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

Osallistava palvelutilatarkastelu asukastilaisuus
kokous 3.
Aika

08.03.2018 klo: 18.00-20.00

Paikka

Maatullin ala-aste

Paikalla
Yhteensä noin 20 osallistujaa
Asukkaita ja paikallisia toimijoita
Poliitikkoja ja päättäjiä
Helsingin kaupunki:
Jarmo Raveala
Antti Saarnio
Granlund Oy:
Topi Korpela
Tuomas Nuutilainen
ISS Proko Oy:
Heikki Lonka
Johanna Tschokkinen

1. Tilaisuuden aloitus
Kokous avattiin. Käytiin läpi prosessin kulkua ja kyseisen päivän kokouksen tarkoitusta.
Ilmoitettiin, että 13.3. asukastilaisuus jouduttaisiin siirtämään pidettäväksi 23.4. Tämä koettiin harmillisena, koska asukkaita Tapulikaupungista on jo kehotettu osallistumaan 13.3.
tilaisuuteen. Sovittiin, että myös se järjestetään ja toivottiin, että myös Puistolasta tulee
muutamia osallistujia siihen kokoukseen. Iso asukastilaisuus järjestetään 23.4.2018.

2. Tiedotus
Keskusteltiin asukastilaisuuksien tiedottamisesta. Nyt tieto on esimerkiksi asukastilaisuuden ajankohdan muutoksesta näkynyt vain facebookissa. Sovittiin, että kaupunki pyrkii tiedottamaan jatkossa monikanavaisesti internet-sivuilla ja facebookissa. Myös eri kaupunginosien seurat ja paikallislehdet voivat tiedottaa asukkaita tulevista tilaisuuksista.
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3. Eri mallien esittely
Käytiin läpi tarkasteltavat päiväkoti, koulu- ja palvelutilaverkostomallit: ajopuumalli, tehokkain malli ja työryhmätyöskentelyn malli.
Ajopuumallissa on esitetty nykyiset käytössä olevat tilat. Malli vaatisi yhden uuden päiväkodin ja koulun. Muuten mallissa on esitettynä kaikki nykyiset tilat.
Tehokkain malli käsittää kahdet Isot 1000 oppilaan koulut ja 250 päiväkotilapsen yksiköt.
Työryhmätyöskentelyn malli on kuvattu edellisen kokouksen ryhmätyön perusteella. Siinä
osat tiloista olisivat isoja koulu/korttelitaloja. Mallin päiväkodit ovat edelleen pieniä yksiköitä.
Kerrottiin, että nykyinen kaupungin ohjeistus on, että päiväkodit olisivat 150-210 lapsen
päiväkoteja. Haluttiin, että ryhmätyöt tarkastelevat malleja ottaen huomioon kaupungin linjauksen.
Otettiin esiin myös erityislasten huomioiminen päiväkotitoiminnassa. Tilojen tulee olla soveltuvia myös erityislapsille ja muille erityisryhmille.

4. Ryhmätyöt
Kerrottiin ryhmätyön toimeksianto. Nyt esitettyjen mallien pohjalta ryhmät pohtivat parasta
mahdollista tulevaisuuden mallia. Ryhmät jaettiin siten, että edelliskerran osallistujat menivät eri ryhmiin kuin viime kerralla.
Ryhmätöissä pohdittiin myös millaista erilaista toimintaa tiloissa voisi toimia, miten kirjasto, nuoriso yms. palvelut järjestetään, mikä on Tenavatien rooli tulevaisuudessa ja miten esimerkiksi seurakunnan kanssa voisi järjestää integraatiota.
Osallistujat ja virkamiehet jakaantuivat 4 eri ryhmään. Jokaisessa ryhmässä keskustelua
käytiin aktiivisesti.
1. Ryhmä:




Syntyi visio: "Maailman toimivin kaupunginosa ja vaikuttavin paikka oppia kaikille"
Molemmille puolille aluetta muodostetaan yhdet isot 1.-9. luokan yksiköt. Kirjastot
sijoitetaan näihin yksiköihin. Eskarit menevät kouluihin
Lähipäiväkodit tehdään isommiksi yksiköiksi kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.
Kaksi lähipäiväkotia lähelle, jotka ovat noin 200 lapsen yksiköitä.
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Lukio (medialukio) mukaan monitoimitaloon, joka on kaikenikäisten talo. Siellä
huomioidaan monikulttuurisuus, hyvinvointipalvelut, senioripalvelut, erityisentuen
piirissä olevat ja kulttuuripalvelut. Lukio nostaisi kaupunginosan imagoa
Tuettuja asuntoja tarvitaan kaikenikäisille
Taide ja kulttuuri täytyy huomioida suunnitelmissa

2. Ryhmä:









Päiväkoti Puistolaan, joka olisi 150 paikkainen.
Nurkka jyrätään ja sen alue kaavoitetaan asuntorakentamiselle: pientalo- ja senioriasumista. Näin senioreilta vapautuisi omakotitaloja lapsiperheille.
Nurkan toiminta siirtyisi uuteen korttelitaloon
Puistolan peruskoulu voidaan hävittää. Liikuntapuisto jätetään. Tilalle tulee asuntorakentamista. Urheilutilat ovat hyvin tärkeitä ja ne tulee säilyttää
Iso monitoimitalo, jossa olisi kaikki palvelut, koulu, nurkan monitoimitoiminnot, kirjastot ym. Koulu olisi 500 oppilaalle.
Tenavatie voidaan ottaa heti päiväkoti- ja opetuskäyttöön, vaikka yksityisen päiväkodin käyttöön. Tenavatie olisi iltaisin asukkaiden käytössä ja siellä olisi myös senioritoimintaa.
Raitin koulusta luovutaan myös.
Sukupolvien yhteistoimintaa on ympäri kaupunginosaa: kaupungin osallisuusmallin
mukaista yhteistoimintaa. Yhdessä päätetään asioista ja näin editetään demokratiaa.
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Muodostetaan isompi monitoimiyksikkö Suuntimopuiston alueelle. Siitä tehdään
Puistolan maamerkki, joka parantaa alueen imagoa. Se olisi arkkitehtoninen taideteos ja tyylikäs rakennus. Rakennusta voi käyttää 24/7 älylukkojärjestelmän avulla.
Siellä on otettu kulttuuri mukaan, esiintymislava ja nuorison ylläpitämä kahvila. Se
on dynaaminen keskus. Tiloja voitaisiin myös vuokrata ulos.
Radanvarsille halutaan lisää asuntorakentamista. Tiet ruuhkaisia nykyisellään, joten asukkaat halutaan kannustaa julkisten käyttöön.
Tapuliin muodostetaan lisää senioritoimintaa. Jo nyt Tapuliseura voisi harjoitella
yhteistoimintaa seurakunnan kanssa.
Kaksi erillistä yksityistä päiväkotia on kannatettava ajatus.

3. Ryhmä





Ryhmässä käytiin vilkasta keskustelua ja siellä nousi esiin erilaisia näkökulmia rakennustekniikkaan ja tulevaisuuteen
Suuntimopuisto ja muut viheralueet tulee säilyttää ennallaan
Ei haluta isoja komplekseja ja keskelle yhtä isoa keskusta.
Puistolan alueella on yhtenäiskoulu. Jos nykyisiä kouluja ei voida korjata fiksusti
niin sitten tarvitaan uudisrakentamista.
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Päiväkotipaikkoja tarvitaan alueelle lisää. Päiväkoti täytyy olla kävelymatkojen
päässä. Ei pitäisi suosia autoilua. Tapulissa keskus halutaan autottomaksi.
Uusi senioritalo Puistolaan. Tapulissa on jo kaksi vuotta sitten valmistunut senioritalo.
Maatullin koulu saa säilyä entisellään. Alueella halutaan säilyttää vanhoja tiloja.
Maatullin ala-aste ja pikku prinssi on säilytettävä.
Nuorisotila täytyy olla myös Puistolassa, ehkä koulun yhteydessä.
Tapulissa on oiva kohta kirjastolle, nuorisotilalle ja monitoimitilalle. Siellä on erittäin
hyvät kulkuyhteydet. Tulee vähentää kapakoiden määrää ja lisätä asukastilojen
määrää.
Uutta omakotiasumista on jo tulossa Tapuliin. Ei voi liikaa tiivistää palveluja tietylle
alueelle. Jalan ja pyörällä kulkeminen tulee mahdollistaa moniin paikkoihin.
Todettiin, että tarvittavat oppilas/lapsipaikkojen määrät pitää tulla kaupungin ennusteista.

4. Ryhmä



Molemmat koulualueet olivat ryhmässä edustettuna.
Ryhmässä keskityttiin koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja pedagogiseen näkökulmaan.
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Ryhmä seurasi kaupungin asettamia lapsimääriä. Tulevaisuudessa tehdään 1000
oppilaan koulut molempiin kaupunginosiin.
Puistolassa puretaan koudan tontti ja sen tilalle tulee senioriasumista ja muuta täydennysrakentamista
Raitin tontille tulee uusi kylän keskus. Se on yhtenäinen peruskoulu ja samalla monitoimitalo (esimerkki Hollolasta).
Uusi lukio ja ammattikoulu tulevat Suuntimopuiston tilalle.
Nurkka voitaisiin ehkä säilyttää.
Tapuliin tulee yhtenäiskoulu. Nopeutettaisiin sen toteutusaikataulua. Jo nyt Maatullin koulun viereen aloitetaan uuden koulun rakentaminen. Maatullia säilytetään
kunnes uuteen rakennukseen voidaan vaiheittain siirtyä. Näin säästetään väistämiskustannuksissa. Maatullin rakennus on hyvässä kunnossa ihmisten ansiosta.
Itse kiinteistö ei kestä kauan ja koulu ei pedagogisesti toimi nykyisellään. Maatullin
tontille voidaan sitten tehdä uusi iso jalkapallokenttä.
Yksiköt ovat pedagogisia kehtoja, joissa on myös kirjastot ja nuorisotalot. Nykyisen
tapulin kirjaston tilalle saataisiin yhteisöllinen kahvilatila.
Tenavatie sopisi Puistolan ala-asteen väistötilaksi
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Muuta yleistä keskustelua käytiin puistojen ja viheralueiden säästämisestä. Todettiin myös
sen olevan tärkeää. Lasten kokemus omasta alueestaan on otettava huomioon suunnitelmissa. Jos koetaan turvattomuutta, on niiden alueiden kehittäminen erittäin tärkeää.

5. Lopuksi
Uusia toimivia malleja löytyi jälleen lisää, joita on hyvä lähteä tutkimaan. Kaupungille esitettiin toive, että myös Anni Sinnemäki kutsuttaisiin Piia Pakarisen ohella isoon asukastilaisuuteen huhtikuussa.

6. Seuraavaksi
Seuraava kokous asukkaiden edustajien kesken 13.3.2018 klo:18-20 Maatullin alaasteella.
Iso asukastilaisuus järjestetään 23.4.2018. Siitä tiedotetaan lisää.

Jakelu

Tilaajan ja konsultin edustajat, jaetaan kokouksiin osallistuneille
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