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

Osallistava palvelutilatarkastelu kokous 1.
Aika

31.01.2018 klo: 18.00-20.00

Paikka

Puistolan ala-aste

Paikalla
Tapulikaupunki-seura:
Katriina Alestalo
Eeva-Helena Vartiainen
Puistola-seura:
Kari Koponen
Seppo Posti
Maija-Liisa Pennanen
Ilkka Uotila
Puistolanraitin ala-asteen koulu:
rehtori Päivi Hakala
Puistolanraitin ala-asteen johtokunta:
Maija Kallis
Puistolan peruskoulu:
rehtori Harri Reinikainen
Puistolan peruskoulun johtokunta:
pj. Pauliina Koponen
vpj. Pekka Viukari
Heidi Alenius-Nieminen
Oppilasjäsen Jesse Lomma
Oppilasjäsen Lili Lampén
Puistolan peruskoulun vy:
Lars Timberg
Maatullin ala-asteen vy:
vpj. Sanna Nyman
Maatullin ala-asteen koulu:
rehtori Heli Siljama
Jakomäki-Puistola-Suutarila vk-alue:
Eeva Tiihonen
Pk Nurkka ja Savotta:
Kristiina Starkkila
Pk Savotan vanhempaintoimikunta:
Liisa Viitanen
Pk Klaara-Vihtori
Saija Rikala
Puistolan ja Tapulikaupungin kirjastot:
Virpi Jero

ISS Proko Oy
Karvaamokuja 2A
Puhelin 020 5155
Y-tunnus 0920253-0
etunimi.sukunimi@iss.fi
www.wsp.com
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Malmin seurakunta:
Paula Närhi
Puistolan urheilijat:
Uljas Joki
Jouko Siro
Koulujen aluepäällikkö:
Ulla-Maija Vähäsarja
Puistolan omakotiyhdistys:
Pirjo Isotupa
Puistolan sos.dem yhdistys:
Arzu Caydam-Lehtinen
Tapulin Talkoot -työryhmä:
Maiju Tawast
Asemakaavoitus Kymp:
Joakim Kettunen
Kasko lukiokoulutus:
lukiokoulutuksen päällikkö Mervi Willman
Helsingin medialukio:
rehtori Ukkopekka Hyvönen
Bisnesvoimala Oy:
yrittäjä Taru Haajanen
Helsingin kaupunki:
Jarmo Raveala
Antti Saarnio
Tuomas Kujala
Granlund Oy:
Topi Korpela
ISS Proko Oy:
Heikki Lonka
Johanna Tschokkinen

1. Kokouksen aloitus
Tilakeskuksen hankesuunnittelupäällikkö Jarmo Raveala avasi kokouksen, jonka jälkeen
vuoropuhelua veti vastaava konsultti Heikki Lonka. Käytiin läpi paikallaolijat. Todettiin, että
alueet ovat hyvin edustettuina. Käytiin läpi kokouksen tarkoitus ja kerrottiin, että kyseessä
on pitkän noin 20 vuoden aikavälin selvitys, millaisia palveluja ja tiloja Puistolan, Heikinlaakson ja Tapulikaupungin alueella tulisi olla. Kyse on Puistolan peruspiirin alueen koulu, päiväkoti- ja kulttuuritilojen tarkastelusta.

2. Osallistamisprosessi
Käytiin läpi osallistamisprosessin kulku. Pyydettiin paikallaolijoita mobilisoimaan ja osalistamaan alueen ihmisiä seuraavaan asukastilaisuuteen. Asukkaita halutaan kuunnella ja
osallistaa alueen kehittämisessä. Todettiin, että on tärkeää tiedottaa tilaisuuksista kaikkien
alueiden osalta. Todettiin myös, että kaupungin valtuusto tekee lopulta päätöksensä pe-
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rustuen näihin eri selvityksiin.
Granlundin konsultti Topi Korpela painotti, että nykyisten tilojen osalta huomioidaan selvityksessä kiinteistön kustannusten lisäksi myös toiminnan kustannukset. Käytiin läpi alueen karttapohjaan piirretyt rakennukset. Osallistujat toivoivat, että karttaan lisätään myös
sellaiset rakennukset, jotka ovat tällä hetkellä tyhjillään, mm. Tenavatien vanha koulu,
Päiväkoti Nummi, seurakunnankoti Tapulikaupunki. Todettiin samalla, että sote-työryhmä
kieltäytyi yhteistyöstä tässä kohtaa.
Käytiin läpi tulevan asukastilaisuuden ryhmätyö.

3. Puheenvuoroissa esiin tulleita seikkoja
Käytiin keskustelua reuna-alueiden, kuten Malmin lentokentän, kaavoituksen vaikutuksista
Puistolan peruspiiriin. Reuna-alueet saattavat vaikuttaa positiivisesti tai heikentävästi alueen palvelutarjontaan.
Suunniteltaessa alueen tiloja tulee ottaa huomioon kaikki ikäryhmät. Kaikki tilat tulee olla
esteettömiä ja helposti saavutettavissa.
Nostettiin esiin, että mietittäessä pitkän aikavälin suunnitelmia, on hyvä meittiä myös tämän päivän tarpeita.
Toimitilatarjonnan täytyy olla monipuolista ja tarjota mahdollisuuksia niin kaupungin eri
toiminnoille kuin yrityksille, yhteisöille ja seuroille.
Todettiin, että kaava-alueella ei ole odotettavissa merkittävää väestönkasvua vaan ennusteiden mukaan alueen väestön määrä pysyy kutakuinkin samana.
Hyvää palvelu/senioriasumista ei Puistolan peruspiirin alueella tällä hetkellä ole tarjota.
Suunniteltaessa aluetta tulee myös ottaa huomioon erilaisten lieveilmiöiden ennaltaehkäisy.
Keskusteltiin aktiivisesti päiväkoti- ja koulupaikoista ja todettiin, että niissä on ollut vuosien
saatossa liian pieni kapasiteetti. Alueelle on muuttanut esimerkiksi päiväkoti- ja kouluikäisiä lapsia ennusteita enemmän ja koetaan, että palvelut suhteessa väkimäärään ovat olleet liian vähäisiä.
Oltiin yhteisesti sitä mieltä, että on tärkeää säilyttää ja lisätä alueen houkuttelevuutta.
Oppilaiden edustajat pitivät puheenvuoron nuorisotilojen tarpeellisuudesta. Tällä hetkellä
kunnollista nuorisotilaa ei ole tarjolla. Nousi esiin toive uudentyyppisestä nuorisokahvilasta, joka olisi houkutteleva oleskelupaikka nuorille. Tällä hetkellä 1.-2. luokkalaisille on iltapäivätoimintaa ja lähialueilla on 6.-9. luokkalaisille nuorisotoimintaa. 3.-6. luokkalaiset ovat
ilman järkevää iltapäivätoimintaa. Nuorisokahvila voisi vastata alueelliseen puutteeseen
toimivasta nuorisotilasta.
Työikäisille täytyy myös tarjota etätyömahdollisuuksia esimerkiksi kirjastoissa tai koulurakennuksissa.
Nostettiin esiin, että tulee tarkastella myös lähialueen tarjoamia liikuntapuistoja ja liikuntahalleja. Kunnilla on vastuu terveydenedistämisestä ja tämän vuoksi liikunta ja hyvinvointi
on merkittävä asia tiloja suunniteltaessa.
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4. Seuraavaksi
Asukastilaisuus järjestetään Puistolan ala-asteella 6.2.2018 tiistaina klo 18.
Sovittiin, että jokainen paikallaolija aktivoi facebookin, kotisivujen ym. viestinnän avulla
asukkaita osallistumaan yhteiseen asukastilaisuuteen. Paikallaolijat jakaantuvat asukkaiden kanssa ryhmiin ja voivat näin ohjata keskustelua ja kirjata esiin tulleita seikkoja ylös
ryhmätöissä.
Maija Kallis ja Kari Koponen vastaanottavat vieraat tilaisuudessa.

Jakelu

Tilaajan ja konsultin edustajat, jaetaan kokouksiin osallistuneille

ISS Proko on nyt osa Suomen WSP:tä.

