
Käpylän Yhtenäiskoulun 6. luokan oppilaiden sekä osan 9. luokan 

oppilaiden osallistuminen Vanhankaupungin aluesuunnitelmaan. 

 

Kuudennen luokan oppilaat osallistuivat pääasiallisesti koulun blogi-kirjoituksien kautta. Osallistumisen 

purkutilaisuudessa 4.12.2015 kävimme läpi blogiin tehdyt kommentit ja keskustelimme niistä. Tähän 

asiakirjaan on koottu keskustelusta blogia täydentäviä kommentteja. 

 

Linkki koulun blogi-sivustolle http://www.kapylasuunnitelma.blogspot.fi/ 

 

Kirjattuja kommentteja: 

- Ilmattaren käyttämättömälle, huonokuntoiselle kentälle voisi sijoittaa vastaavanlaisia 

kuntoilu- tai oleskelulaitteita kuten raviksen (raviradan) läheisyydessä nyt on. 

- Ilmattaren kenttä toimii tällä hetkellä vain koirien ulkoiluttamiskäytössä -> kakkaongelma! 

Kentällä ei ole edes maaleja -> osittainen asfalttipinta -> katukorista, sählylaidat. 

- Keijontien ja Raunionkujan vaarallisena pidetyn katualueen/risteyksen parantaminen koetaan 

erittäin tärkeäksi. Risteävät liikkujat (pyöräilijät, kävelijät sekä autoilijat), näkemäalueet 

ovat todella heikot -> peilien lisäys postaisi yllättävät yhteentörmäykset risteäviltä ns. 

pimeiltä katuosuuksilta tai tonttiliittymissä. 

- Keijontien puretun hostellin tontille voisi sijoittaa penkkejä tai oleskelualueen (tontin 

omistajuus?) 

vastaus: Sijaitsee Keijontie 11 ja 9 vastapäätä kaupungin puistoalueella näkyy ennen 2010 

ortokuvissa. Maanomistuskartassa lukee ’’Retk maja’’ hostellin paikalla. 

- Keijon tiellä ruuhka-aikoina läpiajoliikennettä, mikä nousi esiin myös syksyllä pidetyissä 

asukasilloissa. Keijon tielle toivottiin myös jalankulun väylää.  

- Akseli Toivosen kentälle toivotaan tekonurmea. Toisaalta laaja kenttäalue voitaisiin jakaa 

eri toimintojen kesken. Parkour aluetta toivotaan erittäin paljon (keskeinen sijainti 

turvallisesti avarassa tilassa saa kannatusta). Kentän toiminnat halutaan pitää kaikille 

avoimena eli ei pelkästään futisseurojen harjoituskäytössä. Alueelta puuttuu ns. vapaa 

kenttä, joka olisi tekonurmipintainen – joka nuoren oikeus pallotteluun! 

- Tuusulanväylän alittava koulun läheinen alikulkutunneli on turvaton, valoton ja erittäin 

epämiellyttävä kulkea. Alikulun valaistus on altis ilkivallalle, valaistuksen toivottiin toimivan 

myös päivisin. Alikulku on pääasiallinen turvallinen kulku Tuusulanväylän toiselta puolelta 

koululle. 9 luokkalinen toivoi tunneliin maalauksia/ graffiteja piristämään harmaata 

betonia. Mahdollisuus saada nopeasti kuntoon?? Hyvä yhteistyöhanke Nk – Koulun nuoret  

- Hkr! 

http://www.kapylasuunnitelma.blogspot.fi/


- Osmontien turvattomuus: tiheä kasvillisuus mahdollistaa hörhöjen suojautumisen 

kasvillisuuteen. Alueella paljon huumekäyttäjiä -> turvattomuus etenkin illalla, vaikka 

alueella katuvalaistusta. Kasvillisuuden poistamista/karsimista laajalta alueelta toivotaan. 

- radan varteen rajoittuvasta Louhenpuistosta löytyy paljon huumeneuloja ja muuta roskaa. 

- Koskelantien ja Mäkeläntien laaja risteysalue koettiin turvattomaksi valojärjestelmässä 

olevien samanaikaisten vihreiden valojen salliessa kulun sekä jalankulkijoille että 

kääntyville autoilijoille. Risteysalueen valojärjestelmä on liian usein, liian aikaisin 

vuorokaudesta keltaisella vilkkuvalolla -> jalankulkijoiden turvattomuus! 

- Käpylän liikuntapuiston puolella ns. Kulmakenttä (Mäkelänkadun ja Koskelantien 

risteyksessä)on paikoitellen huonossa kunnossa. Tekonurmen reunoja noussut ylös, 

pinnalla on paikoitellen palamisen jälkiä, jalkapallomaalien verkot huonossa kunnossa. 

- Messukeskuksen kuplahallin läheisyydessä olevan parkour aluetta voisi jalostaa 

paremmaksi. Paikka sopii vanhemmille käyttäjille, mutta itse Käpylän puolelle toivotaan 

omaa aluetta, jotta ruuhkaisen Koskelan- tai Mäkelänkadun ylitystä ei tarvitsisi tehdä. 

- Taivaskallio on hieno paikka, mutta alueella ei uskalleta olla siellä olevien epämääräisten 

porukoiden takia. Taivaskalliolla on Käpylän paras pulkkamäki talviaikaan. 

- mieluisina kokoontumispaikkoina koetaan ruotsalaisen koulun piha ja välitön ympäristö. 

Lähellä on lippakioski ja avara nurmialue, joka viihtyisä ja luo turvallisuuden tuntua. 

- Vuoritalon entinen paikka ja Nyyrikin puisto koettiin hyväksi myös ajanviettopaikkana. Osa 

toivoi Vuoritalon entiselle paikalla leikkipuistoa, osa taas piti paikan 

rakentamattomuudesta. Nyyrikin puistossa on leikkipaikka, jonka päivittäminen korvaisi 

tarpeen tehdä Vuoritalon tontille 

 

 

Yleistä: 

- paikalla oleville nuorille esiteltiin vaikuttamismahdollisuus nuorisoasiainkeskuksen 

Ruuti.net sivuston kautta (Aloitteet- palautejärjestelmä). 

- Alueen pojat ovat aktiivisesti ilmeisesti jalkapalloseuratoiminnassa mukana -> 

tekonurmikenttien toivominen alueelle vapaaseen pallotteluun ilman seuratoimintaa oli 

selvästi ykköstoive eli niille, jotka eivät ole seuratoiminnassa mukana. 

- parkour aluetta tai laajempaa kokonaisuutta esim. pump track aluetta samalle alueelle on 

toivottu ja toimivakin ehdotus. 

- pump track alue nousi uudeksi toivottavaksi ideaksi toteuttaa keskustelun kautta. Aluetta 

toivotaan myös yläasteikäisten keskuudesta. 



- liikenteen ja risteysalueiden turvattomuus puhutti paljon (liikennevalojärjestelmien 

epäsynkronointi, toimimattomuus).   

- osana aluesuunnitelman laadintaa palautetta ja kommentteja annettiin Kerro kartalla – 

palautejärjestelmän kautta. Karttapalaute oli avoinna 16.11. – 13.12.2015.  

- Karttapalautteessa korostui alueelle toivottava pump track alue, jonka nuoret toivovat 

sijoittuvan olemassa olevan liikuntapaikkojen (kenttien tai muu puistoalue) läheisyyteen. 

 

  

 


