
Haagan ammattikoulul-
le ja sen ympäristöön val-
mistellaan kaupunkisuun-
nitteluvirastossa asema-
kaavan muutosta. Kaava-
muutoksen tavoitteena on
alueelle hyväksytyn Haa-
gan rakennukset ja arvotus
-inventoinnin mukaisesti
suojella alueen arvokkaat
rakennukset Haagan am-
mattikoulu ja asuinkerros-
talot Huovitien varrella. 

Ammattikouluraken-
nukseen on suunnitteilla
peruskorjaus, jonka yhtey-
dessä on tarkoitus osoittaa
ajo tontille myös Nuija-
miestentien puolelta, jär-
jestää rakennuksen jäte-
huolto uudelleen ja osa py-
säköinnistä pois sisääntu-
lopihasta. 

Ammattikoulun tonttiin
suunnitellaan yhdistettä-
väksi rakennuksen ja Met-
säläntien välinen puisto-
alue, josta muodostuu am-
mattikoulun etupiha. Sa-
malla jäsennöidään Metsä-
läntien katutilaa osoitta-
malla Ilkantien risteykseen
katualueen laajennus kier-
toliittymää varten.

Ammattikoulun pysä-
köinti osoitetaan edelleen
suurimmaksi osaksi erilli-
selle pysäköintitontille
Nuijamiestentien itäpuolel-
le. Huovitien puisto säilyy
ja sille annetaan nimi. Nui-
jamiestentie 3:n toimistota-
lotontilla on tutkitaan pysä-
köintipaikkojen uudelleen
järjestämistä. 

Lisäksi Nuijamiesten-
tien itäpuolisilla puisto-
alueilla tutkitaan sellaisen
suojaviheralueen osoitta-
mista, jota voidaan Hä-
meenlinnanväylän vierei-
seltä osaltaan käyttää aidat-
tuna opetusalueena. Metsä-
läntien ja Nuijamiestentien
kulmaukseen tutkitaan uu-
den opetus- ja toimistora-
kennuksen sijoittamista. 

Voimajohto suunnitel-
laan siirrettäväksi koko-
naan Metsäläntien viereen

sen suuntaisena kulkevak-
si. 

Taustaa 
muutoksille

Haagan ammattikoulu
on arkkitehtien Timo ja
Tuomo Suomalainen suun-
nittelemana. Samat arkki-
tehdit ovat tulleet kuului-
siksi mm. Temppeliaukion
kirkon suunnittelijoina.
Rakennus on pohjoissivul-
taan monimuotoinen käsit-
täen useita osia, ja eteläsi-
vultaan lähes 200 m pitkä
yhtäjaksoinen monoliitti.
Rakennuksen kokonaisker-
rosala on 15.258 kerrosala-
neliömetriä. Rakennukses-
sa toimii Helsingin teknii-
kan alan oppilaitoksen Hel-
techin Haagan koulutusyk-
sikkö ja se sisältää auto- ja
metalliosastot. Sisäänkäyn-
nit rakennukseen ovat poh-
joissivulta. Autokorjaus-
halleihin on myös muuta-

ma ajo-ovi suoraan itäpää-
dystä.

Ammattikoulurakennus
on kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan 16.4.1998 hy-
väksymässä Haagan raken-
nuskannan inventointira-
portissa "Haagan raken-
nukset ja arvotus" luette-
loitu ensimmäisen luokan
suojelukohteeksi arkkiteh-
tonisen arvonsa vuoksi.
Huovitie 6, 8 ja 10 asuin-
kerrostalot on luokiteltu
toisen luokan suojelukoh-
teiksi arkkitehtonisen ja
ympäristöllisen arvonsa
vuoksi. Huovitie 4 on luo-
kiteltu arvokkaaseen ym-
päristökokonaisuuteen
kuuluvaksi rakennukseksi
ja sen vuoksi kolmannen
luokan suojelukohteeksi.

Vuosina 1964–67 ra-
kennettu ammattikoulura-
kennus on jo vuosia ollut
peruskorjauksen tarpeessa.
Peruskorjausta on suunni-

teltu pitkään ja huolella,
sillä tämä modernin arkki-
tehtuurin malliesimerkki
on myös peruskorjattava
sen arvon mukaisella taval-
la. Peruskorjaus tulee näil-
lä näkymin alkamaan ensi
kesänä ja valmistumaan
kahden vuoden kuluttua
vuonna 2011. Remontin
ajaksi opetus siirtyy osit-
tain Helsingin Energian
keskusvarastoon Myllypu-
roon.

Ammattikoulutontin ja
Metsäläntien välissä on
14–40 m leveä vyöhyke,
jolla kulkee suurjännite-
johto ja kevyen liikenteen
raitti. Helsingin Energialla
on tarkoitus uusia vanhat
1940-luvulta peräisin ole-
vat voimajohtopylväät tällä
linjalla piakkoin. Uusimis-
työn yhteydessä siirretään
voimajohto Metsäläntien
viereen sen suuntaisena
kulkevaksi sekä ammatti-

koulun kohdalla oleva pyl-
väs itään päin Hämeenlin-
nanväylän rampin ja Met-
säläntien kulmaan. 

Metsäläntien ja Nuija-
miestentien kulmaukseen
on kaavassa tarkoitus
osoittaa mahdollisuus uu-
disrakennukseen, joko am-
mattikoulun lisärakennuk-
selle tai toimistorakennuk-
selle. Haagan ammattikou-
lussa koulutetaan ammatti-
kuljettajia linja-autoille,
rekka- ja muuhun kuljetuk-
seen. Kuljettajiksi opiske-
levien ajoharjoittelulle ja
kuormausharjoituksiin tar-
vitaan aluetta. Yksi mah-
dollinen vaihtoehto olisi
Haagassa, Hämeenlinnan-
väylän viereisellä alueella
Nuijamiestentien itäpuolel-
la. Tällä hetkellä opiskeli-
joiden harjoitusalue on
Roihupellossa, mutta paik-
ka ei ole pysyvä.

Luonnosteltu opetusalu-
een paikka on mäen alla si-

ten, ettei aidattu alue näy
ollenkaan Haagaan päin,
ainoastaan Hämeenlinnan-
väylälle.

Kaavatyön 
jatko

Alueen kaavamuutok-
sesta järjestettiin keskuste-
lutilaisuus maanantaina
19.1. Haagan ammattikou-
lulla. Tilaisuudessa kes-
kusteltiin kaavahankkeesta
monipuolisesti, eikä sitä
vastustettu. Luonnos ase-
makaavan muutokseksi
laaditaan kevään kuluessa
ja tuodaan asukkaille ja
muille asianosasille nähtä-
ville kevään loppupuolella.
Sen jälkeen kaavaehdotus
viedään kaupunkisuunnit-
telulautakunnan käsitte-
lyyn. 

Päivi Sarmaja
arkkitehti

Helsingin kaupungin-
suunnitteluvirasto
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Haagan ammattikoulun ympäristöön
tulossa muutoksia

Alue, jonka kaavamuutos on vireillä ja muutoksen pääkohdat.

Pohjois-Haagan ala-as-
teen kuudesluokkalaisilla
on näinä viikkoina jännät
paikat, kun pitää päättää,
haluaako jatkaa peruskou-
lua Pohjois-Haagassa vai
jossain muualla. Kyseessä
on siis yläasteelle siirty-
minen. Joskus muutamia
vuosia sitten ei saanut
edes puhua erillisestä ylä-
asteesta, ala- ja yläasteen
välinen raja nimittäin yri-
tettiin poistaa. Lapset ovat
kuitenkin kertoneet, että
nykyään opettajatkin pu-
huvat taas ihan reilusti
yläasteesta. Kun sekä

koulu, luokkakaverit että
opettajat vaihtuvat ja tulee
vieläpä uusia oppiaineita,
kyseessä on selkeä muu-
tos 12–13 -vuotiaiden
koulunkäynnissä.

Omat lapseni ovat mo-
lemmat kuudennella luo-
kalla, joten meillä on pu-
huttu paljon siitä, kannat-
taisiko mennä matema-
tiikka- tai liikuntapainot-
teiselle luokalle vai ihan
tavalliselle luokalle. Pal-
jon on puhuttu myös siitä,
mitä motiiveja kannattaa
ottaa huomioon, kun te-
kee näitä valintoja. Onko

järkevää mennä sille luo-
kalle, mille kaveritkin
menevät? Kannattaako
valita oppiaine, joka on
hyödyllinen, mutta joka ei
oikein kiinnosta? Kannat-
taako mennä lähikouluun
vai alkaa viettää joka kou-
lupäivä yhdestä kahteen
tuntia julkisissa kulkuvä-
lineissä?

Kuinka tärkeitä ovat
koulun tarjoamat harras-
tusmahdollisuudet koulu-
ajan ulkopuolella?

Opettajien vaihtumi-
nen on varmaan uusista
asioista helpoin, koska

kuudenteen luokkaan
mennessä on ehtinyt olla
jo kuusi eri luokanopetta-
jaa ja lisäksi monia ai-
neenopettajia ja vielä
useampia sijaisia. Siitä on
opittu ainakin se asia, että
oppiainetta ei kannata va-
lita opettajan perusteella,
koska opettajat vaihtuvat
tiheään tahtiin tämän päi-
vän koulussa. Paljon on
puhuttu siitä, kuinka tär-
keää olisi edes jonkunlai-
nen jatkuvuus oppilaiden
kouluelämässä. Valitetta-
vasti monella koululla
myös terveydenhoitajat ja

muut oppilashuollon
työntekijät vaihtuvat yhtä
tiheään kuin opettajat.

Mielestäni yksi asia,
millä saataisiin aikaan jat-
kuvuutta kouluun, olisi
yksinkertaisesti keskitty-
minen opiskeluun eikä
nykyiseen tapaan kaiken-
laisten retkien, karnevaa-
lipäivien ja muiden taval-
lisesta opetuksesta poik-
keavien aktiviteettien jär-
jestämiseen. Samalla to-
teutuisi lainmukainen
maksuton perusopetus ei-
kä oppilaiden vanhemmil-
ta tarvitsisi kerätä rahaa

koulun aktiviteetteja var-
ten kuten nykyään.

Kirsi Asikainen (Vas.)
teologi, äänikirjalukija

poliisin neuvottelu-
kunnan varajäsen

käräjäoikeuden 
lautamies

Yläaste vai mikä se nyt olikaan?
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