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Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttäminen asukaskäytössä

Laajasalossa sijaitseva Ylistalon-asukastila on tullut alueen asukkaille tutuksi tilana, jossa laajasalo-
seura ja lukuisat muut yhdistykset järjestävät tilaisuuksia. Kaupunki omistaa tämän 1800-luvun alussa 
rakennetun hyväkuntoisen puutalon. Laajasalo-Degerö Seura on vuokralla Ylistalossa ja he ovat kun-
nostaneet ja pitäneet kiinteistöstä hyvää huolta. Helsingin kaupunki on kuitenkin päättänyt myydä tä-
män omistuksessaan olevan kiinteistön.
 
Seura on luonut Ylistalosta kohtaamispaikan ja mahdollistanut eri seurojen, järjestöjen, yhdistysten ja 
talonyhtiöiden, sekä Laajasalossa asuvien ihmisten pitää siellä kokouksia ja perhejuhlia, mihin kaikilla 
on varaa. Viime kesänä heillä oli tiistaisin ja torstaisin naapuruuspiiri, eli Laajasalon kotihoidontuen 
kanssa järjestetty ikäihmisten kohtaamispaikka, jossa he pystyivät yhdessä harrastamaan eri asioita.
 
Seura on vuokrannut alakerran IHMO musiikkikoululle ja monet Laajasalolaiset lapset ovat saaneet 
hienon mahdollisuuden tutustua musiikkiin turvallisessa ja idyllisessä ympäristössä. Yläkerrassa sijait-
seva huone on puolestaan vuokrattu paikalliselle jalkapalloseuralle LPS:lle, jolla on yli 900 jäsentä. Se 
liikuttaa esimerkillisesti Laajasalon nuorisoa ja antaa hyvän pohjan tulevaisuutta varten.
 
Jo muutaman vuoden ajan Laajasalo-Degerö Seura on kesäisin pitänyt Kesäkahvila Britaa tiloissaan 
ja antanut kesätyömahdollisuuden noin 25 nuorelle per kesä, sekä samalla luonut kohtaamispaikan 
eri sukupolville. He saivat tästä huomionosoituksen ensin Kaupunginjohtajalta ja kesän päätyttyä 
myös kunniamaininnan Arvoliitolta.
 
Nyt kaupunki on kuitenkin päättänyt myydä kaikki alueella olevat vanhemmat kiinteistöt eteenpäin. 
Tämä koskee Ylistaloakin.
 
Esitämme, että Laajasalon asukastalo Ylistaloa ei myydä, vaan talo peruskorjataan kaupungin kus-
tannuskella ja säilytetään asukkaiden yhteisenä tilana. Vanhan puutalon korjaaminen tarjoaa hienon 
yhteistyöhankkeen Stadin ammattioppilaitoksen kanssa. Kaupunki voisi myös työllistää mukaan nuo-
ria, joilla ei ole opiskelu- eikä työpaikkaa. Kunnostaminen tehtäisiin yhteistyössä alueen asukasyhdis-
tyksen kanssa, jotta lopputulos koetaan omaksi. Kunnostamisen jälkeen  talo vuokrataan Laajasalo-
seuralle kohtuullisella ja pitkäaikaisella vuokrasopimuksella asukkaiden yhteiseen käyttöön.
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