
MIKSI EHDOTUS ON TÄRKEÄ, TOIMIVA JA HYÖDYLLINEN?  

Arvoympäristöksi ja kaupunkikuvallisesti erittäin merkittäväksi kaupunkipuistoksi määritelty Pengerpuisto -  

joka sijaitsee Museoviraston mukaan valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä - 

tulisi asukkaiden, lapsiperheiden, koululaisten ja päiväkotien käyttöön. 

Tällä hetkellä puisto 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. Puistossa toimiva, häkellyttävän 

avoin huumekauppa tapahtuu aivan lukion vieressä ja useammankin päiväkodin välittömässä läheisyydessä. 

Puistossa on varsinkin lämpiminä vuodenaikoina myös päivittäisiä järjestyshäiriöitä ja poliisin tilastojen 

mukaan erilaiset poliisitehtävät ovatkin nousseet vuodesta 2010 vuoteen 2017 35 kertaiseksi (huomattava, 

että viime kesä ei vielä näy). Puiston läheisyydessä asuvat, eivät voi pitää ikkunoita auki edes kesähelteillä. 

Pengerpuiston ja sen kentän 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 

puisto 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 mutta se lisäisi myös viihtyvyyttä. 

Kunnostamisen uskotaan myös houkuttelevan enemmän tavallisia ihmisiä oleilemaan siellä ja karkottavan 

huumekauppiaat ja järjestyshäiriöiden aiheuttajat. Tämä parantaisi koko Torkkelinmäen turvallisuutta, 

rauhallisuutta, viehätystä ja viihtyisyyttä. 

Myös Torkkelinpuistikon puistonpenkkien poistaminen 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.  

JOS, EHDOTUS TOTEUTETAAN, MITÄ HYVÄÄ SEN SEURAUKSENA TAPAHTUU?  

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. Asukkaat voisivat tulla puistoon urheilemaan, ottamaan 

kesällä aurinkoa, hoitamaan kukkaistutuksia ja leikkimään lasten kanssa. Kahvilassa voisi istuskella kiireettä, 

herkuttella ja seurustella. 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, minkä takia asiasta ollaan 

yhteydessä myös poliisiin valvontakameroiden saamiseksi. Lisäksi taloyhtiöt asukkaineen pyritään 

aktivoimaan “sosiaalisen valvonnan” suhteen. Helsingin kaupungin suuntaan tullaan vaikuttamaan ensi 

vuonna Kallion ja Alppiharjun alueella aloitettavan aluesuunnitelman laatimisen yhteydessä. 


