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HELSINGIN KAUPUNKI
JAKOMÄKI, TATTARISUO, TATTARIHARJU KERRO KARTALLA-KYSELY 2013
KARTTAMERKINTÖJEN AVOIN PALAUTE

KADUT
ALPPIKYLÄNKATU

Historiallisesti merkittävä paikka
 Vanha kilometripylväs ja upeat männyt vanhan Helsinki-Viipuri maantien varrella!

Roskainen ja epäsiisti paikka
 Edellisten vuosien hiekoitushiekat maassa paikoin 5cm kasoja. alppikylänkadulla ei minkään nä-

köistä kadun hoitoa tapahdu!!!
 Tässä ollut katu auki ja aitoja jäänyt lojumaan ja kaatuilemaan tielle pitkäksi aikaa vaikka työtä ei

ole juurikaan tässä kohdin tehty 3 vuoteen.
 Tässä on lojunut kermanvärinen farkku ford täynnä romua jo pitkään. Joutaisi romuttamolle kun

omistajaa ei selvästi enää ole...
Rauhaton ja meluisa paikka

 inva taksi ajaa ylinopeutta alppikylänkadulla runsaasti työmaaliikennettä vaikka muualtakin voisi
asian hoitaa!

Turvaton, alueella ilkivaltaa tai vahingontekoja
 autoja rikottu +naarmutettu

Turvaton paikka: liikenne
 raskaat ajoneuvot kuorma-autot ja inva taksit ajavat 50km/h-60km/h päivittäin!

Turvaton paikka: muu syy
 lapset leikkivät ja kulmia yms. minkä taakse ei näe.

Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet
 Ei olle ollenkaan.

Huonosti hoidettu kasvillisuus puistossa tai metsässä
 Ei minkään näköistä hoitoa, vanhat graniitti kivet lojuu tien sivussa ,samoin betonikivien lavat.

ALPPIKYLÄNKUJA
Erityisen hieno kohde, todellinen helmi

 Alppikylänkuja 13,  kauniita taloja

HEVOSMIEHENKATU
Alue, jossa ulkoilen eniten

 Hyvät tiet lenkkeilyyn
Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia

 Roska-astia löytyy vain taloyhtiön sisäpihalta. Ihmisille on näköjään liian työlästä kantaa roskat ko-
tiinsa.

HUOKOTIE
Nuorison suosima alue

 Nuoriso viihtyy tällä hienolla urheilualueella hyvin.
Turvaton, alueella ilkivaltaa tai vahingontekoja

 Nopeusrajoitus 50 km/h. Autot ajavat usein kovaa ja selkeää ylinopeutta koulun ja liikuntakenttien
edustalla olevalla suoralla tieosuudella. Liikennevalojen kohdalla ajetaan vastuuttomasti päin pu-
naisia.
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Turvaton paikka: liikenne
 Tässä kohtaa suojatie on todella vaarallinen, sillä autot lähestyvät Huokotieltä kovaa kurvin takaa

ja eivät osaa varoa jalankulkijoita. Tie on leveä ja mahdollistaa hurjastelun.
 Liian suuri liikennenopeus, nähden siihen että vieressä on koulu ja liikuntapuisto
 Somerikontien ja Huokotien risteys on vaarallinen runsaan autoliikenteen ja korkeiden nopeuksien

takia. Kiertoliittymä parantaisi tilannetta.
 liikenne nopeuksia voisi miettiä peruskoulun ylittävällä tiellä. Monesti  autoilijat ajavat jopa punaisia

päin, vaikka punaiset olisivat vaihtuneet jo ajat sitten.
 Liikenneympyrän rakentaminen kesken, autot menevät vielä toistaiseksi liian kovaa
 Alueen liikenne suppenee ja aiheuttaa turhaa hässäkkää?

HYTTITIE
Alue, jossa ulkoilen eniten

 hieno katunäkymä

JAKOMÄENAUKIO
Paras kohtauspaikka

 Jakomäentoria on kehitettävä korjaamallaalueen laatoitus ajantasalle ja samalla tehdään esitysla-
va/ohjelmalava lähelle nuorisotaloa, joka olisi tukiasemana järjestettäessä torilla erilaisia ohjelmati-
laisuuksia.

Nuorison suosima alue
 Nuoriso tekee ilkivaltaa tällä alueella.
 Nuoriso kuluttaa aikaa ostarilla
 Täällä näkyy paljon nuorisoa.

Vanhusten suosima alue
 Vanhukset kohtaavat ostarilla
 Nuorison ja vanhusten suosima alue (kauppatori)

Roskainen ja epäsiisti paikka
 juopot sotkee
 ostarin ympäristö kaipaa kohennusta ja siivous pitäisi olla päivittäistä
 Mycket stökigt ställe
 Nuoriso ym. jäljiltä roskaa ja töhryjä aidoissa ja jopa julkisivussa
 Roskaista on.
 Varsinkin ostoskeskuksen lähettyvillä on aina todella roskaista ja aukio on jotenkin ankea paikka.
 Ihmiset välinpitämättömiä ympäristön suhteen

Rauhaton ja meluisa paikka
 alueella istuu paljon ihmisiä juoden alkoholia.
 Hirveen paljon hulinaa nimenomaa juopottelijoiden sekä nuorten puolelta. Monta kertaa on saanut

varoa ettei tule turpaa kun ei hae ärrältä nuorisojengille röökiä tms vastaavaa. Myös kyseinen R-
kioski on nuorison suosima ilmaisen kaljan hakemi

 juopot
 Illalla paljon nuorisoa (ei muuta paikkaa mennä?), jotka meluavat aika paljon ja mm. sytyttelevät

nuotioita (???).
 Humalaisia
 Juopot ja häiriköt mellastavat ostarilla

Turvaton paikka: muu syy
 Nuorisoporukoita kertyy juuri näille kulmille tupakoimaan sekä nauttimaan virvokkeita Ilkivaltaakin

tähän alueeseen liittyy paljon
 Päihtyneitä aikuisia, nuorisoa ja lapsia.
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Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet
 Laatoitus rikki ja monttuinen. Nilkat männöö rikki.

Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia
 Isompia roska-astioita.

JAKOMÄENKUJA
Nuorison suosima alue

 Nuoriso hengailee erittäin paljon tällä alueella, sinne voisi mun mielestä järjestää jonkinlaista lisä-
toimintaa aina välillä, muutakin kun nuorisotalo...

 Nuorison turhaa oleskelua alueella.
 Jakomäen ostoskeskus on nuorten suosittuin paikka :)

Vanhusten suosima alue
 Kirjastosta vanhusten keidas!

Roskainen ja epäsiisti paikka
 Ostari on sotkuinen paikka, vaikka onkin siistiytynyt lähivuosina.
 alkoholistit kokoontuvat Jakomäen ostoskeskuksen luona
 Kiinteistöhuolto huonosti toteutettu.
 aika paljon mf tölkkei
 Ostoskeskuksen ympäristö koulun puolella on kulunutta ja epäsiistiä.
 Laitapuolen kulkijat
 Epämiellyttävä lasten kanssa kulkea. Voisiko kaupunkisuunnittelussa vaikuttaa anniskeluravinto-

loiden sijaintiin. Olisi kiva, jos lapset voisivat kulkea kouluun näkemättä kaikkea tätä mitä ravinto-
loista kadulle tulee nähtäville.

Rauhaton ja meluisa paikka
 Ravintoloiden edessä alaikäisiä ja muita jotka eivät asioi siellä jo alkuillasta, mekastusta riittää
 Ostarilla on vähän levotonta.
 baari
 Pubi vyöhyke kuntoon yhteisin ponnistuksin: ikävä jakisilme kuntoon!
 Pohjanpojan yöllinen melusaaste ja musiikin soittaminen liian lujalla, säännöistä piittaamatta. On-

neksi on uudet ikkunat....
 Ostoskeskus levoton paikka,osittain ravintoloiden takia
 ostarilta pitäisi poistaa betoniset tasot joiden päällä voi istua ja kaljoitella. Kontulan ostarilla on

asennettu vastaaviin paikkoihin kaiteet istumista estämään. Tällä saataisiin ryyppääminen ja turha
oleskelu ostarin ympärillä vähene

 Nuoriso mopoilee joskus vaarallisestikin ja alaikäiset tupakoivat alueella vähän liian ahkerasti.
 Pubit tuovat rauhattomuutta ostoskeskuksen alueelle.
 S-Marketin edessä nuorisoa meluamassa

Turvaton paikka: liikenne
 Vaarallinen risteys lasten kulkea kouluun!
 Hankala jalkakäytävän kohta tämä Jakomäentien ja Jakomäenkujan kulmaus, kun talviauraus on

yleensä tehnyt kulmauksessa liikkumisen lumiseen aikaan vaaralliseksi. Tänä talvena odotan, että
jalkakäytävän ko. kulmaus aurataan riittävän

 Ostoskeskuksen liikennejärjestelyt ovat edelleen epäselvät sekä autolle että jalankulkijalle.
 Liikenne turvatonta tässä kohtaa työmaan takia.
 Ostarin seutu on aika villi länsi liikenteen puolesta varsinkin nyt rempan aikana. Kandeis varmaan

useammin puhallutella kuskeja, kun ihan laput silmillä porukka liikkeellä...
 Jakomäen ostarin kupeessa ei ole liikennevaloja.

Heikko näkyvyys katualueella
 Vasemmalle käännyttäessä ruusupensaat ovat tiellä, eikä aina näe muita autoja.
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JAKOMÄENPOLKU
Hiljainen ja rauhallinen paikka

 Kirkko on Jakomäen hiljaisuuden keskus, joka voisi erikoistua hiljaisuuden retriitteihin alueella!
Rauhaton ja meluisa paikka

 Vaikka Jakomäen kirjasto mahtava paikka onkin, on se usein aika meluisa ja rauhaton. Toisaalta
on hyvä, että nuorille on sentään jokin fiksu paikka viettää aikaa.

 Meluisa paikka
Turvaton, alueella ilkivaltaa tai vahingontekoja

 Myös tarhan kiinni ollessa mm. viikonloppuna ilkivaltaa ja hulignismia esiintyy. Ikkunoiden rikko-
mista ja muuta häiriökäyttäytymistä.

Turvaton paikka: liikenne
 ETT MYCKET FARLIGT STÄLLE ATT GÅ, MÅNGA SIMHALLSBESÖKARE KÖR DENNA VÄG,

DE HAR VARIT MÅNGA NÄRA PÅ SITUATIONER..HOPPAS NÅGON GÖR NÅGOT FÖRE NÅ-
GOT BARN BLIR ÖVERKÖRD.

 Liikennerajoituksia ei aina tunneta, kävelytien kautta ajetaan mm. viereisten taloyhtiöiden parkki-
alueelle joka sijoitettu talojen väliin. Samoin vaikka yläasteella ISO hiekkaparkoitus alue on läpi-
ajoa ja parkkeerausta uima-hallin piha-alueelle

 Vaikka Jakomäen kirjasto mahtava paikka onkin, on se usein aika meluisa ja rauhaton. Toisaalta
on hyvä, että nuorille on sentään jokin fiksu paikka viettää aikaa.

 Kulkuyhteydet uimahallille; autot kaahaavat rivitalon edestä, mopoilijat ajavat yöllä nopeuskisoja.
Tarvitsisi muutaman hidastetöyssyn

JAKOMÄENPORRAS
Turvaton paikka: liikenne

 Pyöräilijät laskevat Jakomäenporrasta suoraan uimahallin autoliikenteeseen
Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet

 Portaat ovat huonossa kunnossa
 Portaat liian leveät.Rattailla ja rollalla hankala kulkea.Ei talvikunnossa pitoa! Pari penkkiä vanhuk-

sille.Penkkaa käytetään pyöräilyyn ja mäenlaskuun. Vaara tilanteita nähty paljon. Häiritsee alapuo-
lella olevaa rivitaloa!Ehdotan penkan til

JAKOMÄENTIE
Erityisen hieno kohde, todellinen helmi

 Lahdenväylän alikulku on remontoitu todella hienoksi. Tulen hyvälle tuulelle aina kun kuljen siitä
Turvaton, alueella ilkivaltaa tai vahingontekoja

 Turvaton kadun pätkä.
Turvaton paikka: liikenne

 Jakomäentien suoralla, joka alkaa Kaivantokujan jälkeen ja ja jatkuu Somerikkotielle ajetaan 40:n
kilometrin noepusrajoituksesta piittaamatta keskimäärin 60/km/h. Tähän syyllistyvät niin bussit kuin
h-autotkin.

 Jakomäentiellä on 40km nopeusrajoitus,mutta monet autoilijat ei piittaa siitä,vaan ajavat niin kovaa
kuin autosta lähtee.

Heikko näkyvyys katualueella
 Tien reunoihin pysäköity isoja ajoneuvoja, pihoilta vaikea nähdä tielle.

Hoidon tarpeessa oleva metsä
 Kaivantokujalta maratontielle meluvallia odoteltu jonkin aikaa tuohon porvoonväylän kupeeseen.

Olen kuullut suunnitelmista,mutta aikatauluista en mitään.Porvoonväylällä on lisääntynyt raskas lii-
kenne ja melu vuosaaren sataman myötä.
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KAADEKUJA
Turvaton paikka: liikenne

 kaadekujalta kun noustaan parkkipaikoille ja autotalleille erittäin huono näkyvyys ja etenkin talvella
kun muutenkin on lunta(mutkassa kookas kivi joka estää näkyvyyden)

KAADEPOLKU
Turvaton paikka: liikenne

 Mutkassa bussi kaahaa yleensä niin kovaa, että ei meinaa pysyä pystyssä bussissa. Lisäksi liiken-
teen jakaja-merkki on usein kaadettu

KAIVANTOKUJA
Hoidon tarpeessa oleva metsä

 Kaivantokujalta maratontielle meluvallia odoteltu jonkin aikaa tuohon porvoonväylän kupeeseen.
Olen kuullut suunnitelmista,mutta aikatauluista en mitään.Porvoonväylällä on lisääntynyt raskas lii-
kenne ja melu vuosaaren sataman myötä.

KALLIONVIERI
Turvaton paikka: muu syy

 Tiet liukkaita, talvella peilijäässä usein.

KALTEENPOLKU
Alue, jossa ulkoilen eniten

 Koko Suurmetsän alue, koska se on rauhallinen ja luontoa on heti melkein kotiovelta.
Turvaton paikka: liikenne

 autot ja mopot ajavat mistään välittämättä
 Linja-autot lopettaa liikennöinnin liian aikaisin. Suurmetsään on hankala päästä yöllä kotiin töistä

tai illanvietosta kello 23.00 jälkeen!!! Yö liikennöintiä lisättävä. Täällä on turvatonta koska joutuu
naiset ja nuoret liikkumaa

Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet
 On järjetöntä, miten Jakomäessä voi koulukin näyttää epämiellyttävältä, eikä se haittaa ketään.

Viihtyvyyttä parantamalla, poistetaan usein myös sos.ongelmia.
Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia

 Linja auto pysäkkien / torin luokse vanhuksille penkkejä

KALTEENTIE
Heikko näkyvyys katualueella

 Parkkipaikalta huono näkyvyys kadulle.

KANKAREPOLKU
Vanhusten suosima alue

 vanhusten talo :(
Turvaton paikka: liikenne

 Parkkipaikka on ihan karsee rapakko. Sääliksi käy autoilijoita. Tilanahtaus pysäköidessä ihmetyt-
tää, kun vieressä on jättömaata jota voisi hyödyntää ja sais vähän väljemmät paikat. Ei Jakomäke-
läisetkään aja mopoauton kokoisilla

Turvaton paikka: muu syy
 Erittäin jyrkkä ja liukas mäki talvisin.
 Alueella heikko valaistus, nuorisoa päiväkodin pihalla yölliseen aikaan metelöimässä

Heikko näkyvyys katualueella
 Heikko valaistus
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 Lamput rikotaan jatkuvasti!
 Tätä reittiä olisi siistittävä.

Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet
 Epäsiisti kulmaus.Vanhuksille muutama penkki.

KANKARETIE
Turvaton, alueella ilkivaltaa tai vahingontekoja

 Just tuli rappuun töhryt taas kerran, vaikka talo on just remontoitu. Tosi kurjaa...

KYTKINTIE
Rauhaton ja meluisa paikka

 Koko Tattarisuo on täynnä romua ja on yleisesti epäsiisti.

KYYTIMIEHENKATU
Paras kohtauspaikka

 hyvä risteyskohta Alppikylän puolella

LAUKKUKUJA
Huonosti hoidettu kasvillisuus puistossa tai metsässä

 Kuolleita puita pystyssä, myrskyssä voivat kaatua

LOUHIKKOPOLKU
Turvaton, alueella ilkivaltaa tai vahingontekoja

 Turvatonta.

LOUHIKKOTIE
Roskainen ja epäsiisti paikka

 Paljon roskia
Turvaton paikka: liikenne

 Kuorma-autojen pysäköintikielto Somerikkotien ja Louhikkokujan välille Louhikkotielle.
Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia

 Penkkejä voisi olla enemmän katujen varsilla ja ehdottomasti myös roska-astioita

LUISKATIE
Roskainen ja epäsiisti paikka

 Korjaajien autotalliympäristö voidaan saada kuntoon yhteisin ponnistuksin ja vähällä rahalla.
Turvaton, alueella ilkivaltaa tai vahingontekoja

 autotallit-varkaukset

MARATONTIE
Turvaton paikka: liikenne

 Jakomäentien ja Somerikontien risteys on vaarallinen ja hankala Jakomäentien busseille. Kiertoliit-
tymä auttaisi tilanteeseen. Somerikontietä voisi myös kaventaa.

MÄTÄSPOLKU
Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia

 Roska-astia
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MÄTÄSTIE
Hiljainen ja rauhallinen paikka

 mätästien metsiköt voisi jo siistiä kaatuneista puista ja röteiköstä.kesälllä voisi olla myös penkkiä
jossa voisi istua kauppa matkalla kun ikäihmisiä alueella no paljon

Huonosti hoidettu kasvillisuus puistossa tai metsässä
 Asuntuyhtiömme on kaupungin vuokratontilla osoitteessa Mätästie 3. Piha-alueiden metsiköt pitäisi

puhdistaa roskapuista ja pensaista. Asunnot, joiden kaikki ikkunat ovat Mätästien suuntaan, ovat
hyvin pimeitä suurien puiden takia. Pientä kar

PURILASKUJA
Roskainen ja epäsiisti paikka

 Tästä kävellään kaupalle Alppilyän puolelta, tien varret epäsiistit
Turvaton paikka: muu syy

 Pimeää ja paikka mahdollistaa epämääräisten porukoiden pesiytymisen. Valoja pitäisi lisätä todella
paljon!

Heikko näkyvyys katualueella
 Katuvalot puuttuu koko korttelista, ei näe edes omiin jalkoihin ja kompastumisvaara kun tiekin on

päällystämätön ja kuoppainen

SOMERIKKOPOLKU
Turvaton paikka: liikenne

 Somerikkopolku 6 kohdalla, (Jakomäen peruskoulun yläkoulurakennus ja kaupungin uimahalli ja
vastapäiset rivitalot) pysäköinti ja ajoyhteydet tontille ovat liikennejärjestelyiltään huonosti suunni-
teltu ja erittäin vaaralliset. Pysäköintialu

SOMERIKKOTIE
Turvaton paikka: liikenne

 Tässä kohtaa suojatietä on vaarallista ylittää, sillä autot ajavat nopeuskameran mukaan 60 km/h.
Keskikoroke on kapea ja siinä on turvaton olo seistä, kun autot suhaavat molemmin puolin ohitse.

 Tie on niin leveä, että autot ajavat reilua ylinopeutta ja kadun ylittäminen on vaikeaa. Katu on aivan
liian leveä näille nopeuksille ja tälle alueelle.

 Somerikontie on liian leveä, mikä huokuttaa ylinopeuden ajamiseen.
 Ei varsinaisesti kuulune tämän kyselyn piiriin, mutta olen nyt vuosikaudet ihmetellyt, miksei tällä

Louhikkotien HYVIN VILKKAALLA bussipysäkillä (josta kulkee mm. Jakomäen toinen busseista
Helsingin keskustaan) ole digitaalista näyttötaulua

Turvaton paikka: muu syy
 Hidaste ennen suojatietä.Autot ajaa liian kovaa.

Hoidon tarpeessa oleva metsä
 Siivousta vailla

SÄKKIKATU
Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia

 Raskas, loiva ylämäki - penkkej väylälle!

TATTARIHARJUNTIE
Rauhaton ja meluisa paikka

 Tattariharjuntie aiheuttaa melkoista melua ympäristöönsä
 Tattariharjun ja Tattarikadun väliin enemmän kasveja melun ja pölyn vähentämiseksi

Turvaton paikka: liikenne
 Suojatie puuttuu
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TATTARIKATU
Turvaton paikka: liikenne

 30 nopeusrajoitus alueella ajetaan reipasta ylinopeutta. Pitäisi laittaa hidasteita.

TATTARISUONSILTA
Rauhaton ja meluisa paikka

 Lahdenväylästä lähtee paljon melua mikä kuuluu myös Jakomäentien toiselle puolelle.

TATTARISUONTIE
Roskainen ja epäsiisti paikka

 Tattariharjun ja lentokentän väliset tiet ja kadut

TELTTAKUJA
Hiljainen ja rauhallinen paikka

 lähialueen viimeiset vanhat puut? toivottavasti näitä ei kaadeta
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PUISTOT

ALPPIKYLÄNHUIPPU
Hieno, viihtyisä puisto

 Voisiko tänne tehdä ulkoilualuetta kesäksi, ehkä joku kioski ja auringonottoa?
 Viimeinen osa aitoa luontoa koko alueella

Hiljainen ja rauhallinen paikka
 suurmetsäntieltä Tattariharjuntielle tuleva polku on miellyttävä, hiljainen ja metsäinen

Alue, jossa ulkoilen eniten
 Tästä pääsee hyvin  #Malmin lentokentän ympäri  -lenkille
 Rauhallinen ulkoilutie koiran ulkoiluttamiseen

Kiireisimmin kunnostusta kaipaava puisto
 Voisiko tämän alueen ottaa virkistyskäyttöön kesäisin?

Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia
 Penkki on huonokuntoinen

ALPPIKYLÄNPUISTO
Hieno, viihtyisä puisto

 Tähän olisi kiva saada kiva viihtyisä paikka jossa voisi istuskella sekä lueskekka
 kiva paikka ulkoilla

Roskainen ja epäsiisti paikka
 Kovan rakennusrumban alla voisi rakennuttajille välittää viestiä, että työmaiden ja niiden välittömän

läheisyyden siisteydessä on paljon parantamisen varaa. Välillä rakennusroskaa (styroksia, muove-
ja yms) on kaikki pihat ja tiet täynnä

Huonosti hoidettu kasvillisuus puistossa tai metsässä
 Puisto on hoitamaton ryteikkö
 Tähän tulossa ulkoilupolku tms? Nyt pelkkä ryteikkö.
 Tästä rykeiköstä puisto!

Kiireisimmin kunnostusta kaipaava puisto
 Lapsille tarvitaan leikkialue, leikkivät nyt parkkipaikalla

Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia
 ei ole ollenkaan
 Lisää kävelyteitä Alppikylänpuistoon.

HIEKKAKUOPAT
Hieno, viihtyisä puisto

 Rutikan alueesta tehtävä puisto ja uima/auringonottopaikka.  Istutettava kasveja ja nurmikkoa.
 Tämän kuin saisi viellä kuntoon
 Tämän kun joku siivoaisi puistoksi.
 Hiekkakuopille siistiä nurmikkoa, vesilammikot puhdistettava, tuoleja, pöytiä pari grillikatosta. Alue

jota voisi hyödyntää todella monipuolisesti. Koirille erikseen joku pikkulätäkkö olisi kiva.
 hiekkakuopat on hieno paikka

Luontoelämyksiä tarjoava paikka
 Sorakuopilla on kiva käydä uimassa. Olisi hyvä jos siellä tyhjennettäisiin roskiksia edes joskus.
 Nämä pienet lammet ovat suloisia kiertää ja samalla nauttia idyllisestä tunnelmasta. Täälläkin on

pirunpelto, joka on aivan jommankumman eteläisimmän lammen päässä eteläisessä laidassa.
Erityisen hieno kohde, todellinen helmi

 Kaunis alue
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 Hyvä virkistyspaikka sekä ihmisille että koirille keväästä syksyyn :)
 Paras paikka kesä-aikaan, Puistomaisuutta lisättävä.

Alue, jossa ulkoilen eniten
 Lampialue on varsinkin alkutalvesta viehättävä pieni alue, jonka saa pienellä kunnostuksella entis-

tä viehkeämpään kuntoon!
 Rauhallinen paikka, jossa on paljon lampia ja erilaista maastoa. Todella hyvä alue ulkoiluun.

Roskainen ja epäsiisti paikka
 Lampien luona olevat roskikset miltei aina täynnä, roskiksia voisi tyhjentää useammin. Myös lam-

missa on roskia mitkä haittaavat kesäisin uintimahdollisuutta.
 Eikö tätä aluetta tosiaan saada siistittyä ja lammikoita puhdistettua? Tästä on odotettu ulkoilualu-

etta/puistoa vaikka kuinka kauan!
 Olisi korkea aika saattaa Vantaan ja Helsingin yhteistyössä Prutski kuntoon. Aivan kamalaa miten

tällainen hieno paikka on kaatopaikkana ja hoitamatta. Mitenköhän asukkaat reagoisivat esim. Pa-
loheinässä tai jossain Larussa...

Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet
 Lampien ympärillä olevat penkit rikkinäisiä ja rumentavat täten maisemaa. Olisi hienoa jos olisi eh-

jiä penkkiä niin voisi istuskella lampien äärellä.
Huonosti hoidettu kasvillisuus puistossa tai metsässä

 Hiekkakuoppien uimalammet jätetty täysin hyödyntämättä: roskiksia ei tyhjennetä, kulkureittejä ja
rantoja ei pidetä kunnossa (kasvavat risukkoa, pensaita etc.), sillat romahtamisen partaalla, alueen
annettu kasvaa umpeen ja ränsistyä. Alue

 Valitettavasti täällä on vähän kaikki rempallaan!
Kiireisimmin kunnostusta kaipaava puisto

 Tehtävä oleskelualue / Puisto
 Kunnostettava pikimiten.

Hoidon tarpeessa oleva metsä
 Tää koko paikka remonttiin!

Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia
 Alue vihdoinkin hoitoon ja virkistyskuntoon: uinti, ulkoilu, kuntoilu etc.
 nykyiset penkit rikkinäisiä, roskiksia lampien ympärillä n.3 kpl jotka ovat aina täynnä.

HUOKOPUISTO
Roskainen ja epäsiisti paikka

 Jakomäen sisällä voi sanoa, että kaikki tienvarsi- ja puistopaikat ovat enemmän tai vähemmän
epäsiistejä.

 Hieno mahdollisuus harrastaa, mutta liian vähällä käytöllä ja ohjattua vapaata harrastamisen mah-
dollisuutta liian vähän. Epäsiisti ja huonokuntoisen näköinen alue.

Turvaton paikka: liikenne
 Ei liikennevaloja, kulman takaa tulevat autot ajavat välillä lujaa.

Kiireisimmin kunnostusta kaipaava puisto
 Kunnostusta kaipava puisto

HUOKOTIEN REUNAMETSIKKÖ
Roskainen ja epäsiisti paikka

 Hirveästi roskia.
 Roskaista.
 Koko ala-asteen ja liikuntapuiston ympärys sekä kerhotiloina toimiva koulunb-rakennus. Opevin ja

liv aluettavaa.
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Turvaton paikka: liikenne
 Autot eivät noudata liikennevaloja ja pysähdy punaisiin, vaikka ala-aste on vieressä. Vaatisi nope-

usrajoituksen alentamista 30 km/h ko kohdalla. Kohta joku lapsi jää auton alle tässä.
Huonosti hoidettu kasvillisuus puistossa tai metsässä

 Alueen pintavesiä ei ohjata mitenkään, keväisin alue lähinnä lampi.
Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia

 roska - astioita on aivan liian vähän joita myös tyhjennetään säännöllisesti

JAKOMÄEN KALLIO
Luontoelämyksiä tarjoava paikka

 Hieno näköalapaikka ja historiaa.
 Jakomäen kallioilta on todella upeat näkymät. Kallioilta löytyy myös kivikautisia muinaisjäännöksiä,

esimerkiksi pirunpelto.
 Kiva alue ulkoilla, mutta alueella pitäisi lisätä turvallisuutta.
 upeat näköalat, lintuja kivitasku mm pesinnyt täällä
 Luonnosta ihanoiville oiva paikka.

Hieno maisema tai näkymä
 Hieno maisemapaikka
 Jossakin kohtaa kalliolta näkee melkein koko Helsingin. Upea näkymä. Tietysti paikalla ollut ra-

kennelma on rikottu.:(
 Korkealta näkee hyvin kauaksi.
 Jakomäen huipulta on hienot näkymät ja alue on hyvin hoidettu.
 Erittäin hienot näköalat.
 Ollakseen helsingin korkeinta kallioaluetta, niin se pitäisi pitää siistinä, eikä puliukkojen ja nuorten

sotkemisalueena, paljon lasia ja muuta vastaavaa joista aiheutuu suunnattomasti kuluja esim
eläinlääkäriin ja luonnon kauneudelle!

 Helsingin kaunein alue
 Upeat maisemat. Ihanaa, ettei tänne ole rakennettu mitään, eikä toivottavasti rakennetakaan. Suo-

jelun alainen pirunpelto vaan on välillä aika roskainen ja kiviäkin näytetään välillä siirrettävän, vaik-
ka se on kielletty. Tähän paikkaan

 Hieno maisema
 Kalliolta näkyvät todella kauniit maisemat.
 Mahtavat näkymät.
 kiva kattoo maisemii :)
 jakomäen kalliot
 Panoraamanäkymä Helsingin korkeimmalta alueelta on silmille hieno kontrasti kiireen keskellä: al-

la Lahdentien kiireinen syke yllä kaunis näkymä yli Helsingin!
Historiallisesti merkittävä paikka

 Historiallisia vallihautoja ja luolia.
 Muinaisen meren ranta.
 juoksuhaudat ja upea maisemanäkymä kallioilta
 Tämäkin paikka on upea, kun sitä vielä saisi siivottua, ja kesäiset grillaamiset ja avotulen tekemi-

sen loppumaan, ennenkuin palaa koko paikka.
 Vanha ranta-alue ja vallihautoja
 Historian lehtien havinaa muinaisen Yoldianmeren muinaisrannalla. Voiko ihminen enää tästä his-

toriallisempaa paikkaa toivoa lähiseudulleen ??? Tämä on fantastinen paikka!
 Hieno paikka, pirunkallio.
 Hieno paikka, upeat maisemat. Roskat pois!
 helsingin korkein kohta :()
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Alue, jossa ulkoilen eniten
 Upeat kalliot, kiva ulkoilla koiran kanssa

Roskainen ja epäsiisti paikka
 Alueella nuotioita ja rikottuja pulloja varsinkin kesäisin, voisiko aluetta siistiä ja rakentaa sinne

vaikka grilli, missä voisi siististi grillata makkaraa.
 hyi
 Kalliot ovat täynnä lasinsiruja yms roskaa.
 Kauhean paljon roskaa; lasinsirpaleita, nuotiopaikkoja, metalliesineitä yms yms
 Kuten koko Jakomäen aluella valitettavsti, täällä on myös pienempiä roskia (kuten pakkauksia

karkkipusseja yms.), mutta myös vakavaa ympäristön saastuttamista ympäristörikosten muodossa.
Täällä olen nähnyt pois heitettyjä televisioita

Turvaton, alueella ilkivaltaa tai vahingontekoja
 Kalliolla käy joskus roskaamassa ja ryyppäämässä ihmisjoukkoja, mikä on harmillista kun kalliot

täynnä roskia, ja välillä olen törmännyt huumepiikkeihinkin.
 varkauksia autosta ja autoa
 Turvaton?...hmm! Ei sen turvattomampi kuin muutkaan Helsingin lähiöt, paljon turvattomampi ollut

ennen, paljon parantunut. Nuorten tekemät töhrimiset suututtavat, töhrijät vastuuseen ja korvaa-
maan vahingot. Valvontaa poliisin puolelta lisättä

Turvaton paikka: liikenne
 Autojen parkkipaikaksiko tämä kenttä nyt jäi ? (Kankarepolku)

Turvaton paikka: muu syy
 Eihän tuonne kentälle uskalla iltaisin mennä.

Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet
 Alueella olemattomat tai huonokuntoiset kadun kalusteet.

Huonosti hoidettu kasvillisuus puistossa tai metsässä
 Jos tämä on luonnonsuojelualue niin sitä ei olla hoidettu sen kuuluvalla tavalla.
 Ruman näköistä. Eikö tänne saisi jo jotain istutusta. Asukkaat vallanneet paikan parkkipaikaksi.

(Kankarepolku)
Kiireisimmin kunnostusta kaipaava puisto

 Liikaa lasinsiruja, metalliesineita (pieniä ja isompia), roskaa yms jotka pilaavat maisemat ja niistä
nauttimisen!

 Tämä jättömaa kuntoon vaikka maksullisina parkkipaikkoina! Vähän väljennystä pysäköimiseen,
kun autot ei ainakaan ole pienentyneet viimeseen kymmeneen vuoteen...

Hoidon tarpeessa oleva metsä
 Kaikki muut alueella näkemäni metsät paitsi Slåttmossen

Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia
 Kallio täynnä roskia. roskis olisi hyvä.
 Tänne olisi johonkin polun varteen hyvä lisätä roska-astia.
 Metsä on nykyään sotkuinen, koska roskat heitetään maahan.
 lisää penkkejä, roskiksia kävelyreitin varrelle
 Tänne kohtaan talojen välisille poluille ja kävelyteille runsaasti lisää roska-astioita, sillä roskaa yk-

sinkertaisesti on liikaa maassa ja olen katsonut, ettei roska-astioita ole tarpeeksi.
 Tähän tarvitaan roska-astia. Jotkut näkemäni roska-astiat ovat niin täynnä, että roskat pursuavat

niistä ulos.

JAKOMÄENTIEN REUNAMETSIKKÖ
Hieno maisema tai näkymä

 Kallioilla kaunis auringonlasku
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KAADEKALLIO
Hieno maisema tai näkymä

 Upea paikka mistä näkyy uskomattoman kauas.
 Hyvät näkymät kanta-kaupunkiin asti

Historiallisesti merkittävä paikka
 kaivantopuisto;juoksuhaudat

Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia
 Jakomäentie 10a -talon kallionpuoleiseen päätyyn ja siitä aivan c-talon päätyyn menevä kävelytie

tulisi huomioida lisäämällä penkki tai pari, jotka esim olisi metallista tehty ettei nuoriso sitä heti olisi
hajottamassa/polttamassa!

KAADEPOLUN PUISTIKKO
Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia

 Alueelle uudet penkit ja roskikset!

KAIVANTOPUISTO
 Hieno maisema tai näkymä

 Mm. näkymät malmin lentokentälle.
 Näkee kauas
 Tässä on mukava pieni vihertasku liikenneväylien ja asuinalueen kupeessa.
 upeat auringonlaskut
 Hieno maisema, mutta moottoritien meteli ja koirankakkaläjät pilaavat fiiliksen.
 Yksi hienoimmista paikoista jakomäessä. Lemmikkien ulkoiluttamiseen mahtava paikka niin lem-

mikeille kuin lemmikkien omistajille!
 Yksi jakomäen hienoimmista paikoista. Lemmikkien ulkoiluttamiseen ihanteellinen paikka lemmi-

keille ja lemmikkien omistajille.
Historiallisesti merkittävä paikka

 Tulisi vaan kunnostaa
 Venäläisten tekemät juoksuhaudat ovat historiallinen nähtävyys.
 Juoksuhaudat puhdistettava.
 Juoksuhaudat pitää kunnostaa ajantasalle Perinteitä noudattaen.
 Jakomäki on ainoa lähiö Helsingissä josta löytyy pala lähihistoriaa. Toivottavasti Hgin kaupunki pi-

tää alueesta hyvää huolta
Alue, jossa ulkoilen eniten

 Täällä on aivan upea liikkua ja ulkoilla lasten kanssa, kävelyttää koiraa ja nauttia maisemista. KE-
SÄLLÄ!  Talvisin tuntuu siltä että koko alue on rajattu VAIN hiihtäjien käyttöön. Olisiko mahdollista
tehdä vähän vähemmän niitä la

KALLIONVIEREN PUISTIKKO
Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet

 ei minkään laista kokoontumis paikkaa
Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia

 krilli katos ois hyvä

KANKAREPUISTO
Hieno, viihtyisä puisto

 Grilli tähän?
 Tänne kulkuyhteys ja vaikka grilli, tätä aluetta ei ole hyödynnetty huuri lainkaan.

Erityisen hieno kohde, todellinen helmi
 Hienot komeat männyt ja kalliot.Valaistuistus iltaisin.
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 Roskainen ja epäsiisti paikka
 Nuorison valtaama paikka. Liikaa kaljapulloja

 Huonosti hoidettu kasvillisuus puistossa tai metsässä
 Voisi putsata puistoksi.

 Kiireisimmin kunnostusta kaipaava puisto
 Alue on kärsinyt kulkueroosiota jonka voisi täytöillä ja pienillä istutuksilla korjata!

 Hoidon tarpeessa oleva metsä
 Pientä siistimistä kaipaa

 Metsä, jossa ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä
 roskia saa toki siivota/ roska-astioita

 Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia
 Niihin paikkoihin Jakomäkeä, jossa on istuinpenkit, puuttuu roskikset.

KANKARETIEN METSIKKÖ
Huonosti hoidettu kasvillisuus puistossa tai metsässä

 Pöpelikköä

KENNÄSPOLUN METSIKKÖ
 Hoidon tarpeessa oleva metsä

 Roskainen.

KYYTIMIEHENPUISTO
Metsä, jossa ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä

 Kaunis pieni metsä

LEIKKIPUISTO JAKOMÄKI
Hieno, viihtyisä puisto

 Leikkipuisto.
 Viihtyisä!
 Leikkipuisto on hieno ja paljon tekemistä
 leksul saa ilmast ruokaaaaaa ;)
 Todella hyvä leikkipuisto, silloin kun siellä voi olla rauhassa lasten kanssa. Ei kannata usein men-

nä iltaisin, koska nuoriso valtaa sen silloin samoin kuin viereisen koulun pihan.
 Puisto voisi olla monipuolisemmassa käytössä eri ikäisille asukkaille
 monipuolisia leikkipaikkoja
 trevlig lekpark

Turvaton, alueella ilkivaltaa tai vahingontekoja
 Varsinkin perjantai-iltaisin nuoriso on liikkeellä (myös mopojen kanssa) ja leikkipuistoon ei voi

mennä tai sen läpi ei voi kulkea lasten kanssa.
 Onko alueella vartiointia?

Kiireisimmin kunnostusta kaipaava puisto
 Pientä kunnostusta kaipaa

LOUHIKKOKUJAN PUISTO
Roskainen ja epäsiisti paikka

 Roskaa on täälläkin, kuten joka paikassa Jakomäessä.

LOUHIKKOTIEN PUISTIKKO
Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia

 Roskis!
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MÄTÄSPOLUN PUISTIKKO
Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet

 Talojen julkisivut kamalan näköiset, ihan kuin slummissa.
Kiireisimmin kunnostusta kaipaava puisto

 Ns. karhupuistoon olisi hyvä saada enemmän leikkivarusteita. Ja muinoi paikalla oli puinen karhu.
jos sellaisen saisi takaisin (ollut 2kpl joku 15v sitten)

MÄTÄSPUISTO
Nuorison suosima alue

 Urheilukentät
Roskainen ja epäsiisti paikka

 Koko Mätästien reuna-alueet ovat roskaisia.
Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet

 NS. Mätäspuisto (hylättynä jo vuosikymmeniä) Ainakin joku aika sitten oli vielä ruostuneet keinun
tolpat paikoillaan.

Huonosti hoidettu kasvillisuus puistossa tai metsässä
 paljon kaatuneita puita

Hoidon tarpeessa oleva metsä
 Siistittävä. Karsittava isoja puita.

Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia
 Roska-astia

PAHKATIEN METSÄ
Luontoelämyksiä tarjoava paikka

 Onko somerikkotien jatke Vaaralaan ihan oikeasti tarpeellinen?
 Upea pähkinäpensaslehto ja hienoa puustoa, jonka soisin jäävän rauhaan harvennuksilta.

Hiljainen ja rauhallinen paikka
 Hiljainen/rauhallinen paikka

Historiallisesti merkittävä paikka
 Jääkautisen järven rantakivikko.

Erityisen hieno kohde, todellinen helmi
 Tämä luonnonsuojelualue on hieno ikimetsäpaikka lähellä keskustaa! Opastetaulu alueesta puut-

tuu!
Roskainen ja epäsiisti paikka

 Kalteentien viereinen metsikkö roskainen ja epäsiisti
 Metsikkö roskainen ja epäsiisti
 Mätästien vierustalle heitetty kaikki jätteet jotka tulee oleskelusta asunto- ja pakettiautoissa. Tien

sivustalla on grilleistä ja laskettelukengista lähtien mitä ihmeellisempää tavaraa. Polttoaineen va-
rastamiseen tarvittavat työkalut, nafta

Rauhaton ja meluisa paikka
 Moottoritien melu haittaa jonkin verran.

Metsä, jossa ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä
 Suojeltu alue mm. pähkinäpensaslehto ym.
 Ihana luonnontilainen metsä.
 Metsikkö hieman hiljentää liikenteen melua.

Paikka, jonne voisi jättää lahopuita
 Metsä jo valmiiksi jossain suojeluluokassa. Pitäisi jättää luonnon mukaiseen tilaan.
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PORVOON MOOTTORITIEN REUNAMETSIKKÖ
Rauhaton ja meluisa paikka

 Porvoonväylälle suunniteltu ja luvattu meluvallia jo vuodesta 2006, mitään ei ole tapahtunut, vaikka
vimeksi vuonna 2012 asukasillassa vakuutetiin, että valli rakennetaan 2014. Vastuuta vallin raken-
tamisesta pompotellaan ELY:n ja rakennusvirasto

 Asuintalojen ja Porvoon moottoritien välissä olevan metsäkaistaleen puita on harvennettu niin pal-
jon, että moottoritien melu kuuluu selvästi sisälle asti. Meluaitaa odotellaan kovasti.

Hoidon tarpeessa oleva metsä
 Kaivantokujalta maratontielle meluvallia odoteltu jonkin aikaa tuohon porvoonväylän kupeeseen.

Olen kuullut suunnitelmista,mutta aikatauluista en mitään.Porvoonväylällä on lisääntynyt raskas lii-
kenne ja melu vuosaaren sataman myötä.

SLÅTMOSSEN
Hieno, viihtyisä puisto

 tää on niin siisti
Luontoelämyksiä tarjoava paikka

 Slåttmåssen on upea paikka
 mycket trevlig skogs område
 Luonnonsuojelu alue. harvinaisia elukoita ja kasveja ym.
 Hieno ulkoilualue!
 Todella hieno ulkoilualue.
 Laaja ja monipuolinen metsä, josta voi kerätä marjoja omaan käyttöön
 Tätä luontoaluetta olisi syytä laajentaa tekemällä lisää pitkospuita ja lisätä puuopastetauluja joihin

olisi piirretty esim. alueen eripuulajeista tietoja.
 Hieno paikka!
 Rauhallinen ulkoilupaikka
 Hieno suoalue, pitkospuut
 Hienot pitkospuut, upeaa suomaastoa.
 Paras Helsingissä
 Hyvä että on tämä rauhoitettuna.
 luonnontilaista suoaluetta muistuttava paikka, vaikkakin liikenteen melu kuuluu aika kovaa

Hieno maisema tai näkymä
 Hyvät ulkoilualueet

Erityisen hieno kohde, todellinen helmi
 Ihanat pitkospuut!
 Paras paikka ulkoilla.

Alue, jossa ulkoilen eniten
 Voisi tarkistaa kävelyreitit (pitkospuut) että ovat kunnossa kesää varten.

Roskainen ja epäsiisti paikka
 Täällä on roskaa ja paljon, kuten muuallakin Jakomäessä oikeastaan joka puolella. Se on hyvin

ikävää. Ehkä infotaulut auttaisivat? Tosin nekin ehkä rikotaan ja potkitaan.
Huonosti hoidettu kasvillisuus puistossa tai metsässä

 Pitkospuut mielestäni aika heikossa kunnossa, niitä voisi uudistaa, ja pitkospuiden reitti saisi olla
paljon pitempi.

Metsä, jossa ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä
 Saa olla myös luonnon tilaisia paikkoja
 ehdoton Helsingin helmi, aitoa suota ja kasvillisuutta
 Voisi kunnostaa näitä rakennettuja puupolkuja!

Paikka, jonne voisi jättää lahopuita
 Kaiken ei tarvitse olla sliipattua
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 En näe yleisestikään mitään haittaa lahopuissa, päinvastoin.
 Luonnonsuojelualueelle voisi olla luontevaa jättää lahopuita.

SOMERIKKOTIEN METSIKKÖ
Hieno, viihtyisä puisto

 Osan tästä alueesta voisi yhdistää rutikan puistoalueeseen.
Hiljainen ja rauhallinen paikka

 hieno hiljainen paikka
Alue, jossa ulkoilen eniten

 ihanat lätäköt ja saa ottaa koiratkin uimaan :)
Kiireisimmin kunnostusta kaipaava puisto

 Epäsiisti ja pimeä koira-aitaus viihtyisämmäksi ja valoisammaksi
Kaluste lisättävä esim. penkki, roska-astia

 Saisiko uimarannalle vaatteidenvaihtokopin?

TATTARISUON POHJOISMETSÄ
Hieno maisema tai näkymä

 hieno maisema
Alue, jossa ulkoilen eniten

 Lentokentän ympäri kulkeva lenkkipolku / hiihtolatu on erinomainen paikka liikkua!
 Malmin kentän ympäri kulkeva ulkoilureitti on suosikkipaikkani mennä kävelylle.

TATTARISUON SUOJAVYÖHYKE
Roskainen ja epäsiisti paikka

 Tämän  hiekkatien pöheikkö on täynnä roskia ja erityisesti teollisuusalueelta aidan yli heittettyä ro-
jua

Turvaton paikka: muu syy
 Tattarisuon teollisuusalue on epämääräinen ja turvaton.

Huonosti hoidettu kasvillisuus puistossa tai metsässä
 Pöheikön voisi raivata

TATTARISUONLEHTO
Alue, jossa ulkoilen eniten

 Ukoilureitti lentokentän ympäri on sopivan pituinen ja ok. Tattarisuon alue hirveä, jopa pelottava.
Paikka, jonne voisi jättää lahopuita

 Ulkoilureitin metsä voisi hoidettua risuista, mutta puut saisi jäädä pystyyn :)
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