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Matkani Portugalin
Portoon sai minut pohdis-
kelemaan elämän menoa
Euroopan äärilaidoilla,
Suomessa ja Portugalissa.
Asia ei ole minulle vieras,
koska olen vieraillut vuo-
sittain usean vuoden ajan
Portugalissa, jossa tällä
hetkellä asuu myös per-
hettäni. Porto on täynnä
kahviloita ja ravintoloita,
joissa ihmiset viettävät ai-
kaansa, elävät ja seuruste-
levat. Kaupunki on myös
täynnä pieniä ruokakaup-
poja, liha- ja kalakauppo-
ja, hedelmäkauppoja ja
vaate- sekä kenkäkauppo-
ja. Kaupunki on siten
täynnä elämää, eikä aino-
astaan ydinkeskusta, vaan
myös asuinalueet.

Olisiko tällainen elä-
mänmeno mahdotonta
Suomessa? Kaupungit,
kuten Helsinki, on raken-
nettu niin, että pääosa pal-
veluista on keskustassa.
Lähiöistä löytyy vähem-
män palveluita, vaikka to-
ki ruokakauppoja on. To-
sin ei niitäkään kaikkialla.
Iltaisin keskustan ulko-
puolinen alue hiljentyy.

Kyse on toki myös
kulttuurieroista: kun on
valoa ja lämpöä, on hel-
pompi ja mukavampi liik-
kua ihmisten ilmoilla. To-

sin Helsingissä ravintoloi-
den ja kahviloiden määrä
on keskusta-alueella li-
sääntynyt kymmenen
vuoden aikana huomatta-
vasti: tämä viestii siitä, et-
tä palveluiden kysyntä on
kasvanut ja ihmiset halua-
vat kuluttaa niitä enem-
män.

Olisiko lähiöitä ja
asuinalueita mahdollista
elävöittää täällä Pohjolas-
sakin sääolosuhteista huo-
limatta? Uskon, että on
mahdollista. Helsinkiläi-
set ovat halukkaampia
kuin aikaisemmin kulutta-
maan erilaisia palveluita,
esimerkiksi käymään ra-
vintoloissa syömässä. Su-
permarketti-aikakausi luo
sinänsä haasteita pienille
palvelun tarjoajille, kun
suuret syövät pienet. Laa-
dulla ja elämyksillä voi
kuitenkin pienikin haas-
taa.

Haaga on sinänsä poik-
keava asuinalue, että alu-
een historian johdosta
täällä on palveluita koh-
tuullisen hyvin. Toki tääl-
läkin olisi tilaa muutamal-
le kahvilalle tai ruokara-
vintolalle.

Uusia asuinalueita
suunniteltaessa ja vanhoja
täydennettäessä olisi tär-
keää ottaa paremmin huo-

mioon palveluiden tarjon-
ta tai ainakin mahdolli-
suus tarjontaan. Palveluil-
le, esimerkiksi kahviloille,
on mahdollistettava tiloja
asuinalueilla. Tätä toivon
erityisesti, kun Haagaan
suunnitellaan täydennys-
rakentamista.

Palveluiden tuominen
nykyistä enemmän asuin-
alueelle, ihmisten lähiym-
päristöön, virkistää asuin-
aluetta ja tuo elämää ih-
misten kotinurkille. Tä-
mänkin talven pimeydestä
huolimatta uskon, että hel-
sinkiläiset kasvavassa
määrin haluavat viettää
vapaa-aikaansa kotikolon
ulkopuolella. Kaupunki-
suunnittelun avulla tulee
varmistaa, että Helsingin
asuinalueita voidaan elä-
vöittää palveluiden avulla.

Anna Mäenpää
Kiinteistölautakunnan

jäsen (sd)

Terveisiä Portosta!

Kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa on valmistunut
luonnos Haagan liikenne-
turvallisuuden parantami-
seksi. Kaavailuissa on kak-
si uutta kiertoliittymää,
pyöräteitä sekä korotettuja
suojateitä. Toimenpide-eh-
dotukset perustuvat saa-
tuun asukaspalautteeseen,
liikennemäärä- ja nopeus-
tutkimuksiin sekä tapahtu-
neiden onnettomuuksien
analyyseihin.

Palokaivonaukiolla on
ollut viime vuosina onnet-
tomuuksia pari kappaletta
vuosittain. Nyt nelihaara-
liittymä halutaan korvata
turvallisemmalla kiertoliit-
tymällä ja samalla myös
sujuvoittaa liikenteen kul-
kua. Jatkosuunnittelussa
tulee kiinnittää erityistä
huomiota aukion ilmeen
suunnitteluun. Kiertoliitty-
mään voisi sisältyä esimer-
kiksi jonkinlainen muisto-
merkki tai viittaus aukiolla
sijainneeseen kaivoon.
Myös Metsäläntien ja Il-
kantien T-liittymä halutaan
muuttaa kiertoliittymäksi
ja näin parantaa liikenteen

sujumista sekä turvalli-
suutta. Liittymässä on pel-
ti kolissut muutaman ker-
ran viime vuosina.

Isonnevantien kolme
koulua, leikkipuisto sekä
päiväkoti asettavat haas-
teita liikenneturvallisuu-
delle. Tien länsireunaan on
suunniteltu 1,3 km pitkä
pyörätie. Samalla tien var-
ren pysäköintiä muutettai-
siin pysäköintitaskuihin.
Erityisesti lasten liikkumi-
sen turvaamiseksi tehtäi-
siin lisäksi kuusi korotettua
suojatietä. 

Toinen pyörätiehanke
on Haagan pappilantien ja
Ilkantien välille. Myös tä-
hän suunnitelmaan liittyy
useita korotettuja suojatei-
tä joilla saadaan ajono-
peuksia hillittyä.

Haagan liikenneturvalli-
suussuunnitelma on tarkoi-
tus esitellä kaupunkisuun-
nittelulautakunnalle maa-
liskuussa. Suunnitelmaan
voi tutustua tarkemmin ne-
tissä, osoitteessa
www.hel.fi/ksv kohdassa
"nähtävänä nyt" sekä Ete-
lä-Haagan kirjastossa 11.-

29.2. välisenä aikana. Pa-
lauteta voi jättää suoraan
suunnittelijalle sähköpost-
itse osoitteeseen pirjo.koi-
vunen@hel.fi tai kirjeitse
osoitteeseen kaupunki-
suunnitteluvirasto, kirjaa-
mo PL 2100, 00099 Hel-
singin kaupunki, 7.3. 2008
mennessä. Hankkeiden to-
teutus ajoittuu arviolta
vuosille 2010 – 2012.

Isonnevan alueen
kaavoitus etenee

Isonnevan alueen asema-
kaavan laadinta aloitettiin
vuoden 2007 alussa. Työn
aikana on noussut esiin
uusia vaihtoehtoja joita on
alustavasti tutkittu viime
syksynä. Suunnittelutilan-
netta tullaan esittelemään
asukkaille avoimessa asu-
kasillassa maalis-huhtikuus-
sa ja jo ennen tilaisuutta tar-
kemmin tässä lehdessä.

Pirjo Koivunen
liikennesuunnittelija

Juha-Pekka Turunen
vuorovaikutus-

suunnittelija

Haagan liikenneturvallisuutta
parannetaan

Haagan Taideseura val-
mistautuu 42. vuosinäytte-
lyyn, joka pidetään Pohjois-
Haagan Yhteiskoululla
hiihtolomaviikolla. Jäsenis-
tössä on vaihtuvuutta tapah-
tunut. Uusia jäseniä on otet-
tu ja kaksi pitkäaikaista jä-
sentä on kuollut viime vuo-
den aikana: Viku Salo ja
Rainer Nyholm. Nyholm
osallistui vielä viime ke-
vään näyttelyyn ja oli hyvin
monipuolinen maalauksi-
neen, veistoksineen ja ru-

noineen.
Tämän vuoden näytte-

lyn jyrytti seuran oma raati,
komissaareina ovat Ulla
Finnilä ja Raija Tuuri apu-
naan Jaana Saxelin. Muka-
na on 48 taiteilijaa, töitä tar-
jottiin 200 ja niistä mukaan
otettiin 130. Mielenkiintois-
ta on nähdä, mitä väriä uu-
det jäsenet näyttelyyn tuo-
vat. Entisen tavan mukaan
luvassa on myös taideba-
saari ja herkkuja pursuava
kahvio.

Vuoden alussa vaihtui
seuran puheenjohtaja. Mar-
ja-Riitta Mustonen siirtyi
seuran "etäjäseneksi" ja teh-
tävässä aloitti Irma Joutsi.
Hän on seuran pitkäaikai-
nen jäsen, mutta pitänyt
vain välillä luovaa taukoa.
Seurassa on noin 95 jäsentä,
lisäksi seuran kursseille ja
retkille, ei kuitenkaan näyt-
telyihin, voi osallistua kan-
natusjäsenenä.

Marja-Riitta Mustonen

Haagan Taideseuran
kuulumisia

Haagan taideseuran puheenjohtaja vaihtui, keskellä työt jättävä Marja-Riitta Mustonen,
vasemmalla sihteeri Laura Majuri ja oikealla uusi puheenjohtaja Irma Joutsi.

Tolarin koulun hiukan
pelkistetyt sisätilat saivat li-
säväriä kun koulun pääpor-
taikkoon syntyi loppusyk-
systä seinäpinnat peittävä
taideteos. Teoksen tekijä on
taitelija Juha Okko, joka
maalaa tauluja, mutta myös
erilaisille ja yllättävillekin
materiaaleille: kankaalle,
teräslevyille, peilille, puule-
vyille. Taitelija sopi teok-
sestaan Helsingin kaupun-
gin taidemuseon kanssa

syksyllä 2006 ja teossuun-
nitelma hyväksyttiin huhti-
kuussa 2007. Suunnitelman
taiteilija teki tietokoneella.

Toisen kerroksen seinis-
sä on maalaukset vuoristo-
maisemasta ja kaupungista.
Molemmat aiheet ovat Kii-
nasta, Anhuin maakunnas-
ta, jossa Okko vieraili syk-
syllä 2006. 

Teoksen luomisessa on
käytetty apuna mm. valoku-
vaa, joka on pelkistettynä ja

ruutuihin jaettuna kopioitu
suurempana seinään. Teok-
sen nimi on "Perusasiat" ja
sisältää taiteilijan mukaan
maalaustaiteen kolme pe-
rinteistä aihealuetta eli ih-
miskuva (kasvot), maise-
makuvan (kaupunki ja
Huang Shan) ja asetelma
(tulppaanit). 

Teosta on vaikea esittää
kuvin tai sanoin, se on pa-
rasta käydä katsomassa pai-
kan päällä.

Tolarin koulun 
portaikosta taideteos

Taiteilija Juha Okko ja hänen Tolarin koulun portaikkoon luomansa taideteos. Kuva ei
tee oikeutta teokselle, se on nähtävä paikan päällä.
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