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LASTEN leikkiympäristö on
muuttunut ja kaventunut 50
vuodessa paljon. 

Vielä 50-luvulla 6–7-vuotiaat
lapset saivat kulkea omia me-
nojaan hyvin itsenäisesti, kun
nykypäivän eskarilainen leik-
kii aidatuissa tiloissa. Helsin-
gin Sanomat kokosi saman
perheen kolme sukupolvea sa-
man pöydän ääreen ja piirsi
kartalle heidän lapsuuden
leikkiympäristönsä Sörnäisis-
sä ja Kumpulassa. 

”Me pääsimme joka paik-
kaan, ei ollut mitään rajoituk-
sia, vartiointia tai portteja”,
50-luvulla Sörnäisissä lapsuu-
tensa viettänyt Jaakko Rosen-
borg hehkuttaa. Rosenborg ys-
tävineen vietti aikaansa rottia
ammuskellen ja satamassa
seikkaillen. 

Toista on nyt. Rosenborgin
lapsenlapset Selina Ala-Nik-
kola, 14 ja Sakari Ala-Nikkola,
13, kuuntelevat pappansa jut-
tuja hämmästyneinä. Ala-Nik-
kolan sisarukset ovat saman
ikäisinä, 6–7-vuotiaina, leikki-
neet itsenäisesti ainoastaan
omalla pihallaan. 

YKSI TÄRKEIMMISTÄ Rosen-
borgin lapsuuden leikkipai-
koista oli Agros-kallio.

”Siellä asui vanhoja spurgu-
ja ja me säälittiin niitä, kun ei
niillä ollut mitään. Me haim-
me heille ruokaa ja he olivat
tosi kilttejä meille.” 

Toinen tärkeä paikka oli
Helsingin kaupungin teurasta-
mo. ”Siellä ammuimme rottia.
Niitä oli niin paljon, että joka
kerran kun ampui, osui. Siitä
saimme karkkirahaa, kun

duunarit maksoivat rottien
tappamisesta.”

Ala-Nikkolan sisarukset hi-
hittävät epäuskoisina papan
muistoille.

VAIKKA Rosenborgin lapsuus
kuulostaa nykypäivän van-

hemman korvaan holtittomal-
ta, oli Rosenborgillakin rajat.
Kurvin kulmilta ei saanut läh-
teä omin luvin Kallion ulko-
puolelle ja namusedistä varoi-
teltiin tiuhaan.

”Namusetien juttusille ei
saanut mennä. Tällä alueella

oli niitä paljon ja kesäaikaan
niitä pyöri Kumpulan maaui-
malan ympärillä. Ja kännisiä
nuoria miehiä pelkäsimme.”

AIKA SAMANLAISTEN uhkien
kanssa eli oman lapsuutensa
Jaakon tytär Marika Rosen-

borg. Rosenborgin perhe
muutti Kumpulaan Intianka-
dulle ja Marikan leikkipaikat
olivat Kumpulan kylillä noin
kilometrin säteellä kotipihas-
ta. Elämä 70-luvun Kumpulas-
sa oli hyvin erilaista kuin ny-
kypäivänä.

”Se oli kuin Villi Länsi ja ka-
tukuva oli todella värikäs. Siel-
lä oli lestinheittäjiä, mustalai-
sia ja itsensäpaljastajia.”

Kotoa Marika sai ohjeet olla
välittämättä itsensäpaljastajis-
ta, eikä heidän kanssaan saa-
nut jäädä juttelemaan. 

MARIKAN LAPSET ovat eläneet
varhaislapsuutensa myös
Kumpulassa, mutta heillä ei
ole ollut äitinsä vapautta liik-
kua itsenäisesti. 

Selina ja Sakari saivat leik-
kiä omalla kotipihallaan. Kou-
lumatkakin taittui hoitajan
käsipuolessa. 

”Onhan lapset päässeet eri
paikkoihin, mutta vanhem-
pien kanssa”, Marika Rosen-
borg perustelee.

Hänen päätökseensä pitää
pienet lapset tiukasti nuoran
päässä on vaikuttanut liiken-
teen kova kasvu alueella ja
päihdeongelmaisten kirjava
joukko.

”Enää ei ole rehellisiä juop-
poja vaan sekakäyttäjiä, jotka
voivat olla todella arvaamatto-
mia.” 

MITÄ SANOO lasten asiantun-
tija, onko lasten elinpiiri ka-
ventunut? Lasten liikkumisen
vapautta tutkinut erikoistutki-
ja Marketta Kyttä myöntelee.
Liikkumista rajoittaa aikuisten
pelko.

”Vallila on todennäköisesti
paljon turvallisempi nyt kuin
aiemmin, mutta koettu turvat-
tomuus lisääntyy, vaikka tä-
hän ole mitään perusteita.” 

AIKUISET pelkäävät kidnap-
paajia, pedofiileja ja murhaa-
jia, ja syyllinen on media.

”Ne ovat erittäin marginaa-
lisia ilmiöitä, eivätkä tilastojen
mukaan lainkaan lisäänty-
neet, mutta ne saavat medias-
sa niin paljon huomiota, että
ne huomataan ja muistetaan.” 

Siitä syntyy kierre.
”Mitä useampi vallilalainen

jättää käyttämättä Vallilan ka-
tutilaa, sitä vaarallisempi siitä
paikasta oikeasti tulee.”

Lapset eivät saa enää liikkua
niin vapaasti kuin 50-luvulla
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”Lippakioskilta
ostettiin irto-
karkkeja.”

”Vilhovuoren-
kadun siirtomaa-
tavarakaupasta
ostettiin karkkia.”

”Brahen kentällä
potkittiin palloa
ja luisteltiin.”

”Koulu, josta kerho-
tädit hakivat ilta-
päiväkerhoon.”

Itä-
asilaPaa
Itä-”Kotipihalla seikkailtiin

ja hyppyytettiin heinä-
sirkkoja liukumäessä.”

”Kotikalliolla oli
mielikuvituskoti.”

”Korkea-
saareen ja
Mustikka-
maalle oli
kiva hiihtää
talvella.”
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”Agros-kallioilla
potkittiin tölkkejä.”
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Vallilan koulu

”Sörkan sataman
rannoilta ongittiin.”
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Kolmen sukupolven
leikkiympäristöt

lapsuus Sörnäisissä 1950-luvulla

 isoisä
Jaakko Rosenborg, 59

lapsuus Kumpulassa 1970-luvulla

 tytär
Marika Rosenborg, 39

lapsenlapsi
Sakari Ala-Nikkola, 13

lapsuus Kumpulassa 2000-luvulla

lapsuus Kumpulassa 2000-luvulla

lapsenlapsi
Selina Ala-Nikkola, 14

Helsingin Sanomat
piirsi karttaan 
50-, 70- ja 90-luvuilla
Kalliossa
kasvaneiden
leikkiympäristöt.

LIISA TAKALA

Marika Rosenborg (vas.), Jaakko Rosenborg sekä Selina ja Sakari Ala-Nikkola isoisän lapsuusmaisemissa Katri Valan puistossa Sörnäisissä.

MILTÄ Helsingin Tuomiokirk-
ko näyttäisi, jos se olisi raken-
nettu punatiilestä? 

Vastauksen saa Senaatinto-
rilla heti ensi vuoden alussa,
kun valosuunnittelija Mikki
Kuntun teos esittäytyy yleisöl-
le. Ensi-ilta on uudenvuoden-
päivänä. Kuntun teoksessa
kirkko saa pintaansa muitakin
yllättäviä heijastuksia.

Kunttu sanoo, että hänen
Heijastuksia-teoksensa on
matka menneisyyteen ja sa-
malla fantasiaan. 

”Valoteos sopii koko per-
heelle. Olen ottanut lapset
huomioon entistä enemmän.
Työssä on hyvin paljon leikit-
televyyttä”, Kunttu kertoo.

VALOTEOKSEN visuaalisuutta
tukee nuoren säveltäjän Kas-
peri Laineen luoma ääni-
maailma.

Valon vuodenaika -tapahtu-
ma laajenee myös Eduskunta-
talolle, jonne Kunttu on suun-

nitellut Oratoribus-nimisen
työn. Nimi on lainattu alkupe-
räisen arkkitehtikilpailun
vuonna 1924 voittaneesta eh-
dotuksesta. 

”Haluan korostaa työllä ta-
lon komeaa arkkitehtuuria”,
Kunttu sanoo.

Valon vuodenaika on myös
internetissä osoitteessa
www.valonvuodenaika.fi. Si-
vuilla voi muuttaa Eduskunta-
taloa valon ja varjon keinoin.

HELSINGIN kaupunki järjestää
valotapahtuman 1.–6. tammi-
kuuta, koska silloin kaupun-
gissa on paljon ulkomaisia
matkailijoita. 

”Turistit tuntevat olevansa
osa tapahtumaa, kun sitä on
seuraamassa samaan aikaan
heidän kanssaan runsaasti
kaupungin asukkaita”, mark-
kinointipäällikkö Kari Halo-
nen Helsingin matkailu- ja
kongressitoimistosta sanoo.

Heijastuksia-teos on nähtävissä
Senaatintorilla 1.–6. tammikuu-
ta klo 17–23, esitykset puolen
tunnin välein. Ensi-ilta 1. tam-
mikuuta klo 20. Oratoribus-teos
Eduskuntatalolla 2.–6. tammi-
kuuta jatkuvasti klo 16:sta
aamuyhdeksään.

Kirkon värittävä
valoteos esitetään
uudenvuodenpäivänä.

Jorma Erkkilä HS

Tuomiokirkon valkeus
vaihtuu punatiiliin

Valoteoksessa Tuomiokirkko muuttuu muun muassa punatiiliseksi.

MIKKI KUNTTU

LYHYESTI

KALAJÄRVEN terveysasema Es-
poossa on loppuvuoden aika-
na suljettuna neljä viikkoa.

Ensimmäinen kahden vii-
kon kiinniolojakso alkoi maa-
nantaina ja päättyy 4. joulu-
kuuta. Toisen kerran terveys-
asema on kiinni 21.–31. joulu-
kuuta. Asiakkaita palvellaan
Samarian terveysasemalla Es-
poon keskuksessa.

Myös Kilon, Kivenlahden ja
Matinkylän laboratoriot ovat
kiinni 4. joulukuuta asti. Syy-
nä ovat työntekijöiden joulu-
lomat ja sikainfluenssaepide-
mian hoito, johon terveysase-
mat nyt keskittyvät. HS

Espoon Kalajärven
terveysasema
viikkoja kiinni 

EUROOPAN kemikaalivirasto
Helsingissä jouduttiin maa-
nantaina tyhjentämään palo-
hälytyksen takia. Kellarissa jä-
tepuristimessa yhden aikaan
iltapäivällä syttynyt palo ei ol-
lut vaaraksi työntekijöille.

Työntekijät olivat jo ulkona,
kun pelastuslaitos saapui pai-
kalle. He olivat poistuneet
rakennuksesta Annankatu
18:ssa, kun automaattinen pa-
lohälytys tuli.

Päivystävän palomestarin
mukaan palo ei ollut vaarassa
levitä. Palo saatiin sammutet-
tua nopeasti, mutta siitä levisi
savua rakennukseen toimisto-
tiloja lukuun ottamatta. STT

Kemikaalivirasto
tyhjeni
palon vuoksi

KAKSI raitiovaunua kolaroi
Helsingissä maanantaina il-
lansuussa. Poliisin mukaan 17
matkustajaa loukkaantui pe-
räänajossa lievästi, mutta vain
yksi henkilö lähti tarkastetta-
vaksi terveyskeskukseen.

Onnettomuus sattui puoli
viiden jälkeen Mannerheimin-
tiellä Kansallismuseon edus-
talla. Raitiovaunu 7A törmäsi
raitiovaunu 10:n perään sen
odotellessa liikennevalojen
vaihtumista.

Kolari häiritsi raitiovaunu-
liikennettä puolen tunnin
ajan.

Poliisi pitää epätodennäköi-
senä, että kolari olisi johtunut
teknisestä viasta. Alkoholilla
ei ollut osuutta kolariin. STT

Useita loukkaantui
lievästi
ratikkakolarissa

HALLINTO- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi (kesk) haluaa
pääkaupunkiseudulle niin
kutsutun metropolihallinnon
seuraavalla kunnallisvaalikau-
della, joka alkaa vuonna 2013.
Suuntaviivat pitäisi päättää
eduskuntavaalien jälkeen hal-
litusohjelmassa.

Kiviniemen mielestä metro-
polihallintoa tarvitaan pää-
kaupunkiseudun eriytymisen
estämiseksi. Hän näkee seu-
dulla jo nyt merkkejä luokka-
yhteiskunnan syntymisestä,
kun Espoo ja Kauniainen lyk-
käävät sosiaalisen asuntotuo-
tannon Helsingin niskoille.

Kiviniemi kiittelee asunto-
ministeri Jan Vapaavuorta
(kok). Ministerit ovat yhdessä
asettaneet selvityksen maail-
malla käytetyistä metropoli-
hallinnon malleista. STT

Kiviniemi haluaa
metropolihallinnon 


