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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

Kevätaurinkoinen tervehdys sinulle Puistola-
Seuran jäsen! 

 
Elämme muutosten ai-

kaa maailmassa, Euroopas-
sa, Suomessa ja Puistolas-

sa. Suuriin myllerryyksiin 

emme voi paljon vaikuttaa. 
Puistola-Seura keskittyy 

tiukasti Puistolan kehittä-
miseen. Kun käynnistin 

strategiatyön 2021, en 

arvannut miten tarpeeseen 
se tuleekaan. 

Siinä missä säännöt 
määrittelevät yhdistyksen 

tarkoituksen, olemassaolon 
pysyvän perustan, strategia on lähitulevaisuuden 

suunnitelma, joka elää ja muuttuu ajassa. Ajassamme 

on useita  ilmiöitä, jotka lisäävät kaupunginosayhdis-
tysten tilausta asukkaiden äänitorvena 

 Paikallisuuden vahvistuminen on nouse-

va yhteiskunnallinen ilmiö 
 Kaupunginosa on usein jopa tärkeämpi identi-

fioitumisen perusta kuin kaupunki 

 Helsingin yleiskaava pyrkii tiivistä-

mään kaupunkirakennetta, lisäämään kerros-

talorakentamista. Se  nakertaa myös viheralu-
eita. 

 Yhdistysten ukkoutuminen. Tästä syntyy tilai-

suus elinvoimaansa kasvattavalle, nuoria hou-
kuttelevalle yhdistykselle 

 Reuna-alueet jäävät usein huomioimatta kau-

pungin päätöksenteossa 

 
  

 
 

 

 
 

 
Tässä on suoranainen sosiaalinen tilaus paikallishen-

gelle. Puistolahengelle. 

Arvoiksemme olemme määritelleet yhteenkuuluvuu-
den, yhteisöllisyyden, välittämisen ja  turvallisuuden. 

Puistola-Seuran tehtävä juuri nyt ja lähivuosina 
on kylähengen luominen ja vahvistaminen. Tuodaan 

yhdessä Puistola oikealla nimellään Helsingin kartalle ja 
asukkaiden sydänten asiaksi. 

Pyrimme siihen että 

 Puistola tunnetaan nimensä mukaisesti vehreä-

nä, viihtyisänä ja turvallisena pientaloaluee-
na, jossa on riittävät palvelut 

 Puistola-Seura  yhdistää alueemme yhdistysten 

voimavarat edistämään Puistolan kehittämistä 
yhteisvoimin ja yhteistyössä 

 Asukkaat pysyvät täällä ja ovat valmiita osallis-

tumaan kaupunginosatoimintaan, ajamaan 

oman alueen yhteisiä asioita. 
 

Viime syksynä kartoitimme asukkaiden odotuksia. Esiin 
nousivat: 

 alueen pientalovaltaisuuden ja vehreyden säily-

täminen 
 liikenneturvallisuus 

 lasten ja nuorten hyvinvointi  

 palveluiden kuntoon saattaminen (esim. päivä-

kodit ja terveet koulut) 

 liikuntapaikat 

 kokoontumispaikat, harrastustilat 

 

Historia on ollut aiemmin vahvasti esillä seuran toi-
minnassa. Emme sitä unohda. Juuri nyt käännämme 

katseen enemmän nykypäivään ja tulevaisuuteen. Kui-
tenkin  alueen historiaa vaalien.Tähän työhön kutsumme 

mukaan kaikkia puistolalaisia. Pysykää valppaina. Tiedo-

tamme ajankohtisista asioista Puistola-Seuran Facebook-
sivulla  https://www.facebook.com/puistolaseura heti, 

kun saamme vinkkejä. Tulkaa mukaan keskustelemaan 
ja vaikuttamaan. 

  
Koronan hellittäessä pahimmasta otteestaan pääs-

semme toteuttamaan myös perinteiset yleisötapahtu-

mat: Satakielikierros 12.6, Puistolapäivät toritapahtumi-
neen syyskuun ensimmäisenä lauantaina ja elävän jou-

lukalenterin joulukuussa. Ja toivottavasti myös jotain 
uutta ja yllättävää. 

 

Maija-Liisa Pennanen  
Puheenjohtaja v. 2022 alusta 

Rakentanut ja muuttanut Puistolaan 1.1.1982 
Toiminut hallituksessa ja kansalaisaktiivina jo pidemmän 

aikaa, esim. kerännyt nimiä Malmin lentokentän hyväksi 
pian 40 v sitten.  

M-LP 

 

 

JÄSENMAKSULASKU ON LIITTEENÄ 
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TAISTELU TENAVATIEN VANHASTA  
KANSAKOULUSTA ALKOI UUDELLEEN  

 
Mitä tehdä vanhalle ja arvokkaalle koulukiin-

teistölle? 12 vuoden ajan olemme seuraneet 

kaupungin tempoilua asian ympärillä.  
 

Tähän mennessä tapahtunut: 
 Vuonna 2010 huomasimme koulun joutuneen 

Pajusen ns. lakkautuslistojen sivuille.  

 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto käsit-

teli kokouksessaan 9.3.2010 ehdotuksena van-

han rakennustaiteellisesti arvokkaan ja vasta 
ikään täysin remontoidun yläkoulun lakkautta-

mista.  
 Vuonna 2014 karsittiin taas kouluverkkoa. Van-

ha kansakoulu Tenavatiellä tyhjennettiin syyslu-

kukauden päätyttyä ja lapset siirrettiin Puisto-
lanraitin kouluun.  

 Puistola-Seura teki vuoden 2016 alkupuolella 

ehdotuksen käyttämättömänä pitkään olleen 

koulurakennuksen suojelusta kaavamerkinnällä. 
Päätös kuitenkin oli, ettei suojelumerkinnän 

saamista kaavaan ryhdytä erillisenä valmistele-
maan. Ensin olisi pitänyt tietää, mihin käyttöön 

rakennus tulisi? 

 Syksyllä 2016 koulurakennus oli siirretty silloisen 

tilakeskuksen myyntilistoille. 
 Syyskokouksen 24.11.2016 yhteydessä pidetys-

sä asukasillassa suunnittelimme koulun käyttö-

mahdollisuuksia mm. Puistolassa olevien järjes-
töjen kokoontumispaikkana ja erilaisten harras-

tusryhmien toimintapaikkana.  
 Puistolanraitin koululla 8.5.2017 pidetyssä asuk-

kaiden ja kaupungin viranomaisten välisessä pa-

laverissa hanke tyhjän ja hyväkuntoisen koulun 

säilyminen kaupungin omistuksessa ja sen saa-
miseksi asukaskäyttöön nytkähti eteenpäin.  

 Puistola-Heikinlaakso-Tapulikaupunki osallista-

van palvelutilatarkastelutilaisuuden yhteydessä 
23.4.2018 paikalla ollut apulais-pormestari Piia 

Pakarinen ilmoitti, että Tenavatien koululle on 

tulossa yksityinen päiväkoti. Myöhemmin var-
mistui, että toimija on Touhula.   

 Meille Puistolalaisille ilmoitus oli mieluinen – 

saammehan upean koulurakennuksen arvoi-
seensa käyttöön 

 Päiväkodin tarvitseman pintapuolisen remontin 
jälkeen Touhula avasi päiväkodin vanhan koulun 
tiloissa tammikuun alussa vuonna 2019. 

 Kaupunki rakensi pihalle koulun varsinaisen re-
montin ajaksi väistötilaksi ns. paviljonkiraken-
nuksen, jonne päiväkotitoiminta siirtyi elokuussa 
2019. Kuluvan vuoden maaliskuun puolivälissä 
Touhulan päiväkoti ilmoitti lopettavansa toimin-
nan näillä näkymin 30.6.2022 mennessä. Pyrki-
mus on kuitenkin jatkaa arkea päiväkodissa 
normaalisti siihen saakka. 

 Kaupunki on teettänyt Wise-Groupilla  

30.4.2014 päivätyn varsin perusteellisen kunto-

tutkimuksen ja Sitowise Oy:llä 14.9.2018 päivä-
tyn kuntoselvityksen kustannusarvioineen. 

Isännöitsijan kertoman mukaan varsinaista sisäil-
matutkimusta ei ollut tehty. 

 Kaupunkiympäristön toimialan Yritystilatyksikön 

päällikkö Antti Halm kertoi 24.3.2022, ettei kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialoilla ole kouluraken-

nukselle käyttöä. Hänen mukaansa kaupungin ti-

layksiköillään ei ole mitään suunnitelmaa raken-
nuksen käytölle. Halmin mukaan kuluneen 15 

vuoden aikana rakennusta on remontoitu 3-4 mil-
joonalla eurolla. Lisää pitäisi korjata, koska tehdyn 

sisäilmatutkimuksen (?) mukaan rakennuksessa on 

terveyttä haittaavia ongelmia.  
 Kysyin koulurakennuksen tekniseltä isännöitsijältä 

Tuija Karjalaiselta Halmin viittaamaa sisäilmatut-

kimusraporttia. Hän kertoi, ettei hänellä sellaista 
ole. 

 Sitowise Oy:n 14.9.2018 tekemän kuntoselvityk-

sen mukaan rakennuksessa on lähes miljoonan 
euron edestä korjattavaa seuraavien 10 vuoden 

aikana. 

 Sitowisen kuntoselvityksessä todetaan:  
”Tilojen terveellisyyteen liittyen suositellaan kaik-
kien tulevien korjausten yhteydessä huomioitavan 
seuraavat seikat:  

o  alapohjan mikrobivaurioituneiden materiaa-
lien poisto   

o välipohjan mikrobivaurioituneiden materiaa-
lien poisto ryömintätilan yläpuoleisesta vä-
lipoh�jasta  

o yläpohjan tiivistyskorjaus, jolla ehkäistään 
epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan   

o PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien pois-
to 4. kerroksen vanhoista märkätiloista” 
 

Olemme palanneet lähtöpisteeseen. Mielestäni 

hyvä kysymys kuuluukin: miksi ei rakennusta 
remontoida?      SP 

 
Touhula vanhan koulun luokkatilassa 

 



 
 

KERROSTALOJAKO PUISTOLAAN? 
 

Mistä löytyisi tolkku asuinympäristömme pi-

laamiseen jopa 6-kerroksisilla kerrostaloilla? 
 

Simakuja ja Vahakuja ovat hiekkapäällysteisiä ly-
hyitä kadunpätkiä Puistolantanhuan ja Suuntimopuis-

ton välissä. Raidepolku on noin 300 metrin mittainen 

päällystetty kapea katu Alankotien ja Puistolantanhu-
an välillä. Näitä kolmea lyhyttä katua yhdistää rauta-

tien, tarkemmin Puistolan aseman läheisyys. On siis 
lyhyt matka junalle. So far so good. Helsingin kaupun-

ki haluaa kasvaa itseään suuremmaksi. Koska maa-ala 
alkaa käydä vähiin, täytyy ruveta rakentamaan ylös-

päin. Malmin lentokentän uhraaminen lienee vasta 

alkusoitto muutoksille, joissa asukkaat joutuvat sietä-
mään Helsingin kasvua miljoonakaupungiksi. 

Kaupungin mielestä radan varrella asuvien ihmis-
ten työpaikat ovat kaupungin keskustassa. Sinne kul-

jetaan junalla. Pyörillä kulkevat ajavat baanoja pitkin. 

Niitä rakennetaan lisää kymmeniä kilometrejä. Baa-
natkin tuppautuvat ratojen varsille. Rautatie ja sen 

asemat ovat voimasanoja, jotka määrittävät mihin ne 
kaikkein korkeimmat rakennukset pystytetään.  

Vuodelle 2050 ulottuvaa Helsingin yleiskaavaa 
laadittaessa olimme me Koillisen ihmiset niin tiukasti 

kiinni Malmin lentokentän puolustamisessa, ettemme 

riittävän tarkasti huomanneet, kuinka aseman seudut 
ainakin 300 metrin säteellä varustettiin merkinnällä 

A2, joka tarkoittaa mm. 6-kerroksisia asuinrakennuk-
sia. Periaatteessa – jopa todellisuudessakin – on 

mahdollista, että alussa mainittujen kolmen katu-

osuuden varret täyttyisivät kerrostaloilla, korkeillakin. 
Omakotitalot purkuun ja tontit myyntiin gryndereille – 

tämäkö on radanvarrella asuvien todellisuutta tulevina 
vuosina? 

Kaupunki laati ensimmäiset ehdotuksensa osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelmasta viime vuoden mar-
raskuussa. Asukkaat aktivoituivat.  

Mitä ihmettä kaupunki on puuhaamassa – kerros-
talojako pientalojen sekaan ja viereen. Kaupunki sai 

yli 100 muistutusta ehdotukses-
taan. Kaavoitettavaa aluetta mit-

tailtiin yhdessä suunnittelijoiden 

kanssa. Huonoksi havaittu suunni-
telma vedettiin pois, ainakin tois-

taiseksi.  
Arkkitehti Joakim Kettunen 

kertoi 24.3.22, että ovat kuluvan 

kevään aikana valmistelemassa 
Tapulikaupungin ja Puistolan ase-

maseudun yleispiirteistä suunnitte-
luperiaatetta ja esimerkkikuvia 

asukkaiden kommentoitavaksi. 
Arveli, että heillä olisi esitettävää 

materiaalia kesäkuuhun mennes-

sä. Lienee syytä seurata kaupun-
gin nettisivuja kohdasta ”Suunni-

telmat”.  SP 

 
 
 

 
 
 

 
Simakuja kesällä 2021  

 

Ehdotus Simakujan radan puolen rakennuksesta 
 

 

 
Kaavakävelijöitä 13.1.22. Oikealla Arkk. Joakim Kettunen 


