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§ 194
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sinikka Vepsän aloitteesta, joka koskee Puistolan van-
han kansakoulun kunnostamista varhaiskasvatuksen, koulutuksen, 
kansalais- ja kulttuuritoimijoiden käyttöön

HEL 2022-010162 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä koulurakennuksen 
säilyttämistä käyttökuntoisena. Koulu on kaupunginmuseon inventoin-
neissa luokiteltu arvorakennukseksi. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on yhdessä kaupunkiympäristön toi-
mialan kanssa kehittänyt ns. operaattorimallia, jossa kaupungin käytös-
tä pois jääviä tai uutta käyttöä odottavia tiloja ohjataan ylläpitokustan-
nuksilla taiteilijoiden työtiloiksi. Mallia viimeistellään kaupunkiympäristö-
toimialalla ja sen on arvioitu olevan valmis vuoden 2023 helmikuun 
loppuun mennessä.

Puistolan entinen kansakoulu sopisi hyvin arvioitavaksi osana operaat-
torimallia esimerkiksi taiteilijoiden työtiloiksi ja liikuntasali harrastuskäyt-
töön. Vaikka koulua ei voitaisi tässä yhteydessä peruskorjata arvoisen-
sa kuntoon, on rakennuksen ylläpitäminen käytettynä kestävämpää se-
kä arvorakennuksen säilymisen että kaupungin talouden näkökulmasta 
kuin talon pitäminen tyhjillään. Samalla olisi syytä arvioida, voisiko ti-
loissa toimia myös joitain kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja 
vapaa-ajan palveluita sekä näitä tukevia järjestöjä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on hankkinut avoimen ja ryhmämuo-
toisen nuorisotyön Puistolan alueella ja toiminta järjestetään ensisijai-
sesti Puistolan peruskoulun tiloissa. Hankintasopimuksen voimassa 
oloaikaa on jäljellä 31.7.2024 saakka. Toiminta suunnitellaan ja toteute-
taan tiiviissä yhteistyössä nuorisopalveluiden koillisen nuorisotyöyksi-
kön kanssa huomioiden voimassa olevan kaupunkistrategian linjaukset 
sekä nuorisopalvelukokonaisuuden painopistealueet. Lisäksi toimintaa 
suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Puistolan peruskoulun kanssa

Lähialueella on kaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kannalta mer-
kittävää tilahanketta talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuo-
siksi 2023–2032, jotka kummatkin kehittävät alueen palvelu- ja tilatar-
jontaa. Suuntimopuiston monitoimitalo, joka on suunniteltu toteuttavak-
si uudisrakennuksena vuosina 2026-27 sekä Puistolan peruskouluna 
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paremmin tunnettu monitoimitalo osoitteessa Koudantie 2, jossa suun-
nitelmissa on toteuttaa vuosina 2026-28 tilat korvaavana uudisraken-
nuksena.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää edelleen tärkeänä kaupungin-
museon johtokunnan vuoden 2016 näkemystä, että Puistolan vanhan 
kansakoulun uuden käytön ratkaisun jälkeen on luonteva vaihe päivit-
tää myös asemakaavan suojelutavoitteet ja -määräykset.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Korvataan lausunnon kappale kaksi (2) seuraavalla 
tekstillä:

"Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä koulurakennuksen 
säilyttämistä käyttökuntoisena. Koulu on kaupunginmuseon inventoin-
neissa luokiteltu arvorakennukseksi. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on yhdessä kaupunkiympäristön toi-
mialan kanssa kehittänyt ns. operaattorimallia, jossa kaupungin käytös-
tä pois jääviä tai uutta käyttöä odottavia tiloja ohjataan ylläpitokustan-
nuksilla taiteilijoiden työtiloiksi. Mallia viimeistellään kaupunkiympäristö-
toimialalla ja sen on arvioitu olevan valmis vuoden 2023 helmikuun 
loppuun mennessä.

Puistolan entinen kansakoulu sopisi hyvin arvioitavaksi osana operaat-
torimallia esimerkiksi taiteilijoiden työtiloiksi ja liikuntasali harrastuskäyt-
töön. Vaikka koulua ei voitaisi tässä yhteydessä peruskorjata arvoisen-
sa kuntoon, on rakennuksen ylläpitäminen käytettynä kestävämpää se-
kä arvorakennuksen säilymisen että kaupungin talouden näkökulmasta 
kuin talon pitäminen tyhjillään. Samalla olisi syytä arvioida, voisiko ti-
loissa toimia myös joitain kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja 
vapaa-ajan palveluita sekä näitä tukevia järjestöjä."

Kannattaja: Nina Suomalainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi
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Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: 09 310 36483
sari.saresto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 24.08.2022 Vepsä Sinikka Puistolan kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaan  kansakoulun kunnostaminen varhaiskasvatuksen, 
koulutu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kulttuuri- ja kan-
salaistoimijat voivat vuokrata tyhjänä olevia tiloja. Kaupunkiympäristön 
toimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ovat yhdessä kehittäneet 
toimintamallia, jossa tyhjänä olevia, joko purkua tai myyntiä odottavia 
rakennuksia voidaan paremmin vuokrata kulttuurikäyttöön. Toiminta-
mallin käyttöönoton on katsottu tarvitsevan kaupunkiympäristölauta-
kunnan päätöksentekoa, joka on valmistelussa kaupunkiympäristön 
toimialalla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on hankkinut avoimen ja ryhmämuo-
toisen nuorisotyön Puistolan alueella ja toiminta järjestetään ensisijai-
sesti Puistolan peruskoulun tiloissa. Hankintasopimuksen voimassa 
oloaikaa on jäljellä 31.7.2024 saakka. Toiminta suunnitellaan ja toteute-
taan tiiviissä yhteistyössä nuorisopalveluiden koillisen nuorisotyöyksi-
kön kanssa huomioiden voimassa olevan kaupunkistrategian linjaukset 
sekä nuorisopalvelukokonaisuuden painopistealueet. Lisäksi toimintaa 
suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Puistolan peruskoulun kanssa

Lähialueella on kaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kannalta mer-
kittävää tilahanketta talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuo-
siksi 2023–2032, jotka kummatkin kehittävät alueen palvelu- ja tilatar-
jontaa. Suuntimopuiston monitoimitalo, joka on suunniteltu toteuttavak-
si uudisrakennuksena vuosina 2026-27 sekä Puistolan peruskouluna 
paremmin tunnettu monitoimitalo osoitteessa Koudantie 2, jossa suun-
nitelmissa on toteuttaa vuosina 2026-28 tilat korvaavana uudisraken-
nuksena.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää edelleen tärkeänä kaupungin-
museon johtokunnan vuoden 2016 näkemystä, että Puistolan vanhan 
kansakoulun uuden käytön ratkaisun jälkeen on luonteva vaihe päivit-
tää myös asemakaavan suojelutavoitteet ja -määräykset.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 14.12.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Si-
nikka Vepsän ja 24 muun valtuutetun aloitteesta Puistolan vanhan kan-
sakoulun kunnostamista varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kansalais- 
ja kulttuuritoimijoiden käyttöön.

Valtuustoaloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Asiasta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta 
sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: 09 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 24.08.2022 Vepsä Sinikka Puistolan kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaan  kansakoulun kunnostaminen varhaiskasvatuksen, 
koulutu

Oheismateriaali

1 Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto Puistolan vanhan kouluraken-
nuksen suojelemisesta asemakaavalla, 23.2.2016 § 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.11.2022 § 296

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.11.2022 § 184


