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MUISTIO

DIALOGI REPOSALMENTIEN UUDEN ASUINKORTTELIN JA RATIKKAVA-
RIKKON SUUNNITELMISTA SEKÄ LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEIDEN KE-
HITTÄMISESTÄ

AIKA: 8.5. KLO 17 – 20
PAIKKA: Laajasalon opisto, Kuukiventie 6

Laajasalon dialogin yhteenvetoa

Liikuntamahdollisuudet ja liikuntapuiston kehittäminen
- jalkapalloilijoiden talviharjoitusmahdollisuudet kuntoon
- tehokkaampaa tilan käyttöä joustavilla ratkaisuilla
- koulujen liikuntatarpeet otettava huomioon – Laajasalon koulu on liikunta-

painotteinen koulu
- liikuntapaikkojen sijainti oltava lähellä kouluja, liikuntatunnin ehdoilla
- alueen toimijat mukaan suunnitteluun ja yhteistyöhön
- hauskat, innovatiiviset yleiset liikuntatilat / puistot asumisen yhteyteen
- beachvolley –kentät - nyt ovat Helsingin parhaat (ilta-aurinko ja avoin

käyttö)
- ”normi”lentopallokenttä
- vapaata nurmea pelailuun, oleiluun ja vapaa-ajan viettoon sekä talvella

hiihtoon
- pururata
- liikuntamahdollisuudet palvelevat kaikenikäisiä, omaehtoista liikuntaa ja

yhteisöllisyyttä
- kaiken ikäisille suunnattujen liikuntapaikkojen ja –lajien monipuolinen tar-

jonta lähellä kotia
- ikääntyvien ihmisten liikuntamahdollisuudet
- hiihtomahdollisuus ja valaistu latu
- uintimahdollisuus – uimahalli
- ulkokuntoiluvälineet
- jäähalli
- jalkapallokenttä
- luistelu
- Laajasalon palloseuralla on 800 jäsentä ja 750 junioripelaajaa
- lentopalloilijat ovat olleet tyytyväisiä yhdistelmään: alkulämpö pururadalla,

peli ja lopuksi uinti uimarannalla
- lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa lähellä kotia koetaan tärkeäksi
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Lasten leikkipaikka
- leikkikentälle luonnonmukaisia kiipeilymahdollisuuksia ym toimintaa kan-

sipihalle
- nykyisessä leikkipaikassa hyvää se, että lapsia on helppo valvoa

Koirapuisto
- lähelle Yliskylää, paljon eläkeläisiä koiran ulkoiluttajia

Nuorten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen
- nuorisotalo
- liikuntamahdollisuudet
- hengailupaikat
- skeitti – ja skuuttipaikkoja nuorille, onko sisäskeittipaikka mahdollinen?
- ympärivuotisesti toimivia liikunnallisia sisätiloja

Turvalliset liikenne- ja liikkumisväylät
- erityisesti koululaisten huomioon ottaminen – lasten liikkuminen koulujen

välillä
- turvalliset kevyenliikenteenväylät
- lasten turvallinen liikkuminen harrastuksiin
- palvelee kaikkia alueen asukkaita
- esteettömyyden huomioiminen
- hyvä kulkuyhteys uimarannalle
- luonnon sisällä oleva kävelytie tasaisella alustalla liikuntaesteisille
- Aittasaaren lenkille kielto pyöräilijöille ja koirille, jotka ei ole kytketty
- Mitä tapahtuu Laajasalon ylä- ja alakoulun väliselle liikenteelle ja varsin-

kin alikulkutunnelille?
- Koululaisten turvallinen liikkuminen liikuntapaikoille

Luontoarvot ja luonnonläheisyys on säilytettävä
- koskemattoman metsätilan säilyminen ja rannan puusto ja kasvillisuus
- alkuperäinen luonnonympäristö
- metsän säästäminen uimarannan lähellä
- reitti Aittasaareen on tärkeä

Palvelut
- ravintola – kahvilapalvelut
- lähiruokarengas ja luomutoiminta

Laajasalon peruskoulun toiminnan turvaaminen
- koulun ympärillä olevan viheralueen suunnittelu liikuntaa varten niin että

sopii koululaisille ja vapaa-ajalla liikkuville
- liikuntatunnilla on parhaillaan noin 200 lasta yhtä aikaa
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Kohtaamispaikkoja – ei pelkkää asumista
- yhteisiä tiloja avoimeen toimintaan
- yhteisöllisyys huomioon

Ratikkavarikko muualle
- varikko Roihupeltoon

Jokerirataan liitos

Liikunta- ja virkistysalue jätettävä nykyiseen käyttöön kaavan mukaisesti.

Laajasalon toimijat haluavat tietoa miten suunnitelma ja suunnittelu edistyy.

Lisätietoja: Juha-Pekka Turunen, p. 040 729 4842 juha-pekka.turunen@hel.fi


