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§ 258
Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ökning av 
trivseln på Parkstads station

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Alviina Alametsä väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Alviina Alametsä och 27 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ska vidta åtgärder för att förbättra trivseln och säkerhe-
ten kring Parkstads station. 

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som getts i saken och kon-
staterar att området kring Parkstads station under de senaste åren har 
utvecklats inom ramen för förortsprojektet, bl.a. genom att gångtunnlar-
na har förbättrats och fler cykelplatser anlagts. I områdesplanen för 
Skomakarböle för åren 2008–2017 föreslogs en iståndsättning av bl.a. 
Stapelplatsen och Landtullsplatsen, men någon sådan har ännu inte 
gjorts. 

Ett aktuellt projekt i Parkstad är en detaljplaneändring för området kring 
stationen. Det offentliga rummet i området granskas i anslutning till pro-
jektet. I den första fasen utarbetas det principer för kompletteringsbyg-
gande. Detaljplaneläggningen beräknas bli inledd år 2020. Detaljplane-
arbetet utförs i aktiv växelverkan med dem som bor i området.
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Läget i Parkstad och de viktigaste objekt som kräver iståndsättning 
kartläggs tillsammans med invånarna i samband med att områdespla-
nen uppdateras om ungefär fem år. Innan områdesplanen uppdateras 
kan stadsmiljösektorn vidta lätta, småskaliga åtgärder tillsammans med 
ungdomar i området och med kultur- och fritidssektorn. Kultur- och fri-
tidssektorn utreder om snabba förbättringsåtgärder kan vidtas med 
hjälp av medborgarbudgetering.

Trafikverket, som förvaltar plattformarna och tunneln i stationsområdet, 
planerar för närvarande inga särskilda förbättringsåtgärder vid statio-
nen. I området finns ett system med övervakningskameror och en am-
bulerande patrull.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite
2 Liikenneviraston lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 588

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
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kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 155

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä kaupunkitilan ja ase-
maseutujen viihtyisyyden ja turvallisuuden kohentamista edelleen pa-
remmalle tasolle.

Puistolan aseman seutuun liittyvä turvattomuuden tunne ja viihtyisyy-
songelmat on tiedossa myös alueen nuorisopalveluissa. Junaradan ali-
kulun epäsiisteys ja suttuisuus on tunnistettu yhdeksi esteeksi alueen 
nuoriso ja kirjastopalveluiden käyttämiselle. Tilannetta voisi parantaa li-
säämällä valaistusta asemalle, aseman lähiseudulle ja nuorisotalon 
edustalle. Valaistuksen lisääminen toisi turvallisemman olon lähestyä 
asemaa. Valaistuksen parantamista on esitetty vuosien ajan Tapulin 
nuorisotalon vaarojen arviointien yhteydessä ja asiaa on viety eteenpä-
in sekä työntekijöiden toimesta että isännöitsijän toimesta. Nuoret ovat 
tuoneet asian esille sekä avoimessa toiminnassa että nuorten kuule-
misten yhteydessä. 

Nuorisopalvelut ovat aktiivisesti edistäneet ja kehittäneet ratkaisuja 
aseman seudun ongelmiin yhdessä nuorten kanssa. Puistolan aseman 
seudun parantamiseen liittyvä prosessi alkoi vuoden 2017 nuorten 
osallistuvan budjetoinnin RuBuFestissä ja jatkui suunnittelulla työpajo-
issa. Ehdotus voitti myös yhdeksästä työpajoista äänestyksen. Tämän 
jälkeen työstämistä on jatkettu yhdessä nuorten kanssa RuBuFesteillä 
2018, johon pyydetty mukaan kaavoituksesta vastaava arkkitehti Tapu-
likaupungin ja Puistolan aseman seudun kaavoitushankkeessa, jossa 
tutkitaan mm. palvelutilojen uudelleenjärjestelyä sekä muita alueen ra-
kenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Nuorten näkemyk-
set aiheesta tulivat kuulluksi siten myös pidemmän aikavälin kaavoitus-
hankkeen lähtötiedoiksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmis edelleen edistämään yhdes-
sä kehitettyjä ratkaisuja ja aktivoimme nuoria toimimaan alueen paran-
tamisen eteen. Alueen asemakaavoitushankkeen avulla on saavutetta-
vissa alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan parannusta, mutta 
samalla olisi toivottavaa saada nopeampia toimenpiteitä aikaiseksi. Ra-
hoitus näihin nopeampiin toimenpiteisiin olisi mahdollisesti löydettävistä 
tänä syksynä alkavan osallisuusmallin mukaisen osallistuvan budjetoin-
nin kautta.
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Käsittely

28.08.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Tommi Laitio: Esittelijä poisti keskeneräisen lauseen: "Toinen selkeä 
parannus mahdollisuus olisi" 

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Mirja Silajärvi, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71599

mirja.silajarvi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 314

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

On positiivista, että helsinkiläiset nuoret haluavat aktiivisesti vaikuttaa 
lähiympäristönsä viihtyisyyteen. Nuorten omassa vaikuttamisjärjestel-
mässä, Helsingin nuorisoneuvosto Ruudissa, 13-17 vuotiaat nuoret 
ovat vuonna 2017 äänestäneet aiheen ”asemat siistiksi” kaupungin tär-
keimmäksi parannuskohteeksi. Aihe sai eniten kannatusta Puistolan 
peruskoululaisten keskuudessa. Puistolan nuoret kaipaavat asemalleen 
lisää turvallisuutta, viihtyisyyttä ja miellyttävää kulkua esimerkiksi Pui-
stolan nuorisotalolle.

Puistolan asemanseutu kaipaa kunnostusta, ja alueelle on toteutettu 
parannustoimenpiteitä vuosien saatossa. Lähiörahaston rahoituksella 
parannettiin alikulkuja ja lisättiin polkupyöräpaikkoja. Suutarilan aluesu-
unnitelmassa vuosille 2008-2017 nousi esiin tarpeita paremmasta kun-
nossapidosta ja puutteiden korjaamisista viihtyisyyden ja turvallisuuden 
parantamiseksi. Kunnostusta esitettiin muun muassa Tapulinaukiolle ja 
Maatullinaukiolle. Aukiot eivät ole kuitenkaan vielä edenneet to-
teutukseen. Seuraavan kerran Puistolan tilannetta ja merkittävämpiä 
kunnostuskohteita kartoitetaan yhdessä asukkaiden kanssa aluesuun-
nitelman päivityksen yhteydessä noin viiden vuoden kuluttua. 
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Kaupunkiympäristön toimialalla on mahdollisuus toteuttaa kevyitä, pie-
nimuotoisia toimenpiteitä aseman ympäristössä ennen aluesuunnitel-
man päivittämistä yhdessä alueen nuorten ja kulttuuri- ja vapaa-ajan to-
imialan nuorisopalvelun kanssa. Viihtyisyyden parantamiseen voidaan 
vaikuttaa muun muassa valaistusta parantamalla sekä penkkejä ja kuk-
kaistutuksia lisäämällä. 

Puistolan alueella on käynnistymässä vuonna 2018 laajempi aseman-
seudun kaavamuutoshanke, jonka yhteydessä tarkastellaan alueen jul-
kista tilaa. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan periaatteet alueen täy-
dennysrakentamiselle. Tarkempi asemakaavoitus käynnistyy arviolta 
vuonna 2020. Asemakaavoituksen yhteydessä suunnitellaan myös 
kaava-alueiden kadut ja puistot sekä laaditaan hankeohjelmat toteutus-
ta varten. Kaavatyön yhteydessä tehdään aktiivista vuorovaikutusta 
alueen asukkaiden kanssa.

Asema-alueen laitureita ja tunnelia hallinnoi Liikennevirasto ja kun-
nossapidosta vastaavat alueisännöitsijät. Aktiivinen yhteydenpito laitu-
riympäristön parantamiseksi jatkuu Liikenneviraston suuntaan. 

Helsingin uusi osallisuusmalli antaa entistä monipuolisempia osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Asukkaat äänestävät osallistuvaan 
budjetointiin varatun rahan käytöstä heiltä kerättyjen ehdotusten pohjal-
ta. Äänestysikäraja on 12 vuotta. Stadiluotsitoiminnan ja osallisuusra-
haston kautta saattaisi myös löytyä ketteriä ja nopeita keinoja Puistolan 
ympäristön yhteiselle kehittämiselle yhdessä asukkaiden ja nuorten 
kanssa.  

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37085

maija.lounamaa(a)hel.fi


