
Vuoden 2007 alussa
käynnistyneen Isonnevan
alueen asemakaavatyön yh-
teydessä on noussut esiin al-
kuperäisestä poikkeavia eh-
dotuksia ja kaava-alueen ra-
jaustakin on päätetty muut-
taa. Suunnittelualue on pää-
piirteissään Vihdintien ja
Isonnevantien välinen alue.
Vihdintien liikenneympyrän
itäpuolinen alue ja Eliel
Saarisen tien alkupää on jä-
tetty kaava-alueen ulkopuo-
lelle odottamaan Raide-Jo-
kerin suunnittelun edisty-
mistä. Merkittävin muutos
aikaisempaan on ajatus uu-
desta liikuntapuistosta ja ra-
kentamisesta nykyisen ur-
heilukentän kohdalle. Uusi
urheilukenttä rakennettai-
siin Haagan puistoon ja lii-
kuntatoimintoja järjestettäi-
siin muutenkin uudelleen.
Näiden muutosten takia kat-
sotaan tarpeelliseksi päivit-
tää osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa ja järjestetään
asukastilaisuus keskiviik-
kona 23.4. klo 18 alkaen
SYK:n tiloissa.

Asemakaavamuutoksen
yhtenä tavoitteena on lapsi-
perheille sopivien asuntojen

saaminen Etel -Haagaan.
Urheilukentän kohdalle on-
kin ideoitu "Pikku Haagaa"
eli tiivistä 2–3 -kerroksisten
talojen aluetta, jossa olisi
piirteitä Haagan huvilayh-
dyskunnan aikaisesta raken-
tamisesta. Rakennuskorkeu-
den pysyessä matalana tur-
vataan kentän reunoilla ny-
kyisin olevien asukkaiden
avarat näkymät. Myös osaa
Strömstadin puistosta tutki-
taan asuntorakentamiseen.
Kylätie katkaistaisiin ja
muutettaisiin viheralueeksi
Kylänevanpuiston ja
Strömstadin puiston kohdal-
la. Yliopiston tutkimuksiin
liittyvät atsalea jäisivät edel-
leen osaksi uutta puistoa ja
Strömstadin ystävyyskau-
pungin mukaan annettu ni-
mi säilytettäisiin joko puis-
ton tai kadun nimenä. 

Kolmen koulun ympä-
röimän alueen liikuntamah-
dollisuudet eivät muutok-
sista kuitenkaan huonontui-
si – päinvastoin. Haagan
peruskoulun kentän ja uu-
den urheilukentän lisäksi
mahdollisesti SYK:n kenttä-
alueita liittyisi osaksi uutta
liikuntapuistoa. Leikkipuis-
to jäisi asukkaiden toiveiden
mukaisesti nykyiselle pai-
kalleen ja uuden leikkipuis-
torakennuksen suunnittelu
käynnistetään sosiaaliviras-
tossa lähiaikoina. Raken-
nusvirasto on myös jo va-
rautunut leikkipuiston suun-

nitteluun ja toteutukseen.
Merkittävä parannus alueen
virkistyskäyttöön olisi myös
Eliel Saarisen tien ylittävä
kevyenliikenteen silta joka
yhdistäisi Riistavuorenpuis-
ton ja Haagan puiston.

Myös alueen lapsiper-
heille tärkeät päivähoitopal-
velut muuttuvat. Lapinmäen
suljettavan päiväkodin tilal-
le rakennetaan uusi päivä-
koti Kylätien tai Steniuk-

sentien varrelle, samalle
tontille josta aikoinaan pu-
rettiin vanha päiväkoti. 

Uusi osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma ja uudet
suunnitelmat ovat nähtävillä
14.4.–2.5. Etelä-Haagan kir-
jastossa, kaupunkisuunnit-
teluvirastossa (Kansakoulu-
katu 3) sekä kaupunkisuun-
nitteluviraston internetsi-
vuilla osoitteessa www.
hel.fi/ksv.
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Uusia käänteitä Isonnevan 
asemakaavatyössä

www.haagalainen.com
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