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HELSINGIN KAUPUNKI
AJATUKSIA JAKOMÄEN, TATTARIHARJUN JA TATTARISUON KATU- JA VIHERALUEIDEN KE-
HITTÄMISEKSI

YHTEENSÄ 44 AVOINTA PALAUTETTA
(Vastaukset on ryhmitelty ja yksittäinen vastaus saattaa esiintyä useampaan kertaan, sillä
vastauksessa saattaa olla useaan eri aihepiiriin liittyviä asioita.)

PUISTOT (5 PALAUTETTA, JOISSA PUISTOJA KOSKEVAA ASIAA):

 Jakomäen hiekkakuopat pitää kunnostaa puisto, uima ja ajanviettoalueeksi.
Miksi niitä vesilätäköitä ei puhdisteta, uskomatonta.

 Jakomäen ostarin ympäristö on aika rakennettu ja sementoitu -syystäkin toisa-
alta. Alueen lähiympäristön metsiköitä ja muita viheralueita tulisi suojella ja sä-
ästää rakentamiselta ja muokkaamiselta, koska ne ovat tärkeä tasapainottava
tekijä kaikille ikäryhmille.

 Jakomäessä ei ole aikuisille tarkoitettuja viheralueita eikä puistoa paljon ollen-
kaan ja kävelymahdollisuudet ovat rajatut,melkein ainoat kunnon kävelytiet sija-
itsevat autoteiden varsilla. Alueella on roskaista ja hieman epäsiistiä. Roskaka-
tokset ovat usein sotkuisia, sillä asukkaat ovat heitelleet roskansa pitkin poikin
lattialle ja yleensä vielä väärään lajitteluastiaan.

 Rutikka pitäisi siistiä, lätäköt puhdistaa uimista varten, ehdä siitä kunnon puisto
ja oleskelualue. Ostarin aluetta pitää tehdä viihtyisemmäksi, tuoleja pöytiä ke-
säksi. Kalliolle kävelyreitti ja lasien ym. siivous järjestettävä ja valot myös.

 Toivon että Alppikylän puistosta rakennetaan viihtyisä ja puistoon ei laitettaisi
mitään lasten keinuja. Pöytä ja tuolit olisivat kivat, jotta voisi esim syödä eväitä.
Lapsille on viereisten taloyhtiöiden pihoilla ihan tarpeeksi paikkoja riehumiseen.
Sorakuoppien uimapaikkoja voisi kehittää edelleen esimerkiksi ajamalla kuor-
man tai kaksi hiekkaa kivisimpien rantojen parantamiseksi.



Taloustutkimus Avoin palaute  3 (16)
Helsingin kaupunki, rakennusvirasto

27.5.2014 Jakomäki, Tattarisuo, Tattariharju Kerrokartalla 2013 T12655

KADUT JA LIIKENNE (10 PALAUTETTA):

 Alppikylänkatu 22-24 kohdalle katuvalot. Missä ne viipyy? Alppikylänkatu täyn-
nä kuoppia, onko mahdollista saada uusi asfaltti?

 Alue on nykyään rauhallisempi, mutta ostoskeskuksesta Uimahallille ja päätielle
sattuva alue on useahkosti sotkuinen ja rauhaton. Samoin nuorisolle olisi hyvä
olla oma alue, jotta he eivät sotkisi/rikkoisi lasten leikkipaikkoja (leikkipuisto,
päiväkodit). Alueella soisi olevan myös vähemmän pubeja yms, jotta alue olisi
turvallisempi. Samoin katujen kuopat/reiät tulisi hoitaa (koskee myös ajoteitä).
Metsissä tulisi tehdä enemmän siivousta ja lisätä esimerkiksi roskisten määrää,
sillä nyt on kiva, että niitä on, mutta sinne ei ole kiva mennä.

 Ehdottomasti poliisin valvontaa alueella lisättävä, myös sivukaduilla ja kujilla.
Nopeusrajoitukset kohdallaan, ei mitään hidasteita, töyssyjä tarvita. Poliisin
puolelta kaipaisin enemmän nopeuksien valvontaa ja puhallus ym ratsioita alu-
eelle! Katujen siivousta lisättävä. Kiitos.

 Jakomäenpolku kaipaisi töyssyjä hillitsemään liikennettä rivitalon edessä uima-
hallin luona. Yläasteen pihalle kokoontuu kesällä nuorisoa ja aikuisia kaljottele-
maan ja metelöimään.

 Kesällä kadut ovat hyvinhoidettuja ja helppokulkuisia, mutta lumisina talvina
lunta aurataan jalankulkuväylien reunoihin niin, että sitä auraantuu ihmisten pi-
hoille. Jalankulkuväylät jäävät liian kapeiksi kulkea, koska lunta ei viedä pois
tarpeeksi usein.

 meluaita Porvoon moottoritien laittaan!
 Nopeasti valaistus ja teiden kunnostus Nyyttipuisto - Hevosmiehenka-

tu/Pitsinvirkkaajankatu/Säkkitie
 Pidän isoimpana ongelmana ajoratojen leveyttä ja niiden suuria nopeuksia

(Somerikkotie, Jakomäentie). Jalkakäytävät saisivat olla leveämmät ja niiden
talvikunnossapidossa olisi parannettavaa. Somerikkotielle tulisi rakentaa leveät
pyöräkaistat, jotta kadun länsipuolen jalkakäytävillä pyöräily loppuisi. Suojatiet
tulisi olla korotettuja, jotta niiden ylittäminen olisi turvallisempaa. Myös Somerik-
kotie-Huokotien risteys on vaarallinen, siihen tulisi rakentaa liikenenympyrä. Li-
säksi Tattariharjuntien ylitys Kengityssepänpolun kohdalta tulisi mahdollistaa,
sillä siinä on bussipysäkki kadun toisella puolella ja pyöräilijöiden tulee ylittää
katu, kun ajavat etelään.

 Tattarisuolla voisi purkaa ränsistyneet rakennukset pois. Tilalle voisi rakentaa
halpoja kaupungin vuokra-asuntoja. Lahdenväylälle, Kehä I:lle ja E 75:lle pitäisi
rakentaa meluaita. Kaikki auton äänet kuuluu selvästi Jakomäentielle. Se häirit-
see, etenkin jos kävelee Kivikon ulkoilupuiston alueella. Auton melu on valtavan
äänekästä.

 tehtäisiin; auraukset, hiekannostot,yms,nyt ei tapahdu mitään vaikka alueella
asuu jo paljon ihmisiä!!!!
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PYSÄKÖINTI (1 PALAUTE):

 Piha-alueet kuuluvat varmaan talonyhtiölle, mutta kaupungin hommia tässä ta-
pauksessa kait sekin, eli noi järjettömät kallistukset kun sais pois. Siivousparti-
oita voisi liikkua useammin, jos vaikka porukka ottaisi onkeensa ja vähentäisi
roskaamista. Prutskin aluetta voisi hoitaa paremmin ja tehdä kunnon ulkoilurei-
tin! Nyt jää hieno mesta käyttämättä. Kivikon ulkoilualuetta on kehitetty tosi ki-
vasti, mutta metsän voisi antaa olla metsänä ja meidän keuhkoina, kun ollaan
isojen teiden solmukohdassa ja hengitetään niin paljon pakokaasuja muutenkin.
Roskiksia voisi Jakomäen sisältä ja miksei myös Kivikosta löytyä pikkasen ti-
heämmin, jos vaikka roskat menis niihin kuuluviin paikkoihin.
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 JALANKULKU JA PYÖRÄILY SEKÄ ESTEETTÖMYYTEEN LIITTYVÄT ASIAT (12 PALAUTETTA):

 1. Tattarisuontien ja Suurmetsäntien liikenneympyrästä voisi tehdä luontevan
liittymän talvella Malmin kentän hiihtoladulle. Se voisi kulkea jätenmäen ohi
suoraan tai sitten kiertäen jätemäen. Tällaisen latupohjan raivaaminen ei ole
suuri kustannus eikä sen hoito talvella oleellisesti lisää kustannuksia latukoneil-
le. Asia koskee varmaan liikuntavirastoa, mutta samalla se on alueen talviliikun-
tapalvelua.  2. Alueelamme on useita metsälämpäreitä. Niin on hyvä. Yksi asia,
joka tehostaisi niiden luonnetta luonnon omina puistikkoina, on niiden siistimi-
nen rumentavista kaatuneista tai taittuneista puista ja pensaista (esim. raidat,
pajut, epämääräiset puiden rangat). Kelopuut ovat sen sijaan kaunistus. Kerran
tai pari vuodessa tapahtuva raivaus ei vie monta työpäivää eikä ole kovin suuri
kustannuserä, ja lopputulos on viihtyisyyttä lisäävä. Pienet luonnonpuistot pal-
velet ikääntyviä ihmisiä, jotka eivät enää jaksa mennä kauas omalta sunnol-
taan.  3. Suurmetsästä tulee kävelysilta Jakomäen puolelle ja sen jälkeen las-
keudutaan aika jyrkkää rinnettä ostoskeskukseen. Voisi olla paikallaan lisätä
yksinkertainen mutta tukeva kaide, josta voi liukkaalla kelillä saada tukea. Toi-
nen vaihtoehto on selvittää, miten rollaattorin kanssa ostarille tuleva pääseen
turvballisesti perille. Tämäkään lisäys ei mielestäni ole kovin kallis eikä edellytä
kustannuksia lisääviä huoltotoimenpiteitä.

 Hoidosta huolehtiminen varsinkin talviaikaan. Riittävä valaistus ja valvonta!
 Jakomäessä ei ole aikuisille tarkoitettuja viheralueita eikä puistoa paljon ollen-

kaan ja kävelymahdollisuudet ovat rajatut, melkein ainoat kunnon kävelytiet si-
jaitsevat autoteiden varsilla. Alueella on roskaista ja hieman epäsiistiä. Roska-
katokset ovat usein sotkuisia, sillä asukkaat ovat heitelleet roskansa pitkin poi-
kin lattialle ja yleensä vielä väärään lajitteluastiaan.

 Kaduille kävelytankoja liukkauden suojaksi.
 Kesällä kadut ovat hyvinhoidettuja ja helppokulkuisia, mutta lumisina talvina

lunta aurataan jalankulkuväylien reunoihin niin, että sitä auraantuu ihmisten pi-
hoille. Jalankulkuväylät jäävät liian kapeiksi kulkea, koska lunta ei viedä pois
tarpeeksi usein.

 Metsät tulisi siivota roskista. Kulkuväyliä ja valaistusta poluilla metsissä lisättä-
vä.

 Rutikka pitäisi siistiä, lätäköt puhdistaa uimista varten, ehdä siitä kunnon puisto
ja oleskelualue. Ostarin aluetta pitää tehdä viihtyisemmäksi, tuoleja pöytiä ke-
säksi. Kalliolle kävelyreitti ja lasien ym. siivous järjestettävä ja valot myös.

 Talvella auraus lähes olematonta varsinkin jalkakäytävien osalta. Roskiksien
tyhjennys heikkoa ja roskien siivous maasta lähes olematonta. Piha-alueiden
kalusteiden ja rakenteiden kunnossapito lähes olematonta. Ulkoilureittien ja
metsä- sekä puistoalueiden roskaisuus ja kalusteiden/ rakenteiden kunnossapi-
to lähes olematonta.

 tehtäisiin; auraukset, hiekannostot,yms,nyt ei tapahdu mitään vaikka alueella
asuu jo paljon ihmisiä!!!!

 Toivoisin alueelle enemmän kävelyteitä, joissa olisi talvikunnossapito. Nykyisin
Malmin lentokentän ympäri kiertävä kävelytie on talvisin vain hiihtäjien käytös-
sä. Talvellakin olisi mukava lenkkeillä kävelyteillä, ettei tarvitsisi kulkea vain ka-
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tuja, joiden vierellä autot ajavat. Keväästä syksyyn olisi mukava istahtaa penkil-
le ihailemaan vuodenaikojen vaihtumista, ja varsinkin kesän kukkia ja vihreyttä.
Roskapönttöjä tarvittaisiin joka kadunkulmaan, sillä alueella on valtava määrä
koiria...

 Toivoisin että jakomäkeä kiertävät kadut hiekotettaisiin talvella huomattavan
paljon paremmin kuin mitä ne on aiemmin hiekotettu. Alue on lähes joka talolta
katsottuna korkean mäen päällä ja bussipysäkit alempana kuin talot. Liukkaalla
on huomattavan vaikeeta päästä lähtemään töihin koska ei yksinkertaisesti us-
kalla kävellä mäkiä alas pysäkeille, viime talvena kaaduin työmatkalla 4 kertaa
loukkasin itseni tosin vain mustelmille, mutta kuitenkin se on vaan ajan kysymys
milloin jollain murtuu jalka. Koirien kanssa ulkoilessa on sama ongelma. Tuntuu
että reipasta ja terveellistä kävelyä on todella vaikea harrastaa talvisessa jako-
mäessä. Samaan aikaan kuitenkin kone tekee joka päivä hiihtäjille latuja kivikon
ulkoilualueelle. Miksi hiihtäjiä suositaan mutta kävelijöitä ei ?

 Tärkeimpänä ja akuuteimpana ja myös edullisimpana (voisi järjestää asukkaille
talkoita) koen ns. uimalampien alueen pikaisen kunnostuksen. Se voisi helposti
palvella jo ensi kesänä asukkaita uinti- ja virkistysalueena talven ja kevään ai-
kana "ensiapuna" suoritetulla puun- ja pensaidenharvennushakkuuna; mullituk-
sella, nurmialueiden ehostuksella, kulkureittien eheyttämisellä, sillan kunnos-
tuksella, yleisen siisteyden lisäämiselle (penkkejä, roskiksia ja samalla myös
tyhjennysvälejä tihennettävä). On käsittämätöntä, että paratiisimainen alue on
päästetty nykykuntoon. Pikainen ryhtiliike alueen virkstyskäyttöön saamiseksi
on vihdoinkin tehtävä. Luulisi, että kaupunginosayhdistyksen kautta voisi yhteis-
työllä aikaansaada talkoot, jolla alue saataisiin pikavauhtia edes jonkinmoiseen
käyttökuntoon. Siitä olisi hyvä jatkaa paikan kehittämistä yhteistyössä asukkai-
den kanssa.
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METSÄ JA MUU LUONNONHOITO (13 PALAUTETTA):

 1. Tattarisuontien ja Suurmetsäntien liikenneympyrästä voisi tehdä luontevan
liittymän talvella Malmin kentän hiihtoladulle. Se voisi kulkea jätenmäen ohi
suoraan tai sitten kiertäen jätemäen. Tällaisen latupohjan raivaaminen ei ole
suuri kustannus eikä sen hoito talvella oleellisesti lisää kustannuksia latukoneil-
le. Asia koskee varmaan liikuntavirastoa, mutta samalla se on alueen talviliikun-
tapalvelua.  2. Alueelamme on useita metsälämpäreitä. Niin on hyvä. Yksi asia,
joka tehostaisi niiden luonnetta luonnon omina puistikkoina, on niiden siistimi-
nen rumentavista kaatuneista tai taittuneista puista ja pensaista (esim. raidat,
pajut, epämääräiset puiden rangat). Kelopuut ovat sen sijaan kaunistus. Kerran
tai pari vuodessa tapahtuva raivaus ei vie monta työpäivää eikä ole kovin suuri
kustannuserä, ja lopputulos on viihtyisyyttä lisäävä. Pienet luonnonpuistot pal-
velet ikääntyviä ihmisiä, jotka eivät enää jaksa mennä kauas omalta sunnol-
taan.  3. Suurmetsästä tulee kävelysilta Jakomäen puolelle ja sen jälkeen las-
keudutaan aika jyrkkää rinnettä ostoskeskukseen. Voisi olla paikallaan lisätä
yksinkertainen mutta tukeva kaide, josta voi liukkaalla kelillä saada tukea. Toi-
nen vaihtoehto on selvittää, miten rollaattorin kanssa ostarille tuleva pääseen
turvballisesti perille. Tämäkään lisäys ei mielestäni ole kovin kallis eikä edellytä
kustannuksia lisääviä huoltotoimenpiteitä.

 Alue on nykyään rauhallisempi, mutta ostoskeskuksesta Uimahallille ja päätielle
sattuva alue on useahkosti sotkuinen ja rauhaton. Samoin nuorisolle olisi hyvä
olla oma alue, jotta he eivät sotkisi/rikkoisi lasten leikkipaikkoja (leikkipuisto,
päiväkodit). Alueella soisi olevan myös vähemmän pubeja yms, jotta alue olisi
turvallisempi. Samoin katujen kuopat/reiät tulisi hoitaa (koskee myös ajoteitä).
Metsissä tulisi tehdä enemmän siivousta ja lisätä esimerkiksi roskisten määrää,
sillä nyt on kiva, että niitä on, mutta sinne ei ole kiva mennä.

 Ei tule muuta mieleen, kuin jo kartoille kirjoittamani asiat. Tärkeää minulle on
Jakomäen ja Kivikon alueella luonnon monimuotoisuus, historiallisuus (muinais-
ranta, juoksuhaudat), suoalue ja roskattomuus. Ympäristön pilaaminen sähkö-
ja elektroniikkajätteellä surettaa minua kovasti, ja toivoisin koteihin kannettavan
esimerkiksi postin välityksellä tietoiskuja eri kielillä (suomi, venäjä, somali sekä
muita yleisiä kieliä Helsingissä), mihin nämä jätteet pitäisi toimittaa.  Kiitos pal-
jon kyselystä, olipa mukavaa saada nämä asiat kirjoitettua johonkin ja tietoisuu-
teen ainakin jollakin tasolla. Toivottavasti alueen asukkaat vastaavat sankoin
joukoin!

 Jakomäen hiekkakuopat pitää kunnostaa puisto, uima ja ajanviettoalueeksi.
Miksi niitä vesilätäköitä ei puhdisteta, uskomatonta.

 Jakomäen ostarin ympäristö on aika rakennettu ja sementoitu -syystäkin toi-
saalta. Alueen lähiympäristön metsiköitä ja muita viheralueita tulisi suojella ja
säästää rakentamiselta ja muokkaamiselta, koska ne ovat tärkeä tasapainotta-
va tekijä kaikille ikäryhmille.

 Lisää istutuksia ja sen sellasta, ja siisteyden ylläpitoa tietyn ajan välein ettei käy
niin että paikat pääsee rehottamaan ja epäsiisteys pääsee vallitsemaan!

 Luonnonpuita tulevaan alppikylän puistoon. ei siis ensin kaljuksi ja sitten rimpu-
lat riviin odottamaan kasvua.
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 Metsäalueilla on paljon kaatuneita puita, jotka tekevät metsät huonosti hoidettu-
jen näköisiksi.

 Metsät tulisi siivota roskista. Kulkuväyliä ja valaistusta poluilla metsissä lisättä-
vä.

 Olen asunut alueella vasta pari kuukautta, mutta olen lenkkeillyt paljon koiran-
omistajaystäväni kanssa. Minusta metsät Tattariharjuntien oikealla puolella
kaupunkiin päin katsoessa ovat aika pensoittuneita ja risuisia. Niissä ei ole juuri
kunnon kenttäkerrosta varpuineen eikä edes sammalta. Sen sijaan Jakomäen
suunnassa metsät ovat melko kauniita ja viihtyisiä. Minusta tiheästi asuttujen
alueiden metsät pitäisi hoitaa, mutta osa pitäisi jättää luonnonpuistoiksi (kuten
Slåttmossen). Lisäksi olisi todella arvokasta, että edes osa lenkkipoluista sääs-
tettäisiin talvisin lenkkeilijöille, eikä kaikista tehtäisi hiihtolatuja. Alueella on pal-
jon koiranulkoiluttajia ja iäkkäitä kansalaisia. Kadun varsien kulkeminen on me-
lun vuoksi rasittavaa eikä siinä ilmakaan ole puhtainta. Muille kuin hiihtäjille len-
kit jäävät talvisin minimiin.

 Piha-alueet kuuluvat varmaan talonyhtiölle, mutta kaupungin hommia tässä ta-
pauksessa kait sekin, eli noi järjettömät kallistukset kun sais pois. Siivousparti-
oita voisi liikkua useammin, jos vaikka porukka ottaisi onkeensa ja vähentäisi
roskaamista. Prutskin aluetta voisi hoitaa paremmin ja tehdä kunnon ulkoilurei-
tin! Nyt jää hieno mesta käyttämättä. Kivikon ulkoilualuetta on kehitetty tosi ki-
vasti, mutta metsän voisi antaa olla metsänä ja meidän keuhkoina, kun ollaan
isojen teiden solmukohdassa ja hengitetään niin paljon pakokaasuja muutenkin.
Roskiksia voisi Jakomäen sisältä ja miksei myös Kivikosta löytyä pikkasen ti-
heämmin, jos vaikka roskat menis niihin kuuluviin paikkoihin.

 Toivon että Slåttmossenin pitkospuita lisätään ja entisiä kunnostetaan kun tarve
vaatii.

 Tärkeimpänä ja akuuteimpana ja myös edullisimpana (voisi järjestää asukkaille
talkoita) koen ns. uimalampien alueen pikaisen kunnostuksen. Se voisi helposti
palvella jo ensi kesänä asukkaita uinti- ja virkistysalueena talven ja kevään ai-
kana "ensiapuna" suoritetulla puun- ja pensaidenharvennushakkuuna; mullituk-
sella, nurmialueiden ehostuksella, kulkureittien eheyttämisellä, sillan kunnos-
tuksella, yleisen siisteyden lisäämiselle (penkkejä, roskiksia ja samalla myös
tyhjennysvälejä tihennettävä). On käsittämätöntä, että paratiisimainen alue on
päästetty nykykuntoon. Pikainen ryhtiliike alueen virkstyskäyttöön saamiseksi
on vihdoinkin tehtävä. Luulisi, että kaupunginosayhdistyksen kautta voisi yhteis-
työllä aikaansaada talkoot, jolla alue saataisiin pikavauhtia edes jonkinmoiseen
käyttökuntoon. Siitä olisi hyvä jatkaa paikan kehittämistä yhteistyössä asukkai-
den kanssa.
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VALAISTUS (7 PALAUTETTA):

 Alppikylänkatu 22-24 kohdalle katuvalot. Missä ne viipyy? Alppikylänkatu täyn-
nä kuoppia, onko mahdollista saada uusi asfaltti?

 Hoidosta huolehtiminen varsinkin talviaikaan. Riittävä valaistus ja valvonta!
 Jakomäen hiekkakuopat pitää kunnostaa puisto, uima ja ajanviettoalueeksi.

Miksi niitä vesilätäköitä ei puhdisteta, uskomatonta.
 Jakomäessä ei ole aikuisille tarkoitettuja viheralueita eikä puistoa paljon ollen-

kaan ja kävelymahdollisuudet ovat rajatut,melkein ainoat kunnon kävelytiet si-
jaitsevat autoteiden varsilla. Alueella on roskaista ja hieman epäsiistiä. Roska-
katokset ovat usein sotkuisia, sillä asukkaat ovat heitelleet roskansa pitkin poi-
kin lattialle ja yleensä vielä väärään lajitteluastiaan.

 Metsät tulisi siivota roskista. Kulkuväyliä ja valaistusta poluilla metsissä lisättä-
vä.

 Nopeasti valaistus ja teiden kunnostus Nyyttipuisto - Hevosmiehenka-
tu/Pitsinvirkkaajankatu/Säkkitie

 Rutikka pitäisi siistiä, lätäköt puhdistaa uimista varten, ehdä siitä kunnon puisto
ja oleskelualue. Ostarin aluetta pitää tehdä viihtyisemmäksi, tuoleja pöytiä ke-
säksi. Kalliolle kävelyreitti ja lasien ym. siivous järjestettävä ja valot myös.
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SIISTEYS JA PUHTAANAPITO (13 PALAUTETTA):

 Alue on nykyään rauhallisempi, mutta ostoskeskuksesta Uimahallille ja päätielle
sattuva alue on useahkosti sotkuinen ja rauhaton. Samoin nuorisolle olisi hyvä
olla oma alue, jotta he eivät sotkisi/rikkoisi lasten leikkipaikkoja (leikkipuisto,
päiväkodit). Alueella soisi olevan myös vähemmän pubeja yms, jotta alue olisi
turvallisempi. Samoin katujen kuopat/reiät tulisi hoitaa (koskee myös ajoteitä).
Metsissä tulisi tehdä enemmän siivousta ja lisätä esimerkiksi roskisten määrää,
sillä nyt on kiva, että niitä on, mutta sinne ei ole kiva mennä.

 Ehdottomasti poliisin valvontaa alueella lisättävä, myös sivukaduilla ja kujilla.
Nopeusrajoitukset kohdallaan, ei mitään hidasteita, töyssyjä tarvita. Poliisin
puolelta kaipaisin enemmän nopeuksien valvontaa ja puhallus ym ratsioita alu-
eelle! Katujen siivousta lisättävä. Kiitos.

 Ei taida tähän kuulua. ainakin vielä viimekesänä ylikulkusilta hekinlaaksoon
(pähkäpolkua pitkin) Heikinlaakson puolella voimalinjojen alla räjäytysmattoja.
Ollut siitä saakka kun voimalinja rakennettiin. ELi joskus 1993 paikkeilla.

 Ei tule muuta mieleen, kuin jo kartoille kirjoittamani asiat. Tärkeää minulle on
Jakomäen ja Kivikon alueella luonnon monimuotoisuus, historiallisuus (muinais-
ranta, juoksuhaudat), suoalue ja roskattomuus. Ympäristön pilaaminen sähkö-
ja elektroniikkajätteellä surettaa minua kovasti, ja toivoisin koteihin kannettavan
esimerkiksi postin välityksellä tietoiskuja eri kielillä (suomi, venäjä, somali sekä
muita yleisiä kieliä Helsingissä), mihin nämä jätteet pitäisi toimittaa.  Kiitos pal-
jon kyselystä, olipa mukavaa saada nämä asiat kirjoitettua johonkin ja tietoisuu-
teen ainakin jollakin tasolla. Toivottavasti alueen asukkaat vastaavat sankoin
joukoin!

 Hoidosta huolehtiminen varsinkin talviaikaan. Riittävä valaistus ja valvonta!
 Jakomäen hiekkakuopat pitää kunnostaa puisto, uima ja ajanviettoalueeksi.

Miksi niitä vesilätäköitä ei puhdisteta, uskomatonta.
 Kaupunkisuunnittelussa on hyvä huomioida, että ihan tutkitusti epäsiisteys ja

paikkojen "repsottaminen" lisäävät asukkaiden välinpitämättömyyttä ja ilkival-
taa. Joten on toivottavaa, että "köyhemmän" väestönkin alueiden yleisilmeestä
huolehditaan, vaikka vahingontekojen mahdollisuus olisikin suurempi. Roskiksia
ja huoltotoimia tarpeeksi. Kiitos. (Ja vielä jos pääsisi eroon Tattarisuon romu-
kasoista.)

 Lisää istutuksia ja sen sellasta, ja siisteyden ylläpitoa tietyn ajan välein ettei käy
niin että paikat pääsee rehottamaan ja epäsiisteys pääsee vallitsemaan!

 Metsät tulisi siivota roskista. Kulkuväyliä ja valaistusta poluilla metsissä lisättä-
vä.

 Piha-alueet kuuluvat varmaan talonyhtiölle, mutta kaupungin hommia tässä ta-
pauksessa kait sekin, eli noi järjettömät kallistukset kun sais pois. Siivousparti-
oita voisi liikkua useammin, jos vaikka porukka ottaisi onkeensa ja vähentäisi
roskaamista. Prutskin aluetta voisi hoitaa paremmin ja tehdä kunnon ulkoilurei-
tin! Nyt jää hieno mesta käyttämättä. Kivikon ulkoilualuetta on kehitetty tosi ki-
vasti, mutta metsän voisi antaa olla metsänä ja meidän keuhkoina, kun ollaan
isojen teiden solmukohdassa ja hengitetään niin paljon pakokaasuja muutenkin.
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Roskiksia voisi Jakomäen sisältä ja miksei myös Kivikosta löytyä pikkasen ti-
heämmin, jos vaikka roskat menis niihin kuuluviin paikkoihin.

 Talvella auraus lähes olematonta varsinkin jalkakäytävien osalta. Roskiksien
tyhjennys heikkoa ja roskien siivous maasta lähes olematonta. Piha-alueiden
kalusteiden ja rakenteiden kunnossapito lähes olematonta. Ulkoilureittien ja
metsä- sekä puistoalueiden roskaisuus ja kalusteiden/ rakenteiden kunnossapi-
to lähes olematonta.

 Tärkeimpänä ja akuuteimpana ja myös edullisimpana (voisi järjestää asukkaille
talkoita) koen ns. uimalampien alueen pikaisen kunnostuksen. Se voisi helposti
palvella jo ensi kesänä asukkaita uinti- ja virkistysalueena talven ja kevään ai-
kana "ensiapuna" suoritetulla puun- ja pensaidenharvennushakkuuna; mullituk-
sella, nurmialueiden ehostuksella, kulkureittien eheyttämisellä, sillan kunnos-
tuksella, yleisen siisteyden lisäämiselle (penkkejä, roskiksia ja samalla myös
tyhjennysvälejä tihennettävä). On käsittämätöntä, että paratiisimainen alue on
päästetty nykykuntoon. Pikainen ryhtiliike alueen virkstyskäyttöön saamiseksi
on vihdoinkin tehtävä. Luulisi, että kaupunginosayhdistyksen kautta voisi yhteis-
työllä aikaansaada talkoot, jolla alue saataisiin pikavauhtia edes jonkinmoiseen
käyttökuntoon. Siitä olisi hyvä jatkaa paikan kehittämistä yhteistyössä asukkai-
den kanssa.

 Voisi vähän useammin siivoa ja kunnosta. Muuten olen erittäin tyytyväinen
alueseen.
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KOIRAT (2 PALAUTETTA):

 Olen asunut alueella vasta pari kuukautta, mutta olen lenkkeillyt paljon koiran-
omistajaystäväni kanssa. Minusta metsät Tattariharjuntien oikealla puolella
kaupunkiin päin katsoessa ovat aika pensoittuneita ja risuisia. Niissä ei ole juuri
kunnon kenttäkerrosta varpuineen eikä edes sammalta. Sen sijaan Jakomäen
suunnassa metsät ovat melko kauniita ja viihtyisiä. Minusta tiheästi asuttujen
alueiden metsät pitäisi hoitaa, mutta osa pitäisi jättää luonnonpuistoiksi (kuten
Slåttmossen). Lisäksi olisi todella arvokasta, että edes osa lenkkipoluista sääs-
tettäisiin talvisin lenkkeilijöille, eikä kaikista tehtäisi hiihtolatuja. Alueella on pal-
jon koiranulkoiluttajia ja iäkkäitä kansalaisia. Kadun varsien kulkeminen on me-
lun vuoksi rasittavaa eikä siinä ilmakaan ole puhtainta. Muille kuin hiihtäjille len-
kit jäävät talvisin minimiin.

 Toivoisin alueelle enemmän kävelyteitä, joissa olisi talvikunnossapito. Nykyisin
Malmin lentokentän ympäri kiertävä kävelytie on talvisin vain hiihtäjien käytös-
sä. Talvellakin olisi mukava lenkkeillä kävelyteillä, ettei tarvitsisi kulkea vain ka-
tuja, joiden vierellä autot ajavat. Keväästä syksyyn olisi mukava istahtaa penkil-
le ihailemaan vuodenaikojen vaihtumista, ja varsinkin kesän kukkia ja vihreyttä.
Roskapönttöjä tarvittaisiin joka kadunkulmaan, sillä alueella on valtava määrä
koiria...
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LAPSET JA LEIKKIPAIKAT (1 PALAUTE):

 Alue on nykyään rauhallisempi, mutta ostoskeskuksesta Uimahallille ja päätielle
sattuva alue on useahkosti sotkuinen ja rauhaton. Samoin nuorisolle olisi hyvä
olla oma alue, jotta he eivät sotkisi/rikkoisi lasten leikkipaikkoja (leikkipuisto,
päiväkodit). Alueella soisi olevan myös vähemmän pubeja yms, jotta alue olisi
turvallisempi. Samoin katujen kuopat/reiät tulisi hoitaa (koskee myös ajoteitä).
Metsissä tulisi tehdä enemmän siivousta ja lisätä esimerkiksi roskisten määrää,
sillä nyt on kiva, että niitä on, mutta sinne ei ole kiva mennä.
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YLEISTÄ (25 PALAUTETTA):

 1. Tattarisuontien ja Suurmetsäntien liikenneympyrästä voisi tehdä luontevan li-
ittymän talvella Malmin kentän hiihtoladulle. Se voisi kulkea jätenmäen ohi suo-
raan tai sitten kiertäen jätemäen. Tällaisen latupohjan raivaaminen ei ole suuri
kustannus eikä sen hoito talvella oleellisesti lisää kustannuksia latukoneille.
Asia koskee varmaan liikuntavirastoa, mutta samalla se on alueen talviliikunta-
palvelua.  2. Alueelamme on useita metsälämpäreitä. Niin on hyvä. Yksi asia,
joka tehostaisi niiden luonnetta luonnon omina puistikkoina, on niiden siistimi-
nen rumentavista kaatuneista tai taittuneista puista ja pensaista (esim. raidat,
pajut, epämääräiset puiden rangat). Kelopuut ovat sen sijaan kaunistus. Kerran
tai pari vuodessa tapahtuva raivaus ei vie monta työpäivää eikä ole kovin suuri
kustannuserä, ja lopputulos on viihtyisyyttä lisäävä. Pienet luonnonpuistot pal-
velet ikääntyviä ihmisiä, jotka eivät enää jaksa mennä kauas omalta sunnolta-
an.  3. Suurmetsästä tulee kävelysilta Jakomäen puolelle ja sen jälkeen laskeu-
dutaan aika jyrkkää rinnettä ostoskeskukseen. Voisi olla paikallaan lisätä yksin-
kertainen mutta tukeva kaide, josta voi liukkaalla kelillä saada tukea. Toinen
vaihtoehto on selvittää, miten rollaattorin kanssa ostarille tuleva pääseen turv-
ballisesti perille. Tämäkään lisäys ei mielestäni ole kovin kallis eikä edellytä
kustannuksia lisääviä huoltotoimenpiteitä.

 Alue on nykyään rauhallisempi, mutta ostoskeskuksesta Uimahallille ja päätielle
sattuva alue on useahkosti sotkuinen ja rauhaton. Samoin nuorisolle olisi hyvä
olla oma alue, jotta he eivät sotkisi/rikkoisi lasten leikkipaikkoja (leikkipuisto, pä-
iväkodit). Alueella soisi olevan myös vähemmän pubeja yms, jotta alue olisi tur-
vallisempi. Samoin katujen kuopat/reiät tulisi hoitaa (koskee myös ajoteitä).
Metsissä tulisi tehdä enemmän siivousta ja lisätä esimerkiksi roskisten määrää,
sillä nyt on kiva, että niitä on, mutta sinne ei ole kiva mennä.

 Alueella paljon liikkuvana näkisin mielelläni panostettavan enemmän viihtyisyy-
den parantamiseen, koska tiiviisti rakennetty kerrostalomiljöö on muutoin niin
ankea. Nuorisolle enemmän oleskelupaikkoja, jotta ei tarvitse notkua missään.

 Ehdottomasti poliisin valvontaa alueella lisättävä, myös sivukaduilla ja kujilla.
Nopeusrajoitukset kohdallaan, ei mitään hidasteita, töyssyjä tarvita. Poliisin
puolelta kaipaisin enemmän nopeuksien valvontaa ja puhallus ym ratsioita alu-
eelle! Katujen siivousta lisättävä. Kiitos.

 Ei taida tähän kuulua. ainakin vielä viimekesänä ylikulkusilta hekinlaaksoon
(pähkäpolkua pitkin) Heikinlaakson puolella voimalinjojen alla räjäytysmattoja.
Ollut siitä saakka kun voimalinja rakennettiin. ELi joskus 1993 paikkeilla.

 Ei tule muuta mieleen, kuin jo kartoille kirjoittamani asiat. Tärkeää minulle on
Jakomäen ja Kivikon alueella luonnon monimuotoisuus, historiallisuus (muinais-
ranta, juoksuhaudat), suoalue ja roskattomuus. Ympäristön pilaaminen sähkö-
ja elektroniikkajätteellä surettaa minua kovasti, ja toivoisin koteihin kannettavan
esimerkiksi postin välityksellä tietoiskuja eri kielillä (suomi, venäjä, somali sekä
muita yleisiä kieliä Helsingissä), mihin nämä jätteet pitäisi toimittaa.  Kiitos pal-
jon kyselystä, olipa mukavaa saada nämä asiat kirjoitettua johonkin ja tietoisuu-
teen ainakin jollakin tasolla. Toivottavasti alueen asukkaat vastaavat sankoin
joukoin!
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 Hienoa, että kysytään asukkaiden mielipidettä!
 Jakomäen hiekkakuopat pitää kunnostaa puisto, uima ja ajanviettoalueeksi.

Miksi niitä vesilätäköitä ei puhdisteta, uskomatonta.
 Jakomäenpolku kaipaisi töyssyjä hillitsemään liikennettä rivitalon edessä uima-

hallin luona. Yläasteen pihalle kokoontuu kesällä nuorisoa ja aikuisia kaljottele-
maan ja metelöimään.

 Kiviä ja kestäviä istutuksia.
 meluaita Porvoon moottoritien laittaan!
 Miten saataisiin meidät asukkaat huolehtimaan ja välittämään asuinympäristös-

tä enemmän? Alue voisi kaivata enemmän yhteistoimintaa ja esim talkoopäiviä?
 Olen asunut alueella vasta pari kuukautta, mutta olen lenkkeillyt paljon koira-

nomistajaystäväni kanssa. Minusta metsät Tattariharjuntien oikealla puolella
kaupunkiin päin katsoessa ovat aika pensoittuneita ja risuisia. Niissä ei ole juuri
kunnon kenttäkerrosta varpuineen eikä edes sammalta. Sen sijaan Jakomäen
suunnassa metsät ovat melko kauniita ja viihtyisiä. Minusta tiheästi asuttujen
alueiden metsät pitäisi hoitaa, mutta osa pitäisi jättää luonnonpuistoiksi (kuten
Slåttmossen). Lisäksi olisi todella arvokasta, että edes osa lenkkipoluista sääs-
tettäisiin talvisin lenkkeilijöille, eikä kaikista tehtäisi hiihtolatuja. Alueella on pal-
jon koiranulkoiluttajia ja iäkkäitä kansalaisia. Kadun varsien kulkeminen on me-
lun vuoksi rasittavaa eikä siinä ilmakaan ole puhtainta. Muille kuin hiihtäjille len-
kit jäävät talvisin minimiin.

 Ostarilla ei tarvitsisi olla näitä kaljakuppiloita/kännisiä tässä määrin. Ei yhtään
enempää toivottavasti. Ahdistavia jopa kauppareissut.

 Pidän isoimpana ongelmana ajoratojen leveyttä ja niiden suuria nopeuksia
(Somerikkotie, Jakomäentie). Jalkakäytävät saisivat olla leveämmät ja niiden
talvikunnossapidossa olisi parannettavaa. Somerikkotielle tulisi rakentaa leveät
pyöräkaistat, jotta kadun länsipuolen jalkakäytävillä pyöräily loppuisi. Suojatiet
tulisi olla korotettuja, jotta niiden ylittäminen olisi turvallisempaa. Myös Somerik-
kotie-Huokotien risteys on vaarallinen, siihen tulisi rakentaa liikenenympyrä. Li-
säksi Tattariharjuntien ylitys Kengityssepänpolun kohdalta tulisi mahdollistaa,
sillä siinä on bussipysäkki kadun toisella puolella ja pyöräilijöiden tulee ylittää
katu, kun ajavat etelään.

 Rutikka pitäisi siistiä, lätäköt puhdistaa uimista varten, ehdä siitä kunnon puisto
ja oleskelualue. Ostarin aluetta pitää tehdä viihtyisemmäksi, tuoleja pöytiä ke-
säksi. Kalliolle kävelyreitti ja lasien ym. siivous järjestettävä ja valot myös.

 Tattariharjun mäkeen pitäisi saada talveksi hiihtohissi ns. Sompahissi lumilau-
tailijoiden käyttöön!

 Tattarisuolla voisi purkaa ränsistyneet rakennukset pois. Tilalle voisi rakentaa
halpoja kaupungin vuokra-asuntoja. Lahdenväylälle, Kehä I:lle ja E 75:lle pitäisi
rakentaa meluaita. Kaikki auton äänet kuuluu selvästi Jakomäentielle. Se häirit-
see, etenkin jos kävelee Kivikon ulkoilupuiston alueella. Auton melu on valtavan
äänekästä.

 Tattarisuon alue tulee kunnostaa liiketoiminnan käyttöön pienyrityksille.Erilaisia
tapahtumia ja torimyyntiä. Nykyinen alue on nuhruinen ja pelottava. Asuinalue-
eksi vetisestä suomaasta tuskin on.

 Teollisuusalue rumentaa ja pilaa koko alueen. Se pitäisi purkaa/siirtää pois.
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 Toivoisin että jakomäkeä kiertävät kadut hiekotettaisiin talvella huomattavan
paljon paremmin kuin mitä ne on aiemmin hiekotettu. Alue on lähes joka talolta
katsottuna korkean mäen päällä ja bussipysäkit alempana kuin talot. Liukkaalla
on huomattavan vaikeeta päästä lähtemään töihin koska ei yksinkertaisesti
uskalla kävellä mäkiä alas pysäkeille, viime talvena kaaduin työmatkalla 4 ker-
taa loukkasin itseni tosin vain mustelmille, mutta kuitenkin se on vaan ajan ky-
symys milloin jollain murtuu jalka. Koirien kanssa ulkoilessa on sama ongelma.
Tuntuu että reipasta ja terveellistä kävelyä on todella vaikea harrastaa talvises-
sa jakomäessä. Samaan aikaan kuitenkin kone tekee joka päivä hiihtäjille latuja
kivikon ulkoilualueelle. Miksi hiihtäjiä suositaan mutta kävelijöitä ei ?

 Toivon että Alppikylän puistosta rakennetaan viihtyisä ja puistoon ei laitettaisi
mitään lasten keinuja. Pöytä ja tuolit olisivat kivat, jotta voisi esim syödä eväitä.
Lapsille on viereisten taloyhtiöiden pihoilla ihan tarpeeksi paikkoja riehumiseen.
Sorakuoppien uimapaikkoja voisi kehittää edelleen esimerkiksi ajamalla kuor-
man tai kaksi hiekkaa kivisimpien rantojen parantamiseksi.

 Tärkeimpänä ja akuuteimpana ja myös edullisimpana (voisi järjestää asukkaille
talkoita) koen ns. uimalampien alueen pikaisen kunnostuksen. Se voisi helposti
palvella jo ensi kesänä asukkaita uinti- ja virkistysalueena talven ja kevään ai-
kana "ensiapuna" suoritetulla puun- ja pensaidenharvennushakkuuna; mullituk-
sella, nurmialueiden ehostuksella, kulkureittien eheyttämisellä, sillan kunnos-
tuksella, yleisen siisteyden lisäämiselle (penkkejä, roskiksia ja samalla myös
tyhjennysvälejä tihennettävä). On käsittämätöntä, että paratiisimainen alue on
päästetty nykykuntoon. Pikainen ryhtiliike alueen virkstyskäyttöön saamiseksi
on vihdoinkin tehtävä. Luulisi, että kaupunginosayhdistyksen kautta voisi yhteis-
työllä aikaansaada talkoot, jolla alue saataisiin pikavauhtia edes jonkinmoiseen
käyttökuntoon. Siitä olisi hyvä jatkaa paikan kehittämistä yhteistyössä asukkai-
den kanssa.

 TÄÄLTÄ PUUTTUU YHTEISET ULKO OLESKELU TILAT TÄYSIN ASUN
KANKARETIE 11FC

 Yllämainituista en niinkään välitä mutta Alppikylä pitäisi ottaa huomioon kehi-
tyksessä koska täällä asuu kohta 2000-3000 asukasta. Toki kaiketi teidän mie-
lestänne Tattarisuon ja Tattariharjun  teollisuusalueet ovat tärkeämpiä kuin asu-
inalueet (varsinkin uudet sellaiset). Alppikyläähän ei ole edes mainittu teidn ky-
selyssänne, heh-heh.


