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JAKOMÄEN SYDÄN -ASUKASTYÖPAJA

ongelmanratkaisun välineenä.

mään arkkitehtuuria keskustelun ja

voitteenamme on kannustaa käyttä-

suunnittelumetodien kautta. Ta-

julkista keskustelua hyödyntävien

näkökulmia vuorovaikutteisten ja

kaupunkisuunnitteluun tuoreita

ja. Uusi Kaupunki Kollektiivi tuo

räätälöityjä vuorovaikutusprosesse-

vuorovaikutteisia tapahtumia ja

ja moniäänistä ideasunnittelua,

kaupunkikehittäjille monipuolista

tarjoaa kunnille sekä yksityisille

ton perustama yhteisyritys, joka

kuuden nuoren arkkitehtitoimis-

Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy on

Kollektiivi Oy

Uusi Kaupunki

www.uusi-kaupunki.fi/jakomaki

nähtävillä osoitteessa:

tulokset ja ideakartta ovat kaikille

toiveita. Työpajan lähtökohdat,

kaiden ajatuksia sekä tulevaisuuden

tain Jakomäen nykyhetkeä, asuk-

teaserit”, joissa käsiteltiin teemoit-

lyhyet esittelyvideot, “tulevaisuus-

Työpajan tuloksista työstettiin

muodossa.

kaupungille selkeästi visuaalisessa

esittää asukkaiden toiveet ja tarpeet

keskustelu alueen kehittämisestä ja

tavoitteena oli avata positiivinen

jastolla lokakuussa 2015. Työpajan

lä asukastyöpajalla Jakomäen kir-

Kaupunki Kollektiivin järjestämäl-

teinen suunnittelu aloitettiin Uusi

Jakomäen sydämen vuorovaikut-

työpaja 29.-30.10.2015

Jakomäen sydämen

sydämessä

arkkitehtiryhmää sai kukin oman

ja yhteissuunnittelussa.
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teemansa ja keräsi teemaan liittyviä
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Jakomäenaukio ja -polku

2. Yhteiset kohtaamispaikat: ostari,

1. Jakomäki osana kaupunkia

Jakomäen sydämen teemasta:

erityisesti viidestä ennalta valitusta

vapaamuotoisesti ja tehtiin visioita

keskusteltiin asukkaiden kanssa

Kaksipäiväisessä asukastyöpajassa

Työpajan teemat

ja leikkipuiston käyttäjiä.

erityiskohteiden kuten uimahallin

koulujen oppilaita, nuoria sekä

määrän alueen asukkaita,

paikallisekperttien lisäksi lukuisan

Työpajan aikana tapasimme

luovat innostusta yhteisössään.

tietoa, herättävät keskustelua sekä

kehittämiseen, ja jotka jakavat

monupuolisia näkemyksiä alueensa

kaupunkilaisia, joilta saadaan

Paikallisekspertit ovat erilaisia

paikalliseksperteiksi.

kansalaisjärjestöjä, joita kutsumme

kuten koululaisia, yrittäjiä ja

laajasti erilaisia jakomäkeläisiä

henkilökohtaiseti mahdollisimman

Työpajaan kutsuttiin

Paikallisekspertit

Naapuritalojen asukkaat
Ostarilla asioivat
Kiinteistövälittäjä
Alppikylän asukas
Helsingin keskustan asukas
Nuoret nuorisotalolla

Unelmien asumista
Jakomäen sydämessä

Ostarin yrittäjät
(S-market, ravintolat, kioski)
Jakisroottori-suunnitelman tekijä
Helsingin yliopiston lähiötutkija
Aukiolla oleskelevat ryhmät
Nuorisotalon ohjaajat
Nuoret nuorisotalolla

Jakomäen yhteiset
kohtaamispaikat

Paikallinen urheiluseura SuMu
Jakomäen koulun liikunnanopettaja
Hyvä vapaa-aika -hankkeen vetäjä
Nuorisotalon ohjaaja
BMX-puistoaktiivi
Nuoret nuorisotalolla

Liikunta ja harrastukset
Jakomäen sydämessä

Jakomäen koulun rehtori
Jakomäen koulun oppilaskunnan
edustajat: kaksi eri-ikäistä luokkaa
Päiväkotien Kotilo ja Naava
henkilökunta, lapsia ja vanhempia
Leikkipuiston ohjaajat
Nuoret nuorisotalolla

Oppiminen ja leikki
Jakomäen sydämessä

Koillisseura ry
K-Marketin kauppias
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Silmu / Jakomäen yhteisötalo
Kaupunkilaisia Hgin keskustassa
Kaupunkilaisia Jakomäessä
Nuoret nuorisotalolla

Jakomäki
osana kaupunkia

www.uusi-kaupunki.fi/jakomaki

nettisivulla:

tuaalisella ideakartalla työpajan

ja siihen voidaan yhä listätä vir-

Kartta on nähtävillä sähköisenä

tä ja punaisia nappeja mielestään

Lisäksi asukkaat kiinnittivät vihrei-

kohtaan, johon se parhaiten liittyy.

akartalle siihen maantieteelliseen

vapaasti liimata puhekuplansa ide-

vapaita kommentteja. Kävijä sai

la, ja siihen kerättiin puhekuplilla

työpajapisteessä Jakomäen kirjastol-

ideakartan avulla. Kartta oli esillä

den ideoita ja tarpeita kankaisen

Keräsimme työpajassa asukkai-

Ideakartta

den kanssa.

ristiintarkasteluun tilaajan tavoittei-

hankkeen rakennuttajakonsultin

jälkeen myös viety Jakomäen IPT-

asukkailta. Toiveet on työpajan

tuksen apuna ja signaaleina aslueen

Toiveita voi käyttää suoraan kaavoi-

suoraan poimittuina ideakartalta.

esitetty asukkaiden kaikki toiveet

teemoittain. Seuraavalla sivulla on

poimintoja asukkaiden toiveista

Vieressä muutamia kiinnostavia

Asukkaiden toiveita

”Ei haluta slummia”

”Unelmatalo on omakotitalo”

”Autopaikkoja riittävästi uusien
talojen yhteyteen.”

”Tiiviimpää asumista > paremmat
palvelut”

Unelmien
asumista
Jakomäen sydämessä

”Vihreä, avara”
”Hieno sisäänkäynti”

”Omat sopet eri-ikäisille lapsille
uudessa yhteisessä koulussa”

”Koulut on tosi huonossa kunnossa,
vaatii korjausta tai purkua”

Oppiminen ja
leikki
Jakomäen sydämessä

”Skeittauspaikka”
”Pururata säilytettävä”

”Jalkapallonurmi ja talveksi jäädytettävä kenttä”

”S-Marketin ja ostarin tulisi
avautua kohti Jakomäenaukiota.”

Liikunta ja
harrastukset
Jakomäen sydämessä
”Lammet putsattava uimakäyttöön ja viheralueet kunnostettava
puistoksi.”

”Tämä on hyvä paikka
asua!”

”Lisää asumista Jakomäen keskeiseen osaan, lisää aktiivista kaupunkitilaa ja palveluita”

”Pubin ulkoalueet kesällä häiritseviä,
jalankulkija vaihtaa kadun puolta.”

”Lisää valaistusta raitille ja metsikköön, hämyisiä paikkoja”

Jakomäen
yhteiset kohtaamispaikat

”Rakennetaan katvealueet ”

”Jakis ihan hyvä!
Ei erityisiä muutostarpeita”

Jakomäki
osana kaupunkia

YLEISTÄ
Jakis ihan hyvä! Ei erityisiä muutostarpeita
ALAKOULU
Koulu on tosi huonossa kunnossa, vaatii
korjausta tai purkua
Maailman paras koulu
Koulssa on tylsää välillä kivaa
Tylsä paikka
Kulttuuritila, puutyöpajatoiminta,
aisithuonetilat rauhoittumista varten
(toiveita)
Päihteettömiä sisätiloja lapsille (7-11 v.),
perheille ja avointa toimistotilaa tarvitseville (toiveita)
Tyhjän rakennuksen tilalle jotain uutta
YLÄKOULU
Luokkia suljettu sisäilmaongelman takia
Omat sopet eri-ikäisille lapsille uudessa
yhteisessä koulussa
Riittävä tila että voi oppia tekemällä
Vihreä, avara
Uimahalli halli <3
Akvaarioluokat
Viidakkohuone ja eläimiä kouluun
Lasinen ruokala
Hieno sisäänkäynti
Valoisa koulu, iso lasinen aula, mukavia
hengailupaikkoja
Jonkinlainen raja oppilaiden tilojen
välillä
Monimuotoinen tila
NUORISOTALO
Nuta on kiva ja toimiva
Hyvä paikka olla
Tiloja jotka mahdollistaa pienyrittäjien
yhteisöllisyyden
PÄIVÄKODIT
Itse rakenettava oppimisluola, Batmanluola
JAKOMÄENAUKIO JA -POLKU
Lisää valaistusta raitille ja metsikköön,
hämyisiä paikkoja
Lisää penkkejä ja viereen roskiksia
Ei penkkejä, mutta sitten tulee juopot

Mummojen, pappojen istuskelupaikkoja
Miten penkit muille kuin juopoille
Roskat roskikseen!
Männyt säästetään! (kommentti Jakomäenaukion pohjoispuolella)
ALAKOULUN PIHA
Itsestään koneilla toimiva leikkipaikka
(toive)
Monipuoliset pihat koululle ja päiväkodeille!
LEIKKIPUISTO
Leksu on paras paikka Jakomäessä
YLÄKOULUN PIHA
Koululle oma parempi piha
Hökkeli / katos kaikenikäisille
Koulun piha on aika ankea eikä ole mitään
tekemistä
SLÅTTMOSSEN
Ärsyttää kun ihmiset uittavat koiriaan
Lammet putsattava uimakäyttöön ja viheralueet kunnostettava puistoksi. Koirille
yksi pieni allas, esim. aidattuna.
Kiipeilypuisto, tosi moni on niin kaukana
(toive Slåttmosseniin)
PURURADAN METSÄ
Pururata silytettävä!
Rakennetaan katvealueet (toive yläkoulun
takaisessa pururatametsikössä)
LIIKUNTAPUISTO
Jalkapallonurmi ja talveksi jäädytettävä
kenttä
Kentälle tarvitaan kunnolliset huolto ja
pukukoppitilat.
Lasten ja nuorten polkupyörätekniikkarata
(pump track). Mahdollisuus hyödyntää
vapaa-ajalla ja välitunneilla. http://www.
ksml.fi/uutiset/keski-suomi/koululaisetsaivat-harvinaisen-mahdollisuuden-valitunneille/1893309
Skeittauspaikka (toive)
Skeittiramppi! Liikuntapuiston jatkuminen keskustammas
Keilahalli tai vastaava
Parempi valaistus koriskentälle!
Koriskenttä huonossa kunnossa ja huonos-

tivalaistu.
Jää ja kaukalo jääkiekolle (jää aina huono)
Kiva paikka
Uusi pukukoppi kentille
Esiintymislava
Kiva heitellä keppejä kuplahallin katolle
Kuplahalliin olisi kiva päästä pelaamaan
talvella
Sateensuoja grillailuun (toive, ehkä yleisesti ulkotiloja koskeva)
Tapahtumia!
Halutaan hyvä jää ja kaukalo
ETELÄISET KALLIOALUEET
Tuoleja sekä pöytäryhmiä näköalatasanteelle.
Valaistu lenkkirata kallion ympäri, talvikunnossapito.
Polkujen korjaaminen, epäviralliset kuntoon! (toive Jakomäenpolun eteläpuoleisella kukkulalla)
Vaarallinen mäki (Kankarepolun jatke
kukkulan eteläpuolella)
OSTOSKESKUS JA PALVELUT
Jakomäen ostari on kehittynyt todella paljon, sen ilme on nykyään siisti
Maailman paras kauppa S-market
S-Marketin ja ostarin tulisi avautua kohti
Jakomäenaukiota
Pubin terassi pois jalkakäytävältä! Ravintolan terassi ok, ruokapaikka eri luonteinen kuin pubi.
Pubin ulkoalueet kesällä häiritseviä, jalankulkija vaihtaa kadun puolta.
Parempia palveluita ja ruokapaikkoja
Pubien terassit tyhmentää koko alueen
Älämölö terasseilta pois
Jos pubit vastapäätä, meluhaitta
Peremmälle Jakomäkeä palveluita esim.
kauppa (toive eteläisessä osassa Jakomäkeä)
Lidl jonnekin Jakomäkeen / Alppikylään
Kahviloita
Lähikauppa Alppikylään
Alppikylästä puuttuu kauppa
Posti olisi hyvä

Nordea
Etelästä pitkä matka kauppaan > elintarvikekioski / kauppa etelään, kahvila turha
KIRJASTO
Kirjasto jee! Paras kirjasto ikinä
Kirjasto loistava
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI
Uimahallin eteen pysäköidään ilman lupaa
Suojatie myös Huokotien itäpäähän. Tien
varteen selkeät pysäköintipaikat ja ajonopeuttarajoittavat rakenteet
Yhteys: Jakomäki-Alppikylä-Malmi
Lahdentie: ajo vaarallista
Metroasema (toive)
Parempi jalkakäytävä (toive Kankaretiellä)
Mellunmäen suunnan bussipysäkki kaukana
(kommentti Huokotiellä)
Töyssyt (toive Huokotiellä kenttien pohjoispuolella)
Uset autot menevät punaisia päin (kommentti
Huokotiellä)
Vaarallinen risteys (Huokotie ja Kuussillantie)
Isompi tenniskenttä
UUSI ASUMINEN
Autopaikkoja riittävästi uusien talojen yhteyteen
Tiiviimpää asumista > paremmat palvelut
Lisää asumista Jakomäen keskeiseen osaan,
lisää aktiivista kaupunkitilaa ja palveluita
Lisä- & täydennysrakentaminen (toive terveyskeskuksen eteläpuolella)
Tämä on hyvä paikka asua! (kommentti eteläisessä Jakomäessä)
Lisärakentaminen etelään! (kommentti eteläisessä Jakomäessä)
Rakennetaan katvealueet (toive yläkoulun
takaisessa pururatametsikössä)
SUURMETSÄN PUOLI
Jokin puisto olisi hyvä: ei koirapuisto tai
leikkipuisto, ihan tavallinen (toive Huokotien
pohjoispuolella)
Liikenneyhteydet suurmetsään hyvät, myös
pyörällä
Suurmetsässä ei asu kavereita
Tylsä tyhmä paikka

ASUKASTYÖPAJAN TULOKSISTA LUODUT
TULEVAISUUSVISIOT

suurempia keskuksia.

seen, tuoden Jakomäen osaksi

imerkiksi Tikkurilaan ja Itäkeskuk-

tuntuvasti matkustusaikaa es-

teilla oleva pikaraitiotie lyhentää

kylän keskellä Helsinkiä. Suunnit-

mielenkiintoisen urbaanin koti-

Jakomäki tarjoaa asukkailleen

vahvistetaan osana kaupunkia.

Tulevaisuudessa Jakomäen imagoa

palvelut helposti saatavilla.

luonto on lähellä ja tarvittavat

kuitenkin kotoisana lähiönä, jossa

Asukkailleen Jakomäki näyttäytyy

huonomaineisena kaupunginosana.

Jakomäellä on vahva identiteetti

kaupunkilaisten näkökulmasta.

nostava asukkaiden ja muiden

selvittää onko Jakomäki kiin-

Arkkitehdit ottivat tehtäväkseen

kaupunkia

1. Jakomäki osana

Kaupunkivaelluskohde

lisää eloa.

saadaan lyhyemmälläkin aikavälillä

erittäin nopeasti, jolloin aukioon

latelttakokeilu, voidaan käynnistää

mittakaavan projekteja, kuten kahv-

usein hitaita, mutta pienemmän

Täydennysrakentamisprosessit ovat

entamisella.

sekä tiivistämistä täydennysrak-

erilaisia toimintoja, kasvillisuutta

Asukkaat toivoivat aukiolle lisää

Jakomäenaukio ja Jakomäenpolku.

kohtaamisen paikat ovat ostari,

Jakomäen tärkeimmät sosiaalisen

kohtaamispaikat

1. Yhteiset

KAHVILATELTTA

BMX PUMP TRACK

VIHERKATTOJA

KAHLUUALLAS

TÄYDENNYSRAKENTAMISTA

UUSI KOULU

Tulevaisuuden toimijoita Jakomäen aukiolla

toimii alueen vetonaulana.

keen uusi uljas urheilupuisto, joka

malla entisestään, luodaan Jakomä-

luistinratana. Toimintoja paranta-

jalkapallokenttänä ja talvisin

tekonurmea, joka toimii kesäisin

skeitti- ja scoottipuistoa sekä uutta

liikuntapuistoon muun muassa

olohuoneena. Asukkaat toivoivat

jotka toimivat Jakomäen yhteisenä

liikunta- ja kohtaamispaikkoja,

sia. Asukkaat toivoivat monipuolisia

liikunta- ja harrastusmahdollisuuk-

nyt melko kattavan määrän erilaisia

Jakomäki tarjoaa asukkailleen jo

Jakomäen sydämessä

3. Liikunta ja harrastukset

SKEITTI-/
SCOOTTI-/
PYÖRÄPARKKI
TUO URHEILUPUISTON
KESKUSTAAN

Jakomäen uusi urheilupuisto talvella

“Ei tänne mitään slummia haluta.”

vielä tilaa.”

“Täällä keskustassa on oikeesti

“Unelmatalo on omakotitalo.”

metsää.”

“Tykätään kun täällä on luontoa ja

asukkaiden toiveiden pohjalta:

hahmottelivat tulevaisuusvisionsa

Jakomäen keskustaa. Arkkitehdit

monipuolista asumista lähellä

Asukkaat toivovat Jakomäkeen

Jakomäen sydämessä

4. Unelmien asumista

Tulevaisuudessa Jakomäen keskustaa tiivistetään uusilla asuinkortteleilla

oppimisen ympäristöissä.

joissa opitaan yhdessä erilaisissa

pukselta monimuotoisia tiloja,

Nuoret toivoivat uudelta kam-

katon alla.

ikäiset lapset ovat kaikki saman

yhteinen kampus, jossa eri-

dessa Jakomäellä voisi olla yksi

erillään toisistaan. Tulevaisuu-

paikat ovat huonokuntoisia ja

Jakomäen oppimisen ja leikin

Jakomäen sydämessä

5. Oppiminen ja leikki

päiväkoti

yhteinen kampus!

Naava

nuta

Jakomäen oppimisen ja leikin paikat ovat
huonokuntoisia ja erillään toisistaan...

leikkipuisto

tyhjä
koulu

alakoulu

Tehdään
yhdessä
yhdessä
uus
uusi
kampus!

yläkoulu

Kotilo

päiväkoti

tyhjä
koulu

Luonnontieteiden viidakkoluokka
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ovat kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa:

Työpajan tuloksista koosteut videot

