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IDA AALBERGIN PUISTON LÄNSIOSA  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Esittely- ja keskustelutilaisuus  
15.2. klo 17.30 - 19.30 
Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Pietari Hannikaisen tie 6 
 
Paikalla Helsingin kaupungilta  

  
Mikael Ström, arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto 
Pirjo Koivunen, liikennesuunnittelija, kaupunkisuunnitteluvirasto 
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto 
Carola Harju, erityissuunnittelija, varhaiskasvatusvirasto  
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, kaupunkisuunnitteluvirasto 

 
Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä 
 
 
Tilaisuuden kulku 
 

Esittäytymiskierroksen jälkeen Mikael Ström esitteli kaavamuutoksen taustoja ja ta-
voitteita. Tämän jälkeen mikrofoni kiersi piirissä ja halukkaat saivat esittää kysymyk-
siä, kommentteja ja kehittämisehdotuksia hyvin alustaviin idealuonnoksiin uudesta 
leikkipuisto- ja päiväkotirakennuksesta sekä suunnitelluista liikennejärjestelyistä. 

 
 
Yhteenveto keskustelusta  
 

Uusi leikkipuisto- ja päiväkoti pihoineen sopii Ida Aalbergin puiston länsi-
osaan  
 
Uuden leikkipuisto- ja päiväkotirakennuksen sijoittaminen Ida Aalbergin puiston län-
siosaan koettiin hyväksi. Hanke antaa mahdollisuuden kehittää toimivia ulko- ja si-
sätiloja lasten ja aikuistenkin käyttöön. Nykyinen leikkipuistorakennus on vanha sa-
moin kuin päiväkoti Ella, joka on myös tiloiltaan tulevaisuudessa riittämätön. Todet-
tiin, että uudisrakennus antaa uusia mahdollisuuksia iltakäytölle. Uutta päiväkotia 
suunnitellaan n. 150 lapselle. 
 
 
Nykyisen leikkipuiston keskeiset asiat ovat vesialtaat, puut, pulkkamäki ja pe-
likenttä 
 
Nykyisestä leikkipuistosta haluttaisiin säilyttää altaat, jotka ovat puistosuunnitelman 
hienoja toteutuneita osia. Kolmesta altaasta tosin kaksi on rikki ja vedettömiä. Eh-
jällä altaallakin on alhainen käyttöaste, koska vesi on kylmää ja sitä sotketaan ilki-
valtaisesti. Jyrkkäreunaiseen altaiseen hukkuu joskus myös pikkueläimiä. Veden 
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puhtauteen ei luoteta. Altaat ovat pienille lapsille putoamisriski. Vesielementin leik-
kipuistossa voisi säilyttää muutenkin kuin altaana. 
 
Yksi altaista toimii jo nykyisin suosittuna pelikenttänä - laita estää pallon karkaami-
sen. Altaita voisi jatkossa muuntaa hiekkalaatikoksi tai turvahiekalla täytettynä kii-
peilytelineen alustaksi. 
 
Puiston puita arvostettiin - puisto pysyy kesälläkin viileänä. Samoin puistossa olevat 
isot kivet ovat tärkeitä leikki- sekä istuskelupaikkana. 
 
Puistossa on alueen suosituin pulkkamäki ja sen säilyminen on tärkeää. Samoin 
puistossa oleva betoninen mäki. Niin ikään hyväksi on koettu aidalla erotettu pien-
ten puoli. 
 
Nykyinen pelikenttä on suosittu ja koko kenttää tarvitaan erityisesti luisteluun - toi-
nen puoli on mailaton ja toinen mailallinen. Tulevassa ratkaisussa kenttä pienenisi, 
mitä pidettiin ikävänä. Kentän ja päiväkodin väliin toivottiin yhteyttä puiston poikki 
itä - länsi -suuntaan. 
 
Puistoon toivottiin istuimia vanhenevalle väestölle sekä aktiivisempaa toimintaa, ku-
ten perhekerhoja. Esimerkkinä hyvästä pihasta mainittiin päiväkoti Laajasuon piha. 
 
 
Päiväkodin ja leikkipuiston pysäköintipaikkojen sijoittaminen on haaste suun-
nittelulle 
 
Tilaisuudessa esillä olleet alustavat idealuonnokset uudesta rakennuksesta ja piha-
järjestelyistä erosivat toisistaan niin, että ajatellut 8 pysäköintipaikkaa olivat toi-
sessa rakennuksen itä- ja toisessa länsipuolella (Ida Aalbergintien ja Näyttelijäntien 
risteyksen puolella). Pysäköintipaikkojen sijoittaminen rakennuksen itäpuolelle sai 
kannatusta, koska näkymä risteyksestä haluttiin pitää puistomaisena ja vehreänä. 
Keskustelussa toivottiin, että paikoitusalue olisi aidattu ja että se ei olisi ensimmäi-
nen asia joka näkyy puistoon jalkaisin tulijalle. 
 
 
Kiertoliittymä ja muut liikenneasiat keskusteluttivat 
 
Ida Aalbergintien ja Näyttelijäntien risteykseen suunniteltu kiertoliittymä herätti kes-
kustelua. Nykyinen valo-ohjaus toimii jalankulkijoiden kannalta hyvin, koska valot 
vaihtuvat nopeasti napin painalluksesta. Risteyksen ylittää iso joukko lapsia päivit-
täin heidän kulkiessaan kouluun ja leikkipuistoon. Pohdittiin myös ehtiikö rollaatto-
rilla ylittää katua, jos valot poistetaan. Kiertoliittymä myös haukkaa tilaa enemmän 
kuin nykyinen risteys. 
 
Keskustelun ja lisäperusteluiden jälkeen todettiin, että kiertoliittymä on turvallisempi 
ratkaisu kuin valo-ohjaus ja lisäksi se hidastaa ajonopeuksia aina ja kaikilta ajoneu-
voilta. 
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Keskustelussa toivottiin liikenteen hidastamista esimerkiksi töyssyin myös Näytteli-
jäntien ja Ohjaajantien risteyksessä. Liikenteen sujuvoittamista toivottiin kiertoliitty-
mästä pohjoiseen Kaupintielle esimerkiksi leventämällä katua (lisäkaista). 
 

 
Tiivistelmä 
 
Uusi päiväkoti- ja leikkipuistorakennus ulkotiloineen Ida Aalbergin puiston länsiosaan toivotettiin 
tervetulleeksi alueelle. Sen pysäköintipaikkojen sijoittaminen herätti jonkin verran keskustelua. 
Pulkkamäen säilymistä leikkipuistossa toivottiin. Samoin toivottiin historiallisten vesialtaiden säi-
lymistä piha-aiheina; esimerkiksi pelikenttänä, hiekkalaatikkona tai kiipeilytelineen alustana. 
 
Suunniteltu kiertoliittymä Ida Aalbergin tien ja Näyttelijäntien risteykseen herätti keskustelua. 
Risteyksen ylittää iso joukko lapsia päivittäin. Keskustelun ja lisäperusteluiden jälkeen todettiin, 
että kiertoliittymä on turvallisempi ratkaisu kuin valo-ohjaus ja lisäksi se hidastaa aina ajono-
peuksia. 
 
Tilaisuuden muoto, jossa istuttiin ympyrässä ja keskustelu oli vapaamuotoista, sai positiivista 
palautetta. 


