Kohdat 1 ja 2: Karhupuisto ja Matti Heleniuksen puisto
Karhupuisto ja Matti Heleniuksen puisto ovat koko Kallion, sen kaikenlaisen sosiaalisen ja kulttuurillisen tapahtumisen keskus. Tätä vahvistaisi entisestään Karhupuistoon pieni esiintymislava ilman
byrokratiaa valmiina spontaanillekin kulttuurille. Lavaa voisi hyödyntää myös ilmaisutaidon lukio
sen tarjotessa oppilaille uuden areenan itseilmaisuun ja kulttuurin tuomiseksi ruohonjuuritasolle.
Karhupuisto olisi myös loistava paikka pitää kesäisin kirpputoreja ja talvisin joulutoreja – miksei jopa
tanssituntejakin.
Heleniuksen puiston nyt vähän hämyisän osan valaistusta parantamalla ja kulkureittiä selkeyttämällä estettäisiin turvattomuutta synnyttäviä häiriöitä. Luonnollisesti tällä olisi myös huomattava
viihtyisyystekijä kukkivan Karhupuiston kupeessa.
Näihin puistoihin kohdistuvilla uudistuksilla pyritään myös ennakolta estämään huumekaupan ja
muiden järjestyshäiriöiden siirtyminen, kun Pengerpuiston valtaavat asukkaat takaisin omaan käyttöönsä.
Kohdat 3 ja 4: Torkkelinpuistikko ja Pengerpuisto
Arvoympäristöksi ja kaupunkikuvallisesti erittäin merkittäväksi kaupunkipuistoksi määritelty
Pengerpuisto, joka sijaitsee Museoviraston mukaan valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa
kulttuuriympäristössä, tulisi kaiken ikäisten asukkaiden, lapsiperheiden, koululaisten ja päiväkotien
käyttöön.
Tällä hetkellä Pengerpuisto on lähinnä tyhjillään sen keskeisestä sijainnista ja potentiaalista huolimatta. Siellä oleskelevat ainoastaan huumekauppiaat ja heidän asiakkaansa, muualta puistoon
alkoholia sekä huumausaineita nauttimaan tulleet sekä koiranomistajat koirapuistossa.
Pengerpuistossa toimiva, häkellyttävän avoin huumekauppa tapahtuu aivan lukion vieressä ja useammankin päiväkodin välittömässä läheisyydessä. Puistossa on varsinkin lämpiminä vuodenaikoina
päivittäisiä järjestyshäiriöitä, ja poliisin tilastojen mukaan vuodesta 2010 vuoteen 2018 erilaiset poliisitehtävät ovatkin nousseet 85 -kertaisiksi (poliisin tehtävät Pengerpuistossa ovat kasvaneet
vuodesta 2017 vuoteen 2018 lähes 150 %:a ja Torkkelinpuistikon kohdalla 800 %:a).
Hurjimmillaan Pengerpuiston meno on sellainen, että asukkaat kiertävät pelkonsa vuoksi puiston
kaukaa ja yölliset joukkotappelut ja puistosta kantautuva huutaminen muuttuvat todelliseksi
meluhaitaksi. Puisto on myös täynnä käytettyjä huumeneuloja, eikä varsinkaan lapsilla ole tällä hetkellä mitään asiaa puistoon.
Alueella asuu paljon myös ikä-ihmisiä, jotka eivät uskalla käyttää puistoja, eivätkä liikkua iltaisin kotiympäristössään. Torkkelinkadulla Pengerpuiston välittömässä läheisyydessä on +55 talo ja muissakin taloissa asuu paljon vanhempaa väkeä. Vielä muutama vuosi sitten oli ihan tavallista, että
mummot ja papat olivat puistoissa aikaa viettämässä - enää heitäkään ei sen sijaan näy.
Pengerpuiston kunnostamisen myötä kaikki lähellä toimivat tahot (mm. lukiot, ammattikorkeakoulu, Helsingin suurin päiväkoti Franzenia sekä muut päiväkodit ja perhepäivähoitajat) sekä
alueen asukkaat pääsisivät nauttimaan paremmin puiston tarjoamista mahdollisuuksista. Alueella
on yksityisiä päiväkoteja ja perhepäivähoitajia, joilla ei ole omia pihoja ulkoilua varten. Franzenian

puisto on puolestaan varattu arkisin klo 17.30 asti vain Franzeniassa oleville päiväkotilaisille. Kunnostamisen jälkeen Pengerpuisto palvelisi paremmin koululaisten ja päiväkotilaisten liikuntatunteja.
Myös puistoon ehdotetut kasvienistutuslaatikot olisivat erittäin hyödyllisiä alueen päiväkotien varhaiskasvatuksessa.
Kun otetaan huomioon Kalliossa asuvien lapsiperheiden lukumäärä (kaikki alueen lapset eivät edes
saa päiväkotipaikkaa Kalliosta, eikä neuvolaan tahdo saada aikoja), olisi Pengerpuiston kunnostaminen äärimmäisen tärkeää turvallisuuden ja rauhallisuuden takia. Samalla se lisäisi myös
viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä, kun puistoissa voisi viettää aikaa ikää katsomatta kaikki yhdessä ilman pelkoa ja vaaraa.
Kallion alueelta puuttuu Töölönlahdella olevaa liikuntapuistoa vastaava paikka kouluikäisille ja sitä
vanhemmille. Tavoitteena on, että Pengerpuisto tarjoaisi liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia
kaikenikäisille. Pengerpuistolla on kaupungissamme keskeinen sijainti ja sinne on helppo tulla
kauempaakin Helsingistä.
Kunnostamisen uskotaan houkuttelevan enemmän myös “tavallisia ihmisiä” oleilemaan Pengerpuistossa ja karkottavan huumekauppiaat sekä järjestyshäiriöiden aiheuttajat. Tämä parantaisi koko Kallion ja etenkin Torkkelinmäen turvallisuutta, rauhallisuutta, viehätystä ja viihtyisyyttä.
Myös Torkkelinpuistikon puistonpenkkien kiinnittäminen maahan sekä pensaiden siistiminen ja
mataliksi leikkaaminen olisi tärkeää, jotta Pengerpuiston ongelmat eivät siirry suoraan sinne. Pensaiden siistiminen paitsi lisää viihtyvyyttä, myös hävittää huumekaupalle otolliset suojaisat myyntipaikat.
Torkkelinmäen asukastiheys on Suomen suurin. On siis nurinkurista, että keskellä Torkkelinmäkeä
oleva suuri puisto on lähes tyhjillään! Jos ehdotuksemme toteutetaan, voisi Pengerpuistosta tulla
koko Torkkelinmäen elävä, kotoisa ja viihtyisä sydän. Puistoon voisi tulla urheilemaan kaikenikäiset,
siellä voisi seurustella ja ottaa kesällä aurinkoa sekä hoitaa kukkaistutuksia. Lapset voisivat pelata
kentällä mm. jalkapalloa. Sekä puisto että sitä ympäröivä alue on kaunis ja idyllinen. Talvipakkasilla
kentällä olisi tunnelmallista luistella, ja käyttäjiä luistelukentälle olisi varmasti paljon!
Alueen asukkaat ovat jo kokoontuneet yhteen asian tiimoilta saadakseen muutosta aikaiseksi.
Kuvitelmissa ei ole, että puiston kunnostaminen yksinään poistaisi järjestyshäiriöitä. Taloyhtiöt
asukkaineen ovat jo aktivoituneet myös “sosiaalisen valvonnan” suhteen.

