Riihikallion kehittämisverkosto
1.11.2017 klo 18 –19.15
Läsnäolijat: Heidi Farén, Riitta Kalliokoski (klo 18.50 asti), Kaisa Kutilainen (sihteeri), Markus Meckelborg, Anniina
Nuutinen, Jussi Salonen, Sanna, Jukka Virtanen (pj), Petri Vuollet
Muistio
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Virtanen avasi kokouksen klo 18.05.
2. Alueen viihtyisyys ja Kotkanpuiston kehittäminen
Kehittämisverkoston kokoukseen saapunut kunnanpuutarhuri Riitta Kalliokoski esittäytyi verkostolle.
Alkuun käytiin läpi eri tahoilta kerättyjä toiveita ja ajatuksia Kotkanpuiston kehittämisestä (liite 1).
Kotkanpuisto on Riihikallion ainoa hoidettu puistoalue. Kaikki eivät halua mennä metsään – tarvitaan siis julkista nurmikenttää pelaamiselle ja leikkimiselle. Toiveissa on saada Kotkanpuistosta
kohtaamispaikka kaikenikäisille alueen asukkaille. Puistossa tulisi olla tekemistä erilaisiin tarpeisiin.
Todettiin, että tämän vuoden puolella Riihikallion kehittämisverkostojen rahoja voisi käyttää puiston kehittämiseen – siistimiseen, penkkeihin jne. pienempimuotoiseen kehittämiseen. Kotkanpuistoon toivotaan myös rusokirsikkapuita, joita alueella on ollut aikaisemmin, mutta jotka kaadettiin
rakentamisen tieltä pois. Puiden istutus, roskikset, penkit ja istutuslaatikot ovat todennäköisesti
melko helposti toteutettavissa. Kotkanpuiston laajempi kehittäminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä
suunnittelua yhteistyössä. Todettiin, että mm. parkourpuisto ajatus on saanut paljon vastakaikua,
ja sellaista ei ole muualla Tuusulassa. Mikäli bombatalo ei siirry pois puistosta lähiaikoina, voisi harkita talkoilla sen maalaamista punamullalla.
Kehittämisverkosto haluaa järjestää puistossa vesakkojen raivaustalkoot. Jos puistoon näkisi paremmin, siellä olisi vähemmän häiriökäyttäytymistä. Talkoopäiväksi sovittiin lauantain 25.11. klo
12–15. Yhteisömanageri tekee mainoksen, jota toimittaa Lyylin kahvilaan, kehittämisverkosto jakaa
mainosta alueella. Kunnan puolesta paikalle tulee ohjaava työntekijä ja työvälineitä. Talkoolaisten
vakuutusasia täytyy selvittää, jotta talkoovakuutukset ovat voimassa. Tarjolle kuumaa mehua ja
makkaraa, tilataan Lyylin kahvilasta kehittämisverkoston rahoituksella.
Nyt Kotkanpuiston läpi ajetaan mopoautoilla ja mopoilla, joten joitakin väyliä tulisi sulkea, jotta
puiston läpi ei ajettaisi. Väylien sulkemisessa (betoniporsaat, istutuslaatikot) tulee huomioida turvallisuus (pelastusväylät) ja talvikunnossapito.
Keskusteltiin siitä, että palvelutalojen viereen on tarkoitus tulla säätiön toimesta puisto/atrium
ikäihmisille, joka tarjoaa mahdollisuuksia ajanviettoon ja liikuntaa. Huomioidaan atriumin tulevat
suunnitelmat, kun tehdään Kotkanpuiston suunnittelua. Jussi Salonen lupasi selvittää, mikä on atriumin tilanne.
Todettiin, että kunta on ilmeisesti varaamassa rahaa Riihikallion koirapuiston kehittämiseen.
3. Riihikallion kehittämisverkoston toimintasuunnitelma
Todettiin toimintasuunnitelman osalta, että Riihikalliossa keskitytään Kotkanpuistoon.

Alueelle toivotaan Kotkanpuisto lisäksi kylälle istuinpaikkoja, parempia valaistuksia ja siistimpiä
bussipysäkkejä. Alueelle keväällä toimitettuja siirrettäviä penkkejä voisi viedä talven ajaksi jääpaikan viereen, jossa niille olisi tarvetta.
Lisäksi työn alle ovat tulossa asukkaiden näkökulmasta laaditut turvallisuussuunnitelmat, joihin kaivataan osallistujia eri alueilta. Yhteisömanageri tiedottaa asiasta, kun saa lisätietoja. Turvallisuusasioista toivotaan myös laajempaa asukasiltaa, mikä ilmeisesti myös kuuluu turvallisuussuunnitelmien laatimisen projektiin. Toteuttajana on EMO ry yhteistyössä asukkaiden, kunnan turvallisuuspäällikön ja viranomaisten kanssa.
4. Muut asiat
Lausuntopyyntö kunnan rakennusjärjestykseen
Kehittämisverkosto totesi, että sillä ei ole mitään erityistä huomautettavaa lausuntopyynnöstä.
Nuotiopaikka
Markus on tavannut liikuntapalveluiden Risto Kanervan ja katsonut, että nuotiopaikalle olisi sopiva
paikka pururadan päässä. Seuraavaksi Markus valmistelee kehittämisverkoston puolesta Ristolle
suunnitelman, mitä materiaaleja nuotiopaikkaa varten tulee hankkia. Rakentaminen tulee tapahtua asukkaiden voimin vielä tämän vuoden puolella ja kehittämisverkoston/asukkaiden sitoutua
siihen, että paikasta myös pidetään huolta. Jussi totesi, että nuotiopaikasta huolehtiminen voisi
olla osa ”viherkummi”-vapaaehtoistoimintaa, jonka käynnistämistä pohditaan 14.11. kaikkien kehittämisverkostojen yhteisessä Tuusulan Viherillassa. Mikäli nuotiopaikka on suosittu ja toimiva,
voidaan sitä tulevaisuudessa kehittää. Todettiin että nuotiopaikka voisi olla maahan pultattava metallinen tulikori, joita Sanna esitteli ja penkit tehdään esim. hirrenpuolikkaista.
5. Seuraavat tapaamiset
14.11. Tuusulan Viherilta kaikille kehittämisverkostoille klo 18–20, Tuusulan pääkirjastossa
25.11. Raivaustalkoot Kotkanpuistossa klo 12–15
13.12. Riihikallion kehittämisverkoston joulukokous Lyylin kahvilassa klo 18
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