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Tasankotielt?i nlikyy, ettd taas pihamailla
vaihdetaa n putkia ja tehd?iii n sa laojituksia.

Fallkullassa taas
maanuaioamisongelmia
TAPANILASSA Fallkullan kerrostaloalueella tehddlin
jiilleen salaojitus- ja viemtirciintit<iitii maanvajoamisen
vuoksi. Alueen kerrostalot ovat varsin uusia. vuosina 2003 ja2OA4 rakennettuja, mutta niiden putkistot
ovat kdrsineet maanvajoamisesta ja asukkaiden mukaan korjailemaan on jouduttu muitakin heikolle maaperAlle rakentamisesta aiheutuneita ongelmia.
. ErAdn asukkaan mukaan tarvittavista korjaustdistZi
on tapeltu kaupunginkin kanssa jo useampia vuosia.
Fallkullan kerrostaloalue rajautuu Tasankotiehen ja
Malminkaareen, vastapdAtdMalmin lentokenttAd. TL
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litti palsam ia kitketdd n
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luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy) yhdessdi Malmi-seuran kanssa on jo jiirjestAnyt muutamat
jAttipalsamin kitkentAtalkoot ja lis?iA on tulossa.
Seuraavat kitkentSoiiivtit ovat to 16.8. klo 1B-20 ia
su 19.8. klo 15-17. LAhtdpaikkana molemmissa talj
koissa on Ala-Malmin puistotien ja Tattariharjuntien risteyksen bussipyseikki, Raetie 3394.
Varusteiksi suositellaan pitkZit housut, saappaat, tyd-
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rukkaset ja

vesipulloja.
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Alakoulu on nyt

uirallisesti kyldtila
VEUESTENPIHA 9:N alakoulu Tapanilassa on nyt virallisesti kylAtila. Alakoulua koskevan rakennus- ja kliyt-

t<jtarkoituksen muutosluvan on Tapanilan KylAtila ry:lle
mycintiinyt Helsingin kaupungin rakentamispalveluiden
lupa-arkkitehti Tiina Olli 2. elokuuta.
Lupapii?itciksen rnukaan alakerran kolmen'luokkahuoneen kdyttdtarkoitus muuttuu kokoontumis- ja ty6tiloiksi. YlAkerrassa olevien kahden opettajien asunnon
kiiyttcitarkoitus muuttuu tydhuoneiksi. Rakennusrunkoa ei muuteta.
Veljestenpihalle on vireillii kaavamuutos, jossa esitetAiin 95-vuotiaan koulurakennuksen suojelua. T?itii silmdllii pitiien kyliitilayhdistys tekee korjauksia entis6imdll5.
l(ylAtilan puolella piiiisuunnittelijana toimii arkkitehti

Jari Heikkinen.
Pelastussuunnitelmien takia ylcis johtava porraskAytAvd palo-osastoidaan ja alakertaan asennetaan pois-

Malmin nuorisotalolle yritetddn liiytiili kunnostaiaa io toisen kerran. Talo
putkirikkoien takia.

Kaupunki myy kaks
historiallista kohde
Helsingin kaupunki aikoo mryde tiinii uuonna
liudan uanhoia rakennuksia, ioista moni
rapistuu paikallaan. Koillis-Helsingistd myyntiin
tulee kaksi kohdetta, Yld-Malmin torilta
entinen Malmin nuorisotalo ja Tapanilasta
purettua tapettitehdasta uastapiifrtd
junanradan toisella puolen oleua tranzenin
torppa.

uau$il

kdyttcikiellossa ole-

jamme Aleksis Kivi. Tiilente-

yriteniin myydd tarjouskilpai-

kij iinmdellii sij aitsevaa taloa

vaa vanhaa nuorisotaloa

lulla ensimmiisen kerran
vuosien 2016 ia2017 vaihteessa, muttamyynti ei lopulta johtanut mihinkiidn. Nyt
Helsingin kaupunkiprpdristcin toimiala on valmis virittelemddn uutta kilpailutusta

rakennukselle, jonka matalampi osa on tdysinkosteusvaurioitunut ja sen saa purkaa noin 660 neliometrin ko-

koisen uudisrakennuksen
tieltd. Vanha osa vuodelta
1929 v aati taysremontin.

kutsutaan Frarzenin torpaksi, koska rakennus on siind
asuneen ratav artija Anders
Gustav Franzenin kotitalo.
Kivi on ollut uudessa talossa
vieraana pari viikkoa vuonna 1870. Tuolloin taloa kutsuttiin Mosabackaksi ja siitd
juontuu vuonna 1907 avaturr

Franzenin

torl

Tapanilan pysdkin nimi.
Ndin kerrotaan Aarno H.

muutamanvuc

Tahvanaisen tekemdssd Tapanilan Tyovdenyhdistyksen

vimmalla merli

satavuotishistoriikissa Vzo-

Alueella tehddi

sisata kiitten ja hengen ty6-

vaa, jossamyyn

Rakennus on
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