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Puistolan, Heikinlaakson ja Tapulikaupungin koulujen, päiväkotien ja kulttuuritilojen alueellinen tarkastelu

Osallistava palvelutilatarkastelu asukastilaisuus
1.
Aika

08.02.2018 klo: 18.00-20.00

Paikka

Puistolan ala-aste

Paikalla
Yhteensä noin 50 osallistujaa
Asukkaita ja paikallisia toimijoita
Poliitikkoja ja päättäjiä
Helsingin kaupunki:
Jarmo Raveala
Antti Saarnio
Granlund Oy:
Topi Korpela
ISS Proko Oy:
Heikki Lonka
Johanna Tschokkinen

1. Tilaisuuden aloitus
Apulaispormestari Pia Pakarinen avasi asukastilaisuuden ja toivotti ihmiset tervetulleeksi.
Alueen edustajat avasivat yleisölle tilaisuuden tarkoitusta ja nykytilannetta. Konsultti
Heikki Lonka esitteli ryhmätyön ja antoi ohjeet ryhmätyön aloittamiselle.

2. Ryhmätyöt
Osallistujat jakautuivat 13 eri ryhmään. Tavoitteena oli, että kussakin ryhmässä olisi jokaisen alueen edustajia. Tämä ei ihan jokaisen ryhmän kohdalla toteutunut. Ryhmillä oli käytössään alueen kartta, johon oli merkitty nykyiset käytössä olevat ja tyhjillään olevat palvelutilat. Ryhmien tehtävänä oli pohtia, mitä hyvää ja mitä kehitettävää alueessa on sekä
millaisia tulevaisuuden tarpeita/haaveita alueen tiloille on.
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Jokainen ryhmä kirjasi nämä asiat paperille ja karttoihin. Sen jälkeen jokainen ryhmä esitteli oman ryhmänsä tulokset.

3. Ryhmätöiden tulokset
Ryhmätöissä esiin tulleet kommentit:
Hyvät asiat:
 Alueen asukkaat ovat aktiivisia ja haluavat vaikuttaa
 Alueella on hyvä yhteishenki
 Monipuoliset liikuntamahdollisuudet
 Luonto on kiinnostavaa, metsä ja ulkoilualueet ovat alueen rikkaus
 Alueella on hyvät kulkuyhteydet joka suuntaan, myös lentokentälle
 Palvelut sijaitsevat lähellä ja etenkin Tapulissa ne ovat monipuoliset
 Heterogeeninen alue: monikulttuurinen ja laaja ikärakenne
 Hyvät kirjastopalvelut kahdessa lähikirjastossa
 Nurkan monitoimitalon palvelut ovat hyvät ja ympäristö toimiva
 Puistolan peruskoulun liikuntapuisto kokonaisuutena todella toimiva, vaikka koulurakennus on huonossa kunnossa
 Viheralueet, jotka tulee säilyttää
 Päiväkotiverkosto on tiheä ja välimatkat ovat lyhyet
 Hienoa, että alueen päiväkodeissa ja kouluissa on pysyvää ja sitoutunutta henkilökuntaa
 Alueen omaleimaisuus ja "puistolamaisuus"
 Nuorisotalo Tapulissa
 Terveysasema alueella tulee ehdottomasti säilyttää
 Pientaloalueet
Kehitettävät asiat:
 Kaupungin tiloja on paljon tyhjillään. Tästä hyvänä esimerkkinä on Tenavatie. Liikaa väliaikaisratkaisuja.
 Päiväkotipaikkoja on aivan liian vähän. Kaksi päiväkotia on lakkautettu, mutta tilalle ei ole tullut uusia.
 Senioreille ei ole alueella palvelukeskusta tai palveluasumista.
 Nuorisolta puuttuu tilat Puistolassa. Nuorisotiloja pitäisi olla omat omilla asuinalueilla ja mielellään nuorisokahvilatyyppistä toimintaa
 Alueen leikkipuistot ovat huonossa kunnossa
 Asukkaiden yhteisen monitoimitilan/korttelitalon puute
 Erilaisia liikuntatiloja tarvitaan lisää
 Asukastiloja tarvitaan monipuolisesti ympäri vuorokauden
 Koulun iltapäivätoimintaa tulisi kehittää toiminnan ja tilojen osalta
 Pohjoiselle alueelle tarvitaan lisää ulkoilumahdollisuuksia
 Enemmän kulttuuritilaa ja esimerkiksi työhuoneita kirjastoihin, jotta tilat palvelisivat
kaikkia
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tarvitaan uimahalli ja tekojäärata
Asemanseutu tarvitsee kehittämistä: imago, siisteys ja turvallisuus muistaen hyvä
arkkitehtuuri
Alueen taiteilijoita tulee muistaa ja käyttää heitä hyödyksi
Julkiset ja kaupalliset rakennukset ovat huonossa kunnossa
Kierrätyspisteet ovat epäsiistejä
Asemanseutu ei tunnu turvalliselta
Liian korkeat tilakeskuksen vuokrat seuroille
Pelastustiet ovat huonoja ja liian kapeita
Kaikkialle ei pääse pyörätuolilla. Kaikki tilat eivät ole esteettömiä.
Kaupungin ja Seurakuntayhtymän tilojen integraatiopuute
On paljon ryhmiä, jotka tarvitsevat Malmin lentokenttää.

Tulevaisuuden visioita, toiveita ja tarpeita
 Kehitetään torimaisia tiloja, jonne kaikkien on mukava tulla
 Julkisten tilojen kehittäminen houkuttelee myös yrittäjiä
 Puistorin ja Tapulin asemaseudun kehittäminen valoisaksi mukavaksi paikaksi
 Monitoimitilaa, jossa on huomioitu kaikki ikäryhmät
 Nuorisolle miellyttävä paikka viettää aikaa, esimerkiksi nuorisokahvila
 Palveluja lisää alueelle, esimerkiksi pankki, kielikylpypäiväkoti ym.
 Suuntimopuiston alueen kehittäminen. Puisto ei nykyisellään toimi. Sen voisi
vaikka kaavoittaa asunnoiksi tai rakentaa sinne yhteisöllinen monitoimitalo
 Tekojäärata Puistolan urheilupuistoon
 Skeittipuisto liikuntapuiston yhteyteen
 Hiekkakuoppien ja täyttömäkien hyödyntäminen esimerkiksi hiihtomaaksi
 Terveellisiä ja yhteisöllisiä tiloja
 Erilaisia harrastetiloja, esimerkiksi nikkarointitilat ja taidetilat
 Ylikulku suoraan Malmin lentokenttäalueelle Suurmetsäntien yli
 Alueen tilat tehokkaassa käytössä
 Seniori/palvelutalo ja palveluasumista alueelle
 Kirjastojen palveluita on kehitettävä: lukupiirejä, kirjailijavieraita, yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa
 Nikonkuja 1 kiinteistö päiväkodille tai myyntiin ja rahoitusta siten uudelle päiväkodille
 Yksi iso tila, jossa olisi harrastetila, kirjasto, senioritila, uimahalli, saunoja, nuorisotila
 Robottishuttle  vie asukkaita paikasta ja palvelusta toiseen
 Lukion tasoa täytyy kehittää, medialukion maine ei tarpeeksi hyvä
 Elinkaariajattelua, että ihmiset voivat olla yksi yhteisö ja kokoontua yhteiseen tilaan
 Malminkentän tulee saada jatkaa entisellään
 Puistolan peruskoulu puretaan. Tilalle uusi iso kampus: eskarit, koulu, lukio, kirjasto, uimahalli, kahvila ym. saman katon alle
 Senioreille päivätoimintaa
 Houkuttelevuutta kehitettävä ja kahviloille ja ravintoloille tiloja
 Yksityisiä päiväkoteja alueelle
 Nummen päiväkodin tontti myyntiin.
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Muistetaan myös yksityistäminen ja yrittäjyys. Yrittäjiä otetaan mukaan alueen kehittämiseen!
Maatullin alueelle myös kampusalue. Päiväkoti koulun yhteyteen.
Tilaa uusille unelmille, joten ei rakenneta aluetta liian tiiviisti
Yrittäjät ja eri-ikäiset ihmiset mukaan kehittämiseen
Kaikki tilat esteettömiksi
Monikulttuurisuus kunniaan! Erilaisia kulttuuritapahtumia alueelle.

Ehdotuksia Tenavatien kiinteistölle:
 Pienyritystalo ja monitoimitalo vauvasta vaariin kuntalaisille sekä yrityksille. Yrityksiltä saadaan vuokratuloja.
 Asukastila
 Päiväkodin käyttöön
 Monitoimitalo, eri sukupolvet saman katon alle, taideharrastus, liikuntasali ja kaikkien yhteinen olohuone
 Jo nyt mahdollisuus kokeilla yhteisöllisyyttä Tenavatien kiinteistössä: päiväkotitoimintaa, senioritoimintaa ja nuorisotilaa saman katon alle
 "Hyvin menee jos Tenavatiellä on seuraava kokous!"
 Ajatus: nuorison mukaan ottaminen suunnitteluun, esimerkiksi nuorten oma työpaja!

4. Lopuksi
Apulaispormestari Pia Pakarinen kiitti hienoista uusista kommenteista ja aktiivisesta osallistumisesta. Kerrottiin osallistujille, mitä tapahtuu seuraavaksi.

5. Seuraavaksi
Seuraava kokous asukkaiden edustajien kesken 14.2.2018 klo:18-20 Puistolan alaasteella.
Siellä käydään esiin tulleita ajatuksia läpi ja pohditaan lisää alueen tulevaisuutta.

Jakelu

Tilaajan ja konsultin edustajat, jaetaan kokouksiin osallistuneille
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