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1.  Karttamerkintöihin liittyvät kommentit 

1.1 Kommentit katualueilla 

 

Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 

Arentinpolku Tärkeä kohtaamispaikka Kohtaamispaikkana Kanneltalo kirjastoineen. Sen edustalla kokoontu-
vat myös kaljaringit. 

Positiivinen Parasta alueella 

Etelä-Kaarelan polku Muu ehdotus Kehä I ja H-linnanväylän liikennejärjestely tehtiin onnistuneesti mkl 
Venäläisen koulun alueella  oleva meluaita. Venäläiseltä koululta poh-
joiseen lähtevä kevyen liikenteen väylä on päivittäin satojen pyöräili-
jöiden ja jalankulkijoiden käytössä hyöty- ja kuntoliikunnassa.  Väylän 
H-linnantien puoleinen sivu on vihreää lehtimetsää ja pensasta, jotka 
vähentävät entisestään tien melua ja päästöjä. Kyseinen viherväylä on 
kuitenkin Venäläiseltä koululta lähtien aina Kanneltielle saakka täysin 
hoitamaton. Syksyn ja talven 17-18 myrskyt kaatoivat useita puita ja 
repi pystyyn jääneistä paksuja oksia, jotka ovat jääneet runkoon riip-
pumaan tai maahan makaamaan. Ainoa hoitotoimi on ollut lumiaurat, 
jotka ovat heittäneet pahimmin väylälle jääneet rungot ja oksat si-
vuun. Kyseessä ei voi olla Keskuspuiston kaltainen "aarniometsä", 
jonka antaa kehittyä itsestään, vaan vaan "puistoalue, jonka siistimi-
nen lisäisi maiseman kauneutta ja viihtyisyyttä. Väylän oikealla puo-
lella (pohjoiseen mentäessä) on pientalotontteja, joiden asukkaat osin 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 

pitävät huolen tonttinsa ulkoalueen siisteydestä, mutta tämäkin li-
sääntyisi, jos vasenta puolta kunnostettaisiin systemaattisesti. Venä-
läisen koulun bussipysäkki on paljon käytetty. Alueella ei kuitenkaan 
ole yhtää roskasäilöä ja bussista ulos tulevat heittävät eväspaperinsa 
ja juomapurkkinsa väylälle. Myös kevyen väylien reuna-alueet vosivat 
olla viihtyisän näköisiä, mutta samalla luonnonmukaisia. 

Etelä-Kaarelan polku Muu ehdotus Korkeampi meluaita Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Etelä-Kaarelan polku Muu ehdotus Alikulun keskiosassa tulvii geysirmäisesti keväisin. Eli alikulun keskellä 
seinän ja maan välistä pienestä reiästä pulppuaa vettä. Tämä ei liene 
suunniteltua? 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Haapaperhosentie Muu ehdotus Asukaspysäköinnin järjestäminen Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hakuninmaantie Muu ehdotus Tähän voisi lisätä kaupunkipyörä aseman josta voisi pyöräillä hämeen-
linnan väylän bussipysäkille. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hakuninmaantie Suosikkipaikkani alueella Avarat ja kauniit maisemat ulkoilla rauhassa koiran kanssa. Positiivinen Parasta alueella 

Hakuninmaantie Tärkeä kohtaamispaikka Kuninkaantammen "keskusta". Palvelut vielä puuttuvat. Positiivinen Parasta alueella 

Hakunintie Muu ehdotus Tämä asuinalue katveessa julkiselta bussiliikenteeltä, esimerkiksi lin-
jan 36 reittiä voisi laajentaa ko. asuinalueelle. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hakunintie Muu ehdotus Alueen kaduista mm. Runonlaulajantie, Hakunintie, Arhipanpolku ovat 
kapeita, mutkaisia ja vaarallisia, etenkin kävelijöille.  Kaduilla liikkuu 
paljon koululaisia, jotka joutuvat väistelemään ohi ajavia autoja välillä 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 

jopa ojanpientareelle. Koska pysäköinti on sallittua näillä kapeilla ka-
tuosuuksilla se hankaloittaa ja vaarantaa myös liikkumista. Siispä lisää 
jalkakäytävia alueelle. Alueella oleva 30km:n rajoitus ei paljon näytä 
autoilijoita hetkauttavan. Talvikunnossapito näillä kapeilla kaduilla oli 
viime talven muutaman lumimyräkän jälkeen tolkuttoman huonolla 
tasolla. Parannusta alueen talvikunnossapitoon. 

Hakunintie Muu ehdotus Hakuninmaan pientaloalueella on ainakin aiempien kaavojen mukai-
sesti ollut velvoite autojen tonttipysäköintiin.  Nykyisin enenevässä 
määrin autoja pysäköidään kapeitten katujen reunaan. Tilanne on pul-
mallinen varsinkin talvisin, kun aurausten 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hakunintie Suosikkipaikkani alueella Rauhallinen ja luonnonläheinen omakotitaloalue. Positiivinen Parasta alueella 

Halsuantie Suosikkipaikkani alueella Viulutien alue on aivan ihana asua keväästä syksyyn. En kaipaa mök-
keilyä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Hämeenlinnanväylälle rakennettava meluesteet Kaarelan kohdalle!!! Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Alikuluissa käytetään toisinaan liian säästeliäästi valoja. Kun sinne 
pyöräilee kirkkaasta auringonpaisteesta, on tavattoman vaikea erot-
taa muita liikenteessä olevia pimeästä alikulusta. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Meluaita Hämeenlinnanväylälle, koska meluhaitta Hakuninmaalle on 
valtava. Se haittaa asumista alueella. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Hämeenlinnan varteen tarvitaan ehdottomasti meluvalli/-aita. Hä-
meenlinnan väylän melu aiheuttaa huomattavaa haittaa asukkaille. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Meluaita ehdoton tälle kohdalle. Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Meluaita Hämeenlinnanväylän molemmille puolille taajama-alueita 
suojaamaan. Väylällä 80km/h rajoitus ja raskasta liikennettä. Meluai-
dan puute vaikuttaa suoraan asuinalueen viihtyisyyteen. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Hämeenlinnanväylältä kantautuva melu kuuluu Hakuninmaan koh-
dalle pitkälle keskuspuiston metsiin saakka. Meluvalli tulisi rakentaa 
myös Kannelmäen liittymän pohjoispuoleiselle alueelle.  

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Toivon, että meluvalli saadaan vihdoinkin Hämeenlinnanväylälle välille 
Kannelmäki-Kaivoksela! 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Hämeenlinnan välylälle tarvirtaan EHDOTTOMASTI melumuuri. Melu 
vähentää asumisviihtyvyyttä ja pihan käyttöä. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Hämeenlinnanväylän ympärivuorokautinen liikennemelu on ympäris-
töhaitta, joka ikuisista lupauksista huolimatta aina vaan on ratkaise-
matta. Toivoisi Helsingin kaupungin löytävän keinon patistaa valtiota 
osaltaan ryhtymään toimenpiteisiin  

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus MELUVALLI JOKA ON LUVATTU RAKENTAA JO MONTA MONTA 
VUOTTA LISÄISI ASUMISMUKAVUUTTA 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Bussipysäkillä pysäkki pitäisi olla toisinpäin. Avoin puoli kadulta pois, 
jolloin katumelulta pääsisi karkuun pysäkin lasien taakse. Samalla saisi 
pidettyä vaatteet kuivina sillä pysäkkien kohdalla kadulle kertyy aina 
isoja lammikoita. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Alikulun kohdalla sateella puoleen sääreen vettä. Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Hämeenlinnanväylälle kaipaisi kunnollista, korkeampaa melu-aitaa lä-
hes koko kaarelan alueelle. Emme kaipaa "hliljaisempia" kaupunkibu-
levardeja liikennettä ja Pirkkolan keskuspuistoaluetta pilaamaan; Ai-
noastaan melu-aitaa, kiitos. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Meluvalli Hämeenlinna väylälle vihdoin. Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Jo yli 20 v luvatut ja suunnitellut meluvallit Hämeenlinnan väylälle vih-
doinkin 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Hämeenlinnanväylälle meluaita. Merkittävää meluhaittaa asukkaille. Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Olen tehnyt kaksi aloitetta kaupungille hämeenlinnantien alikulun kor-
jaamiseksi siten että jalat eivät kastuisi bussille mennessä. En ole saa-
nut muuta vastausta kuin että palaute on välitetty alihankkijalle. Tä-
hän voisi tehdä esim. jalkakäytävän toiseen reunaan. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Meluaita (jota on luvattu jo vuosikymmeniä) puuttuu! Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Hämeenlinnanväylälle rakennettava meluesteet Kaarelan kohdalle !!! Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Meluvallit Hämeenlinnan väylän ympärille on viimeinkin rakennettava. 
Tätä on suunniteltu vuosia mutta mitään ei ole tehty asialle. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Pysäkin läheisyyten voisi harkita kaupunkipyörä asemaan. Nyt pysä-
kille menee noin vartti kävellen Kuninkaantammesta 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Tähän pitäisi lisätä katettu polkupyörä asema, jotta oman polkupyö-
rän voi turvallisesti runkolukita siihen siksi ajaksi kun käy bussilla kes-
kustassa. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Liittymä helsingin puolelta hämeenlinnanväylältä suoraan kuninkaan-
tammeen. Silvolan/malminkartanon liittymä erittäin ruuhkainen, jou-
tuu käytännössä tekemään u-käännös temppuja, jos haluaa päästä 
ruuhka-aikaan 500 metrin matkan alle 20 minuutissa 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Hämeenlinnanväylältä kantautuva melu kuuluu Hakuninmaan koh-
dalle pitkälle keskuspuiston metsiin saakka. Meluvalli tulisi rakentaa 
myös Kannelmäen liittymän pohjoispuoleiselle alueelle. Ihmettelen 
miksi sitä ei vieläkään ole rakennettu, 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Voisiko alikulkuihin palkata / antaa lupa esimerkiksi graffititaiteili-
joille/vast tehdä suunniteltuja teoksia. Tällä hetkellä harmaat ja 
erinäköisesti töhrityt alikulut törkyineen ovat surkea näky.   

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Alikulun keskiosassa tulvii geysirmäisesti keväisin. Eli alikulun keskellä 
seinän ja maan välistä pienestä reiästä pulppuaa vettä. Tämä ei liene 
suunniteltua? 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Turvaton paikka Hämeenlinnanväylän suuntaisesti ajavia pyöriä on vaikea nähdä. Ali-
kulkutunnelissa lisäksi heikko valaistus ja liukasta talvella. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Hämeenlinnanväylä Turvaton paikka meluaita antaisi turvaa/suojaa Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Hämeenlinnanväylä Turvaton paikka pyöräiöijät ja mopoilijat ajavat liian kovaa, vaaratilanteita koiran 
kanssa ulkoillessa 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Hämeenlinnanväylä Turvaton paikka Pyöräilijät ja skootterit suhaavat etenkin risteävillä kohdilla todella ko-
vaa eivätkä välitä jalankulkijoista. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Hämeenlinnanväylä Turvaton paikka Pyörä- ja jalankulkutiet voisi eritellä toisistaan tiemerkein. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Hämeenlinnanväylä Turvaton paikka Liian lyhyt kiihdytyskaista Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Jouhipolku Muu ehdotus Tällä suoralla osa autoista väistää kävelytien puolelle, jotta eivät ajaisi 
hidasteisiin. Osalla on puolet autosta kävelytiellä, jotta ei tarvitse hi-
dastaa, jolloin ajavat lujaa jalankulkijoiden puolella. Vaikuttaa todella 
vaaralliselta. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Juoksuhaudantie Turvaton paikka Oikealta, pieniltä sivukaduilta Juoksuhaudantielle kääntyvän liiken-
teen havainnointi vaikeaa. Kolmiot olisivat tarpeen. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kaarelantie Muu ehdotus Automäärän mukaan liittymä Maununnevalle usein "tukossa" Tampe-
reen suuntaan Hämeenlinnan tielle kääntyjistä.  Toinen kaista 10 m 
matkalla ratkaisi asian ja alueelle kääntyjät mahtuisivat kääntymään 
Maununnevalle samalla kun Hämeenlinnan tielle kääntyvät ajamaan 
eteenpäin. Tilaakin on mutkassa hyvin leventää tietä pieneltä pätkältä. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kaarelantie Muu ehdotus Bussi 42 menee Töölän kautta keskustaan, ruuhkainen, kiertävä reitti: 
Maununnevalta puuttuu suora bussireitti Elielinaukiolle, vaikka asu-
kasluku n kasvanut. Kannelmäkeen menee monta bussi aja juna. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 

Kaarelantie Muu ehdotus Mörssarinaukiole voisi rakentaa puiston penkkeineen Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kaarelantie Muu ehdotus risteyksessä huono näkyvyys, autot ei näe jalankulkijoita Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kaarelantie Turvaton paikka Maununnevan K-kauppa on T-risteyskohdassa, jossa paljon liikennettä 
eri suuntiin ja kaupan parkkialueelle. Risteyksessä liikkuu paljon jalan-
kulkijoita ja pyöräilijöitä. Läheisen Vuorilinnakkeen päiväkodin vuoksi 
kaupan kohdalla liikkuu paljon lapsia vanhempineen. - Uhkakuva on, 
että alueelle valmistuva  jääkiekkohalli tuo mukanaan paljon läpiajolii-
kennettä. Ts. isät alkavat ajaa Kehä Iltä Maununnevan kautta Kaare-
lanraitille. Kaupan kohdasta tulisi entistä vaarallisempi. - Läpiajokielto 
kyltit olisivat silloin paikallaan. Asuinalueelle emme tarvitse massii-
vista läpiajoa. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kaarelantie Turvaton paikka Jyrkkä alamäki, jossa Stop-merkki lopussa. Vaarallinen paikka pyöräili-
jöille 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kaarelantie Turvaton paikka ylinopeudet Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kaarelantie Turvaton paikka Pimeät alikulkukäytävät etenkin syksyllä ja talvella. keväällä tunnelei-
hin valuu sulamisvesi ja aivan järkyttävässä jäässä eli viemäröintiä ei 
ole/toimi. Koskee kaikkia alueen pienempiä alikulkuja. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kaarelantie Tärkeä kohtaamispaikka Maununnevan ainoa kohtaamispaikka. Olisi kiva jos Mörssärinaukiolla 
olisi muutakin kuin kauppa. Vaikka kahvila ja kesäterassi! 

Positiivinen Parasta alueella 

Kaarelantie Tärkeä kohtaamispaikka Kaupalle on selkeä sopia tapaamispaikka Positiivinen Parasta alueella 
Kaarelantie Tärkeä kohtaamispaikka Kmarket. Maununnevalla ei ole kunnon kohtauspaikkaa Positiivinen Parasta alueella 
Kaarelantie Tärkeä kohtaamispaikka Kaupalla on kylähenkeä , samoin puukoulun ympäristössä. Positiivinen Parasta alueella 
Kaarelanvierto Turvaton paikka Muhevaisen puutarha on hieno juttu, mutta ulostulo katualueelle on 

monesti vaarallinen. Kehä I:stä laskeutuvat autot ajavat kovaa liuskaa 
alas ja Muhevaisen ulostulon kohdalla et näe riittävästi oikealta kaar-
tavia autoja.  

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 

Kalanninpolku Muu ehdotus MELUVALLI JOKA ON LUVATTU RAKENTAA JO MONTA MONTA 
VUOTTA LISÄISI ASUMISMUKAVUUTTA 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kalannintie Turvaton paikka Ajoneuvoilla liian turhan kova vauhti Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kalannintie Turvaton paikka lapset ei näe autoja eikä autot lapsia.kaupunki ei halua tehdä mitään Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kalannintie Turvaton paikka Nuoriso jumputtaa viikonloppuisin autoissaan musiikkia huutelee ja 
sotkee. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kalannintie Turvaton paikka Autot ajavat todella paljon ylinopeutta koko Kalannintiellä sekä Vakka-
tiellä. Kalannintiellä on yksi hidastustöyssy, joka on niin matala että 
vauhtia ei tarvitse siitä ajaessa hidastaa lainkaan.  

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kalannintie Turvaton paikka Kalannistielle ajettaessa Uurtajantieltä voi aina tulla oikealta niin lujaa 
polkupyörällä ettei kolarilta voi välttyä.  Oikealta tuleva pyörä näkyy 
vasta 2 metriä risteyksestä.  

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kanneltie Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kiertoliittymässä todella hienot istutukset. Lisää näitä! Positiivinen Parasta alueella 

Kanneltie Muu ehdotus Tällä suoralla osa autoista väistää kävelytien puolelle, jotta eivät ajaisi 
hidasteisiin. Osalla on puolet autosta kävelytiellä, jotta ei tarvitse hi-
dastaa, jolloin ajavat lujaa jalankulkijoiden puolella. Vaikuttaa todella 
vaaralliselta. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kanneltie Muu ehdotus Kanneltien varrella kasvaneista puista monet kaadettu ja puistokatu-
maisuus lähes kadonnut. Aiemmin ollut tammia ja pihlajia. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kanneltie Muu ehdotus Liikaa autoja parkissa kadunvarrella, tie on käytännössä yksikaistai-
nen. Voiskiko märätä parkkikiellon? 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kanneltie Turvaton paikka Nuorisoporukat. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kanneltie Turvaton paikka Etelästä tultaessa näkyvyys polkupyöräilijälle itään erittäin heikko Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kanneltie Turvaton paikka Polkupyöräilijät eivät noudata tässä useasti liikennesääntöjä - Stop-
merkin ohi ajetaan suoraan katsomatta autoja tai jalankulkijoita 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 

Kanneltie Turvaton paikka Polkupyäräilijät ajavat lujaa vauhtia suojatietä käyttäen tien yli vaikka 
käytettävissä olisi aivan vieressä pyöräilijöille tarkoitettu kaista - mo-
nia vaaratilanteita päivittän - tämä tarvitsisi akuutteja ja nopeita toi-
mia. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kanneltie Tärkeä kohtaamispaikka Käymme treeniporukkamme kanssa treenaamassa joka maanantai 
alueen eri ulkokuntosaleilla. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kantelettarentie Muu ehdotus KUNNON MELIAITAA tarvitaan Kannelmäen puolella kauppakeskukuk-
sen kohdalta kohti junarataa. Katkeamaton autoliikenne yötä-päivää 
Kehä I:llä aiheuttaa asukkaille meluhaittaa. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kantelettarentie Muu ehdotus Kannelmäen asukkailla kotiin päin tulossa ( autolla tai bussilla ) todella 
hitautta ja vaikeaa johtuen liikennejärjestelyistä kauppakeskuksen 
kohdalla. Liikenneympyrä tukossa koska kauppakeskuksen liikenne 
tukkii ympyrän ja  sinne ja sieltä pois tehty ja suunniteltu täysin väärin. 
Samoin poispääsy Kannelmäkeläisillä hankalaa Kehä I:lle johtuen ym-
pyrän tukkoisesta liikenteestä. Ilmanlaatu ympyrän lähellä ruuhka-ai-
kaan todella huono ( talvisin ja kesäisin ) Ympyrän ja sen lähistön ka-
dun huolto ja siivous huonoa. Epäpuhtauksia ilmassa, pakokaasua 
hengenahdistusta jopa aivan normi kävelijöillä ja pyöräilijöillä. Pako-
kaasua ilmassa todella paljon ja epämiellyttävää kävellä kauppakes-
kukseen. MIKSI ei Kaareen ole tehty aikanaan omaa liikennöintiä /tun-
nelia  KehäI:ltä ja Hämeenlinnanväylältä. Vanhan Eka-marketin aikana 
oli KehäI:ltä oma ramppi kaupalle, sekin jo auttoi huomattavasti ruuh-
kissa. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kantelettarentie Muu ehdotus Kauppakeskuksen kaikki lumet kasataan talvisin jalankulkijoiden rei-
tille ?!?? 
Liikenneympyrästä suojatietä ja jalankulkuväylää käyttävät käveli-
jät/talvipyöräilijät joutuvat kiertämään  heti aukion alussa olevaa epä-
määräistä lumikasaa joka talvi ja kahlaamaan mistä parhaiten reittinsä 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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löytävät kaupalle. Lumivuori todella epämiellyttävän näköinen: hiek-
kaa , koirien ulosteita ym. roskaa. Keväällä sitten katsellaan kun kasa 
sulaa ja väistellään "puroja"... Todella epämiellyttävä aukio :( 

Kantelettarentie Muu ehdotus Hiihtolaku yhdistämään Mätäojan varren  ja Pirkkolan-Keskuspuiston 
laduston, Myös jkevyenliikenteen silta yli Kantelettarentie esim. Vete-
lintien suunnassa. Baanan rakentaminen radan viereen 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kantelettarentie Turvaton paikka Ruusupuskat ovat näkyvyyden tiellä jalkakäytävällä kulkevien ja auto-
jen osalta 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kartanonkaari Muu ehdotus Voisiko tähän risteykseen toteuttaa kiertoliittymän eli liikenneympy-
rän parantamaan ruuhka-aikojen sujuvuutta ja turvallisuutta? 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kaustisentie Muu ehdotus Bron har under vintern inte underhållits!  Uselt sandat och saltat! 
Senaste vintern var den undermåligt underhållen: bara ojämn is. Jag 
har aldrig sett så dåligt underhåll i Finland speciellt i en stad!! Det var 
säkrare att _inte_  ta tåget efte 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kaustisentie Muu ehdotus Kaaren / Halsuantien yms. suunnasta tulee juna-asemalle paljon ihmi-
siä. Nyt täältä suunnasta ei ole reittiä junalaiturille, vaan pitää kävellä 
edestakaisin ensin Kaustisentien kävelytietä pitkin ja sitten laituria pit-
kin, kun toisesta päästä laituria voisi olla myös lyhyt reitti muurin lo-
puttua, jotta ihmiset pääsisivät kävelemään suoraan juna-asemalle. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kaustisentie Turvaton paikka Talvisin ei hiekoiteta juuri lainkaan. Liukas kuin jääliukumäki. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kaustisentie Turvaton paikka Epäsosiaalisen aineksen kokoontumispaikka. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kaustisentie Turvaton paikka Hörhöt (huumeiden käyttäjät ja alkon mannekiinit sekä kuriton nuo-
riso 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kaustisentie Turvaton paikka Aseman seudulla väki huumeissa tai kännissä. Erityisesti lapset pelkää Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kehä I / Muurimes-
tarintie 

Muu ehdotus KUNNON MELIAITAA tarvitaan Kannelmäen puolella kauppakeskukuk-
sen kohdalta kohti junarataa. Katkeamaton autoliikenne yötä-päivää 
Kehä I:llä aiheuttaa asukkaille meluhaittaa. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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Kehä I / Muurimes-
tarintie 

Muu ehdotus Poikittaisliikenne kuntoon/toimivaksi myös viikonloppuna esim. bussi 
54 voisi kulkea myös viikonloppuisin. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kehä I / Muurimes-
tarintie 

Turvaton paikka Risteys liian lähellä alikulkutunnelin suuaukkoa, risteys vietävä etääm-
mäksi! 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kirjokallionpolku Muu ehdotus Alikulun keskiosassa tulvii geysirmäisesti keväisin. Eli alikulun keskellä 
seinän ja maan välistä pienestä reiästä pulppuaa vettä. Tämä ei liene 
suunniteltua? 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kirjokallionpolku Turvaton paikka Pyöräilijät ja skootterit suhaavat etenkin risteävillä kohdilla todella ko-
vaa eivätkä välitä jalankulkijoista. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kirjokallionpolku Turvaton paikka Pyörä- ja jalankulkutiet voisi eritellä toisistaan tiemerkein. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kirjokalliontie Turvaton paikka Vaurioitunut iso kuusi, jonka latvat putoilevat kevyenliikenteen tielle! Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kirjokalliontie Turvaton paikka Tässä on suojatie, jonka ylittäjällä on huono näkyvyys luoteesta tule-
ville autoilijoille. Puskat peittävät näkymän. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kitarapolku Turvaton paikka Sitratorilla on välillä arveluttava ilmapiiri. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kitarapolku Turvaton paikka Juoppoporukat Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kitarapolku Turvaton paikka Päihtyneet ja rikolliset, sosialiasiakkaat Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kitarapolku Turvaton paikka alkoholin ja huumeiden käyttö Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Kitarapolku Tärkeä kohtaamispaikka juna-asema, dösät, kaupat ja baarit ja tietty kanneltalo Positiivinen Parasta alueella 
Klaneettitie Hieno maisema tai nä-

kymä 
Klaneettitien ja Trumpettitien risteyksessä olevan rakennuksen sei-
nään maalattu muraali ilahduttaa joka päivä 

Positiivinen Parasta alueella 

Klaneettitie Turvaton paikka Paikalla hengaa monenlaista väkeä, viikonlopun illat voivat olla rau-
hattomia. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Klaneettitie Turvaton paikka paljon alkoholisteja tai huumeiden käyttäjiä, iltaisin ei vanhemmat 
hlöt uskalla kulkea 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 
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Klaneettitie Turvaton paikka Juopot ja nistit Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Klaneettitie Turvaton paikka Kaljaporukka vallallut koko sitratorin, sekä järkyttävän epäsiisti paikka 
(myös asema-alue) 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Klaneettitie Turvaton paikka Aggressiiviset baarin asiakkaat riitelevät kadulla. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Klaneettitie Tärkeä kohtaamispaikka Kanneltalo: kirjasto, konsertit, näyttelyt, Kannelmäen aseman lähei-
syys 

Positiivinen Parasta alueella 

Klv - L Ky Muu ehdotus Tähän voisi lisätä kaupunkipyöräaseman nyt bussipysäkille menee 
vartti Kuninkaantammesta 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Klv - L Ky Muu ehdotus Tähän pitäisi lisätä katettu polkupyörä asema, jotta oman polkupyö-
rän voi turvallisesti runkolukita siihen siksi ajaksi kun käy bussilla kes-
kustassa. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kousakuja Muu ehdotus Tienviitasta ei pysty kadun nimeä enää lukemaan (kousatie / kousa-
kuja). Kadunvarren reuna kiviä puuttuu talvien jäljiltä muutama. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kousatie Suosikkipaikkani alueella Puistomainen ympäristö Positiivinen Parasta alueella 
Kovelipolku Suosikkipaikkani alueella Hieno ympäristö Positiivinen Parasta alueella 
Kuninkaantammen-
kierto 

Muu ehdotus Tähän voisi lisätä kaupunkipyörä aseman josta voisi pyöräillä hämeen-
linnan väylän bussipysäkille. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kuninkaantammen-
kierto 

Muu ehdotus Bussilinja 560 pysäkit siirrettävä järkevämpiin paikkoihin. Nyt miljoo-
nainvestointi joukkoliikennetunneliin menee harakoille, sillä koko Ha-
kuninmaan asukaskunnan kannalta pysäkit on sijoitettu väärin ja käve-
lymatkaa molempien suuntien pysäkeille tulee lisää useita satoja met-
rejä. Lisäpysäkki lähellä tunnelin suuta on välttämätön kaikille Perhe-
kunnantien suunnalta tuleville - nykyisellään sijoitukset ohjaavat yksi-
tyisauton käyttöön. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kuninkaantammen-
kierto 

Turvaton paikka Alueella pyörii mopoporukoita ja nuorisoa. Valvonnan puute. Paikat 
sotketaan grafiteilla. Pitäisi olla muraani tai grafiittiseinä aluella tarkoi-
tusta varten. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 
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Kuninkaantammen-
rinne 

Suosikkipaikkani alueella Kivat ulkoilumaastot kesällä ja talvella. Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
tie 

Muu ehdotus Talvella kaikki reitit Paloheinään päin tehdään laduiksi, jolloin käveli-
jöillä ja (työmatka)pyöräilijöillä on vaikeaa tai lähes mahdotonta löy-
tää sopivaa reittiä 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kuninkaantammen-
tie 

Muu ehdotus Bussin 43 päätepysäkki pitäisi siirtää Pitkäkosken majalle. Kuninkaan-
tammentie on ahdas ja vaarallinen kävelijöille, kun henkilöautoliiken-
nettä on niin paljon. Bussiyhteys varmaan vähentäisi autoilua. Autoi-
lua ei missään tapauksessa saa kieltää. Ilman autoa liikkumista tulee 
parantaa ja linja 43 jatkaminen olisi tällainen parannus. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kuninkaantammen-
tie 

Suosikkipaikkani alueella Pitkäkoski, kahvila, reitit jotka alkavat tästä Haltialaan ja muualle kes-
kuspuistoon. Aarnimetsä. Ainutlaatuinen ympäristö kävelyetäisyy-
dellä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
tie 

Suosikkipaikkani alueella Keskuspuistoon ja luonnonsuojelualueelle lähtevät kävely-, pyöräily- 
ja hiihtoreitit 

Positiivinen Parasta alueella 

Kuopuksentie Muu ehdotus Kuopuksentien reunan kävelytie on väärällä puolella!!!!!!!!! Pohjois-
puolella sekä kävelytie että viherkaistale, eteläpuoleisilta ovilta tullan 
suorann pihaportailta ajoradalle!!! Tämä täytyisi vaihtaa, koska äärim-
mäisen turvaton kaikille 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Kuopuksentie Muu ehdotus Puomit tms. kunnon hidaste tähän? Mopot ajavat todella kovaa puis-
tosta tielle ja päinvastoin. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Ladonlukonpolku Hieno maisema tai nä-
kymä 

pellot ja metsä Positiivinen Parasta alueella 

Ladonlukonpolku Muu ehdotus Yksityiset roska-aitaukset yms. rakennelmat pois katualueelta.  Ka-
tuojat takaisin kaikkien talojen kohdille! 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Ladonlukonpolku Muu ehdotus Hidastetöyssy Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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Ladonlukonpolku Turvaton paikka Suora katu jossa osa autoista ajaa todella kovaa, erityisesti bussi nro 
36. Kadulla pitäisi olla vähintään yksi hidastetöyssy esim. puistoon kul-
kevan suositun ulkoilureittiyhteyden kohdalla. Kadulla asuu paljon lap-
siperheitä ja vaaratilanteita sattuu usein. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Laitilantie Muu ehdotus Runonlaulajan ja Sorolantie välissä oleva leikkipaikka on Malminkarta-
non ja Hakuninmaan nuorten ryyppypsikka: pulloja, tumppeja, huu-
toa, postilaatikoiden puiden rikkomista, paukuttelua. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Larin Parasken polku Muu ehdotus Hakuninmaan pientaloalueella on ainakin aiempien kaavojen mukai-
sesti ollut  velvoite autojen tonttipysäköintiin.  Nykyisin enenevässä 
määrin autoja pysäköidään kapeitten katujen reunaan. Tilanne on pul-
mallinen varsinkin talvisin, kun aurausten jäljiltä kulkuväylät kapene-
vat entosestään.  Onko asialle tehtävissä jotakin?   

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Larin Parasken polku Suosikkipaikkani alueella Kaunista, idyllistä ja rauhallista omakotitaloaluetta. Kiva käydä iltalen-
killä ihailemassa taloja ja pihoja. 

Positiivinen Parasta alueella 

Laulukuja Turvaton paikka ankea katutila vaikka vierellä juuri rakennettu kauppakeskus - istutuk-
sia! ja miellyttävämpi valaistus jalkakäytävälle, vaikka pollarivalai-
simia, jotka valaisevat pintaa (joka pitäsai kohentaa 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Lavettipolku Muu ehdotus Mörssarinaukiole voisi rakentaa puiston penkkeineen Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Leirikuja Muu ehdotus Perhosenkierrolta ei ole virallista läpiajoa Vantaalle Leiritielle Leiriku-
jaa pitkin, ja niin on minusta hyvä, sillä vaikka kiertomatkaa tulee, niin 
asuinalue säästyy läpiajoliikenteeltä ja pysyy rauhallisempana.  Leiri-
kujan päähän on laitettu puomi ja betonipossu, mutta liikenne-esteitä 
siirretään jatkuvasti, ja erityisesti nuoriso ajaa tai pyrkii säännönmu-
kaisesti ajamaan kävelytietä pitkin Leiritieltä Perhosenkierrolle ja Hon-
kasuon kautta Malminkartanoon. Ehdotan, että Leirikujan päähän 
asennettaisiin koko kävelytien yli ulottuva puomi, jota ei voi kiertää, 
kuten nykyistä. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Leirikuja Muu ehdotus Leirikuja 3 ja Perhosenkierto 33 liikenneyhteydet ovat kurjat. Ainoa 
reitti ulkomaailmaan on kävelytieksi tarkoitettu kapea Leirikujan jatke. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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Sitä eivät edes liikenneohjauskeskukset tunnista ajoreitiksi, vaan aina 
joutuu selittämään heille.  

Leirikuja Muu ehdotus Leirikujan talvikunnossapito on ollut ala-arvoista, niin kuin koko Hon-
kasuon ja Malminkartanon. Vanhukset eivät tahdo päästä ulos koto-
aan ja vaikka huoltoyhtiöille soittaa niin mitään ei tapahdu. Firmaa on 
vaihdettava ja valvontaa lisättävä.  

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Leirikuja Turvaton paikka Henkilöautot ajavat jalkakäytävällä, päästäkseen oikotietä Myyrmä-
estä Honkasuo lle. Alueen rakentaminen kesken ja olisi toivottavaa 
että autoilijoillekkin löytyisi oikotie Myyrmäestä Malminkartanon, kun 
kuitenkin oikaisevat jostain.  

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Luutnantinaukio Turvaton paikka Alkoholistit majailee asemalla ja alepan edessä. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Luutnantinaukio Tärkeä kohtaamispaikka Aseman alue kuten yleensä on tärkeä kohtaamispaikka Positiivinen Parasta alueella 
Luutnantintie Muu ehdotus Liityntäpysäköintipaikkoja pitäisi olla enemmän. Tällä hetkellä on on-

gelma kun liityntäpysäköijät vievät läheisten taloyhtiöiden vieraspaik-
koja ja jättävät auton niille koko työpäivän ajaksi. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Luutnantintie Muu ehdotus Pysäköinti tulisi sallia vain henkilöautoille (ja pakettiautojen kokoluo-
kalle korkeintaan). Pysäköinti tulisi kieltää rekoilta ja kuorma-autoilta 
ym. työkoneilta. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Luutnantintie Muu ehdotus Aseman seutu jasitratori roskainen ja mätäjoki pitäisi ruopata ehdot-
tamasti. Ja olisiko mahdollista vähentää Kanadanhanheja sottaamatta 
nurmikkoa 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Luutnantintie Muu ehdotus Tähän pitäisi tehdä joko isompi alikulku tai parantaa valvontaa. Tällä 
hetkellä ajo on sallittu vain linja-autoille ja takseille, mutta henkilöau-
tojen läpiajo on jokapäiväistä ja väylän kapeudesta johtuen vaarallista. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Malminkartanonau-
kio 

Muu ehdotus Ryyppyporukat tulisi häätää juna-aseman läheisyydestä niin alueen 
yleisilme paranisi paljon! Muutenhan tämä Malminkartanon "kes-
kusta" on oikein kiva ja rakennukset on sopivan kokoisia ja tunnelmal-
taan kivoja. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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Malminkartanonau-
kio 

Muu ehdotus Malminkartanon aukion kohtalo ollee ikuisuuskysymys. Miten saa-
daan päihdeongelmaiset pois aukiolta/päihdekauppiaat pois. 
Juna=asemalle johtavat kulkuväylät  roskataan, päihdeongelmaiset 
örisevät ”itkumuureilla”, aukiollla ei todellakaan tee mieli oleskella.  
Aukiohan olisi mukava istuskelupaikka kesäisin ”tavallisille” malmin-
kartanolaisille. 
Isommat roska-astiat kulkureittien varrelle ja tiheämmät tyhjennysvä-
lit. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Malminkartanonau-
kio 

Turvaton paikka Tässä hengailee ryyppyporukoita. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Malminkartanonau-
kio 

Turvaton paikka Humaltuneet ihmiset nahistelevat Kissa-ravintolan edessä usein. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Malminkartanonau-
kio 

Turvaton paikka Paikalla oleilevat sekakäyttäjät (?) luovat turvattoman vaikutelman, 
vaikka mitään ei ole tapahtunutkaan 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Malminkartanonau-
kio 

Turvaton paikka Erilaisten ihmisten juopottelupaikka. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Malminkartanonau-
kio 

Turvaton paikka Asemanseutu on levotonta kellonympäri ja juopot notkuu aukiolla päi-
visin 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Malminkartanonau-
kio 

Turvaton paikka Päihtyneet aikuiset ja lapset Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Malminkartanonau-
kio 

Turvaton paikka Perään huutelevia juoppoja jotka oleilevat Bar Kissan lähellä. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Malminkartanonau-
kio 

Turvaton paikka Epämääräistä päihdejengiä roikkuu aina tässä, epämiellyttävää kävellä 
ohi kellonajasta ja viikonpäivästä riippumatta 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Malminkartanonau-
kio 

Turvaton paikka Malminkartanonaukio very often has drunk people, both youngsters 
and adults, shouting and fighting in evenings and nights.  I avoid the 
area if I'm out late at night, especially in the weekends. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Malminkartanonau-
kio 

Turvaton paikka Alkoholistit majailee asemalla ja alepan edessä. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 
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Malminkartanonau-
kio 

Turvaton paikka Perinteinen aseman läheisyys, snagari, pari keskikaljakuppilat ja möli-
sevät känniset/nuorison kokoontuminen 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Malminkartanonau-
kio 

Turvaton paikka rauhatonta menoa Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Malminkartanonau-
kio 

Turvaton paikka Alueella ollut merkkejä äärioikeistolaisesta aktiviteetista. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Malminkartanonau-
kio 

Turvaton paikka Spurgut Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Malminkartanonau-
kio 

Tärkeä kohtaamispaikka Tämä olisi tärkeä kohtaamispaikka. Aukion ovat ”vallanneet” päihde-
ongelmaiset., aukio pahentaa Malminkartanon imagon. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanonau-
kio 

Tärkeä kohtaamispaikka Malminkartanon aukio on keskeisellä paikalla liikenneyhteyksien kan-
nalta. Sen läpi kulkee paljon alueen asukkaita. Sen viihtyvyyteen pitää 
panostaa. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanonau-
kio 

Tärkeä kohtaamispaikka Malminkartanon keskusta, tärkeä kohtaamispaikka, juna-aseman ja 
ruokakauppani sijainti, jonka takia täällä tulee käytyä lähes päivittäin. 
Keskustan ympäristö kaunista, mutta varsinkin kesäisin hyvin turvatto-
man oloinen iltapäiväisin  

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanonau-
kio 

Tärkeä kohtaamispaikka Unfortunately everyone thinks this is the best place to meet, hang 
out, get drunk and make noise in the middle of the night. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanonau-
kio 

Tärkeä kohtaamispaikka Keskeisin paikka Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanonau-
kio 

Tärkeä kohtaamispaikka Aseman alue kuten yleensä on tärkeä kohtaamispaikka Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanonau-
kio 

Tärkeä kohtaamispaikka Aukiolla voi kohdata tuttuja ja vaihtaa kuulumisia, kun käy kaupassa, 
apteekissa tai on menossa junalle.  Kännäävä porukka tekee aukiosta 
välillä epämiellyttävän, mutta onneksi paikka on rauhoittunut. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanontie Muu ehdotus Voisiko tähän risteykseen toteuttaa kiertoliittymän eli liikenneympy-
rän parantamaan ruuhka-aikojen sujuvuutta ja turvallisuutta? 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Malminkartanontie Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Pieni puistomainen metsäsaarekkeiden toimii melu- ja näkösuojana lii-
kenteelle. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 
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Malminkartanontie Tärkeä kohtaamispaikka Junalla pääsee nopeasti töihin, kaupunkiin ja rientoihin. Positiivinen Parasta alueella 
Maununnevantie Hieno maisema tai nä-

kymä 
kaunis pelto ja keskuspuistomaisema. Toivottavasti tähän ei raken-
neta 

Positiivinen Parasta alueella 

Maununnevantie Suosikkipaikkani alueella kaunis peltopmaiseva avautuu, hyvät lenkkeily ja hiihtomaastot Positiivinen Parasta alueella 
Maununnevantie Turvaton paikka Kolmiot Maununnevantielle kääntyviltä kaduilta. Näkyvyys heikko ja 

pyöräilijän ikävä hiljentää turhaan ylämäessä. 
Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Mikonmäenpolku Muu ehdotus Renovation of station is extremly needed. Station is in very bad condi-
tion:  broken glass, damaged constructions, reinforcement is pulled 
out from concrete, all area is always durty,  urina in elevators. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Muotokuvankatu Muu ehdotus Lasten leikkipuistoja!!! Iso aukeama, luulisi mahtuvan yksi leikkipuisto 
tänne. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Mörssärinaukio Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Alueella on ryteikkö. Voisiko aluetta kehittää? Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Mörssärinaukio Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Mörssärinaukio on sen verran pieni, ettei se oikein toimi luonnonmu-
kaisena virkistäytymispaikakkana. Lisäksi se on kuopassa, jonne ei oi-
kein innosta mennä. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Mörssärinaukio Muu ehdotus Voisiko Mörssärinaukion yhteyteen kehittää jonkin Maununnevan yh-
teisen kohtaamispaikan. (Täällä ei ole yhtään!) Pienen aukion ja puis-
ton, pysäköintipaikat pois. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Mörssärinaukio Suosikkipaikkani alueella Oma asuinympäristö. Se on kodikas ja sen ympärillä on monia hienoja 
harrastusmahdollisuuspaikkoja. 

Positiivinen Parasta alueella 

Naapuripellontie Hieno maisema tai nä-
kymä 

Näkee kauas, vuodenaikojen vaihtelu Positiivinen Parasta alueella 

Naapuripellontie Hieno maisema tai nä-
kymä 

Lähde Kannattaisi jotenkin tuoda esiin Positiivinen Parasta alueella 

Naapuripellontie Muu ehdotus Naapuripellontien hidastekorotukset ovat vaarallisia autoille.  Ne ovat 
kapeita, jyrkkiä ja korkeita sekä huonosti merkittyjä.  Ne eivät vaadi hi-
dastamaan vaan kokonaan pysähtymään.! Vaatimaton liikennemerkki 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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jää helposti huomaamatta ja pimeällä ja huonolla kelillä moni on var-
maan särkenyt autonsa niissä. Vähän aikaa sitten niitä oli yritetty loi-
ventaa, mutta mutta ei riittävästi ja joka paikasta. Koko tie on ollut 
surkeassa kunnossa ja täynnä kuoppia. Se on kuitenkin ainoa yhteys 
Honkasuolle. Ei ihme, että moni on jo lähtenyt täältä muihin maise-
miin. 

Naapuripellontie Muu ehdotus Naapuripellontien kunnossapito parannettava. Ajokaistoilla on kuop-
pia ja niitä ei ole paikattu kunnolla. Hidasteetkin ovat rikkoutuneet ko-
van liikenteen vuoksi. Talvella lumenaurausta täytyy parantaa jat-
kossa. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Naapuripellontie Muu ehdotus Naapuripellontien hidasteet todella teräviä ja usein huonossa kun-
nossa 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Naapuripellontie Turvaton paikka Kadun pitäisi olla pihatie 20km/h. Lapset pelaa sählyä kadulla jne eikä 
liikennettä juuri ole. Mutta joskus joku pöhelö luulee tietä normaaliksi 
tieksi ja kaahaa. Toivottavasti ei joku lapsi kuole ennenkuin liikenne-
merkit ilmestyy Viorenjuuren päihin. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Naapuripellontie Turvaton paikka Koroke jalankulkukäytävällä Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Naapuripellontie Turvaton paikka Hundar som springer lösa. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Neulastie Muu ehdotus 37-bussin pysäkillä keskustaan päin ei ole katosta eikä penkkiä. Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Oranssikuja Muu ehdotus Tähän voisi lisätä kaupunkipyörä aseman josta voisi pyöräillä hämeen-
linnan väylälle. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Parivaljakontie Muu ehdotus Tähän pitäisi tehdä joko isompi alikulku tai parantaa valvontaa. Tällä 
hetkellä ajo on sallittu vain linja-autoille ja takseille, mutta henkilöau-
tojen läpiajo on jokapäiväistä ja väylän kapeudesta johtuen vaarallista. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Pasuunakuja Muu ehdotus Along the line I drew, I build a bridge that could be used by cars and 
public transport (bus). It is surprisingly difficult the get to Malminkar-
tano from Kannelmäki, although they are neighbouring areas. This is 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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of course because of the Mätäjoki and the park adjacent to it. I don't 
think an elevated road here would disturb the park area, since it 
would be right next to the railway. 

Pasuunakuja Suosikkipaikkani alueella Asun Pasuunakujalla, luonnon läheisyydessä. Liikenneyhteydet hyvät 
ja silti luonnon keskellä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Pasuunatie Muu ehdotus Erityisesti eteläisestä Malminkartanosta pitäisi olla suora bussiyhteys 
Kannelmäkeen, Kaari-kauppakeskukseen, siis HELSINKIIN.  Maltsun 
kauppaliikkeiden vähyyden vuoksi. Henkilöautojen oikominen olisi es-
tettävissä samalla tapaan kuin ns. Paloheinän tunnelissa. Bussinkuljet-
taja  voisi avata sulkupuomin samalla tavoin. Oikotie edellyttäisi uu-
den ajotien tekoa rautatien maasillan oheen kuten bussin painon kes-
tävän sillankin. Hälytysajoneuvotkin voisivat kulkea siitä.  Pyöräkaista-
kin saisi ehkä pyöräilijätkin välttämään joutavaa junailua pyörän 
kanssa. Honkasuolta pitäisi olla sujuva vaihtoyhteys 560 jokeribussiin. 
Linjan nro 37 päättäri pitäisi olla 560 -bussin päättärin yhteydessä. Se 
edellyttäisi Vantaan rajan railon täyttämistä. Paloheinän tunnelin puo-
mituksen  tapaan voitaisiin estää henkilöautojen  oikomista Rajator-
pantieltä. Honkasuolle. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Pelimannintie Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Pensaat ovat näköeste. Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Pelimannintie Muu ehdotus Ehdotus talvikunnossapidon järkeistämiseksi: Alueella on monta eri 
taloyhtiöä, joten ehdotamme taloyhtiöille yhteistä talvikunnossapito-
suunnitelmaa. On turhaa, että yhden pihan esim. Pelimanni 15 lumet 
aurataan 06:30 aamulla pääkävelyväylälle esim. Purpuripolulle röykki-
öiksi, josta ne parhaimmillaan jopa tunnissa ovat levinneet väylälle 
tohjoksi kun seuraava Purpuripolun auraus saattaa tulla vasta illalla tai 
seuraavana päivänä. Myöskin alueen bussipysäkit on toistuvasti moti-
tettu aurauslumella, samoin suojateiden reunamat niin, etteivät auto-
lijat ajoteiltä näe suojatielle tulossa olevaa jalankulkijaa, mikä tekee 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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liikkumisen alueella erityisesti lapsille, hitaasti reagoiville esim. van-
huksille sekä erityisryhmille kuten näkövammaisille vaaralliseksi. Eli 
ehdotamme, että alueen talvikunnossapitoa yhdistetään jotenkin ja 
järkeistetään alueen taloyhtiöiden kesken esim. jollakin laskutusme-
nettelyllä tai vuorolistatyyppisesti koska nyt lumitöitä tehdään kuin 
tilkkutäkkiä  ja hiekoitus usein vain käytännössä jätetään tekemättä il-
man, että mikään taho kanstaisi vastuunsa.  Erityisinä ongelmakohtina  
alueella ovat liikehuoneistojen edustat, sillat, Kanneltalo, Kannelmäen 
juna-aseman seutu sekä Sitratori, joiden kunnossapidon vastuu ei 
tunnu kuuluvan kenellekään, ainakaan yksikään alueen toimijoista ei 
talvella 2017-2018 osannut kertoa kenelle alueen talvikunnossapito 
kuuluu ja jonka kunnossapidon vastuuta kaikki alueen toimijat Helsin-
gin Kaupungin Kirjastosta VR:ään, pienyrittäjistä ja talojen huoltoyhti-
öihin vyöryttävät toistensa vastuulle vältellen  viimeiseen saakka. Au-
rauslumi on myös runsaslumisina talvina saatava  edes osittain alu-
eelta pois tai kasattava vaikka läheisiin puistoihin. Ongelmia liikenne-
järjestelyissä: Alueen liikennevalot Kauppakeskus Kaaren kohdalla 
ovat liian lyhyet jalankulkijoille.  Laulukujan/Kantelettarentien kul-
mauksessa onkin toistuvia jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden  vaarati-
lanteita koska kulku kauppakeskukseen sekä busseihin molempiin 
suuntiin on vielä muun läpikulkuliikenteen lisänä. Ns. Prisman bussipy-
säkki on rakenteellisesti väärässä kohtaa, jolle tässä vaiheessa tuskin 
enää mitään voi, mutta joka olisi ollut hyvä ottaa huomioon alueen 
infraa sunnitellessa. Suuri ihmetyksen aihe olikin kun Kauppakeskus 
Kaari valmistui, ettei kauppakeskukseen tullut omaa liittymää pää-
väylältä kuten joskus aikoinaan oli, eikä kauppakeskuksen eteen tullut 
nk. bussi terminaalia tai jotakin vastaavaa syvennystä, jossa julkinen 
liikenne olisi sekä pois tukkimasta  Kantelettarentietä, mutta myös 
suojassa siltä. Nyt tuntuu kuin kauppakeskuksen lähialueen suojatiet, 
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julkisenliikenteen pysäkit  sekä kauppakeskuksen sisäänkäynnit tulisi-
vat suoraan pyöräteille.  Alueella tulisi ottaa huomioon erityisesti nä-
kövammaisten, lasten sekä muiden hitaasti liikkuvien liikkumisen es-
teettömyys ja ennen muuta turvallisuus.  Esimerkkeinä Purpuripolku, 
Sitratori sekä Kauppakeskus Kaaren edusta ovat olleet viimeiset 2 
vuotta käytännössä eri ajoneuvojen ajoväyliä, jossa jalkaisin liikkuvat 
joutuvat väistämään pyöräilijöitä, kuljetuspalveluliikennettä ja jopa  
raskasta kalustoa päivittäin. Näin ei saisi olla. Nk. kävelybulevardityyp-
pinen ratkaisu käytännössä vain mahdollistaa sen, ettei mitään liiken-
nesääntöjä enää noudateta. Joka tavaralähetti, joka kuljetuspalvelun 
invataksi, joka fillaristi katsoo, etteivät säännöt koske juuri "tätä eri-
tyistapausta" ja näin ollaan pian siinä tilanteessa kuin nykyisin ollaan 
kaikkien kävelybulevardien kanssa eli jalan liikkuvat joutuvat päivittäin 
hengenvaarallisiin tilanteisiin kävelyreiteillä olevan muun liikenteen 
sekä laittoman pysäköinnin vuoksi. Tähän toivomme, ainakin me nä-
kövammaisperheet, kipeästi ratkaisua.  Pitkällä tähtäimellä Kauppa-
keskus Kaaren edustaa voisi suunnitella järkevämmäksi siten että ns. 
etuparkkialue poistetaan ja vapautetaan julkiselle liikenteelle (parasta 
tietysti olisi jos tuo parkkialueen omituisuus, kylmäasema, jouttaisi  jo 
muualle), autolla pääsisi kätevästi myös kauppakeskuksen taakse tai 
lukuisiin parkkihalleihin ja katutaso voitaisiin rauhoittaa jalankulkijoille 
pyöräilijät huomioiden. Myös jätteiden lajitteluasemaa voisi siirtää 
syrjemmäs ns. paraatipaikalta kauppakeskuksen julkisivun edestä vaik-
kapa rakennuksen taakse. Jalankulkijoiden turvallisuutta alueella voi-
taisiin ainakain näin alkuun helpottaa liikennevaloilla (myös pyöräili-
jöille) suojateiden yhteyteen.  Toki jokin silta taikka alikulku saattaisi 
tulla kysymykseen jalan liikkumista ajatellen, mutta ne saattavat olla 
liian suuria suunnitelmia alueen kokoon nähden. Ehdotus palveluiden 
keskittämiseksi: Ehdotamme myös kirjaston sekä terveyspalveluiden 
keskittämistä Kauppakeskus Kaareen tai sen välittömään läheisyyteen. 
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Palvelujen keskittäminen saman katon alle, ei vain vähentäisi julki-
sen/palveluliikenteen tarvetta, vaan myös lisäisi erityisesti ikä-ihmis-
ten palvelujen saantimahdollisuuksia ja helpottaisi asiointia sekä toisi 
ihmisille turvallisuuden ja viihtyvyyden tunnetta kun ei tarvitsisi asi-
oida 

Pelimannintie Muu ehdotus Pelimannintien ja Klaneettitien risteys on hankala Klaneettitien suun-
nasta Pelimannintielle autolla tullessa Pelimannintielle pysäköityjen 
kuorma-autojen estäessä näkyvyyden oikealle. Nähdäkseen oikealta 
tulevat ajoneuvot,  pitää ajaa keskelle risteystä, jolloin vasemmalta tu-
leva liikenne voi olla jo tulossa risteykseen. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Pelimannintie Muu ehdotus Alueelle lisää parkkipaikkoja. Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Pelimannintie Muu ehdotus Tylsä katutila jalankulkijalöle ja pyöräilijälle - tännekin voisi tuoda is-
tuinkokonaisuuksia - matka tuntuu pitkältä koska vain suoraa, suoraa 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Perhekunnantie Hieno maisema tai nä-
kymä 

kaunista viheraluetta Positiivinen Parasta alueella 

Perhekunnantie Muu ehdotus Tästä nyt on 10/15v aikaa, mutta ajattelin vain ilmoittaa, että pilasitte 
täysin tämän perhekunnantien pyörä/kävelyreitin kun hakkasitte puut 
pois ja siirsitte sen tunnelmallisesta, puiden varjostamsta metsäpo-
lulta tuonne tien viereen.  

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Perhekunnantie Muu ehdotus Nyt rakennettu katuyhteys avattava myös yksityisautoille. Nykyinen 
järjestely Vantaalle tai Kuninkaantammeen ohjaa koko Perhekunnan-
tien liikenteen yhden päiväkodin ohi sekä koko alueen lasten koulu-
reittien kautta Hämeenlinnantien kautta lisäten kilometrikaupalla 
matkaa ja siten myös lisäämällä liikenteen päästöjä ja ennen kaikkea 
täysin turhaan lisäten autojen ja lasten kohtaamisia liikenteessä.  

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Perhekunnantie Muu ehdotus Bussireitin voisi avata myös yksityisautoille, jos uutta liittymää Hä-
meenlinnanväylälle ei ole heti tulossa. Lisäksi Kuninkaantammesta tu-
lisi mennä oma bussiyhteys keskustaan, bussi joka menisi Kuninkaan-
tammesta suoraan Hämeenlinnanväylälle ja keskustaan. Nykyiset 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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bussi-juna -yhteydet ovat liian hitaat, jotta ne vähentäisivät alueen yk-
sityisautoilua. 

Perhekunnantie Turvaton paikka Perhekunnantiellä ajataan suuria ylinopeupsia vaikka kyseessä hyvoin 
lapsirikas alue. Alueella on myös joukko nuoria motoristeja mopoi-
neen/kevytmoottoripyörineen jotka useasti ajavat vain yhdellä pyö-
rällä ja äärimmäisen lujaa vauhtia.  

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Perhekunnantie Tärkeä kohtaamispaikka Tässä oli ennen kauppa. Toivottavasti saataisiin pieni kauppa tälle alu-
eelle muutenkin ja vaikka joku pieni kahvila tms. Tämä olisi luonnos-
taan Hakuninmaan asukkaiden tapaamispaikka. Nyt se menee vähän 
hukkaan, tilat ja rakennukset huonossa kunnossa. 

Positiivinen Parasta alueella 

Perhosenkierto Muu ehdotus Bussi nro 37 ja 560 yhteiselle päättärille.  Helpottaisi Maltsu-Itis mat-
kustamista. Ilman eläkeläiselle hankalia liukuporrassiirtymisiä linjalta 
toiselle. Se edellyttäisi Berliinin muuri-tyyppisen esteen poistamista 
julkiselta liikenteeltä käyttämällä bussinkuljettajan availemaa puo-
misysteemiä Paloheinän tunnelin tapaan. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Perhosenkierto Muu ehdotus Honkasuolle menevä Naapuripellontie on heikkokuntoinen. Väliaikai-
nen reitti Naapuripellontieltä Leirikujan kautta Perhosenkiertoon on 
myös välillä huonossa kunnossa ja tällä hetkellä 37 linjan pysäkkien 
kohdalta on poistettu toinen kaista käytöstä. Tämä hankaloittaa liikku-
mista, koska pysähtynyt bussi tukkii koko kulkuväylän ja samaan ai-
kaan myös työmaakoneet käyttävät kulkuväylää. Alue vaatisi suoran 
kulkuyhteyden Vantaan puolelle. Ymmärrän kyllä, että tiem toteutta-
minen vaatii suunnitelmallisuutta läpikulkuliikenteen takia. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Pihkapolku Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Hienoa, että Malminkartanossa on edes pieni luonnontilainen metsä. 
Metsässä oleva lampi kaipaa kuitenkin puhdistamista jätteistä, jos sitä 
ei ole tehty jo. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Pihkatie Muu ehdotus Kaupan lähistö on liian pimeä ja altis röstöille. Alueella on liikaa häiriö-
käyttäytymistä. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Pihkatie Turvaton paikka Liikkuminen myöhään, koska kadun varrella ei asutusta Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 
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Puustellinaukio Tärkeä kohtaamispaikka Kirjastolle kiitos, toivottavasti säilyy. Positiivinen Parasta alueella 
Puustellinpolku Muu ehdotus Yleensäkin; jos pikkupuistoissa ja aukioilla olevia viheralueita ja istu-

tuksia ei ole varaa pitää hyvässä kunnossa, ehdotan, että niille istute-
taan helppohoitoiset Kasvit/lisätään  soraa tai muuta materiaalia.  

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Puustellinpolku Tärkeä kohtaamispaikka Maltsun kaavassa pikku katu asemalta kirjastolle/ koululle on hieno. 
Valitettavasti sitä eivät reunusta pikkuputiikit niin kuin tod näk oli tar-
koitus. Se ei ole kaavan vika. Mitä voitaisiin tehdä, että saataisiin 
pyutiikkeja? 

Positiivinen Parasta alueella 

Puustellinrinne Turvaton paikka Usein epämääräistä jengiä hengailemassa Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Renginkuja Muu ehdotus Renginpolku 8:n edessä oleva pieni viheralue laiminlyöty. Voisiko sii-
hen saada maanpeitekasveja. Samoin Renginpolku 8 ja vieressä olevan 
päiväkodin välinen aita on osittain kaatunut ja puuosat katkeilleet. To-
della masentavaa.  

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Rukkilanrinne Muu ehdotus Rukkilanpolku sekä sen jatke, puu sekä betoniportaat Malminkartanon 
asemalle ovat olleet parina viime talvena huonosti hoidetut! Aurausta 
on saanut odottaa pari kolme päivää lumisateiden jälkeen! viime tal-
vena oli pari kertaa tilanne ettei aurattu ollenkaan! Lumi jäätyi ja ruk-
kilanpolun mäki sekä portaat vaarallisen liukkaat! keskeinen kulku-
reitti! Miksi näin ? 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Rumpupolku Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Kapea alue päiväkodin ja asuintalojen välissä on jotenkin epäsiisti eikä 
viihtyisä. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Rumpupolku Turvaton paikka Talvisin ei hiekoiteta juuri lainkaan. Liukas kuin jääliukumäki. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Rumpupolku Turvaton paikka Paikalla hengaa monenlaista väkeä, viikonlopun illat voivat olla rau-
hattomia. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Runonlaulajantie Muu ehdotus Mopoilijoille jonkinlaiset hidasteet. Ja niin että autot eivät pääse Ru-
nonlaulajantien kautta Sorolantielle. Mopot ajaa tosi lujaa kevyenlii-
kenteenväylälle piittaamatta väistämis-säännöistä. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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Runonlaulajantie Muu ehdotus Ajoesteiden parannus runonlaulajantien ja sorolantien päihin läpiajon 
ja siten vaaratilanteiden estämiseksi. Moottoripyörät ja ajoittain myös 
autot ajavat tästä läpi portit avaamalla tai niiden ohi ja ajavat silloin 
lujaa nähdyksi tulemisen pelossa ja ajavat kevyenliikenteen väylää ja 
ulkoilualueen poikki ja leikkipaikan vierustaa/läpi. Varmasti jossain 
vaiheessa joku lapsi jää alle jos ei asialle tehdä mitään. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Runonlaulajantie Muu ehdotus Hidastetöyssy Runonlaulajantie 47/49 kohdalle.  Autot tulevat mutkan 
takaa ja alamäestä ajoittain todella kovaa, kadulla ei ole jalkakäytävää 
tässä kohtaa, ja taloyhtiössä asuu paljon pieniä lapsia. Koulun kohdalla 
on useampi hidaste, vaikka näkyvyys siinä on sellaisenaan hyvä. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Runonlaulajantie Suosikkipaikkani alueella Rauhallinen ja luonnonläheinen omakotitalo-alue. Positiivinen Parasta alueella 
Runonlaulajantie Suosikkipaikkani alueella Rauhallinen Positiivinen Parasta alueella 
Serkustentie Muu ehdotus Alueen tonttikatujen talvikunnossapitoa pitää parantaa ja saada edes 

välttävälle tasolle. Nykyisellään kevyen liikenteen väylät keskuspuis-
tossa on täydellisesti aurattu, mutta valitettavasti siitä ei ole iloa, sillä 
kengät on täynnä lunta ennen sinne pääsyä. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Sisarustentie Muu ehdotus Ehdotus: voisiko leikkipuiston viereisen tyhjän kentän kunnostaa ur-
heilupaikaksi? edullisimmillaan siihen  riittäisi pari futismaalia, mutta 
aivan mahtavanm saisi jos tulisi muutama kuntolaite aikuisille!!!! se 
olisi ihanaa. Lapset voisi leikkiä puistossa, ja itse kuntoilla. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Sisarustentie Suosikkipaikkani alueella Lähellä kotia, lasten leikkipaikka ja pallokenttä/jääkenttä, ulkoilureit-
tejä, kaunista luontoa ja viihtyisää ympäristöä jos sitä vähän kunnos-
tettaisiin. 

Positiivinen Parasta alueella 

Sitratie Turvaton paikka Paljon päihtyneitä ihmisiä Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Muu ehdotus Alueella pitäisi tehdä paikkoja jotka vähentäisi häiriöitä. Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 
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Sitratori Muu ehdotus Kannelmäen juna-asema on todella epämiellyttävä ja epäsiisti alue. 
Sitä pitäisi kohentaa ja kunnostaa. Se on niin ruma, että oikein nolot-
taa viedä vieraitakin sinne. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Sitratori Muu ehdotus Alueelle täytyy tehdä jotain. Sitratorilla juopuneiden häiriköinti on 
asia mihin täytyy puuttua. Kaikki jotka käyvät Alepassa kaupassa, jou-
tuvat juopuneiden kanssa tekemisiin. Tällä tarkoitan enemmänkin lap-
sia.  

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Sitratori Muu ehdotus Sitratori on muuten ihan kätevä paikka Unelma-patsaineen, mutta jo-
takin alueelle pitäisi tehdä, ettei se roskaantuisi. Parempia ja isompia 
istutuksia? Jotakin vihreää lisää keskelle kivitaloja ja kivistä toria? 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Sitratori Muu ehdotus Alkoholin ja huumeiden käyttö sekä häiriökäyttäytyminen  kielletään 
tällä paikalla, ja ympärillä olevilla terasseilla.  Alkoholin myyminen var-
sinkin Sitratorin Alepassa ja kahdessa pubissa lopetettava (keskellä 
oleva Kannelkrouvista mielestäni ei ole tullut ulos humalaisia). Huma-
laiset säilöön/putkaan vähäksi aikaa rauhoittumaan, ja esim. hoi-
toonohjausta aktiivisesti terveyskeskuksen ja sosiaalitoimiston kanssa. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Sitratori Muu ehdotus Joutilaille (alkon mannekiineille ym:ille) oma ajanviettopaikka ettei 
heidän tarvitsisi kärvistellä Sitratorilla häiritsemässä ohikulkijoita. 
Ehkä heistä osa pystyisi tekemään jopa töitä, jos heitä opastettaisi 
koulutettaviksi  ja voittamaan pahimman ongelmansa. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Sitratori Muu ehdotus Kannelmäen juna-aseman ja viereisen Sitratorin kunnostaminen ja 
siistinäpitäminen sekä häirikköhenkilöiden poistaminen. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Sitratori Turvaton paikka Juopot/teinit Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Paikalla hengaa monenlaista väkeä, viikonlopun illat voivat olla rau-
hattomia. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka päihdeongelma Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Alue kerää aivan liikaa puliukkoja, nistejä ja muita laitapuolen kulki-
joita. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 
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Sitratori Turvaton paikka Sitratorilla päivät pitkät istuvat juopot ja sekakäyttäjät aiheuttavat tur-
vattomuuden tunnetta, sekä inhoa kun välillä esim. kustaan junaradan 
ylikulkusillalta alas ihmisten päälle. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Aseman seudun "uusi kannellmäki" aina ollut epäämääräistä aluetta; 
Matala-tuloisia kaupungin kämppiä opiskelijoineen ja maahanmuutta-
jineen, eikä alueen neukkukuutio-look oikein suoranaisesti inspiroi ih-
misiä käyttäytymään paremmin tai pitämään siitä enemmän huolta. 
Vrt. johonkin kartanokosken idylliin, esim. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Humalaiset sekä muut päihteiden käyttäjät Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Kannelmäen asemanseutu on erittäin levoton, usein täynnä epämää-
räistä humalaista porukkaa. On todella epämiellyttävää kulkea alueen 
läpi Kanneltaloon. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Paljon juopoja Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Levotonta Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Päihtyneitä iltaisin Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Spurgut Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka paljon alkoholisteja tai huumeiden käyttäjiä, iltaisin ei vanhemmat 
hlöt uskalla kulkea 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Aukiolla päivää viettävät ihmiset, jotka juovat jo aamusta asti alkoho-
lia 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Juopot Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Epämääräistä porukkaa Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 
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Sitratori Turvaton paikka Meno joskus kuin  Elielinaukiolla Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Mustalaiset, Juopot, Kyseenalaiset maahanmuuttajat Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Levoton "aines" Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka huumeidenkäyttäjät ja joskus vakio-juopot pelottaa Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka naiset saattavat pelästyä juopporemmiä ja narkkareita Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Epämääräisen porukan ajanviettopaikka Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Päihtyneet. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Kaikennäköistä hämäräjengiä liikkuu ja oleilee ostajilla jatkuvasti Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Aggressivt område Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka levotonta melkein aina Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Alkoholiongelmaisten kokoontumispaikka. Huumeneulojen vaihto-
piste tuo alueelle lisää sosiaalisia ongelmia. Miksi niitä sijoitetaan vain 
ongelmalähiöihin? 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Paljon päihtyneitä Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Häiriökäyttäytyminen, humalaiset, huumeidenkäyttäjät, väkivalta, tap-
pelut, huuto, kiroilu,  pelottava paikka lapsille, iäkääille, naisille ja kai-
kille 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Aggressiiviset baarin asiakkaat riitelevät kadulla. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 
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Sitratori Turvaton paikka Epämääräistä porukkaa ympäri vuorokauden; humalaisia, aineissa ole-
via tai muita jengejä hengailemassa. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Kirjastoon ei uskalla mennä iltaisin koska aukiolla pyörii epämääräistä 
porukkaa 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Epämääräistä väkeä aseman ja Sitratorin alueella. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka JENGI EPÄMÄÄRÄISTÄ. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Sitratorilla majailevat juopot ja narkkarit Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Humalaiset, narkomaanit yms häiriköt kokoontuvat mielellään Sitrato-
rilla 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Kannelmäen asemalla on liikaa häiriökäyttäytyjiä. Turvaton etenkin pi-
meän aikaan. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Rauhaton ja vilkas torin ja rautatieaseman alue Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Liikaa baareja ja juopuneita ihmisiä. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Paljon häiriköitä ympärivuorokauden Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Yleinen ankeus aseman ympärillä ja varsinkin radan ylittävällä sillalla Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Epämääräistä, kännistä porukka. Autot ajavat, vaikka ei sallittu ajo. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Nistit ja muut juopot Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Juna-aseman ympäristössä majailee epämääräistä porukkaa. Ei uskalla 
liikkua illalla. Lapsille peloittava katsella humalaisia ym. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Levoton ilmapiiri Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 
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Sitratori Turvaton paikka 3 pubia ja eapäsosiaalinen väki juopottelee Sitratorilla päivälläkin. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Turvaton paikka Epäilyttävää jengiä, epäsiisti paikka. Kaipaisi kohennusta. Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Sitratori Tärkeä kohtaamispaikka Kannelmäen "tori". Toinen on Kauppakeskus Kaari. Positiivinen Parasta alueella 
Sitratori Tärkeä kohtaamispaikka Kätevä sijainti ja paljon kulttuuria ympärillä. Positiivinen Parasta alueella 
Sitratori Tärkeä kohtaamispaikka Juna-asema, kanneltalo, kaupat ja baarit Positiivinen Parasta alueella 
Sitratori Tärkeä kohtaamispaikka Kannelmäen ytimessä Sitratorilla kohtaa ihmisiä, se on liikenteen sol-

mukohta ja siellä on myös alueen merkittävin kirjasto 
Positiivinen Parasta alueella 

Sitratori Tärkeä kohtaamispaikka Tämä voisi olla kannelmäkeläisten olohuone, jos paikka siistittäisiin. 
Tällä on huikea potentiaali mutta ikävä totuus on että alkoholistit ovat 
vallanneet paikan käyttöönsä 

Positiivinen Parasta alueella 

Sitratori Tärkeä kohtaamispaikka Kanneltalo. On tarjonnut moneen lähtöön kulttuuria, ilmaisesta koh-
tuuhintaan 

Positiivinen Parasta alueella 

Sitratori Tärkeä kohtaamispaikka Sitratori ja Kanneltalo ovat Kannelmäen alueen tärkeitä kohtaamis-
paikkoja. Toivoisin, että etenkin torin viihtyisyyteen kiinnitettäisiin 
enemmän huomiota. Tällä hetkellä se toimii lähinnä kaljakuppiloiden 
tupakka- ja tappeluareenana 

Positiivinen Parasta alueella 

Sitratori Tärkeä kohtaamispaikka Kanneltalo ja kirjasto sekä kesällä Sitratorin esitykset ja installaatiot. Positiivinen Parasta alueella 
Sitratori Tärkeä kohtaamispaikka kanneltalo,kirjasto sekä Sitratorin esitykset yms. kesäisin Positiivinen Parasta alueella 
Sitratori Tärkeä kohtaamispaikka yleensä tapaan ystäväni sitratorilla, krouvissa oluen merkeissä tai kirp-

parilta vinyyleitä etsien 
Positiivinen Parasta alueella 

Sitratori Tärkeä kohtaamispaikka Sitratori on muualta tulevien tuttujen helppo löytää aseman vierestä 
ja sen läheisyydestä löytyy myös oleelliset palvelut kuten posti, lähi-
kauppa, kirjasto ja ravintoloita 

Positiivinen Parasta alueella 

Sitratori Tärkeä kohtaamispaikka Sitratori on sekakäyttäjien ja -kauppiaiden tärkeä kohtaamispaikka. Positiivinen Parasta alueella 
Sitratori Tärkeä kohtaamispaikka Paikka, jossa kavereiden kanssa lähdetään yhdessä Positiivinen Parasta alueella 
Sitratori Tärkeä kohtaamispaikka Sitratori. Tärkeä kohtaamispaikka, ainakin osalle meistä* (en itse lu-

kedu niihin). Torille tultaessa tulee valitettavasti hieman turvaton olo 
Positiivinen Parasta alueella 
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iltaisin, siksi vältän toria. Siellä on paljon *päihteiden käyttäjiä kellon-
ajasta ja säästä riippumatta 

Soittajantie Hieno maisema tai nä-
kymä 

Vesi ja rauha Positiivinen Parasta alueella 

Soittajantie Muu ehdotus Urkupillintieltä kun tulee Soittajantielle näkyvyys on pensaiden takia 
todella huono. Suojatielle tulevia ei näe ollenkaan. Suojatielle ajaa 
usein pienet lapset pyörällä, todella vaarallinen paikka. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Soittajantie Muu ehdotus Kanneltien varrella kasvaneista puista monet kaadettu ja puistokatu-
maisuus lähes kadonnut. Aiemmin ollut tammia ja pihlajia. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Soittajantie Suosikkipaikkani alueella urheilumahdollisuudet Positiivinen Parasta alueella 
Tahtipolku Muu ehdotus Bron har under vintern inte underhållits!  Uselt sandat och saltat! 

Senaste vintern var den undermåligt underhållen: bara ojämn is. Jag 
har aldrig sett så dåligt underhåll i Finland speciellt i en stad!! Det var 
säkrare att _inte_  ta tåget efte 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Tahtipolku Turvaton paikka Iltaisin ja öisin Kannelmäen asema on hieman turvaton (juopoista 
yms. johtuen). 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Tahtipolku Turvaton paikka Aseman seudulla väki huumeissa tai kännissä. Erityisesti lapset pelkää Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Taidemaalarinkatu Turvaton paikka raskas liikenne rakennustyömaille, työkoneet ja jalankulkijat samalla 
kapealla tiellä 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Taidemaalarinkatu Tärkeä kohtaamispaikka Naapureiden kohtaamista kadulla Positiivinen Parasta alueella 
Toiskantie Muu ehdotus Naapuripellontien kunnossapito parannettava. Ajokaistoilla on kuop-

pia ja niitä ei ole paikattu kunnolla. Hidasteetkin ovat rikkoutuneet ko-
van liikenteen vuoksi. Talvella lumenaurausta täytyy parantaa jat-
kossa. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Tuohiaukio Muu ehdotus Kaupunkipyöräasema Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Tuohiaukio Turvaton paikka Epämääräistä porukkaa usein.  Poliisit myös tuttu näky Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 
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Tuohipolku Turvaton paikka Katvealueita Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Turkoosikuja Tärkeä kohtaamispaikka Kuninkaantammen "keskusta". Palvelut vielä puuttuvat. Positiivinen Parasta alueella 
Turvapolku Hieno maisema tai nä-

kymä 
Koko Maununnevan alueella hienoja ovat vanhat 50-luvun rakennuk-
set pihapiireineen, jotka muodostava viihtyisän miljöön. 

Positiivinen Parasta alueella 

Tuulenpesänpolku Hieno maisema tai nä-
kymä 

Avaruus, näkyy kauas, ajatus lentää! Positiivinen Parasta alueella 

Tuulenpesänpolku Turvaton paikka Jatkuva autolla ajo ja pysäköinti Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Tuulenpesäntie Turvaton paikka Koroke jalankulkukäytävällä Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Umbrakuja Suosikkipaikkani alueella Siellä on kotimme sekä tärkeät ja kauniit ulkoilualueet 😊💕 Positiivinen Parasta alueella 
Umbrakuja Suosikkipaikkani alueella Kiva uusi kaupunginosa, mukavan matkan päässä iltapyöräilylle tms Positiivinen Parasta alueella 
Umbrakuja Tärkeä kohtaamispaikka Naapureiden kohtaamista kadulla Positiivinen Parasta alueella 
Uurtajantie Hieno maisema tai nä-

kymä 
Asemakaava on pitkälti säilynyt 50-luvun mukaisena. Tontit eivät ole 
täyteen rakennetut ja 1,5 kerroksisia kauniita rintamamiestalojataloja 
isoine pihoineen ympäristössä. Ei tarvitse hankkia kesämökkiä pääs-
täkseen luontoon. 

Positiivinen Parasta alueella 

Uurtajantie Turvaton paikka Kalannistielle ajettaessa Uurtajantieltä voi aina tulla oikealta niin lujaa 
polkupyörällä ettei kolarilta voi välttyä.  Oikealta tuleva pyörä näkyy 
vasta 2 metriä risteyksestä. Nähdäkseen pyörätietä pidemmän matkaa 
on auton jo oltava suojatiellä 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Vakkatie Muu ehdotus Vakkapuistossa liikaa puita, jotka pimentävät katuosuuden ja estävät 
katuvalojen toiminnan. Puisto on lähinnä ryteikkö. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Vakkatie Suosikkipaikkani alueella Hieno ympäristö Positiivinen Parasta alueella 
Vallirinne Turvaton paikka Kolmiot Maununnevantielle kääntyviltä kaduilta. Näkyvyys heikko ja 

pyöräilijän ikävä hiljentää turhaan ylämäessä. 
Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Vanha Nurmijärven-
tie 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Ihana jokimaisema ja villiä luontoa jokilaaksossa. Positiivinen Parasta alueella 
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Vanhaistentie Muu ehdotus risteyksessä huono näkyvyys, autot ei näe jalankulkijoita Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Vanhaistentie Turvaton paikka ylinopeudet Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Vanhaistentie Tärkeä kohtaamispaikka Vanha ostari. Toivottavasti palveluiden kehittämistä jatketaan vaikka 
kaari onkin hyvin lähellä 

Positiivinen Parasta alueella 

Vannekuja Turvaton paikka Puuttuva hidaste ajoradalla. Vannekuja ja Vannetie on muilta osin va-
rustettu lukuisilla hidasteilla. Tältä leveältä suoralta hidaste puuttuu, 
mikä valitettavasti rohkaisee korkeaan ajonopeuteen. Kadulla ei 
myöskään ole  kevyen liikenteen kaistaa/käytävää  ja se on suosittu 
pyöräilyreitti, jolla kuljetaan paljon lasten kanssa. 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Vannetie Muu ehdotus Ei saisi antaa lupaa rakentaa massiivisia autokatoksia suoraan ka-
tunäkymän päätteeksi. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Vetelinpolku Muu ehdotus Kortteliviheralueiden ja kallioalueiden säilyttäminen. Tiivistämistä ei 
enää nykyisille viherlaikuille. Ykköskehän melusaaste ylittää 50-60 de-
sibelia 2-300m kaistalla - toimenpiteet? Ei kaubunkibulevardia  Hä-
meenlinnantien varteen > rauhaoittaa  Keskuspuiston, mutta ketkä 
'pistetään' asumaan 'meluvalleihin' 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Vimpelinpolku Muu ehdotus Nämä kaksi taloa ovat olleet tyhjillään jo pitkään. Näiden kahden ti-
lalle asuintaloja! Muu mäki säilytettävä viheralueena ja äänipuskurina. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Vuokraajanpolku Turvaton paikka 50m-100m pätkä pimeetä, valo väärällä laidalla puut pimentävät ja 
yksi tolppa puuttuu 

Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Vuorenjuuri Muu ehdotus Vuorenjuuri talvikunnossapitoa on ehdottomasti parannettava. Talvi-
sin en pääse useinkaan liikkumaan lumen vuoksi, sillä itse liikun manu-
aalisella pyörätuolilla. 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Vuorenjuuri Turvaton paikka Lapset juoksevat auton alle Negatiivi-
nen 

Epäkohdat 

Vuorilinnakkeentie Hieno maisema tai nä-
kymä 

Luonto josta voi kävellä Keskuspuistoon pitkäkoskelle Positiivinen Parasta alueella 
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Vuorilinnakkeentie Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Todella vanhoja puita kaupungin kolmion muotoisella pläntillä päivä-
kotia vastapäätä 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Vuorilinnakkeentie Muu ehdotus Vanhassa talossa kaupunkikuvaa pilaavat terassin lasitukset kadun 
puoleisella julkisivulla. Miten tällaiseen voi saada luvan? 

Negatiivi-
nen 

Toimenpiteet 

Vuorilinnakkeentie Suosikkipaikkani alueella Kiva pientaloalue Positiivinen Parasta alueella 
Vuorilinnakkeentie Turvaton paikka Alikulkusillat ja valaisemattomat metsätiet. Negatiivi-

nen 
Epäkohdat 

 
 

1.2 Kommentit viheralueilla 

 
 
Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
ANTINNIITTY Suosikkipaikkani alueella Väljää asumista hienon puiston reunoilla. Vielä 3 vuotta sitten keskellä 

oli kaunis luonnonkukkien pelto. Nyt kylläkin osin tuhottu pienen jou-
kon viljelmillä. 

Positiivinen Parasta alueella 

ANTINNIITTY Suosikkipaikkani alueella Kaunis puistoympäristö. ajallista kerrostumaa kasvillisuudessa ja ra-
kennuksissa (ml. Tanotorventie ja Raitamaantie), vuodenaikojen vaih-
telu vahvasti koettavissa, piristävää pienvijelyä... 

Positiivinen Parasta alueella 

ANTINNIITTY Suosikkipaikkani alueella Antinniitty on monipuolinen iso puisto, jossa on monia erilaisia toi-
mintoja sekä kaunis läpikulkureitti Kaaressa asioiville. Käyn maanan-
taisin yhteisöpuutarhassa ja seurailen puiston tapahtumia päivittäin, 
sillä asun puiston varrella.  Varsinkin v 

Positiivinen Parasta alueella 

ANTINNIITTY Suosikkipaikkani alueella Tätä paikkaa on rikastuttanut viljelmät ja hevostaideteos. Ihmisiä is-
tuttamassa, hauskaa katsella kun kulkee ohi. Täällä voisi hyvin sijaita 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
myös pieni leikkipuisto. Omakotialueen asukkaillahan on vain oma pi-
hansa, lähin leikkipuisto on kaukana 

ANTINNIITTY Suosikkipaikkani alueella Antinniityn yhteisöpuutarha. Tämä oli mahtava aloite kaupunkiviljelyn 
lisäämiseksi. 

Positiivinen Parasta alueella 

ANTINNIITTY Suosikkipaikkani alueella Rajattu puistotila, ajallista kerrostumaa sekä kasvillisuudessa että rak. 
ymp. (ml. Tanotorventie ja Raitamaantie. Vuodenaikojen vaihtuminen 
hyvin seurattavissa. Pienviljelyä, kesantoa, vanhoja puita, voikukkia. 
Keltaisia lehtiä, jäätä (liukasta) 

Positiivinen Parasta alueella 

ANTINNIITTY Suosikkipaikkani alueella Antinniityn yhteisöpuutarha ja sen hieno toiminta ja mukava yhteisöl-
lisyys 

Positiivinen Parasta alueella 

ANTINNIITTY Suosikkipaikkani alueella Antinniityn yhteisöpuutarha. Ihanaa yhteistä tekemistä ja viljelyä yllät-
tävässä paikassa. 

Positiivinen Parasta alueella 

ANTINNIITTY Suosikkipaikkani alueella Hieno puisto mukava ottaa aurinkoa ja iso alue Positiivinen Parasta alueella 
ANTINNIITTY Alue, jossa ulkoilen eni-

ten 
Kauppareissut ja muu ulkoilu, tosin on epäviihtyisä maasto Neutraali Parasta alueella 

ANTINNIITTY Muu ehdotus Olisiko tälle alueelle mahdollista rakentaa koirapuisto? Alue täynnä 
koirankakkaa. Talven jälkeen koirankakkaa kulkureiteille saakka. Tosin 
ongelmahan ei ole koirat vaan ihmiset… 

Neutraali Toimenpiteet 

ANTINNIITTY Muu ehdotus Alueelta puuttuu lasten leikkipaikka/puisto. Neutraali Toimenpiteet 
ANTINNIITTY Muu ehdotus Public space is needed Neutraali Toimenpiteet 
ANTINNIITTY Muu ehdotus Tässä puistossa on jo futiskenttä ja viljelystä - vielä saisi olla lisää toi-

mintoja - olisi silloin asukkaita keräävä käyttöpuisto - grillipaikka? pöy-
tiä ja penkkejä pusitopicniciä varten 

Neutraali Toimenpiteet 

ANTINNIITTY Muu ehdotus Palsta"viljely" on kaameaa: epämääräisiä istutuksia rikkaruohome-
ressä. Jonkinlainen lasihökötys toimitti kai kasvihuoneen virkaa, kun-
nes hajosi pirstaleiksi. Lasinpalat ja metallirunko retkotti paikoillaan 
todella pitkään. 

Neutraali Toimenpiteet 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
ANTINNIITTY Muu ehdotus Mopot käyttävät kävely/pyöräteitä koko Antinniityn alueella. Osasta 

reiteiltä puuttuu liikennemerkki. Merkkeihin voisi lisätä erilliset kielto-
merkit mopoille tai muuten puuttua niiden aiheuttamaan meluun ja 
kaahailuun. 

Neutraali Toimenpiteet 

ANTINNIITTY Muu ehdotus Koiranpaskaa puisto täynnä. Antinnoitylle voisi rakentaa lapsille leikki-
puiston niin ei ehkä riittäisi pokka olla keräämättä niitä koiran jätöksiä 
pois. 

Neutraali Toimenpiteet 

ANTINNIITTY Muu ehdotus Olisi hieno saada mahdollisuus yleiseen omatoiminen kaupunkigril-
lauspiste, ei pelkästään tämä vaan jonnekin muualle päin myös Kaare-
laan, ehkä Paloheinään tai Mätäjoen ruohokentälle. Muuten toi Mätä-
joki nimen voisi vaihtaa johonkin kauniimpaan 

Neutraali Toimenpiteet 

ANTINNIITTY Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Virkistäytymisalueeksi, paremmin hoidetuksi. Nyt vain joku epäsiisti 
ghettosiirtopuutarha joka tekee alueesta epämiellyttävän 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

ANTINNIITTY Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Alueelle voisi tehdä, jotta se ei olisi vain aukea niitty, jossa on muu-
tama viljelypalsta.  Puita lisää, istutuksia lisää? 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

ANTINNIITTY Tärkeä kohtaamispaikka Kaari, missä kaupat ja kahvilat, helppo tavata, hyvät yhteydet Positiivinen Parasta alueella 
ANTINNIITTY Tärkeä viheralue Tämä on meidän lähin viheralue, mutta sitä ei ole oikein hoidettu 

muuten kuin että siellä on viljelypalstat. Parempi nurmikko, penkkejä, 
jotain lapsille olisi todella toivottua. 

Positiivinen Parasta alueella 

ANTINNIITTY Tärkeä viheralue yhteisöviljelmä (tärkeä vaikka en ole itse osallistunut siihen) Positiivinen Parasta alueella 
ANTINNIITTY Tärkeä viheralue Talojen väliin jätetty puistomainen viheralue Positiivinen Parasta alueella 
ARENTIPUISTO Metsä, jolle toivon hoito-

toimenpiteitä 
Unpleasant, dark forest with unsavoury types harassing passers by. I'd 
prefer to see it developed into dense urban blocks. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

ESIKOISENPUISTO Suosikkipaikkani alueella Aikaisemmin turvallinen puisto lapsille. Positiivinen Parasta alueella 
ESIKOISENPUISTO Suosikkipaikkani alueella Toivoisin, että tämä  pieni kaupungin puisto (joka on pahasti rempal-

laan) laitettaisiin pian kuntoon.. Sinne toivoisin kiipeilytelineitä, futis-
maaleja tai palloseinän, ja jos vielä olisi mahdollista saada aikuisillekin 
niitä kuntolaitteita taiu te 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
ESIKOISENPUISTO Metsä, jolle toivon hoito-

toimenpiteitä 
Esikoisenpuiston (-metsän) puustoa tulee harventaa reilusti. Neutraali Luonnonympä-

ristö 
ESIKOISENPUISTO Muu ehdotus Valoa Esikoisen puistoon puita harventamalla. Nussiyhteys Pirkkolan 

uimahalliin. Kuntoilulaitteita. 
Neutraali Toimenpiteet 

ESIKOISENPUISTO Muu ehdotus Esikoisenpuiston puusto ja kasvusto on ylikasvanutta ja todella lähellä 
asuinrakennuksia. Isot puut voisi kaataa ja istuttaa pienempiä, puisto-
maisia puita, pensaita ja kasvillisuutta tilalle. 

Neutraali Toimenpiteet 

ESIKOISENPUISTO Turvaton paikka ESIKOISEN puistossa pensaat ovat kasvaneet puiksi. Pimeä ja kostea. 
Pensaat kasvavat hiekkalaatikon päälle. Aurinkoa ei juuti näy. Pari 
kuntolaitetta ja puiden hrvennusta ja pensaiden leikkaaminen pen-
saiksi. Valoa. Nyt rivitalot reunalla kärsivät k 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

ESIKOISENPUISTO Turvaton paikka Puut kasvaneet yli 30 vuoden aikana liian isoiksi ja sijaitsevat liian tihe-
ästi. 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

ESIKOISENPUISTO Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Puusto on liian tiehää ja ylikasvanutta alueella. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

ESIKOISENPUISTO Tärkeä kohtaamispaikka Asukkaiden nimeämä  ”Linnanpuisto”  (Esikoisenpuisto), joka puuttuu 
kartasta on keskeisellä paikalla ja siellä on mm. pelattu taloyhtiön 
koko perheen jalkapallo-otteluita. Nykyisellään isojen puiden ja pen-
saiden pimentämä synkkä ja hoitamat 

Positiivinen Parasta alueella 

ESIKOISENPUISTO Tärkeä kohtaamispaikka Päiväkodin ja perhepäivähoidon lapset ja aikuiset kohtaavat puistossa. Positiivinen Parasta alueella 
ESIKOISENPUISTO Tärkeä kohtaamispaikka Leikkipuistoon tullaan välillä päiväkodinkin kanssa, ja lapset eri pi-

hoilta käyvät puistossa leikkimässä. 
Positiivinen Parasta alueella 

ETELÄ-KAARELAN 
URHEILUKENTTÄ 

Suosikkipaikkani alueella Lasten kanssa pelataan jalkapalloa kesällä ja talvella luistellaan Positiivinen Parasta alueella 

ETELÄ-KAARELAN 
URHEILUKENTTÄ 

Suosikkipaikkani alueella Estetien leikkipuisto on lastemme suosikki Positiivinen Parasta alueella 

ETELÄ-KAARELAN 
URHEILUKENTTÄ 

Tärkeä kohtaamispaikka uusi leikkipuisto ja puukoulun alue ja kenttä. Alueen lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka. Alueen lasten lähikoulu jonka toivoisin säästy-
vän. 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
ETELÄ-KAARELAN 
URHEILUKENTTÄ 

Tärkeä kohtaamispaikka Hiekkakentällä tavataan lasten kavereita. Toivoisin, että alue säilytet-
täisiin virkistyskäytössä tai koulualueena, eikä uhrattaisi parkkipai-
koiksi. 

Positiivinen Parasta alueella 

Fanny Churbergin 
kallio 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Luonnonkauniit kalliot metsämaisemassa Positiivinen Parasta alueella 

Fanny Churbergin 
kallio 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kaunis korkeahko luontokallio metsäisessä ympäristössä Positiivinen Parasta alueella 

Fanny Churbergin 
kallio 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Oikea metsä! Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Fanny Churbergin 
kallio 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Paljon lintuja ja oravia. Erityisen paljon mustarastaita. Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Fanny Churbergin 
kallio 

Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Tässä on vielä muutama haapa pystyssä, joiden toivon myös siihen 
jäävän. Tämä koko metsikkö joka ulottuu tuonne Kuninkaantammen-
tielle saakka on arvokas juuri haapojen vuoksi. Haapapuu tarkoittaa 
mahdollisia liito-oravia!! 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Suosikkipaikkani alueella Hakuninmaan puisto on pieni luonnontilainen puisto jossa on rikas 
kasvisto ja linnusto. Helen Sherfbeckin puiston rakennustyöt ovat jo 
vaurioittaneet tätä puistoa, toivottavasti lopun annetaan säilyä jotta 
se tarjoaa lähiluonnosta nauttiville pikai 

Positiivinen Parasta alueella 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Suosikkipaikkani alueella Olen jo 60 v sitten vanhempieni kanssa kulkenut täällä sienessä ja 
marjassa, talvella hiihtänyt kohti Haltiavuoren huippua. 

Positiivinen Parasta alueella 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Suosikkipaikkani alueella Kaunis puroalue, toivottavasti tehdään myös muokkausten jälkeen 
viihtyisäksi 

Positiivinen Parasta alueella 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Suosikkipaikkani alueella Alue jota ei ole vielä tuhottu rakentamisella. Keskuspuisto ei ole enää 
entisellään kun sinne on tehty ties mitä ihme puistoja. 

Positiivinen Parasta alueella 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Suosikkipaikkani alueella Hakuninmaanpuiston jäljellejäänyt koskematon osa puroineen, lintui-
neen, kasveineen. 

Positiivinen Parasta alueella 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Suosikkipaikkani alueella Kaunis aurinkoinen kuiva varvikko, edempänä myös Keriharjun ja Kim-
pitien omakotitalojen ja ulkoilutien välinen kallioinen pieni metsäalue 
on aivan ihana. 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Suosikkipaikkani alueella mukava ulkoilu- ja puroalue Positiivinen Parasta alueella 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Suosikkipaikkani alueella kaunis ulkoilumetsä asuinalueen ytimessä Positiivinen Parasta alueella 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Alue, jossa ulkoilen eni-
ten 

Hakuninmaan ja Maununnevan alueella on kokonaisuudessa hieno 
reitistö ja siitä pääsee näppärästi muuallekin. säilytetään viheralueet 

Neutraali Parasta alueella 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Arvokas linnusto ja kasvisto sekä puro.  Säilytettävä luonnonmukai-
sena. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Täällä voi nähdä valkohäntäpeuroja, jäniksiä, kuunnella lintuja ja mar-
jastaa.  Täällä on ihana vain kävellä koirien kanssa omassa rauhassa. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Mukava pieni metsä asutuksen keskellä Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Alue on jo nyt valoisa ja kaunis Neutraali Luonnonympä-
ristö 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Alueella on laaja jättipalsamikasvusto, joka tulee leviämään Helen 
Scherfbeckin puistoon jos ei sitä siivota. Talkoilla tämä ei hoidu. Muu-
tenkin ryteikkö vaatisi siivousta, nykyisellään se on lähitalojen kom-
posti. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

puita roikkuu usein kävelytien päällä, kaipaisi vähän freesausta, mutta 
niin että metsää säästetään mah paljon. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

yseinen alue on yhtä ryteikkkö, pieni oja-puro on kasvanut umpeen jo-
ten sen päässä oleva "lätäkkö " ei vaihda luontaisesti vettä vaan ke-
sällä seisova ja haiseva mätänevien kasvien haju on kuvottava. Ky-
seistä lätäkköä EI PIDÄ sotkea suojeltuun ? nevaan Perhekunnantien 
toisella puolella.  

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Muu ehdotus Keskuspuiston ja niihin liittyvien hiekkapolkureittien merkinnät puut-
teelliset ja ne merkit, joita on, ovat helposti käännettävissä ilkivaltai-
sesti osoittamaan väärään suuntaan hämäten käyttäjiä. 

Neutraali Toimenpiteet 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Muu ehdotus Jättipalsamit pois puronvarresta. Neutraali Toimenpiteet 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Muu ehdotus Reitti Kannelmäestä  Keskuspuiston virkistysaluuelle Hakuninmaan tai 
Minunnevan läpi tulisi varustaa opastein. Siellä voi harhailla  tuntikau-
sia omakotitalojen välissä kun yrittää päästä Paloheinään tai Pikkukos-
kelle. En tarkoita nyt puiston sisäistä opastusta joka on verraten hyvä. 
Tarkoitan sitä kävelyreittiä jolta pääsee sinne.Kaikki eivä aja autolla 
Paloheinän pihaan vaan jotkut jopa tulevat kävellen lähilaueilta. Esim 
Maununevassa polut  ja kävelytiet menevä sikin sokin ja tietä virkistys-
alueelle on vaikea löytää ja kaikki omakotitalot näyttävät samoilta. Tu-
lee pitä lenkki jo ennenkuin pääsee virkistyaleelle. 

Neutraali Toimenpiteet 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Puustoa, jota ei enää oikein voi metsäksi kutsua. Toivottavasti ei rai-
vata enää. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Ei ramppeja, ei ainakaan Kehä kakkosta Neutraali Luonnonympä-
ristö 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

metsäpolut ja metsäalue asutuksen keskellä Neutraali Luonnonympä-
ristö 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Hakuninmaan, Maununnevan viheralueet - säilytetään ne Neutraali Luonnonympä-
ristö 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Esikoisenpuisto jossa tällä hetkellä pieni hiekkakenttä ja hiekkalaa-
tikko.toivoisin kuntoiluvälinepistettä tänne tai johonkin hakuninmaan 
lähistölle 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Turvaton paikka Kaukana asutuksesta Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Turvaton paikka Pimeä hoitamaton ja harventamaton ryteikkömetsä Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Tärkeä viheralue Entinen lenkkialue. Positiivinen Parasta alueella 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Tärkeä viheralue hiekkapolku ja metsäalue Positiivinen Parasta alueella 

HAKUNIMAAN 
PUISTO 

Virkistäytymisen paikka Oman kodin piha ja ympäristö Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Helene Schjerf-
beckin puisto 

Suosikkipaikkani alueella Kivan oloinen ulkoilualue vaikka vielä kesken. Toivottavasti tästä tulee 
upea! 

Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Suosikkipaikkani alueella Kaunista luontoaluetta keskuspuiston kupeessa Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Suosikkipaikkani alueella Mielenkiintoinen, uusi puisto, jota rakennetaan parhaillaan. Alue 
muuttuu koko ajan ja sitä on mielenkiintoista seurata. 

Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Suosikkipaikkani alueella Kivat ulkoilumaastot kesällä ja talvella. Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Suosikkipaikkani alueella vielä jäljellä olevaa koskematonta ja kaatamatonta metsää Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Suosikkipaikkani alueella Odotamme mielenkiinnolla puistoalueen valmistumista Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Suosikkipaikkani alueella Ihana alue käydä koiran kanssa lenkillä. Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Suosikkipaikkani alueella Isot odotukset kuninkaantammen alueen kanssa. upea luntoalue. Toi-
von roskiksia että luonto saadaan pidettyä siistinä 

Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Suosikkipaikkani alueella Ihania luonnonmukaisia kallioalueita, metsää ja kuitenki helppo liikkua Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Suosikkipaikkani alueella Hieno suunnittelu Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Suosikkipaikkani alueella Avaraa ja viihtyisää puistoaluetta ulkoilla koiran ja lasten kanssa. Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

uuden havinaa mutta luontoa säästetty ihanasti Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Se on avattu, erittäin valoisa, viihtyisän näköistä hulevesirakennelmaa, 
kutsuu viettämään aikaa varsinkin kun valmistuu. Paljon viihtyisämpää 
kun muut lähialueen puistikot joihin ei tule auringonvaloa juuri lain-
kaan isojen puiden takia 

Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Toivottavasti metsäaluetta ei rakenneta liikaa, jotta luonnonmukai-
suus alkuperäisine kasveineen ja eläimineen säilyisi. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Helene Schjerf-
beckin puisto 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Toivoisin että aluetta kehitetään viihtyisämmäksi Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Täällä käytiin mustikassa viime vuonna Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Puistoa rakennettaessa kaadettu vanha upea metsä ja jäljellä tuulinen 
aakea, ankea aukio. lopputulos surkea 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Aluetta on raivattu jo aivan liikaa; Hämeenlinnanväylän melu tulee si-
sälle kotiin enemmän kuin aiemmin. H. Shjerfbeckin "puisto" kaadet-
tiin kolme vuotta sitten eikä paikalle ole saatu muuta kuin kolme räi-
keänväristä siltaa. On masentavaa, että 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Muu ehdotus Hieno metsäalue ja kosteikko pilattiin rakennetulla puistolla. Ennen 
lapset rakensivat tuolla havumajoja, ihmiset ulkoilivat metsäpoluilla, 
keräsivät marjoja ja sieniä  ja ulkoiluttivat koiria. Kosteikko esti tulvat 
ja metsä suojeli yhtenäisyydellään itseään myrskytuhoilta. Nyt on yli-
leveitä teitä, keinotekoisia ojia, isoja aukeita paikkoja, joiden keskellä 
muutama yksittäinen puu hyvin alttiina jopavuotisille myrskyille. Itses-
tään huolta pitävä luonto on siis hävitetty, hoitoa vaativaa nurmikkoa 
ja koristekasveja tilalle. Viihtyisyys vähentynyt merkittävästi. 

Neutraali Toimenpiteet 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Muu ehdotus Helen Scerfbeckin puiston rakennustyön aikana tulisi paremmin ottaa 
huomioon nykyiset asukkaat, jotka jo käyttävät puiston aluetta. Ra-
kennustyön aika on monta vuotta. Puistossa ei ole yhtään penkkiä 
tms.  Myöskään latuja ei vedetty viime talve 

Neutraali Toimenpiteet 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Muu ehdotus Alueen voisi säilyttää luonnonmukaisena. Neutraali Toimenpiteet 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Muu ehdotus Helene Schjärfbeckin puiston rakentamisella on pilattu hieno luonnon-
tilainen metsäalue, jossa alueen asukkaat ulkoilivat ja liikkuivat!! Ty-
peryyksien huippu ja rahan haaskausta!!! 

Neutraali Toimenpiteet 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Muu ehdotus Scherfbäckplatesen synnerligen misslyckad konstruktion! Fin skog har 
skövlats, trevliga grusvägar gförstörts och i stället yggs alltför breda 

Neutraali Toimenpiteet 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
vägar och  stället har urbana totalt osmakliga konstruktioner. I stället 
för att slösa skattebetalar 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Muu ehdotus Helene Scherfbäckin puisto on täyttä luonnon ja rahan haaskausta. Oli 
järkytys huomata pienen metsän ja metsän keskellä olleen lenkkipo-
lun kadonneen. Uusi puisto on kertakaikkisen teennäinen värikkäine 
siltoineen ja täysin tarpeeton. Puiston t 

Neutraali Toimenpiteet 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Metsä, Hakunimaan metsien luonto pitäisi säilyttää. Yliampuva ja 
ruma Helen Scherbekin puisto on luonno0n irvikuva ja vähentänyt ih-
misten kiinnostusta ja liikkumista Hakuninmaan metsissä ja poluilla.  
Ymmärrän kyllä hulevesialtaiden tärkeyden 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Entinen metsä, jonka puisto nyt on pilannut, euhän tuota voi enää 
korjata 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Tämä Helene Sjerfbeckin "puisto" on aivan järkyttävän kamala paska. 
Entinen tunnelmallinen metsäpolku hakattiin auki ja lisättiin jotain 
grynderien väsäämiä soramontullisia ojia ja keinotekoisia hyttyslampia 
jossa n. 5 senttiä vettä. Taas ke 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Tärkeä kohtaamispaikka toivottavasti tulee kiva puisto missä kiva kohdata. penkkejä ja pöytiä 
yms 

Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Tärkeä kohtaamispaikka Toivon, että tulevaisuudessa Helen Schjerfbeckin puistosta tulee asuk-
kaiden kohtaamispaikka. 😊🎭🎶 

Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Tärkeä kohtaamispaikka Toivon, että tulevaisuudessa Helen Schjerfbeckin puistosta tulee asuk-
kaiden kohtaamispaikka. 

Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Tärkeä viheralue Odotan innolla tämän rakennetun puistoalueen valmistumista Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Tärkeä viheralue Toivon että tähän rakennetaan miellyttävä puistoalue vesistöneen ja 
alueelle sadaan riittävästi roskikiksia jotta saadaan luonto pidettynä 
puhtaana 

Positiivinen Parasta alueella 

Helene Schjerf-
beckin puisto 

Tärkeä viheralue Entinen luontoalue, nyt tuhottu ja tilalle tulee kallis puisto Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Helene Schjerf-
beckin puisto 

Tärkeä viheralue luonnon vesineen,siltoineen,kasveineen kunhan valmistuu Positiivinen Parasta alueella 

Honkasuonpuisto Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Honkasuolla pääsee kosketuksiin suoluonnon kanssa kaupungissa, jo-
ten sitä ei pitäisi ojittaa, harventaa tai muuten muokata. muokata. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

HÅKANSBERG Suosikkipaikkani alueella Kaunis rauhallinen paikka. Lisänä historialliset juoksuhaudat. Positiivinen Parasta alueella 
HÅKANSBERG Hieno maisema tai nä-

kymä 
Vanhoja linnoituksia Positiivinen Parasta alueella 

HÅKANSBERG Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Juoksuhautoja Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

HÅKANSBERG Muu ehdotus Juoksuhautoja pitäisi puhdistaa vesakoista ja ajan kuluessa kerty-
neestä maa/kasvimassasta. 

Neutraali Toimenpiteet 

Hämeenlinnanväylä Muu ehdotus Hämeenlinnanväylän ympärivuorokautinen liikennemelu on ympäris-
töhaitta, joka aina vaan on ratkaisematta ikivanhoista lupauksista huo-
limatta.  Voisiko Helsingin kaupunki herätellä valtion edustajia ryhty-
mään vihdoinkin toimenpiteisiin. 

Neutraali Toimenpiteet 

Hämeenlinnan-
väylän lähivirkistys-
alue 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Lasten leikkipuisto aivan tonttimme takana Positiivinen Parasta alueella 

Hämeenlinnan-
väylän lähivirkistys-
alue 

Muu ehdotus Runonlaulajan ja Sorolantie välissä oleva leikkipaikka on Malminkarta-
non ja Hakuninmaan nuorten ryyppypsikka: pulloja, tumppeja, huu-
toa, postilaatikoiden puiden rikkomista, paukuttelua. 

Neutraali Toimenpiteet 

Hämeenlinnan-
väylän lähivirkistys-
alue 

Turvaton paikka Moottoripyörät ja joskus autotkin ajavat suoraan leikkipaikan vieritse 
kevyen liikenteen väylää, poikkiliikenne pitäisi estää paremmin ja leik-
kipaikka aidata. 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Hämeenlinnan-
väylän lähivirkistys-
alue 

Turvaton paikka Nuoriso tulee juopottelemaan ja ajamaan mopillaan! Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Hämeenlinnan-
väylän lähivirkistys-
alue 

Tärkeä kohtaamispaikka Sopiva paikka lapsille, mutta ei nuorison juopottelupaikka!! Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Mahtavat terijoen salavat, jotka myös lasten suosikit leiklipaikkoina. Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Mätäjoen varrella on mukava ulkoilla. Luonto on lähellä. Samalla ret-

kellä näkee ulkoilijoita, ratsastajia, on kuntoilupaikkoja ja linnunlaulua. 
Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Mätäjoki, kävely-fillaritie, talvella hiihto, lintuja, ei liikenettä, joen toi-
sella puolella pellot ja hevostalli 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Tykkään vaan Mätäjoen ympäristöstä . Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Hyvät lenkkipolut ja muitakin ihmisiä Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Malminkartanon alueella on vanhoja puita ja kaunis metsikkö. Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Mukava ja rauhallinen alue liikkumiseen ja ajanviettoon. Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Mukava nurmialue oleskella. Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Kaunis luonto, rauhallisuus. Kuin olisii maalla, mutta silti vartin juna-

matkan päässä keskustasta. 
Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Peltomaisema hevostallien lähellä Mätäojan kainalossa, ihan kun 
maalla olisi. 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella avoimet maisemat, luonto, hevoset, omenapuutarha, vanha kartano Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Beautiful area with the "river" and trees, slightly unkept look is per-

fect 
Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Karmeasta karsimisonnettomuudesta huolimatta ainutlaatuinen mai-
sema pesimälintuineen. 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Kaunis alue, missä luontoa ja lintuja. Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Joki. Avara ympäristö ja rauhallinen feelis Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Joki, pelto, hevoset Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Keväästä syksyyn pyöräilen valitsemalla reittini Kaarelassa puistojen ja 

vihreiden alueiden läpi. Suosikkipaikkani on avoin peltomaisema mä-
täjoen varrella, joilla hevostallin hevoset kirmaavat. 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Kaunis hoidettu puistoalue, mukava lenkkeilyyn jokaisena vuodenai-
kana, joki antaa oman viehätyksensä, sopiva kävelyyn, fillarointiin 
sekä oleskeluun, voi, tilaa harrastaa pelejä ja leikkejä, sopii kaikille 
vauvasta vaariin. 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Ihana rauhallinen paikka, silta joka ylittää mätisen yliopiston viljely-

palstojen keskivaiheilla ja siitä sitten mäkeä ylös malminkartanon 
omenatarhoille. 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Pieni silta mätiksen yli, viljelypalstojen kohdalla ja siitä mäki ylös ome-
natarhoille 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Kallioinen metsikkö, kivat viljelypalstat, ratsastustalli, mätäoja ( sata-
kielet, liejukanat ym), pelto-ja polkualue ratsastustallin eteläpuolella( 
ihana koirien ulkoilupaikka) 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Luonto. Juhannuskallion metsä, Mätäjoen linnut. Koko Mätäjoen ym-
päristö viheralueineen ym. on minulle tärkeä paikka lenkkeilyyn, ren-
toutumiseen jne. 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Cute little forest with full of flowers in the spring Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Kaunis vehreä ja rauhallinen alue. Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Lenkkipolun vartelta voi seurata tallin elämää Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Suhteellisen luonnollisen näköisten niityt tuovat vapauden tunnetta 

kaupunkiin. 
Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Hieno niittymaisema jossa näkee hevosiakin. Siellä liikkuminen ren-
touttaa oloa. 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Vanha metsä ja kalliot ja ainutlaatuinen luonto. Olen nähnyt jopa 
mäyrän kerran tuolla. Mätäoja on kauneimmillaan tuossa palstoille 
mentäessä. Palsta-alue on myös ihana ja ratsutalli luo tunnelmaa. Pi-
dän myös jättäristä ja siitä metsästä 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Ihana ainutlaatuinen luonto. Viimeksi eilen vein vieraat kävelylle. 
Vanha metsä ja kalliot. Mätäoja ja palsta-alue. Omenatarha.Hevostalli 
ja maastossa ratsastus. Kerran polulla tuli mäyräkin vastaan. 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Mukava kallio. Käydään oerheen kanssa usein. Tulee tunne kuin olisi 
päässyt kauas kaupungin melusta. 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Ympäri vuoden kaunis metsä jonne on kiva poiketa kävelyllä, tehdä 

retki lasten kanssa tai järjestää juhlat. Maalaismainen ympäristö met-
sän ympärillä myös eheä ja virkistävä sellaisenaan. Epäkohta ainoas-
taan epäsiisti Tallin ympäristö 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Kaunis ja monimuotoinen metsä jonne voi mennä rentoutumaan, las-
ten kanssa retkellä tai vaikka järjestää juhlat. Metsää ympäröivät pel-
lot ja palstaalueet ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Ainoa epäkohta on 
ilmeeltään epäsiisti hevostallin al 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Suosikkipaikkani alueella Kartanon metsä on satumainen. Sinne voi poiketa rentoutumaan kä-
velyllä,  tehdä retken lasten kanssa tai järjestää juhlat. Pellot ja muu 
vehreä ympäristö tärkeä osa kaunista ja monipuolista metsää. Ainoas-
taan hevostallien epäsiisteys maisem 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Alue, jossa ulkoilen eni-
ten 

Hyvät lenkkeilymaastot Neutraali Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

Laaja niittyalue jossa näkee hevosia. Koko Mätäjoen alue Malminkar-
tanon ja Kannelmäen välillä. 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

Peltomaisemassa Mätäjoen varrella on mukava ulkoilla Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

Rauhaa, kallioita, mäkeä, kaunista puustoa Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

Maalaismaisema, peltoa ja hevosia laitumella Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

Keväisin Malminkartanon omenatarha on kukkiessaan upea näky Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

satumaista luonnon maisemaa Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

omenapuutarha ja vanha kartano talleine. Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-

kymä 
Uskomaton vehreys ja villi viidakkomainen tunnelma. Soliseva joki ja 
upea linnunlaulu. Luonnonmukaisuus, ei tunnu että ollaan kaupun-
gissa. 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

Ihana jokumaisema ja villiä luontoa jokilaaksossa. Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

rauha, maalaismaisema keskellä kaupunkia. Tilan tuntu. Luonto. Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

Maatalouden aika aistittavissa, hevostalli taustalla, selkeästi rajautuva 
alue. 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

The peace and quiet and the nature, and the stable with the horses. 
All of the areas around Mätäjoki are awesome! 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kiva pieni kallio, keväällä erityisen kaunis, kun valkovuokot kukkivat. 
Nyt harmittaa, kun jotkut virittävät sinne keinuja  ei ole mikään leikki-
puisto. 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kiva pieni kallio, yleensä rauhallista, ellei joku hiton pyöräilijä ole tääl-
läkin. 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

Virtaava vesi, joen päälle kaartuvat puut, jokilaakson vehreys ja rau-
hallisuus. 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kaunis metsätilkku, jota ei ole pilattu liialla hoitamisella Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

Hieno panoraama Kannelmäkeen pellon ylitse. Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

Hevoshaka hevosineen on rentouttava näky Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Mätäjoen voisi ruopata ja kunnostaa ojasta todelliseksi virtaavaksi 
joeksi! 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Voi syöttää lintuja Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Mätäjoen ympäristö  koko aisuudessaan tarjoaa luontoelämyksiä. Positiivinen Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
KAARELANPUISTO Luontoelämyksiä tarjoava 

paikka 
Ihana metsätilkku. Positiivinen Luonnonympä-

ristö 
KAARELANPUISTO Luontoelämyksiä tarjoava 

paikka 
Kartanonmetsä omenatarhoineen Positiivinen Luonnonympä-

ristö 
KAARELANPUISTO Luontoelämyksiä tarjoava 

paikka 
Olemme vasta muuttaneet alueelle, ja koko Mätäjoen alue, ratsutallin 
ympäristö, omenatarha ym ovat olleet iso yllätys luonnon monipuoli-
suudellaan. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Mätäjoki ympäristöinen on upea luonnoltaan, mutta  tarvitsisi kunnos-
sapitoa. Joki on melkein kasvanut umpeen, ja sen pohjassa on run-
saasti roinaa. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Mätäjoen rimpi tarjoaa suojapaikkoja vesilinnuillekin, joita on aikaista 
enemmän Päijännejuoksutuksen ansiosta. Rantapöheikköjen raivaus 
oli karhunpalvelus. Mätäjokifestivaali pitäisi järjestää vasta pesintä-
kauden päätyttyä elokuussa poi 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Ihana jalavametsikkö jossa aina lintuja, satakieliä tai vesilintuja joessa. 
Kapeampi ja mutkitteleva polkuvaihtoehto on viihtyisä. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Tarkoitan Malminkartanon puoleista metsää. Satakielen  pesimisalue. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Haluan katsella ikkunasta mahdollisimman luonnonmukaista maise-
maa. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Kartanon ympärys omenatarhoineen on sellaisenaan miellyttävän rau-
hallinen paikka. Vanhoja ja kuolleitakin puita pitäisi voida säilyttää jos-
sakin.  Arkijärkikin sanoo, että autot ovat tappavia useammin kuin 
puut. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Tarkoitan Mätäjoen Kannelmäen puoleista kohtaa, missä on asutusta. 
Siitä onkin pusikkoa poistettu. Tarkoitan saman asian ylläpitoa. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Mätäjoen ympäristöä siistittävä, tehdään siitä kunnon virtaava joki ul-
koilualueineen! 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

mutta ilmeisesti risut tarvitaan siellä olevien lintujen ja hyönteisten 
vuoksi 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 



 
KAARELAN ALUESUUNNITELMA, ASUKASKYSELY 2018 53 

 

Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
KAARELANPUISTO Muu ehdotus Mätäjoen alueella on kaislikkoa ja muuta kasvillisuutta niin paljon, 

että linnut poikasineen eivät pääse liikkumaan. Joki kasvaa umpeen, 
jos ei ryhdytä poistamaan kaislikkoa. APUA! 

Neutraali Toimenpiteet 

KAARELANPUISTO Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Ei enää tahallisia tai tahattomia karsintoja Mätäojan varrella Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

En tiedä miksi tätä kutsutaan, mutta ihanalta se näyttää ja luonnonti-
lassa tuntuu olevan 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Mätäjokea tulee kehittää yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa jotta 
luontoarvot säilyy. Yhteistyö kaupungin eri osalpuolten kanssa taat-
tava. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Mätäjoen alue. Se  on kaikkea: peltoaluetta, vesistöä ja vapaata niit-
tyäkin. Peltoaluetta voisi hyödyntää paremmin. Auringonkukkapelto, 
sokerihernealue tms. kaikkien kuntalaisten iloksi, jos pellot kuuluvat 
Helsingille. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Voisi pellon reuna-alueella olla matalia puita. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Mätäjokea voisi kehittää,veden juoksutusta lisätä ja ryteikköä siistiä Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Mätäojaa voisi ruopata auki, että vesi näkyisi. Kesällä ei edes tiedä, 
että siellä kulkee vesi. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Mätäojaa ja sen rantoja voisi paikoitellen raivata, tällä hetkellä ympä-
ristö ei ole kovin viihtyisä. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Olen usein miettinyt, onlisiko järkevää ruopata Mätäojaa syvem-
mäksi?  Onko mahdoton ajatus, että Mätäojasta kehitettäisiin esimer-
kiksi taimenen kutujoki? 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
KAARELANPUISTO Muu luontoympäristö, 

jota toivoisin kehitettä-
vän 

Lisää penkkejä ja roskakoreja, polkuja isommiksi, talvikunnossapitoa. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Ei anneta lupiinin levitä! Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Turvaton paikka Ulkoilureitillä vähän kävelijöitä, juuri viime viikolla joku ryöstettiin pai-
kalla puukolla uhaten. 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

KAARELANPUISTO Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Mätäjoen ympäristöä voisi avata ja siistiä. Olisin itse valmis osallistu-
maan talkoisiin. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Mätäjoki. Liikaa pusikoita Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Mätäjoen mutkan pajukkoa voisi ehkä vähän harventaa - toki huomi-
oiden mahdolliset paikalla viihtyvät eläimet 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

voisi hiukan karsia, koska kyseessä kuitenkin korkeampi paikka josta 
olisi varmasti näkymiä 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Pelto Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Hieno silloin, kun on ollut istutettu; auringonkukkia, ohraa (?) tms. Va-

litettavasti nämä alueet eivät viime vuosina ole olla hienossa kasvatus-
käytössä. 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Kartanonmetsä omenapuutarhoineen Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Kartanon metsä Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue avoimet niidyt Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Luonnollinen tulvatasanne. Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Upea lehto jossa isoja ja vanhoja puita. Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Upea lehto jossa vanhoja puita ja paaljon lintuja. Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Mätiksen rannat, erityisesti tämä pellon puoli ja tämä luonnontilainen 

osa mätiksestä 
Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Mätiksen alue Kartanonhaan reitti hevostalleille. Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Pelto/joen ranta Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Koko jokilaakso Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Mätäjoen puisto on alueen kruunu. Lisää viihtymispaikkoja myös oma-

kotialueen asukkaille 
Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Kartano ympäristöineen, kallioineen, puistoineen, Mätäjoen rannat ja 
rimmet. 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Kartanonmetsä Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Upea lehto jossa esim. todella vanhoja vaahteroita. Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Kallion yli ja metsän läpi kulkee ihana ulkoilureitti. Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Tärkeä viheralue Mätäjoen alue kokonaisuudessaan. Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Virkistäytymisen paikka Ulkoilen Mätäjoen ympäristössä ja kesällä jatkan pyörällä kohti kes-

kuspuistoa ja Vantaan jokea. 
Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Virkistäytymisen paikka Ulkoilu töiden  rentouttaa ja piristää. Tabletilla oli vaikea piirtää, 
mutta Mätäjoen ympäristö on ykkösmesta ja  kesällä matka jatkuu fil-
larilla  pidemmällä  Vantaan joen varrelle ja takaisin. 

Positiivinen Parasta alueella 

KAARELANPUISTO Virkistäytymisen paikka Ratsutallin hevoset Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Virkistäytymisen paikka Mätäjoen ympäristö ”keidas Malminkartanossa” Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Virkistäytymisen paikka Piknikillä Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Virkistäytymisen paikka hevoset Positiivinen Parasta alueella 
KAARELANPUISTO Virkistäytymisen paikka Metsän ja kukkulan yhdistelmä on lyömätön. Lähialueen helmi! Positiivinen Parasta alueella 
Kaarelanraitti Luontoelämyksiä tarjoava 

paikka 
Juoksuhautoja Positiivinen Luonnonympä-

ristö 
KAARNAPUISTO Metsä, jolle ei tule tehdä 

hoitotoimenpiteitä 
Hienoa, että Malminkartanossa on edes pieni luonnontilainen metsä. 
Metsässä oleva lampi kaipaa kuitenkin puhdistamista jätteistä, jos sitä 
ei ole tehty jo. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
KAARNAPUISTO Tärkeä viheralue Fint med den lilla parken, gräset klipps dock för sällan Positiivinen Parasta alueella 
KALANNINPUISTO Suosikkipaikkani alueella Vehreä alue ison tien ja talojen välissä. Lähellä kotia. Positiivinen Parasta alueella 
KALANNINPUISTO Suosikkipaikkani alueella Kun kaipaan metsää, kävelen tänne. Positiivinen Parasta alueella 
KALANNINPUISTO Muu ehdotus Meluaitaa tulisi jatkaa kannelmäen liittymän jälkeen. Hakuninmaan 

asukkaat elävät todella kovassa melussa. 
Neutraali Toimenpiteet 

KALANNINPUISTO Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Viheralue, kaipaisi vain hiukan hoitotoimenpiteitä Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KANNELKALLIO Suosikkipaikkani alueella Antinniitty: vanhaa peltoa, joka nyt on saanut uutta käyttöä yhteisö-
puutarhan myötä.  Kannatettava idea!  Toivottavasti saa jatkoa ja täs-
mentää vielä lisää aluetta.  Vaatisi hieman lisää panostusta mm. ruo-
hon leikkauksen osalta.  On selkeä 

Positiivinen Parasta alueella 

KANNELKALLIO Suosikkipaikkani alueella Mukava reitti juna-asemalle. Tämä paikka on noussut koska siellä nyt 
sijaitsevat ne kivat jumppatelineet parissakin kohdassa 

Positiivinen Parasta alueella 

KANNELKALLIO Suosikkipaikkani alueella Siellä on vanhoja puita, kuusia, mäntyjä, koivuja ja siellä on vielä pala-
nen "entistä elämää", juoksuhautoja, kallioita, monenlaisia kukkia, 
kasveja. Se on tarpeeksi iso antamaan metsän tuntua, tuoksua, pol-
kuja.. Siellä sielu lepää, siellä 

Positiivinen Parasta alueella 

KANNELKALLIO Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kävelyreitti asemalle/kirjastoon kulkee komean metsän läpi. Luonto 
on monipuolinen ja iäkäs. Vanhat juoksuhaudat ovat myös hienoja 
vaikkakin pelottavan huonokuotoisia. 

Positiivinen Parasta alueella 

KANNELKALLIO Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Mäen päällä kulkeva ulkoilureitti on mukava Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

KANNELKALLIO Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Monimuotoisuutta. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KANNELKALLIO Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Metsä polkuineen on itsessään kaunis ja tervetullut "raja" kahden 
ikään kuin erillisen asuinalueen välissä. Tarkoitan metsäkaistaletta 
joka sijoittuu n. Kannelmäen terveysaseman ja Kanneltie 6:n väliin ja 
jatkuu siellä kauppakeskus Kaaren suuntaan. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KANNELKALLIO Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Ei saa tehdä mitään,monimuotoisuutta. Neutraali Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
KANNELKALLIO Metsä, jolle toivon hoito-

toimenpiteitä 
Metsään voisi istuttaa lisäkin puita, ja hoitaa sitä että olisi tuoreem-
man näköinen. Kuitenkin luonnollisuus säilyttäen! Ei liikaa valoja tms. 
"ihmisen tuomaa" 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KANNELKALLIO Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Alue on roskainen, roskikset kävelyreiteillä ovat likaiset ja usein täy-
den, kulkureitit "koirankakassa". 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KANNELKALLIO Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Hoitamaton tienvierus lahopuineen on arvokas. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KANNELKALLIO Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Nykyisellään Antinniityn alue jää vähäiselle käytölle. Toivoisin alueelle 
penkkejä. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KANNELKALLIO Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Esimerkiksi petankki tai mölkkykenttä ruohottuneen hiekkakentän ti-
lalle 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KANNELKALLIO Tärkeä viheralue Tärkeä puistoalue erottamassa ja yhdistämässä eri aikakauden asuin-
alueita - alueen keuhkot - lisää kivoja persoonallisia penkkiryhmiä 

Positiivinen Parasta alueella 

KANNELKALLIO Tärkeä viheralue Kantsulaisten lähiluonto Positiivinen Parasta alueella 
Kartanokaaren 
puisto 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Sekametsäinen puisto on hyvä suoja Vihdintien melulta ja saastalta, 
mutta sinne voisi tehdä polun, josta jalankulkija pääsisi vanhan malmi-
nakrtanontien poikki koirapuiston ja bensa-aseman luota suoraan S-
Marketin suojatien kohdalle. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Kartanokaaren 
puisto 

Tärkeä viheralue tärkeä viheryhteis Positiivinen Parasta alueella 

Kartanokaaren 
puisto 

Tärkeä viheralue yhtys viheralueiden välissä Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Monipuolinen, rauhoittava luonto Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Lampi ja joki, haittana kesällä hanhet, jotka saisi listiä, nyt ne sotkevat 

paikat ja ovat jopa uhkaavia jos kulkee nurmikolla liian lähellä niitä. 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kaunis paikka, joka on säilynyt rakentomattomana. Kiva lisä muuten 
tiiviisti rakennettuun ympäristöön. Täällä mieli ja sielu lepää! 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Vesi, puuistutukset ja kaikki raitteja käyttävät asukkaat. Miellyttävät 

maastonmuodot, palstaviljely, kaupunkiluontoa parhaasta päästä, li-
sää penkkejä joihin voi jäädä katselemaan ohikulkevia. Pieniä leikki-
paikkoja lapsille - soluja, joihi 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Hyvät ulkoilureitit ja laaja ja valoisa Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella kaunista. paikka voisi olla missä vain maailmalla. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Hyvin viihtyisä alue ulkoilla. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Joki ja sen varrella liikkuvat eläimet, etenkin linnut. Vehreys, nurmi-

kenttä oleskeluun, palsta-alue ja vanhat lehmus- ja koivukujat hiekka-
teitä reunustamassa. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kaunis jokialue ja runsaasti eläimiä, etenkin vesilintuja. Laaja nurmi-
kenttä oleskeluun, palsta-alue, kauniit lehmus- ja koivukujat reunusta-
massa hiekkateitä. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Joki, luonto/vesilinnut ja luonto ympärillä. Laiturikin on ok Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kaunis luonto, linnut ja puisto kaupunkialueella. Lisäksi se, että puisto 

on asukkaiden käytettävissä piknik-käyttöön ja vaikkapa jalkapallon 
pelaamiseen, 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Ihana paikka ulkoilla, picnic, auringonotto Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Mukava alue oleskella kauniina kesäpäivänä. Kentällä voi pelata jalka-

palloa, ottaa aurinkoa tai vaikka lenkkeillä lähimaastoa koiran kanssa. 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Ihana näköala Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Suuri viheralue ja pieni lampi. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella iso viheralue ja "lampi" Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Iso viheralue ja joki. Paikka levähtää keskellä kaupunkia. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Ihana luonnonläheisyys, vehreys, kaunis vesistö ja ihana iso nurmi-

kenttä 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Mätäjoki, linnut, hyvät kävelytiet molemmin puolin jokea, penkit. Mai-
seman avaruus. 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Penkki mukavassa ilta-auringossa istua lukemassa ja katsomassa tou-

hua agilitykentällä. 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Ihana puistoalue Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kartanonhaka on oivallinen kesäjumppapaikka. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Avaraa tilaa, luontoa, joki, lintuja. Voi pelata, ottaa aurinkoa, hiihtää Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kaunis luonto ja hyvät liikuntamahdollisuudet. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kiva ulkoilualue Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Mukava lenkkeily- ja piknikpaikka. Mahdollisuus ruokkia sorsia. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Olen tehnyt Mätäjoen rannoilla ja ympäristössä kävelylenkkejä jo pa-

rin vuoden ajan säännöllisesti ja erityisesti aamuisi, jolloin alueella ei 
liiku juuri ketään. Mätäjoen ympäristö Malminkartanon rajalta Kona-
laan asti on vain niin hieno k 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Vehreys,a avaruus, liikunta ja urheilumahdollisuudet sekä Mätäjoki 
festari. Täällä voisi järjestää useamminkin ohjelmaa. Koko Mätäkoen 
varsi on mielestäni viihtyisää ullkoilialuetta. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Linnut ja luonto. Puistomaisuus. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kaunis kävelyreitti Mätäjoen varrella. Tässä kohtaa myös kiva istus-

kella nurtsilla. 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Isot nurmialueet ja veden (joen) läheisyys ihanteellisia rentoutumi-
seen ja oleskeluun. Mätäjoen ympäri menevä kävelytie on erittäin tär-
keä lenkkeilylle. Yleensä luontomainen, rauhallinen ympäristö kau-
pungin keskellä on upea. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Mätäojan varsi, vaihteleva luonto lähellä asutusta Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Rutiådalen i sin helhet är en underbar plats för alla sorter av rek-

reation. Mångsidg naturmiljö  varvas med anlagd park på ett lyckat 
sätt 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kiva puisto. Veden äärellä. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Harvinainen puistoalue vesialueineen. Alueen luonto on myös ainut-

laatuinen Helsingissä. Mätäjoen kunnostusta pitäisi jatkaa. 
Positiivinen Parasta alueella 



 
KAARELAN ALUESUUNNITELMA, ASUKASKYSELY 2018 60 

 

Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Mätäjoen ruohokenttä ja sen lähiympäristö on kaunista ja viihtyisää 

aluetta ulkoiluun sekä yleisesti vain ulkona oleskeluun 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Tykkään siitä, että vaikka asun Helsingissä on lähellä puistoalue, jossa 
voi ulkoilla. Eli lenkkimaastot lähellä! 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Penkki ilta-auringossa lukea tai agilityä katsellen Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kauniit avarat näkymät, vesilintuja, muita ulkoilijoita Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kaunis luonto ja kaupunkipuisto. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Koko Mätäjoen laakso on todella kaunis ja sitä mielestäni tulisi mah-

dollisimman paljon suojella rakentamiselta. Siksi mm. maneesin tulisi 
olla mahdollisimman huomaamaton ja ehdottomasti ajatuksille läpi-
ajosta. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Iso helposti saavutettava viheralue jossa on monenlaista väkeä, itse 
käyn lenkkeilemässä mutta liikkeellä on lapsia, aikuisia, nuoria ja van-
hoja mikä tekee alueesta elävän. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Erilaisten lintujen pesiminen kesäaikaan, veden läheisyys yleensäkin Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Monenlaiset linnut pesivät kesäisin, yleensäkin veden läheisyys Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Hieno luonnonläheinen puistomainen paikka Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kaupunkimainen puistoympäristö veden äärellä. Helppo saavuttaa ja 

kohtuullisen siisti. 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Joki ja puisto, paljon tilaa istuskella. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Ihana joenvarsi viettää kivaa kesäpäivää ja tarkkailla lintuja. Hanhet 

kyllä sais häätää nurtsikentältä. 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Alueelta löytyy useita erilaisia ympäristöjä.  Vesi, rannat, vesieläimet, 
peltoja, aukeita, metsiköitä,  vaihtelevia pyöräilyreittejä, talvella hoi-
detut ladut.  Hevostallikin luo oman erityisyytensä. Laajoja hoidettuja 
nurmikoita vapaa-ajan vi 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Mätäjoki ja sen linnusto, avarat viheralueet. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Liikuntamahdollisuudet ja rauhallinen maisema. Positiivinen Parasta alueella 



 
KAARELAN ALUESUUNNITELMA, ASUKASKYSELY 2018 61 

 

Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Ihana joki ja lammikko täynnä erilaisia vesilintuja.  Paljon vihreää puis-

toa, jossa voi pelata pihapelejä, loikoilla ja käydä piknikillä tai lenkillä. 
Jopa hevosia voi nähdä puiston pohjois-osassa. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kesällä ihana piknik kohde, muutenkin viheralue piristää esim. lenk-
keillessä. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Mätäjoen linnusto, avarat ja vehreät maisemat. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Joen suvanto ja ympäröivä niitty. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Viheralueet, joki ja lasten leikkipuisto. Hyvät lenkkimaastot sekä ke-

sällä että talvella. 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Monipuolinen linnusto muuttoaikaan. Hellii valokuvaajaa ☺ Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Katsomme erilaisia vesilintuja. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Jokavuotiset Mätäjokifestarit, upea jokilaakso. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kiva ulkoilla, lukea kirjaa puistossa, pelata ulkopelejä tuttavien/kave-

reiden kanssa 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kaunis puistoalue, jossa on paljon vesilintuja. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Laajat viherlaueet ja joki. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Vehreä ympäristö, ihanat ulkoilumaastot. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kaiken ikäisille, kaksi- ja nelijalkaisille ulkoilijoille kesäinen olohuone. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kaunista luontoa ja lintuja.. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kaunis ympäristö. Avaraa. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kaunis nurmikko, vettä ja avointa maisemaa. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella kunnostettu osuus mätäjoesta on hyvä ja viihtyisä mutta liian suppea. 

koko joki tulisi perkaa risupuista, asukkaat voisivat auttaa kunhan olisi 
suunnitelma ja työnjohto. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella A very pleasant park environment with a lot of people enjoying out-
doors 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Green area, water, water birds, picnic possibility Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Mahtava lasten leikkipaikka Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Mätäjoen linnusto, luonnomaisema, ratsutalli. Positiivinen Parasta alueella 
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KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Mätäjoen linnusto, luonnonmaisema Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kaunis luonto. Siellä voi myös jumpata. Mätäjoen varsi yleensäkin on 

lempiseutuani. 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Luonnollisuus, joki ja ympäristön puhtaus, hiljaisuus Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Koko Mätäojan alue on viihtyisä. Isot nurmet ja toisessa päässä laaja 

niittyalue jossa näkee hevosia. Sopii mainiosti iltakävelyihin. 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella mukava mesta ja mätis rocks Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Mätäojan ympäristö  peltotilkkuineen muistuttaa paljon maalaismai-

semaa paikoitellen. Hieno kävelyreitti, toivottavasti jää sellaiseksi. 
Hieman huolestuttaa Mätäojan tiheiden pensaiden harventaminen, 
ne kun ovat erinomainen paikka satakielien pes 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kesällä mukavan vehreää aluetta ja vesielementti antaa mukavan sy-
käyksen. Paljon tilaa tehdä monia eri asioita. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Kaunis maisema ilta-auringossa Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella kaunis puistoalue ja vesiaihe Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Suosikkipaikkani alueella Mätäjoen varren kauniit maisemat ja hyvät lenkkimaastot. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Alue, jossa ulkoilen eni-

ten 
täältä puuttuu pieniä leikkipaikkaoja - kannattaa huomioida että iso 
osa asukkaista asuu omakotitalossa, jolloin lapset mielellään leikkisi-
vät puistossa välillä 

Neutraali Parasta alueella 

KARTANONHAKA Hieno maisema tai nä-
kymä 

Palstaviljelyalueet ovat kesällä todella upeat. Talvella Vihdintien reu-
namat ovat todella ankeita ja hylätyn oloisia, roskaisia teollisuusalu-
een laitamia. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Hieno maisema tai nä-
kymä 

Koko Mätäjoen varsi on kaunis, kun sitä kävelee, ja sen ympärillä 
avautuu molemmin puolin kauniit, rauhoittavat maisemat. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Hieno maisema tai nä-
kymä 

Upea ulkoilualue - lisää pysähtymispaikkoja, penkkejä ja lasten keinuja Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Hieno maisema tai nä-
kymä 

Se pieni vedenlaskupaikka on upea koska saa kuunella veden solinaa Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Hieno maisema tai nä-
kymä 

Puistomaisuutta. Mätäojan ranta on täynnä erilaisia lintuja. Positiivinen Parasta alueella 
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KARTANONHAKA Hieno maisema tai nä-

kymä 
Suuret ajoväylät ovat suhteellisen kaukana ja alueella on luonnonti-
laista ympäristöä. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Hieno maisema tai nä-
kymä 

Mätäjoen alue on ainoa laatuaan Helsingissä ja siellä asuu paljon eri 
lintulajeja 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Hieno maisema tai nä-
kymä 

vesielementti lähellä sekä kaunoista vehreyttä ja jonkinlaista "Hyde-
Park" tapaista tilantunnetta ja tunnelmaa. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Hieno maisema tai nä-
kymä 

Jossain tässä on Mätäjoen sellainen laiturilta näyttävä puinen leven-
nys. Kutsuu viivähtämään paikalla. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Hieno maisema tai nä-
kymä 

Jossain tässä kohtaaon Mätäjäoen levvennyksessä sellainen puinen 
laiturin näköinen patio, jossa on kiva olla. Tai sen läheisyydessä, pui-
den varjossa. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kaunis maisema veden ja puiston keskellä. Erilaisten lintujen asuinalu-
etta. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Hieno maisema tai nä-
kymä 

Hoidetut viheralueet ja joen/puronvarsi ovat hienoja paikkoja vierailla 
eri vuodenaikoina 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Valkoposkihanhien jätökset haittaavat alueen käyttöä urheilu- ja vir-
kistääytymistarkoituksiin. Onko alue kaupunkilaisia vai hanhia varten? 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Koko Mätäjoen alue on kivaa ulkoilualuetta. Kävelyteillä liikkuukin pal-
jon eri ikäistä väkeä lapsista aikuisiin ja vanhuksiin. Joenvarren kävely-
tiet ovat hyvät myös pyörätuoleilla liikkumiseen.  -- Mätäjoen aluetta 
kannattaa kehittää edelleen. Toisaalta alueen linnusto tarvitsee "kos-
kematonta" ruovikkoa pesimiseen. Luontoseikat otettava siis huomi-
oon myös. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Ekyn koulun suunnasta voisi Mätäjoessa kasvavaa pajukkoa poistaa ja 
jokea leventää kevyellä ruoppauksella. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Ylipäätänsä Mätäjoen ympäristö tarjoaa luontoelämyksiä. Faceboo-
kissa oleva Kannelmäki -ryhmä on avannut silmiäni, miten esimerkiksi 
monimuotoista eläimistö on joen ympäristössä 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Mätäjoen varsi on vehreä ja sen eläimistöä ja kasvillisuutta on mukava 
seurailla ympäri vuoden 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 
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KARTANONHAKA Luontoelämyksiä tarjoava 

paikka 
Kaatopaikka! EI pitäisi olla! Positiivinen Luonnonympä-

ristö 
KARTANONHAKA Luontoelämyksiä tarjoava 

paikka 
Jäänyt kehittämättä. Mikä merkitys tällä on ollut? Vieressä olevasta 
hiekkakentästä tullut kaatopaikka ja autojen paikoitusalue. Surkeaa! 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Ihana ruohoalue, johon voisi tuoda kuntoilulaitteita tms Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Linnuille pesimärauhaa. Toki jonkinlaista hoitoa kai voi tehdä. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

jotain toki tehty mutta saisi varmaan kivan oleskelupaikan, kun hiukan 
selvennetään ja karsitaan 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Muu ehdotus Mätäjoen varteen kivoja, yksilöllisiä grilli/ picnicpaikkoja - asukkaille 
kohtauspaikkoja - paikoissa voisi olla väriteema, muototeema, histo-
riateema? lisää paikallisuutta ja vanhaa tietoa alueen historiasta kai-
ken ikäisille lisää yleissivistys 

Neutraali Toimenpiteet 

KARTANONHAKA Muu ehdotus Grillikatos yhteiskäyttöön (paloturvallinen, omat puut ja välineet) Neutraali Toimenpiteet 
KARTANONHAKA Muu ehdotus Mätäjoki ja etenkin siihen liittyvä joen levike, ns. lintulammikko on jä-

tetty perustamisen jälkeen täysin kunnostamatta ja luonnontilaan ja 
niinollen se on pässyt rämettymään ja lähestulkoon umpeen kasva-
maan. 

Neutraali Toimenpiteet 

KARTANONHAKA Muu ehdotus Mätäjoen yli tulisi rakentaa autotie. Neutraali Toimenpiteet 
KARTANONHAKA Muu ehdotus mätäojan kunnostus, virkistyskäyttöön. (uinti, kalastus, melonta ) Neutraali Toimenpiteet 
KARTANONHAKA Muu ehdotus Mätiksen alueelle olisi kiva saada yleinen WC. Neutraali Toimenpiteet 
KARTANONHAKA Muu ehdotus Sorsien/ lintujen ruokinta kielto kyltti, kytissä voisi myöski kertoa miksi 

esim leipää EI SAA syöttää linnuille ja mikä kelpaa syötettäväksi ( ihmi-
set ruokkivat kiellosta huolimatta ja näinollen linnut kärsivät väärän-
laisen ruokinnan ta 

Neutraali Toimenpiteet 

KARTANONHAKA Muu ehdotus Raknnusvalvonnan naisten julkaisema ylläpito ja korjausopas (en 
muista nimeä oikein) 2016 on loistava analyysi alueen perinneilmeen 

Neutraali Toimenpiteet 
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säilyttämiseksi. Olen haalinut muutaman kappaleen hallitukselle (Kan-
neltie 15), mutta ansiokkaan julkaisun painos on loppu ja nettiversio 
on tuskallisen raskas selata. Eläköön painettu sana! 

KARTANONHAKA Muu ehdotus Mätäjoen varrelle voisi hyvä saada pöydällisiä penkkejä, jotta voisi 
viettää enemmän aikaa nauttien raittiista ulkoilmasta, jos vaikka pitää 
tehdä kannettavalla hommia. 

Neutraali Toimenpiteet 

KARTANONHAKA Muu ehdotus What is this strange little fenced area? Does it have an actual point? Neutraali Toimenpiteet 
KARTANONHAKA Muu ehdotus Kesäisin täällä voisi olla kahvila tai jäätelökioski Neutraali Toimenpiteet 
KARTANONHAKA Muu ehdotus Mätäjoen ylittävälle silalle pitäisi palauttaa kiinteä puomi. Nykyinen 

munalukolla suljettava puomi (avaimia näyttää oleva asiattomilla) on 
jatkuvasti auki ja kaikennäköiset ajoneuvot kulkevat kevyen liikenteen 
väylällä, joka on jalankulkij 

Neutraali Toimenpiteet 

KARTANONHAKA Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

ISOJA opastekylttejä näyttämään ja osoittamaan paikkoja ja kerto-
maan historiasta 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Lisää vettä mätäpuroon. Jotain toimintaa, esim terassikahvila Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Mätäjoen rantapenkereet ovat raivaamisen ja siivoamisen tarpeessa Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Mätäojan ympäristöä Kannelmäen alueella pitäisi ehdottomasti ko-
hentaa. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Alueelle saisi, kesä-kioskin missä vuokrapiste kanoottien, polkuvenei-
den tai suppilaudoille 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 
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KARTANONHAKA Muu luontoympäristö, 

jota toivoisin kehitettä-
vän 

Mätäojan ylittävän kävelysillan alueella on sorsien ja ihmisten "koh-
taamispaikka". Voisiko joen ruopata ja kunnostaa sekä sillan ja penke-
reet korjata. Sillan lähelle jokeen voisi tehdä leveän kohdan ja penk-
kejä sorsien syöttäjille, 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Epämääräistä heinäpeltoa voisi muuntaa niittymäisemmäksi, tai pals-
toittaa viljelyyn 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Toivoisin että joessa olisi mahdollista uida Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Mätäjoen ranta pitäisi siistiä ja kunnostaa, puustoa karsittava, jotta 
joki pääsisi oikeuksiinsa 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Mätäjoen "yläjuoksulle" päin. Nyt se on sellainen umpeen kasvanut 
rämeikkö.  Liiallisen puuston ja peisaiden poisto joen ympäriltä, kun-
nolliset hoidetut väylät molemmin puolin jokea ja riittävä määrä sil-
toja joen ylittämiseen. Polut ja si 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

KARTANONHAKA Tärkeä kohtaamispaikka Kartanoonhaan palstaviljelyalueella tapaa  ihmisiä sekä saa hyötylii-
kuntaa ja satoa. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Tärkeä kohtaamispaikka Koirapuisto, voisi edelleen kehittää. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä kohtaamispaikka Koirapuisto. Toivoisin että niitä olisi alueella enemmän ja että niiden 

huolto olisi parempaa. 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Tärkeä kohtaamispaikka Siellä näkyy paljon nuoria harrastamassa reipasta liikuntaa. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä kohtaamispaikka Laajat ruohokentät mahdollistavat isommat tilaisuudet. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä kohtaamispaikka Maahanmuuttajat pelaavat kesäisin isolla porukalla jalkapalloa harras-

tuksenaan, moni käy perheen kanssa picnicillä. Kaikenikäisiä ihmisiä 
ulkoilee ja tapaa toisiaan täällä, itse lähinnä vietän aikaa omien ystä-
vien kanssa sekä puolison seura 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Tärkeä kohtaamispaikka Koska täällä on mukava viettää aikaa ja edellämainitut asiat jälleen. Positiivinen Parasta alueella 
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KARTANONHAKA Tärkeä kohtaamispaikka Alueella järjestetään joka vuosi Mätisfestarit. Alue on myös liikuntara-

joitteisille mahdollista liikkua. 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Tärkeä kohtaamispaikka Alueen ihmisten kohtaamispaikka ja suosittu tapahtumien järjestämis-
paikka. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Tärkeä kohtaamispaikka puisto missä voi pelataa Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä kohtaamispaikka Koirapuiston läheisyys Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä kohtaamispaikka Suuri ruohokenttä jossa voi järjestää joukkotapahtumia. Voisi hyödyn-

tää enemmän. 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Tärkeä kohtaamispaikka Mätisfestarit joka kesä. Muulloinkin melkein päivittäin ulkoilureitti ja 
kesäisin auringonotto ja piknik kohde. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Tärkeä kohtaamispaikka Laiturilla on kiva katsella vesilintuja. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä kohtaamispaikka Juhlat ja virkistäytymistapahtumat järjestetään täällä. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä viheralue Viljelyspalstoja Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä viheralue Viljelypalsta-alue Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä viheralue Kannelkallio, kortteliviheriöt,  Mätäojan varisi Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä viheralue Kartanonhaan ja Kaarelan koko  puisto-alue, jossa paljon luonnonmu-

kaista maisemaa rakennetun sijaan 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Tärkeä viheralue Miksi tätä nyt nimittäisi, laaja ruohokenttä, lähellä viljelypalstat. Puita. 
Ihana vihreä keuhko  lähellä kotiani. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Tärkeä viheralue Veikkaan, että kyseessä on istutettu puisti, mutta silti se on jo hieno 
metsä, joka on kesäisin täynnä pesiviä lintuja. 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Tärkeä viheralue Futiskenttä ja yleinen viheralue Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä viheralue Vesi kaikissa muodoissaan rauhoittaa. Siksi Mätäoja/ joki tärkeä. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä viheralue Veden  läheisyys. Mätäjokea on hoidettu  hyvin ja aina paranee kun 

pikkupato puretaan ja vaelluskala pääsee nousuun. 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Tärkeä viheralue Joenvarsi Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä viheralue Vähän kaikkea Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä viheralue nurmikettä, pelialue, urheilu- ja vapaa-ajanviettopaikka Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä viheralue ihmisen tekemä, lintujen suosima Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
KARTANONHAKA Tärkeä viheralue tarpeeksi laajat alueet monenlaiseen toimintaan ja ulkoiluun Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä viheralue viljelypalstat Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä viheralue Osittain myös luontoalue. Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Tärkeä viheralue Koko Mätäjoen alue on minulle tärkeä liikkumisessa ja yleisessä hen-

gailussa. 
Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Tärkeä viheralue Mätäjon rannat ja puisto ovat merkittävä alue. Siihen kuuluu kaikki: 
rakennettua puistoa, luontoaluetta, rantaa ... 

Positiivinen Parasta alueella 

KARTANONHAKA Virkistäytymisen paikka kasvit, kukat, hyönteiset ja linnut kauniita Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Virkistäytymisen paikka Puutarhatöissä Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Virkistäytymisen paikka Puutarhan hoitoa Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Virkistäytymisen paikka Laiturilla istuskellen katsella ympäröiviä tapahtumia Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Virkistäytymisen paikka Käyn kävelyllä Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Virkistäytymisen paikka Picnic Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Virkistäytymisen paikka Lintuja tarkkailemalla Positiivinen Parasta alueella 
KARTANONHAKA Virkistäytymisen paikka Agilityä katsellen tai lukien kirjaa Positiivinen Parasta alueella 
Kartanonmetsä Suosikkipaikkani alueella Erittäin hyvät kulkuyhteydet sekä kaunis luonto samaan aikaan.  Toi-

von että tänne ei suunitella lisärakentamista koska  tämä on ihanan 
luonnonläheinen tällä hetkellä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kartanonmetsä Suosikkipaikkani alueella 1. maailmansodan aikaiset linnoitteet ja metsä sekä kävelypolut Positiivinen Parasta alueella 
Kartanonmetsä Suosikkipaikkani alueella Rauhallinen ympäristö. Hyvät ulkoilumahdollisuudet. Positiivinen Parasta alueella 
Kartanonmetsä Suosikkipaikkani alueella Eläkeläisenä toimin , käyn kaupoissa, kirjastossa ym Positiivinen Parasta alueella 
Kartanonmetsä Suosikkipaikkani alueella Kävelylenkit Mätäjoen molemmin puolin olevilla kävelyteillä on viih-

tyisä. Maisema on mukava joskin parannettavaakin on. 
Positiivinen Parasta alueella 

Kartanonmetsä Suosikkipaikkani alueella Paikka, jossa oikean metsän fiilis keskellä lähiötä.  Muinainen asuin-
paikka. Erinomainen kohde lasten kanssa retkeilyyn tai vaikkapa vain 
lenkillä läpijuoksuun. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kartanonmetsä Suosikkipaikkani alueella ihana ihana luonto, muinaistie Positiivinen Parasta alueella 
Kartanonmetsä Luontoelämyksiä tarjoava 

paikka 
Metsäsaarekkeet (mm. Mikonmäki ja nimetön mäki Klaneettitien pal-
velutalon vieressä sekä Mätäoja, joka pitäisi puhdistaa) 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Kartanonmetsä Luontoelämyksiä tarjoava 

paikka 
Mätäojan ympäristo sekä metsikko juoksuhautoineen Positiivinen Luonnonympä-

ristö 
Kartanonmetsä Metsä, jolle ei tule tehdä 

hoitotoimenpiteitä 
Upea kallioinen maisema kelopuineen tulisi olla luonnontilassa. Roskia 
voivat kaikki ja kaupunki myös  alueelta kerätä m 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Kartanonmetsä Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Tämä metsä on hyvä retkeilykohde lasten kanssa. Lapset saavat leikkiä 
vapaasti ja heille pystyy samalla opettamaan metsässä liikkumista, 
puita, keräämään marjoja. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Kartanonmetsä Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Viereisellemetsäiselle suoalueelle jossa paljon ojia ym vesialueita voisi 
tehdä siltoja 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Kartanonmetsä Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Keskuspuistossa  voidaan istuttaa uusia puita, koska isot puut ovat jo  
vanhenemassa . Puiston metsämaisuus ei saa kadota vaan huolehdi-
taan  luonnon ehdoista.  Siellä täällä  vähän muoktaan ja katsotaan 
miten puusto vaituu. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Kartanonmetsä Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Kartanonmetsä/kallio on monipuolinen ja villi metsäalue on suosittu 
virkistysalue ja seikkailumetsä. Sieltä löytyy myös kivikautinen kylätie. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Kartanonmetsä Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Tarvitaan myös luonnontilaista metsää. Ei pelkästään puistoja. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Kartanonmetsä Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Aseman päällä oleva kallio/mäki on täysin käyttämätön, sekava, sinne 
saisi hyvin luontopolkuja, hiekkateitä tms. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Kartanonmetsä Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Alueella tehty hoitotoimenpiteitä. Rumpupolun palvelutaloon rajoittu-
vaan  metsikön eunaan tulisi kaivaa oja koska talon reunamalla oleva 
polku  on märkä, ilmeisesti ei ole salaojitusta 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Kartanonmetsä Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Alueelle pitäisi tehdä ulkoilupolkuja, joissa maastopyöräily olisi kiel-
letty. Hyötypyöräilijät, työmatkalaiset eivät aluetta tarvinne! 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Kartanonmetsä Muu ehdotus Toivoisin katuyhteyttä/bussia kauppakeskus Kaareen. En halua asioida 
Vantaan puolella. Täydennysrakentaminen on ok mutta ei korkeita ta-
loja. Eteläpuolen uusi alue ei huomioi vanhoja asukkaita, näköala mo-
nessa paikassa viety. Juna ok, mutta raitiotie 

Neutraali Toimenpiteet 

Kartanonmetsä Muu ehdotus alelle tarvitaan isompia roskiksia ja ememmäm tyhjennys kertoja Neutraali Toimenpiteet 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Kartanonmetsä Muu ehdotus Pyöräilijöille reitti asematunneliin. Tunnelin läpi pyöräillään paljon ja 

siitä tulee vaaratilanteita. 
Neutraali Toimenpiteet 

Kartanonmetsä Muu ehdotus Esimerkiksi näillä main olisi myös hyvä paikka koirapuistolle, asutusta 
ei kovin lähellä ja tältä puolelta Malminkartanoa puuttuu puisto koko-
naan. 

Neutraali Toimenpiteet 

Kartanonmetsä Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Vanhat kalliot ja metsä sekä lampi jossain tuolla. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Kartanonmetsä Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Metsästä voisi talkoovoimin siivota roskat Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Kartanonmetsä Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Ylipäänsä Malminkartano kannattaa pitää kokonaisuutena monimuo-
toisesti puistomaisena. Metsää luonnon tilassa, hoidettuna, niittyjä, 
ryteikköjä, nurmia, .... 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Kartanonmetsä Turvaton paikka Malminkartanon asema. Ne ihmiset, jotka siellä norkoilee. Ulosteiden 
haju. 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Kartanonmetsä Turvaton paikka Malminkartanon aukiolla on meluisia juoppoja ja kaljarahan ruinaajia. 
Tunneli on erittäin likainen. Pyöräily on holtitonta. Lippuautomaatti 
on ryöstön paikka. 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Kartanonmetsä Turvaton paikka Baarit Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Kartanonmetsä Turvaton paikka Nistejä Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Kartanonmetsä Turvaton paikka piianåuisto: nuorison (ja aikuistenkin) riiehumispaikka Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Kartanonmetsä Turvaton paikka Levotonta Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Kartanonmetsä Turvaton paikka Epäsosiaalisen aineksen kokoontumispaikka Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Kartanonmetsä Turvaton paikka Pahoinpitely ja varkaudet Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Kartanonmetsä Tärkeä kohtaamispaikka kuntosali Positiivinen Parasta alueella 
Kartanonmetsä Tärkeä kohtaamispaikka Vaikea kohdistaa kartalta, mutta pidän Kannelmäen ostos-ja kulttuuri-

keskuksesta eli Sitratorista 
Positiivinen Parasta alueella 

Kartanonmetsä Tärkeä kohtaamispaikka Asemalta lähdetään ja tullaan. Helsingin keskustaan vain 5 min! Lento-
asemalle vain 20 min! 

Positiivinen Parasta alueella 

Kartanonmetsä Tärkeä kohtaamispaikka Kartanonmetsäntie13 Positiivinen Parasta alueella 
Kartanonmetsä Tärkeä kohtaamispaikka Hyvät kulkuyhteydet. Oman alueen palvelut sijaitsevat aseman lähei-

syydessä. 
Positiivinen Parasta alueella 

Kartanonmetsä Tärkeä viheralue Koko metsä junaradan päällä on hieno. Jos metsä kaadetaan ja tilalle 
rakennetaan taloja, slummiutuu Malminkartano lopullisesti. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kartanonmetsä Tärkeä viheralue Metsä Positiivinen Parasta alueella 
Kartanonmetsä Virkistäytymisen paikka Reippailen luonnossa: metsää, kalliota ja historiallinen muinainen ky-

lätie 
Positiivinen Parasta alueella 

Kartanonmetsä Virkistäytymisen paikka Metsä ja kalliot, luonto Positiivinen Parasta alueella 
KASEMATTIKALLIO Suosikkipaikkani alueella Kasemattikallio, sen historialliset rakennelmat Positiivinen Parasta alueella 
KASEMATTIKALLIO Suosikkipaikkani alueella Kasemattikallio,  sen historia ja rakennelmat Positiivinen Parasta alueella 
KASEMATTIKALLIO Hieno maisema tai nä-

kymä 
Kasemattien historia Positiivinen Parasta alueella 

KASEMATTIKALLIO Hieno maisema tai nä-
kymä 

Luonnontilaista kasvillisuutta, juoksuhautoja, luola Positiivinen Parasta alueella 

KASEMATTIKALLIO Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Ehkä Kasemattikallio ei tarjoa luontoelämyksiä perinteisessä mielessä, 
mutta siellä olevat kalliolouhokset ovat kuitenkin mielenkiintoiset ja 
niitä ympäröivät ruostuneet aidat voisi uusia. Louhokset voisi muuten-
kin siivota roskista - ehkä omakotiyhdistys voisi olla yhteistyökumppa-
nina siinä. Vuosia sitten kallioiden yli toivottiin kunnollista ulkoilutietä 
(latua talvisin), koska siitä pääsee suoraan keskuspuistoon, mutta sil-
loin esteenä oli jokin Mörssärinaukion puoleisessa päässä kasvanut 
rauhoitettu kasvi tms. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

KASEMATTIKALLIO Muu ehdotus Maununnevalle viher/virkistäytymis/puistoalueita lisää. Teiden varsilla 
ei ole yleisiä roskiksia. 

Neutraali Toimenpiteet 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Kehä I / Muurimes-
tarintie 

Muu ehdotus Koko tämä suora Kehä I:n varressa on tosi tylsä - fillaroitsijoita pitää 
varoa ja jalan on matka tosi ikuisen pitkän oloinen - voasiko olla py-
sähdyspaikkoja, joissa penkkejä, pikkukeinuja ja muuta kivaa kadunka-
lustetta = pitkästä suorasta tuli 

Neutraali Toimenpiteet 

Kehä I / Muurimes-
tarintie 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Viherkaistale joka tulee säilyttää Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Kehä I / Muurimes-
tarintie 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Kallio, jossa puita ja luonnonkukkia, valkovuokkoja ja kieloja! Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Kehä I / Muurimes-
tarintie 

Tärkeä viheralue Tärkeä maisemallinen viherkaistale Positiivinen Parasta alueella 

Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Keskuspuisto on ihanan rauhallinen paikka käydä kävelyllä, hengittää 
puhdasta ilmaa ja tarkkailla luontoa. 

Positiivinen Parasta alueella 

Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Alueen luonto on todella kaunis ja monipuolinen. Tämä alue alkaa olla 
ainut mikä ei ole liian rakennettu ja muokattu. 

Positiivinen Parasta alueella 

Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Suhteellisen yhtenäinen ja luonnontilainen metsäalue. Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Kaunis rauhallinen metsä Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Lampi Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Keskuspuisto, Helsingin sielu. Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Keskuspuiston ihanat pyöräilymaastot Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Kaunis, roskaamaton metsäaukio, jonka läpi on ilo kulkea jalan ja pyö-

räillen tai pysähtyä nauttimaan luonnosta 
Positiivinen Parasta alueella 

Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella ihana metsä, rauha Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella kaunista ulkoilumetsää ja polkuja Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Ihania metsäpolkuja. Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Keskuspuisto ja ulkoilu Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Keskuspuiston ulkoilumahdollisuudet Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Hieno ulkoilualue ja tuleva uimapaikka Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Vaikka tarkastelualue rajautuu Keskuspuistoon, niin se on suosikki-

paikkani alueella. Parasta kesällä on Elontien palsta-alue, jossa minulla 
on ollut palsta jo yli 20 vuotta. 

Positiivinen Parasta alueella 

Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Idyllinen peltomaisema lähellä pääkaupungin keskustaa. Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Idyllinen peltomaisema lähellä keskustaa. Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Asun Kaarelankujalla ja Keskuspuisto on ollut suosikkipaikkani aina. 

Monimuotoinen metsä eri kasvilajeineen ja eläimineen tekee keskus-
puistosta erityisen. 

Positiivinen Parasta alueella 

Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Keskuspuiston ulkoilumahdollisuudet lähellä Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Keskuspuisto, hieno ulkoilureitti metsässä Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Ihanat pellot!!! Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Ihana luonto, metsä, kävelyreittini Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Keskuspuiston läheisyys, rauhallisuus sekä että jätetty luonnontilaan 

eikä liikaa yritetty tehdä puistomaiseksi. Pitää ehdottomasti säilyttää 
ja asuinrakentamista suunnitella yhdessä lähikaupunkien vantaan ja 
espoon kanssa missä reilusti ti 

Positiivinen Parasta alueella 

Keskuspuisto Suosikkipaikkani alueella Ihanat pellot Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Hieno maisema tai nä-

kymä 
Luonnontila, kalliot, valoisa mäntykangas joka ei  ole synkkä kuten 
kuusimetsät ovat. 

Positiivinen Parasta alueella 

Keskuspuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kaunis, valoisa mäntymetsäaukio, joka ilahduttaa vuodenajasta toi-
seen 

Positiivinen Parasta alueella 

Keskuspuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Paloheinän ja Hakuninmaan metsät on hyvät. Positiivinen Parasta alueella 

Keskuspuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Paloheinän mäeltä näkyy kauas. Positiivinen Parasta alueella 

Keskuspuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Pellot. Peltomaisema on erityisesti viljalla ollessaan erittäin kaunis ja 
rauhoittava. Pellonreuna on yksi lapsen suosikkipaikoista. Talvella pel-
lolla vedetään pulkkaa ja etsitään jäätyneitä lätäköitä. Puhutaan siitä 
mistä leipä on tehty j 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Keskuspuisto Hieno maisema tai nä-

kymä 
Peltoa ja polkuja Positiivinen Parasta alueella 

Keskuspuisto Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Todella tärkeä yhteys kauniiseen ympäristöön muuten ankeasta Kan-
nelmäestä. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Keskuspuisto Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Täällä näkee moninaista metsän elämää supikoirista ja ketuista läh-
tien.  Mäen päälle on mukavasti istutettu puita, ja metsästä avautuvat 
monet reitit. Täällä kuulee alkukesästä usein käen kukuntaa. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Keskuspuisto Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Keskuspuisto on elintärkeä luontopaikka pääkaupunkiseudun asuk-
kaille. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Keskuspuisto Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Metsä osaa pitää huolen itsestään. Ekosysteemi voi parhaiten, kun sen 
annetaan olla rauhassa. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Keskuspuisto Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Tällä kapealla luonnontilassa olevalla suikaleella olevat isot puut peit-
tävät auringon lähialueen taloilta jo alkuiltapäivästä. Kaikki tässä lähis-
töllä toivovat näiden isojen puiden kaatamista. Lisäksi lehtipuut varis-
tavat lehtensä suoraan pihoille ja roskaavat katot ja sadevesijärjestel-
mät. Puut ovat lisäksi tässä aivan liian lähellä rakennuksia; juuret rik-
kovat pihan pinnoitteet ja salaojat. Tämän serkustenpuiston alueen 
voisi kunnostaa hoidetuksi puistoalueeksi kokonaan, ei ole mieltä jät-
tää tollaista hoitamatonta aluetta tuohon kiinteistöjen väliin. Keskellä 
on vähän yksinäinen pieni leikkialue, joka sekin tulisi varmaan aktiivi-
sempaan käyttöön jos ympäristö ei olisi heitteillä ja täynnä varjostavia 
puita. Kaikki tässä lähistöllä toivovat näiden isojen puiden kaatamista. 
Lisäksi lehtipuut varistavat lehtensä suoraa 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Keskuspuisto Muu ehdotus On hyvä että keskuspuisto on luonnontilassa eikä siitä tarvitse tehdä 
hoidettua puistoa missään tapauksessa, mutta kyllä siellä minusta 
voisi tehdä harvennushakkuuta. Suuri osa kulkureittien ympäristöstä 
on niin sankkaa kuusimetsää ettei s 

Neutraali Toimenpiteet 

Keskuspuisto Muu ehdotus Pellon reunasta _ei_saa_ niittää nokkosia, horsmia eikä muita kasveja. 
Siellä on paljon esim. karttaperhosen, amiraalin ja neitoperhosen sekä 
horsmakiitäjän toukkia, jotka murskaantuvat niitettäessä! 

Neutraali Toimenpiteet 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Keskuspuisto Muu ehdotus Koirankakkaa on paljon! Tarvitaan roskapusseja ja roskakoreja ja muis-

tutuskylttejä koiranomistajille, että koirat pidettävä kytkettynä ja jä-
tökset laitetaan pussiin eikä pientareelle. Kiitos! 

Neutraali Toimenpiteet 

Keskuspuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Koko keskuspuisto. Viheralueiden reunoista niistäminen kutistaa alu-
een arvoa prosentuaalisesti enemmän kuin niistämisen viemä alue on 
prosentteina. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Keskuspuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

metsäpolut ja metsäalue asutuksen keskellä Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Keskuspuisto Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Skog. Utveckla ingenting, bygg inga nya urbana Scherfbäckparker, sköt 
om och bevara den fna skogen! 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Keskuspuisto Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Bussitunnelin suuaukon viereinen maa-alue olisi kiva saada hyötykäyt-
töön tai muuttaa metsämäisemmäksi, nyt se on kolkko niitty vailla 
käyttötarkoitusta 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Keskuspuisto Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Rullasuksiradan rinnalle olisi hyvä saada reitti niille, jotka eivät halua 
tehdä yli 200 metrin mittaista kiertolenkkiä Paloheinän suunnassa 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Keskuspuisto Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Koko metsää ja kulkureittien varsia voisi reilusti harventaa. Synkkää ja 
tiheää kuusimetsää jossa ei koskaan ole valoa. Kyllä ne puut kasvaa 
sinne keskuspuistoon takaisin vaikkei ihan jokaista jättäisi kasvamaan 
isoksi. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Keskuspuisto Tärkeä kohtaamispaikka Helppo nähdä muualta tulevia ystäviä Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Tärkeä viheralue Keskuspuisto ja ranta kuntolaitteineen Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Tärkeä viheralue Paloheinän metsät Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Tärkeä viheralue Pitkäkoski ja Keskuspuisto Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Tärkeä viheralue Rullasuksirata Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Tärkeä viheralue Keskuspuisto Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Virkistäytymisen paikka Luonto Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Virkistäytymisen paikka Sienestä Positiivinen Parasta alueella 



 
KAARELAN ALUESUUNNITELMA, ASUKASKYSELY 2018 76 

 

Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Keskuspuisto Virkistäytymisen paikka Kävely, pyöräily, luonnon seuraaminen, munkkikahvit Pitkäkosken ul-

koilumajalla, 
Positiivinen Parasta alueella 

Keskuspuisto Virkistäytymisen paikka Sienestys/marjastus Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Virkistäytymisen paikka Sieniä keräämällä Keskuspuiston metsästä omassa rauhassa Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Virkistäytymisen paikka Kerään sieniä Keskuspuiston metsistä omassa rauhassa Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Virkistäytymisen paikka Hiihto Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Virkistäytymisen paikka upeasta luontopoluista nauttien Positiivinen Parasta alueella 
Keskuspuisto Virkistäytymisen paikka Tutkien lintuja, hyönteisiä ja muita eläimiä Positiivinen Parasta alueella 
KIELIPOLUN KORT-
TELIPUISTO 

Tärkeä kohtaamispaikka Lähin leikkipuisto, jossa lapset leikkivät päivittäin. Positiivinen Parasta alueella 

KIRJOKIVENPUISTO Suosikkipaikkani alueella lasten leikkikenttä jossa on isompi hiekkakenttä palloiluharrastuksille Positiivinen Parasta alueella 
KIRJOKIVENPUISTO Muu ehdotus kirjokivenpuiston reuna-oja on vesakoitumassa kirjokiventien pää-

dystä, olisi hyvä poistaa nämä  kasvussa olevat vesakot/ puut 
Neutraali Toimenpiteet 

KIRJOKIVENPUISTO Muu ehdotus alue jossa nurmikonleikkuu satunnaista ja jätetään isot alueet leikkaa-
matta jos ei uskalleta ajaa isolla leikkaajalla penkereille,sekä nämä alu-
eet kerää punkkeja koska siellä on tavattu paljon jäniksiä syömässä..ei 
kukaan joka tietää viit 

Neutraali Toimenpiteet 

KIRJOKIVENPUISTO Muu ehdotus Bussi 42 menee Töölän kautta keskustaan, ruuhkainen, kiertävä reitti: 
Maununnevalta puuttuu suora bussireitti Elielinaukiolle, vaikka asu-
kasluku n kasvanut. Kannelmäkeen menee monta bussi aja juna. 

Neutraali Toimenpiteet 

KIRJOKIVENPUISTO Turvaton paikka Tässä on suojatie, jonka ylittäjällä on huono näkyvyys luoteesta tule-
ville autoilijoille. Puskat peittävät näkymän. 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

KIRJOKIVENPUISTO Tärkeä kohtaamispaikka Lähikauppa Positiivinen Parasta alueella 
Kuninkaantammen-
puisto 

Suosikkipaikkani alueella Kaunis koski, kiva kodikas kahvila. Harvinaislaatuinen metsikkö, kos-
kenranta, lintujen laulu, puusto, luonto, polut ja hiekkatiet. Keidas 
keskellä kaupunkia. Aika helppo mennä lähelle bussilla 43, mutta aika 
usein eksyn päätepysäkin jälkeen. Sais 

Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Suosikkipaikkani alueella Kaunis luonto. Kosken pauhu. Käyn usein paikalla ja kahvilla Pitkäkos-
ken majalla. 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Kuninkaantammen-
puisto 

Suosikkipaikkani alueella Vantaanjoki vaihtelee vuodenajan mukaan. Tunnelma on aina rauhalli-
nen, rauhoittava ja virkistävä. Ihana paikka mm. eväiden syöntiin. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Suosikkipaikkani alueella kaunis ulkoilu- ja jokialue Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Suosikkipaikkani alueella Joen varressa tosi kaunis paikka, lempi paikka koko Helsingissä Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Suosikkipaikkani alueella Hieno luontokohde, jossa on hyvä tarkkailla esim vuodenaikojen vaih-
telua. Patikoimme sinne usein naapureiden tai lastenlasten kanssa. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Suosikkipaikkani alueella Pitkäkoski, kahvila, reitit jotka alkavat tästä Haltialaan ja muualle kes-
kuspuistoon. Aarnimetsä. Ainutlaatuinen ympäristö kävelyetäisyy-
dellä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Pitkäkoski Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Pitkäkoski ja sen rannat. Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Vantaanjoen ranta-alueet ja Keskuspuisto luonnon vaihtuvine maise-
mineen ja kasveineen hivelevät esteettistä silmää. 😊🍓 

Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Vantaanjoen Pitkäkoski. Alueen ainoa luonnonmukainen vesistö. Kau-
nis ja tärkeä ulkoilualue. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Jokimaisema, riippusilta, luonnonsuojelualue ja Pitkäkosken ulkoilu-
majan ihanat tuoreet munkit (toivottavasti vanha ulkoilumaja säilyte-
tään!!!!) 

Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Hieno paikka, pitkäkoski, vesi, metsä, polut, tiet, kahvilat, niityt, lin-
nut. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Kuninkaantammen-
puisto 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Upea luontoalue virkistykseen. Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Kuninkaantammen-
puisto 

Muu ehdotus Talvella kaikki reitit Paloheinään päin tehdään laduiksi, jolloin käveli-
jöillä ja (työmatka)pyöräilijöillä on vaikeaa tai lähes mahdotonta löy-
tää sopivaa reittiä 

Neutraali Toimenpiteet 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Kuninkaantammen-
puisto 

Tärkeä kohtaamispaikka Hiihtomaja on tärkeä kohtauspaikka. On hyvä että alueella on bajama-
jat yms. ympärivuotisessa käytössä ja niitä pidetään kunnossa. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Tärkeä kohtaamispaikka Veden virtaus Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Tärkeä kohtaamispaikka Kaunismaisema Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Tärkeä kohtaamispaikka Pitkäkosken ulkoilumaja, persoonallinen ihmisen kokoinen kahvila 
auki ympäri vuoden ulkoilijoille.  Suomen parhaat tuoreet munkit :)  
Historiallinen maja säilytettävä! 

Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Tärkeä viheralue Pitkäkoski Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Virkistäytymisen paikka Linnut, kahvitupa, metsä, niityt, polut, kävelytiet Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Virkistäytymisen paikka Kuninkaantammenpuiston metsikkö ja kallio Positiivinen Parasta alueella 

Kuninkaantammen-
puisto 

Virkistäytymisen paikka ulkoilumajan kahvi ja lämmin munkki Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipaikka Estetie Suosikkipaikkani alueella Estetien leikkipaikka. Kiva, toimiva ja uusi leikkipuisto, ainoa aidattu 
leikkipaikka Maununnevalla. 

Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipaikka Estetie Tärkeä kohtaamispaikka Estetien leikkipuisto on lapsille tärkeä Positiivinen Parasta alueella 
Leikkipaikka Estetie Tärkeä kohtaamispaikka Lapsille tärkeä leikkipuisto. Positiivinen Parasta alueella 
Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Suosikkipaikkani alueella Asuntoni ja kauppakeskus Kaari. :) Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Suosikkipaikkani alueella Rauhallinen puisto keskellä asuinpaikkaa Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Suosikkipaikkani alueella Uusittu leikkipuisto on mukava, suojaisa ja rauhallinen paikka, jossa 
vietän paljon aikaa. 

Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Suosikkipaikkani alueella uusi leikkipuisto, puita, kirkko Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Suosikkipaikkani alueella Siisti ja mukava puistoalue, kiva lasten leikkipaikka ja erillinen koira-
puisto mikä vähentää alueelle tyypillistä koirankakan määrää joka pai-
kassa. 

Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Suosikkipaikkani alueella Hieno leikkipuisto, erit. lapsiperheiden suosiossa Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Suosikkipaikkani alueella Hyvin organisoitu puisto (lapset, koirat ja läpikulkureitit) Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Tärkeä kohtaamispaikka Leikkipuisto Kannelmäkin on tärkeä kohtaamispaikka lasten ja lasten 
vanhempien välillä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Tärkeä kohtaamispaikka Lapsiperheiden kohtaamispaikka Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Tärkeä kohtaamispaikka Kirkko keskellä kylää Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Tärkeä kohtaamispaikka Leikkipuisto on lapsiperheessä tärkeä paikka Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Tärkeä kohtaamispaikka Lapsiperheelle tärkeä leikkipuisto. Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Tärkeä kohtaamispaikka Puistossa tapaavat lapsiperheet mutta myös alueen nuoret. Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Tärkeä kohtaamispaikka Kannelmäen leikkipuisto on hyvä paikka tavata sekä lapsille että hei-
dän vanhemmilleen. 

Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Tärkeä kohtaamispaikka lasten leikkipuisto, kiva että rempattiin Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Tärkeä kohtaamispaikka Leikkipuisto Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Tärkeä kohtaamispaikka Leikkipuistossa aivan mahtava henkilökunta takaa varman juttu-
tuokion sitä tarvitsevalle. Puiston remontti tuli tarpeeseen, siellä on 
nykyään aina porukkaa ja leikkiseuraa lapsille 

Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Tärkeä kohtaamispaikka Puistossa tulee aina juteltua toisille ventovieraillekin lapsien vanhem-
mille leikkien lomassa tai vähintään mukavalle puistohenkilökunnalle. 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Tärkeä kohtaamispaikka Jos lähden ystävien kanssa kävelylle, Kirkkopuistossa on mukava ja 
helppo tavata. Se on keskellä kaikkea, mutta samalla kiva ja rauhalli-
nen paikka. 

Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Tärkeä kohtaamispaikka LEikkipuisto  ja koirapuisto on laitettu kuntoon, kiitos siitä! Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kannel-
mäki 

Tärkeä viheralue ei liian rakenettu puisto Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Kau-
nokki 

Turvaton paikka paljon riehuvaa nuorisoa ja huumausaineiden käyttäjiä liikkuu alueella Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Leikkipuisto Kau-
nokki 

Tärkeä viheralue Lähimetsä Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Piika Suosikkipaikkani alueella Koulujen alueella on myös luontoa, joka on tärkeää lapsille. Positiivinen Parasta alueella 
Leikkipuisto Piika Turvaton paikka Epämääräinen porukka iltaisin Negatiivi-

nen 
Epämiellyttävät 

Leikkipuisto Piika Tärkeä kohtaamispaikka Puistossa on mm. lapsille kesätoimintaa ja iltapäivätoimintaa. Puis-
tossa järjestetään paljon kirpputori ym tapahtumia. Siellä toimii myös 
paikallinen partiolippukunta. 

Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Piika Tärkeä kohtaamispaikka on elojuhlaa ja kaikkea kivaa toimintaa missä näkee paljon ihmisiä Positiivinen Parasta alueella 
Leikkipuisto Piika Tärkeä kohtaamispaikka Leikkipaikka, Renkitalo, aukio Positiivinen Parasta alueella 
Leikkipuisto Piika Tärkeä kohtaamispaikka Lapsiperhearjessa mukava leikkipuisto ihanine hoitajineen on erin-

omaisen tärkeä. Täällä on jopa alkanut merkittäviä ystävyyssuhteita. 
Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Piika Tärkeä kohtaamispaikka Ihanasta Piika -puistosta on hienoja muistoja. Alueella asuu paljon lap-
sia ja täällä vietetään kesät ja koulun jälkeiset tunnit. Mukava paikka 
myös aikuisten kohtaamiselle, samanhenkistä porukkaa löytyy ja jutel-
tavaa varmasti riittää. 

Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Piika Tärkeä kohtaamispaikka Piikapuistossa sijaitsee mm. Asukastalo Renki. Siellä järjestetään myös 
mm. Malminkartanon elokuhlat. Lava mahdollistaa myös esittävän tai-
teen. 

Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Piika Tärkeä kohtaamispaikka A place to play Pokemon Go Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Leikkipuisto Trum-
petti 

Suosikkipaikkani alueella Trumpetti puisto 😊 lapsille mieluinen leikkipaikka Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Trum-
petti 

Suosikkipaikkani alueella Leikkipuisto. Lapsille mieluinen. Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Trum-
petti 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Kaunis paikka veden äärellä Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Leikkipuisto Trum-
petti 

Tärkeä kohtaamispaikka lasten ja lasten vanhempien tärkeä kohtaamispaikka on Leikkipuisto 
Trumpetti 

Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Trum-
petti 

Tärkeä kohtaamispaikka Lapsiperheelle tärkeä leikkipuisto. Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Trum-
petti 

Tärkeä kohtaamispaikka Kiva koirapuisto Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto Trum-
petti 

Tärkeä viheralue Leikkipuisto Positiivinen Parasta alueella 

Leilipuisto Suosikkipaikkani alueella Kaunis metsä, joka on rauhallisempi kuin varsinainen keskuspuisto. Positiivinen Parasta alueella 
Leilipuisto Suosikkipaikkani alueella Viheralueiden helppo saavutettavuus. Luonto on lähellä. Positiivinen Parasta alueella 
Leilipuisto Hieno maisema tai nä-

kymä 
Svedängatoppen, malmgårdstoppen, Rutiådalen, centralparken. Natu-
rområden som alla är livsviktiga för ett gott liv och en god stad 

Positiivinen Parasta alueella 

Leilipuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Vanhaa metsää, jossa sepelkyyhkyt ja haukkapari pesii. Ei ole niin ku-
lunutta kuin keskuspuisto paikoitellen koska alueen läpi ei kulje ulkoi-
lureittiä. Näin ollen vähemmän mm. koiria. 

Positiivinen Parasta alueella 

Leilipuisto Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Tässä kohtaa metsä ihan siisti Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Leilipuisto Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Puutarhajätteet ja vieraslajit (mm. jättipalsami) pois metsästä. Puutar-
hajätettä erityisesti rivitaloyhtiön tontin rajalla, jonne muissakin yhti-
öissä asuvat ovat ilmeisesti sitä tuonneet. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Leilipuisto Muu ehdotus Kaunis metsä Ladonlukonpolun taloyhtiön takana on ison taloyhtiön 
puutarhajätteen kaatopaikkana. Polun varrella on useita tunkioita ja 
läjityksiä. 

Neutraali Toimenpiteet 

Leilipuisto Muu ehdotus Vieraslajit (ainakin jättipalsami) pois puistosta. Neutraali Toimenpiteet 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Leilipuisto Muu ehdotus Reitin varret usein täynnä koirankakkaa, jopa pienten lasten käytössä 

oleva pulkkamäki. 
Neutraali Toimenpiteet 

Leilipuisto Tärkeä viheralue Lähimetsämme Positiivinen Parasta alueella 
MALMINKARTANON 
KOIRAPUISTO 

Tärkeä kohtaamispaikka Koirapuisto. Toivoisin, että niitä olisi alueella enemmän ja että niistä 
pidettäisiin paremmin huolta. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon 
omenatarha 

Suosikkipaikkani alueella Kaupunkilaisten käytössä oleva hedelmätarha Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon 
omenatarha 

Suosikkipaikkani alueella Tämä alue muistuttaa lähinnä Ahvenanmaan maaseutua, koulukin on 
kuin kyläkoulu keskellä asutusta mutta veden ja luonnon äärellä. Tätä 
miljöötä kannattaa varjella ja vahvistaa kasvi-istutuksin ja reitein, lisää 
pysähtymispaikkoja: penkkej 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon 
omenatarha 

Suosikkipaikkani alueella Hedelmätarha, kiva tunnelma ja ihanaa, että ihmiset saavat korjata sa-
don. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon 
omenatarha 

Suosikkipaikkani alueella Omenatarhan vuotuiset omenanpoiminnat Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon 
omenatarha 

Suosikkipaikkani alueella Omenatarhan on viihtyisä sekä keväällä puiden kukkiessa että syksyllä 
omenoiden kypsyessä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon 
omenatarha 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kaunis omenapuutarha Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon 
omenatarha 

Tärkeä viheralue omenatarha Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon 
omenatarha 

Tärkeä viheralue Hedelmätarha Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon 
omenatarha 

Tärkeä viheralue omenapuutarha Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon 
omenatarha 

Tärkeä viheralue Omenapuutarha jossa myös mehiläispesiä. Joka syksyinen tapahtuma 
jossa kuka vaan saa käydä keräämässä omenia on niin kiva! 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon 
omenatarha 

Virkistäytymisen paikka Paras aika omenapuiden kukinnan aikaan, syksyllä omenoiden poimin-
nan aikaan 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Kartanon huipilta näkee hienosti koko komeuden jalkain alla ja jos rai-
vota haluaa niin siitä vaan rappuja juoksemaan--- 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Hieno ja jopa erikoinen paikka Helsingissä - korkeuseroja ja polkuja 
riittää joka lähtöön, lisäksi upeita näköaloja joka suuntaan! 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella liikunta, näköala, ympäröivä luonto Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Hieno näköala Cirruksesta tuomiokirkolle, Salmisaaresta Kivenlahden 
mastolle, Seutulasta Paloheinän yli Myllypuroon. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Malmgårdstoppen: storslagen utskit över staden, havets närhet och 
naturens närhet 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella hyvät näköalat, on lähellä Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Loistava paikka kuntoilla, upeaan maisemat Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Näköalat, ulkoilumahdollisuudet. Talvella käymme pulkkamäessä, ke-
sällä lenkkeillään. Vieraiden kanssa on käyty piknikillä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella hieno yöllä ilman valohäiriöt Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Hyvät näköalat. Sopii ulkoiluun (myös koiran kanssa), erinomaisesti 
myös kuntourheiluun.  Täällä voi myös aistia  vahvasti eri vuodenajat. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Malmgårdstoppen är ett fint landmärke. Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Man kan promenera rundt toppen eller upp på den. Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Kuntoilumahdollisuudet ja näköala Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Hyvät treenimahdollisuudet Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Liikuntamahdollisuudet (portaat, voimailu/kuntoilupaikka) Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Mahtavat näkymät, merkittävä maamerkki keskellä kaupunkia ja sa-
malla luontoa. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Upeat näkymät, ulkoilu alueella helppoa ja miellyttävää Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Mukava paikka ulkoilla ja hyvät näköalat. Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Esittelen vieraille, koska sieltä on hienot näkymät ja portaat ovat kuu-
luisat. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Malminkartanon huipulta on laajat näkymät koko pääkaupunkialu-
eelle. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Ihana ulkoilualue Malminkartanossa! Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Ensin hiki pintaan kiivetessä ja sitten nautitaan mahtavasta näkö-
alasta. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Hyvä ulkoilupaikka, etenkin rappusten vastapäinen avorinne on mu-
kava kävellä ylös. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Erinomainen ja monipuolinen ulkoilualue Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella minun ulkoilualue, yöllä näkee taivas kun valot ei hääritse. Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Mäeltä näkee kauas ja luonto on aina erilainen Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Malminkartanon mäen huipulta näkee yli Helsingin ja ihmiset tulevat 
sinne liikkumaan ja kokemaan pieniä elämyksiä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Upea näköala. Monimuotoinen luonto. Liikuntamahdollisuudet hyvät 
ja toivottavasti kehittyvät lisää. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Ainutlaatuiset portaat, huipulta voi esitellä Helsinkiä ja Vantaatakin 
aika laajasti. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Kiva ja nätti paikka hyvillä maisemilla urheiluun. Positiivinen Parasta alueella 
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Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Beautiful view from the top and beautiful nature! Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Bra vyer, perfekt motionsställe som dock kräver mera investeringar i 
1-2 "lyftställen" till så att man stanna på flera ställen för att göra pull 
ups, lyfta stock etc, flera motionsslingor  t ex en som går på andra si-
dan av kraftledningarna (upp 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Malminkartanon huippu, jossa on hyvät liikkumista mahdollisuudet. Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Malminkartanon huippu jossa on hyvät mahdollisuudet liikkua. Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Olen kulkenut mäellä lähes päivittäin koirieni kanssa yli 30 vuotta. Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Aivan upeat näkymät - mäen laella voi tosiaan rakastua Helsinkiin. In-
spiroiva kuntoilupaikka, jossa tulee huomaamatta hyvä treeni teh-
dyksi. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Upeat näkymät, loistavat kävelypolut talvellakin, monipuolinen kas-
vusto. Vehreys. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Upeat maisemat, hieno kasvusto, mahtavat lenkkipolut, luonto!! Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Jätemäki on mahtava paikka, hienoa asua sen lähellä. Paremmin Jättä-
rinä tunnetulla paikalla on hienot liikuntamahdollisuudet ja iltakävelyt 
on mukava suunnistaa mäen huipulle. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Malminkartanon huippu on koko Suomen tuntema ja melkeinpä turis-
tikohde. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Tässä yhdistyy kuntoilu ja kauniit näkyvät yli koko kaupungin. Kaunista 
kaikkina vuodenaikoina. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Pieni lampi, kalliot. Ihan kuin olisi pohjois-Suomessa Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella Ihana metsä ja sen ulkoilupolut aivan kotini vieressä. Positiivinen Parasta alueella 
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Malminkartanon-
huippu 

Suosikkipaikkani alueella ruokakauppa ja päivittäinen pysähdyspaikka. Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Alue, jossa ulkoilen eni-
ten 

Sääli, että hiihtolatuja ei enää tehdä täyttömäen seudulle. Ei niille 
ehkä ole enää tilaakaan. 

Neutraali Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Alue, jossa ulkoilen eni-
ten 

Dåliga skidspår runt backen och sådana ens finns Neutraali Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Avaruus, vaihtelevuus kaupunkimaisuus / luonnonomaisuus Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Se on Maltsun kuuluisuus :) HYvä porrastreenipaikka. Uutena vuotena 
hienot ilotulitukset näkyy täältä 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Hyvä näkymä ympärillä leviävään Helsinkiin. Näkymä sisältää kaupinki-
maisemaa, ja samalla näyttää kuinka luonnonläheinen asumisympä-
ristö on. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Vaikka ei ole lunnonmuodostelma, on sieltä hieno näkymä moneen 
suuntaan, ja vaikka sinne on raskasta kiivetä, niin samalla se on kun-
toilua. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kiipeämisen jälkeen taivas avautuu eri tavalla ja ympärillä näkyy kau-
pungin lisäksi myös metsää. 

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Alue on jätetty eikä lähelle rakennettu mitään isoja kerrostaloja Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Upea näköala Helsingin ylle. Malminkartanon huipun palveluita tulisi 
mielestäni kehittää. Nautin suuresti pari vuotta sitten huipulla  järjes-
tetystä uulkoilmaelokuvanäytöksestä ja toivoin tuolloin että tapahtu-
masta tehtäisiin jokavuotinen. Olen nähnyt suunnitelman huipun alu-
een kehittämisestä ja erityisesti pidin frisbeegolf radasta jota varmasti 
käyttäisin itsekin.  

Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

ei valaistusta, monimuotoinen kasivillisuus rinteissä Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Lähde Kannattaisi jotenkin tuoda esiin Positiivinen Parasta alueella 
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Malminkartanon-
huippu 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Malminkartanon huippu ei ole vain itse huippu - luontoelämyksiä tar-
joaa etenkin huippua ympäröivä metsäalue. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Hyvä näköalapaikka ja perhospaikka. Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Iso roskis portaiden luo rikkinäisiä pulkkia ja pahveja ilotulitusraket-
teja varten 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Nurmialueet voisi leikata kaupungin toimesta ja s marketille johtavaa 
metsää harventaa 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Muu ehdotus Yleisen ulkoilualueen kehittäinen viihtyväksi, esimerkiksi päivitetty ul-
kokuntolsali " puistopunttis" olisi erinomainen lisä Malminkartanon 
huipun kuntoilukokemukseen. 

Neutraali Toimenpiteet 

Malminkartanon-
huippu 

Muu ehdotus Ulkokuntosalin kunnostus ja ylläpito, mielellään päivitys vanhanmalli-
sesta tukkikasasta nykyaikaisiin kestäviin kuntolaitteisiin (esim Kannel-
mäessa on toimiva konsepti ulkokuntosalille!) 

Neutraali Toimenpiteet 

Malminkartanon-
huippu 

Muu ehdotus Puistopunttis kaipaisi kunnostusta, edes suoraa leuanvetotankoa ei 
ole. Ihmiset käyttävät vinossa olevia "apinatikkaita". Muutenkin ympä-
ristön puistopunttiksista juuri tämä suositulla paikalla oleva raken-
nelma on huonoimmasta päästä. 

Neutraali Toimenpiteet 

Malminkartanon-
huippu 

Muu ehdotus Ulkokuntosalin kehitys ja päivitys sekä sen ylläpito, mahdollisesti sen 
siirtäminen hieman näkyvämpään paikkaan. Ulkopuistopunttis täy-
dentäisi mukavasti Malminkartanon portaiden liikuntakäyttöä! 

Neutraali Toimenpiteet 

Malminkartanon-
huippu 

Muu ehdotus Alueen kehittäminen ja siistiminen yleiseksi viihtyväksi ulkoilualueeksi.  
Ulkopunttiksen siirtäminen tähän portaiden lähettyville täydentäisi 
mukavasti kuntoilukokemusta monella! 

Neutraali Toimenpiteet 

Malminkartanon-
huippu 

Muu ehdotus Paikan ei tarvitse välttämättä olla tämä, mutta olisi hienoa saada täyt-
tömäen lähettyville nykyaikaiset ulkokuntoiluvälineet kuten esim. 
Kannelmäessä on. 

Neutraali Toimenpiteet 

Malminkartanon-
huippu 

Muu ehdotus Kahvila mäelle. Sauna myös ja lasten + aikuisten liikuntapiste jossa 
voimailu ja muita välineitä. 

Neutraali Toimenpiteet 
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Malminkartanon-
huippu 

Muu ehdotus Malminkartanon mäen vieressä olevaan kuntoilupisteeseen olisi kiva 
saada päivitetyt kuntoilulaitteet. 

Neutraali Toimenpiteet 

Malminkartanon-
huippu 

Muu ehdotus Mäen alueella valaistusta ei tulisi lisätä, ja nykyinenkin suunnitella pa-
remmin, jotta Mäellä voisi havainnoida paremmin tähtitaivaan ilmi-
öitä 

Neutraali Toimenpiteet 

Malminkartanon-
huippu 

Muu ehdotus Kaupunkipyöräasema Neutraali Toimenpiteet 

Malminkartanon-
huippu 

Muu ehdotus Toivottavasti täyttömäen kehittämissuunnitelma etenee? Mäkeen 
olisi hyvä saada raput toiselle puolelle rinnettä (valmis polku jo). Kun-
nolliset kuntoiluvälineet huipun läheisyyteen. 

Neutraali Toimenpiteet 

Malminkartanon-
huippu 

Muu ehdotus Mäen juurelle ulkokuntoiluvälineitä Neutraali Toimenpiteet 

Malminkartanon-
huippu 

Muu ehdotus Liikuntatelineitä, jokunen penkki alueelle. Lapsille hyvät kiipeilyteli-
neet ym, Sekä vanhemmille myös telineitä 

Neutraali Toimenpiteet 

Malminkartanon-
huippu 

Muu ehdotus A noise proofing barrier to block the noise from traffic on E12 Neutraali Toimenpiteet 

Malminkartanon-
huippu 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Havumetsä on säilytettävä Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Paloheinän huipun ympäristön kehityksestä voisi ottaa mallia. Sinne 
on rakennettu paljon erilaisia liikuntamahdollisuuksia, jotka eivät 
vaadi rahaa. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Önskar endast att huggormarna, som krälar från Malmgårdstoppen till 
husen på andra sidan Naboängsvägen skulle minskas. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Reittejä ja polkuja huipulle kunnostettaisiin, pyörätelineet, rappujen 
kunnostus 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Malminkartanonhuippu. Olisi hauska lukea infotauluista mitä kaikkea 
huipulta näkee, eri ilmansuunnista 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 
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Malminkartanon-
huippu 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Portaiden kunnostus, valaistus, esim wc. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Malminkartanon huippu ja sen palvelut tulevaisuudessa Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Pasemmat rapuset, ovat niin kuluneet Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Malminkartanon täyttömäkeä pitäisi kehittää lisäämällä sinne portaita 
jotta olisi ylös meneville omat portaat ja alas meneville omat. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Runsaassa käytössä, voitaisiin hyödyntää paremmin. Enemmän toi-
mintoja. Valaistusta! 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Tättömäen valaistus, jotta lenkkipolku olisi valaistuja läpi vuoden. Use-
ammat portaat mäen eri puolille 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Turvaton paikka Alkoholistit kokoontuvat tässä S-marketin lähellä metsässä Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Malminkartanon-
huippu 

Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Malminkartanon huipun ylimmät puut alkavat jo rajoittaa näkymiä. 
Kuitenkin alempi puusto pehmentää maisemaa ja antanee pesimä-
puita linnuille 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Mäen alla olevan Teollisuusalueen takametsä on epäsiisti. Siistim-
mältä ja poluttamalla saisi laajempaa liikunta aluetta. Sorttiaseman 
alapuolelle parkkipaikka ja viitoitus mäellä liikkuville jolloin mäelle tu-
levaa liikennepainetta saisi pois Naap 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Lisätään kunnossapitoa, lisää penkkejä ja pöytiä, hieno näköalapaikka. Neutraali Luonnonympä-
ristö 
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Malminkartanon-
huippu 

Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Mäki on osin puuston peitossa kun katselee ylös Naapuripellontieltä. 
Mäeltä ei näe hyvin alhaalla lähellä olevaa aluetta Naapuripellontien 
varrella. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Liian tuuhea luonnon omavarainen kasvusto. Näkymä kadulta on 
heikko. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Malminkartanon-
huippu 

Tärkeä kohtaamispaikka Yhdessä ystävien kanssa jätemäen portaiden juoksu Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Tärkeä kohtaamispaikka Valokuvatessa kanssa ulkoilijat tulevat spontaanisti puhelemaan. Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Tärkeä viheralue Täyttömäki Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Tärkeä viheralue Malminkartanon täyttömäen ympäristö Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Virkistäytymisen paikka treenaamalla, ulkoilemalla Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Virkistäytymisen paikka Urheilu Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Virkistäytymisen paikka Motion Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Virkistäytymisen paikka Eri vuoden aikoina eri kasvit ja kasvien lajirunsaus Positiivinen Parasta alueella 

Malminkartanon-
huippu 

Virkistäytymisen paikka Pieni metsä Positiivinen Parasta alueella 

Maria Wiikin puisto Suosikkipaikkani alueella Metsässä on sieniä ja mustikoita. Mukava olla koiran kanssa. Positiivinen Parasta alueella 
Maria Wiikin puisto Suosikkipaikkani alueella Kaunis kallio ja polut, joita on mukava kävellä. Positiivinen Parasta alueella 
Maria Wiikin puisto Metsä, jolle ei tule tehdä 

hoitotoimenpiteitä 
Luonnontilainen metsä on paras! Neutraali Luonnonympä-

ristö 
Maria Wiikin puisto Muu ehdotus Toivoisin, että nämä tämän alueen ja lähiympäristön pienet metsäalu-

eet jätettäisiin rauhaan. Ne ovat todella tärkeitä yleisen hyvinvoinnin, 
Neutraali Toimenpiteet 
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virkistäytymisen ja palautumisen kannalta - etenkin talvisin, kun Palo-
heinään ei koiran kanssa kä 

Maria Wiikin puisto Virkistäytymisen paikka Ihana kalliopaikka Positiivinen Parasta alueella 
Maria Wiikin puisto Virkistäytymisen paikka Pyöräily, kävely; aluetta on kunnostettu ja kunnostetaan varmaan yhä Positiivinen Parasta alueella 
Maria Wiikin puisto Virkistäytymisen paikka Tätä kaikkea vaikeuttavat uudet räjäytys-, hakkuu- ja ilmeisesti raken-

nustyöt. 
Positiivinen Parasta alueella 

MIKONMÄKI I Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Ehkä tähän jokin hoidettu puisto, edes osin? Neutraali Luonnonympä-
ristö 

MIKONMÄKI I Turvaton paikka Talvella sattui välikohtaus, jossa huomasin naisen joutuvan häirinnän 
kohteeksi tällä valaisemattomalla ja yksinäisellä metsäpolulla. En us-
kalla enää oikaista metsikön poikki pimeän aikaan. 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

MIKONMÄKI I Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Tänne kannattaisi luoda uusi avoin kutsuva yhteys aseman ja Peliman-
nintien välille - riittävän avoin jotta vaikuttaa turvalliselta. Mutta tuh-
laamatta silti koko pientä puistoa väyliin, hieno pikku puisto radan 
varressa 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

MIKONMÄKI I Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Mihin suuntaan tahansa, vähällä käytöllä olevaa kallioaluetta ja met-
sää 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

MIKONMÄKI I Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Muutaman puun kaato toisi maisemat kukkulalta esiin. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

MIKONMÄKI II Suosikkipaikkani alueella kaunis kallio ja komeat männyt, näkyvät ikkunastamme Positiivinen Parasta alueella 
MIKONMÄKI II Suosikkipaikkani alueella luonnon paikka kallio, komeat männyt, näkyy ikkunastamme Positiivinen Parasta alueella 
MIKONMÄKI II Muu luontoympäristö, 

jonka toivoisin säilyvän 
Kallioalue asutuksen keskellä. Tuo alueelle viihtyvyyttä. Neutraali Luonnonympä-

ristö 
MIKONMÄKI II Tärkeä viheralue Kodin lähellä Positiivinen Parasta alueella 
MIKONMÄKI II Tärkeä viheralue pitäisi pitää luonnonmukaisena, ainoa vaikeus on paikan kuivuus-kal-

liomaasto 
Positiivinen Parasta alueella 

Muinaismuistoalue Hieno maisema tai nä-
kymä 

Muinaismuistot ovat harvonaisia Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Muinaismuistoalue Turvaton paikka Kartanonkaarelta tulevat bussit joutuvat väistämään vantaalaisia men-

nen tullen. Malminkartanontie on siinä liikennevaloton. Varsinkin 
ruuhka-aikaan saa pelätä henkilöauton törmäystä, koska kärkikolmio 
vaatii HELSINKILÄISBUSSIA väistämään 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Muinaismuistoalue Tärkeä viheralue Muinaismuistoalue Positiivinen Parasta alueella 
MÄTÄJOEN VARSI Suosikkipaikkani alueella hevotallit + pellot + omenatarha + hyvät kävelymaastot Positiivinen Parasta alueella 
MÄTÄJOEN VARSI Suosikkipaikkani alueella Täällä sijaitsee viljelypalstani ja täällä on niin kauniit näkymät kun on 

viljelmiä ja jokiluonto lähellä. 
Positiivinen Parasta alueella 

MÄTÄJOEN VARSI Suosikkipaikkani alueella Pieni silta joka ylittää mätis viljelypalstojen kohdalla ja siitä sitten mäki 
ylös omenatarhoille. 

Positiivinen Parasta alueella 

MÄTÄJOEN VARSI Suosikkipaikkani alueella Kaunis silta joen yli. Positiivinen Parasta alueella 
MÄTÄJOEN VARSI Suosikkipaikkani alueella Aurinkokallion mäki,"vaarin mäki" on laapsuuden kohde jossa opette-

limme kavereideni kanssa pujottelemaan. Tämä tapahtui 60-luvun 
puolessavälissä. 

Positiivinen Parasta alueella 

MÄTÄJOEN VARSI Hieno maisema tai nä-
kymä 

Peltoja ja näkymä avautuvalle viheralueelle. Positiivinen Parasta alueella 

MÄTÄJOEN VARSI Muu ehdotus Could you please fix the wooden animal statues here near Trumpetin 
leikkipuisto? They are beautifully made but broken and weathered 
down. They looked so life like when in good condition 

Neutraali Toimenpiteet 

MÄTÄJOEN VARSI Muu ehdotus Tämä afrikkalainen puisto kaipaa HETI kunnostusta, on jo vaarallinen 
ja ruma. 

Neutraali Toimenpiteet 

MÄTÄJOEN VARSI Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Mätäojan laakso Neutraali Luonnonympä-
ristö 

MÄTÄJOEN VARSI Virkistäytymisen paikka Kävellen. Positiivinen Parasta alueella 
MÄTÄJOKILAAKSO Suosikkipaikkani alueella Miellyttävä puistomainen hieno kävely ja ulkoilupolku. Tilaa olisi ta-

pahtumien järjestämiseen(ei isoja rokkitapahtumia. 
Positiivinen Parasta alueella 

MÄTÄJOKILAAKSO Suosikkipaikkani alueella Joki. Pellot Positiivinen Parasta alueella 
MÄTÄJOKILAAKSO Alue, jossa ulkoilen eni-

ten 
Mätäjoen varsi on kaunista seutua, varsinkin kun se ei ole rakennettu 
"umpeen", täyteen taloja. 

Neutraali Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
MÄTÄJOKILAAKSO Luontoelämyksiä tarjoava 

paikka 
Joki on paikoin lähes kasvanut umpeen Positiivinen Luonnonympä-

ristö 
MÄTÄJOKILAAKSO Luontoelämyksiä tarjoava 

paikka 
Keväisin hieman harvinaisemmatkin linnut tulevat pesimään Mätäjo-
keen 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

MÄTÄJOKILAAKSO Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Jättipalsamille toivoisin häätöä muutoin kiinnostavasta maisemasta. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

MÄTÄJOKILAAKSO Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Mätäjokea pitäisi taas ruopata, kasvaa umpeen. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

MÄTÄJOKILAAKSO Tärkeä viheralue Koko Mätäjoen alue on seudun helmi. Positiivinen Parasta alueella 
MÄTÄJOKILAAKSO Tärkeä viheralue mätiksen ranta on upea, kunhan siellä asuvat linnut saisivat pesiä rau-

hassa 
Positiivinen Parasta alueella 

NAAPURIPELLON-
PUISTO 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Näkee kauas, vuodenaikojen vaihtelu Positiivinen Parasta alueella 

NAAPURIPELLON-
PUISTO 

Muu ehdotus Asukaspysäköinnin järjestäminen Neutraali Toimenpiteet 

NAAPURIPELLON-
PUISTO 

Muu ehdotus Naapuripellontien hidasteet todella teräviä ja usein huonossa kun-
nossa 

Neutraali Toimenpiteet 

NAAPURIPELLON-
PUISTO 

Turvaton paikka Hundar som springer lösa. Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

NEVAPUISTO Suosikkipaikkani alueella Taitaa olla Helsingin ainoa suoalue. Positiivinen Parasta alueella 
NEVAPUISTO Suosikkipaikkani alueella pitkospuut ja kaunis luonto. Paikka on myös mieluisa lapsille. Positiivinen Parasta alueella 
NEVAPUISTO Suosikkipaikkani alueella Pitkospuut ja alueen kasvillisuus Positiivinen Parasta alueella 
NEVAPUISTO Suosikkipaikkani alueella Poikkeuksellisen hieno luontokohde! Positiivinen Parasta alueella 
NEVAPUISTO Suosikkipaikkani alueella Todella hieno neva-alue jossa pitkospuut. Toivomuksena seuraaville 

vuosille, että pitkospuut tehtäisiin tuplattuoina siten, että vastaantuli-
jat pystyisivät hyvin ohittamaan toisensa. 

Positiivinen Parasta alueella 

NEVAPUISTO Hieno maisema tai nä-
kymä 

Tulee lapsuusaika mieleen ja vanhempien kanssa tehdyt retket poh-
jois-Suomessa 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
NEVAPUISTO Luontoelämyksiä tarjoava 

paikka 
Helsingin ainoa, tai ainoita, suoalueita. Positiivinen Luonnonympä-

ristö 
NEVAPUISTO Luontoelämyksiä tarjoava 

paikka 
Pala korpea kaupungin sisällä Positiivinen Luonnonympä-

ristö 
NEVAPUISTO Luontoelämyksiä tarjoava 

paikka 
Luonnonsuojelualue jossa pitkospuut ja erilaisia kasveja Positiivinen Luonnonympä-

ristö 
NEVAPUISTO Luontoelämyksiä tarjoava 

paikka 
Maununneva on todella kiehtova paikka. Positiivinen Luonnonympä-

ristö 
NEVAPUISTO Metsä, jolle toivon hoito-

toimenpiteitä 
Tällä alueella on paljon jättipalsamia jotka voisi poistaa Neutraali Luonnonympä-

ristö 
NEVAPUISTO Metsä, jolle toivon hoito-

toimenpiteitä 
vieraslajit pois luonnonsuojelualueen vierestä! Neutraali Luonnonympä-

ristö 
NEVAPUISTO Muu ehdotus Jättipalsamit pois luonnonsuojelualueen kupeesta. Neutraali Toimenpiteet 
NEVAPUISTO Muu ehdotus Tästä nyt on 10/15v aikaa, mutta ajattelin vain ilmoittaa, että pilasitte 

täysin tämän perhekunnantien pyörä/kävelyreitin kun hakkasitte puut 
pois ja siirsitte sen tunnelmallisesta, puiden varjostamsta metsäpo-
lulta tuonne tien viereen.  

Neutraali Toimenpiteet 

NEVAPUISTO Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Ihanat pitkospuut! Neutraali Luonnonympä-
ristö 

NEVAPUISTO Turvaton paikka Roska-asitoita kaadetaan ja penkkejä sekä rosko-astioita töhritään pal-
jon. 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

NEVAPUISTO Tärkeä kohtaamispaikka Päiväkodin läheiset puistot/metsäalueet. Positiivinen Parasta alueella 
NEVAPUISTO Tärkeä viheralue Maununnevan pitkospuut on ihana paikka! Positiivinen Parasta alueella 
Niittyperho-
senpuisto 

Muu ehdotus Perhosenkierrolta ei ole virallista läpiajoa Vantaalle Leiritielle Leiriku-
jaa pitkin, ja niin on minusta hyvä, sillä vaikka kiertomatkaa tulee, niin 
asuinalue säästyy läpiajoliikenteeltä ja pysyy rauhallisempana.  Leiri-
kujan päähän on laitettu 

Neutraali Toimenpiteet 

Niittyperho-
senpuisto 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Lisää puustoa peittämään massiivista Metropolian rakennustyömaata. Neutraali Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Niittyperho-
senpuisto 

Turvaton paikka Henkilöautot ajavat jalkakäytävällä, päästäkseen oikotietä Myyrmä-
estä Honkasuo lle. Alueen rakentaminen kesken ja olisi toivottavaa 
että autoilijoillekkin löytyisi oikotie Myyrmäestä Malminkartanon, kun 
kuitenkin oikaisevat jostain. Jalank 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Niittyperho-
senpuisto 

Turvaton paikka Lammikko voi olla vaarallinen lapsille. Sinne on huono näkyvyys eikä 
aitaa. 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

NOTKOPUISTO Muu ehdotus Tänne voisi laittaa ulko pöytätennis pöydät, toinen hyvä paikka olisi 
Kannelmäen urheilupuistossa. 

Neutraali Toimenpiteet 

PAIMENHUILUNPO-
LUN KORTTELI-
PUISTO 

Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Paimenhuilunpolku varrella olevassa puistikossa paljon kaatumassa 
olevia puita sekä kelopuita. Kävelytien varsi kasvaa nokkosia. Tien var-
ren Kasvustoa leikataan harvoin. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

PASUUNAPUISTO Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Vähemmän golfkenttää ja enemmän niittykasveja. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

PASUUNAPUISTO Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

En halua avata näkymiä mitenkään, pidän ryteiköistä  ja synnistä kuu-
simetsistä. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

PASUUNAPUISTO Tärkeä viheralue Lintuja käyn katsomassa ja hiihtämässä kävin talvella. Positiivinen Parasta alueella 
Perhosniitty Hieno maisema tai nä-

kymä 
Tämä metsäsaareke näkyy parvekkeeltani. Se on kaunis kaikkina vuo-
denaikoina, täynnä lintuja ja muita eläimiä.  Oikea viherkeidas keskellä 
rakennustyömaata. Toivottavasti sitä ei hakata! 

Positiivinen Parasta alueella 

Perhosniitty Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Nykyinen metsä on kaunis ja täynnä elämää. Sen tilalle ei saa tehdä 
hoitamatonta koirankakkaista niittyä! 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Pihkapuisto Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Niin tiheä ettei ole aluskasvillisuutta Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Pihkapuisto Virkistäytymisen paikka Valkovuokot Positiivinen Parasta alueella 
Piianpuisto Suosikkipaikkani alueella Luonnon keidas keskellä kaupunkia. Käyn täällä lapsenlapseni, yksin 

tai ystävien kanssa. Eväsretkellä. Samoin syöttämässä sorsia. Valitetta-
vasti lampi on likainen, ja sorsia ei ole näkynyt  pitkiin aikoihin. Toivoi-
sin, että lampi puhdistett 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Piianpuisto Suosikkipaikkani alueella Ihanan avara paikka, jossa paljon lapsia ja aikuisia, leikkipuisto, toimin-

takeskus ja tapaa uusia ihmisiä. Täällä järjestetään myös toimintaa, 
Elojuhlat, kirppiksiä, grillausta ym. 

Positiivinen Parasta alueella 

Piianpuisto Suosikkipaikkani alueella Mukava viettää aikaa lasten kanssa ja piipahtaa asukastaloon kahville j 
lukemaan lehdet 

Positiivinen Parasta alueella 

Piianpuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Rauhallinen ja vehreä puromaisema ruohokenttineen. Positiivinen Parasta alueella 

Piianpuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

kesällä kaunis Positiivinen Parasta alueella 

Piianpuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Pieni mutta paikallisesti tärkeä paikka Positiivinen Parasta alueella 

Piianpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Mätäojaa on kyllä siivottu ja perattu mutta lisää toki saa tehdä koko 
matkalle 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Piianpuisto Turvaton paikka Piianpuistossa naapurissamme on vallattu talo, joka töhritty. Useita 
valituksista huolimatta tilanteelle ei tehdä mitään. Huumekäyttäjien 
oleskelupaikka. Meteliä. 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Piianpuisto Tärkeä kohtaamispaikka lapsiperheiden kohtaamispaikka Positiivinen Parasta alueella 
Piianpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Lapsiperheiden kohtaamispaikka sekä Asukastalo Rengissä näkee 

muita alueen asukkaita kahvikupin ääressä. 
Positiivinen Parasta alueella 

Piianpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Löytyy seuraa aikuisista ja lapsista Positiivinen Parasta alueella 
Piianpuisto Virkistäytymisen paikka lapsen lapsen kanssa käynti leikkipuistossa, kesäisin ruokailu, toimin-

takeskus 
Positiivinen Parasta alueella 

PIKKU-ARENTI-
PUISTO 

Tärkeä kohtaamispaikka Kohtaamispaikkana Kanneltalo kirjastoineen. Sen edustalla kokoontu-
vat myös kaljaringit. 

Positiivinen Parasta alueella 

PIKKU-ARENTI-
PUISTO 

Virkistäytymisen paikka Ihan vaan viihdyn Maltsussa Positiivinen Parasta alueella 

PIKKU-ARENTI-
PUISTO 

Virkistäytymisen paikka Viihdyn Malminkartanossa ja hiippailen ympäriinsä kaukana autoista 
(lue: haisulipyörätuoleista) esim. kauppareissun ohessa. 

Positiivinen Parasta alueella 

PITKÄPUISTO Suosikkipaikkani alueella Turvapolku ja pientaloalue, niin kaunnista ja rauhoittavaa. Ihanan siis-
tiä. Hyvät ulkoilumahdollisuudet, kaunis pelto ja metsämaisema. 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
PITKÄPUISTO Hieno maisema tai nä-

kymä 
pelto ja metsämaisema. rauhallisuus ja kaunis luonto Positiivinen Parasta alueella 

PITKÄPUISTO Muu ehdotus Vieraslajit (mm. jättitatar ja jättipalsami) pois puistosta. Neutraali Toimenpiteet 
PITKÄPUISTO Muu luontoympäristö, 

jonka toivoisin säilyvän 
kivat polut jotka kulkevat asutuksen lomassa ja talvella mm tärkeitä 
reittejä keskuspuistoon 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

PITKÄPUISTO Tärkeä kohtaamispaikka Hiekkakenttä Positiivinen Parasta alueella 
PITKÄPUISTO Tärkeä kohtaamispaikka Uusi leikkipaikka on mukavaa kohtaamispaikka lapsille, heidän van-

hemmilleen ja isovanhemmille. 
Positiivinen Parasta alueella 

Raikukallio Hieno maisema tai nä-
kymä 

Vallihautoja. Positiivinen Parasta alueella 

Raikukallio Muu ehdotus Tähän voisi tehdä koirapuiston Neutraali Toimenpiteet 
Raikukallio Muu ehdotus Pari vuotta sitten tehty Kehän 'parannus' lisäsi liikenteen melua An-

tiinniityn läheisyydessä merkittävästi. Raikukallio on toiminut luonnon 
meluesteenä aiemmin ja nyt sitä räjäyteltiin surutta valtavia määriä.  
Olin ajatellut että kehän pa 

Neutraali Toimenpiteet 

Raikukallio Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Liikaa pöpelikköä ja melu Kehä I:ltä tunkee joka paikkaan pitkälle alu-
een sisään 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Raikukallio Tärkeä kohtaamispaikka Kaari. Naapureitakin siellä tapaa. Siellä voi myös tuttujen kanssa tehdä 
treffit. 

Positiivinen Parasta alueella 

Raikukallio Tärkeä kohtaamispaikka Kaaren palvelut Positiivinen Parasta alueella 
Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Suosikkipaikkani alueella The train station and the awesome graffiti artwork! Positiivinen Parasta alueella 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Muu ehdotus Aseman aluetta tulisi kunnostaa/ehostaa. Nyt aseman ympäristö ja 
esimerkiksi ylikulkutunneli ovat epäsiistin ja epämiellyttävän näköisiä. 

Neutraali Toimenpiteet 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Muu ehdotus Kaaren / Halsuantien yms. suunnasta tulee juna-asemalle paljon ihmi-
siä. Nyt täältä suunnasta ei ole reittiä junalaiturille, vaan pitää kävellä 
edestakaisin ensin Kaustisentien kävelytietä pitkin ja sitten laituria pit-
kin, kun toisesta pääst� 

Neutraali Toimenpiteet 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Muu ehdotus Renovation of station is extremly needed. Station is in very bad condi-
tion:  broken glass, damaged constructions, reinforcement is pulled 
out from concrete, all area is always durty,  urina in elevators. 

Neutraali Toimenpiteet 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Muu ehdotus Kaivataan lisätietoa Kannelmäen aseman korjaamisesta. Huhuttu, että 
asema siirrettäisiin n. 200 m lähemmäs Kehää, tarkoituksena liiken-
teen solmukohta Kehän joukkoliikenteen / Haagan raitiotieyhteyden 
kanssa. Pitääkö paikkansa. Asema on pahass 

Neutraali Toimenpiteet 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Muu ehdotus Ryyppyporukat tulisi häätää juna-aseman läheisyydestä niin alueen 
yleisilme paranisi paljon! Muutenhan tämä Malminkartanon "kes-
kusta" on oikein kiva ja rakennukset on sopivan kokoisia ja tunnelmal-
taan kivoja. 

Neutraali Toimenpiteet 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Muu ehdotus Suora ajoyhteys Kannelmäestä Malminkartanoon ilman, että ajoreitti 
kulkee ruuhkaisilla pääväylillä. 

Neutraali Toimenpiteet 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Muu ehdotus Tähän pitäisi tehdä joko isompi alikulku tai parantaa valvontaa. Tällä 
hetkellä ajo on sallittu vain linja-autoille ja takseille, mutta henkilöau-
tojen läpiajo on jokapäiväistä ja väylän kapeudesta johtuen vaarallista. 

Neutraali Toimenpiteet 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Halsuantien ja junaradan välisellä alueella ei ole kovinkaan vihreätä, 
olisi toivottavaa että kallion ja esim. radan varteen jäisi puita sekä 
Kehä I  varteen. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Alkoholistit Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Pahoinpitelyt ja varkaudet/ryöstöt Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Päihteiden käyttäjiä. Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Sitratorin alue on baareineen ja huonoine arkkitehtuureineen ja juop-
poineen kaamea. 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Sliten betong längsmed perrongerna, trappornas betong flagnar, bron 
är hal på vintern och gungar oroväckande, hängande fönstertätninar 
som nästan tar i högspänningsledningarna 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Asemalla on iltaisin sellaista jengiä, että pelottaa tulla kottiin. Sitä-
paitsi aseman seutu ja erityisesti ylikulkusilta on hirveän roskainen. 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Iltaisin ja öisin Kannelmäen asema on hieman turvaton (juopoista 
yms. johtuen). 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Känniporukoita tms. Nurkissa remuamassa ja likaamassa paikkoja. 
Olisi kiva pyöräillä junayhteyteen, mutta pyörä rikottu tai pöllitty joka 
kerta. 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Alkoholin-ja huumeidenkäyttäjät. Liikaa kaljakuppiloita koko ostarilla. 
Neulojen vaihtopiste. 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Juoppojen parveilu ja häiriköinti Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Hörhöt (huumeiden käyttäjät ja alkon mannekiinit sekä kuriton nuo-
riso 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Aseman seudulla väki huumeissa tai kännissä. Erityisesti lapset pelkää Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka parkkialue rata sillan alla,  siellä myydään muun muassa huumeita. Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Varsinkin iltaisin kerääntyy outoa porukkaa aseman molemmin puolin Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Häiriköivät aineiden käyttäjät ja teinit aseman seudulla. Käytös arvaa-
matonta, toisin kuin ns. perinteisillä tölkinjuojilla. Asema myös pö-
lyävä, roskainen, hyvin tuulinen ja sateensuoja onneton. Todellinen 
häpeäpilkku ns. Kehäradalla. 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Hyvin epämääräistä ja humalaista porukkaa. Ikävä liikkua alueella jopa 
keskellä päivää 

Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Tässä hengailee ryyppyporukoita. Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Turvaton paikka Alkoholistit majailee asemalla ja alepan edessä. Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Tärkeä kohtaamispaikka Aseman seutua voisi siisti, kaljakuppilat ja kaljaterassit pois Positiivinen Parasta alueella 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Tärkeä kohtaamispaikka Aseman alue kuten yleensä on tärkeä kohtaamispaikka Positiivinen Parasta alueella 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Tärkeä kohtaamispaikka Junalla pääsee nopeasti töihin, kaupunkiin ja rientoihin. Positiivinen Parasta alueella 

Rata, Huopalahti - 
Vantaankoski 

Tärkeä kohtaamispaikka kaupat, asema Positiivinen Parasta alueella 

Rautakauden hauta-
raunio 

Muu ehdotus Rukkilanpolku sekä sen jatke, puu sekä betoniportaat Malminkartanon 
asemalle ovat olleet parina viime talvena huonosti hoidetut! Aurausta 
on saanut odottaa pari kolme päivää lumisateiden jälkeen! viime tal-
vena oli pari kertaa tilanne ettei aurattu 

Neutraali Toimenpiteet 

RENGINMÄKI Muu ehdotus Yleensäkin; jos pikkupuistoissa ja aukioilla olevia viheralueita ja istu-
tuksia ei ole varaa pitää hyvässä kunnossa, ehdotan, että niille istute-
taan helppohoitoiset Kasvit/lisätään  soraa tai muuta materiaalia. 80-
luvun ihanne ei taida enää toimia 

Neutraali Toimenpiteet 

RENGINMÄKI Muu ehdotus Puiston istutukset laiminlyöty, etenkin myrskyn jäljiltä ei ole tehty uu-
sintaistutuksia. Sipulikasvit lähes häipyneet. Ennen niin kaunis puisto 
on vain muisto vaan. Puiden kannot törröttävät ja puusto on vanhaa ja 
siksi kaatuu kovissa tuulissa. 

Neutraali Toimenpiteet 

RUKKILAN PUISTO Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Rukkilanpuistossa pensasaidat liian korkeita. Penkillä istuessa ei mi-
tään näkymää katsottavaksi. Kulkureitti Rukkilanpolulle metsittynyt. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Suosikkipaikkani alueella Kaunis luonto, melko hiljainen paikka, paljon lintuja ja muita eläimiä, 
mukavat kävelypolut. Varsinkin keväällä ja alkukesästä miellyttävä 
paikka kävellä 

Positiivinen Parasta alueella 

RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Suosikkipaikkani alueella 1. maailmansodan aikaiset juoksuhaudat/linnoitteet Positiivinen Parasta alueella 

RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Suosikkipaikkani alueella Vanhat taisteluhaudat ja koskematon luonto. Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

mäkimaisema, historialliset vallihaudat Positiivinen Parasta alueella 

RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

kesällä näköalapaikka ja pieni kiva metsä molemminpuolin ja talvella 
pulkkamäki 

Positiivinen Parasta alueella 

RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Upeat maisemat ja rauha keskeisellä sijainnilla Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Hieno puisto, välillä roskainen, lisää roskiksia Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

Juoksuhautoja Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Luontoelämyksiä tarjoava 
paikka 

maalinnoituskjäänteet Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Kalju maapohja on tylsä ja köyhä. Eihän pustoinsinööri halua olla tylsä, 
kalju ja köyhä, miksi luonnon täytyy olla insinöörin mielen mukainen, 
eikä sellainen, kuin se on luonnostaan? 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Tämä metsikkö on raivattu viimeisen kolmen vuoden aikana moneen 
kertaan 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Aluetta voisi siistiä, on kiva metsikkö ja puistikko. Enemmän valais-
tusta ja talvikunnossapitoa. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Metsä, jolle toivon hoito-
toimenpiteitä 

Radan varressa lähellä Kannelmäen asemaa on jo vuosikaausia ollut 
polun yllä vaarallisesti kaatunut lahopuu, jonka ali kuljetaan aina henki 
kurkussa. Miksi sitä ei korjata pois. Samoin Mikkonmäelle kaadetaan 
jatkuvasti puita lahoamaan kulkureiteille. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Tärkeä viheralue metsikkö jossa linnoituksia Positiivinen Parasta alueella 

RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Tärkeä viheralue Upea rinnepuisto. 70- luvun elementtitaloilla upeat näkymät. Positiivinen Parasta alueella 

RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Virkistäytymisen paikka Ihana kasvustoltaan ihana metsä jossa linnut laulaa Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
RUMPUPOLUN-
PUISTO 

Virkistäytymisen paikka Luonto, kasvit, tuoksut, vuodenajat, metsä... Positiivinen Parasta alueella 

RUNOLAULAJAN-
TIEN PUISTO 

Suosikkipaikkani alueella Koiran kanssa on kiva hiippailla pelloilla ja mätäjoen ulkoilureiteillä. Positiivinen Parasta alueella 

RUNOLAULAJAN-
TIEN PUISTO 

Suosikkipaikkani alueella Mätäjoen pellot ja kävelyreitit Positiivinen Parasta alueella 

RUNOLAULAJAN-
TIEN PUISTO 

Suosikkipaikkani alueella Mätäjoen varrella on mukava lenkkeillä. Positiivinen Parasta alueella 

RUNOLAULAJAN-
TIEN PUISTO 

Suosikkipaikkani alueella Joki, pellot, hevostallit ja maalaistunnelma. Ihana paikka ulkoilla. Positiivinen Parasta alueella 

RUNOLAULAJAN-
TIEN PUISTO 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Se on hieno maalaismaisema kaupungissa. Positiivinen Parasta alueella 

RUNOLAULAJAN-
TIEN PUISTO 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Upeat pajukot linnuille. Positiivinen Parasta alueella 

RUNOLAULAJAN-
TIEN PUISTO 

Metsä, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä 

Tästä kaadettiin talvella pajuja sähkölinjojen alta. Nehän eivät niin 
korkeaksi kasva että vaarantaisivat sähkölinjoja niin en toimenpidettä 
ymmärtänyt. Täällä elää paljon lintuja, mm. satakieliä, jotka ovat viih-
tyneet ja laulaneet paju 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

RUNOLAULAJAN-
TIEN PUISTO 

Muu ehdotus Mopoilijoille jonkinlaiset hidasteet. Ja niin että autot eivät pääse Ru-
nonlaulajantien kautta Sorolantielle. Mopot ajaa tosi lujaa kevyenlii-
kenteenväylälle piittaamatta väistämis-säännöistä. 

Neutraali Toimenpiteet 

RUNOLAULAJAN-
TIEN PUISTO 

Muu ehdotus Ajoesteiden parannus runonlaulajantien ja sorolantien päihin läpiajon 
ja siten vaaratilanteiden estämiseksi. Moottoripyörät ja ajoittain myös 
autot ajavat tästä läpi portit avaamalla tai niiden ohi ja ajavat silloin 
lujaa nähdyksi tulemisen pel 

Neutraali Toimenpiteet 

RUNOLAULAJAN-
TIEN PUISTO 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Mätäjoen suojelu olisi erittäin tärkeää! Luontoarvot ovat mahtavat. 
Lintujen pesintää ei saisi häiritä, ei turhia raivauksia, kun niitä ei tar-
vita. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
RUNOLAULAJAN-
TIEN PUISTO 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Toivoisin koulunpiha-alueen laajentamista tähän. Esim. Kuntoilu- tai 
kiipeilyalue tai keinuja 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

RUNOLAULAJAN-
TIEN PUISTO 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Mätäjoen ympäristöä tulisi siistiä ja raivata. Nykyisellään kasvamassa 
umpeen ja alue näyttää epäsiistiltä. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

RUNOLAULAJAN-
TIEN PUISTO 

Tärkeä kohtaamispaikka Hämeenlinnanväylän leikkipaikka. Alue olisi kyllä hyvä aidata ja va-
laista kunnolla ja pitää muutenkin siistinä mutt parempaakaan leikki-
aluetta ei lähellämme ole. Moottoripyörät ja välillä autot ajavat käy-
tännössä leikkipaikan läpi kun 

Positiivinen Parasta alueella 

RUNOLAULAJAN-
TIEN PUISTO 

Tärkeä viheralue Luonnontilassa olevaa joenrantaa. Ihana lintuparatiisi. Positiivinen Parasta alueella 

RUNOLAULAJAN-
TIEN PUISTO 

Tärkeä viheralue Täällä oli taimenia ennenkuin kaupungin alihankkija ruoppaamalla pi-
lasi upean urbaanin luontokohteen. Saisiko tämän vielä ennallistet-
tua? 

Positiivinen Parasta alueella 

RUNOLAULAJAN-
TIEN PUISTO 

Virkistäytymisen paikka Lukemalla, piirtämällä Positiivinen Parasta alueella 

SERKUSTENPUISTO Suosikkipaikkani alueella Lähellä kotia, lasten leikkipaikka ja pallokenttä/jääkenttä, ulkoilureit-
tejä, kaunista luontoa ja viihtyisää ympäristöä jos sitä vähän kunnos-
tettaisiin. 

Positiivinen Parasta alueella 

SERKUSTENPUISTO Muu ehdotus Ehdotus: voisiko leikkipuiston viereisen tyhjän kentän kunnostaa ur-
heilupaikaksi? edullisimmillaan siihen  riittäisi pari futismaalia, mutta 
aivan mahtavanm saisi jos tulisi muutama kuntolaite aikuisille!!!! se 
olisi ihanaa. Lapset voisi leikkiä puis 

Neutraali Toimenpiteet 

SUKUKUNNAN-
PUISTO 

Muu luontoympäristö, 
jota toivoisin kehitettä-
vän 

Tämä kuuluu tähän samaiseen harmaaseen ja kuolleeseen alueseen 
jossa toivoisi näkyvän vehreyttä!!! 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Suojavyöhyke Turvaton paikka Vaurioitunut iso kuusi, jonka latvat putoilevat kevyenliikenteen tielle! Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
TOISKANPUISTO Muu luontoympäristö, 

jonka toivoisin säilyvän 
Pieni puistomainen metsäsaarekkeiden toimii melu- ja näkösuojana lii-
kenteelle. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

VAKKAPUISTO Muu ehdotus Vakkapuistossa liikaa puita, jotka pimentävät katuosuuden ja estävät 
katuvalojen toiminnan. Puisto on lähinnä ryteikkö. 

Neutraali Toimenpiteet 

Vanhaistenpuisto Suosikkipaikkani alueella Rauhan tyyssija=kirkko ja vilinää vilskettä=leikkipuisto Positiivinen Parasta alueella 
Vanhaistenpuisto Suosikkipaikkani alueella Taloyhtiömme piha on saneerattu perusteelliesti. Se onVanhan Kan-

nelmäen hineoin piha 
Positiivinen Parasta alueella 

Vanhaistenpuisto Suosikkipaikkani alueella Hieno leikkipuisto, mukavasti uudistettu. Kivoja leikkilaitteita monen 
eri ikäiselle. Hyvä että on aidattu, pienetkin voivat kulkea vapaasti jää-
mättä puistoa läpiajavien pyöräilijöiden alle. Olisi hyvä olla kylttejä ai-
tauksen sisäpuolella, 

Positiivinen Parasta alueella 

Vanhaistenpuisto Suosikkipaikkani alueella Kirkon, puiston ja polkujen kokonaisuus, lasten leikkiminen Positiivinen Parasta alueella 
Vanhaistenpuisto Suosikkipaikkani alueella Lastenlasten kanssa vietetään aikaa leikkipuistossa. Positiivinen Parasta alueella 
Vanhaistenpuisto Suosikkipaikkani alueella Erilainen kirkko ja siistitty puisto Positiivinen Parasta alueella 
Vanhaistenpuisto Hieno maisema tai nä-

kymä 
Monimuotoisuutta, jota dominoi Kirkon arkkitehtuuri Positiivinen Parasta alueella 

Vanhaistenpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivoisin säilyvän 

Pieni pala niittymäistä maata näiden turhien golfkenttien keskellä. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Vanhaistenpuisto Turvaton paikka Joskus nuorison hengailu leikkipuistossa on rauhatonta ja ahdistavaa. Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

Vanhaistenpuisto Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Kirkko hautautunut pusikkoon. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Vanhaistenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Kirkkopuisto eli Vanhaistenpuisto on alueen lapsiperheiden tärkeä 
kohtaamispaikka, ennen omien lasten nyt lastenlasten kanssa. Kirkko 
rajaa sen hauskasti toiselta puolen, kivannäköiset vanhat kerrostalot 
toiselta puolen ja yhdeltä puolen alakoulu. I 

Positiivinen Parasta alueella 

Vanhaistenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka PIhallamme ihmiset viihtyvät, grillaileva ja tapaavat toisiaan. Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Vanhaistenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Leikkipuistossa tapaa vanhempia - siellä voisi olla myös vaikka grilli-

paikka? Teinit siidereineen pois pikkulasten liukumäistä:) = Missä on 
viihtyisä paikka teineille? vosiko vierelle tehdä teinipuiston? 

Positiivinen Parasta alueella 

Vanhaistenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Alueen perinteinen leikkipuisto, jonka päivittämisessä ns. asukaspuis-
toksi tulee olla varovainen. Lisäksi alueen luonnonhoidossa pitää nou-
dattaa suurta kohtuutta ja välttää liikaa puidenkaatoa. 

Positiivinen Parasta alueella 

Vanhaistenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Koirapuisto. Kiva että rempattiin, mutta valaistus voi olla parempi 
puistossa 

Positiivinen Parasta alueella 

Vanhaistenpuisto Tärkeä viheralue Kyseessä on rakennettu puisto, mutta haluaisin kiinnittää huomiota 
koirapuiston viereiseen niittymäiseen alaan, joka on ihanasti jätetty 
leikkaamatta ja joka kasvaa luonnonkukkaa. Lisää tätä! 

Positiivinen Parasta alueella 

Vanhaistenpuisto Virkistäytymisen paikka Oma lapsuuden puisto, lapsen lasten kanssa oleilu Positiivinen Parasta alueella 
VIULUPUISTO Metsä, jolle toivon hoito-

toimenpiteitä 
Hoidettua puistoa lisää tänne? Neutraali Luonnonympä-

ristö 
VIULUPUISTO Tärkeä viheralue Luonnonmukainen metsikkö. Positiivinen Parasta alueella 
VON GLANIN 
PUISTO 

Suosikkipaikkani alueella Great place to play Pokemon GO Positiivinen Parasta alueella 

VON GLANIN 
PUISTO 

Muu ehdotus Von Glanin puiston viereen on rakentunut tai rakentuu paljon uutta 
asutusta. Toivoisin että puistoaluetta kehitettäisiin kaupungin toi-
mesta. Nykyisin puistoalue on hieman kolkko. Mukava picnicille mutta 
muuta siellä ei juuri ole. 

Neutraali Toimenpiteet 

VON GLANIN 
PUISTO 

Muu ehdotus Tunnelin päällä kartanonmetsässä on usein roskaista. Humalaiset po-
rukat tuntuvat pyörivän näissä paikoissa ahkerasti. Von glanin puis-
toon voitaisiin lisätä vielä lapsille ja nuorille koripallopaikkaa. Koirille 
tuo alue on turha koska tääll� 

Neutraali Toimenpiteet 

VON GLANIN 
PUISTO 

Turvaton paikka Alkoholistit majailee penkeillä ja juovat sotkien puistoa. Negatiivi-
nen 

Epämiellyttävät 

VON GLANIN 
PUISTO 

Tärkeä kohtaamispaikka Place to play Pokemon GO raids because of the gyms Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
VON GLANIN 
PUISTO 

Tärkeä viheralue On 'puisto', mutta hienon alueen potentiaali jäänyt käyttämättä. An-
kea tyhjä kenttä. 

Positiivinen Parasta alueella 

VON GLANIN 
PUISTO 

Virkistäytymisen paikka Picnic Positiivinen Parasta alueella 

VON GLANIN 
PUISTO 

Virkistäytymisen paikka Mukava puisto virkistäytymiseen ja lasten leikeille Positiivinen Parasta alueella 

VON GLANIN 
PUISTO 

Virkistäytymisen paikka Mukava paikka tulla iltakävelylle ystävän kanssa jutellen. Positiivinen Parasta alueella 

VUORILINNAKKEEN-
PUISTO 

Muu ehdotus Koirapuisto Maununnevalle Neutraali Toimenpiteet 
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2.  Palvelupisteisiin liittyvät kommentit 

2.1 Leikkipaikat 

Kohde Kommentti Tyyppi 
Leikkipaikka Esi-
koisenpuisto 

Leikkipaikka: toivoisin että se kunnostettaisiin ja siitä tehtäisiin lapsille samanlainen ihana pikkupuisto 
kuin esim siinä puukoulun vieressä tehty uusi leikkipaikka. Keinut, kiipeilymajateline, katos sateen pitä-
mistä varten olisi upeaa!!! 

Neutraali 

Leikkipaikka Esi-
koisenpuisto 

Ulkokuntoiluvälineet tai jokin kuntoilupiste erikseen leikipaikasta rajattuna. Täällä päin on leikkipaikkoja, 
muttei aikuisille penkkejä ulkokuntoiluvälineitä. 

Neutraali 

Leikkipaikka Esi-
koisenpuisto 

Tätä ei voi leikkipaikaksi kutsua enää, loputkin kiikut on viety, jäljellä enää kiipeilyteline ja rehottava kas-
vusto. Tilalle kunnollisia leikkivälineitä ja puiston yleisilme tulisi siistiä muutenkin, puita ja pansaita tulisi 
karsia reilusti ja tilalle istuttaa puistomaisempia ja pienempiä kasveja. Nykyisellään puisto on todella sur-
kea ja hämärä. Sama koskee oikeastaan kaikkia Hakuninmaan leikkipaikkoja, kaikki on jäänyt ihan täysin 
vailla huoltoa ja huomiota ja ovat todella perusteellisen uusimisen ja siistimisen tarpeessa. 

Negatiivinen 

Leikkipaikka Esi-
koisenpuisto 

Puita pitäisi harventaa ja  pensaita leikata ( ovat kasvaneet puolsi). Paikka pimeä ja löydetty huumeneulo-
jakin lasten hiekkalaatikosta. Puut estävät näkyvyyden ja antavat suojan myös ei halutulle toiminnalle, 

Negatiivinen 

Leikkipaikka Esi-
koisenpuisto 

Koripallotelineet (= korit) pitäisi saada takaisin. Joskus oli sellaiset. Nuorisolle ei ole oikein paikkoja, missä 
he voisivat olla. 

Neutraali 

Leikkipaikka Es-
tetie 

Tämä Maununnevalla oleva uusi lasten leikkipaikka on tervetullut alueelle. Sellaista ei ole ollutkaan. Koko-
naisuus vaikuttaa hyvältä, mutta turhan paljon sinne jätettiin korpikuusia. Leikkipaikka on nyt turhan pi-
meä. Puunkaadot olisi ollut hyvä tehdä ennen rakentamista. - Idästä tuleva aamuaurinko taitaa tulla leikki-
paikalle, etelästä ja lännestä ei ainakaan. - Muuten kiitokset kaupungille asiasta! 

Positiivinen 

Leikkipaikka Es-
tetie 

Myös isommille lapsille suunnattuja kiipeilytelineitä tänne ja lisää keinuja. Tilaa a!ueella on. Neutraali 
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Kohde Kommentti Tyyppi 
Leikkipaikka Hä-
meenlinnan-
väylän lähivirkis-
tysalue 

Lisää monipuolisuutta. Neutraali 

Leikkipaikka Hä-
meenlinnan-
väylän lähivirkis-
tysalue 

Isommille lapsille sopivia leikkitelineitä Neutraali 

Leikkipaikka Kie-
lipolun kortteli-
puisto 

Kunnostaa leikkipaikan välineitä/penkkejä, keinupaikkoja on neljä, mutta keinuja on 3. Neutraali 

Leikkipaikka Kir-
jokivenpuisto 

Lapsille enemmän toiminnallisia leikkivälineitä ja kehittäviä Neutraali 

Leikkipaikka Kir-
jokivenpuisto 

Lisää leikkivälineitä, etenkin keinuja. Neutraali 

Leikkipaikka 
Kuopuksen-
puisto 

Tässä oli monelle mieluinen leikki- ja pelipaikka, mutta alueelta on poistettu kaikki välineet. Toivottavasti 
välineet (myös koripallotelineet) saadaan takaisin. 

Neutraali 

Leikkipaikka Pa-
karituvanpuisto 

Liian isot/ tuuheat puut varjostavat liikaa. Parempi jalkapalloalue.  Neutraali 

Leikkipaikka 
Rukkilan puisto 

vessa Neutraali 

Leikkipaikka Ser-
kustenpuisto 

Myös isommille lapsille suunnattuja kiipeilytelineitä ja keinuja tänne. Nyt välineet alle4v. Neutraali 

Suunniteltu leik-
kipaikka Ven-
nynpuisto 

Kiipeilytelineitä isoille laoskle Neutraali 
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2.1 Leikkipuistot 

Kohde Kommentti Tyyppi 
Leikkipuisto 
Kannelmäki 

Eipä nuorison hengailua voi estää, mutta olisi kiva jos nuorisolle olisi joku muu hengailupaikka kuin 
tämä leikkipuisto. 

Neutraali 

Leikkipuisto 
Kannelmäki 

Se on nyt kunnossa Positiivinen 

Leikkipuisto 
Kannelmäki 

Aivan pieniä (1-2-vuotiaita) lapsia ei ole otettu huomioon. Lisää pikkuisille sopivaa puuhaa kuten pyö-
ritettävä tauluja jne. Erityisen tärkeää: vaihtakaa nyt lopulta se onneton vauvakeinu kunnolliseen ta-
valliseen vauvakeinuun. Nykyiseen ei sovi yli puolivuotias istumaan tai häntä ei saa irti, vartinkaan tal-
vivaatteissa. Olen tästä soittanutkin mutta mitään ei tapahdu. Käytännössä puistossa ei ole keinua yli 
puolivuotiaalle lapselle, joka ei vielä osaa keinua isojen lasten keinussa. Korjatkaa tämä, olkaa kilttejä.  

Negatiivinen 

Leikkipuisto 
Kannelmäki 

Koripallokentälle asfaltti ehdottomasti!! Sitten siinä olisi hyvä pelata. Koritkin saa toki uusia, en nyt 
muista missä kunnossa ne oli.. 

Neutraali 

Leikkipuisto 
Kannelmäki 

TÄMÄ ON AIVAN LOISTAVA ja kaikki viihtyvät siellä! Positiivinen 

Leikkipuisto 
Kannelmäki 

Nuoriosolle oma "leikkipaikka" lähettyville, jottei tarvitse tulla pikkulasten kanssa siideriä siemailevien 
teinien keskelle 

Neutraali 

Leikkipuisto 
Kaunokki 

Hundförbud (synligt) till hela lekparkens område. Små fotbollsmål till sandplanen på somrarna. Neutraali 

Leikkipuisto 
Piika 

Epäsiisti. Koko Piianpuisto kärsii roskaisuudesta ja ilkivallasta. Negatiivinen 

Leikkipuisto 
Piika 

ihana paikka. Ihmettelin joskus miksei käytetä kaikki rakennuksia. Yleissauna sopisi hyvin tuo vanhassa 
rakennuksessa Renkitalon vieressä. 

Positiivinen  

Leikkipuisto 
Trumpetti 

Laitteet ovat huonokuntoisia tai rikkinäisiä, Negatiivinen 

Leikkipuisto 
Trumpetti 

Trumpetin leikkipuisto on päässyt huonoon kuntoon. Osa leikkivälineistä on rikki, esim. ns. Tarzan-
keinu ja kentän ulkopuolella olevat puiset villieläimet. Kentällä oleva uimaallas ei enää vuosikausiin 
ole ollut käytössä. Pitäisikö purkaa?  

Negatiivinen 

Leikkipuisto 
Trumpetti 

Täällä oli paljon hauskoja puisia eläimiä, mutta ne ovat kuluneet ja menneet rikki. Nyt tarvittaisiin pal-
jon uusia puisia eläimiä tilalle. Niitä voisi ripotella myös ympäristöön. 

Neutraali 
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Kohde Kommentti Tyyppi 
Leikkipuisto 
Trumpetti 

Kulahtanut leikkipuisto. Uusiksi kokonaan! Neutraali 

Leikkipuisto 
Trumpetti 

Hyvä leikkiipuisto - hieman suttuinen ja täälläkin siiderinuoriso vie tilaa pikkulapsilta - oma siideri-
puisto teineille vierelle:) 

Neutraali 

Leikkipuisto 
Trumpetti / 
Luistelu-
kenttä 

Pienille lapsille/vauvoille voisi olla enemmän juttuja. Myös hiekkapohja on konttaavalle ikävä Neutraali 

Leikkipuisto 
Trumpetti / 
Luistelu-
kenttä 

Puisto tarvitsee leikkivälineiden kunnostusta ja altaan korjausta. Neutraali 

 

2.3 Koira-aitaukset 

Kohde Kommentti Tyyppi 
Kartanonhaan 
koira-aitaus 

Pienten koirien puol Neutraali 

Kartanonhaan 
koira-aitaus 

Todella tylsä koira-aitaus Negatiivinen 

Kartanonhaan 
koira-aitaus 

Pienille koirille oma aitaus Neutraali 

Kartanonhaan 
koira-aitaus 

Penkit voisi korjata ja alueen pohjaa parantaa jotta aikaisemmin keväällä sinne pääsee. Keväällä se on yhtä 
savivelliä koko puisto.  

Neutraali 

Kartanonhaan 
koira-aitaus 

Näitä koira-aitauksia voisi oikeasti jakaa  pienten ja isojenkoirien puoliin.  Kartalla ei muuten näy tuo lassi-
lan puolella kehä 1 varressa oleva koirapuisto. 

Neutraali 

Malminkartanon 
koira-aitaus 

Uusi aitaus koirille.  Pienille ja isoille koirille eri aitaukset. Neutraali 
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Kohde Kommentti Tyyppi 
Malminkartanon 
koira-aitaus 

Auton parkkeerauksen helpottaminen. Nyt ei ole parkkipaikkoja lähellä. Lähin on S-Marketin pihalla. Neutraali 

Vanhaistenpuis-
ton koira-aitaus 

Tämä on nykyään hyvä koira-aitaus ja hienoa, että vanha korjattu. Alueelle tarvittaisiin kuitenkin muutama 
muu koira-aitaus ainakin Hakuninmaan ja Maununnevan alueelle. 

Neutraali 

Vanhaistenpuis-
ton koira-aitaus 

Myös maununnevalle koirapuisto. Voisiko tänne tuoda vähän agilityesteitä Neutraali 

Vanhaistenpuis-
ton koira-aitaus 

Maa-aines on huono koiralle Negatiivinen 

Vanhaistenpuis-
ton koira-aitaus 

Hienoa että aitaus rempattiin, toivoisin lisää valaistusta puistoon, toisi turvallisuutta pimeään aikaan. puis-
ton takaosat ja tien vierus jäävät aivan pimentoon. molemmille puolille valot myös puiston takaosaan. 

Neutraali 

 
 
 

2.3 Luistelukentät 

 
 

Kohde Kommentti Tyyppi 
Kaarelan-
kenttä / Luis-
telukenttä 

Omklädningsum för skridskor under vintern Neutraali 

Kaarelan-
kenttä / Luis-
telukenttä 

Jääkiekkokaukalo sekä luistelumahdollisuudet paremmiksi. Neutraali 

Kaarelan-
kenttä / Luis-
telukenttä 

Valaistus joskus puutteelline Neutraali 
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Kohde Kommentti Tyyppi 
Kaarelan-
kenttä / Luis-
telukenttä 

luistelukenttä takaisin siihen missä oli joskus kaukalo ja valot. valot toimii edelleen. nykyinen kenttä on pi-
meänä. 

Neutraali 

Kaarelan-
kenttä / Luis-
telukenttä 

Valaistus puuttuu jäädytettävältä osalta. Negatiivinen 

Kaarelan-
kenttä / Luis-
telukenttä 

toivoiin että tätä kunnostettaisiin talvella hyvin ja säilytettäisiin Neutraali 

Kaarelan-
kenttä / Luis-
telukenttä 

Pidempi jäädytyskausi ja enemmän ulkopenkkejä (mielellään katoksella ) luistimien vaihtoa varten ja kesällä 
muuta istumista varten. 

Neutraali 

Kaarelan-
kenttä / Luis-
telukenttä 

Luistelukentän voisi laittaa hiekkakentän pohjoisreunaan, jossa ulkovalotkin ovat. Ikävä oli luistella pimeässä. 
Tänne pitäisi saada kuntoilutelineitä. 

Neutraali 

Kaarelan-
kenttä / Luis-
telukenttä 

Tämän kentän hoito on surkeaa. Edes talvella 2018 ei jäätä saatu sellaiseen kuntoon että hiekka olisi piilossa.  
Kentän isompi osa on jäädytettynä. Se on epätasainen ja siinä on huonot valot. Entinen kaukalon paikka puo-
lestaan ei ole jäädytetty. Se olisi tasainen, jolloin jään laatu olisi parempi. Entisellä kaukalon paikalla olisi myös 
parempi valaistus. Kunnollista jääkiekkohan tämä kenttä ei palvele koska ei ole mitään suoja-aitaa ja valaistus 
on surkea. 

Neutraali 

Kannelmäen 
liikuntapuisto 
/ Luistelu-
kenttä 

Koripallokentän korit uusittava, laittakaa niihin ketjusukat, sama tuonne Vanhainpuistoon. Neutraali 

Kannelmäen 
liikuntapuisto 
/ Luistelu-
kenttä 

Kentän jää huonokuntoinen Negatiivinen 
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Kohde Kommentti Tyyppi 
Leikkipuisto 
Trumpetti / 
Luistelukenttä 

Pienille lapsille/vauvoille voisi olla enemmän juttuja. Myös hiekkapohja on konttaavalle ikävä Neutraali 

Leikkipuisto 
Trumpetti / 
Luistelukenttä 

Puisto tarvitsee leikkivälineiden kunnostusta ja altaan korjausta. Neutraali 

Malminkarta-
nonkenttä / 
Luistelukenttä 

Luistelukentällä on valot, mutta viereinen pulkkamäki on yleensä pimeänä. Siinä on valot, mutta ne eivät ole 
päällä. Käsittääkseni tämä on joku vastuukysymys - että jos valot laitetaan päälle niin kaupunki joutuu vastaa-
maan mäestä. Tämä on tyhmää, koska nyt sitten lapset laskevat pimeässä ja se on kuitenkin paljon vaaralli-
sempaa. Tähän pitää löytää joku parempi ratkaisu.   

Neutraali 

Vanhaisten-
puisto / Luis-
telukenttä 

Luistelukenttää en ole talvisin nähnyt tai sitten se on ollut hyvin pieni. Tänne sopisi kenttä. Neutraali 
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2.3 Ulkokuntoiluvälineet 

 
Kohde Kommentti Tyyppi 

Hämeelinnanväylä / Ulkokuntoiluväli-
neet 

Hyvä paikka, pidettävä kunnossa. Positiivinen 

Hämeelinnanväylä / Ulkokuntoiluväli-
neet 

jumppapaikalla kaksi samanlaista lihaskuntolaitetta ?. Toisen vaihtaminen ylätalja lait-
teeksi. 

Neutraali 

Kannelkallio / Ulkokuntoiluvälineet Monipuolisempaa välineistöä ja ajanmukaisempaa Neutraali 

Kannelkallio / Ulkokuntoiluvälineet Hieno idea tehdä reitti kuntoilupuistosta kuntoilupuistoon! Positiivinen 

Kartanonhaka / Ulkokuntoiluvälineet Enemmän ulkoiluvälineitä Neutraali 

Liikuntapuisto / Ulkokuntoiluvälineet Erittäin hyvä tällaisenaan , pidettävä kunnossa! Positiivinen 

Liikuntapuisto / Ulkokuntoiluvälineet Saa laittaa lisää ulkokuntoiluvälineitä jos mahtuu. Neutraali 

Mätäjoki / Ulkokuntoiluvälineet Hyvä paikka, pidettävä kunnossa Positiivinen 

Mätäjoki / Ulkokuntoiluvälineet Ehkä muutama jokin yleispätevä laite tähän lisää Neutraali 

Trumpettikuja / Ulkokuntoiluvälineet Tähän voisi lisätä uusia moderneita välineitä, kuten Kannelmäen puolella.  Neutraali 

Trumpettikuja / Ulkokuntoiluvälineet Aika onnettomat Negatiivinen 

 
 
 
 


