eija Kroge-
rus nuorten päihdetyö
Klaari Helsingistä sekä

nuorisotyöntekijä Sabasy
Ndiaye/Haagan nuorisota-
lo. Lukuisa joukko van-
hempia sai asiantuntevaa
opastusta ongelmissa. Ke-
väisiä ilmiöitä ovat taas
käytettyjen huumeneulojen
ilmestyminen maastoon,
kaljoittelu puistoissa ja vä-
hän muuallakin sekä lii-
kenteen kasvu.

Tilaisuuden järjestivät
Pohjois-Haagan ala-asteen
vanhempainyhdistys, Klaa-
ri Helsinki /Läntinen alue,
Pasilan poliisipiiri ja Länti-
nen perhekeskus.

Milloin pitää puuttua ja 
jos – niin miten?

Improvisaatioteatteri Ars Peukinen.

Keskustelutilaisuus Pohjois-Haagan ala-asteella. Kuva Risto Pylvänäinen.

Yläkuvassa arkkitehdin näkemys uusista taloista, näkymä etelään liikenneympyrästä päin.
Alakuvassa uudet talot kolmiossa Ilkantie-Poutunkuja-Eliel Saarisentie. Kuvat Arkkiteh-
titoimisto Juha Mutanen Oy. 
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