14.3.2018 Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa, Palokka
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela ja Palokka-Seuran puheenjohtaja Vesa
Välilä avasivat illan.
Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat:
Meri Lumela
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Tuulia Kuntsi
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Tuija Mäkinen
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Eila Tiainen
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Irma Hirsjärvi
kaupunginvaltuusto
Raisa Ojaluoto
kaupunginvaltuusto, varavaltuutettu
Riitta Mäkinen
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Antti Törmälä
kaupunginvaltuusto
Arto Lampila
kaupunginvaltuusto
Kaupungin viranhaltijoita edustivat:
Leena Rossi, kaupunkirakenteen toimiala
Anu Mutka, perusturva
Ulla Törmälä, sivistyksen toimiala
Hanna Tenhunen, konsernihallinto
Jukka Laukkanen, konsernihallinto
Paikalla oli kaikkiaan seitsemisenkymmentä keskustelijaa. Keskustelu käytiin pienissä pöytäryhmissä, joista kustakin nostettiin yksi tai kaksi kehittämisenkohtaa yhteiseen keskusteluun.
Kevyen liikenteen väylät:
 alueen kevyenliikenteenväylien päällysteet ovat huonossa kunnossa
 Pajulantien päästä toivotaan kevyenliikenteenväylää Palokan orrelle sekä välille
Puuppola-Tikkakoski-Palokka
Mankolan kouluasia/ koulumatkan turvallisuus:
 Mannisenmäen rakentuessa kaikki oppilaan eivät mahdu Mankolan kouluun, vaan osa
lapsista ohjataan Keski-Palokan kouluun.
 Mankolan koulun muutos yksisarjaisuuteen herättää huolta ja kysymyksiä Mannisenmäkeen muuttaneissa lapsiperheissä.
 Koulumatka Mannisenmäestä Keski-Palokan kouluun kauppakeskusten/ liikenneympyröiden kautta ei ole turvallinen.
Bussiyhteydet:
 toivotaan uusia reittejä:
o Palokan itäpuolelta Mankolan suuntaan
o Palokka-Seppälä reittiä
o Keskusta- Mankola- Keski-Palokan marketit- Palokan tk- Seppälän kaupatKeskusta. Reitti palvelisi koululaisiakin.
 1 ja 2 vyöhykkeen raja huonossa kohdassa Palokka/Puuppola,
 27:n pysäkkiä ehdotetaan matkakeskuksen kohdalle
 25 tai uusi ympyräreitti voisi ajaa Kaakkolampi - Laajavuori - Palokka, toinen reitti toiseen suuntaan, toinen toiseen (Seppälän liikkeiden kautta). Nyt autot sahaavat linjaa
Kaakkolampi Itä-Palokka edestakaisin.

Ranta-asiat:
 alueen uimarantoja lakkautettu







jäljelle jäänyt Ollilan ranta on hankalakulkuisessa paikassa. Ranta on äkkijyrkkä, ei
lapsiystävällinen.
Heikkilän ranta haluttaisiin takaisin ylläpitoon, on erittäin suosittu matala ranta ja hyvällä paikalla (bussipysäkkikin kohdalla) melontareitin varrella
Urheilukentän ranta (Pappilanrinne) on siivottomassa kunnossa. Pallokentillä oli hiekoitushiekkakasoja ja koko puisto oli siivoamatta ja nurmikot hoitamatta. Puistoalue
kävely ja melontareitin varrella, rannassa oli aikanaan myös reittiopastus melojille.
vene ei saa olla omassa rannassa, vaan vietävä valvomattomaan, yhteiseen rantaan.
Omassa rannassa viherhoitolupa rantapaikalle, mutta venettä ei siinä saa pitää. Miksi
näin?
koulun rannassa rajallinen määrä venepaikkoja, jonka vieraspaikkakuntalainen voi lunastaa, mutta ei palokkalainen

Liikunta-asiat:
 maakuntauran kunnostusta toivotaan
 Alvajärven rannassa kaivataan latua Heikkilän palvelutalon ohi maakuntauralle
 Palokkajärven jäälle on ennen ajettu myös kävelybaana, mutta ei tänä vuonna. Miksei?
 alueelle toivotaan kuntolatua tasaiselle maalle
 Palokan alueen aluevastaava liikunnanohjaaja Reeta Jääskeläinen ottaa vastaan toiveita ja kehittämisehdotuksia liikunta-asioissa, p. 0142667530
Kaavoitus:
 Ritopohjan alueella koetaan hankalana kaavoituksen hitaus. Kiinteistövero menee kun
omistat maata mutta mitään ei pysty tekemään koska kaava estää rakentamisen tuonne.
 Tyyppälän alueella pulmallisia tilanteita kaavoituksessa. Yhteistyö koetaan haasteelliseksi.
 taiteilija Mary Marttisen hautapaikka (Ollilan tila) on kaavoitettu rivitalotontiksi. Linkissä
ajantasaista tietoa asiasta
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/46_036/46_036_palautteet_vastineineen.pdf
 Palokan alueen matkailuun/historialliset paikat ja julkiset taideteokset puuttuvat kaupungin karttapalvelun nettisivuilta.
Jatkoaskeleet:
o keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta sivuilla
o palvelualueilta saadut vastaukset välitetään asukkaille Palokka-Seuran
kautta
o Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat eri puolella kaupunkia. Palokassa järjestetään1-2 vuoden kuluttua uusi tilaisuus, jossa myös katsastetaan mihin suuntaan asiat ovat edenneet.
Illan fasilitaattorina (vetäjänä) Jukka Laukkanen, p.040 575 8260
kirjaajana asukasyhdyshenkilö Hanna Tenhunen, p. 050 311 8980

