
Länsi-Pakilan koulut, 
päiväkodit, nuoriso-
ja liikuntatilat
Asukasilta 21.5.2019
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Tervetuloa!

1. Aiheita tänä iltana

2. Lyhyt katsaus hankkeeseen

3. Jatketaan keskustelupisteillä 

ruokasalissa klo 18.40

4. Yhteenveto klo 19.40

5. Ilta päättyy klo 20.00 mennessä

Vuorovaikutussuunnittelija 

Tiina Antila-Lehtonen juontaa illan

Esitys viedään hankkeen verkkosivuille

www.hel.fi/Pakilan-tilat

• Mitä uutta hankkeessa?  Pihoille saadaan 

monenlaista uutta, projektinjohtaja Reetta Amper, 

arkkitehti Hilla Rudanko ja projektiarkkitehti Ilari 

Suomalainen 

• Pedagoginen toimintasuunnitelma ja 

erityisryhmien huomioiminen, perusopetuksen 

aluepäällikkö Arjariitta Heikkinen ja 

varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Raila Tiainen-

Ala-Maunus

• Tule puhumaan uusista liikuntatiloista, HNMKY:n 

edustajat Henrik Pulkkinen ja Tuomas Mäkelä

• Nuorisotilat tulevat tarpeeseen, nuoriso-ohjaaja 

Heidi Hirvonen ja nuoret

• Liikennejärjestelyjen parannukset suunnittelussa,  

urakoitsijan edustaja Mikko Leino 

• Väistötiloihin siirtyminen vaikuttaa perheiden 

arkeen, arkkitehti Hilla Rudanko



Illan ohjeistus
• Aikaa on 2,5 h, josta puolet on varattu 

esityksille ja puolet kysymyksille ja 

keskusteluille

• Aluksi tiivis kokonaiskatsaus auditoriossa.

• Meitä kiinnostavat eri asiat, voit itse valita 

sinua kiinnostavat keskustelun aiheet 

ruokasalissa. 

• Muista keskustellessasi:
• Otathan muut huomioon esittämällä asiasi lyhyesti ja 

antamalla puheenvuoron muillekin

• Voimme olla asioista eri mieltä ja tarkastella asioita 

eri näkökulmista, mutta ei mennä 

henkilökohtaisuuksiin vaan arvostetaan 

kanssakaupunkilaisia

23.5.2019 Tiina Antila-Lehtonen



Mitä uutta 
hankkeessa?
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Rakentamisesta päätetään vaiheittain

Väistötilojen rakentaminen alkaa 
keväällä 2020

Ala-aste siirtyy väistötiloihin 
8/2020

Kaupungin-
valtuuston hankepäätös 

n.11/2019

Kukin rakennushanke kestää 
1,5-2 vuotta, 

hankkeita voi olla useita 

Kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan 
tarvepäätös 
03-04/2019

Tarveselvitys ja 
pedagoginen 

toiminta-
suunnitelma

09/2018-01/2019

Suunnittelutyö ja käyttäjävuorovaikutus käynnissä
Pedagogista suunnitelmaa päivitetään ja kehitetään 

2019 2020

Hankesuunnittelu 
(laajuuden ja hinnan 

määrittely)
01-08/2019



Käyttäjä- ja asukasvuorovaikutus 2018

20192017 2018

27.2.2018
OAS-vaiheen

asukastilaisuus

19.2.-16.3.2018
Verkkokysely

14.3.2018
Pakilan allianssin 

esittely
(toimipaikkojen 

johtajat, aluepäälliköt)

17.12.2017
Toimijainfo

(alueen seurat, 
yhdistykset ym.)

26.9.2018
Käyttäjäryhmä

(toimipaikkojen johtajat, 
henkilökunnan edustajat, 

asiantuntijaopettajat, 
aluepäälliköt)

7.10.2018
Kekri-tilaisuus

8.-9.10.2018
Pedagogisen suunnitelman 

käynnistys
(oppijat, henkilökunta)

23.10.2018
Hankkeen ja 

vaihtoehtojen esittely
(toimipaikkojen 

johtajat, aluepäälliköt)

11.12.2018
Asukastilaisuus

10.-27.12.2018
Verkkokysely

25. ja 30.10.2018
Työpajat käyttäjille

(henkilökunta, oppijat, huoltajat)

27.11.2018
Vaihtoehtojen esittely

(henkilökunta)

4.12.2018
Vaihtoehtojen vertailu

(toimipaikkojen 
johtajat, aluepäälliköt)



2019
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Aluekuva

Tarkemmat kuvat 
seuraavilla sivuilla
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Laajuus ja vaiheistus
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Elontien tontti
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Halkosuontien tontti
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Pilkekujan tontti
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Elontien piha
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Halkosuontien piha



Liikuntatilat paremmiksi
• Helsingin NMKY ja Pakilan kouluhankkeet tutkivat liikuntatilojen 

rakentamista yhteistyössä nykyiselle yläasteen tontille. Hankkeesta 

käytetään nimeä Pakila-areena.

• Pakila-areenaan on tulossa koripallon yksi täysikokoinen katsomollinen 

areenakenttä sekä yksi harjoituskenttä, puku- ja lämmittelytilat sekä 

kahvio- ja myymälätila.

• Koulu käyttää liikuntatiloja päivisin, HNMKY muina aikoina.

• Uusi rakennus sijoittuu nykyisen yläasteen rakennuksen paikalle.

• Tontille rakennuksen ympärille sijoittuvat monikäyttöiset pihatilat, joihin 

on tulossa noin 120 autopaikkaa areenan tarpeisiin. Pysäköintitiloja 

käytetään tapahtumien ulkopuolella myös katukorikseen ja muuhun 

liikuntaan. 

• Tarkoitus on luoda houkutteleva, kaikkia pakilalaisia palveleva 

liikuntatilojen kokonaisuus. 15



Pedagoginen
suunnitelma
Pakilan kouluissa



Yhteisöllisyys ja 
yhteisöllinen 
oppiminen

• yhteisöllinen tiedon 
rakentaminen ja jakaminen

• vuorovaikutus

• sosiaaliset taidot ja 
kohtaamiset

• yhdessä tekeminen

• toimintaa pareittain, 
pienryhmissä ja koko ryhmän 
kanssa

• osaamista jaetaan eri tavoin 
(näyttelyt, juhlat, esitykset)

• luova, esteettinen ympäristö 
--> ilo oppia

• turvallisuus

• huoltajien osallisuus

• kollegiaalinen ja 
moniammatillinen yhteistyö

Tulevaisuuden 
taidot

• ilmiöoppiminen

• autenttiset ja monipuoliset 
työskentelytavat

• työelämälähtöisyys

• makerspace-ajattelu ja 
värkkääminen, tekemällä 
oppiminen

• kestävän tulevaisuuden 
oppimisympäristö (rakennus 
opettaa jo itsessään,

• materiaalivalinnat, 
kiertotalous

• luonnon monimuotoisuus 
ja viher-rakentaminen
(kattopuutarhat, 
hulevesiratkaisut)

• energiatalous

• energian kulutus ja sen 
seuraaminen

Oppijan 
osallistuminen ja 

osallisuus

• oppija osallistuu aktiivisesti 
oman koulutyön ja 
oppimisympäristön 
suunnitteluun

• oppimisympäristössä 
toimitaan aktiivisesti

• oppijat asettavat omia 
tavoitteitaan, suunnittelevat 
ja seuraavat omaa 
oppimistaan

• oppijoilla yksilölliset 
oppimispolut

• oppija toimii aktiivisesti koko 
koulupäivän ja liikkuminen on 
läsnä arjessa

Oppimisen 
kaikkiallisuus

• ilmiöpohjaisuus

• joustavuus

• monipuolisuus

• avoimuus

• toiminnallisuus, pelillisyys

• oppiminen myös ulkotiloissa 
>>>> sujuvat yhteydet 
ympäröivään yhteiskuntaan

• yhteistyö muiden toimijoiden 
kanssa

• tilat myös muiden toimijoiden 
käytössä

Oppimisen kulmakivet lähtökohtana pedagogiselle tilojen suunnitelmalle



Pedagogisen suunnitelman rakenne

Pedagogisen 

toimintasuunnitelman 

rakenne

Dia 3 Prosessin kulku

Dia 4 Pedagoginen suunnitelma tilasuunnittelun lähtökohdaksi

Dia 5 Tilojen yksikkökohtainen pedagoginen suunnitelma

Dia 6 Yhteiset pedagogiset lähtökohdat

Dia 7 Oppimisen kulmakivet

Dia 8 Pedagogisesti suunnitellut ja toimivat 
oppimisen tilat

Dia 9 Yksikön pedagoginen suunnitelma

Dia 10 Ennakkokysely

Dia 11 Toimintakulttuurin muutos

Dia 12 Oppimisen tilat

Dia 13 Toiminnalliset alueet

Dia 14 Akustiikka

Dia 15 Valaistus

Dia 16 Henkilökunnan toiminta ja siirtymät

Dia 17 Oppijan toiminta ja siirtymät

Dia 18 Yksikön oma pedagoginen kokeilu



TOI/ MOVA molemmissa taloissa

• Toiminta-alueittain etenevä opetus ja monivammaisten lasten 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisryhmä

• motoriset, sosiaaliset, päivittäiset, kognitiiviset, kieli ja kommunikaatio

• liikkuminen avustettuna

• laulut, leikit ja juhlat, retket voivat olla yhteisiä

• pääasiassa oppivat omassa ryhmässään

• saattoliikennettä, oma sisäänkäynti

• 6 lasta opettaja ja viisi avustajaa

• oppilaita ei vielä ole valittu

23.5.2019 Etunimi Sukunimi 19



Alustava 
liikennesuunnitelma:

20
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Väistötiloja 
suunnitellaan

- Alakoulun oppilaat 2020 syksyllä
- Päiväkoti ja 1. ja 2. luokat 2022 keväällä

22
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Päiväkoti, koulu, liikunta- ja 
nuorisotilat paremmiksi 
• 15.5.2019: Vuosaari-lehti kaupungin 900 oppilaan 

lukiorakennuksesta: ”Uudesta lukiorakennuksesta on tulossa täysin 

uudenlainen, ratkaisuiltaan mullistava, hämmästystä ja ihastusta jo 

etukäteen herättävä monipuolinen ja moneen taipuva 

Vuosaaren toimintakeskus!”

• Tavoitteet ovat korkealla myös Pakilassa!

Havainnekuva Vuosaaren lukiosta 25



Palautteesi 21.5. illasta 
on meille tärkeä:

urly.fi/1eBL
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https://urly.fi/1eBL


• www.hel.fi/kaupunkiymparisto

• facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto

• twitter.com/helsinkikymp

• Instagram: @helsinkikymp

• Tilaa uutiskirjeitä

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/uutiskirjeet

• Tilaa suunnitelmavahti sähköpostiisi 

www.hel.fi/suunnitelmavahti

• Karttapalvelusta tietoa ja ajankohtaisia suunnitelmia 

kartta.hel.fi

• Anna palautetta hel.fi/palaute

Mitä Helsingin kaupunki-
ympäristössä tapahtuu? 

Hanke 

verkossa

www.hel.fi/

Pakilan-tilat

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/uutiskirjeet
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
https://kartta.hel.fi/
http://www.hel.fi/palaute


Ohjeistus ruokasalin 
keskusteluosuuteen
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Keskustelupisteet ruokasalissa

• Tunti on jaettu neljään 15 minuutin 

jaksoon

• Voit vierailla neljällä itsellesi 

mieleisellä pisteellä

• Äänimerkistä kaikki vaihtavat 

pistettä samaan aikaan

• Muista kirjoittaa ajatuksia 

mahdollisimman paljon kartoille / 

post it -lapuille

• Lopuksi pisteiden fasilitaattorit

kertovat yhteenvedon tuloksista
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1.       Hankkeen eteneminen ja suunnitelmat

2.       Pedagoginen toimintasuunnitelma

3.       Erityisryhmät

4.       Liikuntatilat HNMKYn toimintakeskuksessa

5.       Nuorisopalveluiden tilat

6.       Liikennesuunnitelmat

7.       Väistötilat

30

Pisteiden aiheet



Kiitos!


