
 

MYLLYPURO-SEURAN 
MIELIPITEEN ILMAISU 
 
 
18.4.2011 

  
mh 
 
 

www.myllypuro.com 
myllypuroseura@gmail.com  

1 

MYLLYPURON VANHUSTEN PALVELUTALO, MYLLYPURONTIE 26 
 
Positiivisia asioita myllypurolaisille 
 
Asuminen 
 

Myllypuro on voimakkaasti kehittyvä itähelsinkiläinen lähiö. Myllypurossa on tällä 
hetkellä noin 9600 asukasta. Asukasmäärä tulee lähivuosina kasvamaan useilla tuhan-
silla uusilla ihmisillä ostoskeskuksen alueen asuntojen valmistumisen, puisen kaupun-
kikylän rakentamisen, Kehä I itäpuolisen alueen rakentamisen ja Alakiventien loppu-
pään korvausrakentamisen myötä. Tulevaisuuden asukasmääräksi Myllypuron alueelle 
arvioidaan jopa 14000 ihmistä. Alueet on kaavoitettu ja odottavat vain sopivaa aikaa 
toteutuakseen. 

 
Liikunta 
 

Myllypuron alue on liikuntapaikkojen suhteen hyvin varusteltu. Alueella sijaitsee eri-
laisia kilpaurheilu ja harrastusliikuntaa palvelevia halleja kuten Liikuntamylly, Pallo-
mylly, Arena Center ja lähietäisyydellä jää-, uima- ja tennishallit. Liikuntapuisto tar-
joaa mainiot mahdollisuudet ulkoliikunnan harrastamiseen. Lisäksi Formula Center 
tarjoaa vauhdin hurmaa väestönsuojassa. 

 
Asukastila ja lehtisali 
 

Myllypuro on saamassa vuoden 2011 lopulla vireästi toimiville alueen järjestöille ja 
kaikille myllypurolaisille uuden asukastalon nimeltään Asukastalo Mylläri. Samaan 
yhteyteen tulee Itäkeskuksen kirjaston lehtisali monipuolisine nykyaikaisine palvelui-
neen. 

 
Terveysasema 
 

Alueelle on rakenteilla ja ensi vuonna 2012 valmistumassa uusi keskusterveysasema. 
Se tulee palvelemaan sekä asukasmäärältään kasvavan Myllypuron että laajan Itä-
Helsingin alueen ihmisiä. Terveysasema sijaitsee erinomaisen kulkuyhteyden eli met-
ron varrella. Lähivuosina 2012 – 2013 saneerattavalta Myllypuron metroasemalta tu-
lee suora esteetön kulkuyhteys terveysasemalle. 

 
Ostoskeskus 
 

Myllypuroon valmistuu 2012 uusi ostoskeskus lukuisine asuntoineen, kivijalkakaup-
poineen ja liikkeineen alueen palveluja monipuolistamaan. 
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Ammattikorkeakoulu 
 

Metropolia ammattikorkeakoulun hallitus linjasi vuoden 2010 kesäkuun alussa, että 
ammattikorkeakoulun kampuksia olisi jatkossa neljä, joista yksi olisi Myllypuron 
kampus. Myllypuron kampukseen olisi tarkoitus keskittää terveys- ja hoitoalan sekä 
rakennustekniikan koulutusohjelmat. 
 
Tämä kampushanke toisi Myllypuroon noin 5000 työ- ja opiskelupaikkaa ja tasapai-
nottaisi omalta osaltaan pääkaupunkiseudun koulutuspaikkojen jakautumista.  
 
Helsingin itäosa tarvitsee alueelleen koulutuksen veturin ja Myllypuron kampus olisi 
juuri sellainen.  
 
Helsingin sanomien 14.4.2011 pääkirjoituksen mukaan Myllypuron kampus on hyvä 
ja tärkeä hanke ja se tulee toteuttaa. 
 
Myllypuro-Seuran vetoaa helsinkiläisiin kansanedustajiin ja päättäjiin, että he 
tukisivat voimakkaasti Myllypuron kampushanketta nyt kun päätöksenteko asi-
assa on tulossa. 

 
Vähemmän positiivisia asioita myllypurolaisille 
 
Maahanmuuttajat  
 

Myllypuroon on asutettu runsaasti eri kansallisuuksia olevia maahanmuuttajia, joka 
johtuu muun muassa siitä, että alueella on runsaasti kaupungin vuokra-asuntoja. Ul-
komaalaistaustaisia asui Myllypurossa vuoden 2010 alussa 16,5 % alueen asukasmää-
rästä. 

 
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat 
 

Myllypuron alueella on päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja asumis- ja 
ruokailupalveluita. Ruokapaikka Myllytupa,  Diakonissalaitoksen Sanerva-koti ja 
asuintalot Myllypurotie 24. 

 
Alakiventien vanha kaatopaikka-alue 
 

Myllypuron alue on saanut ja saa edelleen kärsiä Alakiventien kaatopaikka-alueen 
tuomasta huonosta maineesta. 

 
Ruoanjakelu 
 

Myllypurossa toimii Liikuntamyllyssä suuri ruoanjakelupiste. Myllypuro on jatkuvasti 
esillä lehdissä ja televisiossa, kun puhutaan ruoanjakeluun liittyvistä asioista. 
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Kuinka tästä mennään eteenpäin? Mikä on Myllypuron vanhusten palvelutalon uusiokäyttö? 
  

Myllypuro-Seuran mielestä Myllypuroa tulee kehittää jatkossakin edellä kuvattujen 
positiivisten asioiden mukaisesti siten, että ne tukevat Myllypuron kasvua lähiöksi 
missä on monipuoliset palvelut, hyvä yhteisöllisyys ja kaikkien asukkaiden on turval-
lista elää, asua ja harrastaa. 
 
Myllypuro-Seuran mielestä Myllypuron vanhusten palvelutalon uutta käyttötarkoitusta 
mietittäessä edellä kuvattuja alueella vallitsevia ja kielteiseksi laskettavia asioita ei tu-
le missään tapauksessa lisätä Myllypuron alueelle. 
 
Myllypuro-Seuran mielestä osa palvelutalosta voitaisiin muuttaa opiskelija-
asunnoiksi, sillä Myllypurosta on hyvät liikenneyhteydet kaikille kaupungin kampuk-
sille opiskelemaan. 
 
Myllypuro-Seuran mielestä palvelutaloon tulisi voida sijoittaa asumaan niitä alle 25-
vuotiaita nuoria, jotka ovat syrjäytymisriskin alaisia. Heitä tulisi tukea alkuun päivit-
täisessä elämässä ja ohjata omatoimiseen asumiseen, opiskeluun ja työhön sellaisella 
periaatteella, että esimerkiksi kahden vuoden kuluessa tulisi pystyä pärjäämään elä-
mässä omillaan.  
 
Myllypuro-Seuran mielestä myllypurolaiset ihmiset ovat jo saaneet kantaa oman yh-
teiskunnallisen vastuunsa näiden yhteisten asioiden osalta. Nyt on aika siirtää vas-
tuunkanto uuteen paikkaan. 

 
 
 
 
 Myllypuro-Seura ry. 
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