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Työpajan tulokset 

 

ASUMINEN, RAKENTAMINEN 

Haasteita / kehityskohteita 

 Alueen luonne säilytettävä 

 1950-luvulla rakennettujen talojen peruskorjaaminen 

 Hissit 

 Suurien huoneistojen, perheasuntojen puute. Suuremmat asunnot lapsiperheille 

 Kävelytiet säilytettävä! 

 Puistoalueet suojeltava rakentamiselta! Rhodopuiston suojelu tärkeää – ennakkokäsityksestä 

huolimatta pohjavesi ennallaan. 

 Linnoituslaitteet suojeltava! + valoja. 

 Alueen tukkoon rakentaminen estettävä. 

 Englantilaistyyppisiä rivitaloasuntoja toivotaan. Tilaongelma tässäkin. Voisi sijoittaa esim. kevyesti 

vanhojen rakennusten väliin.  

 Monitoimitalo alueen keskelle. Sisältäisi myös kohtuuhintaista ikäihmisten asumista.  

 Ei tornitaloja alueella (ongelmat lisääntyvät, liikaa väkeä samassa talossa).  

 Vanhaan rakennuskantaan mahdollista rakentaa (vaatii hissit). 

 Rahoitusongelma rakentamisessa. 

 Onnistunut esimerkki: Hagaron lisärakennus.  

Ratkaisuehdotukset 

 Ostari muutettava palvelukeskukseksi (käy myös koulun piha). 

 Ihmisten aktiivisuus torielämään. 

 Suihkulähde. 

 Kirjasto, työväenopisto, nuorisotilat, oppia Kannelmäestä. 

 Kokoontumistiloja eri-ikäisille. 

 Keittomahdollisuudet.  

 Kahvila (viihtyisä, ei kaljakuppila). 

 Kevyen liikenteen väylien turvallisuus taattava 

 Kauppalantielle pyörätie 

 Valoja lisää kaikille kevyen liikenteen kaistoille 

 Hagaron lisärakennus onnistunut esimerkki. 

 Palvelutalo Leevi ja sen vastapäiset talot myös onnistuneet. 

 Talonmiehet takaisin (vaikka sivutoimisina) → Asumisviihtyisyys ja –turvallisuus lisääntyvät. 

 Työllistävä vaikutus. 

 Kunnon asunto talonmiehelle.  
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JULKISET PALVELUT 

Haasteita / kehityskohteita 

 Terveysasema 

 Osa palveluista siirtynyt Laakson sairaalaan 

 Henkilökuntaa vähän 

 Kulkuyhteydet toistaiseksi hyvät – säilyykö JOUKO? 

 Vanhusten palvelujen parantamiseen on tarvetta 

 Ei päivätoimintaa, eikä viikonlopputoimintaa 

 Yhteistiloista ja avopalvelutiloista pula 

 Palvelutaloissa liian pieniä asuntoja, ei houkuttele. 

 Lapset: päivähoitopaikkoja on vaikea saada. 

 Nuoret: lisää nuta-palveluita. 

 Kirjasto: aukioloajat liian lyhyet.  

 Liikenne 

 Läpiajoliikenne 

 Julkinen liikenne 

 Pyörätiet: valaistus, reitit. 

 Julkisten palvelujen tiedottaminen vähäistä, tieto ei saavuta ihmisiä. 

 Tiedottaminen vain netissä – vanhukset, maahanmuuttajat ei tavoita.  

Ratkaisuehdotukset 

 Tiedottaminen esim. info-lehtisellä, joka annetaan kaupan kassoilta.  

 Apteekissa, terveysasemilla, kirjastoissa jaettaisiin alueen palveluoppaita.  

 Kirjaston sanomalehti avataan jo klo 7-8 aamulla. 

 Kotihoitoon lisää työntekijöitä. 

 Lisää vapaaehtoisia ikäihmisten ryhmätoimintaan. 

 Kameravalvonta läpiajoliikennettä valvomaan.  

 Hämeenlinnantieltä suora ramppi Prismaan.  

 Palvelulinjan tiedotuksen parantaminen, reitti selvemmäksi.  

 Monipuolinen vanhusten keskus alueelle hyvien liikenneyhteyksien yhteyteen.  

 Apteekki takaisin Thalian aukiolle. 

 Pohjois-Haagan aseman kolkkous – miten voisi parantaa? 
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YHTEISÖLLISYYS, KOHTAAMINEN, VUOROVAIKITUS 

Haasteita / kehityskohteita 

 Oleskelu- + kokoontumistilojen puute. 

 Ostari ankea – ei enää suihkulähdettä, ei istutuksia. 

 Kahvilat kadonneet. 

 Katoaako työväenopisto? 

 Postin tilojen kohtalo (ostarilla) 

 Epäsiisteys ja turvattomuus ostarilla. 

 Baarien paljous.  

 Roskikset ankeita – ”runoja lukevia” roskiksia tarvittaisiin. 

 Kirjasto fyysisesti pieni. 

 Ihmisten passiivisuus heikentää yhteisöllisyyttä. 

 Monitoimitaloa tarvitaan. 

 Talkoohengen puute. 

 Eri ikäisten ja eri maalaisten eriytyminen ongelma. 

 Alueen imagoa kohotettava. 

 Maahanmuuttajat mukaan toimintaan. 

Ratkaisuehdotukset 

 Lisää istutuksia esim. ostarille. 

 Esim. suihkulähde. 

 Pirteät runoilevat roskikset. 

 Koirankakkaroskikset 

 Monitoimitalo tai –tiloja – Koulun tontti? Postin tila ostarilla? 

 Keskustelukahvila – yrittäjät tiedossa. 

 Konditoriakahvila (ennen oli Kaupintiellä). 

 Kirjasto ehkä monitoimitilan yhteyteen. 

 Kirjasto vielä aktiivisempaan käyttöön. 

 Yhteistä puutarhatoimintaa, kukkasipulinistutustalkoot. 

 Sponsoreita, firmoja mukaan. 60-luvun kalakauppa takaisin. 

 Toimijoiden yhteistyötä lisää (mm. urheiluseurat, yhdistykset, seurakunta, koulut). 

 Yhteistä hauskaa toimintaa, esim. naamiaiset, köydenvetoa. 

 Puistojen siivoustalkoot. 

 Vanhojen haagalaisten muistelmat, VPK-juhlat. 

 Haaga-karnevaalit. 

 Haagalaisen elvyttäminen. 

 Nettisivuista tiedottaminen – mainoskampanja niille. (www.kaupunginosat.net/pohjoishaaga) 

 Pohjois-Haagan oma taidenäyttely, aiheena esim. ”Lapsen oikeudet Pohjois-Haagassa”, koulujen 

kanssa yhteistyössä.  

 Runopolku. 

 Runonkirjoituskilpailu aiheena ”Kotiseutuni Pohjois-Haaga”. 

 ”Suurten” pohjoishaagalaisten mukaan tuominen tapahtumiin (julkkikset ym.). 
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 Kaupunginosan teemapäivät, aiheena esim. historia (tietokilpailu: näyttelijät, ohjaajat, kirjailijat, 

nuijasodan nimet). 

 vanhustentalojen + koulujen + nuorisotalon yhteistempaus.  

 Päiväkoteihin isoäiti/isoisä –iltapäivä.  

 Pyörätuoliralli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


