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Puistolan, Heikinlaakson ja Tapulikaupungin koulujen, päivä-
kotien ja kulttuuritilojen alueellinen tarkastelu 

 

Osallistava palvelutilatarkastelu asukastilaisuus  

Aika 13.03.2018 klo: 18.00-20.00 

Paikka Maatullin ala-aste 

Paikalla  
 Yhteensä noin 20 osallistujaa 

Pääosin Tapulikaupungin asukkaita ja paikallisia toimijoita 
Muutamia Puistolan alueen asukkaita ja paikallisia toimijoita 
 
Granlund Oy: 
   Topi Korpela 
   Tuomas Nuutilainen 
WSP Proko Oy: 
   Heikki Lonka 
   Johanna Tschokkinen 
 

  
  

 

1. Tilaisuuden aloitus 

Heikki Lonka avasi kokouksen. Käytiin läpi prosessin kulkua ja kyseisen päivän kokouk-
sen tarkoitusta. Todettiin, että tarkoitus tässä kokouksessa on, että myös Tapulikaupungin 
asukkaita, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet tilaisuuksiin, kuullaan. Iso koko Puistolan 
peruspiirin asukastilaisuus järjestetään 23.4.2018. 

2. Ryhmätyöt 

Toteutettiin ensin ryhmätyö.  
 
Tehtävänä oli: Pohtia, mitä hyvää, mitä huonoa ja mitä kehitettävää alueessa on? Tarkas-
teltiin koko Puistolan peruspiiriä, joskin ryhmät keskittyivät pääosin Tapulikaupungin alu-
eeseen. Muodostettiin neljä eri ryhmää, joissa keskustelut käytiin. 
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3. Ryhmätöiden yhteenveto 

Ryhmätöissä tuli vahvasti esiin Tapulikaupunkilaisten mielipiteet, koska pääosa osallistu-
jat olivat siltä alueelta. 

 

Alueen hyvät puolet: 

 Hyvät liikenneyhteydet Tapulikaupunkiin, Puistolaan heikommat 

 Erinomaiset ulkoilumahdollisuudet Tapulissa 

 Kirjastopalveluihin ja sen työntekijöihin ollaan hyvin tyytyväisiä.  

 Terveyspalvelut ovat kattavia 

 Alueella on hyviä palveluita mm. mailapelikeskus ja Marttala sekä Tapulin nuoriso-
talo, mutta esteettömyys näissä ei toteudu 

 Kauppoja löytyy hyvin 

 Savotta ja Pikku Prinssi ovat hyviä päiväkoteja 

 Alueella on aktiivisia asukkaita 

 Maatullin ala-aste on vankka hyvä koulu ja sitä pitäisi remontoida ajan mukaisesti. 
Koulu on parhaalla mahdollisella paikalla ja sivistyksen ykköspaikka  kaikki tär-
keät asiat vieressä, yläkoulu, kirjasto ja urheilukentät 

 Täydennysrakentaminen on onnistunut positiivisessa mielessä, vaikka alkuun sitä 
vastustettiinkin 

 Medialukio vaikuttaa positiivisesti alueeseen 

 Tapulissa on laaja palvelutarjonta 

 Seurakuntatalo halutaan säilyttää! 
 

 

Alueen huonot puolet: 

 Ravintoloita ja kahviloita tarvittaisiin lisää. Samalla pubeista voisi luopua. Niitä on 
liikaa. 

 Asukastilat puuttuvat kokonaan oikeastaan kokonaan 

 Päiväkotipaikkoja on liian vähän 

 Katujen ja puistojen kunnossapito on heikkoa etenkin Puistolan puolella 

 Nuoret toisinaan käyttäytyvät alueella häiritsevästi 

 Postipalvelut eivät toimi kunnolla 

 Alueelta puuttuu itsepalvelupesula 

 Seurakuntakeskus on uhattu purkaa ja se on huono asia 

 Pysäköintialueita pitäisi hoitaa paremmin 

 Huoltoliikenne eri kiinteistöille ei toimi. Osat väylistä ovat vaarallisia, esimerkkinä 
käynti senioritalolle. 

 Puistolan alueen joukkoliikenne on heikko 
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Alueen kehitettävät puolet:  
 

 Tarvitaan yhteistä senioritoimintaa ja yhteinen palvelutalo. Nyt sellainen on vain 
Tapulissa. 

 Päiväkotipaikkoja tulee lisätä rakentamalla uusi päiväkoti Puistola-Heikinlaakso-
akselille 

 Puistolan torille voisi kehittää erilaista toimintaa 

 Seurakunnan kanssa voisi tehdä enemmän yhteistyötä 

 Alueelle tarvitaan lisää liiketoimintaa. Tulee järjestää työryhmä, joka pohtisi keinoja 
siihen. 

 Viheralueita täytyy kunnostaa ja niitä tarvitaan, mutta niitä voidaan myös siirtää, 
esimerkiksi leksun puisto siirretään nyt lähemmäs Maatullin ala-astetta 

 Toivottiin alueelle maauimalaa ja kerrottiin, että sitä on esitetty kaupungille aikai-
semminkin. 

 Nuorisotalon toimintaa tulee kehittää 

 Pallokerhot ym. alueelta ovat aikanaan loppuneet. Ne pitäisi taas elvyttää. Iltakäy-
tön täytyisi olla laajemmin yhteisön käytössä. 

 Suuntimotien puistoa pitää kehittää. Tarvitaan tehokkaampaa käyttöä puistoalu-
eille, esimerkiksi iltakäyttöä tai puistojumppaa voisi järjestää kaikenikäisille 

 Nuorille, lapsille ja perheille tarvitaan yhteistä toimintaa. Kaikki eivät ole harrastus-
toiminnan piirissä. Jos ei ole ohjattua tekemistä, saattaa syntyä haittailmiöitä. 

 Viljelypalstoja molemmille puolille Tapuliin ja Puistolaan lisää, koska kysyntää niille 
on paljon. 

 Kuntoilulaitteita puistoihin kaikkien käyttöön 

 Puustellin metsään tarvitaan penkkejä ulkoiluteiden reiteille 

 Ajurinaukiota täytyy siistiä 

 Olohuonemaista kahvilatoimintaa, joka olisi auki myös iltaisin ja viikonloppuisin 

 Puistolan alueella on ollut erittäin hyvä kotihoitopalvelu ja palvelutaloissa täytyy 
olla tarpeeksi henkilökuntaa hyvän hoidon takaamiseksi 

 Urheilupuistojakin voi edelleen kehittää, koska ne ovat asukkaille tärkeitä 

 Koulutaipale täytyy pyrkiä pitämään ehjänä. Tätä tukee suuri yhtenäiskoulu, jossa 
on mukana esikouluikäiset ja 1-9 luokkalaiset 

 Maatullin ala-aste voitaisiin purkaa ja rakentaa tilalle uusi iso yhtenäiskoulu 

 Liian pieniä yksiköitä, koulu/korttelitalo, ei pidä rakentaa 

 Kulttuuritiloja tarvitaan alueelle omia, jotta asukkaiden ei tarvitse olla riippuvaisia 
Malmin palveluista 

 Alueelle halutaan iso korttelitalo, jossa on paljon asukkaille ilmaista tilaa ja uima-
allas tai terapia-allas. 

 Alueella asuu myös paljon maahanmuuttajaväestöä, jotka huomioitava yhteisön 
jäseninä. 

 Tapuli tarvitsee uuden imagon  
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Muuta: 
 
Nuorisotyön kommentti: Tapulin nuorisotaloa ei ole kunnostettu kunnolla, vaan sitä on 
enemmän vain tekohengitetty. Nuorisotyö on tyytyväinen muuten tilaan kirjaston yhtey-
dessä, mutta tilat eivät ole hyvässä kunnossa. Putkistot ovat huonossa kunnossa. Vain 
putkivahingot on nyt kunnostettu.  
 
Maatullin ala-asteen koulun kommentti: Koulun arvot ovat puolustettavia, mutta Maatullin 
koulu ei enää tue opetusta, koska oppilasmäärät ovat kasvaneet. Kaikki viralliset remontit 
siirtyvät, jos päätöksiä uusista rakennuksista ei saada. Toisinaan remontti ei riitä, vaan ra-
kennus on voinut tulla tiensä päähän. Koulu on jo nyt palvellut hyvin, mutta koulu ei enää 
täytä tulevaisuuden kriteereitä. 
 
Käytiin keskustelua uuden koulun ja remontoitavan rakennuksen välillä. Tästä esitettiin 
eriäviä mielipiteitä. 
 
Kirjaston henkilökuntaa ei pidä siirtää pääkirjastoon keskustaan. 
 
Tapulin talkoot: Mukana on asukasseuran, diakoniatyön, leipäjonon edustaja ja poliitik-
koja. Tarkoituksena on yrittää pelastaa seurakuntakotia. Siellä on päiväkotitoimintaa, se-
nioritoimintaa ja mietitty myös vuokrattavaa toimintaa (neuvottelutilaa). Toive on, että kau-
punki tulisi mukaan seurakunnan kanssa talkoisiin. Seurakuntakotiin voitaisiin perustaa 
myös yhteisöllistä toimintaa. Seurakuntakodin kehittämisestä voitaisiin tehdä ehdotus kau-
pungille. Tätä varten tarvitaan dynamo, jokin yhdistys tms. joka anoo kehitysrahaa tälle 
hankkeelle. Ilman vuokratuloja, tilat vaatisivat minimissään 20 000 euroa, jotta voitaisiin 
palkata myös työntekijä tiloihin. 
 
Korjaus edelliseen muistioon: Tapulin keskus on suunniteltu autottomaksi (sitä ei haluta 
autottomaksi). 

4. Eri mallien esittely 

Käytiin läpi tarkasteltavat päiväkoti, koulu- ja palvelutilaverkostomallit: ajopuumalli, tehok-
kain malli ja työryhmätyöskentelyn mallit 1-5. 
 
Keskusteltiin, että tulevien tilojen tulee joustaa elinkaaren mukaisesti. Välillä lapsia on alu-
eella enemmän, välillä vähemmän. 
 
Keskusteltiin kustannuksista. Kustannuksia syntyy siirtyessä rakennuksesta toiseen ja 
isommat rakennukset tulee yleensä tehokkaammaksi kuin pienten ylläpito. Jos henkilötyö-
vuodet otettaisiin tarkasteluun, tehoton verkosto lisää kustannuksia entisestään. 

5. Lopuksi 

Toivotettiin kaikki tervetulleeksi 23.4.2018 järjestettävään asukastilaisuuteen. 
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6. Seuraavaksi 

Seuraava asukastilaisuus 23.4.2018 klo:18-20 Maatullin ala-asteella. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Jakelu Tilaajan ja konsultin edustajat, jaetaan kokouksiin osallistuneille 

   


