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TÄSSÄ
NUMEROSSA 23

SIVU

8

SIVU

15

SIVU Moniulotteinen Riesling 
valtaa ravintolat 
toukokuun ajaksi

Tässä teille johtaja, joka 
harrastaa mustaa huumoria, 
ja tekee sen hyvin

Mutkittelevaa jokea 
imitoiva talo kohoaa 
kasarmin viereen

suosittelee
meitä

Hannu Salo
toimitusjohtaja
LKV, INS, BBA
050 313 7626

Erik Lehtikangas
myyntineuvottelija

044 012 7121

Anna Iskala
kiinteistönvälittäjä 

LKV, LVV, KiAT
040 511 6434

Sari Aaltonen
kiinteistönvälittäjä

LKV, LVV
0400 600 323

Juha Lehmuskoski
kiinteistönvälittäjä 

LKV, LVV, Ked
0400 913 975

Juuso Suoniemi
kiinteistönvälittäjä

LKV, LVV 
045 856 4002

Koti on tärkeä.
Ja luotettu kumppani.

Näinä aikoina ammattilaisen apu on kultaakin arvokkaampaa. Osaamme kauppatavat ja parhaat taktiikat nopeasti 
muuttuvassa markkinassa. Tunnemme Töölön kadut ja korttelit.

Ota yhteys - autamme mielellämme, kun haluat sitä luotetuimmaksi arvioitua palvelua. 

Ps. Muutimme putkiremontin ajaksi Mechelininkadun ja Sammonkadun kulmasta Kasarmiin (Pohj. Hesperiankatu 33).

Päivi Salo
yrittäjä, markkinointi-

päällikkö
050 534 3402

Kiinteistömaailma Helsinki Etu-Töölö | Espoon Kodit Oy
Pohjoinen Hesperiank. 33 | puh. 09 625 130 | etu-toolo@kiinteistomaailma.fi 98% 

Töölöläinen 
Minna Karila

Meilahden päiväkoteja 
siirrellään paikasta toiseen, 
vanhempien mielestä 
kaupungin tiedottaminen 
takkuaa. 

”Vuonna 2019 tehdyssä Laakson 
uutta sairaalaa koskevassa lau-
suntakierroksessa tuotiin esiin, 
että Muksulaakson päiväkoti tar-
vitsee uudet tilat. Asiassa ollaan 
menty sairaala edellä, vasta myö-
hemmin on tullut mieleen, että 
päiväkotitilanteellekin pitäisi teh-
dä jotain”, Muksulaakson päivä-
kotilapsen isä Jaakko Nelimark-
ka kertoo. 

Syksyllä 2020 kaupunki päät-
ti vuokrata yksityiseltä päiväkoti 
Touhulalta vapautuneet tilat Al-
lergiatalosta Muksulaakson lap-
sille. Hiljattain selvisi, että myös 
päiväkoti Pihlajaa ollaan muutta-
massa Allergiataloon. 

”Pihlajan osalta kaupunki veto-
aa siihen, että päiväkotirakennuk-
sen remontoiminen on kallista. 
Kun on olemassa valmis kiinteis-
tö, jolla on myös kulttuurihistori-
allista arvoa, miksi sitä ei käytet-
täisi? Puiston kupeessa on myös 
ala- ja yläasteen peruskoulut, mei-
lahtelaisten opintopolku.”’

ONKO päiväkotien siirtelyn syynä 
pääasiassa raha? 

”Laakson sairaala-aluetta ke-
hitetään laajasti ja nykyinen päi-
väkotitila poistuu käytöstä koko-
naan. Keväällä 2022 arvioitiin, 

että Allergiataloon tehtävien re-
monttien aiheuttama haitta toi-
minnalle on sellainen, että Muk-
sulaakso siirretään noin vuoden 
ajaksi vapautuviin paviljonkiti-
loihin Munkkiniemeen. Päiväkoti 
Pihlajan perusparannusta on kau-
pungilla selvitetty pitkään. Tiloi-
hin tarvittavat tekniset korjaukset 
ja toiminnalliset muutostarpeet 
ovat laajat. Perusparannuksen 
kustannukset on arvioitu nouse-
van korkeiksi verrattuna muihin 
perusparannettaviin päiväkotei-
hin. Tämän johdosta kaupunki on 
selvittänyt päiväkotipaikkojen jär-
jestämistä korvaaviin tiloihin, vii-
me aikoina on selvitetty erityisesti 

toiminnan siirtämistä Allergiata-
loon”, Helsingin kaupungin kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala-
johtaja Satu Järvenkallas sanoo. 

Mitä Päiväkoti Pihlajan kiin-
teistölle tapahtuu, jos päiväkoti-
toiminta siellä loppuu? 

”Päiväkoti Pihlajaan liittyvät 
selvitykset ovat kesken, tätä ei ole 
vielä tarkasteltu. Tarkastelu teh-
dään kaupunkiympäristön toimi-
alalla.”

”Muksulaakson osalta sairaala-
hanke on käynnistänyt päiväko-
din muuton, mutta kaupunki ha-
luaa myös sijoittaa lapsia isompiin 
yksiköihin. Jos Muksulaakson 60 
lasta ja Pihlajan yli 100 lasta si-

joitetaan Allergiataloon, tällä yh-
distelyllä saadaan ehkä muutama 
paikka lisää. Nyt kaksi kuukautta 
ennen suunniteltua muuttoa kuu-
limme, että lapset menevätkin en-
sin vuodeksi Munkkiniemeen ja 
vasta sen jälkeen Allergiataloon. 
Jatkuva paikanvaihto on lapsille 
erittäin stressaavaa. Monen van-
hemmankin täytyy pian varata 
päivähoitomatkoihin ratkaisevas-
ti enemmän aikaa”, Jaakko Neli-
markka sanoo. 

”Muutokset vaikuttavat toki 
perheiden arkeen ja hoitomat-
koihin. Suunnitelmissa on, että 
päiväkoti Muksulaakson lapset 
retkeilevät tutustumaan uusiin ti-
loihin toukokuussa, myös van-
hemmille järjestetään tiloihin tu-
tustuminen. Muutoksissa auttaa 
se, että usein kaverit ja henkilöstö 
säilyvät osin samoina”, Satu Jär-
venkallas sanoo.

ALLERGIATALOLLA on pieni ja 
ankea kivipiha, jonne yli 160 las-
ta on vaikea ahtaa. 

”Taloa ei alun perinkään ole 
suunniteltu päiväkotikäyttöön. 
Nyt kaupungin arkkitehdit ovat 
alkaneet pohtia, josko lähipuistos-
ta löytyisi aitaus päiväkotilapsil-
le. Tämä tarkoittaa sitä, että piha 
olisi kauempana. Pienten lasten 
kanssa se on hankalaa: lasten pi-
tää päästä potalle ja vaihtaa vaat-
teita ja siirtymisiin menee aikaa. 
Ja jos osa Rantapuistosta aida-
taan päiväkotilapsille, silloin sen 
on muilta käyttäjiltä pois”, Jaakko 
Nelimarkka sanoo. 

Vanhempien mielestä kaupunki 
on hoitanut asiasta tiedottamisen 
kehnosti. Kun kaupungilta on ky-
sytty tiloista, vastaukset ovat ol-
leet ympäripyöreitä ja niukkoja. 

”Olemme yrittäneet olla yhtey-

dessä useampaankin kaupungin 
virkamieheen, joista useimmat ei-
vät edes vastaa. Pihlajan päiväko-
din henkilöstöllekään ei oltu ker-
rottu muuttokuvioista”, Jaakko 
Nelimarkka toteaa. 

Miksi tietoa jaetaan nihkeästi ja 
myöhäisessä vaiheessa? 

”Päiväkoti Muksulaakson toi-
minnan siirtymisestä Paciuksen-
kadulle tiedotettiin ensimmäisen 
kerran marraskuussa 2020, muu-
ton tarkemmasta aikataulusta tie-
dotettiin marraskuussa 2021 ja 
muutosta Munkkiniemen pavil-
jonkitiloihin viestittiin heti, kun 
Allergiatalon muutostöiden vaiku-
tus Muksulaakson toiminnalle oli 
tarkentunut eli huhtikuun alussa 
2022. Päiväkoti Pihlajassa on teh-
ty selvityksiä perusparannushank-
keen suunnittelua varten vuoden 
2020 lopulta lukien, jolloin sel-
vityksestä on tiedotettu perheitä. 
Rakennushankkeen edistämises-
tä ja vaihtoehtojen tarkastelusta 
ei ole tiedotettu. Suunnitelmissa 
on järjestää vanhemmille keskus-
telu- ja tiedotustilaisuus syksyllä 
2022, kun Allergiatalon remont-
ti ja päiväkoti Pihlajan selvityk-
set ovat edenneet”, toimialajohta-
ja Satu Järvenkallas sanoo.

”Meillä on edustuksellinen de-
mokratia: kaupunginvaltuutetut 
päättävät asioista. Mutta valtuu-
tetut saavat esitykset eteensä siinä 
vaiheessa, kun päätökset on käy-
tännössä jo tehty eikä niihin voi 
enää vaikuttaa. Väestöennusteet 
koko Helsingin lapsiperheiden 
määrästä eivät ole pitäneet paik-
kaansa eivätkä tilamitoitukset iki-
nä jousta ylöspäin. Kaupungin rat-
kaisuissa lapset eivät koskaan ole 
prioriteetti”, päiväkotilapsen isä 
Jaakko Nelimarkka toteaa.

Meilahden päiväkotirumba

Päiväkoti-ikäisen lapsen isä Jaakko Nelimarkka on huolissaan siitä, 
että kahden meilahtelaisen päiväkodin lapset ollaan sijoittamassa 
Allergiatalon yhteydessä toimivaan tilaan. Taustalla näkyvä piha-alue 
on lähes kahdelle sadalle lapselle liian pieni.

MIKKO KESKI-VÄHÄLÄ


