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Kadut 

Kadunnimi Kysymys Avoin kommentti 

A.I.Virtasen 
aukio 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Aavasaksan-
tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokai-
selle. Olen erittäin iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 

Aavasaksan-
tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingovägen saknar motstycke i Helsingfors. 

Aavasaksan-
tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Rauhallinen ja viihtyisä katu. Läpikulkuliikennettä ajoittain aika paljon. 

Aavasaksan-
tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Samaa hienoa aluetta (Kumpula, Toukola). Yhtenäinen, harmonisesti värikäs, miellyttävä.) 

Aavasaksan-
tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä katu. Muuntuu myös asukkaiden käyttöön kirppiskaduksi aika-ajoin. 

Aavasaksan-
tie 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kymintien asfaltti on hiemna huonossa kunnossa. Pyörällä saa väistellä koko ajan. 

Aavasaksan-
tie 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Asfaltointi päässyt huonoon kuntoon. 

Aavasaksan-
tie 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kymintie on hyvin kuoppainen 

Aavasaksan-
tie 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus talvisin retuperällä. Useimmiten katualueiden kunnossapito asukkaiden vastuulla ja vain yksi kaista käytössä. 

Allastie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Allastie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kumpulan kasvitieteellinen on upea! 

Allastie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Allastie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Samaa hienoa aluetta (Kumpula, Toukola). Yhtenäinen, harmonisesti värikäs, miellyttävä.) 

Allastie 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Maauimalan parkkipaikka on epäsiisti ja aikoina, jolloin uimala on kiinni, aluetta ei käytetä lainkaan. Tämä on sääli, sillä 
kyseessä on keskeisellä sijainnilla oleva suuri alue. Voisiko aluetta hyödyntää mahdollisesti jotenkin...? 

Allastie 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Uimalan parkkipaikan kierrätyspisteen ympärille kertyy tavaraa sohvista autonrenkaisiin. 

Allastie 13. Rauhaton ja meluisa paikka Uimalan parkkipaikka kerää öisiä renkaanvinguttajia. Lisäksi kierrätyspiste pitäisi suunnitellä niin, ettei niiden täyttäminen ja 
tyhjennys aiheuta niin suurta melua (murskaantuva lasi, metallikonttien nostelu nosturilla jne...) 

Allastie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Allastien parkkipaikka on ankea, etenkin vuodenaikoina, jolloin uimalaa ei käytetä. Voisiko parkkista hyödyntää johonkin tai 
tehdä siitä viihtyisämmän? 
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Kadunnimi Kysymys Avoin kommentti 

Allastie 22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Kumpulan uimalan parkkipaikka liian pieni kesäaikaan. Vierailijat täyttävät meidän katuparkkipaikat kun eivät mahdu park-
kipaikalle. Myös paahtava aurinko pitäisi hävittää puita istuttamalla ja laajentaa siis parkkialuetta!!! 

Allastie 25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Allastie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Annalankuja 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kustaa Vaasan tielle 50 rajoitus aina kehä ykköselle asti. Sitten Jakomäkeen asti 65 rajoitus. Myöhemmin bulevardi Valli-
lasta kehä kolmoselle asti. 

Annalankuja 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Annalantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alue on kiva kävelylenkkikohde, on poneja aitauksessa, pienviljelyksiä ja infoa helsingin syntysijoista opasteissa. 

Annalantie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Koiranulkoiluttajille ja muillekin ylläpidetty talvireitti, kiitos! 

Annalantun-
neli 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alue on kiva kävelylenkkikohde, on poneja aitauksessa, pienviljelyksiä ja infoa helsingin syntysijoista opasteissa. 

Annalantun-
neli 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Annalan alue metsineen ja ihaninine istutuksineen on alueen henkireikä 

Annalantun-
neli 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hyvin vetää liikenne tässä. 

Annalantun-
neli 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ihana juoksumaasto. 

Annalantun-
neli 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukavasti hoidettu puistoaluekokonaisuus. 

Annalantun-
neli 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

valaistus puuttuu oineltä osalta kävelyreittiä, joka kulkee Annalan metsän reunassa pitkin Lahdenväylää.  Tämä reitti on 
kuitenkin huomattavasti runsaammassa käytössä kuin mäen päälle tai Annalan kartanon suuntaan menevä polku, jotka 

Anttikorpintie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Arabianaukio 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu on kokonaisuudessaan loistava. Sillä sijaitsee Kumpulan sydän, Kumpulan asukastila, ja Kustaa Vaasan tienn 
toisella puolella, Arabianrannan sydän, Asukastila Kääntöpaikka. Lisäksi leikkipuisto Intia on Intiankadun varrella. 

Arabianaukio 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu Toukolassa on rauhaisaa seutua 

Arabianaukio 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä, vehreä katu. Isot vanhat puut ovat mukavia katsella ohimenneessään. 

Arabiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Arabiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Tapio Wirkkalan puisto on hieno ja erilainen! 
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Kadunnimi Kysymys Avoin kommentti 

Arabiankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Autoilijat ja kevyt liikenne eivät kertakaikkiaan näe toisiaan tässä mutkassa 

Arabiankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Bussipysäkin tultua tähän tie on muuttunut todella kapeaksi. Jos bussi on pysäkillä niin tästä kohtaa mahtuu vain yksi auto 
kerrallaan. Busseja saattaa monesti olla kaksikin parkissa, koska kyseessä linjan 52 päätepysäkki. Toivoisi jotain 

Arabiankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Bussireitti järjetön. Liian kapeat tiet ja risteykset bussille. 

Arabiankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Tässä ei ole tarpeeksi suojateitä ja raitiovaunujen päätepysäkki tekee alueesta hankalan. Toivottavasti raitiovaunulinjaa 
voitaisiin jatkaa muotoilijankadulle ja siitä takaisin hämeentielle takaisin keskustaan kaironkadun kohdalta. 

Arabiankatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabiankadun pyörätie on niin huono, että sitä pitää käytännössä välttää: vastaan tulee koko ajan korkeita reunoja kun ei 
ole huolehdittu siitä että jalkakäytävän reunakiveys olisi poistettu pyörätien kohdalla. 

Arabiankatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Jalkakäytävä auraamatta aina talvisin. Toisellla puolella katua ei ole jalkakäytävää. Pyörätie puuttuu kokonaan. 

Arabiankatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tällä välillä pyörätie kulkee samassa jalkakäytävän kanssa ja katkeaa usein leikkaaviin poikkikatuihin, joiden kohdalla 
reunaivi on liian korkea. Aika monessa paikassa pyörätien merkit myös puuttuvat ja reittiä joutuu arvailemaan. 

Arabiankatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Toivottavasti tälle pätkälle on tulossa pyörätie. 

Arabiankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Huonosti hoidettu, ei ehkä ole niitä ensisijaisia kohteita, mutta että edes pääsisi ratikalle tai bussille. Edes joku reitti olisi 
aurattu ajatellen ihmisten kulkua julkisille 

Arabiankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

kadun varteen pysäköidyt autot ja lumikinokset ovat haitanneet raideliikennettä useampana vuonna. varsinkin nyt kun 
uudet taloyhtiöt ovat rakennettu kadun varteen tulisi kaikkien puhaltaa yhteen hiileen ja pitää raideliikenteen reitit vapaina v 

Arabiankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alue: viimeisinä runsaslumisina talvina talvikunnossapito eli lumenauraus on asuntokaduilla  hoidettu todella huonos-
ti! 

Arabiankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko Arabianrannan alueen auraus lumitalvina ollut kelvotonta. Kävelytiet lumikasojen peitossa, jolloin jalankulkija joutuu 
kävelemään huonosti auratulla ajotiellä. 

Arabiankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Runsaslumisina talvina auraus on ollut alueella puutteellista 

Arabianmä-
enpolku 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Jättefint område. 

Arabianpolku 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Katu katkeaa keskeltä, joten autoja ei kulje tässä. Se on erittäin hyvä juttu, koska Arabiassa ei autoja tulisi ollakaan. 

Arabianpolku 15. Turvaton paikka: liikenne Koululaisten vuoksi tien autoliikennettä pitäisi hidastaa entisestään. 

Arabianpolku 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabiankadun pyörätie on niin huono, että sitä pitää käytännössä välttää: vastaan tulee koko ajan korkeita reunoja kun ei 
ole huolehdittu siitä että jalkakäytävän reunakiveys olisi poistettu pyörätien kohdalla. 

Arabianpolku 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Arabianpolku 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tällä välillä pyörätie kulkee samassa jalkakäytävän kanssa ja katkeaa usein leikkaaviin poikkikatuihin, joiden kohdalla 
reunaivi on liian korkea. Aika monessa paikassa pyörätien merkit myös puuttuvat ja reittiä joutuu arvailemaan. 

Arabianpolku 25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Arabianpolku 25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 
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Kadunnimi Kysymys Avoin kommentti 

Arabianpolku 25. Kulkuyhteys rakennettava Tällä alueella reitit päättyvät oudosti. Esim. pyörällä ajaessa päätyy yhtäkkiä umpikujaan. Tulisi linjata ja ohjata yksi toimiva 
reitti Arabianpolulta rantaan. Nyt polkuja ja reittejä on useita mutta ei selviä mikä niistä päätyy ra 

Arabianpolku 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Runsaslumisina talvina auraus on ollut alueella puutteellista 

Arabianranta 15. Turvaton paikka: liikenne Jalkakäytävä talvisin auraamatta(ehkä kesällä aurataan). 

Arabianranta 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabiankadun pyörätie on niin huono, että sitä pitää käytännössä välttää: vastaan tulee koko ajan korkeita reunoja kun ei 
ole huolehdittu siitä että jalkakäytävän reunakiveys olisi poistettu pyörätien kohdalla. 

Arabianranta 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Arabianranta 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Jalkakäytävä auraamatta. Kuljettava P-alueen läpi koska varsinaisen kadun varressa ei ole jalkakäytävää toisella puolella 
ja arabian tehtaan puolellakin aina auraamatta. 

Arabianranta 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Paikoin vaikea kulkea pyörällä; ei ole selvää missä laillinen reitti kulkee. Ajorata tuntuu välillä selkeämmältä. 

Arabianranta 22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Epäonnistunut puisto tulee purkaa. Surrealistinen näkymä. Oli kallis rakentaa ja vielä kalliimpi ylläpitää. Kukaan ei viihdy 
siellä. Tilalle halpa ja toimiva puisto lapsille ja aikuisille. Tapio Wirkkala kääntyisi haudassaan jos tietäisi t 

Arabianranta 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Huonosti hoidettu, ei ehkä ole niitä ensisijaisia kohteita, mutta että edes pääsisi ratikalle tai bussille. Edes joku reitti olisi 
aurattu ajatellen ihmisten kulkua julkisille 

Arabianranta 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko Arabianrannan alueen auraus lumitalvina ollut kelvotonta. Kävelytiet lumikasojen peitossa, jolloin jalankulkija joutuu 
kävelemään huonosti auratulla ajotiellä. 

Arabianranta 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Runsaslumisina talvina auraus on ollut alueella puutteellista 

Artjärventie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Myrskylänkujan rinteessä pusikkoa ja rikkakasveja 

Askolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Oulunkyläntien puutaloalue on varsin viihtyisä ja kaunis 

Askolantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus ja kunnossapito on toiminut menneinä lumitalvina todella huonosti. 

Bengalinpol-
ku 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Bengalinpol-
ku 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Bengalinpol-
ku 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Samaa hienoa aluetta (Kumpula, Toukola). Yhtenäinen, harmonisesti värikäs, miellyttävä.) 

Bengalinpol-
ku 

25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

Bengalinpol-
ku 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

usein talvella auraamatta 
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Kadunnimi Kysymys Avoin kommentti 

Berliininkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Korotettu suojatie on jäänyt tekemättä? Väliaikaiset luiskat pyörätietä varten ovat kovin korkeat. 

Berliininkatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabiankadun pyörätie on niin huono, että sitä pitää käytännössä välttää: vastaan tulee koko ajan korkeita reunoja kun ei 
ole huolehdittu siitä että jalkakäytävän reunakiveys olisi poistettu pyörätien kohdalla. 

Berliininkatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Berliininkatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Paikoin vaikea kulkea pyörällä; ei ole selvää missä laillinen reitti kulkee. Ajorata tuntuu välillä selkeämmältä. 

Berliininkatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Berliininkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Liukkaat jalkakäytävät 

Birger Kaipai-
sen katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Birger Kaipai-
sen katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Paikoin vaikea kulkea pyörällä; ei ole selvää missä laillinen reitti kulkee. Ajorata tuntuu välillä selkeämmältä. 

Birger Kaipai-
sen katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Raitiovaunulinja voisi kiertää tämän piirtämäni reitin mukaisesti. 

Birger Kaipai-
sen katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Birger Kaipai-
sen katu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko Arabianrannan alueen auraus lumitalvina ollut kelvotonta. Kävelytiet lumikasojen peitossa, jolloin jalankulkija joutuu 
kävelemään huonosti auratulla ajotiellä. 

Brysselinkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Toimiva kävelykuja. Lasten vieminen tarhaan ja kouluun erityisen mukavaa, varsinkin kun Lontoonkadun pää valmistuu 
asfaltiksi kohtapuoliin. 

Brysselinkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Jätehuoneiden tyhjentämiseen ei ole jäteautolle kunnollista paikkaa. Jäteauton pysähtyminen ajoradalle haittaa liikennettä 
ja estää näkyvyyttä. Kahden parkkipaikan poistaminen syvennyksestä auttaisi asiaa. 

Brysselinkatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabiankadun pyörätie on niin huono, että sitä pitää käytännössä välttää: vastaan tulee koko ajan korkeita reunoja kun ei 
ole huolehdittu siitä että jalkakäytävän reunakiveys olisi poistettu pyörätien kohdalla. 

Brysselinkatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Brysselinkatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Paikoin vaikea kulkea pyörällä; ei ole selvää missä laillinen reitti kulkee. Ajorata tuntuu välillä selkeämmältä. 

Brysselinkatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Damaskuk-
sentie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Jättefint område. 

Damaskuk-
sentie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kustaa Vaasan tielle 50 rajoitus aina kehä ykköselle asti. Sitten Jakomäkeen asti 65 rajoitus. Myöhemmin bulevardi Valli-
lasta kehä kolmoselle asti. 
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Damaskuk-
sentie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Damaskuk-
sentie 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Puutaloalueen hiljaiset välikadut ovat rauhallisia 

Damaskuk-
sentie 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

auraus ollut surkeaa suurimmassa osassa Toukolaa useana talvena. Ambulanssit ja roska-autot juuttuneet ajoittain 

Ernst Lindelö-
fin katu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Kadunvarsipysäköinti estää aurausta ja ajorata on pahimmillaan riittävä vain yksisuuntaiseen liikenteeseen. 

Ernst Lindelö-
fin katu 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Flooranaukio 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hyvin toteutettu, Flooran aukio. Avara ja moderni sopii hyvin Arabianrannan maisemaan. 

Flooranaukio 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tähän istutettiin kuolleen puun noin vuosi sitten. Voisi vaihtua:). Sen vieressä on noin 4neliömetriä sora, vaikka ympäril-
lään on asfaltti/kivistys jne 

Floorantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kustaa Vaasan tielle 50 rajoitus aina kehä ykköselle asti. Sitten Jakomäkeen asti 65 rajoitus. Myöhemmin bulevardi Valli-
lasta kehä kolmoselle asti. 

Floorantie 17. Heikko näkyvyys katualueella Floorantieltä tullessa Hämeentielle pyörätielle näkyvyys vasemmalle heikko. 

Floorantie 25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Gunnel Ny-
manin katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabiankadun pyörätie on niin huono, että sitä pitää käytännössä välttää: vastaan tulee koko ajan korkeita reunoja kun ei 
ole huolehdittu siitä että jalkakäytävän reunakiveys olisi poistettu pyörätien kohdalla. 

Gunnel Ny-
manin katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Gunnel Ny-
manin katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Jalkakäytävä auraamatta. Kuljettava P-alueen läpi koska varsinaisen kadun varressa ei ole jalkakäytävää toisella puolella 
ja arabian tehtaan puolellakin aina auraamatta. 

Gunnel Ny-
manin katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Paikoin vaikea kulkea pyörällä; ei ole selvää missä laillinen reitti kulkee. Ajorata tuntuu välillä selkeämmältä. 

Gunnel Ny-
manin katu 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tällä välillä pyörätie kulkee samassa jalkakäytävän kanssa ja katkeaa usein leikkaaviin poikkikatuihin, joiden kohdalla 
reunaivi on liian korkea. Aika monessa paikassa pyörätien merkit myös puuttuvat ja reittiä joutuu arvailemaan. 

Gunnel Ny-
manin katu 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Epäonnistunut puisto tulee purkaa. Surrealistinen näkymä. Oli kallis rakentaa ja vielä kalliimpi ylläpitää. Kukaan ei viihdy 
siellä. Tilalle halpa ja toimiva puisto lapsille ja aikuisille. Tapio Wirkkala kääntyisi haudassaan jos tietäisi t 

Gunnel Ny-
manin katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Gunnel Ny-
manin katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Toivottavasti tälle pätkälle on tulossa pyörätie. 

Gunnel Ny-
manin katu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

kadun varteen pysäköidyt autot ja lumikinokset ovat haitanneet raideliikennettä useampana vuonna. varsinkin nyt kun 
uudet taloyhtiöt ovat rakennettu kadun varteen tulisi kaikkien puhaltaa yhteen hiileen ja pitää raideliikenteen reitit vapaina v 

Gunnel Ny- 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk- Runsaslumisina talvina auraus on ollut alueella puutteellista 
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manin katu kauden torjuntaa parannettava 

Gustav Häll-
strömin katu 

  kiva 

Gustav Häll-
strömin katu 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

UUsi hieno hiekkatie: Väinö Auerin kadulta Kustaa Vaasan tielle: sama juttu lisää penkkejä sekä niitä roskapönttöjä koiran-
kakkapusseille. 

Gustav Häll-
strömin katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Gustav Häll-
strömin katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Gustav Häll-
strömin katu 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Hermannin 
rantatie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Päätielle 40 rajoitus. 

Hermannin 
rantatie 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Kuin teollisuusalue 

Hermannin 
rantatie 

15. Turvaton paikka: liikenne Ihmiset aina vaan kulkevat tästä, vaikka ei suojatielle ole pitkä matka. Ehkä kuitenkin liian kaukana? Kumpulan puolelta jos 
haluaa Arabianrannan puolelle on Kustaa Vaasankin kadun suojatie vähän liian kaukana. 

Hermannin 
rantatie 

25. Kulkuyhteys rakennettava enkö ole vain hiffannut vai miten arabianrannasta pääsee kumpulanpuiston puolelle ilman että menisi isoja katuja pitkin? 

Hermannin 
rantatie 

25. Kulkuyhteys rakennettava Julkinen liikenne Arabia-Pasila välille (tai Kalasatama-Pasila) Vallilan laakson läpi. 

Hermannin 
rantatie 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Herttuanpolku 13. Rauhaton ja meluisa paikka nuorison paikka 

Herttuanpolku 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Hämeentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Arabianrannan keskus, kohtauspaikka ulottuu Arabiakeskuksen sisätiloihin mistä löytyy myös kirjasto, kahvila jne. 

Hämeentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Historiallinen alue tulee säilyttää ja sitä tulee vaalia. 

Hämeentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hyvin vetää liikenne tässä. 

Hämeentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu on kokonaisuudessaan loistava. Sillä sijaitsee Kumpulan sydän, Kumpulan asukastila, ja Kustaa Vaasan tienn 
toisella puolella, Arabianrannan sydän, Asukastila Kääntöpaikka. Lisäksi leikkipuisto Intia on Intiankadun varrella. 

Hämeentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kustaa Vaasan tielle 50 rajoitus aina kehä ykköselle asti. Sitten Jakomäkeen asti 65 rajoitus. Myöhemmin bulevardi Valli-
lasta kehä kolmoselle asti. 

Hämeentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
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aukio levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Hämeentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Luonnonläheinen reitti. 

Hämeentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Päätielle 40 rajoitus. 

Hämeentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Toukolan kadut menevät hienon puutaloseudun läpi. 

Hämeentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Verkatehtaanpuisto ja voimala-alue on vähän rauhallisempi läpi kiitävistä pyörä jonoista,ja sitä kautta turvallisempi huonosti 
liikkuville. 

Hämeentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä, vehreä katu. Isot vanhat puut ovat mukavia katsella ohimenneessään. 

Hämeentie 10. Nuorison suosima alue Skeittipark on loistava. Kehitystä tähän vielä. 

Hämeentie 12. Roskainen ja epäsiisti paikka kesällä juoppoja kauppakeskuksen alueella aika paljon ja läheisessä puistossa ( ei ollut kiva mennä) 

Hämeentie 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Tekniikan museon Hämeentiepuoli, roskikset aina täynnä tai roskat levinneet ympäristöön. Ilmoitettu myös museoon,. 
mutta eivät välitä..? Roskapöntöt vanhoja ns. avoimia roskiksia. 

Hämeentie 13. Rauhaton ja meluisa paikka a-klinikan asiakkaat mölyävät. 

Hämeentie 13. Rauhaton ja meluisa paikka Bussit ja autot kulkevat useasti ylinopeutta tällä alueella. Eivät ymmärrä suojatien merkitystä. 

Hämeentie 13. Rauhaton ja meluisa paikka Paljon liikennemelua 

Hämeentie 13. Rauhaton ja meluisa paikka paljon liikennettä 

Hämeentie 13. Rauhaton ja meluisa paikka Runsas liikenne Hämeentiellä. 

Hämeentie 14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Pari kertaa ollut tällä ratikkapysäkille ikävä tilanne. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Aivan käsittämätön pieni liikenneympyrä. Siinä ei ajeta niinkuin kuuluu. Emme aja mekään. Riski kolareille on suuri. 
Ko.ympyrä pitää poistaa! 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Ajetaan aivan liian kovaa, jalankulkijoista ei juuri piitata. Suojatie mutkan kohdalla erityisen vaarallinen 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Arabian kauppakeskuksen edessä oleva tie Hämeentiellä turvaton suojatie, ei liikennevaloja, autoilijat eivät kunnioita jalan-
kulkijoita ja pyöräilijöitä. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Autoilijat ajavat Hämeentien läpi oikaistakseen ja ajavat huomattavaa ylinopeutta. Hämeentie kaipaa hidastetöyssyjä ja 
nopeusrajoituksen alentamista, kyseessä on asuinkatu eikä väylä maaseudulle. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne autoilijat eivät huomaa liikenneympyrää. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne autoilijat eivät kunnioita suojatietä eivätkä nopeusrajoituksia. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne autoilijat eivät kunnioita suojatietä. suojatie vilkas ratikkapysäkin vuoksi. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Autot ajavat lujaa tiellä. Kevyenliikenteen väylä on vieressä, mutta välissä ei ole mitään kaidetta. Kivet sinkoilevat ja rapa 
lentää. 
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Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Autot eivät ymmärrä pysähtyä suojatien edessä. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Autot jonottavat kääntyäkseen Hämeentielle ja haittaavat julkisen liikenteen sujuvuutta. Autot tulisi ohjata paremmin kul-
kemaan Kustaa Vaasan tietä. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Autot kääntyvät nopeasti Hämeentieltä ja Hermannin rantatieltä kauppakeskusta kohti eivätkä ehdi huomaamaan suoja-
tietä/tulevia ratikoita. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Bussit kääntyvät usein vaarallisesti suoraan ajavien pyöräilijöiden eteen, kun molemmille samaan aikaan vihreä. Väistä-
misvelvollisuutta pitäisi jotenkin tehostaa (vilkkuva huomiovalo, peili?) 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Hämeentien ja Kaanaankadun risteyksessä oleva erikoinen liikenneympyrä on tosi vaarallinen, koska liikenneympyrässä 
ajamisen sääntöjä noudatetaan tosi huonosti. Tosi pahoja onnettomuuksia ei vielä ole sattunut, mutta läheltä piti -tilante 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Hämeentien pyörätie aivan liian kapea, lisäksi pysäkit sijoitettu pyörätielle näköesteiksi. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Hämeentietä ajavat autoilijat ajavat liian kovalla nopeudella ja moni ei ymmärrä kyseisen risteyksen olevan liikenneympy-
rällä varustettu, jossa kaikista suunnista ajavat tulevat kolmion takaa. Todella vaarallinen paikka. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne ihme ettei tässä risteyksessä ole kolaria joka päivä 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Kiertoliittymä joka EI toimi. Ihmiset ajavat suoraan päälle. Tästä on valitettu varmasti tuhansia kertoja. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Kiertoliittymä on hankala, sitä ei mielletä kiertoliittymäksi. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Liikenneympyrä on aivan älytön. Moni ei ymmärrä sen olevan liikenneympyrä. Lisäksi vauhti monella autoilijalla aivan liian 
kova. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Läpikulkuajoa paljon, ruuhka-aikoina jopa aggressiivista (myös bussit). Enemmän valoja, jotta Hämeentien voisi ylittää 
turvallisin mielin. Paljon lapsia alueella! 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Maailman pienin liikenneympyrä! Vaaran paikka niin autoilijoille kuin kävelijöillekin. Autot ajavat hurjaa ylinopeutta ja pelot-
taa mennä kadun yli. Suosin aina kohtia, joissa on liikennevalo jalankulkijana. Kaanaankadulle käännyttäessä Vanhas 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Mutkan takaa tuhtta ja sataa ajavat autot eivät ehdi pysähtyä tälle suojatielle. Ehkäpä matalammat nopeusrajoitukset kun 
Lahdentieltä saavutaan kaupunkialueelle? Tässä kohdalla on oppilaitos, sekä asuintaloja, eikä suojatie ole turvallinen 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Näkyvyys huono mutkassa, autot eivät varo. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Olen asunut tässä lähellä jo toista kymmentä vuotta ja todistanut parvekkeeltani USEITA kolareita. (stara toukola hämeen-
tie 115) kohdalla olevan raitiovaunupysäkin kohdalla) Kyseisessä paikassa  henkilöautot pääsevät hämeentien ylittäm? 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne on ihme ettei kolareita ole joka päivä tässä risteyksessä. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Ratikka- ja bussipysäkkien kohdalla turvaton tien ylitys jalankulkijoille. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Risteyksen jälkeinen liikennevaloton suojatie on todella vaarallinen. Varsinkin Arabian suuntaan ajavat jättävät usein jo 
suojatielle astuneet jalankulkijat huomioimatta. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Risteysalueella ratikkapysäkki keskellä, pari bussipysäkkiä samassa rysässä tien reunassa. Vilkkain suojateistä ilman 
liikennevaloja. Samassa mutkakohdassa risteävää liikennettä kauppakeskuksen suunnalta myöskin ilman liikennevaloja yli 
r 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Suojateitä Hämeentien sekä Kustaa Vaasan tien yli on liian vähän, suojatiet ovat liian kapeat ja väärissä paikoissa. Tämä 
hidastaa liikkumista Arabian, Kumpulan kampuksen ja joukkoliikennepysäkkien välillä. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Suojatie bussipysäkin ja ratikkapysäkin välissä aiheuttaa vaaratilanteita päivittäin. Myös Toukolan suunnalta tulevat henki-



Sito oy Karttamerkinnät  
12/2014 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto 12 (194) 
 Vanhakaupungin alueen asukaskysely  
 

 

Kadunnimi Kysymys Avoin kommentti 

löautot usein painavat kaasua juuri ennen kyseistä mutkaa. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Suojatie on samalla ajokaista taloyhtiön ja julkiselle pysäköintalueille kääntyville.  Samaan sekamelskaan ajaavat pyörät 
vauhdilla alamäkeä. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Todella hankala risteys niin jalankulkijalle kuin autoilijallekin. Joka suuntaan menijöitä ja bussipysäkki tukkimassa tietä ja 
näkyvyyttä. Liikennettä saa seurata niin moneen suuntaan, että monesti autoilija töötännyt melkein jalankulkijoi 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Todella harva autoilija huomaa risteyksessä olevan liikenneympyrän. Muutenkin liikenteen määrä etenkin ruuhka-aikoina 
Hämeentiellä Arabian alueella on runsasta eikä suojateillä kulkevia jalankulkijoita juuri kunnioiteta. Hidastustöyssyt, no 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Turvaton suojatie, autot ajavat ylinopeutta 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Tähän kohtaan suojatie. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Täysin turha ja vaarallinen suojatienpaikka. Ottakaa pois pliis. Kiitos. 

Hämeentie 15. Turvaton paikka: liikenne Ylhäältäpäin tullaan kaamealla vauhdilla. Hidastustöyssyille todellinen tarve. 

Hämeentie 16. Turvaton paikka: muu syy A-klinikka sijaitsee tässä ja lähialueella lapset tehneet useita huumepiikki havaintoja. Myös usein porukka kerääntyy Siwan 
lähistölle juomaan ja lapsia pelottaa nämä räyhäävät ja agressiivisesti käyttäytyvät ihmiset. 

Hämeentie 16. Turvaton paikka: muu syy Epäselvästi merkitty liikenneympyrä. Hämeentietä ajavat eivät useinkaan hahmota, että tässä ylipäätään on liikenneympy-
rä. 

Hämeentie 16. Turvaton paikka: muu syy keskustasta päin Hämeentielle käntyjillä usein kova nopeus eikä halukkuutta pysähtyä antamaan tietä raitiovaunupysäkiltä 
tai ostoskeskukselta päin tuleville jalankulkijoille vaikka paikalla suojatie. Sama koskee Vikistä päin tulijoita ti 

Hämeentie 17. Heikko näkyvyys katualueella Minun mielestäni tämä kohta tiessä on ollut aina hankala ylittää ja jotenkin ahdas ja näkyvyydeltään huono. 

Hämeentie 18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Liikennevalonappien merkkivalo ei syty napin painamisen jälkeen. 

Hämeentie 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

För mycket trafik på för smal gata. 

Hämeentie 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Ratikkapysäkin lähistöllä isot lätäköt 

Hämeentie 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Suojatielle kertyy usein isot lätäköt. 

Hämeentie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

kauppakeskuksen piha. 

Hämeentie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Vallilan laaksoon raideyhteys Pasilaan. 

Hämeentie 25. Kulkuyhteys rakennettava enkö ole vain hiffannut vai miten arabianrannasta pääsee kumpulanpuiston puolelle ilman että menisi isoja katuja pitkin? 

Hämeentie 25. Kulkuyhteys rakennettava Joukkoliikennekatu on vihdoin ja viimein saatava arabiasta pasilan asemalle. kumpulan joukkoliikenteen vastustajat tulee 
karkoittaa siperiaan ja vihreiden puolue kieltää 

Hämeentie 25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Hämeentie 25. Kulkuyhteys rakennettava Nyt vihdoin se ratikkayhteys Arabiasta Pasilan asemalle. Ei voi olla mahdollista, että muutaman asukkaan kaupunkimökki-
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kylä estää tuhansien asukkaiden jouhevan kulun alueen suurimmalle rautatieasemalle. 

Hämeentie 25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Hämeentie 25. Kulkuyhteys rakennettava Poikkilinja raitiovaunulle Arabiasta Pasilaan. 

Hämeentie 25. Kulkuyhteys rakennettava Raitiovaunulinja voisi kiertää tämän piirtämäni reitin mukaisesti. 

Hämeentie 25. Kulkuyhteys rakennettava Rakennettava joukkoliikennekatu (mieluiten raitiotie), jossa kiinnitetään erityistä huomiota meluntorjuntaan Vallilanlaaksos-
sa. 

Hämeentie 25. Kulkuyhteys rakennettava Suojatie Hämeentie yli. 

Hämeentie 25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

Hämeentie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

auraus ollut surkeaa suurimmassa osassa Toukolaa useana talvena. Ambulanssit ja roska-autot juuttuneet ajoittain 

Hämeentie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Liukkaat jalkakäytävät 

Hämeentie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Lunta ei tarvitsisi kasata bussipysäkin eteen. 

Hämeentie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Väestön suojaan ja piha-alueille sekä puistoon johtava jyrkkä mäki talvisin huonolla pidolla. 

Hämeentie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Koiranulkoiluttajille ja muillekin ylläpidetty talvireitti, kiitos! 

Iitintie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Oulunkyläntien puutaloalue on varsin viihtyisä ja kaunis 

Ilmattarenku-
ja 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Ilmattarenku-
ja 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Todennäköisesti reitti on jo kunnossapidon piirissä, mutta saisi olla tiiviimpää, sillä huoltoajoa on runsaasti.  Huom! Kun-
nossapitoa osoittava kilpi puuttuu Ilmattarenkujan ja Vipusentien kulmasta, joten autoilijat eivät osaa poistaa autojaan 

Ilmattarentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Ilmattarentie 09. Alue, jossa ulkoilen eniten Käpylän alueelta saa pitkänkin ulkoilulenkin tehtyä, kun kulkee kaikki kadut pitkittäin ja poikittain. 

Ilmattarentie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Todennäköisesti reitti on jo kunnossapidon piirissä, mutta saisi olla tiiviimpää, sillä huoltoajoa on runsaasti.  Huom! Kun-
nossapitoa osoittava kilpi puuttuu Ilmattarenkujan ja Vipusentien kulmasta, joten autoilijat eivät osaa poistaa autojaan 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokai-
selle. Olen erittäin iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

ArabiaIittalan myymälää vastapäätä : mukava aukio istutuksineen ja erikoiset valot, kiva kivetys ja portaat 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hyvä lastenvaatekirppis, mainio kahvila sekä mukavat leikkipuistot läheisyydessä. 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai Intiankadulla tärkeitä paikkoja kumpulalaisille ovat Kahvila Kapusiini ja Kumpulan kylätila. Lisäksi oli Kumpuoti kauppa, joki 
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aukio tosin joutui lopettamaan (menetti liiketilansa?)? 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu - viivani ja kommenttini tulivat väärään paikkaan (ks. sentin verran oikealle) 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu on kokonaisuudessaan loistava. Sillä sijaitsee Kumpulan sydän, Kumpulan asukastila, ja Kustaa Vaasan tienn 
toisella puolella, Arabianrannan sydän, Asukastila Kääntöpaikka. Lisäksi leikkipuisto Intia on Intiankadun varrella. 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu Toukolassa on rauhaisaa seutua 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis kävely- ja pyöräilyreitti. Tätä kautta pääsee Intiankadulta Töölönrantaan asti ilman valoja (Pasilan läpi ja radanvart-
ta). 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

kotoisa kadunpätkä jossa kauppa, kahvila, kioski 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kumpulanlaakson pyörätietä on ilo polkea puiden varjossa 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kumpulantaival - supersuosittu seudullinen kevyen liikenteen väylä. Puistoa ja kauniita puutarhoja ja viljelypalstoja mo-
lemmin puolin taivalta. Vuodenaikojen vaihtelu hienosti näkyvissä. 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kustaa Vaasan tielle 50 rajoitus aina kehä ykköselle asti. Sitten Jakomäkeen asti 65 rajoitus. Myöhemmin bulevardi Valli-
lasta kehä kolmoselle asti. 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingantie on kaunis, viihtyisä ja kotoisa katu. 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingovägen saknar motstycke i Helsingfors. 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mieltä piristävä kevyen liikenteen väylä, jossa viihtyvät niin koiranulkoiluttajat, pyöräilijät kuin lenkkeilijätkin. Kauniit ja hy-
vinhoidetut viheralueet. 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Rauhallinen ja viihtyisä katu. Läpikulkuliikennettä ajoittain aika paljon. 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Samaa hienoa aluetta (Kumpula, Toukola). Yhtenäinen, harmonisesti värikäs, miellyttävä.) 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Toukolan kadut menevät hienon puutaloseudun läpi. 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Tänne  pari katua ja kerrostaloja taimitarhan ja siirtolapuutarhan ympärille. Torikin tarvitaan. 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart område med gamla trähus av en typ som knappast finns någon annanstans i Helsingfors. 



Sito oy Karttamerkinnät  
12/2014 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto 15 (194) 
 Vanhakaupungin alueen asukaskysely  
 

 

Kadunnimi Kysymys Avoin kommentti 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä katu. Muuntuu myös asukkaiden käyttöön kirppiskaduksi aika-ajoin. 

Intiankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä, vehreä katu. Isot vanhat puut ovat mukavia katsella ohimenneessään. 

Intiankatu 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Puutaloalue. 

Intiankatu 08. Paras kohtauspaikka Kahvila Kapusiini ja Kumpulan kylätila Intiankadulla. 

Intiankatu 08. Paras kohtauspaikka Kumpulan kylätila kokoaa naapurit yhteen, hienoja tapahtumia, kiitos :) 

Intiankatu 09. Alue, jossa ulkoilen eniten Intiankadulla ulkoilen eniten, koska työmatkat ja muu hyötyliikunta kulkee melkein aina siitä. Muutoin lenkkeilen ristiin ras-
tiin Käpylää, Kumpulaa, Arabianrantaa ja Koskelaa. 

Intiankatu 10. Nuorison suosima alue Kyllä nuoriso aikapaljon notkuu Intiankadulla, jos ulkona ovat. 

Intiankatu 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Roskataan paljon, roskiksia kaivataan lisää. 

Intiankatu 13. Rauhaton ja meluisa paikka Intiankadun läpiajoliikenne tuo melua. 

Intiankatu 13. Rauhaton ja meluisa paikka Liikenteen melu niin kova, ettei kuule kaverin ääntä. 

Intiankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Kevyen liikenteen väylä leikkaa Intiankadun. Aluella läpiajava liikenne ei aina noudata paikallista nopeusrajoitusta. Kuljetta-
jat ovat kuitenkin yllättävän varovaisia, koska tämä Intiankadun osuus erottuu selkeästi. 

Intiankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Liikaa väärin pysäköityjä autoja, ihmiset ajavat kovaa piha-alueella. 

Intiankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Polkupyörien ja autojen kohtaaminen ongelmallista. Pyörät tulevat yllättäen autojen eteen eivätkä tiedä väistämisvelvolli-
suudestaan. 

Intiankatu 16. Turvaton paikka: muu syy Kadussa on 2 töyssyä, joista eteläisempi tulee autoilijoille yllätyksenä vaikka ajaisivatkin rauhallisesti. Tarvittaisiin vähin-
tään näkyvä varoituskolmio. 

Intiankatu 17. Heikko näkyvyys katualueella Intiankadun ja Limingantien risteyksessä on todella vaikea tulla autolla Limingantieltä Intiankadulle. Pyörät ajavat kovaa 
vauhtia. Katupeilit olisi hyvä idea, vähän auttaisi varomaan. Vuosittain nähnyt monia kolareita tässä kohtaa, myös a 

Intiankatu 17. Heikko näkyvyys katualueella Intiankatua pyörällä ajaessa poikkikaduilta tulevia autoja on vaikea nähdä kulmien takaa. 

Intiankatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

huonot pyörätiet, epämääräinen katu (kolmiot poikkikaduilla ja hidasteet intiankadulla - miksi?) 

Intiankatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kymintien asfaltti on hiemna huonossa kunnossa. Pyörällä saa väistellä koko ajan. 

Intiankatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kumpulantaival on hyvin suosittu kevyen liikenteen reitti. Erityisesti Mäkelänrinteestä Vallilanlaaksoon jyrkässä alamäessä 
pyöräilijöiden nopeudet ovat todella suuret, vaaratilanteita varsinkin pikkulasten ja ulkoilevien koirien kanssa on 

Intiankatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Katu laskettava alas ja jalankulku maan tasalle. 

Intiankatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

Intiankatu 26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

för mörkt. Alla lamppor är ovanför trädkronorna. 

Intiankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk- Alue, jossa aurausta ja liukkauden torjuntaa parannettava. 
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kauden torjuntaa parannettava 

Intiankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus talvisin retuperällä. Useimmiten katualueiden kunnossapito asukkaiden vastuulla ja vain yksi kaista käytössä. 

Intiankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

jalkakäytävät ja suojatiet jää auraamatta toistuvasti sekä hikoittamatta tarvittaessa, vain pyörätiet ovat aurattu ja hiekoitet-
tu. 

Intiankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Intiankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on asuntokaduksi melko paljon liikennöity. Erityisesti aamu- ja iltaruuhkat auraamattomalla kadulla ovat aivan 
kestämättömiä. 

Intiankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on lumisina talvina ollut järkyttävän huonossa kunnossa 

Intiankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Talvisin Limingantie on todella huonossa kunnossa. Aurausta tehdään harvoin ja lumikasoja ei poisteta, jolloin asukkaat 
joutuvat itse kolaamaan lumia omille pihoilleen. Autopaikat tällöin ovat myös todella harvassa ja autoilu vaikeutuu tiellä, 

Intiankatu 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Intiankatu 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Onko Koskelantien kävely/pyörätie talvikunnossapidon piirissä? Ainakin saisi olla. 

Isonniitynkatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Joukkoliikennekatu on vihdoin ja viimein saatava arabiasta pasilan asemalle. kumpulan joukkoliikenteen vastustajat tulee 
karkoittaa siperiaan ja vihreiden puolue kieltää 

Isonniitynkatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Poikkilinja raitiovaunulle Arabiasta Pasilaan. 

Isonniitynkatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

Isonniitynkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on asuntokaduksi melko paljon liikennöity. Erityisesti aamu- ja iltaruuhkat auraamattomalla kadulla ovat aivan 
kestämättömiä. 

Jaalantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Oulunkyläntien puutaloalue on varsin viihtyisä ja kaunis 

Jaalantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus ja kunnossapito on toiminut menneinä lumitalvina todella huonosti. 

Jaavantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu on kokonaisuudessaan loistava. Sillä sijaitsee Kumpulan sydän, Kumpulan asukastila, ja Kustaa Vaasan tienn 
toisella puolella, Arabianrannan sydän, Asukastila Kääntöpaikka. Lisäksi leikkipuisto Intia on Intiankadun varrella. 

Jaavantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Jaavantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kustaa Vaasan tielle 50 rajoitus aina kehä ykköselle asti. Sitten Jakomäkeen asti 65 rajoitus. Myöhemmin bulevardi Valli-
lasta kehä kolmoselle asti. 

Jaavantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Jaavantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart område med gamla trähus av en typ som knappast finns någon annanstans i Helsingfors. 
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Jaavantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä, vehreä katu. Isot vanhat puut ovat mukavia katsella ohimenneessään. 

Jaavantie 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Vanhat 20-luvun talot, hyvin hoidettuja ja kivat puutarhat, hieno kävelyalue 

Jaavantie 25. Kulkuyhteys rakennettava Katu laskettava alas ja jalankulku maan tasalle. 

Jaavantie 26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

för mörkt. Alla lamppor är ovanför trädkronorna. 

Jaavantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Jan-Magnus 
Janssonin 
aukio 

08. Paras kohtauspaikka Lähiostoskeskus säilyy toivottavasti korkeatasoisena. 

Jan-Magnus 
Janssonin 
aukio 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Oppilaitoksen tupakoivat opiskelijat. 

Japaninkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Japaninkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kustaa Vaasan tielle 50 rajoitus aina kehä ykköselle asti. Sitten Jakomäkeen asti 65 rajoitus. Myöhemmin bulevardi Valli-
lasta kehä kolmoselle asti. 

Japaninkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart område med gamla trähus av en typ som knappast finns någon annanstans i Helsingfors. 

Japaninkatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

kauppakeskuksen piha. 

Japaninkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Joukolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

alue testi 

Joukolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hieno siisti Väinölänpuisto,alueella asuu paljon vanhuksia jotka istuisi viileässä/aurinkoisessa puistossa mutta puistossa on 
aivan kamalat likaiset penkit jossa on vanhusten tai muidenkin mahdoton istua koska niissä ei voi nojata penkeissä ei 

Joukolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

kaikki Puu-Käpylän kadut ja kujat puineen ja näkymineen puutarhapihoille. kesäisin huumaavan syreenituoksun ja linnun-
laulun säestämänä. 

Joukolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Joukolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Joukolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukava katu, kirjasto, koulut, rauhaisa ilman paljoa liikennettä. 

Joukolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 



Sito oy Karttamerkinnät  
12/2014 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto 18 (194) 
 Vanhakaupungin alueen asukaskysely  
 

 

Kadunnimi Kysymys Avoin kommentti 

aukio 

Joukolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolagatan är en av de finaste gatorna i hela stan. 

Joukolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

pohjolankatu on monien asukasyhdistysten tapahtumien paikka, juuri sellaista toimintaa joka tekee alueesta elävän ja saa 
asukkaat tutustumaan toisiinsa , luo yhteihenkeä. 

Joukolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on upea! Pitäkää pihat vihreinä, ei asvaltinmakuisia uusia pakkosuunnitelmia. 

Joukolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on vanha, kaunis ja viihtyisä puistokatu, jolla on idyllinen raitiovaunuyhteys keskustaan. 

Joukolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Väinölänpuisto hieno siisti puisto, puistossa on vain kamalat likaiset penkit joissa ei ole selkänojaa.Alueella asuu paljon 
vanhuksia jotka nauttisi puistosta kesäpäivinä mutta siellä ei voi istua. olen 13 vuotta seurannut ikkunastani puistos 

Joukolantie 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Puu-Käpylä on ainutlaatuinen. 

Joukolantie 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Katu on ahdas ja ajonopeudet pysyisivät riittävän alhaisina ilman ärsyttäviä hidastetöyssyjäkin. 

Joukolantie 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Noups, eihän tässä mitää hidastetöyssyjä ole, vaan naapurikadulla ;) 

Joukolantie 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Untamontien auraus lumesta talvella on vitsi! Viereisten talojen pihatkin ovat paljon parempikulkuiset. 

Joukolantie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

todella heikkokuntoinen päällyste (koloja, murtumia) ja puhtaanapito on taas kesällä jäänyt kokonaan tekemättä 

Joukolantie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Untamontie ja Väinölänkatu. Etenkin puhtaanapito huonoa. Myös puutaloaleiden kadut kaipaavat kunnostusta kuten Marja-
tantie Länsi-Käpylässä, jota parhaillaan ollaan kunnostamassa? 

Joukolantie 26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

ei tarpeeksi valoja 

Joukolantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Liukas aikaisin talviaamuisin. Kun lunta kertyy tarpeeksi pysäköityjen autojen puolelle, autot rupeavat ajamaan osaksi 
jalkakäytävää pitkin. Lumitalvina pitäisi tehdä lumen ja jäänpoisto-operaatio säännöllisesti. 

Joukolantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

Joukolantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

talvella ei kunnon kunnossapitoa 

Joukolantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Viime talvena 2013-2014 oli havaittavissa parannusta aurauskertojen määrissä. Mutta laadussa silti parannettavaa paljon. 
Aurakuskilla tuntui olevan tavoitteena vähien autopaikkojen tukkiminen kippaamalla kauhallinen lunta aina sinne missä oli 
au 

Juhana Hert-
tuan tie 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Kaupan ympäristö ruma ja sotkuinen 

Juhana Hert-
tuan tie 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 
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Jyrängöntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokai-
selle. Olen erittäin iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 

Jyrängöntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Jyrängöntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingantie on kaunis, viihtyisä ja kotoisa katu. 

Jyrängöntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingantien puutalot ovat kauneinta Helsinkiä 

Jyrängöntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Rauhallinen ja viihtyisä katu. Läpikulkuliikennettä ajoittain aika paljon. 

Jyrängöntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä katu. Muuntuu myös asukkaiden käyttöön kirppiskaduksi aika-ajoin. 

Jyrängöntie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Asfalttia paikkailtiin tänä syksynä, mutta silti osa jäi paikkaamatta kokonaan! Mikähän logiikka tässä mahtoi olla? 

Jyrängöntie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Vallilan laaksoon raideyhteys Pasilaan. 

Jyrängöntie 25. Kulkuyhteys rakennettava Nyt vihdoin se ratikkayhteys Arabiasta Pasilan asemalle. Ei voi olla mahdollista, että muutaman asukkaan kaupunkimökki-
kylä estää tuhansien asukkaiden jouhevan kulun alueen suurimmalle rautatieasemalle. 

Jyrängöntie 25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Jyrängöntie 25. Kulkuyhteys rakennettava Poikkilinja raitiovaunulle Arabiasta Pasilaan. 

Jyrängöntie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on asuntokaduksi melko paljon liikennöity. Erityisesti aamu- ja iltaruuhkat auraamattomalla kadulla ovat aivan 
kestämättömiä. 

Jyrängöntie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on lumisina talvina ollut järkyttävän huonossa kunnossa 

Jyrängöntie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Talvisin Limingantie on todella huonossa kunnossa. Aurausta tehdään harvoin ja lumikasoja ei poisteta, jolloin asukkaat 
joutuvat itse kolaamaan lumia omille pihoilleen. Autopaikat tällöin ovat myös todella harvassa ja autoilu vaikeutuu tiellä, 

Jyrängöntie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Jyrängöntie 32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Tienpätkä pitäisi olla huolettu Koskelantielle asti, koska sitä kulkevat monet työmatkapyöräilijät ja vanhukset liukkaillakin 
keleillä. 

Kaanaankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Autoilijat käyttävät liikenneympyrää ainoastaan hidastetöyssynä, torvet soivat päivittäin. Risteys kaipaa rauhoitusta. 

Kaanaankatu 15. Turvaton paikka: liikenne helsingin pienin liikenneympyrä, jota suurin osa autoilijoista ei huomaa. Haastavaa kääntyä Hämeenlinnantieltä Kaanaan-
kadulle ja päinvastoin. 

Kaanaankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Päivittäin vaaratilanteita. 

Kaanaankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Suuri osa Häneentietä ajavista autoilijoista ei tunnu käsittävän, että Kaanaankadun kohdalla on liikenneympyrä, johon 
suoraan tuleva tulee kolmion takaa. Ja torvi soi. 

Kaanaankatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai Todella ala-arvoisesti hoidettu katujen kunnossapito talvisin. Onneksi viime talvena ei tullut lunta. 
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ulkoilureitti 

Kaanaankatu 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

 Kaanaankadun ja Posliinikadun kulma 

Kaanaankatu 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

iso lätäkkö haittaa tienylitystä. 

Kaanaankatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Katupuita joiden latvat poikki 

Kaanaankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Huonosti hoidettu, ei ehkä ole niitä ensisijaisia kohteita, mutta että edes pääsisi ratikalle tai bussille. Edes joku reitti olisi 
aurattu ajatellen ihmisten kulkua julkisille 

Kaanaankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alue: viimeisinä runsaslumisina talvina talvikunnossapito eli lumenauraus on asuntokaduilla  hoidettu todella huonos-
ti! 

Kaanaankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Todella ala-arvoinen talvikunnossapito, onneksi viime talvena ei tullut lunta. 

Kaanaankuja 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Talojen välisellä kävelytiellä turvallista ja suojaisaa kulkea pienen lapsen kanssa jos ei jaksa koukata rannan kautta 

Kaanaankuja 04. Hieno maisema tai näkymä Omasta ikkunasta kohti Villa Arabeskia. Syksyllä ja kesällä vehreää, talvella näkyy lahtikin. 

Kaanaankuja 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Huonosti hoidettu, ei ehkä ole niitä ensisijaisia kohteita, mutta että edes pääsisi ratikalle tai bussille. Edes joku reitti olisi 
aurattu ajatellen ihmisten kulkua julkisille 

Kaanaankuja 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kaikki haluavat nauttia talvimaisemasta ja pääsy on nyt evätty lastenvaunuilta, vanhuksilta ja liikuntaesteisiltä sillä rannas-
sa ei ole talvikunnossa pitoa. Tämä olisi hyvä jatkaa myös ainakin Viikinmetsänläpi Prismaan vievälle reitille. 

Kaanaanpiha 16. Turvaton paikka: muu syy Kaanaanpihalla jatkuvasti autoja pysäköitynä pelastustielle. 

Kaanaanpiha 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Huonosti hoidettu, ei ehkä ole niitä ensisijaisia kohteita, mutta että edes pääsisi ratikalle tai bussille. Edes joku reitti olisi 
aurattu ajatellen ihmisten kulkua julkisille 

Kaanaanpiha 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alue: viimeisinä runsaslumisina talvina talvikunnossapito eli lumenauraus on asuntokaduilla  hoidettu todella huonos-
ti! 

Kaironkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ihana juoksumaasto. 

Kaironkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Jättefint område. 

Kaironkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Kaironkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kustaa Vaasan tielle 50 rajoitus aina kehä ykköselle asti. Sitten Jakomäkeen asti 65 rajoitus. Myöhemmin bulevardi Valli-
lasta kehä kolmoselle asti. 

Kaironkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Kaironkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukavasti hoidettu puistoaluekokonaisuus. 
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Kaironkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

auraus ollut surkeaa suurimmassa osassa Toukolaa useana talvena. Ambulanssit ja roska-autot juuttuneet ajoittain 

Kaironkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Kaironkadun mäkinen alkupää on HYVIN LIUKAS talvella. Olen jo kerran murtanut sormeni, kun lensin ympäri kaltevalla 
pinnalla. Pahimpina aikoina erityisesti vanhukset tuskin uskaltavat lähteä ulos saati bussipysäkille, koska pelkäävät kaatuv 

Kaironkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Kaj Franckin 
aukio 

15. Turvaton paikka: liikenne koko arabiankatu todella sekava ja vaikea pyöräillä. 

Kaj Franckin 
aukio 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabiankadun pyörätie on niin huono, että sitä pitää käytännössä välttää: vastaan tulee koko ajan korkeita reunoja kun ei 
ole huolehdittu siitä että jalkakäytävän reunakiveys olisi poistettu pyörätien kohdalla. 

Kaj Franckin 
aukio 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Kaj Franckin 
aukio 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Paikoin vaikea kulkea pyörällä; ei ole selvää missä laillinen reitti kulkee. Ajorata tuntuu välillä selkeämmältä. 

Kaj Franckin 
aukio 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tällä välillä pyörätie kulkee samassa jalkakäytävän kanssa ja katkeaa usein leikkaaviin poikkikatuihin, joiden kohdalla 
reunaivi on liian korkea. Aika monessa paikassa pyörätien merkit myös puuttuvat ja reittiä joutuu arvailemaan. 

Kaj Franckin 
aukio 

25. Kulkuyhteys rakennettava Raitiovaunulinja voisi kiertää tämän piirtämäni reitin mukaisesti. 

Kaj Franckin 
aukio 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Kaj Franckin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan loistava alue! Avoin, raikas, tapahtumarikas! Itse asiassa sellaisenaan se on hyvä, kun tässä kasvaa puut aikanaan 
isoiksi, voi olla että sen avoimuus hieman vähenee. 

Kaj Franckin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Arabian Rantapuisto olisi hieno paikka ilman valkoposkihanhia. Nythän siellä ei pysty kävelemään piknikeistä tms puhu-
mattakaan. Eikö asialle voi tehdä todellakaan mitään? Sinne tarvittaisiin myös nuorisaktiviteettejä, skeittipuistoa yms. 

Kaj Franckin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Puistokatu, joka päättyy rantaan. 

Kaj Franckin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ranta-alue tulee säilyttää ja pitää kunnossa. Valkoposkihanhista pitäisi päästä eroon. 

Kaj Franckin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Siisti, avoin alue 

Kaj Franckin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Talojen välisellä kävelytiellä turvallista ja suojaisaa kulkea pienen lapsen kanssa jos ei jaksa koukata rannan kautta 

Kaj Franckin 
katu 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Ainakin hanhia riittää 

Kaj Franckin 
katu 

04. Hieno maisema tai näkymä Hienoa katutaidetta ympäriinsä ja mukavan avoin jossa näkee luontoa 

Kaj Franckin 
katu 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten on kiva tehdä kävelykierros Kumpulasta Vanhankaupunginlahden kautta merenrantaa pitkin takaisin Kumpulaan 
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Kaj Franckin 
katu 

13. Rauhaton ja meluisa paikka lapsukaiset skeittailevat mieluusti tällä alueella rappukäytävissä. sinänsä siinä ei mitään haittaa mutta skeittailusta tulee 
meteliä, joka vielä kertautuu rakennusten välissä kaikumalla. 

Kaj Franckin 
katu 

15. Turvaton paikka: liikenne Kääntyvät raitiovaunut aiheuttaa huolta, kun lapset menee tästä kouluun ja ei aina muista katsoa ja ennakoidda aikuisen 
lailla. 

Kaj Franckin 
katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabianrannan katualueella on koko ajan joku este edessä, on rotvallia tai kävelytiekatkeaa kesken esim. parkkipaikkaan 
tai porrasaskelmiin ja jatkuu ihan jossain muualla. Rantareitti on toki esteettömämpi, mutta itse kuljin vauvanvaunujen 
kanssa 

Kaj Franckin 
katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Paikoin vaikea kulkea pyörällä; ei ole selvää missä laillinen reitti kulkee. Ajorata tuntuu välillä selkeämmältä. 

Kaj Franckin 
katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Talvikunnossapito olisi tärkeää, jotta myös lastenvaunuilla voisi kävellä rannassa talvella. 

Kaj Franckin 
katu 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Pyörällä olisi kiva talvisin päästä kulkemaan kyseistä reittiä 

Kaj Franckin 
katu 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Suojamuurin viereinen väylä on aika pimeä kun matalalla olevat valot ovat harvassa ja tehottomat. Häiritsisikö kunnollinnen 
valaistus asukkaita? 

Kaj Franckin 
katu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Huonosti hoidettu, ei ehkä ole niitä ensisijaisia kohteita, mutta että edes pääsisi ratikalle tai bussille. Edes joku reitti olisi 
aurattu ajatellen ihmisten kulkua julkisille 

Kaj Franckin 
katu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alue: viimeisinä runsaslumisina talvina talvikunnossapito eli lumenauraus on asuntokaduilla  hoidettu todella huonos-
ti! 

Kaj Franckin 
katu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Upea rantareitti on usein talvella kulkukelvoton muille kuin suksilla liikkuville. 

Kaj Franckin 
katu 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Saisiko tähän sen asemakaavan havainnekuvassa näkyvän laiturin?! 

Kaj Franckin 
katu 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Arabianrannan rantatalojen edessä kivimuurin takana on hiekkatie kävelyä varten se pitäisi aurata talvella jotta voisi kun-
nolla kävellä. 

Kaj Franckin 
katu 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kaikki haluavat nauttia talvimaisemasta ja pääsy on nyt evätty lastenvaunuilta, vanhuksilta ja liikuntaesteisiltä sillä rannas-
sa ei ole talvikunnossa pitoa. Tämä olisi hyvä jatkaa myös ainakin Viikinmetsänläpi Prismaan vievälle reitille. 

Kaj Franckin 
katu 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Rantatie talvella hiihtoreittien lisäksi myös jalankulkijoiden/pyöräilijöiden käyttöön. 

Kaj Franckin 
katu 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Kaj Franckin katu on nyt kolkko ilman puita. 

Kalervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokai-
selle. Olen erittäin iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 

Kalervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Kalervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Kalervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai Mukava katu, kirjasto, koulut, rauhaisa ilman paljoa liikennettä. 
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aukio 

Kalervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

Kalervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolagatan är en av de finaste gatorna i hela stan. 

Kalervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on jokaisena vuodenaikana kaunis, reunustavat puut ja värikkäät puutalot luovat suojaisan tunnelman. Rati-
kat tekevät parhaan silauksen maisemaan! 

Kalervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Tänne  pari katua ja kerrostaloja taimitarhan ja siirtolapuutarhan ympärille. Torikin tarvitaan. 

Kalervonkatu 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Pohjolankadun vanhat lehmukset, kauniit yhtenäiset puutalot, ihmisiä kokoava ei-bisneshenkinen lippakioski, rauhallisesti 
liikkuvat raitiovaunut. 

Kalervonkatu 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kumpulan ja Vallilan siirtolapuutarhat sekä Yliopiston kasvitieteellinen puutarha ja niiden ympäristöt. 

Kalervonkatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kumpulan siirtola on aidattu ja katu suljettu jopa jalankulkijoita. Laitonta. 

Kalervonkatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Untamontie ja Väinölänkatu. Etenkin puhtaanapito huonoa. Myös puutaloaleiden kadut kaipaavat kunnostusta kuten Marja-
tantie Länsi-Käpylässä, jota parhaillaan ollaan kunnostamassa? 

Kalervonkatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Voisikohan tässä kohdassa leventää jalkakäytävää, sillä autot pysäköidään nykyisin keula jalkakäytävän päälle eli etupyö-
rät reunalliseen vasten. Paikka on niin ahdas, että lastenvaunuilla ei meinaa mahtua kolhimatta autoja saatik 

Kalervonkatu 26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Kymintieltä Jyrängöntielle kulkee paljon koululaisia, työhönmenijöitä ja ulkoilijoita. Valaistus ja talvikunnossapito olisi tar-
peen. 

Kalervonkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus on ollut monena talvena onnetonta. Vaikka kadulla on kyltit, jolloin autot pitää siirtää siitä pois, ei katua läheskään 
aina silloin käyty auraamassa, vaikka lumitilanne olisi sitä todellakin vaatinut. 

Kalervonkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koulujen vieressä oleva katuosuus on talvisin erittäin huonosti hoidettu. 

Kalervonkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

Kalervonkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Viime talvena 2013-2014 oli havaittavissa parannusta aurauskertojen määrissä. Mutta laadussa silti parannettavaa paljon. 
Aurakuskilla tuntui olevan tavoitteena vähien autopaikkojen tukkiminen kippaamalla kauhallinen lunta aina sinne missä oli 
au 

Kalervonkatu 32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Tienpätkä pitäisi olla huolettu Koskelantielle asti, koska sitä kulkevat monet työmatkapyöräilijät ja vanhukset liukkaillakin 
keleillä. 

Katarina 
Stenbockin 
katu 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

koskelan kerrostaloalueen laitama tulisi siistiä ja ylläpitää siistinä. 

Katarina 
Stenbockin 
katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava nämäkin kävelyreitit ovat olemassa mutta aina hukkuu punainen lanka eli miten pääsen koskelasta vanhankaupungin puo-
lelle ilman että tarvii isoja katuja pitkin mennä. 
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Kauhavanku-
ja 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus talvisin retuperällä. Useimmiten katualueiden kunnossapito asukkaiden vastuulla ja vain yksi kaista käytössä. 

Keijontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Keijontie 28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

roska-astia tarvitaan Louhenpuiston keskivaiheille, Rauninkallion lähelle. 

Kimmontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Kokkosaa-
renkatu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Kokkosaa-
renkatu 

16. Turvaton paikka: muu syy Katu usein talvella jäinen,hämeentien ja kokkosaarenkadun kulmassa niin kapea jalkakäytävä että käveltävä talon läheltä 
vaikka jääpuikkoja. 

Kokkosaa-
renkatu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabiankadun pyörätie on niin huono, että sitä pitää käytännössä välttää: vastaan tulee koko ajan korkeita reunoja kun ei 
ole huolehdittu siitä että jalkakäytävän reunakiveys olisi poistettu pyörätien kohdalla. 

Kokkosaa-
renkatu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Kokkosaa-
renkatu 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tällä välillä pyörätie kulkee samassa jalkakäytävän kanssa ja katkeaa usein leikkaaviin poikkikatuihin, joiden kohdalla 
reunaivi on liian korkea. Aika monessa paikassa pyörätien merkit myös puuttuvat ja reittiä joutuu arvailemaan. 

Kokkosaa-
renkatu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Kokkosaa-
renkatu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Kokkosaa-
renkatu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alue: viimeisinä runsaslumisina talvina talvikunnossapito eli lumenauraus on asuntokaduilla  hoidettu todella huonos-
ti! 

Kokkosaa-
renkatu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko Arabianrannan alueen auraus lumitalvina ollut kelvotonta. Kävelytiet lumikasojen peitossa, jolloin jalankulkija joutuu 
kävelemään huonosti auratulla ajotiellä. 

Kokkosaa-
renkatu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Liukkaat jalkakäytävät 

Kokkosaa-
renpolku 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Paikoin vaikea kulkea pyörällä; ei ole selvää missä laillinen reitti kulkee. Ajorata tuntuu välillä selkeämmältä. 

Kokkosaa-
renpolku 

25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Kongontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu on kokonaisuudessaan loistava. Sillä sijaitsee Kumpulan sydän, Kumpulan asukastila, ja Kustaa Vaasan tienn 
toisella puolella, Arabianrannan sydän, Asukastila Kääntöpaikka. Lisäksi leikkipuisto Intia on Intiankadun varrella. 

Kongontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart område med gamla trähus av en typ som knappast finns någon annanstans i Helsingfors. 

Koreankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Jättefint område. 
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Koreankatu 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Hoitamaton ja röteikköinen kiila Koreankadun ja Kustaa Vaasan tien kulmauksessa. Hoitamattoman näköinen. Puut poikit-
tain lahoamassa. Ei ole hoidettu samalla tavalla kuin Annalan puistoa.  Hyvää tonttimaata vaikkapa rakentaa rivitalo asun-
toja 

Koreankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

auraus ollut surkeaa suurimmassa osassa Toukolaa useana talvena. Ambulanssit ja roska-autot juuttuneet ajoittain 

Koreankatu 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Koskelantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hieno lehmuskujanne! 

Koskelantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hyvin vetää liikenne tässä. 

Koskelantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kadun varrella olevat kauniit lehtipuut tekevät työmatkapyöräilystä mukavaa. 

Koskelantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis Käpylän pääkatu, liittyy muihin alueen puureunusteisten katujen verkkoon. 

Koskelantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Koskelantien bulevardi on hieno. 

Koskelantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Koskelantien kaistojen välissä kulkeva pyörätie/jalkakäytävä on toimiva ja mukava.  Tietenkin ykkösen raitiovaunulle kan-
nattaisi rakentaa lenkki tätä kautta, tilaa on. Bussit ei täysin korvaa raitiovaunua. 

Koskelantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Koskelantien keskellä on upeasti huomioitu kevyt liikenne ja sen tarpeet. Puut tuovat kauneutta ja luonnollisuutta vilkkaalle 
tielle. 

Koskelantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Koskelantien puistokatu on nätti alue 

Koskelantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Koskelantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

lempikatuni helsingissä hämärän aikaan. vanhat puut ja talot luovat erityislatuista tunnelmaa 

Koskelantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pyöräily/kävelytie on viihtyisä ja mukava kulkea. 

Koskelantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Selvästi erillinen pyörätie ja jalkakäytävät. Kaunis pyörätie puiden keskellä. 

Koskelantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Suojatielle levennetty jalkakäyttävä. Usein pakettiautot ja suurehkot autot pysäköidään liian lähellä suojatielle, autoilijan ja 
jalankulkijan näkyvyys on erittäin kehno. Ehdotan että Koskelantien suojateiden kohdalla levennetään ja kor 

Koskelantie 04. Hieno maisema tai näkymä Pensasaita peittää pyöräilijät 

Koskelantie 06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanha voimalamiljöö 

Koskelantie 13. Rauhaton ja meluisa paikka koskelantie, etenkin mäkelänkadun risteysalue, on melko meluinen. 

Koskelantie 13. Rauhaton ja meluisa paikka Koskelantiellä paljon trafiikkia 
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Koskelantie 13. Rauhaton ja meluisa paikka Liikenteen meteliä. 

Koskelantie 13. Rauhaton ja meluisa paikka Paljon liikennemelua 

Koskelantie 13. Rauhaton ja meluisa paikka Todella paljon liikennemelua 

Koskelantie 13. Rauhaton ja meluisa paikka Vilkas liikenne 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Ajonopeudet kovia, kuljettajat piittaamattomia liikennevaloista ja suojateistä. 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Autoilijat eivät katso ollenkaan vastaantulevien autoja/henkilöitä varsinkin käännyttäessä Kunnalliskodintielle. 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Autot ajaa täysin surutta punaisia päin joka päivä. 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Autot ajaa täysin surutta punaisia päin joka päivä. 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Autot ajaa täysin surutta punaisia päin joka päivä. 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Bussikaistaa käyttää kiireiset. Suojateitä ei kunnioiteta. Poliiseja näkyy valvomassa vain kerran vuodessa kun koulut alkaa. 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne iso risteys, jonka ylittää paljon pieniä koululaisia 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Jalankulkijat hyppivät punaisia päin, koska liikenevalot vaihtuvat liian hitaasti. 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Jatkuvaa punaisia päin ajoa 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne kadun ylittäminen tuntuu olevan aina arpapeliä, vaikka olisi suojatiellä. autoilijoiden asenteissa on varaa korjata! 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Koskelantie on suora ja pitkä tie, jolloin autoilijoilla on tapana kaasutella ja ajaa kovempaa mitä nopeusrajoitukset salliivat. 
Koskelantielle tarvitaan hidastetöyssyjä, joiden avulla nopeudet pysyvät inhimillisinä. 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Koskelantiellä on liikaa autoliikennettä. Kaksikaistaisuus tekee Koskelankadusta moottoritien. Autoilijat ajavat erittäin lujaa 
ja piittaamattomasti, eivätkä kunnioita jalankulkijoita. Jalankulkijat joutuvat paikoin henkensä uhalla ylittämää 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Koskelantien ja Intiankadun risteys. Liikenteen valo-ohjaus ei toimi. Olulunylän suunnasta tultaessa usein jono paloasemal-
le saakka. Kumpulasta päin tultaessa jono usein maauimalalle saakka. Vihreät poikittaisliikenteelle Intiankadulta Oulunky-
lä? 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Koskelantien liikkenne on lisääntynyt roimasti varsinkin raskas rekka liikenne yöllä on haitallinen 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Liikenne 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne liittymässä paljon punaista päin ajoa 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Pyöräillessä hankala risteys kääntyä. 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Päivittäin yksityisautot ja kaupungin bussit ajavat päin punaisia ja lapsia liikkuu teillä paljon isojen koulujen ja päiväkodin 
läheisyydessä. Hyvin turvatonta heille. Tiehen töyssyjä ja hidasteita. 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Risteyksen liikennevalot ovat niin epäystävälliset jalankulkijalle, että ihmiset menevät lähes aina päin punaisia. Amerin 
edestä keskelle pääsee yli, mutta ei enää Kelan ja bussipysäkin puolelle ja päinvastoin. Aikuisten riskiylittäjie 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Ruuhka-aikoina risteys hankala pyöräilijöille ja käveijöille - ei liikennevaloja. 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Svår korsning! Barnen måste titta åt tre olika håll då de ska gå över gatan. 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Talvella Koskelantie 29 eteenpäin bussihalleille päin ei puhdisteta lumia kadun varresta kuin 1-2 kertaa talven aikana.  
Asun Koskelantie 31:ssä ja olen seurannut kadun puhdistusta monena talvena.  Lumet aurataan kadun varteen, mikä 
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poistaa pysä 

Koskelantie 15. Turvaton paikka: liikenne Turvaton suojatie autojen jatkuvan ylinopeuden vuoksi. 

Koskelantie 17. Heikko näkyvyys katualueella Autoilijat tukkivat pyörätien kääntyessään. Pensaat peittävät näkyvyyden pyörätieltä vastakkaisen puolen autotielle ja pyö-
rätien käyttäjien näkyvyyden kääntyville autoilijoille. 

Koskelantie 17. Heikko näkyvyys katualueella Ilmattarenkujan ja Koskelantien risteyksessä on keltaisena vilkkuva liikennevalo. Ihmiset ajavat liian lähelle risteystä odot-
tamaan valojen vaihtumista, eli pysäävät suojatiemerkintöjen jälkeen. Tämä aiheuttaa Koskelantieltä kääntyville 

Koskelantie 17. Heikko näkyvyys katualueella Koskelanten poikkikatkoihin aurataan aina talvella lumikasat kävelytielle niin että vasemmalle itää kohti kääntyessä ei nää 
tuleeko hakamäentien suunnasta autoja. 

Koskelantie 17. Heikko näkyvyys katualueella Koskelantien keskellä oleva pyörä- ja kävelytien välinen pensasaita estää monin paikoin näkyvyyttä. 

Koskelantie 17. Heikko näkyvyys katualueella Pensaat peittävät näkyvyyden pyörätieltä autotielle ja toistepäin. 

Koskelantie 18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

penkit viety pois Koskelantien kevyenliikenteen väylältä. Ovat ehdottoman tarpeelliset asujaimiston ikärakenteen huomioon 
ottaen (paljon iäkästä väkeä) 

Koskelantie 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Koskelantielle hidastetöyssyjä, jotta utojen tilannenopeudet saadaan kuriin 

Koskelantie 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Liikennevaloissajalankulkijoille naurettavan pitkä viive. 

Koskelantie 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Risteyksessä pyörillä odottaminen ahdasta. Pyörätie osuu bussipysäkille. 

Koskelantie 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Koskelantien länteen vievällä, vasemmalle kääntyvällä kaistalla, liikenneympyrän korvalla olevien liikennevalojen edessä 
vesi ei poistu vaan siihen syntyy hetkessä syvä lampi. Pieniä vaaratilanteita syntyy kun autoilijat yrittävät väis 

Koskelantie 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Risteyksessä vesi tulvii sateella pahasti 

Koskelantie 25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Koskelantie 25. Kulkuyhteys rakennettava nämäkin kävelyreitit ovat olemassa mutta aina hukkuu punainen lanka eli miten pääsen koskelasta vanhankaupungin puo-
lelle ilman että tarvii isoja katuja pitkin mennä. 

Koskelantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

jalkakäytävät ja suojatiet jää auraamatta toistuvasti sekä hikoittamatta tarvittaessa, vain pyörätiet ovat aurattu ja hiekoitet-
tu. 

Koskelantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Kirjurintietä ei aurata tarpeeksi usein. Tielle kertyy kova ja korkea valli joka naarmuttaa auton alustan 

Koskelantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Liukas aikaisin talviaamuisin. Kun lunta kertyy tarpeeksi pysäköityjen autojen puolelle, autot rupeavat ajamaan osaksi 
jalkakäytävää pitkin. Lumitalvina pitäisi tehdä lumen ja jäänpoisto-operaatio säännöllisesti. 

Koskelantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

Koskelantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Pyörätie liukas lehdistä syksyisin. 

Koskelantie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa jalkakäytävät 
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talvikunnossapidon piiriin 

Koskelantie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kevyenliikenteenväylän talvikunnossapito olisi hyvä 

Koskelantie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Onko Koskelantien kävely/pyörätie talvikunnossapidon piirissä? Ainakin saisi olla. 

Kotipolku 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Kotipolku 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Taivaskallion alue on todella viihtyisä ja ihastuttava paikka ulkoilla. Kallion päältä aukeaa myös kauniit näkymät. Kesäai-
kaan siellä vietetään paljon aikaa ja ajoittain tämä näkyy roskaisuutena. 

Kotipolku 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart gammalt bostadsområde. 

Kotipolku 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus ja kunnossapito on toiminut menneinä lumitalvina todella huonosti. 

Kotisaarenka-
tu 

10. Nuorison suosima alue Nuorisosta en tiedä, mutta humalaisia pyörii paljon kauppakeskuksen nurkilla. 

Kotisaarenka-
tu 

15. Turvaton paikka: liikenne Monet eivät huomaa tässä sijaitsevaa pysäköintikieltoalueen merkkiä, koska käännyttäessä Hämeentieltä keskustan suun-
nasta oikealle se on talon kulman takana. Merkkiä kannattaisi siirtää etelämmäs ja merkitä kadun alkupää tavallise 

Kotisaarenka-
tu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabiankadun pyörätie on niin huono, että sitä pitää käytännössä välttää: vastaan tulee koko ajan korkeita reunoja kun ei 
ole huolehdittu siitä että jalkakäytävän reunakiveys olisi poistettu pyörätien kohdalla. 

Kotisaarenka-
tu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Kotisaarenka-
tu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Paikoin vaikea kulkea pyörällä; ei ole selvää missä laillinen reitti kulkee. Ajorata tuntuu välillä selkeämmältä. 

Kotisaarenka-
tu 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

kauppakeskuksen piha. 

Kotisaarenka-
tu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aukio on ihana, ja etenkin lippakioski! 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Eri vuoden aikoina jopa Suomen kauneimmaksi kaduksi mainittu. Ajaton hieno tunnelma, inhimillinen mittakaava. Kirppik-
set keväällä, tiernapojat talvella - elävää toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Lippakioiskin pojat teki vielä huippukulttuuriteo 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis ja viihtyisä katu, joka tarvittaessa toimii myös kaupunginosatapahtumien näyttämönä. 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis, rauhallinen puistokatu. 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 
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Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Lippakioski on täydellistä kaupunkikulttuuria. 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolanaukio: hvyä puisto, mainio kahvilakioski ja tapahtumia kesäisin. Ykkönen takaisin toimintaan myös lauantaisin! 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankadun puutalot ja jalopuut sekä ratikka luovat sille viihtyisän ilmapiirin. 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on Helsingin kaunein katu. 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on jokaisena vuodenaikana kaunis, reunustavat puut ja värikkäät puutalot luovat suojaisan tunnelman. Rati-
kat tekevät parhaan silauksen maisemaan! 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

pohjolankatu on monien asukasyhdistysten tapahtumien paikka, juuri sellaista toimintaa joka tekee alueesta elävän ja saa 
asukkaat tutustumaan toisiinsa , luo yhteihenkeä. 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on tunnelmallinen ja kaunis. Puutalot ja tietä reunustavat puurivistöt luovat tunnelmaa. 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on upea katu suurine puineen ja puutaloineen. Kaupunkimaisuutta ja sujuvaa joukkoliikennettä edustaa ka-
dulla kulkeva raitiovaunulinja (joka tosin saisi olla käytössä viikonloppuisin). 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Rauhallinen ja mukava Pohjolankatu on kiva paikka kävellä. Ratikka tuo mukavan lisän. 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Taivaskallion alue on todella viihtyisä ja ihastuttava paikka ulkoilla. Kallion päältä aukeaa myös kauniit näkymät. Kesäai-
kaan siellä vietetään paljon aikaa ja ajoittain tämä näkyy roskaisuutena. 

Kullervonkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

viihtyisä ja avoin käpylän keskuspaikka, jossa mukava ja rento tunnelma 

Kullervonkatu 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hienot istutukset, vaihtuvat kesän aikana usein.   Tulee tunne että ympäristöstä huolehditaan! 

Kullervonkatu 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Pohjolankadun vanhat lehmukset, kauniit yhtenäiset puutalot, ihmisiä kokoava ei-bisneshenkinen lippakioski, rauhallisesti 
liikkuvat raitiovaunut. 

Kullervonkatu 08. Paras kohtauspaikka Jos Käpylässä lähtisi katselemaan ihmisiä, niin se olisi täällä. Muuten lenkit ja muut sovitaan etukäteen, ja kohdataan puo-
limatkassa oman ja kaverin kodin välillä. 

Kullervonkatu 13. Rauhaton ja meluisa paikka Pohjolan aukio on meluisa ja rauhaton kovan liikenteen takia. Jotain voisi koko aukion parantamiseksi tehdä, koska se on 
myös yksi niistä alueista joissa ihmiset näyttävät viettävän paljon aikaa (palvelut ovat lähellä). 

Kullervonkatu 14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Ykkösen ratikan päätepysäkin ympäristö on rauhaton etenkin iltaisin ja viikonloppuisin. Pysäkillä ja sen läheisyydessä sekä 
postin vanhan rakennuksen ympäristössä esiintyy jatkuvasti ilkivaltaa ja sotkemista. Postin osin autioituneelle 

Kullervonkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Arkena jatkuvaa ruuhkaa, kun autot pyrkivät Koskelantielle. Suurin vaara on liian kovat tilannenopeudet ja autoilijoiden 
piittaamattomuus. Usein saa pienten lasten ja rattaiden kanssa seisoa suojatien edessä odottamassa minuuttitolkulla, että 
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joku 

Kullervonkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Autoilijat eivät aina näe pyöräilijöitä, jonka vuoksi risteyksen ylittäminen on usein vaarallista. 

Kullervonkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Autoilijat tulevat alamäkeen kovaa vauhtia suojatielle 

Kullervonkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Omituinen risteys: monet autoilijat luulevat (syystä?) liikenneympyräksi. 

Kullervonkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Pohjolanaukion liikennejärjestelyt ovat sen verran sekavat monille, että vaaratilanteita syntyy päivittäin. Paikka vaikuttaa 
liikenneympyrältä vaikkei sitä ole, ja lähinnä vieraat autoilijat saattavat ajaa epähuomiossa miten sattuu. 

Kullervonkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Pohjolanaukion liikenneympyrä on todella vaarallinen paikka liikenteen osalta. Liikennemerkit ja autojen ajooikeudet ovat 
erittäin epäselviä. Päivittäin on läheltäpititilanteita kun autot syöksyvät toistensa eteen kolmioiden takaa. 

Kullervonkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Risteys näyttää liikenneympyrältä, mutta ei ole sitä. Kullervon katua ylhäältä (oikealta) tulevat autot ajatvat todella kovaa. 
Olisi parempi jos risteyksestä tehtäisii oikea liikenneympyrä. 

Kullervonkatu 16. Turvaton paikka: muu syy Autot tulevat alas Kullervontietä liian kovalla vauhdilla. 

Kullervonkatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Liikenneympyrä ja aukio on aika surullinen, varmasti voisi kunnostaa mukavammaksi. Kamalan laajat ajoväylät vaikka 
liikennettä on vähän. 

Kullervonkatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Pohjolan aukion voisi tehdä paljon viihtyisämmäksi. Esim. kiertoliittymä on ankea. Puita voisi istuttaa lisää. 

Kullervonkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

Kullervonkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Viime talvena 2013-2014 oli havaittavissa parannusta aurauskertojen määrissä. Mutta laadussa silti parannettavaa paljon. 
Aurakuskilla tuntui olevan tavoitteena vähien autopaikkojen tukkiminen kippaamalla kauhallinen lunta aina sinne missä oli 
au 

Kullervonkatu 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Kumpulan-
portti 

25. Kulkuyhteys rakennettava Poikkilinja raitiovaunulle Arabiasta Pasilaan. 

Kunnallisko-
dintie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

pohjolankatu on monien asukasyhdistysten tapahtumien paikka, juuri sellaista toimintaa joka tekee alueesta elävän ja saa 
asukkaat tutustumaan toisiinsa , luo yhteihenkeä. 

Kunnallisko-
dintie 

15. Turvaton paikka: liikenne Kunnalliskodintien ylitys on haasteellista. Katu on leveä, eikä keskikorokkeita. Ajetaan lujaa! 

Kunnallisko-
dintie 

17. Heikko näkyvyys katualueella Vino liittymä Koskelantiehen on autoille ja sen lisäksi pyöräilijöille ja jalankulkijoille vaarallinen paikka. Vauhdit Koskelantiel-
lä suuria ja Kunnalliskodintielle käännytään kovalla vauhdilla. 40 km rajoitusmerkinnät Kunnalliskodintiell? 

Kunnallisko-
dintie 

25. Kulkuyhteys rakennettava miksei alueen läpi saa kulkea?? 

Kunnallisko-
dintie 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Kirjurintietä ei aurata tarpeeksi usein. Tielle kertyy kova ja korkea valli joka naarmuttaa auton alustan 

Kustaa Vaa-
san tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alikäytävä, mieluummin autoille. 
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Kustaa Vaa-
san tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hyvin vetää liikenne tässä. 

Kustaa Vaa-
san tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu on kokonaisuudessaan loistava. Sillä sijaitsee Kumpulan sydän, Kumpulan asukastila, ja Kustaa Vaasan tienn 
toisella puolella, Arabianrannan sydän, Asukastila Kääntöpaikka. Lisäksi leikkipuisto Intia on Intiankadun varrella. 

Kustaa Vaa-
san tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Kustaa Vaa-
san tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kustaa Vaasan tielle 50 rajoitus aina kehä ykköselle asti. Sitten Jakomäkeen asti 65 rajoitus. Myöhemmin bulevardi Valli-
lasta kehä kolmoselle asti. 

Kustaa Vaa-
san tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Kustaa Vaa-
san tie 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Bussipysäkit meluisia. 

Kustaa Vaa-
san tie 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Hälyä, ruuhkaliikennettä. Kuskit ajavat usein liikennevaloissa punaisia vasten. 

Kustaa Vaa-
san tie 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Paljon liikennemelua 

Kustaa Vaa-
san tie 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Suojatiellä tulisi priorisoida enemmän jalankulkijoita. Valojen vaihtuminen kestää niin kauan, että bussi ehtii mennä. 

Kustaa Vaa-
san tie 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Vilkas liikenne 

Kustaa Vaa-
san tie 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Ylikulkusilta meluisa 

Kustaa Vaa-
san tie 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Äänekäs liikenne 

Kustaa Vaa-
san tie 

15. Turvaton paikka: liikenne Autot menevät jo todella kovaa 

Kustaa Vaa-
san tie 

15. Turvaton paikka: liikenne Iso tie, kaikki autoilijat eivät kunnioita liikennevaloja. Paljon pieniä lapsia ja koululaisia, jotka ylittävät tietä. Tähän pitäisi 
saada yli- tai alikulku. Kustaa Vaasan tie on vaarallinen ylittää monessa kohtaa. 

Kustaa Vaa-
san tie 

15. Turvaton paikka: liikenne Järkyttävän vaarallinen kadun ylityspaikka. Lahden suunnasta tulevat autoilijat eivät toisinaan huomaa suojatietä, vaan 
kiinnitävät huomionsa yksinomaan seuraaviin liikennevaloihin. Olen todistanut useita hengenvaarallisia tilanteita tässä j 

Kustaa Vaa-
san tie 

15. Turvaton paikka: liikenne Kustaa Vaasan tien ja Intiankadun risteysalueet ovat jo kauan olleet yli-/alikulkusuunnitelmissa mutta yhä toteutumatta. 
Nykymuotoisen ulosmenotien liikenne on turvaton kaikille ylittämistä yrittäville. 

Kustaa Vaa-
san tie 

15. Turvaton paikka: liikenne Lahdenväylälle kiihdyttävät ja sieltä vielä kovaa vauhtia tulevat autot eivät kunnioita punaisia valoja Kustaa Vaasan tien yli 
menevällä jalkakäytävällä. Ainakin ensimmäinen valojen vaihtumista seuraava auto ajaa täysillä päin punais 

Kustaa Vaa-
san tie 

15. Turvaton paikka: liikenne Liikenne kovaa ja nopeusrajoituksia ei noudateta. 

Kustaa Vaa-
san tie 

15. Turvaton paikka: liikenne Nopeudet kovia ja liikennerajoituksia ei valvota eikä noudateta. Alikulku puuttuu edelleenkin, vaikka luvattu vuosia!!! 
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Kustaa Vaa-
san tie 

15. Turvaton paikka: liikenne Tässä on joskus valot rikki silloin tuskin pääsee kadun yli. Monesti autot ajaa täysillä päin punaista, niin tulessa kun men-
nessä keskustaan päin. Eli ehdottomasti sakko kamera tähän valtimontien pysäkin ylikulun kohdalle! Joskus kun odot 

Kustaa Vaa-
san tie 

15. Turvaton paikka: liikenne Ylikulkupaikka on tosi turvaton. Autot ajavat tuhatta ja sataa, vaikka heille on punaiset valot. Koululaisille tosi vaarallinen 
kadun ylitys ja tietenkin myös meille vanhuksille. 

Kustaa Vaa-
san tie 

16. Turvaton paikka: muu syy Lyhyet liikennevalot, raskas ja muu liikenne. Erityisesti hitasti liikkuville ja lapsille vastenmielinen paikka. Yli- tai alikulku 
olisi ratkaisu 

Kustaa Vaa-
san tie 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kulku ylös Kumpulan mäelle on vaarallinen tavella: liukasta. 

Kustaa Vaa-
san tie 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Kustaa Vaasantien varressa on hieno vanha kivetty valli / penger ylempänä olevan kadun vieressä. Graniittilohkareiden 
väleissä kasvaa koivuja, jotka hitaasti - mutta varmasti tuhoavat tätä arvokasta kivivallia / seinää. Koivut, niin pienet a 

Kustaa Vaa-
san tie 

25. Kulkuyhteys rakennettava Alikuku olisi yliopistokampuksen kohdalla paikallaan. 

Kustaa Vaa-
san tie 

25. Kulkuyhteys rakennettava Katu laskettava alas ja jalankulku maan tasalle. 

Kustaa Vaa-
san tie 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kustaa Vaasan tien ylitse menevät liikennevalot ovat aivan liian hitaat. Valojen hitaus aiheuttaa vaaratilanteita, koska ihmi-
set eivät jaksa odottaa vaihtumista niin kauaa ja autot ajavat kovalla nopeudella. Autonopeuksia on hiljennettävä ja valo 

Kustaa Vaa-
san tie 

25. Kulkuyhteys rakennettava nämäkin kävelyreitit ovat olemassa mutta aina hukkuu punainen lanka eli miten pääsen koskelasta vanhankaupungin puo-
lelle ilman että tarvii isoja katuja pitkin mennä. 

Kustaa Vaa-
san tie 

25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Kustaa Vaa-
san tie 

25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

Kustaa Vaa-
san tie 

25. Kulkuyhteys rakennettava Yli- tai alikulku kustaa vaasan tielle 

Kustaa Vaa-
san tie 

25. Kulkuyhteys rakennettava ylikulku tai alikulku rakennettava kevyelle liikenteelle ennen kuin joku jää alle!jos en ole värin ymärtänyt piirustuksetkin jo 
tehty, joskin toteutus oli kehno...ihmettelen todella, että lahdentien alulla näin paljon valoja, joissa kaikki, ni 

Kustaa Vaa-
san tie 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Kustaa Vaa-
san tie 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Kustaa Vaa-
san tie 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Liukas,paljon käytetty keskeinen kevyen liikenteen väylä mäessä 

Kustaa Vaa-
san tie 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Suosittu kulkuyhteys yliopistolle, Ilmatieteen laitokselle ja mäellä sijaitseviin asuintaloihin. 

Kuutamotie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Kuutamotie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Taivaskallion alue on todella viihtyisä ja ihastuttava paikka ulkoilla. Kallion päältä aukeaa myös kauniit näkymät. Kesäai-
kaan siellä vietetään paljon aikaa ja ajoittain tämä näkyy roskaisuutena. 
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Kuutamotie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart gammalt bostadsområde. 

Kuutamotie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus ja kunnossapito on toiminut menneinä lumitalvina todella huonosti. 

Kuutamotie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Kyläsaaren-
katu 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Toivon kävelyteille talvikunnossapitoa! 

Kyläsaaren-
katu 

15. Turvaton paikka: liikenne Ali- tai ylikulku jalankulkijoille olisi tarpeellinen myös autoliikenteen sujuvuuden kannalta. 

Kyläsaaren-
katu 

15. Turvaton paikka: liikenne Hermannin rantatien ylitys, ruuhka-aikaan erityisesti 

Kyläsaaren-
katu 

16. Turvaton paikka: muu syy MC Cannonballs riittänee selitykseksi. Lisäksi koko Kyläsaarenkadun tieosuus on turvattoman oloinen, vaikkakin ei enää 
niin paha kuin aiemmin. 

Kyläsaaren-
katu 

16. Turvaton paikka: muu syy Väkivaltaisen moottoripyöräjengin majapaikka tuntuu epämiellyttävältä näin lähellä asutusta. 

Kyläsaaren-
katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Kyläsaaren-
katu 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tämä alue on epämääräinen ja toivon, että se kunnostettaisiin mahdollisimman pian. 

Kyläsaaren-
katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Busseille saisi avata oikoreitin Hämeentieltä Hermannin rantatielle, pahimmillaan joutuvat nyt odottamaan useamman 
valokierron turhan Kustaa Vaasantien ylityksen takia. 

Kyläsaaren-
katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kevyenliikenteen väylä loppuu kuin seinään. 100 metrin vuoksi pitäisi vaihtaa puolta kaksi kertaa liikennevaloilla ohjatussa 
ylityksessä. ei kiitos. 

Kyläsaaren-
katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Näille main kevyen liikenteen yhteys. 

Kyläsaaren-
katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Kyläsaaren-
katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava yhteyttä hermannin rantatien yli kehitettävä. nykyisin rantatie on kuin moottoritie ja suojatien valot vaihtuvat hitaasti. 

Kyläsaaren-
katu 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Pyörällä olisi kiva talvisin päästä kulkemaan kyseistä reittiä 

Kyläsaaren-
katu 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kaikki haluavat nauttia talvimaisemasta ja pääsy on nyt evätty lastenvaunuilta, vanhuksilta ja liikuntaesteisiltä sillä rannas-
sa ei ole talvikunnossa pitoa. Tämä olisi hyvä jatkaa myös ainakin Viikinmetsänläpi Prismaan vievälle reitille. 

Kyläsaaren-
katu 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kiva jos tässä olisi talvellakin pyöräilyn/jalankulun laatuväylä eikä pelkästään latua. 

Kyläsaaren-
kuja 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tämä alue on epämääräinen ja toivon, että se kunnostettaisiin mahdollisimman pian. 
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Kymintie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokai-
selle. Olen erittäin iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 

Kymintie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu - viivani ja kommenttini tulivat väärään paikkaan (ks. sentin verran oikealle) 

Kymintie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu on kokonaisuudessaan loistava. Sillä sijaitsee Kumpulan sydän, Kumpulan asukastila, ja Kustaa Vaasan tienn 
toisella puolella, Arabianrannan sydän, Asukastila Kääntöpaikka. Lisäksi leikkipuisto Intia on Intiankadun varrella. 

Kymintie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Kymintie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingantie on viihtyisä, kotoisa ja kaunis 

Kymintie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Rauhallinen ja viihtyisä katu. Läpikulkuliikennettä ajoittain aika paljon. 

Kymintie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Samaa hienoa aluetta (Kumpula, Toukola). Yhtenäinen, harmonisesti värikäs, miellyttävä.) 

Kymintie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä katu. Muuntuu myös asukkaiden käyttöön kirppiskaduksi aika-ajoin. 

Kymintie 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kymintien asfaltti on hiemna huonossa kunnossa. Pyörällä saa väistellä koko ajan. 

Kymintie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Asfaltointi päässyt huonoon kuntoon. 

Kymintie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kymintie on hyvin kuoppainen 

Kymintie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tiealue kaipaisi uuden päällysteen. 

Kymintie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Alue, jossa aurausta ja liukkauden torjuntaa parannettava. 

Kymintie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus talvisin retuperällä. Useimmiten katualueiden kunnossapito asukkaiden vastuulla ja vain yksi kaista käytössä. 

Kymintie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Kymintie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on asuntokaduksi melko paljon liikennöity. Erityisesti aamu- ja iltaruuhkat auraamattomalla kadulla ovat aivan 
kestämättömiä. 

Kymintie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Talvisin Limingantie on todella huonossa kunnossa. Aurausta tehdään harvoin ja lumikasoja ei poisteta, jolloin asukkaat 
joutuvat itse kolaamaan lumia omille pihoilleen. Autopaikat tällöin ovat myös todella harvassa ja autoilu vaikeutuu tiellä, 

Käpylän au-
kio 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on tunnelmallinen ja kaunis. Puutalot ja tietä reunustavat puurivistöt luovat tunnelmaa. 

Käpylän au-
kio 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Mäkelänkadun yksityisautoilua pitäisi pyrkiä vähentämään. Aiheuttaa meluhaittaa ja hengityselinsairauksia alueen asuk-
kaille. 
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Kadunnimi Kysymys Avoin kommentti 

Käpylän au-
kio 

15. Turvaton paikka: liikenne Autoilijoilla aivan liian kova nopeus kaupungista ulospäin ajettaessa. Myös kaupunkiin sisään ajaessa. Usein käy myös 
niin, etteivät pysähdy suojatien eteen, vaikka viereisen kaistan auto on pysähtynyt. Autoilijat eivät kunnioita liikenneva 

Käpylän au-
kio 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Käpylänaukiota voi parantaa viihtyisämmäksi. 

Käpylän au-
kio 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

vastaus tuli jo edelliseen kommenttiin. Eli laittakaa nurmikot kuntoon Pohjolankadulla. Nurmikon paikalla vain hiekkaa 
melkein koko kadun alueella. Kunnostusta ei ole ollut ainakaan 10 v. Puita on kyllä leikattu ja hoidettu. 

Käpylänkuja 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Käpylänkuja 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Lippakioski on täydellistä kaupunkikulttuuria. 

Käpylänkuja 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

Käpylänkuja 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolanaukio: hvyä puisto, mainio kahvilakioski ja tapahtumia kesäisin. Ykkönen takaisin toimintaan myös lauantaisin! 

Käpylänkuja 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

viihtyisä ja avoin käpylän keskuspaikka, jossa mukava ja rento tunnelma 

Käpylänkuja 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Pohjolankadun vanhat lehmukset, kauniit yhtenäiset puutalot, ihmisiä kokoava ei-bisneshenkinen lippakioski, rauhallisesti 
liikkuvat raitiovaunut. 

Käpylänkuja 14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Psäköityjä autoja vahingoitettu useaan otteeseen. 

Käpylänkuja 15. Turvaton paikka: liikenne Käpylänkuja on liian kapea kaksisuuntaiselle liikenteelle. Raskaat ajoneuvot eivät mahdu kääntymään käpylänkuja 5 kul-
masta Kullervonkadulle ja ajavat kiellettyyn ajosuuntaan suoraan Pohjolankadulle. Ehdotan että muutetaan Käpylänkuja 
yksi 

Käpylänkuja 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Katu on ahdas ja ajonopeudet pysyisivät riittävän alhaisina ilman ärsyttäviä hidastetöyssyjäkin. 

Käpylänkuja 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Noups, eihän tässä mitää hidastetöyssyjä ole, vaan naapurikadulla ;) 

Käpylänkuja 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Pohjolan aukion voisi tehdä paljon viihtyisämmäksi. Esim. kiertoliittymä on ankea. Puita voisi istuttaa lisää. 

Käpylänkuja 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Untamontie ja Väinölänkatu. Etenkin puhtaanapito huonoa. Myös puutaloaleiden kadut kaipaavat kunnostusta kuten Marja-
tantie Länsi-Käpylässä, jota parhaillaan ollaan kunnostamassa? 

Käpylänkuja 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

Käpylänkuja 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Viime talvena 2013-2014 oli havaittavissa parannusta aurauskertojen määrissä. Mutta laadussa silti parannettavaa paljon. 
Aurakuskilla tuntui olevan tavoitteena vähien autopaikkojen tukkiminen kippaamalla kauhallinen lunta aina sinne missä oli 
au 

Käpyläntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 
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Käpyläntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

Käpyläntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Oulunkyläntien puutaloalue on varsin viihtyisä ja kaunis 

Käpyläntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Oulunkyläntien vaahterat ovat tärkeä maisemallinen identiteettitekijä. Puiden väri vaihtuu vuoden kierron mukaan. Kiertoliit-
tymä vanhoine lehmuksineen on ehkä Helsingin hienoin. 

Käpyläntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on jokaisena vuodenaikana kaunis, reunustavat puut ja värikkäät puutalot luovat suojaisan tunnelman. Rati-
kat tekevät parhaan silauksen maisemaan! 

Käpyläntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

pohjolankatu on monien asukasyhdistysten tapahtumien paikka, juuri sellaista toimintaa joka tekee alueesta elävän ja saa 
asukkaat tutustumaan toisiinsa , luo yhteihenkeä. 

Käpyläntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Taivaskallion alue on todella viihtyisä ja ihastuttava paikka ulkoilla. Kallion päältä aukeaa myös kauniit näkymät. Kesäai-
kaan siellä vietetään paljon aikaa ja ajoittain tämä näkyy roskaisuutena. 

Käpyläntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart gammalt bostadsområde. 

Käpyläntie 15. Turvaton paikka: liikenne Barnens skolväg, här borde finnas trafikljus. Många skolbarn tar bussen hit. 

Käpyläntie 15. Turvaton paikka: liikenne JOhtuu pitkälti myös kiinteitsön omasta laiminlyönnistä. Kaupanympäristö. 

Käpyläntie 15. Turvaton paikka: liikenne Kaksi ajokaistaa samaan suuntaan. Suojatien eteen pysähtyneen auton ohi ajetaan usein lujaa ja pysähtymättä.   Ristik-
komaalaus risteysalueella auttaisi aamuruhkassa. 

Käpyläntie 15. Turvaton paikka: liikenne Laaja risteysalue, vaikea hamottaa, ei kaistamerkintöjä Käpyläntiellä. Yksi vai kaksi kaistaa? 

Käpyläntie 17. Heikko näkyvyys katualueella Autoilijalla heikko näkyvyys Kunnalliskodin suunnasta tulevalle pyörätielle 

Käpyläntie 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

joskus risteys tulvii 

Käpyläntie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Hieman outo moottoritien pätkä, joka voisi kaivata alueeseen paremmin sopivaa ja viihtyisämpää suunnittelua 

Käpyläntie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

kevyenliikenteen väylä 

Käpyläntie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kiertoliittymän paikka ja ajoesteet masurkan aukiolle 

Käpyläntie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus ja kunnossapito on toiminut menneinä lumitalvina todella huonosti. 

Käpyläntie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

jalkakäytävät ja suojatiet jää auraamatta toistuvasti sekä hikoittamatta tarvittaessa, vain pyörätiet ovat aurattu ja hiekoitet-
tu. 

Käpyläntie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

Käpyläntie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Lahdenväylä 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai Hyvin vetää liikenne tässä. 
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aukio 

Lahdenväylä 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

luonnonläheinen ja kiva kävelyreitti veden varrella 

Lahdenväylä 13. Rauhaton ja meluisa paikka Lahdenväylän melu pilaa alueen virkistysmahdollisuudet ja mahdollisuudet lisärakentamiseen. Onko kesksellä kaupunkia 
oltava moottoriteitä? 

Lahdenväylä 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Keväisin  vantaanjoki tulvii matalaan alikulku käytävään. Tunneli on myös tosi matala 180cm pitkälle ihmiselle. Alikulku 
tunnelin pohja on täynnä mutaa ja paskaa! Myös valaistus on huono. 

Lahdenväylä 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Lahdenväylän alittava kävelytien tunneli muutenkin ankea ja pelottava. 

Lahdenväylä 25. Kulkuyhteys rakennettava nämäkin kävelyreitit ovat olemassa mutta aina hukkuu punainen lanka eli miten pääsen koskelasta vanhankaupungin puo-
lelle ilman että tarvii isoja katuja pitkin mennä. 

Limingantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokai-
selle. Olen erittäin iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 

Limingantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alueen paras katu. Autojen nopeus on töyssyillä rajoitettu. Kasvillisuus saa kasvaa ilman turhantarkkaa trimmaamista. 

Limingantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankadulla tärkeitä paikkoja kumpulalaisille ovat Kahvila Kapusiini ja Kumpulan kylätila. Lisäksi oli Kumpuoti kauppa, joki 
tosin joutui lopettamaan (menetti liiketilansa?)? 

Limingantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu - viivani ja kommenttini tulivat väärään paikkaan (ks. sentin verran oikealle) 

Limingantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu on pienine liikkeineen ja putiikkeineen mukava, viihtyisä ja toimiva katu. 

Limingantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Limingantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Limingantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingantie on kaunis, viihtyisä ja kotoisa katu. 

Limingantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingantiellä tuntee kuin tulleensa maalle 

Limingantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingantien puutalot ovat kauneinta Helsinkiä 

Limingantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingkatu on Helsingin hienoin katu. Tallaista rakennustyylia mahtuisi viela lisaa Kumpulaan. Etenkin Intiankadulle Kapy-
lan ja Kumpulan valisten metsikkojen reunoille. Suoraan tien vieressa kukaan ei edes ulkoile vaan ovat kauampana met-
sissa. 

Limingantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingovägen saknar motstycke i Helsingfors. 

Limingantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Luonnonläheinen reitti. 



Sito oy Karttamerkinnät  
12/2014 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto 38 (194) 
 Vanhakaupungin alueen asukaskysely  
 

 

Kadunnimi Kysymys Avoin kommentti 

Limingantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Rauhallinen ja viihtyisä katu. Läpikulkuliikennettä ajoittain aika paljon. 

Limingantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Samaa hienoa aluetta (Kumpula, Toukola). Yhtenäinen, harmonisesti värikäs, miellyttävä.) 

Limingantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä katu. Muuntuu myös asukkaiden käyttöön kirppiskaduksi aika-ajoin. 

Limingantie 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Ihana kesäkatu jossa asukastoiminta järjestää kesäisin kirppiksiä. Hyvin vähän autoliikennettä ja turvallinen lapsille ja 
pyöräilijöillekin. 

Limingantie 08. Paras kohtauspaikka Kumpulan tunnetuin liikenneympyrä ja paras kevyenliikenteen kohtauspaikka. 

Limingantie 11. Vanhusten suosima alue Bussipysäkit on vanhusten suosiossa. 

Limingantie 15. Turvaton paikka: liikenne Intiankadun pyörätie on liian kapea turvalliseen jalankulun ja pyöräilyn yhdistämiseen. 

Limingantie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Asfalttia paikkailtiin tänä syksynä, mutta silti osa jäi paikkaamatta kokonaan! Mikähän logiikka tässä mahtoi olla? 

Limingantie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tiealue kaipaisi uuden päällysteen. 

Limingantie 25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Limingantie 25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Limingantie 25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

Limingantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Alue, jossa aurausta ja liukkauden torjuntaa parannettava. 

Limingantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus talvisin retuperällä. Useimmiten katualueiden kunnossapito asukkaiden vastuulla ja vain yksi kaista käytössä. 

Limingantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Limingantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on asuntokaduksi melko paljon liikennöity. Erityisesti aamu- ja iltaruuhkat auraamattomalla kadulla ovat aivan 
kestämättömiä. 

Limingantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on lumisina talvina ollut järkyttävän huonossa kunnossa 

Limingantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Talvisin Limingantie on todella huonossa kunnossa. Aurausta tehdään harvoin ja lumikasoja ei poisteta, jolloin asukkaat 
joutuvat itse kolaamaan lumia omille pihoilleen. Autopaikat tällöin ovat myös todella harvassa ja autoilu vaikeutuu tiellä, 

Limingantie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Limingantie 32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Tienpätkä pitäisi olla huolettu Koskelantielle asti, koska sitä kulkevat monet työmatkapyöräilijät ja vanhukset liukkaillakin 
keleillä. 

Lontoonkatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabiankadun pyörätie on niin huono, että sitä pitää käytännössä välttää: vastaan tulee koko ajan korkeita reunoja kun ei 
ole huolehdittu siitä että jalkakäytävän reunakiveys olisi poistettu pyörätien kohdalla. 
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Lontoonkatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Lontoonkatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Paikoin vaikea kulkea pyörällä; ei ole selvää missä laillinen reitti kulkee. Ajorata tuntuu välillä selkeämmältä. 

Lontoonkatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Marjatantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Marjatantie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Todennäköisesti reitti on jo kunnossapidon piirissä, mutta saisi olla tiiviimpää, sillä huoltoajoa on runsaasti.  Huom! Kun-
nossapitoa osoittava kilpi puuttuu Ilmattarenkujan ja Vipusentien kulmasta, joten autoilijat eivät osaa poistaa autojaan 

Metsolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

alue testi 

Metsolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

kaikki Puu-Käpylän kadut ja kujat puineen ja näkymineen puutarhapihoille. kesäisin huumaavan syreenituoksun ja linnun-
laulun säestämänä. 

Metsolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Metsolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Metsolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukava katu, kirjasto, koulut, rauhaisa ilman paljoa liikennettä. 

Metsolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolagatan är finast i hela Helsingfors. 

Metsolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

pohjolankatu on monien asukasyhdistysten tapahtumien paikka, juuri sellaista toimintaa joka tekee alueesta elävän ja saa 
asukkaat tutustumaan toisiinsa , luo yhteihenkeä. 

Metsolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on upea! Pitäkää pihat vihreinä, ei asvaltinmakuisia uusia pakkosuunnitelmia. 

Metsolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on vanha, kaunis ja viihtyisä puistokatu, jolla on idyllinen raitiovaunuyhteys keskustaan. 

Metsolantie 06. Historiallisesti merkittävä paikka kok puukapylän alue on historiaa ja nykypäivää mitä hienoimmalla tavalla 

Metsolantie 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Katu on ahdas ja ajonopeudet pysyisivät riittävän alhaisina ilman ärsyttäviä hidastetöyssyjäkin. 

Metsolantie 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Noups, eihän tässä mitää hidastetöyssyjä ole, vaan naapurikadulla ;) 

Metsolantie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

todella heikkokuntoinen päällyste (koloja, murtumia) ja puhtaanapito on taas kesällä jäänyt kokonaan tekemättä 

Metsolantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 
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Metsolantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Pohjolankadun aurauksen tekniikkaa olisi parannettava, etteivät aurausvälineet tuhoaisi kadun varrella ovien puiden kylkiä 
ja juuria! 

Metsolantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Viime talvena 2013-2014 oli havaittavissa parannusta aurauskertojen määrissä. Mutta laadussa silti parannettavaa paljon. 
Aurakuskilla tuntui olevan tavoitteena vähien autopaikkojen tukkiminen kippaamalla kauhallinen lunta aina sinne missä oli 
au 

Metsolantie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Metsätie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Taivaskallion alue on todella viihtyisä ja ihastuttava paikka ulkoilla. Kallion päältä aukeaa myös kauniit näkymät. Kesäai-
kaan siellä vietetään paljon aikaa ja ajoittain tämä näkyy roskaisuutena. 

Metsätie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart gammalt bostadsområde. 

Metsätie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Hieman outo moottoritien pätkä, joka voisi kaivata alueeseen paremmin sopivaa ja viihtyisämpää suunnittelua 

Metsätie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus ja kunnossapito on toiminut menneinä lumitalvina todella huonosti. 

Muotoilijanka-
tu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hämeentie on viihtyisä ja ruuhkaton alue. 

Muotoilijanka-
tu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Muotoilijanka-
tu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Paikoin vaikea kulkea pyörällä; ei ole selvää missä laillinen reitti kulkee. Ajorata tuntuu välillä selkeämmältä. 

Muotoilijanka-
tu 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tällä välillä pyörätie kulkee samassa jalkakäytävän kanssa ja katkeaa usein leikkaaviin poikkikatuihin, joiden kohdalla 
reunaivi on liian korkea. Aika monessa paikassa pyörätien merkit myös puuttuvat ja reittiä joutuu arvailemaan. 

Muotoilijanka-
tu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Raitiovaunulinja voisi kiertää tämän piirtämäni reitin mukaisesti. 

Muotoilijanka-
tu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

Muotoilijanka-
tu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Huonosti hoidettu, ei ehkä ole niitä ensisijaisia kohteita, mutta että edes pääsisi ratikalle tai bussille. Edes joku reitti olisi 
aurattu ajatellen ihmisten kulkua julkisille 

Muotoilijanka-
tu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alue: viimeisinä runsaslumisina talvina talvikunnossapito eli lumenauraus on asuntokaduilla  hoidettu todella huonos-
ti! 

Muotoilijanka-
tu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko Arabianrannan alueen auraus lumitalvina ollut kelvotonta. Kävelytiet lumikasojen peitossa, jolloin jalankulkija joutuu 
kävelemään huonosti auratulla ajotiellä. 

Muotoilijanpi-
ha 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Myrskylänku-
ja 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Myrskylänkujan rinteessä pusikkoa ja rikkakasveja 

Myrskyläntie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk- toivotaan ammattitaitoisia auraajia 
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kauden torjuntaa parannettava 

Mäkelänkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hieno lehmuskujanne! 

Mäkelänkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Mäkelänkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Päätielle 40 rajoitus. 

Mäkelänkatu 13. Rauhaton ja meluisa paikka Liikaa autoja 

Mäkelänkatu 13. Rauhaton ja meluisa paikka Mäkelänkadun meteli on hurja reilusta liikenteestä ja erityisesti ajonopeuksista johtuen. 

Mäkelänkatu 13. Rauhaton ja meluisa paikka Mäkelänkatu on erittäin meluisa ja pölyinen, suojatieylitykset ovat turvattomia. 

Mäkelänkatu 13. Rauhaton ja meluisa paikka Runsas liikenne tekee Mäkelänkadun ja Tuusulanväylän ympäristön hyvin meluisaksi. Meluaita olisi tarpeen myös Tuusu-
lanväylän länsipuolella Louhenpuisto ja bensa-aseman kohdalla 

Mäkelänkatu 14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Mäkelänkatu on erittäin meluisa, rauhaton ja turvaton katu alueella. 

Mäkelänkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Autot ajavat päin punaisia valoja lähes joka kerta kun valot vaihtuvat. 

Mäkelänkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Autot lähtevät vihreillä valoilla mäkelänkadun ja koskelantien risteyksestä, ja kokevat, että voivat ajaa suoraan seuraaviin 
valoihin varomatta valottomia tien ylityspaikkoja, suojatieosuuksia 

Mäkelänkatu 15. Turvaton paikka: liikenne ei tää minulle ole turvatonta, mutta jos vielä olisi pieniä lapsia, niin tämä risteysalue on aika paha, vaikka liikennevalot 
onkin 

Mäkelänkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Mäkelänkadulla autot eivät noudata lakia. Suojateiden ylittäminen vaarallista. 

Mäkelänkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Mäkelänkadun ylityskohdat joskus hankalia. 

Mäkelänkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Päivittäin yksityisautot ja kaupungin bussit ajavat päin punaisia ja lapsia liikkuu teillä paljon isojen koulujen ja päiväkodin 
läheisyydessä. Hyvin turvatonta heille. Tiehen töyssyjä ja hidasteita. 

Mäkelänkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Risteys on turvaton niin lapsille kuin aikuisille, koska liikennettä on todella paljon ja jalankulkijoille ja kääntyville autoille 
palaa vihreä valo yhtä aikaa. 

Mäkelänkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Suojatien yli ei pääse suoraa, sillä valot ehtivät vaihtua punaisiksi kesken kadun ylityksen. 

Mäkelänkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Tässä kohdassa jalankulkijan on ylitettävä Mäkelänkatu kolmessa pätkässä: etelästä ja pohjoisesta tulevan kaistan sekä 
raitiolinjan yli. Seisakkeita välillä on kaksi. Vihreä valo palaa Puu-Käpylän suunnasta tulevalle todella lyhyen a 

Mäkelänkatu 16. Turvaton paikka: muu syy Tuusulantien kaltainen läpikulkuväylä ei sovi asutuksen keskelle! Liikenteen aiheuttamat vaarat jalankulkijoille, sekä melu- 
ja saastehaitat eivät ole ratkaistavissa muuten kuin johtamalla liikenne kokonaan muualle. 

Mäkelänkatu 16. Turvaton paikka: muu syy Valot rytmitetty autoilijoita suosivaksi ja tietä ei pysty ylittämään yksillä valoilla. Tämä ruokkii etenkin koululaisten punaisia-
päin kulkemista + kohdassa autoilijat ajavat myös paljon päin punasia. 

Mäkelänkatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Käpylänaukiota voi parantaa viihtyisämmäksi. 

Mäkelänkatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Vallilan laaksoon raideyhteys Pasilaan. 
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Mäkelänkatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

vastaus tuli jo edelliseen kommenttiin. Eli laittakaa nurmikot kuntoon Pohjolankadulla. Nurmikon paikalla vain hiekkaa 
melkein koko kadun alueella. Kunnostusta ei ole ollut ainakaan 10 v. Puita on kyllä leikattu ja hoidettu. 

Mäkelänkatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Joukkoliikennekatu on vihdoin ja viimein saatava arabiasta pasilan asemalle. kumpulan joukkoliikenteen vastustajat tulee 
karkoittaa siperiaan ja vihreiden puolue kieltää 

Mäkelänkatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Julkinen liikenne Arabia-Pasila välille (tai Kalasatama-Pasila) Vallilan laakson läpi. 

Mäkelänkatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Mäkelänkatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Poikkilinja raitiovaunulle Arabiasta Pasilaan. 

Mäkelänkatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Rakennettava joukkoliikennekatu (mieluiten raitiotie), jossa kiinnitetään erityistä huomiota meluntorjuntaan Vallilanlaaksos-
sa. 

Mäkelänkatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

Mäkelänkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koulujen vieressä oleva katuosuus on talvisin erittäin huonosti hoidettu. 

Nastolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

1. Klippan under barnhemmet på Mörskomvgen 1 är alltid oskött och skräpig. Röjning av sly och gerelbundet underhåll 
efterlyses 2. Området kring avstängningen av Mörskomvägen ser hemskt ut, med sneda stolpar i olika färger, en oskött grä 

Nastolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Oulunkyläntien puutaloalue on varsin viihtyisä ja kaunis 

Nastolantie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Myrskyläntien ja Nastolantien risteys on nykyisellään epämääräinen kääntöpaikka. Kun Veräjämäestä ei ole läpiajoa Myrs-
kyläntietä pitkin, aukion voisi saattaa vihhtyisämpään kuntoon. 

Nastolantie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Myrskyläntien kääntöpaikka kaipaa kunnostusta Talvisin jalkakäytävää ei saa tukkia auratulla lumella 

Nastolantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

toivotaan ammattitaitoisia auraajia 

Nyyrikintie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alla gator i Kottby är helt underbara. Det finns ingen strävka som inte skulle vara vacker och historiskt värdefull. 

Nyyrikintie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Nyyrikintie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Nyyrikintie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

Nyyrikintie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Huonokuntoinen katuosuus. 

Nyyrikintie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

todella heikkokuntoinen päällyste (koloja, murtumia) ja puhtaanapito on taas kesällä jäänyt kokonaan tekemättä 

Nyyrikintie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Onnentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
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aukio levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Onnentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Taivaskallion alue on todella viihtyisä ja ihastuttava paikka ulkoilla. Kallion päältä aukeaa myös kauniit näkymät. Kesäai-
kaan siellä vietetään paljon aikaa ja ajoittain tämä näkyy roskaisuutena. 

Onnentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart gammalt bostadsområde. 

Onnentie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Osmonkuja 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

kaikki Puu-Käpylän kadut ja kujat puineen ja näkymineen puutarhapihoille. kesäisin huumaavan syreenituoksun ja linnun-
laulun säestämänä. 

Osmonkuja 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Osmonpolku 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

Osmonpolku 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

todella heikkokuntoinen päällyste (koloja, murtumia) ja puhtaanapito on taas kesällä jäänyt kokonaan tekemättä 

Osmonpolku 25. Kulkuyhteys rakennettava tässä jossain on alikulkutunneli, mutta unohdan aina sen olemassaolon. voisi niveltyä helpommin pohjolankadulle. tästä 
kun pääsisi kikkailemaan itsensä keskuspuistoon tai vaikka vain länsikäpylään kävelemään. 

Osmontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

kaikki Puu-Käpylän kadut ja kujat puineen ja näkymineen puutarhapihoille. kesäisin huumaavan syreenituoksun ja linnun-
laulun säestämänä. 

Osmontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Osmontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Osmontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukava katu, kirjasto, koulut, rauhaisa ilman paljoa liikennettä. 

Osmontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

Osmontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pellervontie halkaisee Puu-Käpylän parhaan osuuden 

Osmontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolagatan är en av de finaste gatorna i hela stan. 

Osmontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on jokaisena vuodenaikana kaunis, reunustavat puut ja värikkäät puutalot luovat suojaisan tunnelman. Rati-
kat tekevät parhaan silauksen maisemaan! 

Osmontie 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Pohjolankadun vanhat lehmukset, kauniit yhtenäiset puutalot, ihmisiä kokoava ei-bisneshenkinen lippakioski, rauhallisesti 
liikkuvat raitiovaunut. 

Osmontie 15. Turvaton paikka: liikenne Kadun molemminpuolinen pysäköinti estää liikenteen. Toiselle puolelle pitäisi saada pysäköintikielto. 

Osmontie 15. Turvaton paikka: liikenne Tähän pitäisi saada kaahaamisen estävä hidastetöyssy. 
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Osmontie 15. Turvaton paikka: liikenne Tähän pitäisi saada kaahaamisen estävä hidastetöyssy. 

Osmontie 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Untamontien auraus lumesta talvella on vitsi! Viereisten talojen pihatkin ovat paljon parempikulkuiset. 

Osmontie 25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Osmontie 25. Kulkuyhteys rakennettava tässä jossain on alikulkutunneli, mutta unohdan aina sen olemassaolon. voisi niveltyä helpommin pohjolankadulle. tästä 
kun pääsisi kikkailemaan itsensä keskuspuistoon tai vaikka vain länsikäpylään kävelemään. 

Osmontie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

Osmontie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Pohjolankadun aurauksen tekniikkaa olisi parannettava, etteivät aurausvälineet tuhoaisi kadun varrella ovien puiden kylkiä 
ja juuria! 

Osmontie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

talvella ei kunnon kunnossapitoa 

Osmontie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Viime talvena 2013-2014 oli havaittavissa parannusta aurauskertojen määrissä. Mutta laadussa silti parannettavaa paljon. 
Aurakuskilla tuntui olevan tavoitteena vähien autopaikkojen tukkiminen kippaamalla kauhallinen lunta aina sinne missä oli 
au 

Osmontie 28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Roska-astia. 

Oulunkyläntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Oulunkyläntie on kaunis puistokatu. Nykyiset korokkeet suojateillä tekevä siitä myös turvallisemman. Oulunkyläntien ja 
Käpyläntien kiertoliittymä keskikenttineen on myös kaunis ja turvallinen. 

Oulunkyläntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Oulunkyläntien puutaloalue on varsin viihtyisä ja kaunis 

Oulunkyläntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Oulunkyläntien vaahterat ovat tärkeä maisemallinen identiteettitekijä. Puiden väri vaihtuu vuoden kierron mukaan. Kiertoliit-
tymä vanhoine lehmuksineen on ehkä Helsingin hienoin. 

Oulunkyläntie 15. Turvaton paikka: liikenne Jaalantietä autolla idästä Oulunkyläntielle tultaessa on lähes mahdotonta havaita ajoissa pohjoisesta tuleva pyöräilijä, 
koska kadunkulmaan on asennettu useampi sähkökaappi. Ne pitäisi siirtää pois risteysalueelta. 

Oulunkyläntie 15. Turvaton paikka: liikenne Oulunkyläntie on vaarallinen paikka lasten koulupolulla. Nopeusrajoitusta voisi alentaa tai miettiä muita keinoja jalankulki-
joiden ja erityisesti lasten turvallisuuden parantamiseksi. 

Oulunkyläntie 15. Turvaton paikka: liikenne Todella kapeat ja huonokuntoiset pyörätiet 

Oulunkyläntie 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Hiihtolatu alamäestä suoraan hiekoitetulle tielle. Alamäessä hiihtäjile stop-merkki. 

Oulunkyläntie 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Ajetaan lujaa nopeusrajoituksista huolimatta! Paljon tonttilittymiä. 

Oulunkyläntie 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Vesi tulvii suureksi lätäköksi sateella 

Oulunkyläntie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

kevyenliikenteen väylä 
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Oulunkyläntie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Oulunkyläntietä voisi kaventaa. Kaventaminen saattaisi laskea ajonopeuksia ja lisätä liikenneturvallisuutta muutenkin. 
Kaventaminen helpottaisi aurausta, koska riittäisi kerralla vain yksi auraus kumpaankin suuntaan. Samalla  saataisiin lisää 

Oulunkyläntie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Aurauksen johdosta kapealla kadulla jalkakäytävät ovat lumen varastointipaikkoja. Jalankulku tapahtuu kadulla.Kommentti 
koskee useita alueen pieniä katuja. Tämä vain esimerkki. 

Oulunkyläntie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus ja kunnossapito on toiminut menneinä lumitalvina todella huonosti. 

Oulunkyläntie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Panuntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Panuntie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Panuntie 14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Aseman seutu on levotonta: täällä sattuu ja tapahtuu. Pyöriä varastetaan, ilkivaltaa ja töhrimistä, olen myös kuullut pahoin-
pitelystä. Iltaisin ei uskalla liikkua yksin alueella. 

Pariisinkatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabiankadun pyörätie on niin huono, että sitä pitää käytännössä välttää: vastaan tulee koko ajan korkeita reunoja kun ei 
ole huolehdittu siitä että jalkakäytävän reunakiveys olisi poistettu pyörätien kohdalla. 

Pariisinkatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Pariisinkatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Pariisinkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alue: viimeisinä runsaslumisina talvina talvikunnossapito eli lumenauraus on asuntokaduilla  hoidettu todella huonos-
ti! 

Pariisinkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko Arabianrannan alueen auraus lumitalvina ollut kelvotonta. Kävelytiet lumikasojen peitossa, jolloin jalankulkija joutuu 
kävelemään huonosti auratulla ajotiellä. 

Pellervonkuja 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

alue testi 

Pellervonkuja 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukava katu, kirjasto, koulut, rauhaisa ilman paljoa liikennettä. 

Pellervonkuja 26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

ei tarpeeksi valoja 

Pellervontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

alue testi 

Pellervontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alla gator i Kottby är helt underbara. Det finns ingen strävka som inte skulle vara vacker och historiskt värdefull. 

Pellervontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

kaikki Puu-Käpylän kadut ja kujat puineen ja näkymineen puutarhapihoille. kesäisin huumaavan syreenituoksun ja linnun-
laulun säestämänä. 

Pellervontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 
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Pellervontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pellervontie halkaisee Puu-Käpylän parhaan osuuden 

Pellervontie 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

kiva aukio piilossa 

Pellervontie 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Katu on ahdas ja ajonopeudet pysyisivät riittävän alhaisina ilman ärsyttäviä hidastetöyssyjäkin. 

Pellervontie 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Noups, eihän tässä mitää hidastetöyssyjä ole, vaan naapurikadulla ;) 

Pellervontie 25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Pellervontie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Peltolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

kaikki Puu-Käpylän kadut ja kujat puineen ja näkymineen puutarhapihoille. kesäisin huumaavan syreenituoksun ja linnun-
laulun säestämänä. 

Peltolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis ja viihtyisä katu, joka tarvittaessa toimii myös kaupunginosatapahtumien näyttämönä. 

Peltolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis, rauhallinen puistokatu. 

Peltolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

Peltolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on upea! Pitäkää pihat vihreinä, ei asvaltinmakuisia uusia pakkosuunnitelmia. 

Peltolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on vanha, kaunis ja viihtyisä puistokatu, jolla on idyllinen raitiovaunuyhteys keskustaan. 

Peltolantie 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Pohjolankadun vanhat lehmukset, kauniit yhtenäiset puutalot, ihmisiä kokoava ei-bisneshenkinen lippakioski, rauhallisesti 
liikkuvat raitiovaunut. 

Peltolantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

Peltolantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Viime talvena 2013-2014 oli havaittavissa parannusta aurauskertojen määrissä. Mutta laadussa silti parannettavaa paljon. 
Aurakuskilla tuntui olevan tavoitteena vähien autopaikkojen tukkiminen kippaamalla kauhallinen lunta aina sinne missä oli 
au 

Peltolantie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Pietari Kalmin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ainakin yksi katu ja kerrospuutaloja. 

Pietari Kalmin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokai-
selle. Olen erittäin iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 

Pietari Kalmin 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai Kaunis kävely- ja pyöräilyreitti. Tätä kautta pääsee Intiankadulta Töölönrantaan asti ilman valoja (Pasilan läpi ja radanvart-
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katu aukio ta). 

Pietari Kalmin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Luonnonläheinen reitti. 

Pietari Kalmin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mieltä piristävä kevyen liikenteen väylä, jossa viihtyvät niin koiranulkoiluttajat, pyöräilijät kuin lenkkeilijätkin. Kauniit ja hy-
vinhoidetut viheralueet. 

Pietari Kalmin 
katu 

15. Turvaton paikka: liikenne Puuttuva suojatie. 

Pietari Kalmin 
katu 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kumpulantaival on hyvin suosittu kevyen liikenteen reitti. Erityisesti Mäkelänrinteestä Vallilanlaaksoon jyrkässä alamäessä 
pyöräilijöiden nopeudet ovat todella suuret, vaaratilanteita varsinkin pikkulasten ja ulkoilevien koirien kanssa on 

Pietari Kalmin 
katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Pietari Kalmin 
katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Pietari Kalmin 
katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Poikkilinja raitiovaunulle Arabiasta Pasilaan. 

Pietari Kalmin 
katu 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Valaistus riittämätön 

Pietari Kalmin 
katu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Kadunvarsipysäköinti estää aurausta ja ajorata on pahimmillaan riittävä vain yksisuuntaiseen liikenteeseen. 

Pietari Kalmin 
katu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Usein liukasta aamuisin. 

Pietari Kalmin 
katu 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Tälle aluelle kaipaisin lisää penkkejä. Nykyiset ovat kovalla käytöllä. eivätkä kesäisin riitä. 

Pietari Kalmin 
katu 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Pietari Kalmin 
katu 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Liukas,paljon käytetty keskeinen kevyen liikenteen väylä mäessä 

Pietari Kalmin 
katu 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Täällä on kiva pitää piknikkejä yms. Ihana avoin alue. 

Pietari Kalmin 
katu 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Tienpätkä pitäisi olla huolettu Koskelantielle asti, koska sitä kulkevat monet työmatkapyöräilijät ja vanhukset liukkaillakin 
keleillä. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

alue testi 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alla gator i Kottby är helt underbara. Det finns ingen strävka som inte skulle vara vacker och historiskt värdefull. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alla gator är vackra! 
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Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Eri vuoden aikoina jopa Suomen kauneimmaksi kaduksi mainittu. Ajaton hieno tunnelma, inhimillinen mittakaava. Kirppik-
set keväällä, tiernapojat talvella - elävää toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Lippakioiskin pojat teki vielä huippukulttuuriteo 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

kaikki Puu-Käpylän kadut ja kujat puineen ja näkymineen puutarhapihoille. kesäisin huumaavan syreenituoksun ja linnun-
laulun säestämänä. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis ja viihtyisä katu, joka tarvittaessa toimii myös kaupunginosatapahtumien näyttämönä. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis puusto ja kauniit puutalot reunustavat kadun 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis, rauhallinen puistokatu. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Lippakioski on alueen sosiaalinen keskus! 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Lippakioski on täydellistä kaupunkikulttuuria. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

lippakioski. sen ympärillä kevät- ja kesäaikaan tapahtumia kuten kirppiksiä ja musiikkia. ainoa paikka käpylässä, joka kerää 
ihmisiä spontaanisti yhteen 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolagatan är finast i hela Helsingfors. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolanaukio: hvyä puisto, mainio kahvilakioski ja tapahtumia kesäisin. Ykkönen takaisin toimintaan myös lauantaisin! 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankadun osuus puukäpylässä on yksi Helsingin kauneimpia katuja 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankadun puutalomiljöö tekee kadusta viihtyisän. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankadun puutalot ja jalopuut sekä ratikka luovat sille viihtyisän ilmapiirin. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on alueen helmi. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on Helsingin kaunein katu. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on jokaisena vuodenaikana kaunis, reunustavat puut ja värikkäät puutalot luovat suojaisan tunnelman. Rati-
kat tekevät parhaan silauksen maisemaan! 
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Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on kaunis ja rauhallinen katu. Helppo liikkua. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

pohjolankatu on monien asukasyhdistysten tapahtumien paikka, juuri sellaista toimintaa joka tekee alueesta elävän ja saa 
asukkaat tutustumaan toisiinsa , luo yhteihenkeä. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on tunnelmallinen ja kaunis. Puutalot ja tietä reunustavat puurivistöt luovat tunnelmaa. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on upea katu suurine puineen ja puutaloineen. Kaupunkimaisuutta ja sujuvaa joukkoliikennettä edustaa ka-
dulla kulkeva raitiovaunulinja (joka tosin saisi olla käytössä viikonloppuisin). 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on vanha, kaunis ja viihtyisä puistokatu, jolla on idyllinen raitiovaunuyhteys keskustaan. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Rauhallinen ja mukava Pohjolankatu on kiva paikka kävellä. Ratikka tuo mukavan lisän. 

Pohjolankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

viihtyisä ja avoin käpylän keskuspaikka, jossa mukava ja rento tunnelma 

Pohjolankatu 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Pohjolankadun vanhat lehmukset, kauniit yhtenäiset puutalot, ihmisiä kokoava ei-bisneshenkinen lippakioski, rauhallisesti 
liikkuvat raitiovaunut. 

Pohjolankatu 04. Hieno maisema tai näkymä Hieno katu. Hienoa, että vanhaa on säilytetty. 

Pohjolankatu 04. Hieno maisema tai näkymä Pohjolankadun bulevardi on kaunis kaikkina vuodenaikoina, sateella ja paisteella. 

Pohjolankatu 04. Hieno maisema tai näkymä Yksi Helsingin hienoimmista kaduista. Puutalot ja raitiovaunut sekä lehtipuut. 

Pohjolankatu 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Puukäpylä on pysynyt hiljaisena ja rauhallisena paikkana. Sen kaduilla ja tonttien välissä kulkevilla yhdyskujilla on mietis-
kelijän hyvä kävellä. 

Pohjolankatu 06. Historiallisesti merkittävä paikka Pohjolagatan och gatorna i hela gamla Kottby är historiskt betydelsefulla. 

Pohjolankatu 06. Historiallisesti merkittävä paikka Pohjolankadun ympäristön puutaloalue. 

Pohjolankatu 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Pohjolankatu , helsingin hienoin puistokatu, saa mieln rauhoittumaan. Liikennenopeudet tulee säilyttää alhaisina, ei raskas-
ta liikennettä. 

Pohjolankatu 08. Paras kohtauspaikka koti Käpylän sydämessä. oma piha, puutarhan lumo 

Pohjolankatu 10. Nuorison suosima alue Kaikki viihtyvät Pohjolan aukiolla. 

Pohjolankatu 11. Vanhusten suosima alue Vaikka olen itsekin vanhus, en oikein osaa nimetä vanhusten suosimaa aluetta. Ehkä Pohjolankatu ja muut tasaiset puisto-
kadut miellyttävät huonokuntoisia vanhuksia, hyväkuntoisia vanhuksia näkee kaikkialla. 

Pohjolankatu 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Roskiksia ei tyhjennetä usein. Koirankakkapussit pitkin poikin! 

Pohjolankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Paljon jalankulkijoita. Osa autoilijoista kaahaa silti suojatielle. 

Pohjolankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Pohjolankadun 30km/h rajoitusta ei kunnioiteta, vaan siinä ajetaan todella kovaa. Myöskään oikealta kääntyvää liikennettä 
ei juuri väistetä. Nopeuden valvontaa lisää ja hidastustöyssyt koko matkalle Pohjolankadulle! 

Pohjolankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Pohjolankatu jalkakäytävät: pyöräillään vaikka ei ole pyörätie, pitäisi saada pyöräilyn kielto näkyviin! 

Pohjolankatu 16. Turvaton paikka: muu syy Liikenneympyrä ei olekaan liikenneympyrä? Etuajo-oikeudet autoilijoille epäselvät. 
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Pohjolankatu 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Kadun reuna tulvii joskus sateella. 

Pohjolankatu 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Kadun viemärit usein tukossa ja kovalla sateella katu tulvii 

Pohjolankatu 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Pohjolankadun ja kullervonkadun risteyksessä viimeinen suojatie pohjolankadulla ennen liikenneympyrää on käpylänkujan 
puolella kangaskaupan kulmassa kuin yksi suuri kuoppa, joka kerää pienekin sademäärän heti valtavaksi lätäköksi. 

Pohjolankatu 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Pohjolankadun remontti muutama vuosi sitten ei parantanut yhtään mitään. Jalkakäytävät ja risteysalueet täyttyvät vedellä, 
viemärit eivät vedä yhtään, etenkin talvella on tosi vaikeaa kävellä Pohjolankadulla, kun on jäätä ja vett? 

Pohjolankatu 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Pohjolankatu tulvii keväisin. 

Pohjolankatu 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

pohjolankatu tulvii syksyisin ja keväisin. erityisesti lähellä pohjolanaukiota oleva katualue, joka on alimmassa korossa. 
voisiko täällä olla jotain modernia imeytystä kuten kosteikkoja tms. aikamoinen ongelma sekä liikkumisen kannalta että 

Pohjolankatu 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

tästä ei kovalla sateella pääse yli ilman peintä kahlaamista 

Pohjolankatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

olisi kiva jos tästä paikasta voisi tehdä käpylän torin. nyt se on sitä epävirallisesti. ainoa pysyvä rakenne on lippakioski. 
osan alueesta voisi kivetä jotta olisi helpompi järjestää erilaisia tapahtumia. kalusteita (penkkejä) voisi my? 

Pohjolankatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Pohjolan aukion voisi tehdä paljon viihtyisämmäksi. Esim. kiertoliittymä on ankea. Puita voisi istuttaa lisää. 

Pohjolankatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

vastaus tuli jo edelliseen kommenttiin. Eli laittakaa nurmikot kuntoon Pohjolankadulla. Nurmikon paikalla vain hiekkaa 
melkein koko kadun alueella. Kunnostusta ei ole ollut ainakaan 10 v. Puita on kyllä leikattu ja hoidettu. 

Pohjolankatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Pohjolankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus ja kunnossapito on toiminut menneinä lumitalvina todella huonosti. 

Pohjolankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Pohjolankadun aurauksen tekniikkaa olisi parannettava, etteivät aurausvälineet tuhoaisi kadun varrella ovien puiden kylkiä 
ja juuria! 

Pohjolankatu 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Posliinikatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Tässä on hieno Sirocco-taideteos, joka ilahduttaa arkeani kovasti! Samoin lapset rakastavat tätä 

Posliinikatu 15. Turvaton paikka: liikenne Ei kolmiota. Vaarallinen risteys. 

Posliinikatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Todella ala-arvoisesti hoidettu katujen kunnossapito talvisin. Onneksi viime talvena ei tullut lunta. 

Posliinikatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Todella ala-arvoinen talvikunnossapito, onneksi viime talvena ei tullut lunta. 

Roomankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Leijonapatsaat ovat mukava koko alueen aukio. Savanni nukahtaa iltapäivän kuumuuteen. Kesähelteellä patsaita kiersi 
vesi. Olisi mukavaa, että vesi kiertäisi patsaita myös muulloin keväällä, kesällä ja alkusyksyllä. Pienelläkin asialla s 
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Roomankatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabiankadun pyörätie on niin huono, että sitä pitää käytännössä välttää: vastaan tulee koko ajan korkeita reunoja kun ei 
ole huolehdittu siitä että jalkakäytävän reunakiveys olisi poistettu pyörätien kohdalla. 

Roomankatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Roomankatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Roomankatu 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kaikki haluavat nauttia talvimaisemasta ja pääsy on nyt evätty lastenvaunuilta, vanhuksilta ja liikuntaesteisiltä sillä rannas-
sa ei ole talvikunnossa pitoa. Tämä olisi hyvä jatkaa myös ainakin Viikinmetsänläpi Prismaan vievälle reitille. 

Rörstrandin-
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Katu katkeaa keskeltä, joten autoja ei kulje tässä. Se on erittäin hyvä juttu, koska Arabiassa ei autoja tulisi ollakaan. 

Rörstrandin-
katu 

17. Heikko näkyvyys katualueella kaduylitys pyörällä hankalaa. 

Rörstrandin-
katu 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

en tiedä kuuluvatko pienet kivimuurin pätkät viereiselle taloyhtiölle vai kaupungille, mutta ovat erittäin huonossa kunnossa, 
rappaukset ja kivetykset ympäriinsä nurmikolla. epäsiistin näköistä 

Rörstrandin-
katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabiankadun pyörätie on niin huono, että sitä pitää käytännössä välttää: vastaan tulee koko ajan korkeita reunoja kun ei 
ole huolehdittu siitä että jalkakäytävän reunakiveys olisi poistettu pyörätien kohdalla. 

Rörstrandin-
katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabianrannan katualueella on koko ajan joku este edessä, on rotvallia tai kävelytiekatkeaa kesken esim. parkkipaikkaan 
tai porrasaskelmiin ja jatkuu ihan jossain muualla. Rantareitti on toki esteettömämpi, mutta itse kuljin vauvanvaunujen 
kanssa 

Rörstrandin-
katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Rörstrandin-
katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Paikoin vaikea kulkea pyörällä; ei ole selvää missä laillinen reitti kulkee. Ajorata tuntuu välillä selkeämmältä. 

Rörstrandin-
katu 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tällä välillä pyörätie kulkee samassa jalkakäytävän kanssa ja katkeaa usein leikkaaviin poikkikatuihin, joiden kohdalla 
reunaivi on liian korkea. Aika monessa paikassa pyörätien merkit myös puuttuvat ja reittiä joutuu arvailemaan. 

Rörstrandin-
katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Sampsantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alla gator i Kottby är helt underbara. Det finns ingen strävka som inte skulle vara vacker och historiskt värdefull. 

Sampsantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

kaikki Puu-Käpylän kadut ja kujat puineen ja näkymineen puutarhapihoille. kesäisin huumaavan syreenituoksun ja linnun-
laulun säestämänä. 

Sampsantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Sampsantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Sampsantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukava katu, kirjasto, koulut, rauhaisa ilman paljoa liikennettä. 

Sampsantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 
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aukio 

Sampsantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pellervontie halkaisee Puu-Käpylän parhaan osuuden 

Sampsantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolagatan är en av de finaste gatorna i hela stan. 

Sampsantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

pohjolankatu on monien asukasyhdistysten tapahtumien paikka, juuri sellaista toimintaa joka tekee alueesta elävän ja saa 
asukkaat tutustumaan toisiinsa , luo yhteihenkeä. 

Sampsantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on upea! Pitäkää pihat vihreinä, ei asvaltinmakuisia uusia pakkosuunnitelmia. 

Sampsantie 15. Turvaton paikka: liikenne Alueella ei suojateitä ja paljon autoja parkissa risteysalueilla, josta lapset kulkevat kouluun. 

Sampsantie 15. Turvaton paikka: liikenne Alueella ei suojateitä ja paljon autoja parkissa risteysalueilla, josta lapset kulkevat kouluun. 

Sampsantie 17. Heikko näkyvyys katualueella Puut peittävät katuvalot aiheuttaen vaaratilanteita ja turvattomuutta. 

Sampsantie 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Noups, eihän tässä mitää hidastetöyssyjä ole, vaan naapurikadulla ;) 

Sampsantie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Huonokuntoinen katuosuus. 

Sampsantie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

todella heikkokuntoinen päällyste (koloja, murtumia) ja puhtaanapito on taas kesällä jäänyt kokonaan tekemättä 

Sampsantie 25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Sampsantie 25. Kulkuyhteys rakennettava Paikkaan tarvitaan suojatie! 

Sampsantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

Sampsantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Pohjolankadun aurauksen tekniikkaa olisi parannettava, etteivät aurausvälineet tuhoaisi kadun varrella ovien puiden kylkiä 
ja juuria! 

Sampsantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

talvella ei kunnon kunnossapitoa 

Sampsantie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Viime talvena 2013-2014 oli havaittavissa parannusta aurauskertojen määrissä. Mutta laadussa silti parannettavaa paljon. 
Aurakuskilla tuntui olevan tavoitteena vähien autopaikkojen tukkiminen kippaamalla kauhallinen lunta aina sinne missä oli 
au 

Sampsantie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Siamintie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Jättefint område. 

Sofianleh-
donkatu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hieno lehmuskujanne! 
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Sofianleh-
donkatu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Sofianleh-
donkatu 

15. Turvaton paikka: liikenne Kapealle kadulle pysäköidään molemmin puolin. Bussin on vaikea päästä liikkumaan. Entä jos tulee hätäajoneuvo Kätilö-
opistolle! 

Sofianleh-
donkatu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Perennepuiston halkaisevan tien suunta kai muistuma 50-luvulta. Se menee suuntaan, jota kukaan ei kulje ja päättyy ai-
taan puiden takana. Se pitäisi kääntää kulkemaan kuusikujalle. Nyt ihmiset kävelee puiston läpi ruohikon ja istutusten poikk 

Sofianleh-
donkatu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Joukkoliikennekatu on vihdoin ja viimein saatava arabiasta pasilan asemalle. kumpulan joukkoliikenteen vastustajat tulee 
karkoittaa siperiaan ja vihreiden puolue kieltää 

Sofianleh-
donkatu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Sofianleh-
donkatu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

Sotkamonku-
ja 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingovägen saknar motstycke i Helsingfors. 

Sotkamonku-
ja 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Rauhallinen ja viihtyisä katu. Läpikulkuliikennettä ajoittain aika paljon. 

Sotkamonku-
ja 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä katu. Muuntuu myös asukkaiden käyttöön kirppiskaduksi aika-ajoin. 

Sotkamonku-
ja 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus talvisin retuperällä. Useimmiten katualueiden kunnossapito asukkaiden vastuulla ja vain yksi kaista käytössä. 

Sumatrankuja 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Sumatrankuja 25. Kulkuyhteys rakennettava Katu laskettava alas ja jalankulku maan tasalle. 

Sumatrantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu on kokonaisuudessaan loistava. Sillä sijaitsee Kumpulan sydän, Kumpulan asukastila, ja Kustaa Vaasan tienn 
toisella puolella, Arabianrannan sydän, Asukastila Kääntöpaikka. Lisäksi leikkipuisto Intia on Intiankadun varrella. 

Sumatrantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu Toukolassa on rauhaisaa seutua 

Sumatrantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart område med gamla trähus av en typ som knappast finns någon annanstans i Helsingfors. 

Syyriankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kokonaisuudessaan kaunis ja viihtyisä alue, voisi hyödyntää enemmänkin, etenkin aukiota. 

Syyriankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kustaa Vaasan tielle 50 rajoitus aina kehä ykköselle asti. Sitten Jakomäkeen asti 65 rajoitus. Myöhemmin bulevardi Valli-
lasta kehä kolmoselle asti. 

Syyriankatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart område med gamla trähus av en typ som knappast finns någon annanstans i Helsingfors. 

Syyriankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Tämä erityisen vaarallinen ylityskohta, sillä tielle ei näe ollenkaan sermin takaa. Vastaavasti autot eivät kovin helposti näe 
tien vieressä seisojaa. 



Sito oy Karttamerkinnät  
12/2014 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto 54 (194) 
 Vanhakaupungin alueen asukaskysely  
 

 

Kadunnimi Kysymys Avoin kommentti 

Syyriankatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

Syyriankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Taivaskallion-
tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Taivaskallion alue on todella viihtyisä ja ihastuttava paikka ulkoilla. Kallion päältä aukeaa myös kauniit näkymät. Kesäai-
kaan siellä vietetään paljon aikaa ja ajoittain tämä näkyy roskaisuutena. 

Taivaskallion-
tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart gammalt bostadsområde. 

Taivaskallion-
tie 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Tapiolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

alue testi 

Tapiolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alla gator i Kottby är helt underbara. Det finns ingen strävka som inte skulle vara vacker och historiskt värdefull. 

Tapiolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

kaikki Puu-Käpylän kadut ja kujat puineen ja näkymineen puutarhapihoille. kesäisin huumaavan syreenituoksun ja linnun-
laulun säestämänä. 

Tapiolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Tapiolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

Tapiolantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on upea! Pitäkää pihat vihreinä, ei asvaltinmakuisia uusia pakkosuunnitelmia. 

Tapiolantie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

todella heikkokuntoinen päällyste (koloja, murtumia) ja puhtaanapito on taas kesällä jäänyt kokonaan tekemättä 

Tapiolantie 25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Toini Muonan 
katu 

15. Turvaton paikka: liikenne Suojatie ei merkitsi tässä kohtaa monesti mitään. Autoilijat Toini Muonankadulta tulevat puolin ja toisin sen ylitse liian no-
peasti ja tai eivät katso jos pyöräilijöitä tulevat yli. Päivittäin myös lasten kovat vauhdit joko kouluun tai ko 

Toini Muonan 
katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabiankadun pyörätie on niin huono, että sitä pitää käytännössä välttää: vastaan tulee koko ajan korkeita reunoja kun ei 
ole huolehdittu siitä että jalkakäytävän reunakiveys olisi poistettu pyörätien kohdalla. 

Toini Muonan 
katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Toini Muonan 
katu 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Paikoin vaikea kulkea pyörällä; ei ole selvää missä laillinen reitti kulkee. Ajorata tuntuu välillä selkeämmältä. 

Toini Muonan 
katu 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tällä välillä pyörätie kulkee samassa jalkakäytävän kanssa ja katkeaa usein leikkaaviin poikkikatuihin, joiden kohdalla 
reunaivi on liian korkea. Aika monessa paikassa pyörätien merkit myös puuttuvat ja reittiä joutuu arvailemaan. 

Toini Muonan 
katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 
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Toini Muonan 
katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Toivottavasti tälle pätkälle on tulossa pyörätie. 

Toini Muonan 
katu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Huonosti hoidettu, ei ehkä ole niitä ensisijaisia kohteita, mutta että edes pääsisi ratikalle tai bussille. Edes joku reitti olisi 
aurattu ajatellen ihmisten kulkua julkisille 

Toini Muonan 
katu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

kadun varteen pysäköidyt autot ja lumikinokset ovat haitanneet raideliikennettä useampana vuonna. varsinkin nyt kun 
uudet taloyhtiöt ovat rakennettu kadun varteen tulisi kaikkien puhaltaa yhteen hiileen ja pitää raideliikenteen reitit vapaina v 

Toini Muonan 
katu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Runsaslumisina talvina auraus on ollut alueella puutteellista 

Toukolankatu 10. Nuorison suosima alue Ostari 

Toukolankatu 10. Nuorison suosima alue Skeittaajat käyvät paljon leijonapatsailla, sateella osa on myös Hämeentien siltaosuuden alla. 

Toukolankatu 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Stara saisi siistiä oman katukäytävänsä! 

Toukolankatu 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Staran ympäristö on usein roskainen ja epäsiisti. Stara siivoaa kyllä, kun roskista huomauttaa. Voisivat siivota ilman hu-
mautusta. 

Toukolankatu 14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Staran aita grafiittejen suosima kohde. 

Toukolankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Aikuiset pyöräilijät pyöräilevät Toukolankadun jalkakäytävällä, vaikka kadun toisella puolella kulkee leveä jalkakäytävästä 
kokonaan erillinen pyörätie! 

Toukolankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Autoilijat/rakennus maalle menevät kuormaautojen ajaajat eivät katso kovin paljon kävelijöitä/lapsia. 

Toukolankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Eikö millään löydy keinoa ohjata pyöräilijät jalkakäytävältä pyörätielle! 

Toukolankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Kärkikolmiota ei noudateta. 

Toukolankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Ostoskeskuksen kulma- Arcada -eli Toukolankadun suora houkuttelee autoilijoita ja mopoilijoita hurjasteluun. Vastaava 
hidaste kuin Kotisaarenkadun ja Toukolankadun risteyksen yhdellä puolella olisi paikallaan myös risteyksen toiselle puolel-
le eli o 

Toukolankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Pyöräilijät ajavat jalkakäytävällä. 

Toukolankatu 15. Turvaton paikka: liikenne Vanhemmat autoilijat eivät varo jalankulkijoita. 

Toukolankatu 17. Heikko näkyvyys katualueella Kesällä puut ovat ikävästi pyörätien tukkeena. 

Toukolankatu 18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Koko Arabianrannassa liian vähän penkkejä, varsinkin toivoisin niitä olevan Arabian kauppakeskuksen-liikuntapuiston 
välillä. 

Toukolankatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä 
käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Toukolankatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Toukolankadulta kauppakeskuksen edustalle nouseminen lienee mahdotonta polkupyörällä, lastenvaunuilla ja rollaattorilla. 

Toukolankatu 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Iso lammikko ajoradalla aina kun on satanut. Jalankulkija vaarassa kastua. 

Toukolankatu 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Iso lätäkkö 
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Toukolankatu 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Korotetun suojatien reuna Toukolankadun puolella kerää sateella lätäkön. 

Toukolankatu 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Vesi kertyy tähän usein, kun kaivot menevät tukkoon. 

Toukolankatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

kauppakeskuksen piha. 

Toukolankatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Parempi yhteys Toukolankadulta kaupakeskuksen eteen. 

Toukolankatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Toukolankatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Toukolankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alue: viimeisinä runsaslumisina talvina talvikunnossapito eli lumenauraus on asuntokaduilla  hoidettu todella huonos-
ti! 

Toukolankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko Arabianrannan alueen auraus lumitalvina ollut kelvotonta. Kävelytiet lumikasojen peitossa, jolloin jalankulkija joutuu 
kävelemään huonosti auratulla ajotiellä. 

Toukolankatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Liukkaat jalkakäytävät 

Toukolankuja 25. Kulkuyhteys rakennettava Suojatie Hämeentie yli. 

Turjantie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Turjantie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Todennäköisesti reitti on jo kunnossapidon piirissä, mutta saisi olla tiiviimpää, sillä huoltoajoa on runsaasti.  Huom! Kun-
nossapitoa osoittava kilpi puuttuu Ilmattarenkujan ja Vipusentien kulmasta, joten autoilijat eivät osaa poistaa autojaan 

Tursontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Tursontie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

vastaus tuli jo edelliseen kommenttiin. Eli laittakaa nurmikot kuntoon Pohjolankadulla. Nurmikon paikalla vain hiekkaa 
melkein koko kadun alueella. Kunnostusta ei ole ollut ainakaan 10 v. Puita on kyllä leikattu ja hoidettu. 

Tursontie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Tursontien läntinen puoli Turjantien ja Koskelantien väliseltä osuudelta täysin auraamaton ja kesäisin siivoamaton ajoväylä 
ja jalkakäytävä. Talvisin autojen siirtokehotus joka toinen viikko kyllä on, mutta aurausta ei tehdä. Täydellinen 

Tuusulan-
väylä 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Tuusulan-
väylä 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Tuusulantien alikulut haisee tunnetusti aina urealle 

Tuusulan-
väylä 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Tuusulanväylän alittava kevyen liikentee tunneli on roskainen ja pimeä 

Tuusulan-
väylä 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Käpylänaukio on runsaan liikenteen takia erityisen rauhaton ja meluisa. Sitä olisi mahdollista parantaa lisäistutuksin, va-
raamalla katutila paremmin ihmisten käyttöön ym rakenteellisin toimin. 

Tuusulan-
väylä 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Liikenteen meteli on kovaa. 



Sito oy Karttamerkinnät  
12/2014 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto 57 (194) 
 Vanhakaupungin alueen asukaskysely  
 

 

Kadunnimi Kysymys Avoin kommentti 

Tuusulan-
väylä 

13. Rauhaton ja meluisa paikka no ei täällä alueella muuta rauhatonta ole kuin nämä pääliikenneväylät, tuusulantie, koskelantie ja lahdentie. halkovat alu-
een valitettavan pirstaleiseksi. 

Tuusulan-
väylä 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Nuoriso spreijaa tunneleita, tylsiä likaisia betonitunneleita.Sitten ne pestään jalopputulos on vielä pahempi.                                            
Alikulkutunneleista luvallisia maalauspaikkoja nuorisolle ja vaikka joka toinenvuosi pintoje 

Tuusulan-
väylä 

15. Turvaton paikka: liikenne Mäkelänkadun Käpylän puoleinen pää on liikenteellisesti turvaton, koska autot kiihdyttävät päästäkseen Tuusulanväylälle 
mahdollisimman pian. Tuusulanväylän alkupäältä Käpylän asemalle asti tulisi poistaa moottoritiestatus jo kaupu 

Tuusulan-
väylä 

16. Turvaton paikka: muu syy Liikenne 

Tuusulan-
väylä 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Jossin näillä kohdilla on usein iso lätäkkö väylän oikeassa reunassa sateella. 

Tuusulan-
väylä 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Tuusulanväylän alikulkutunneliin kertyy kevättalvisin vettä niin paljon, ettei sitä pysty käyttämään. 

Tuusulan-
väylä 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Tuusulanväylän oikean kaistan oikealle puolelle (keskustasta ajettaessa) kerääntyy vaarallisen paljon vettä. 

Tuusulan-
väylä 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Käpylänaukiota voi parantaa viihtyisämmäksi. 

Tuusulan-
väylä 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Tuusulan-
väylä 

25. Kulkuyhteys rakennettava tässä jossain on alikulkutunneli, mutta unohdan aina sen olemassaolon. voisi niveltyä helpommin pohjolankadulle. tästä 
kun pääsisi kikkailemaan itsensä keskuspuistoon tai vaikka vain länsikäpylään kävelemään. 

Tähtitie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart gammalt bostadsområde. 

Untamontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

Untamontie 06. Historiallisesti merkittävä paikka Olympikylän ja Kisakylän kokonaisuus hieno. Vielä lisää aktiivisuutta tarvitaan (kahvilat jne). 

Untamontie 14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Koululaiset vahingoittavat autoja. 

Untamontie 15. Turvaton paikka: liikenne Untamontien yksisuuntaisuuden merkkaaminen paremmaksi -päivittäiset vaaratilanteet 

Untamontie 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Untamontien pohjoispuolen jalkakäytävä Osmotien ja Joukolantien väliltä pitäisi poistaa kokonaan kun sitä ei talvella muu-
tenkaan aurata. Tällöin voitaisiin untamontien vasen reuna varustaa vinopysäköinti ruuduilla ja saataisiin iso parannu 

Untamontie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Untamontie ja Väinölänkatu. Etenkin puhtaanapito huonoa. Myös puutaloaleiden kadut kaipaavat kunnostusta kuten Marja-
tantie Länsi-Käpylässä, jota parhaillaan ollaan kunnostamassa? 

Untamontie 25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Untamontie 25. Kulkuyhteys rakennettava Paikkaan tarvitaan suojatie! 

Untamontie 26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Untamontiellä osa lampuista sammunut - varmasti muuallakin käpylän seudulla, mutta muistaakseni kaupunki tarkistaa 
syksyisin tilanteen aivan omatoimisesti - joten sitä odotellessa 
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Untamontie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

Untamontie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Viime talvena 2013-2014 oli havaittavissa parannusta aurauskertojen määrissä. Mutta laadussa silti parannettavaa paljon. 
Aurakuskilla tuntui olevan tavoitteena vähien autopaikkojen tukkiminen kippaamalla kauhallinen lunta aina sinne missä oli 
au 

Untamontie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Vallinkosken-
tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Vallinkosken-
tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingantie on viihtyisä, kotoisa ja kaunis 

Vallinkosken-
tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Rauhallinen ja viihtyisä katu. Läpikulkuliikennettä ajoittain aika paljon. 

Vallinkosken-
tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä katu. Muuntuu myös asukkaiden käyttöön kirppiskaduksi aika-ajoin. 

Vallinkosken-
tie 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Untamontien auraus lumesta talvella on vitsi! Viereisten talojen pihatkin ovat paljon parempikulkuiset. 

Vallinkosken-
tie 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Vallinkosken-
tie 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Alue, jossa aurausta ja liukkauden torjuntaa parannettava. 

Vallinkosken-
tie 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on asuntokaduksi melko paljon liikennöity. Erityisesti aamu- ja iltaruuhkat auraamattomalla kadulla ovat aivan 
kestämättömiä. 

Vallinkosken-
tie 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

Vallinkosken-
tie 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Viime talvena 2013-2014 oli havaittavissa parannusta aurauskertojen määrissä. Mutta laadussa silti parannettavaa paljon. 
Aurakuskilla tuntui olevan tavoitteena vähien autopaikkojen tukkiminen kippaamalla kauhallinen lunta aina sinne missä oli 
au 

Valtimontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankadun varrella on hienoa metsää, leikkipuisto, uimahallireitti, ekopuoti, kahvila ja romanttinen puutaloalue. Kuuluisa 
kylätalo, taiteilijoita ja aktiivista vaihtoehtoelämää. 

Valtimontie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Valtimontie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Vanhankau-
pungintie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alue on kiva kävelylenkkikohde, on poneja aitauksessa, pienviljelyksiä ja infoa helsingin syntysijoista opasteissa. 

Vanhankau-
pungintie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Historiallinen alue tulee säilyttää ja sitä tulee vaalia. 
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Vanhankau-
pungintie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ihana juoksumaasto. 

Vanhankau-
pungintie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukavasti hoidettu puistoaluekokonaisuus. 

Vanhankau-
pungintie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pala vanhaa Helsingin historiaa ja kivalla tavalla tuotu esiin ja alue hyvin hoidettu. Paikalle on hiljattain laitettu infotaulu, 
josta ilmenee vanhan kirkon löydökset. Keväisin alue on täynnä kauniita sinisiä kukkia. 

Vanhankau-
pungintie 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Pelottavan pimeä paikka. Hiippareiden lempimesta varmasti. 

Verkateh-
taanpolku 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Todella kaunis ja viihtyisä alue aivan kodin vieressä. Pato pois ja alueesta tulee vielä parempi! 

Verkateh-
taanpolku 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Verkatehtaanpuisto ja voimala-alue on vähän rauhallisempi läpi kiitävistä pyörä jonoista,ja sitä kautta turvallisempi huonosti 
liikkuville. 

Verkateh-
taanpolku 

15. Turvaton paikka: liikenne Autoilijat eivät anna tilaa suojatien ylittäjille (en kaipaa liikennevaloja, vaan sääntöjä noudattavia autoilijoita). 

Viikintie 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vanhankaupungin koski on hieno katsella. 

Viikintie 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Risteyksessä pyörillä odottaminen ahdasta. Pyörätie osuu bussipysäkille. 

Viikintie 26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Tunneli on ollut aika pimeä. Vaaleat seinät parantavat tilannetta mutta tuskin säästyvät töhryiltä. (videovalvonta turvallisuu-
den ja töhrimisen vuoksi?) 

Vipusentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Vipusentie 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Vipusentien, Sariolantien ja Vaakalinnuntien risteysalueesta pitäisi tehdä länsikäpyläläisten oma torialue, jossa olisi penk-
kejä, ilmoitustaulu, istutuksia (sen kaadetun puun tilalle uusi) sekä paikka jossa kesällä voisi vaihtaa asukkaiden 

Vipusentie 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Todennäköisesti reitti on jo kunnossapidon piirissä, mutta saisi olla tiiviimpää, sillä huoltoajoa on runsaasti.  Huom! Kun-
nossapitoa osoittava kilpi puuttuu Ilmattarenkujan ja Vipusentien kulmasta, joten autoilijat eivät osaa poistaa autojaan 

Voudintie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

pohjolankatu on monien asukasyhdistysten tapahtumien paikka, juuri sellaista toimintaa joka tekee alueesta elävän ja saa 
asukkaat tutustumaan toisiinsa , luo yhteihenkeä. 

Voudintie 32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Aukio on epämääräinen bussien kääntöpaikka. Keskelle voisi laittaa istutuksia, puun tai pensaita. Jos bussin päätepysäkin 
on sijaittava Voudintien päässä, eikä esim. Antti Korpintiellä, voisi asfalttikenttää edes yrittää tehdä vii 

Vuoksentie 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Rauhallinen ja viihtyisä katu. Läpikulkuliikennettä ajoittain aika paljon. 

Vuoksentie 04. Hieno maisema tai näkymä Kumpulan, Käpylän ja Toukolan puutaloalueet kokonaisuudessaan ovat hienoa maisemaa. 

Vuoksentie 15. Turvaton paikka: liikenne Talvisin runsaan kadunvarsipysäköinnin ja aurausvaikeuksien vuoksi liikenteen tulee olla yksisuuntainen A.I.Virtasen auki-
olta Väinö Auerin kadulla ja  Ernst Lindelöfin kadulla. Tuskin yksisuuntaisuudesta olisi haittaa muinakaan vuodenaikoina. 

Vuoksentie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Alue, jossa aurausta ja liukkauden torjuntaa parannettava. 
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Vuoksentie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on asuntokaduksi melko paljon liikennöity. Erityisesti aamu- ja iltaruuhkat auraamattomalla kadulla ovat aivan 
kestämättömiä. 

Vuoksentie 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Talvisin Limingantie on todella huonossa kunnossa. Aurausta tehdään harvoin ja lumikasoja ei poisteta, jolloin asukkaat 
joutuvat itse kolaamaan lumia omille pihoilleen. Autopaikat tällöin ovat myös todella harvassa ja autoilu vaikeutuu tiellä, 

Vähänkyrön-
tie 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Vähänkyrön-
tie 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kumpulan siirtola on aidattu ja katu suljettu jopa jalankulkijoita. Laitonta. 

Vähänkyrön-
tie 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Perennepuiston halkaisevan tien suunta kai muistuma 50-luvulta. Se menee suuntaan, jota kukaan ei kulje ja päättyy ai-
taan puiden takana. Se pitäisi kääntää kulkemaan kuusikujalle. Nyt ihmiset kävelee puiston läpi ruohikon ja istutusten poikk 

Väinö Auerin 
katu 

  kiva 

Väinö Auerin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokai-
selle. Olen erittäin iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 

Väinö Auerin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu on kokonaisuudessaan loistava. Sillä sijaitsee Kumpulan sydän, Kumpulan asukastila, ja Kustaa Vaasan tienn 
toisella puolella, Arabianrannan sydän, Asukastila Kääntöpaikka. Lisäksi leikkipuisto Intia on Intiankadun varrella. 

Väinö Auerin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu on pienine liikkeineen ja putiikkeineen mukava, viihtyisä ja toimiva katu. 

Väinö Auerin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Väinö Auerin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

kotoisa kadunpätkä jossa kauppa, kahvila, kioski 

Väinö Auerin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Väinö Auerin 
katu 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Samaa hienoa aluetta (Kumpula, Toukola). Yhtenäinen, harmonisesti värikäs, miellyttävä.) 

Väinö Auerin 
katu 

15. Turvaton paikka: liikenne Suuri osa autoilijoista, erityisesti bussit, ajaa ihan härskisti ylinopeutta tässä, vielä paikassa jossa mutka estää näkyvyyttä. 

Väinö Auerin 
katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Väinö Auerin 
katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Väinö Auerin 
katu 

25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

Väinö Auerin 
katu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Kadunvarsipysäköinti estää aurausta ja ajorata on pahimmillaan riittävä vain yksisuuntaiseen liikenteeseen. 

Väinö Auerin 
katu 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 
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Väinö Auerin 
katu 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Väinölänkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

alue testi 

Väinölänkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alla gator i Kottby är helt underbara. Det finns ingen strävka som inte skulle vara vacker och historiskt värdefull. 

Väinölänkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hieno siisti Väinölänpuisto,alueella asuu paljon vanhuksia jotka istuisi viileässä/aurinkoisessa puistossa mutta puistossa on 
aivan kamalat likaiset penkit jossa on vanhusten tai muidenkin mahdoton istua koska niissä ei voi nojata penkeissä ei 

Väinölänkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Väinölänkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukava katu, kirjasto, koulut, rauhaisa ilman paljoa liikennettä. 

Väinölänkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

Väinölänkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolagatan är en av de finaste gatorna i hela stan. 

Väinölänkatu 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Väinölänpuisto hieno siisti puisto, puistossa on vain kamalat likaiset penkit joissa ei ole selkänojaa.Alueella asuu paljon 
vanhuksia jotka nauttisi puistosta kesäpäivinä mutta siellä ei voi istua. olen 13 vuotta seurannut ikkunastani puistos 

Väinölänkatu 15. Turvaton paikka: liikenne Alueella ei suojateitä ja paljon autoja parkissa risteysalueilla, josta lapset kulkevat kouluun. 

Väinölänkatu 17. Heikko näkyvyys katualueella Pensaat estävät näkyvyyden tietä ylittäessä ja risteyksessä ei ole suojatietä. 

Väinölänkatu 18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Tässä lasten leikkipuistossa olisi enemmän kävijöitä, mikäli laitteiden rakenteta ja penkkejä kunnostettaisiin ja lisättäisiin. 

Väinölänkatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

 Katu on ahdas ja ajonopeudet pysyisivät riittävän alhaisina ilman ärsyttäviä hidastetöyssyjäkin. 

Väinölänkatu 19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

kapea jalkakäytävä, myös muuaalla 

Väinölänkatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kannattaisi ehkä lisätä pysäköintirajoitus, koska henkilöautot pysäköivät niin ahtaasti tien mutkaan, että roska- ja huoltoau-
to eivät mahdu ohi, ajamatta nurmikon yli. 

Väinölänkatu 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Untamontie ja Väinölänkatu. Etenkin puhtaanapito huonoa. Myös puutaloaleiden kadut kaipaavat kunnostusta kuten Marja-
tantie Länsi-Käpylässä, jota parhaillaan ollaan kunnostamassa? 

Väinölänkatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Väinölänkatu 25. Kulkuyhteys rakennettava Paikkaan tarvitaan suojatie! 

Väinölänkatu 26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

ei tarpeeksi valoja 

Väinölänkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koulujen vieressä oleva katuosuus on talvisin erittäin huonosti hoidettu. 
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Väinölänkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

Väinölänkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

talvella ei kunnon kunnossapitoa 

Väinölänkatu 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Viime talvena 2013-2014 oli havaittavissa parannusta aurauskertojen määrissä. Mutta laadussa silti parannettavaa paljon. 
Aurakuskilla tuntui olevan tavoitteena vähien autopaikkojen tukkiminen kippaamalla kauhallinen lunta aina sinne missä oli 
au 

Väinölänkatu 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Väinölänkuja 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

alue testi 

Väinölänkuja 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihte-
levuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Väinölänkuja 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

Väinölänkuja 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolagatan är en av de finaste gatorna i hela stan. 

Väinölänkuja 15. Turvaton paikka: liikenne Autoilijat eivät noudata kärkikolmiota, vaan ajavat alamäkeen suojatielle ja suojatiellä olevalle pyörätielle kovaa vauhtia, 
vaikka näkyvyys on todella heikko. 

Väinölänkuja 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Untamontie ja Väinölänkatu. Etenkin puhtaanapito huonoa. Myös puutaloaleiden kadut kaipaavat kunnostusta kuten Marja-
tantie Länsi-Käpylässä, jota parhaillaan ollaan kunnostamassa? 

Väinölänkuja 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

Väinölänkuja 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

talvella ei kunnon kunnossapitoa 

Väinölänkuja 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Talvisin aivan hengenvaarallisessa kunnossa oleva mäki jossa mummojen lisäksi muutkin ihmiset kaatuilevat. Jyrkkään 
mäkeen kertyy myös jäisiä railoja mihin autot jäävät kiinni. Koska mäessä on paljon katuparkkeerausta, mahtuu vain yksi a 

Väinölänkuja 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Viime talvena 2013-2014 oli havaittavissa parannusta aurauskertojen määrissä. Mutta laadussa silti parannettavaa paljon. 
Aurakuskilla tuntui olevan tavoitteena vähien autopaikkojen tukkiminen kippaamalla kauhallinen lunta aina sinne missä oli 
au 

Väisälänaukio 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hyvin vetää liikenne tässä. 

Väisälänaukio 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Vesi valuu rinteestä jalkakäytävälle, bussipysäkille ja ajoradalle, jäätyy talvisin liukkaaksi. 

Väisälänaukio 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Hiekkatie kaipaa kunnostusta, vesi kaivanut syvän railon. Valaistus olisi kiva. 

Väisälänaukio 26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Valaistus polulle. 
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Akseli Toivo-
sen kenttä 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alla gator i Kottby är helt underbara. Det finns ingen strävka som inte skulle vara vacker och historiskt värdefull. 

Akseli Toivo-
sen kenttä 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

alue testi  

Akseli Toivo-
sen kenttä 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

kaikki Puu-Käpylän kadut ja kujat puineen ja näkymineen puutarhapihoille. kesäisin huumaavan syreenituoksun ja linnun-
laulun säestämänä. 

Akseli Toivo-
sen kenttä 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

tammiaita on kaunis ja harvinainen, monipuolinen tapahtuma-alue, soveltuu kaikenikäisille 

Akseli Toivo-
sen kenttä 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Koko yhtenäinen puu-Käpylä kokonaisuutena. Vanhoihin pihoihin ei saa koskea!! 

Akseli Toivo-
sen kenttä 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Käpylä,erityisesti Puu-Käpylä onkodellinen helmi. 

Akseli Toivo-
sen kenttä 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Puukäpylä on alueen helmi ja kansainvälisten arkkitehtien ja arkkintehtuurin harrastajien suosikkikohde. Yksi Helsingin 
kauneimmista kaupunginosista. 

Akseli Toivo-
sen kenttä 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Puukäpylä on helmi 

Akseli Toivo-
sen kenttä 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten taidolla hoidettu hyvä luistelupaikka talvella ja pelikenttä kesällä 

Akseli Toivo-
sen kenttä 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Akseli Toivosen kenttä.   Ehdotus:   1. Kesäksi tekonurmi urheilijoilla 2. Talveksi alle tekojää.   Perustelu: Hiekkakenttä on 
vähällä käytällä kesäisin. Toiseksi talvisin käpylän urheilupuisto on aivan täynnä. Jos oikein haluaisi ide 

Akseli Toivo-
sen kenttä 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tekonurmi kesäksi ja talveksi lisäkapasiteettia luisteluun. Tekojää jolle paljon käyttöä huonoina talvina. 

Akseli Toivo-
sen kenttä 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Puu-Käpylän katujen hoito huononi ratkaisevasti, kun lumityöt siirtyivät yhtiöiltä kaupungille. Kaupungin aurausta ja hieko-
tusta saa sivukaduilla odottaa pyryjen jälkeen päiväkausia, eikä niitä sittenkään tehdä kunnolla. Aikaisemmin kad 

Akseli Toivo-
sen kenttä 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Amerinpuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaih-
televuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Amerinpuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukava katu, kirjasto, koulut, rauhaisa ilman paljoa liikennettä. 

Amerinpuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukava puisto kesäaikaan, lyhentää reittiä bussipysäkille. Talviaikaan hankala käyttää, kun käytäviä ei aurata mitenkään. 

Amerinpuisto 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Untamontie ja Väinölänkatu. Etenkin puhtaanapito huonoa. Myös puutaloaleiden kadut kaipaavat kunnostusta kuten Mar-
jatantie Länsi-Käpylässä, jota parhaillaan ollaan kunnostamassa? 

Annalan 
kenttä 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankadun varrella on hienoa metsää, leikkipuisto, uimahallireitti, ekopuoti, kahvila ja romanttinen puutaloalue. Kuuluisa 
kylätalo, taiteilijoita ja aktiivista vaihtoehtoelämää. 

Annalan 
kenttä 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Annalan 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito- Metsikkö täynnä roskia 
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kenttä toimenpiteitä 

Annalan 
kenttä 

25. Kulkuyhteys rakennettava Yli- tai alikulku kustaa vaasan tielle 

Annalan 
kenttä 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Annalanpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alue on kiva kävelylenkkikohde, on poneja aitauksessa, pienviljelyksiä ja infoa helsingin syntysijoista opasteissa. 

Annalanpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Annalan alue metsineen ja ihaninine istutuksineen on alueen henkireikä 

Annalanpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Annalan kartanon puutarha kirkkaine lummelampineen on hienosti hoidettu ja mielenkiintoinen alue vaihtelevine istutuksi-
neen. 

Annalanpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hevoset  

Annalanpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hyvin vetää liikenne tässä. 

Annalanpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ihana juoksumaasto. 

Annalanpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Jättefint område. 

Annalanpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis puistotie ja hienot puut. 

Annalanpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Annalanpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kustaa Vaasan tielle 50 rajoitus aina kehä ykköselle asti. Sitten Jakomäkeen asti 65 rajoitus. Myöhemmin bulevardi Valli-
lasta kehä kolmoselle asti. 

Annalanpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaih-
televuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Annalanpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukavasti hoidettu puistoaluekokonaisuus. 

Annalanpuis-
to 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Annalan alue on viihtyisä ja tosi hyvin hoidettu. Puutarhan lisäksi pieni pala maaseutua keskellä urbaania miljöötä 

Annalanpuis-
to 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Annalan puisto: vanhat puut, hienot perennat, kesäkukat, lammikko 

Annalanpuis-
to 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Annalan puistoalue: tammimetsikkö ja kalliot, ponihaat, siirtolapuutarha, hyvin hoidettu puisto ja kartanon pihapiiri. Loista-
va kokonaisuus. Talvella muuntuu myös lasten pulkkamäeksi. 

Annalanpuis-
to 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hieno miljöö, jossa historia on läsnä ja kesällä todella upeat kukkaistutukset. 

Annalanpuis-
to 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Ihana Annalan kartano ja siirtolapuutarha! 

Annalanpuis-
to 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kaunis puisto istutuksineen ja palstoineen. 
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Annalanpuis-
to 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Koko Annalan puistoalue on idyllistä 

Annalanpuis-
to 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

On lähellä; on hevosia; ihanan rauhallinen tunnelma, vaikka ihan vieressä Lahdentie. 

Annalanpuis-
to 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Upeast hoidettu puutarha. Värikästä kukkaloistoa 

Annalanpuis-
to 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vacker skog och park 

Annalanpuis-
to 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Annalan kartanon puisto on hieno. Lahden väylälle johtavan Kustaa vaasaan tien ajonopeuksia kuitenkin pitäisi rajoittaa ja 
rakentaa sen viereen lisää asuntoja nykyisen äänisuojien tilalle. 

Annalanpuis-
to 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka kalliot ja lehtimetsä 

Annalanpuis-
to 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kiva tammea kasvava kukkula! Kauniita keloja ja siirtolohkareita. Hyvät pulkkamäkimahdollisuudet talvisin! 

Annalanpuis-
to 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Linnun laulu peittää välillä jopa viereisen moottoritien alun metelin. 

Annalanpuis-
to 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Pieni metsäinen ulkoilualue, hienot kalliot, hyvä että on jätetty lähes luonnontilaiseksi, eikä ole tehty rakennettua puistoa. 

Annalanpuis-
to 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka puutarhapalstat ja hevoshaat! 

Annalanpuis-
to 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Rauhallinen puistoalue. Vähällä käytöllä. 

Annalanpuis-
to 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Suojaisa metsikkö, missä toisiaan vasten kaatuneet puut narisevat. Näkynyt paljon eläimiä. 

Annalanpuis-
to 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Säilyttäkää metsämöisyys Annalassa, viime kyselyn tuloksissa pyydettiin samaa, mutta tiet ovat vaan leventynyt ja puut 
harventunut.  Nyt kannattaa siis säilyttää se vähä mitä enää on.. 

Annalanpuis-
to 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Tammimetsikkö hyvä ulkoilualue läpi vuoden 

Annalanpuis-
to 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Turha pyytää ihmisiä merkitsemään kartalle yksittäisiä hienoja maisemia tai luontoelämyksiä tarjoavia paikkoja, kyllä ne 
sieltä löytyvät ilmankin. Koko lähiympäristön ja kaikkien  viheralueiden säilyttäminen on tärkeää. 

Annalanpuis-
to 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Täälläkin on ihan metsää ja kallioita. Isoja tammia ja upeita vaahteroita 

Annalanpuis-
to 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Ulkoilupaikka, seikkailua lapsen kanssa. 

Annalanpuis-
to 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Upeat tammet, ihan kuin ulkomailla! 

Annalanpuis-
to 

04. Hieno maisema tai näkymä Annalan kartanoa kohti hienot näkymät 

Annalanpuis-
to 

04. Hieno maisema tai näkymä Herrgårdsbyggnaden är vacker. Trädgården är underbart välplanerad. 

Annalanpuis- 04. Hieno maisema tai näkymä Kesällä kiva läpikulkureitti Lahdenväylän bussipysäkiltä Arabiaan vehmaiden puiden varjossa. 
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to 

Annalanpuis-
to 

04. Hieno maisema tai näkymä Tammimetsikkö ja kallio 

Annalanpuis-
to 

04. Hieno maisema tai näkymä Upea Annalankartano ja lenkkipolku. 

Annalanpuis-
to 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Annalan puisto on mukava paikka ottaa aurinkoa kesällä ja tehdä kävelylenkkejä ympäri vuoden. 

Annalanpuis-
to 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Annalan siirtolapuutarhassa sekä metsissä aika pysähtyy ja luonto pääsee lähelle. 

Annalanpuis-
to 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Annalan tammimetsä 

Annalanpuis-
to 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Hiljainen paikka Hämeentien ja Lahdentien välissä. 

Annalanpuis-
to 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Hiljaista  

Annalanpuis-
to 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka kalliot ja metsän keskellä olevat hiekkatiet 

Annalanpuis-
to 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Metsässä on rauhaa 

Annalanpuis-
to 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Tammimetsät ja Annalan alueen vehmaat metsiköt, edelleen ihastuttavan monilajista ja kaunista! Ei saisi koskea ja har-
vennella. 

Annalanpuis-
to 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Annalan kartano 

Annalanpuis-
to 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Annalan kartanomiljöö puutarhoineen on kaunis. Päärakennus kuitenkin päässyt valitettavan rapistuneeseen kuntoon. 
Kävisi kesäkahvilaksikin? 

Annalanpuis-
to 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Annalan metsät! 

Annalanpuis-
to 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Maamme-laulun ensiesityspaikka. 

Annalanpuis-
to 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhakaupunki ja Toukola liittyvät koko Suomen historiaan. 

Annalanpuis-
to 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Annala  

Annalanpuis-
to 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Annala ja hyötykasviyhdistys 

Annalanpuis-
to 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Annalan puisto ja kalliot on hieno alue. 

Annalanpuis-
to 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

annalan siirtolapuutarha on hurmaava paikka. nyt tulee koko ajan kehuja, kun oikein mietin miten ihania paikkoja lähimpä-
ristössäni on. mietin mitä voisi parantaa, jatkankin seuraavassa kohdassa tätä kyselyä. 

Annalanpuis-
to 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Hyötykasviyhdistyksen viljelypalsta-alue tarjoaa rauhoittavan pakopaikan niin viljelijöille kuin muille kävijöille. Koska pals-
taviljelijät tuottavat silmäniloa myös ulkoilijoille, olisi mukavaa, jos kaupunki osallistuisi syksyisin tuomalla alu 
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Annalanpuis-
to 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Hyötypuutarha on todella hieno. 

Annalanpuis-
to 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Jo kolmas merkintä: Annalan kartano, siirtolapuutarha ja metsäalueet. 

Annalanpuis-
to 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Kannattaa käydä katselemassa puutarhoja. 

Annalanpuis-
to 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Kartano on ehdoton helmi! 

Annalanpuis-
to 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Kerrostaloasukkailla on mahdollisuus nauttia kauniista ja monipuolisista istutuksista, ihana paikka! 

Annalanpuis-
to 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Lyhyt, kapea polku lähes 200-vuotiaiden tammien välistä. Tässä ei ole enää tarkasti hoidettua puistoa, mutta metsäkään ei 
ole vielä alkanut. Arvokas kartanomainen ilme. Minun lemppipaikkani alueella. 

Annalanpuis-
to 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Viljelypalsta-alue ja koko Annalan alue on hieno, todellinen aistielämysten juhla. 

Annalanpuis-
to 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Annala kukkineen ja puineen 

Annalanpuis-
to 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Kun ulkoilen lähden kävelylle ja lenkille Annalan vanhaan tammi metsään jossa on ihanan rauhallista kävellä. 

Annalanpuis-
to 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Lapsen kanssa pyöritään tässä laajennetussa pihapiirissä 

Annalanpuis-
to 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Pienet hevoset kruunaavat metsikön hengen. Toivottavasti ne pysyvät. Jatkuvasti kiekuva Kalle-kukko on myös hauska 
lisä. 

Annalanpuis-
to 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Tämä rönsyilevä metsikkö on paras paikka olla piilossa, suojassa ihmisiltä, ja tarkkailla eläimiä. Tikkoja ja palokärki, lumi-
koita ja kettuja näkynyt tässä pienessä metsikössä paljon vuosien varrella. Kaatuneet puut tulisi jättää ma 

Annalanpuis-
to 

11. Vanhusten suosima alue Kartanopuisto? En tiedä 

Annalanpuis-
to 

11. Vanhusten suosima alue Tammet.  

Annalanpuis-
to 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Ikävä kyllä kaikki piknikillä olleet eivät poimi roskaansa, kerran joku oli laittanut roskisten viereen, tuli roska auto tyhjensi 
roskakorin ja jätti maassa olevat roskat. TYYPPILLISTÄ!! Kun kaikki on sirpaloitu ja laskutettu erikseen, niin ke 

Annalanpuis-
to 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Annalan alue on upea, mutta Kustaa Vaasan tien melu on häiritsevää. 

Annalanpuis-
to 

15. Turvaton paikka: liikenne Lahdenväylälle ajavat ja sieltä saapuvat autot ajavat selkeää ylinopeutta jo huomattavasti ennen kuin nopuerajoitus poh-
joiseen nousee 80 :een. Pelottava paikka ylittää leveä katu etenkin lapsille, koska monet autot ajavat päin punaisia.  Asu 

Annalanpuis-
to 

15. Turvaton paikka: liikenne Liikennevalojen kohdalla autot ajavat usein päin punaista 

Annalanpuis-
to 

15. Turvaton paikka: liikenne Mycket farlig övergång. Detta är skolvägen för alla barn i området som går till Kottby svenska Lågstadieskola. Bilarna 
stannar inte vid rött ljus. Här behövs kameror och fartdämpare. 

Annalanpuis-
to 

15. Turvaton paikka: liikenne Paikka, josta kevyt liikenne pääsee ison tien yli liikennevaloista. Näissä valossa olen usein todistanut autojen ajavan pu-
naisia valoja päin (tai suojatien eteen pysähtyneen auton ohi) vaikka vihreä valo palaa jalankulkijoille. Saisiko valvont 

Annalanpuis- 16. Turvaton paikka: muu syy Hiljaiset pusikot eivät paranna turvallisuutta. Umpikorttelit pääkadun varressa olisivat parempaa ympäristöä ja toisivat 
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to sosiaalista kontrollia. 

Annalanpuis-
to 

17. Heikko näkyvyys katualueella Toukola täynnä katuja, joissa tonteilla kasvavat pensaat/puut rehottavat yli tontin rajan ja tukkivat osan jalkakäytävästä. 
jalankulkijat pakotettu osittain tielle. Monissa risteyksissä näkyvyyttä kulman taakse ei ole. 

Annalanpuis-
to 

17. Heikko näkyvyys katualueella Tässä ylimeno joka on vaarallinen, monet autot eivät sitä näe, joku liikennemerkki. Mutkan takia jalankulkija ei näe kunnol-
la tulevia autoja ja tässäkin kohtaa on ollut onnettomuuksia, itsekin meinanut jäädä punaista yli ajavien alle. 

Annalanpuis-
to 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Aina lätäköt syksyllä ja keväällä, joskus kesälläkin. 

Annalanpuis-
to 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Tähän kertyy vielä vettä, ei ennen mutta kun tehtiin eteenpäin ojitukset, niin vesi tuli tähän. Mutta toivottavasti en näe 
tässä pelkkää nurmikkoa, elinpensaat, puut pitää säilyttää, näen usein ketun tässä kohtaa yöllä. 

Annalanpuis-
to 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Tähän Koreankadun kiilaan joka on hoitamaton ja jossa on katkenneita puita ja pelkkää ryteikköä ei olla hoidettu. Vesi 
tulvii ja muodostaa alueelle haisevan suo tyyppisen alueen. Tähän kiilaan voisi vaikka rakentaa asuntoja kerrostalon tai ri 

Annalanpuis-
to 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Vått på hösten, lerigt på våren, isigt på vintern 

Annalanpuis-
to 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Lekparken kunde ha mer klätterställningar och leksaker för barn. 

Annalanpuis-
to 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Puisto tarvitsee ehdottomasti kunnostusta koska alue ja kiila on hoitamaton ja huonokuntoinen. Kiilaan voisi maisemoida 
puiston. Rakentaa asuintaloja tai vastaavaa. 

Annalanpuis-
to 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Voiko lammen poistaa? Vaarallinen keväällä ja syksyllä kun lapset alueella mäessä. 

Annalanpuis-
to 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Alue hyötykäyttöön. Vähällä käytöllä ja heitteillä ole alue. 

Annalanpuis-
to 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Katkenneet puut , hoitamaton alue pensaat rönsyilee, haisee , likainen, hoitamaton. 

Annalanpuis-
to 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Annalan metsä on parhaimmillaan sellaisena kuin on. 

Annalanpuis-
to 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Annalan puistoaluetta ei pitäisi enää kaventaa mistään laidasta. Monilajinen metsä on tarpeellinen henkireikätila ulkoilijoille 
asutuksen keskellä. 

Annalanpuis-
to 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

KAunista!  

Annalanpuis-
to 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Tämä metsä on kaunis. 

Annalanpuis-
to 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Tässä pöpelikössä asustaa pikkutikkoja, välillä näkynyt palokärkiä ja lumikoita keväisin. Hieno ryteikkö, jossa paljon laho-
puita ja piilopaikkoja. 

Annalanpuis-
to 

25. Kulkuyhteys rakennettava nämäkin kävelyreitit ovat olemassa mutta aina hukkuu punainen lanka eli miten pääsen koskelasta vanhankaupungin 
puolelle ilman että tarvii isoja katuja pitkin mennä. 

Annalanpuis-
to 

25. Kulkuyhteys rakennettava Yli- tai alikulku kustaa vaasan tielle 

Annalanpuis-
to 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Annalan metsään voisi tehdä paremman valaistuksen lenkkeilijöille ja urheilijoille. 

Annalanpuis-
to 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Huono valaistus. 
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Annalanpuis-
to 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Pelottavan pimeä paikka. Hiippareiden lempimesta varmasti. 

Annalanpuis-
to 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

valaistus puuttuu oineltä osalta kävelyreittiä, joka kulkee Annalan metsän reunassa pitkin Lahdenväylää.  Tämä reitti on 
kuitenkin huomattavasti runsaammassa käytössä kuin mäen päälle tai Annalan kartanon suuntaan menevä polku, jotka 

Annalanpuis-
to 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

auraus ollut surkeaa suurimmassa osassa Toukolaa useana talvena. Ambulanssit ja roska-autot juuttuneet ajoittain 

Annalanpuis-
to 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Kaironkadun mäkinen alkupää on HYVIN LIUKAS talvella. Olen jo kerran murtanut sormeni, kun lensin ympäri kaltevalla 
pinnalla. Pahimpina aikoina erityisesti vanhukset tuskin uskaltavat lähteä ulos saati bussipysäkille, koska pelkäävät kaatuv 

Annalanpuis-
to 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Annalanpuis-
to 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Lisää penkkejä Annalaan 

Annalanpuis-
to 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Paperin ja kartongin keruupisteen lisäksi Toukolassa saisi olla pienmetallin, lasin ja paristojen keräys - nyt ainoa on Arabi-
an kauppakeskuksen parkkihallissa. 

Annalanpuis-
to 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Annalanpuis-
to 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Koiranulkoiluttajille ja muillekin ylläpidetty talvireitti, kiitos! 

Annalanpuis-
to 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Sireenien ja tammiston väliin jäävä pieni niitty on mahtava silmänilo varsinkin alkukesästä. Toivottavasti se saa pysyä 
sellaisena. 

Annalanpuis-
to 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Enemmän puita, vähemmän istutettua ja nurmikkoa!! Oikeata luontoa siis! 

Annalanpuis-
to 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Kallio raivattu liiankin paljaaksi. 

Arabian ran-
tapuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan loistava alue! Avoin, raikas, tapahtumarikas! Itse asiassa sellaisenaan se on hyvä, kun tässä kasvaa puut aikanaan 
isoiksi, voi olla että sen avoimuus hieman vähenee. 

Arabian ran-
tapuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Arabian Rantapuisto olisi hieno paikka ilman valkoposkihanhia. Nythän siellä ei pysty kävelemään piknikeistä tms puhu-
mattakaan. Eikö asialle voi tehdä todellakaan mitään? Sinne tarvittaisiin myös nuorisaktiviteettejä, skeittipuistoa yms. 

Arabian ran-
tapuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

hyvin hoidettu, kiva ulkoilureitti 

Arabian ran-
tapuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

luonnonläheinen ja kiva kävelyreitti veden varrella 

Arabian ran-
tapuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Luonnonsuojelualua on yksi Helsingin hienoimmista paikoista. Vastakohtana sille on Tapio Wirkkalan puisto, joka on kei-
notekoinen, kolkko ja kallis ratkaisu. Se on puisto, jossa kukaan ei ole koskaan ja jonne on mahdoton istahtaa juttelemaan 
muiden ih 

Arabian ran-
tapuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ranta-alue tulee säilyttää ja pitää kunnossa. Valkoposkihanhista pitäisi päästä eroon. 

Arabian ran-
tapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Arabianrannan ranta on hieno (paitsi ihan pohjoisessa oleva ryteikkö). 

Arabian ran-
tapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hela strandlinjen är helt fantastiskt vacker att promenera längs. 
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Arabian ran-
tapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Helsingin upeimpia merenrantoja! Sielu virkistyy laineiden läikkyessä rantakiviin. 

Arabian ran-
tapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Koko arabianrannan rantapuisto 

Arabian ran-
tapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Koko rantapuisto on tosi kiva. Yhtenevä pitkä viheralue ja useat eri jalankulkureitit ja polut tekevät tästä viehättävän 

Arabian ran-
tapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

muuten hieno, mutta liian vähän penkkejä 

Arabian ran-
tapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Puistoalueella on tilaa kaikille; lapsille , vanhuksille, koirille, lenkkeilijöille ja pyöräilijöille. Avoimet näkymät mahdollistavt 
tämän. 

Arabian ran-
tapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Ranta isoine rantakivineen on erityisen mukava elämyspaikka aikuiseen ja lasten makuun. 

Arabian ran-
tapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Rantapuisto tarjoaa hienolla tavalla tilaa monenlaiselle tekemiselle, ilman että ihmiset häiritsevät toisiaan 

Arabian ran-
tapuisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Ranta hieno luontoelämys kokonaisuutena ja väylän Viikkiin 

Arabian ran-
tapuisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Arabianrannan hoidettu ranta-alue hieno ulkoilupaikka, Lammassaari näkymänä luo illuusion maalla olosta. 

Arabian ran-
tapuisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Hieno näkymä, mutta Kuusiluodolle voisi harkita tuulivoimalaa. 

Arabian ran-
tapuisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Kauniisti rakennettu merenranta. 

Arabian ran-
tapuisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Merelle on hieno näkymä rannasta. 

Arabian ran-
tapuisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Todella hieno näkymä lahdelle! 

Arabian ran-
tapuisto 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Arabianrannan puisto ja sitä ympäröivä alue on viihtyisä. 

Arabian ran-
tapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Arabianrannassa ja sen ympäristössä olen ulkoillut eniten 4 vuoden aikana, kun olen asunut täällä. 

Arabian ran-
tapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Hanhet eivät haittaa minua ollenkaan. TArkkailen niitä mielelläni. 

Arabian ran-
tapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Hienoa olla veden äärellä 

Arabian ran-
tapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Hienosti toteutettu, avara, laaja alue, ei liikaa mitään. Pääsee kosketukseen luonnon kanssa. 

Arabian ran-
tapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvä rantareitti sekä kävellen että pyöräillen. 

Arabian ran-
tapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Koko Arabianrannan rantapuisto on ihanteellista ulkoilualuetta. Kun se vielä liittyy Vantaanjoen suun liepeillä oleviin luon-
nonsuojelualueisiin, niistä tulee hieno aluekokonaisuus, jonka soisi pysyvän. 

Arabian ran- 09. Alue, jossa ulkoilen eniten Kolme jalankulkuväylää, joita ei ole merkitty pöyräilijöille ja kävelijöille. Seurauksena vaaratilanteita. 
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tapuisto 

Arabian ran-
tapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Mahtava ulkoilureitti. 

Arabian ran-
tapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Matinkaaren silta oli aikoinaan hyvä uudistus, nyt pääsee kiertämään koskialueen ympäri 

Arabian ran-
tapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Pitkin rantaa ja lasten leikkipaikoilla. 

Arabian ran-
tapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Tämä haiseva ryteikkö raivattava pois ja eteläpäähän kuntoilu alue jossa olisi kunnon laitteet kuntoilua varten. Kalasata-
masta Herttoniemeen johtava ulkoilureitti on ilman punnerrus sekä venyttely,ym,laitteita. 

Arabian ran-
tapuisto 

11. Vanhusten suosima alue Koiria pidetään irti. Ei uskalla ulkoilla. 

Arabian ran-
tapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka epäsiisti aarniometsä siivottava puistomaiseksi alueeksi. 

Arabian ran-
tapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Epäsiisti hoitamaton metsikkö 

Arabian ran-
tapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Metsikkö törkyinen ja epäsiisti. Karsimisen tarpeessa. 

Arabian ran-
tapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Pimeä, hoitamaton ryteikkö päiväkodin ja rannan välissä. Ihmiset käyvät tarpeillaan pusikossa. Pitäisi harventaa oikein 
kunnolla ja raivata aluskasvillisuus isompien puiden ja kulkuväylien välistä sekä raivata puustoa sieltä täältä, 

Arabian ran-
tapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka STARA ei siivoa lainkaan ylimmän rantatien ja muurin välisiä istutuksiaan eikä juurikaan vesialueita reunoineen. Vain 
helposti koneella tehtävät nurmikon leikkuut hoituvat. 

Arabian ran-
tapuisto 

15. Turvaton paikka: liikenne Kävely- ja pyöräteitä ei ole merkitty, 

Arabian ran-
tapuisto 

15. Turvaton paikka: liikenne Rantareitin ja talonjen viereisen reitin voisi osoittaa jalankulkioille ja keskimmäisen (punaisen) pyöräilijöille. Nyt työmat-
ka/muut pyöräilijät ajavat sikinsokin muiden seassa. Paljon vaaratilanteita lapsi/koira/pyörä 

Arabian ran-
tapuisto 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Koko tienpätkän varrella lyhyet valopylväät ovat kamalassa kunnossa. Muuten mukavassa ympäristössä olevat kokonaan 
ruosteiset tolpat hirvittävät. Joku maali pintaan toisi paljon kauniimman vaikutelman. 

Arabian ran-
tapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kyseinen aluen kahden puiston välissä pitäisi kunnostaa puistoalueksi. Nyt se on hoitamatonta ryteikköä. 

Arabian ran-
tapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Rantapuisto oli viimeisimmän käyntini aikaan kuin pommituksen jäljiltä 

Arabian ran-
tapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Talvikunnossapito olisi tärkeää, jotta myös lastenvaunuilla voisi kävellä rannassa talvella. 

Arabian ran-
tapuisto 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Ankkurin ja Kaislojen välisellä jalankulkutiellä on kohta, johon vesi jää seisomaan. 

Arabian ran-
tapuisto 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Suuria lätäköitä syksyisin ja talvisin. 

Arabian ran-
tapuisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kunnostusta vaativa Aukio/puisto. 

Arabian ran-
tapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Kesäisin nurmikko unohdetaan ajaa keskeltä ja se rehottaa miten sattuu. Pienellä leikkuun jatkamisella nurmikko ja ranta 
olisi siistimmän näköinen. Tuskin tällä lintuihin on vaikutusta. Niitä on jokatapauksessa paljon kesäisin. 
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Arabian ran-
tapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

kunnostusta kaipaa sekä metsikkö että käbelytie ympäristöineen -tämä osuus reitistä onkin ilmeisesti kesken... 

Arabian ran-
tapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Rannan tuntumasta pusikkoa ja lepikkoa pitäisi karsia ja jättää vain suuret puut. 

Arabian ran-
tapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Toukolan rantapuisto; valtavasti valkoposkihanhia jätöksineen. 

Arabian ran-
tapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Tämä metsäalue pitäisi siistiä, 

Arabian ran-
tapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Vaatisi paljon karsimista ja siivoamista. Etelepää nurmialueeksi ja puut alkaisivat päiväkodin kohteilta. 

Arabian ran-
tapuisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Pöheköitynyt epäsiisti metsikkö 

Arabian ran-
tapuisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Ryteikköä voisi siistiä. Täynnä torjuttavia vieraslajeja. 

Arabian ran-
tapuisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Tässä metsikössä jättipalsami valtaa uhkaavasti kasvutilaa. Olisi syytä kiinnittää huomiota sen poistamiseen. 

Arabian ran-
tapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Huonosti hoidetun metsäalueen reunoja kulkee huonosti hoidettu polku. Aluen pitäisi kunnostaa puistoksi. 

Arabian ran-
tapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Arabian ran-
tapuisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Menee vähän liian pimeäksi syysaikaan. 

Arabian ran-
tapuisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Pyörällä olisi kiva talvisin päästä kulkemaan kyseistä reittiä 

Arabian ran-
tapuisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Suojamuurin viereinen väylä on aika pimeä kun matalalla olevat valot ovat harvassa ja tehottomat. Häiritsisikö kunnollin-
nen valaistus asukkaita? 

Arabian ran-
tapuisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Syys- ja talviaikaan puistoon on epämukava mennä auringonlaskun jälkeen mikä tarkoittaa, että keskitalvella puistosta 
nauttiminen jää arkisin kokonaan. 

Arabian ran-
tapuisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Huonosti hoidettu, ei ehkä ole niitä ensisijaisia kohteita, mutta että edes pääsisi ratikalle tai bussille. Edes joku reitti olisi 
aurattu ajatellen ihmisten kulkua julkisille 

Arabian ran-
tapuisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alue: viimeisinä runsaslumisina talvina talvikunnossapito eli lumenauraus on asuntokaduilla  hoidettu todella huonos-
ti! 

Arabian ran-
tapuisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Upea rantareitti on usein talvella kulkukelvoton muille kuin suksilla liikkuville. 

Arabian ran-
tapuisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Arabianrannan rantapuistoon ja vanhankaupngin kosken ympäritöon lisää penkkejä!  Raitiolinja 6 ja 8 (Arabiankatu) pysä-
kille roskapönttö! 

Arabian ran-
tapuisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Arabianrannan rantapuistoon ja vanhankaupngin kosken ympäritöon lisää penkkejä!  Raitiolinja 6 ja 8 (Arabiankatu) pysä-
kille roskapönttö! 

Arabian ran-
tapuisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Rantaan toivoisin lisää penkkejä, esim. pitkiä samaan tapaan kuin Kaivopuiston lounaisnurkalla. Myös pöytäpenkkejä 
piknikkejä varten 

Arabian ran- 28. Kaluste lisättävä esim. penkki, Taukopaikalle enemmän roskiksia. Tähän kun saisi vielä grillimakkaraa niin jo olis hieno! 
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tapuisto roska-astia 

Arabian ran-
tapuisto 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kiva jos tässä olisi talvellakin pyöräilyn/jalankulun laatuväylä eikä pelkästään latua. 

Arabian ran-
tapuisto 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Rantatie talvella hiihtoreittien lisäksi myös jalankulkijoiden/pyöräilijöiden käyttöön. 

Arabian ran-
tapuisto 

30. Paikka tai reitti, josta toivoisin 
avattavan näkymiä 

Iso raivaus  alueelle. 

Arabian ran-
tapuisto 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Arabian Rantapuisto 

Arabian ran-
tapuisto 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Enemmän luonnonmukaisuutta tänne, esim. puita. 

Arabian ran-
tapuisto 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Lisää puita arabian rantaan 

Arabianmä-
enpuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Arabianrannan keskus, kohtauspaikka ulottuu Arabiakeskuksen sisätiloihin mistä löytyy myös kirjasto, kahvila jne. 

Arabianmä-
enpuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Jättefint område. 

Arabianmä-
enpuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Arabianmä-
enpuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kokonaisuudessaan kaunis ja viihtyisä alue, voisi hyödyntää enemmänkin, etenkin aukiota. 

Arabianmä-
enpuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kustaa Vaasan tielle 50 rajoitus aina kehä ykköselle asti. Sitten Jakomäkeen asti 65 rajoitus. Myöhemmin bulevardi Valli-
lasta kehä kolmoselle asti. 

Arabianmä-
enpuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaih-
televuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Arabianmä-
enpuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Tapahtumien yhteydessä Arabian tehtaan vieressä oleva aukio kiva ja paikkana hieno. Toritapahtumia voisi olla enem-
män. 

Arabianmä-
enpuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä, vehreä katu. Isot vanhat puut ovat mukavia katsella ohimenneessään. 

Arabianmä-
enpuisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Ihana kasvimaa. 

Arabianmä-
enpuisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Siirtolapuutarhan liepeet rauhallisia ja kivoja luontopaikkoja 

Arabianmä-
enpuisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Ihania taloja, sekä Kumpulassa, Käpylässä että Toukolassa 

Arabianmä-
enpuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten kasvimaa.  

Arabianmä-
enpuisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tyhjä ja aukea. Ei toimintaa tai tarkoitusta 

Arabianmä-
enpuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Jättipalsamit pois palstoilta ja ympäristöstä. 
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Arabianmä-
enpuisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

kts edellinen kommentti. 

Arabianmä-
enpuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

Arabianmä-
enpuisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Arabianmä-
enpuisto 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Kalastajankujalle vastapäätä uutta kerrostaloaluetta tehty ns. nurmikkokaistale viime kesänä. Kasvaa vain pujoa, eikä sitä 
edes yritetty leikata pois. 

Bengalinpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaih-
televuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Bengalinpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Tiedelinjan meno yli Kustaa Vaasan tien jalakulkupaikasta kunnes tulee Vallilan laakson raiteet. 

Bengalinpuis-
to 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Leikkipaikka ollut huonosti hoidettu jo vuosia. 

Bengalinpuis-
to 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Leikkipaikka epäsiisti, hiekkalaatikko tyhjä jne. 

Bengalinpuis-
to 

25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

Bengalinpuis-
to 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Bengalinpuis-
to 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

usein talvella auraamatta 

Bengalinpuis-
to 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Ilmattaren-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Joukolanpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Joukolan puistolla on hyvä, turvallinen sijainti. Se ei ole missään Intiankadun pöheiköissä. 

Joukolanpuis-
to 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kiva pieni viheralue. Tarvittaisiin keskelle vielä penkkiryhmä, josta voi katsella alaspäin. Nyt penkit ylhäällä piilossa, josta 
ei kaunis näkymä. 

Joukolanpuis-
to 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Untamontien auraus lumesta talvella on vitsi! Viereisten talojen pihatkin ovat paljon parempikulkuiset. 

Joukolanpuis-
to 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

Joukolanpuis-
to 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Viime talvena 2013-2014 oli havaittavissa parannusta aurauskertojen määrissä. Mutta laadussa silti parannettavaa paljon. 
Aurakuskilla tuntui olevan tavoitteena vähien autopaikkojen tukkiminen kippaamalla kauhallinen lunta aina sinne missä oli 
au 

Joukolanpuis-
to 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Pieneen puistoon penkki myös parhaimmalle näköalapaikalle. Kaiken kaikkiaan penkkejä ja roskiksia lisää joka paikkaan. 
Italialaiset sukulaisvanhukset ihmettelee miten vanhukset voi käydä täällä kävelyillä, kun ei ole penkkejä muuta kuin 

Jyrängön-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokai-
selle. Olen erittäin iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 
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Jyrängön-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hyvä lastenvaatekirppis, mainio kahvila sekä mukavat leikkipuistot läheisyydessä. 

Jyrängön-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Jyrängön-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kumpulan kasvitieteellinen on upea! 

Jyrängön-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaih-
televuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Jyrängön-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingantie on viihtyisä, kotoisa ja kaunis 

Jyrängön-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Luonnonläheinen reitti. 

Jyrängön-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Maauimalan viereinen metsä on hieno paikka 

Jyrängön-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Samaa hienoa aluetta (Kumpula, Toukola). Yhtenäinen, harmonisesti värikäs, miellyttävä.) 

Jyrängön-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Tänne  pari katua ja kerrostaloja taimitarhan ja siirtolapuutarhan ympärille. Torikin tarvitaan. 

Jyrängön-
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Alueen leikkipuistot hienoja. Sofianlehdonkadun Perennapuisto sen sijaan juoppopuisto, ja sen halkaiseva tie menee vää-
rään suuntaan, joka ei johda mihinkään. 

Jyrängön-
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Uimalan, siirtolapuutarhan ja asukaspuiston ympäristön lähimetsät ovat luonnontilaisina viihtyisiä ja lajirikkaina tärkeitä 
alueita urbaanin kaupungin sydämessä. 

Jyrängön-
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Yksi kaupungin parhaista lasten leikkipaikoista 

Jyrängön-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Arvokas jalankulkijoiden oikopolku. Suojeltu led-saasteelta (voi ihailla kaamosvaloa luonnollisena.) Ikävä, että rakennusvi-
raston roskapöntön tyhjentäjät ajavat sitä autolla rikkoen polun pinnan ja reunat ynnä ruusupensaat ja muut. Pl ajakoo 

Jyrängön-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Edes vähän metsän suuntaan kaupungissa. Enemmän metsäiseen kuin puistomaiseen suuntaan toivon kehitettävän. 

Jyrängön-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Ihana pieni kaupunkimetsä. 

Jyrängön-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Ihana pieni kaupunkimetsä. 

Jyrängön-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Ihana pieni kaupunkimetsä. 

Jyrängön-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka kiva ja rauhallinen reitti kallioiden läpi 

Jyrängön-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Koko metsä aina Intian leikkipuistoon saakka on tärkeä lenkkeilymaasto ja virkistäytymisalue 

Jyrängön-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kumpulan metsät ovat ihania, nautin liikkua metsissä. Kumpulan alueella on monta pientä ihanaa metsäplänttiä, joista 
nautimme. 

Jyrängön- 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Lintuja, metsää, rauhaa. 
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puisto 

Jyrängön-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Metsiä ja viheralueita ei kaupungin tarvitse kehittää, riittää että puut, pensaat ja muu kasvillisuus jätetään rauhaan. Viher-
alueista ei tarvitse tehdä mitään rakennettuja puistoja, joista kaikki luontainen kasvillisuus raivataan pois. An 

Jyrängön-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Metsät on tärkeä henkireikä! 

Jyrängön-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Siirtolapuutarhan takaiset metsät ovat pienestä koostaan huolimatta varsin vaikuttavia 

Jyrängön-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Sopii erityisesti koiranulkoiluttajille ja lasten kanssa touhuaville. 

Jyrängön-
puisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Voisiko kaupunki korjata kaadettujen puiden  oksat pois alueelta. Nyt olemme asukkaat siirtäneet niitä pois poluilta. 

Jyrängön-
puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Luonnonalueena hieno hiljaisuutta etsivälle kaupunkilaiselle. Ei saa rikkoa enää yhtään! 

Jyrängön-
puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Mukavia metsäpolkuja 

Jyrängön-
puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Pienet metsäkaistaleetkin virkistävät. Alueelle on jätetty lahopuuta ja ryteikköä, mikä on monimuotoisuuden kannalta tie-
tysti hyvä. Nyt vaan hoito vaikuttaa olevan niin vähissä, että alue on muuttunut vähän epäsiistiksi. Puistomaista ho 

Jyrängön-
puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Puutaloalueen rauhaa. 

Jyrängön-
puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Siirtolapuutarhan takaa kulkee rauhaisa metsäpolku 

Jyrängön-
puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Tätä metsäpolkua menin aikoinaan kouluun ekaluokkalaisena. Vieläkin valitsen tämän vaikka nopeampi reitti olisikin saa-
tavilla. 

Jyrängön-
puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Kumpulan siirtolapuutarha on kulttuurihistoriallisesti korvaamaton. 

Jyrängön-
puisto 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Kumpulan kartano kasvitieteellisine puutarhoineen on helmi. 

Jyrängön-
puisto 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Kumpulan maauimala on hienompi kuin stadika. Aukioloaikaa on pidennettävä syksyisin samaan kuin uimastadionilla. 

Jyrängön-
puisto 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Kumpulan siirtolapuutarha on alueen helmi. 

Jyrängön-
puisto 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Siirtolapuutarhan ja Kumpulan puutaloalueen väliin jäähä metsä ja monet kalliot. Täällä ihmiset käyvät paljon kävelemässä 
ja ulkoiluttamassa koiria. 

Jyrängön-
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Tänne on usein tehty treffit. 

Jyrängön-
puisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten hyviä juoksupolkuja 

Jyrängön-
puisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvät ja kauniit sauvakävelymaastot. Sielu lepää 

Jyrängön-
puisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten kivoja kallioita ja metsää 
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Jyrängön-
puisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Kumpulan puutaloalue ja arbianrannan rantareitti. Kaupungin parhaita paikkoja 

Jyrängön-
puisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Kumpulanlaakso on lenkkeilyyn, kävelyyn ja pyöräilyyn loistava 

Jyrängön-
puisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Rauhaisa saareke ulkoilla ja nauttia luonnosta :-) 

Jyrängön-
puisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Tälle alueelle kaipaisin lisää roskapönttöjä. Alueella ulkoilee paljon koiria ja on mukava heittää kakkapussit roskikseen, niin 
ettei tarvitse kantaa pussia mukana koko kävelylenkkiä. Kävelypolulla usein myrskyn jäljiltä kaatuneita puita 

Jyrängön-
puisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Tämän metsän lenkkipolku on minulle tärkeä, sama lenkki tosin vie myös Kasvitieteellisen puutarhan ohi vanhojen raitei-
den vierestä 

Jyrängön-
puisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Tässä sekä tuossa intiankadun toisenpuolen kallioilla on mukava olla kun eivät ole hoidettuja vaan luonnotilaisia. Näihin 
kun ei koske ollenkaan niin sopii maalta tulleena edes hetken hengähtää. 

Jyrängön-
puisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Viihtyisä metsä-alue ja kevyen liikenteen väylä. 

Jyrängön-
puisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Intiankadun, Allastien, Kymintien, Kalervonkadun ja siirtolapuutarhan rajoittama metsä/puistoalue on todella surkeassa 
kunnossa; mätiä ja lahoja puita lojuu sikinsokin ja jo vuosia sitten myrskyjen katkomat oksat roikkuvat polkujen päällä ja ko 

Jyrängön-
puisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Kävelykatujen reunustat siivottomissa kunnoissa. Roskikset bussikatosten luona pursuavat :( Ja se natsojen määrä ! Hyi 
hyi. Ihmettelen kuinka näin suurtyöttömyyden aikana ei palkata harjamiehiä niitä puhdistamaan ! 

Jyrängön-
puisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Metsä, jossa tulisi tehdä hoitotoimenpiteitä kaatuneita puita, risukkoa 

Jyrängön-
puisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Metsä, jossa tulisi tehdä hoitotoimenpiteitä kaatuneita puita, risukkoa 

Jyrängön-
puisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka näillä kallioilla paljon roskaa 

Jyrängön-
puisto 

15. Turvaton paikka: liikenne Autoilijat eivät pysähdy suojatiellä. Olen joskus joutunut saman päivän aikana hyppäämään auton alta kahdesti, vaikka 
olen molemmilla kerroilla ollut suojatiellä keskellä kirkasta päivää. Pätee näihin pohjoispään liikennevalottomiin 

Jyrängön-
puisto 

15. Turvaton paikka: liikenne kymintien oikelle.kääntyvä mutka,pensaat peittävätn.1,5m sisäkaartesta ! 

Jyrängön-
puisto 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

siirtolapuutarhan ja kasvitieteellisen puutarhan välisellä hiekkatiellä on liian vähän penkkejä ja nekin on kaikki aurinkoisella 
puolella,isojen puitten varjoon mahtuisi muutama penkki,varsinkin hellekesällä niitä kaipaa ja penkit on usein v 

Jyrängön-
puisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

tässä hiekkatie, joka painunut kuopalle, joten kärryillä tai pyörällä vaikea kulkea välillä 

Jyrängön-
puisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Allastien parkkipaikka on ankea, etenkin vuodenaikoina, jolloin uimalaa ei käytetä. Voisiko parkkista hyödyntää johonkin tai 
tehdä siitä viihtyisämmän? 

Jyrängön-
puisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tiealue kaipaisi uuden päällysteen. 

Jyrängön-
puisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Väinö Auerinkatu ja toki muutkin katuosuudet koko Helsingin alueella kaipaa ruohojuuritason puhdistusta. Itse olen naapu-
rini kanssa pitänyt puhtaan V A katu 1o kohdalta, nyhdetty ja lakaistu vuosittain, kerätty kallion reunaan heitetyt roskat ja 

Jyrängön-
puisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Epämääräistä takapihaa. Mahtuu katuja ja puukerrostaloja. 

Jyrängön- 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito- kaatuneita puita, risukkoa 
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puisto toimenpiteitä 

Jyrängön-
puisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Metsä on ei-puistomainen ja sopii lapsille sekä ulkoiluun. Vain varovaisia toimenpiteitä. 

Jyrängön-
puisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Metsä tunkeutuu siirtolapuutarha-alueelle ja varjostaa metsän reunan puutarhoja. Paljon huonokuntoisia, vaarallisia puita. 

Jyrängön-
puisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Metsä, jossa tulisi tehdä hoitotoimenpiteitä kaatuneita puita, risukkoa 

Jyrängön-
puisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Metsä, jossa tulisi tehdä hoitotoimenpiteitä kaatuneita puita, risukkoa 

Jyrängön-
puisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Yleisesti ottaen kaikki kumpulan metsät pitäisi säilyttää luonnontilassa. Polut kuitenkin syytä pitää auki ja kunnossa. 

Jyrängön-
puisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Antaa metsän olla sellainen kun on 

Jyrängön-
puisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Antaa metsän olla sellainen kun on 

Jyrängön-
puisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Ei missään Käpylän- Kumpulan metsissä, paitsi kaatuneidan tai veskoitujen paikkojen siivousta. Näissä metsissä on run-
saasti nuoria tammia; toivottavasti vesakoitsijat tunnistavat ne ja jättävät rauhaan. Ei mitään massiivisia metsänuudis 

Jyrängön-
puisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Hyvä paikka metsänä. Raivattuna tunnelma häviää. 

Jyrängön-
puisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Kaunis luonnontilainen metsä. Käyn siellä rentoutumassa. vanhoissa puissa pesii mm palokärki. 

Jyrängön-
puisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Kumpulan taival on paras rauhaan jätettynä luonnontilaisena metsänä. 

Jyrängön-
puisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Kumpulassa on hienoja metsiä uimalan ympärillä, siirtolapuutarhan  eteläpuolella, Intiankadun itäpuolella... Ne ovat muka-
van luonnontilaisia, eivät mitään kaupunkipuistoja. Sellaisia tarvitaan. 

Jyrängön-
puisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Metsä on ei-puistomainen ja sopii lapsille sekä ulkoiluun. 

Jyrängön-
puisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Metsä on ei-puistomainen ja sopii lapsille sekä ulkoiluun. 

Jyrängön-
puisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Tämä metsäalue on vertaansa vailla . Ihanat vanhat puut,lintuja ja kasveja. Istuskelen kallioilla ja kävelen paljon kuunnel-
len metsän huminaa. Säilyttäkää tämä metsä luonnontilaisena. 

Jyrängön-
puisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Jyrängön-
puisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Jyrängön-
puisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Kymintieltä Jyrängöntielle kulkee paljon koululaisia, työhönmenijöitä ja ulkoilijoita. Valaistus ja talvikunnossapito olisi tar-
peen. 

Jyrängön-
puisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Lisää valaistusta tarvitaan metsäpolulle, joka on pimeinä vuodenaikoina todella pimeä ja turvattoman tuntuinen. 

Jyrängön-
puisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Täällä ei taida olla valaistusta vaikka se on suosittu kävelyreitti. 
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Jyrängön-
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Alue, jossa aurausta ja liukkauden torjuntaa parannettava. 

Jyrängön-
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Jyrängön-
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Tämä ei taida kuulua talvikunnossapidon alueeseen? Tätä reittiä käytetään kuitenkin paljon, joten olisi ehkä syytä ruveta 
auraamaan talvisin. 

Jyrängön-
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

tämä ihan jääkenttänä talvisin 

Jyrängön-
puisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Metropolia ammattikorkeakoulua vastapäätä olisi mukava saada penkkejä ja roska-astioita 

Jyrängön-
puisto 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

huono kuleka talvella 

Jyrängön-
puisto 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Jyrängön-
puisto 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Onko Koskelantien kävely/pyörätie talvikunnossapidon piirissä? Ainakin saisi olla. 

Jyrängön-
puisto 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Viihtyisä metsä jossa olisi mukava kuljeskella myös lumisina talvina. 

Jyrängön-
puisto 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Miksi metsän pitää olla niin harvaa varsinkin tien lähellä? Tiheämpi suojaisi liikenteen melulta. 

Jyrängön-
puisto 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Tienpätkä pitäisi olla huolettu Koskelantielle asti, koska sitä kulkevat monet työmatkapyöräilijät ja vanhukset liukkaillakin 
keleillä. 

Kalervonpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Kalervonpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaih-
televuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Kalervonpuis-
to 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus on ollut monena talvena onnetonta. Vaikka kadulla on kyltit, jolloin autot pitää siirtää siitä pois, ei katua läheskään 
aina silloin käyty auraamassa, vaikka lumitilanne olisi sitä todellakin vaatinut. 

Kalervonpuis-
to 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

Kellomäki 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alue on kiva kävelylenkkikohde, on poneja aitauksessa, pienviljelyksiä ja infoa helsingin syntysijoista opasteissa. 

Kellomäki 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Historiallinen alue tulee säilyttää ja sitä tulee vaalia. 

Kellomäki 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ihana juoksumaasto. 

Kellomäki 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukavasti hoidettu puistoaluekokonaisuus. 

Kellomäki 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pala vanhaa Helsingin historiaa ja kivalla tavalla tuotu esiin ja alue hyvin hoidettu. Paikalle on hiljattain laitettu infotaulu, 
josta ilmenee vanhan kirkon löydökset. Keväisin alue on täynnä kauniita sinisiä kukkia. 

Kellomäki 04. Hieno maisema tai näkymä Kallioilta näkee lahdelle ja voi kuvitella mennyttä aikaa. 
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Kellomäki 04. Hieno maisema tai näkymä kalliolta näkyy kauas 

Kellomäki 04. Hieno maisema tai näkymä Kaupungin perustuskivi, huippu josta käydään vierailijoille näyttämässä Helsinkiä 

Kellomäki 04. Hieno maisema tai näkymä Kellomäen kukkulalta ja korkealta mäen päältä jossa on Kustaa Vaasan perustamispaikan muistomerkki on hienot ja kau-
niit paikat. 

Kellomäki 04. Hieno maisema tai näkymä Muistomerkiltä hienot näkymät! 

Kellomäki 04. Hieno maisema tai näkymä Onhan nuo koskimaisemat ja tuo miljöö tosi kaunista aluetta.. Rannalle tulisi kyllä kehittää jotain ja ne linnut pitäisi ajaa 
pois :/ Ulkoilen paljon eikä linnunkakan päälle ole kiva laittaa vilttiä, eväistä puhumattakaan 

Kellomäki 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Harva viitsii kiivetä tänne 

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Alue, jossa vanhan Helsingin keskusta, eli merkittävimmät julkiset rakennukset kuten kirkko, on sijainnut, on melko unoh-
dettu ja alimainostettu. 

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Helsingin alun historialliset paikat on tärkeää pitää kunnossa. 

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Helsingin perustamispaikka 

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Helsingin perustamispaikka 

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Helsingin perustusmispaikka. On hienoa, että tätä aluetta on viimevuosina alettu kehittämään. 

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Helsingtin perustamisen muistomerkki 

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Hieno paikka, jonne voisi olla enemmän opasteita. 

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Historia polku opastauluineen hyvä juttu. Jotenkin voisi panostaa vielä vähän enemmän Helsingin syntysijaan. Portaat ylös 
kallioille menevät kahden kiistellyn uudistalon välistä. Kai ihmiset hoksaavat että siitä saa kulkea eikä se ole tal 

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Här grundades Helsingfors. Lite mera info skulle vara trevligt. 

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Kellomäki  

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Kellomäki kokonaisuudessaan. Ylhäältä hienot näkymät, kunhan Annalaanpäin puustoa vähän karsittaisiin. Nyt kaupunki-
puronotkon puusto Annalan ja Kellomäen välissä on kasvanut korkeaksi peittäen näkymät kartanolle. 

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Kirkon paikka ja kaupungin perustamis muistomerkki 

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Merkittävä paikka. 

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Tänne Helsinki perustettiin! 

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Tännehän tämä kaupunki perustettiin, saisi tulla tunnetummaksi. Meidän Varsinais-Helsinkimme. 

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhakaupunki on alueena niin hieno, että toivoisin sen säilyvän ilman lisärakentamista, samoin Annalan kartanon alue. 
Sen peruskalliota ei pitäisi enää louhia tekemällä rakennuspaikkoja uusille taloille kuten 2000-luvun puolivälissä tapah 

Kellomäki 06. Historiallisesti merkittävä paikka Voi kehittää lisää: opastus, infot. 

Kellomäki 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Historiallisesti merkittävä, toivoisin kohennusta. Häpeä unohtaa ko. paikka. 

Kellomäki 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Yllättävä näköalapaikka löytyy Kellomäen huipulta, upea maisema. 

Kellomäki 15. Turvaton paikka: liikenne Järjettömästi kaavoitettu asuintalo, jonka p-paikoilta peruutetaan suojatielle. Taloyhtiössä mahdollisuus 12 asunnolle joten 
autoja valtava määrä. Vähintään kuitenkin 4 autoa jatkuvasti. YHden talon auto on jatkuvasti pysäköity osin jalk 
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Kellomäki 18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Uudistalojen välistä menevät yleiset kulkuportaat ovat huonossa kunnossa ja huonosti merkitty. Erehtyy helposti luule-
maan yksityiseksi piha-alueeksi. 

Kellomäki 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Hukka-aluetta. Muistomerkki pois ja alue käyttöön.  Muistomerkkialue täysin epäonnistunut ja turha. Iso alue tyhjillään 
historiallisista syistä. 

Kellomäki 24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Säilyttää metsänä ja lisää pieneliöitä jne 

Kellomäki 26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Pelottavan pimeä paikka. Hiippareiden lempimesta varmasti. 

Kirjurinpolku 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kulku mahdollistuisi talvellakin. 

Kongonpuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Kongonpuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaih-
televuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Kongonpuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart område med gamla trähus av en typ som knappast finns någon annanstans i Helsingfors. 

Kongonpuisto 18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Ilkivallan takia tässä puistossa on huonot penkit ja kalusteet. Kesällä on paljon myös sotkua kun puistoss käydään grillaa-
massa. 

Kongonpuisto 18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Väestösuojan aidat olleet vuosia huonossa maalissa (ruosteiset sekä osittain vääntyneet ja spraytägejä) Nämä kaiteet 
kunnostamalla pienellä vaivalla paikka siistiksi. 

Kongonpuisto 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

kauppakeskuksen piha. 

Kongonpuisto 25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Kongonpuisto 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Kongonpuisto 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Väestön suojaan ja piha-alueille sekä puistoon johtava jyrkkä mäki talvisin huonolla pidolla. 

Korttelipuisto 
Käpy 

11. Vanhusten suosima alue Koskelan sairralan ja koskelantien välinen puisto. Mukava paikka kuulemma myös vanhuksille ja päiväkotilaisille tavata 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokai-
selle. Olen erittäin iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hyvä lastenvaatekirppis, mainio kahvila sekä mukavat leikkipuistot läheisyydessä. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu - viivani ja kommenttini tulivat väärään paikkaan (ks. sentin verran oikealle) 
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Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu on kokonaisuudessaan loistava. Sillä sijaitsee Kumpulan sydän, Kumpulan asukastila, ja Kustaa Vaasan tienn 
toisella puolella, Arabianrannan sydän, Asukastila Kääntöpaikka. Lisäksi leikkipuisto Intia on Intiankadun varrella. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingovägen saknar motstycke i Helsingfors. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mieltä piristävä kevyen liikenteen väylä, jossa viihtyvät niin koiranulkoiluttajat, pyöräilijät kuin lenkkeilijätkin. Kauniit ja hy-
vinhoidetut viheralueet. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Samaa hienoa aluetta (Kumpula, Toukola). Yhtenäinen, harmonisesti värikäs, miellyttävä.) 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Tänne  pari katua ja kerrostaloja taimitarhan ja siirtolapuutarhan ympärille. Torikin tarvitaan. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä katu. Muuntuu myös asukkaiden käyttöön kirppiskaduksi aika-ajoin. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hieno alue Kättärin ja uimahallin takana. Kalliota ja metsää. Kovassa käytössä (koiran ulkoiluttajat, lapsiperheet, myös 
juhlijat...) Pieni alue, ei saa pirstoutua enää yhtään! 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Luontoelämyksiä ja kivaa ulkoilua 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Oma lähimetsä, lapset arvostavat, koiran kanssa voi kävellä polkuja ristiin rastiin pitkäänkin. 

Koskelan 
kallio eli 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Pikkumetsä Kumpulan uimalan takana rajoittuu Kumpulan siirtolapuutarhan aitaan: kanahaukan saattaa nähdä istumassa 
maassa, kettuja ja supikoiria, rusakkoja, palokärkiä, keväisin mustarastaan laulua. 
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Kumpulan-
puisto 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Taalla on hienot avokalliot jotka tulisi ehdottomasti sailyttaa. Siita huolimatta taman metsikon reunoille Intiankadun varteen 
tulisi rakentaa lisaa taloja samalla tyylilla kuin Intiankadulla on jo nyt Kumpulan puoleisella osuudella 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Toivottavasti ponit pysyvät alueella mahdollisimman pitkään 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Kymintien vanha jatke, rauhallinen metsä jossa hyvät ulkoilutiet. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Luonnontilainen metsikkö! 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Metsä polkuineen. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Niitä ei tällä alueella kauheasti ole, mutta ehkä eniten täällä. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Todella rauhallinen ja yleensä siisti pieni metsälämpäre metsäpolkuineen. Liikenteen möly ei kuulu tänne pahasti. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Tässä kalliolla on rauhaisaa, liikenne ei kuulu liikaa kun on tiuhaa vesakkoa välissä. Ei saa raivata tai hoitaa, lapsetkin 
mieluummin leikkii metsässä kuin raivuussa. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka mukava pikkumetsikkö 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Yliopiston puutarha Kumpulassa on monimuotisuudessaan upea. mahtava picnick-kohde 
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Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten kivoja polkuja kallioita 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Koiran ulkoilutuslenkit. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Metsä, jossa tulisi tehdä hoitotoimenpiteitä kaatuneita puita, risukkoa 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka näillä kallioilla paikoitellen paljon roskaa 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

15. Turvaton paikka: liikenne Sivukaduilta Intiankadulle tulevat autoilijat eivät katso suojatielle tulevia. Monta läheltä-piti -tilannetta. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

15. Turvaton paikka: liikenne tässä kohtaa kun ylittää tien ei näe vasemmalle kumpulan suunnasta tulevia autoja, koska tien vieressä korkeaa kasvilli-
suutta. vaarallinen kohta. varsinkin lasten kanssa harmillista ylittää kyseinen suojatie 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

17. Heikko näkyvyys katualueella huono näkyvyys vasemmalle kumpulan suunnasta tuleviin autoihin kasvillisuuden takia 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

17. Heikko näkyvyys katualueella Intiankadun ja Kymintien risteyksessä on todella vaikea tulla autolla Kymintieltä Intiankadulle. Pyöräilijöitä vaikea nähdä 
puskien takaa ja pyörät ajavat kovaa vauhtia. Katupeilit olisi hyvä idea, vähän auttaisi varomaan. Vuosittain nä 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kymintien asfaltti on hiemna huonossa kunnossa. Pyörällä saa väistellä koko ajan. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Asfaltointi päässyt huonoon kuntoon. 

Koskelan 
kallio eli 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kumpulantaival on hyvin suosittu kevyen liikenteen reitti. Erityisesti Mäkelänrinteestä Vallilanlaaksoon jyrkässä alamäessä 
pyöräilijöiden nopeudet ovat todella suuret, vaaratilanteita varsinkin pikkulasten ja ulkoilevien koirien kanssa on 
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Kumpulan-
puisto 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kymintie on hyvin kuoppainen 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Kumpula on hyvin harvaan asuttu verrattuna vaikka Arabianrantaan. Katuja ja puukerrostaloja. Maisema ei tärvelly. Metsä 
on valtavan iso ja siirtola päälle. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

metsikköä tulisi siistiä kevysesti. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Metsä, jossa tulisi tehdä hoitotoimenpiteitä kaatuneita puita, risukkoa 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Risuja kasvaa kaikkialla, ei voi kunnolla kävellä. Mäen alareuna olisi luonnontilassa lehtometsää, mutta siellä kasvaa 
asukkaiden aikoinaan istuttamia kuusia. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Tämä metsäreitti on roskainen ja autio, joskus jopa pelottava.Ihemettelen miksi ei käytetä rakentamiseen ainakin osittain 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Hoitamattomana ihana rauhan tyyssija. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Metsää ei mielestäni tarvitse esim. karsia. Antaisi sen kasvaa sellaisenaan. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Säilyttäkää tämä kaunis metsä luonnonpuistona. Hengähdän siellä useasti. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Tassa on hyva luonnontilainen metsa jonka voi sailyttaa. Mutta alueen reunoille voi rakentaa. Etenkin Intiankadulle 
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Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Tämä on hyvä näin. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

en tiedä tuliko merkki oikeaan paikkaan mutta valot metsänreunaan reitille intiankadulta lähtien kohti päiväkotia joka sijait-
see jossain Koskelantie  39 paikkeilla 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus talvisin retuperällä. Useimmiten katualueiden kunnossapito asukkaiden vastuulla ja vain yksi kaista käytössä. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

jalkakäytävät ja suojatiet jää auraamatta toistuvasti sekä hikoittamatta tarvittaessa, vain pyörätiet ovat aurattu ja hiekoitet-
tu. 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on lumisina talvina ollut järkyttävän huonossa kunnossa 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Vallilanpuisto 

Koskelan 
kallio eli 
Kumpulan-
puisto 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Vallilanpuisto ja kumpulanlaakso 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hieno lehmuskujanne! 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kadun varrella olevat kauniit lehtipuut tekevät työmatkapyöräilystä mukavaa. 

Koskelantien 
puistokaistat 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis Käpylän pääkatu, liittyy muihin alueen puureunusteisten katujen verkkoon. 
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(koko Koske-
lantie) 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Koskelantien bulevardi on hieno. 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Koskelantien kaistojen välissä kulkeva pyörätie/jalkakäytävä on toimiva ja mukava.  Tietenkin ykkösen raitiovaunulle kan-
nattaisi rakentaa lenkki tätä kautta, tilaa on. Bussit ei täysin korvaa raitiovaunua. 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Koskelantien puistokatu on nätti alue 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaih-
televuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

lempikatuni helsingissä hämärän aikaan. vanhat puut ja talot luovat erityislatuista tunnelmaa 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pyöräily/kävelytie on viihtyisä ja mukava kulkea. 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Selvästi erillinen pyörätie ja jalkakäytävät. Kaunis pyörätie puiden keskellä. 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Suojatielle levennetty jalkakäyttävä. Usein pakettiautot ja suurehkot autot pysäköidään liian lähellä suojatielle, autoilijan ja 
jalankulkijan näkyvyys on erittäin kehno. Ehdotan että Koskelantien suojateiden kohdalla levennetään ja kor 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

10. Nuorison suosima alue Käpylässä ei kamalasti näy hengaavia nuoria, paitsi aamulla koulumatkalla, en keksi mitään paikkaa. Missähän ne on? 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Koko koskelantie 
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Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Koskelantiellä on voimakas liikenteen melu. 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Liikaa autoja 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Risteyksessä todella paljon liikennettä 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

15. Turvaton paikka: liikenne Autoilijat eivät kunnioita suojateitä. 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

15. Turvaton paikka: liikenne Autojen nopeudet ovat usein reilusti yli sallitun 40 km/h. tämän seurauksena kadun ylitys on joskus turvatonta. 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

15. Turvaton paikka: liikenne Autot lähtevät vihreillä valoilla koskelantien ja mäkelänkadun risteyksestä ja kokevat, että voivat ajaa seuraaviin liikenne-
valoihin välittämättä matkan varrella olevista valottomista tienylityspaikoista, suojateistä. Jopa aikuiselle tark 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

15. Turvaton paikka: liikenne En ylitä Koskelantietä kuin sellaisen suojatien kohdalla, jossa on valot. Olen huolestunut tyttärestäni, joka aloittaa 2015 
koulumatkan Koskelantien yli. 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

15. Turvaton paikka: liikenne Jalankulkijalle turvaton, kun kaksikaistaisella tiellä autoilija antaa tietä, mutta toisella kaistalla toinen autoilija ei pysähdy 
suojatien eteen. 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

15. Turvaton paikka: liikenne Joukolan puiston pysäkkiä lähellä oleva suojatie on todella turvaton. Kumpulasta päin tultaessa autoilijat eivät näe suoja-
tien ylittäjää parkissa olevien autojen takaa, eivätkä näin pysähdy, vaikka seisoisi valmiiksi suojatiellä. 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

15. Turvaton paikka: liikenne Koko Koskelantie on todella vaarallinen jalankulkijoille ja tietä ylittäville lapsille aivan erityisesti. Väylällä ajetaan todella 
kovaa (miksi niin korkea nopeus edes sallittu tiheään asutulla alueella?), suojateistä ei välitetä ja liikenn 

Koskelantien 
puistokaistat 

15. Turvaton paikka: liikenne Koko Koskelantie. Autot eivät anna jalankulkijoille tietä. Kahden kaistan ongelma (kauemmalla kaistalla ajava ei pysähdy 
suojatien etten). Paljon koululaisia. Painonappiliikennevaloissa vihreää joutuu odottamaan kohtuuttoman kauan. Välttelen 
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(koko Koske-
lantie) 

Ko 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

15. Turvaton paikka: liikenne Koskelantiella autoilijat eivät aiana oikein huomioi kevyttä liikennettä eivätkä noudata nopeusrajoituksia 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

15. Turvaton paikka: liikenne Koskelantietä ylitettäessä liikennevalopainiketta pitää painaa kahdesti. Harva jaksaa odottaa kaksien valojen vaihtumista 
ja tien yli kävellään usein punaisia päin. 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

15. Turvaton paikka: liikenne Omituisesti ajastetut liikennevalot (kevyt liikenne-autot) 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

15. Turvaton paikka: liikenne Pensaat ja puusto aiheuttavat sen, että Koskelantien ylittävät autoilijat eivät näe pyöräilijöitä kunnolla, vaikka ovatkin poik-
keuksetta väistämisvelvollisia jokaisessa Koskelantien liikennevalottomassa risteyksessä keskellä olevan pyör 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

15. Turvaton paikka: liikenne Tässä ylityspaikassa hyvin harva autoilija pysähtyy liikennevaloissa vaikka palaisi punaiset 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

16. Turvaton paikka: muu syy Koskelantien keskellä kulkeva pyörätie on syksyisin vaarallinen, kun märät lehdet liukastavat maan. 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

17. Heikko näkyvyys katualueella Kääntyvät ei näe kunnolla Koskelantielle, puita edessä 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

17. Heikko näkyvyys katualueella Tässä kohdin on puikkauspaikka, jossa auto pääsee Koskelantien lehmuskujan poikki. Kesäisin paikka on turvaton polku-
pyörille, jos pensaita ei pidetä jatkuvasti tarpeeksi matalina. Puikkaavalle autoilijalle tulee olla tarpeeksi laaja näkökent 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Koskelantielle hidastetöyssyjä, jotta utojen tilannenopeudet saadaan kuriin 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Liikennevaloissajalankulkijoille naurettavan pitkä viive. 
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Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

jalkakäytävät ja suojatiet jää auraamatta toistuvasti sekä hikoittamatta tarvittaessa, vain pyörätiet ovat aurattu ja hiekoitet-
tu. 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Pyörätie liukas lehdistä syksyisin. 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Koskelantien 
puistokaistat 
(koko Koske-
lantie) 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kevyenliikenteenväylän talvikunnossapito olisi hyvä 

Koskipuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Historiallinen alue tulee säilyttää ja sitä tulee vaalia. 

Koskipuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

hyvin hoidettu, kiva ulkoilureitti 

Koskipuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kustaa Vaasan tielle 50 rajoitus aina kehä ykköselle asti. Sitten Jakomäkeen asti 65 rajoitus. Myöhemmin bulevardi Valli-
lasta kehä kolmoselle asti. 

Koskipuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Todella kaunis ja viihtyisä alue aivan kodin vieressä. Pato pois ja alueesta tulee vielä parempi! 

Koskipuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Verkatehtaanpuisto ja voimala-alue on vähän rauhallisempi läpi kiitävistä pyörä jonoista,ja sitä kautta turvallisempi huonos-
ti liikkuville. 

Koskipuisto 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hieno koskialue 

Koskipuisto 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Laiturialueella ja penkeillä mukava istuskella ja viettää aikaa sekä katsella koskelle. 

Koskipuisto 04. Hieno maisema tai näkymä Koskimaisema ja vanhat talot luovat ainutlaatuisen upean maiseman ja tunnelman. 

Koskipuisto 04. Hieno maisema tai näkymä Upea koski. Hienosti säilytetyt vanhat rakennukset. 

Koskipuisto 06. Historiallisesti merkittävä paikka Voimalaitosmuseon ympräristö 

Koskipuisto 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Ihanat vanhat rakennukset! 

Koskipuisto 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Koski on upea 

Koskipuisto 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Koskialue myös helmi 

Koskipuisto 07. Erityisen hieno kohde, todellinen Kuninkaankartanon saari. On helmi Helsingissä. 
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helmi 

Koskipuisto 25. Kulkuyhteys rakennettava Pato purettava ja kaloille avattava kulkureitti. 

Koskipuisto 30. Paikka tai reitti, josta toivoisin 
avattavan näkymiä 

Vesoneet puut ja pensaat estävät näkymiä koskelle ja suvantoalueelle 

Koskipuisto 30. Paikka tai reitti, josta toivoisin 
avattavan näkymiä 

Vesoneet puut ja pensaat estävät näkymiä koskelle ja suvantoalueelle 

Kotikallio 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart gammalt bostadsområde. 

Kotikallio 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Kotoniityn-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Oulunkyläntien puutaloalue on varsin viihtyisä ja kaunis 

Kotoniityn-
puisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Takapihaani 

Kotoniityn-
puisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Ulkoilureittiverkosto on tärkeä ja ladut talvella. 

Kotoniityn-
puisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Hiihtolatu alamäestä suoraan hiekoitetulle tielle. Alamäessä hiihtäjile stop-merkki. 

Kotoniityn-
puisto 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Perinteinen niitty. 

Kullervon-
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hieno läpikulkupuisto. 

Kullervon-
puisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Pohjolan aukion voisi tehdä paljon viihtyisämmäksi. Esim. kiertoliittymä on ankea. Puita voisi istuttaa lisää. 

Kullervon-
puisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Untamontie ja Väinölänkatu. Etenkin puhtaanapito huonoa. Myös puutaloaleiden kadut kaipaavat kunnostusta kuten Mar-
jatantie Länsi-Käpylässä, jota parhaillaan ollaan kunnostamassa? 

Kullervon-
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella 
järkyttävä.  Lisäksi keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

Kullervon-
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Viime talvena 2013-2014 oli havaittavissa parannusta aurauskertojen määrissä. Mutta laadussa silti parannettavaa paljon. 
Aurakuskilla tuntui olevan tavoitteena vähien autopaikkojen tukkiminen kippaamalla kauhallinen lunta aina sinne missä oli 
au 

Kullervon-
puisto 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kätevä oikoreitti kaupalle, kunnossapito toivottavaa myös talvisin 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokai-
selle. Olen erittäin iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kumpulan kasvitieteellinen on upea! 

Kumpulan 
siirtolapuu-

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Luonnonläheinen reitti. 
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tarha 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Tänne  pari katua ja kerrostaloja taimitarhan ja siirtolapuutarhan ympärille. Torikin tarvitaan. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Keidas keskellä kaupungin meteliä, pölynielu, kaikenikäisten ulkoilu- ja virkistysalue. Palvelee paikallisten lisäksi myös 
muita helsinkiläisiä (pyöräilijöiden suosima reitti) 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Koko siirtolapuutarhan vehmas alue on tärkeä sekä luonnon kannalta että kulttuurisesti erilaisena. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

kumpulan siirtolapuutarha on kaunis. yleensä ulkoillessa kävelen sen ympäri ja katselen kauniita pikku mökkejä ja pihoja. 
puisto sen ympärillä on myös kaunis, mutta ehkä vähän römpähtänyt 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kumpulan siirtolapuutarhan alue on erittäin viihtyisä paikka, jossa voi rauhoittua ja katsoa kaunista luontoa. Alueelle on 
vapaa pääsy kesäisin ja siellä järjestetään paljon tapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Siirtolapuutarha on kaikille avoin, hyvin hoidettu puistoalue. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hieno luontoalue kättärin ja uimalan välissä, kalliota, metsää. Ei saa pirstoutua enää yhtään. Kovassa käytössä! 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kumpulan alue on melko luonnonläheinen, mikä tekee siitä mieluisan paikan esim. lenkkeillä. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kumpulan siirtolapuutarha tarjoaa huikeita luontoelämyksiä. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Trevligt ställe att promenera i. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

04. Hieno maisema tai näkymä Kumpulan puutarha ja sitä ympäröivä puisto on hyvin hoidettu. Maaston nousut ja laskut luovat mukavaa vaihtelua tasaisil-
le puistonäkymille. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

04. Hieno maisema tai näkymä Siirtolapuutarhan avoimuus on aivan mahtava asia - kauniista poluista, pihoista ja porteista käy mielellään nauttimassa ja 
tukemassa toimintaa sadonkorjuumyyjäisissä ja juhannusjuhlilla, vaikka itsellä ei mökkiä olekaan. Alueen kouluille ja p 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Kumpulan metsät ja kalliot, luontoa ja rauhaa keskellä kaupunkia. 

Kumpulan 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka puita ja puistoa.Autojen melu ei kuulu 
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siirtolapuu-
tarha 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Puita ja viheralueita,rauhallista asuinaluetta. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Rauhallista kasviloistoa. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Siirtolapuutarha on myös historiaa. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

harvinainen paikka kantakaupungissa 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Kumpulan uimalan lounaispuolella sijaitseva vanha metsä joka on melkein luonnontilassa. Säilyttäkää se! 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Mysigt med odlingar 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Rauhallinen oma maailmansa, jossa voi kävellä ja nauttia puutarhamaisemista. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Paras ulkoilualue tämä metsä-kalliokokonaisuus. Sekä Kapylän, Kisakylän, Kumpulan kadut. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Vihreä, viihtyisä, rauhallinen, parhaimmillaan kotipihasta pääsee hiitämään. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

11. Vanhusten suosima alue Siirtolapuutarha-alue on erityisesti kesäisin vahemman ja nuoremmankin väen ulkoilukohde ? kaunis ja viihtyisä sellainen. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kumpulan siirtola on aidattu ja katu suljettu jopa jalankulkijoita. Laitonta. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Kaatuneita puita yms. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Lisää valaistusta tarvitaan metsäpolulle, joka on pimeinä vuodenaikoina todella pimeä ja turvattoman tuntuinen. 
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Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Täällä ei taida olla valaistusta vaikka se on suosittu kävelyreitti. 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

huono kuleka talvella 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Kumpulan 
siirtolapuu-
tarha 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Avoimuus on tärkeä osa Vallilanlaakson kulttuurimaisemaa. Niittyjä on muuallakin koko tarkastelualueella hyvin vähän, ne 
pitäisi säilyttää  ja antaa myös kukille mahdollisuus  kukkia, siis niitto vasta loppukesällä. 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hyvä kävelyreitti 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ainakin yksi katu ja kerrospuutaloja. 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokai-
selle. Olen erittäin iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hieno Helsingin Yliopiston kasvitieteellinen puutarha. 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis kävely- ja pyöräilyreitti. Tätä kautta pääsee Intiankadulta Töölönrantaan asti ilman valoja (Pasilan läpi ja radanvart-
ta). 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kumpulanlaakson pyörätietä on ilo polkea puiden varjossa 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kumpulantaival - supersuosittu seudullinen kevyen liikenteen väylä. Puistoa ja kauniita puutarhoja ja viljelypalstoja mo-
lemmin puolin taivalta. Vuodenaikojen vaihtelu hienosti näkyvissä. 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaih-
televuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingantiellä tuntee kuin tulleensa maalle 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingantien puutalot ovat kauneinta Helsinkiä 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingkatu on Helsingin hienoin katu. Tallaista rakennustyylia mahtuisi viela lisaa Kumpulaan. Etenkin Intiankadulle Kapy-
lan ja Kumpulan valisten metsikkojen reunoille. Suoraan tien vieressa kukaan ei edes ulkoile vaan ovat kauampana met-
sissa. 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingovägen saknar motstycke i Helsingfors. 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Luonnonläheinen reitti. 
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Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mieltä piristävä kevyen liikenteen väylä, jossa viihtyvät niin koiranulkoiluttajat, pyöräilijät kuin lenkkeilijätkin. Kauniit ja hy-
vinhoidetut viheralueet. 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukava rauhallinen aukio 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Samaa hienoa aluetta (Kumpula, Toukola). Yhtenäinen, harmonisesti värikäs, miellyttävä.) 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Upea puistoinen kevyenliikenteenväylä 

Kumpulan-
laakso 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä katu. Muuntuu myös asukkaiden käyttöön kirppiskaduksi aika-ajoin. 

Kumpulan-
laakso 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Ks. edellinen kohta.  Kasvitieteelliset puistot ovat yleensä aina hienoja paikkoja. 

Kumpulan-
laakso 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Mukava paikka kokoontua, koska tilaa löytyy. Perinteinen vappupiknik-paikka alueen asukkaille. Hyvien kävelyreittien 
varrella. Penkkejä voisi olla enemmän. 

Kumpulan-
laakso 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Rauhallinen puisto 

Kumpulan-
laakso 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Rauhallinen sijainti, viljelypalstojen  ja kasvitieteellisen puutarhan läheisyys. Pieni keidas keskellä kaupunkia. 

Kumpulan-
laakso 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Tämä kolmionmuotoinen puisto toimii kesäisin ihmisten ulko-olohuoneena.  Ja on mukava katsoa - tai itse olla siellä mu-
kana nauttimassa auringosta. Välillä koko kolmio on täynnä nauttivia ihmisiä. Kolme tai neljä puistopenkkiä olisi hyvä s 

Kumpulan-
laakso 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Viihtyisä puistoalue, johon paistaa aurinko koko päivän. Lähellä ei ole moottoriliikenteen väyliä, joten leppoisa olohuone 
kesäisin. 

Kumpulan-
laakso 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Alueen päiväkotien tärkeä lähiliikuntapaikka ja rakas metsäretkikohde. 

Kumpulan-
laakso 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hieno lehtoalue 

Kumpulan-
laakso 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hyvä kallio ja metsikkö. Kannattaa mennä lasten kanssa ulos. 

Kumpulan-
laakso 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka ihanat kalliot ja metsä 

Kumpulan-
laakso 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Koko Kumpulan-Vallilanlaakson viheralue ja sen jatkuminen Arabianrantaan on sanoinkuvaamattoman arvokas ihmisten 
hyvinvoinnille. Suuri pelko on että sitä nakerretaan yhä enemmän ja enemmän asuinrakentamiseen ja kehitetään pilalle, 
siis niin, e 

Kumpulan-
laakso 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kumpulantaipaleella laulavat keväisin mm. satakielet. 

Kumpulan-
laakso 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Luonto tutuksi kasviteteellisessä. 

Kumpulan-
laakso 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka mukava luonnonmukainen kallio ja metsikkö 

Kumpulan-
laakso 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Rauhaisa metsä jossa samoilla 
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Kumpulan-
laakso 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka rauhallinen ja kaunis maisema, hiljaista vaikka vieressä on Kustaa Vaasan tie 

Kumpulan-
laakso 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka upea lehtometsä ja kallioalue 

Kumpulan-
laakso 

04. Hieno maisema tai näkymä Hieno näkymä kalliolta laaksoon 

Kumpulan-
laakso 

04. Hieno maisema tai näkymä Kallion laelta hieno näkyvä Kumpulan laaksoon 

Kumpulan-
laakso 

04. Hieno maisema tai näkymä Limingantie molempiin suuntiin. Ihana maisema! 

Kumpulan-
laakso 

04. Hieno maisema tai näkymä Mäeltä näkee upeasti merellepäin. Iso osa kaupunkia näkyy täältä. 

Kumpulan-
laakso 

04. Hieno maisema tai näkymä Upea puuutarhakaupunkimaisema, joka muuttuu vuodenaikojen mukana. Kiipeä rohkeasti kallion päälle ja koe! 

Kumpulan-
laakso 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka kalliolla  

Kumpulan-
laakso 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Kumpulanmäen rinteessä on yksi Helsingin hiljaisimmista paikoista. Siellä edesmennyt Tiina Raivikko on mitannut arkipäi-
vänäkin hyvin alhaisia melutasoja. 

Kumpulan-
laakso 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Löytää hyvin askartelutarvikkeita maasta, kuten oksia ja lehtiä. 

Kumpulan-
laakso 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Mukava nurmikkoalue, paljon auringonottajia kesäisin. 

Kumpulan-
laakso 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Täälläkin voi nauttia rauhasta, kun osaa etsiä sopivan paikan. 

Kumpulan-
laakso 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Alue, jolla ulkoilen eniten: Kumpulan puisto. 

Kumpulan-
laakso 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten hinoa maastoa 

Kumpulan-
laakso 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Ihan puistoalue kesäaikaan 

Kumpulan-
laakso 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Juoksen lenkkiä Arabianranta - Kumpulan laakso - Vanhakaupunki, välillä poikkean Käpylän puolelle. 

Kumpulan-
laakso 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Koiran kanssa näillä poluilla, tosin myös kaikilla metsäalueilla Kumpulassa ja Arabianrannan merenrannassa. 

Kumpulan-
laakso 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Kumpulan taival. Hyvin pidetty ulkoilureitti, josta pääsee kaikkialle. 

Kumpulan-
laakso 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Kumpulanlaakso, Limingantie yms. ovat mieluisaa lenkki- ja kävely-ympäristöä. 

Kumpulan-
laakso 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Kumpulanlaaksossa ulkoilen eniten, hyötyliikuntaa etenkin, koska sen kautta pääsee Arabianrannasta Mäkelänkadulle tai 
Koskelantielle. Turvallista, niin että lapsetkin voi lähettää kulkemaan esim. uimahallille yksin, kun ei ole autoja missä? 

Kumpulan- 09. Alue, jossa ulkoilen eniten Kumpulantaivall 
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laakso 

Kumpulan-
laakso 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Käyn lenkillä Kumpulanlaakson seudulla. Mahtavaa lenkkeilyseutua. 

Kumpulan-
laakso 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Vilkkaasti liikennöity kevyen liikenteen väylä. Viihtyisä ympäristö ja paljon mahdollisuuksia erilaisille harrastuksille. 

Kumpulan-
laakso 

10. Nuorison suosima alue Nuoriso istuskelee kesäisin mielellään täällä. 

Kumpulan-
laakso 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Metsä Limingantie 11-21 välissä on puistoaluetta, mutta viimeisten vuosien aikana muuttunut täysin hylätyn näköiseksi, 
kaatuneita puunrunkoja täynnä olevaksi ryteiköksi. Puiden on annettu kasvaa hoitamattoman pitkiksi niin että takapihat o 

Kumpulan-
laakso 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Siirtolapuutarhat ovat hyvin pidettyinä kauniita ja siistejä, mutta valitettavasti monet jättävät myös roskiaan yms. puutarhoil-
leen, jolloin ne näyttävät epäsiisteiltä ja roskaisilta ja turmelevat yleiskuvaa. 

Kumpulan-
laakso 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Jatkuvaa koirien räksytystä. Koirapuisto pitäisi siirtää kauemmaksi taloista, esim Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan 
viereen, olisi yhä lähellä mutta kaukana taloista. 

Kumpulan-
laakso 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Koirapuisto on liian lähellä asuntoja. Jatkuvaa melua klo 06-23. 

Kumpulan-
laakso 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Jonkin verran töhrittyjä paikkoja. 

Kumpulan-
laakso 

15. Turvaton paikka: liikenne Hienosti kunnostettu Kumpulantaival kaipaa vielä kaistamaalauksia ja kulkusuuntia osoittavia nuolia. Koirapuiston käyttäjät 
ja päiväkotien lapset ovat jatkuvassa vaarassa kovaa vauhtia porhaltavien pyörien ja mopojen seassa. Myös muutamat 
ora 

Kumpulan-
laakso 

16. Turvaton paikka: muu syy Jyrkkä alamäki joka liukas talvella. Kaupunki viime talvena hoiti tätä kohtuullisesti, edellisinä vuosina laiminlöi täysin. 
Alempana HOAS tyypillisesti hoitaa jalkakäytävän 1-2 kertaa vuodessa riippumatta lumen määrästä. 

Kumpulan-
laakso 

16. Turvaton paikka: muu syy Kymintien jatke Limingantie 19 ja 17 välissä (palotie?), joka yhdistyy talojen takana kulkevaan laakson pohjalla olevaan  
Kumpulantaipaleeseen: tie on vilkkaasti sekä kävelijöiden että pyöräilijöiden käyttämä ja tarvitsisi ehdottomasti va 

Kumpulan-
laakso 

17. Heikko näkyvyys katualueella vaarallinen risteys pyöräillessä. 

Kumpulan-
laakso 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Koirapuisto pimeä (vain yksi valo) ja sateella märkä ja mutainen. 

Kumpulan-
laakso 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Portti rikottu jotta polkupyörät pääsee ajamaan ylämäestä kovalla vauhdilla pysähtymättä. 

Kumpulan-
laakso 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Jyrkkä rinne. Talvella hankala vanhuksille, lastenvaunuille, pyörätuolille. 

Kumpulan-
laakso 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Hiekkatielle muodostuu iso lätäkkö. 

Kumpulan-
laakso 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Koirapuisto on ajoittain aivan märkä! 

Kumpulan-
laakso 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Puistomuuntamon eteen koko tien leveydelle kohtalaisen sateen jälkeen 

Kumpulan-
laakso 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Vesi kertyy oikopolulle puistonpenkin eteen. 

Kumpulan- 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori Hiekkatielle kertyy iso lammikko. Valaistus olisi hyvä. Riittäisi, jos polun molemmissa päissä olisi polulle osoittavat lamput. 
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laakso tai aukio 

Kumpulan-
laakso 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kumpulantaival on hyvin suosittu kevyen liikenteen reitti. Erityisesti Mäkelänrinteestä Vallilanlaaksoon jyrkässä alamäessä 
pyöräilijöiden nopeudet ovat todella suuret, vaaratilanteita varsinkin pikkulasten ja ulkoilevien koirien kanssa on 

Kumpulan-
laakso 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

bengalin puistoa voisi vielä kunnostaa, kun se on pelkää risukkoa koko alue 

Kumpulan-
laakso 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Metsässä puoliksi kaatuneita puita, jotka vaarassa kaatua. Metsässä käy lapsia ja koiranulkoiluttajia, jotka voivat jäädä 
alle. 

Kumpulan-
laakso 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Metsää kaadettiin täällä viitisen vuotta sitten sillä seurauksella, että nyt metsänpohja on tolkutonta ryteikköä joka auttaa 
lähinnä paikallista kanipopulaatiota. Ilmeisesti hoitotoimenpidettä ei seurattu lainkaan - nyt tänne voisi tull 

Kumpulan-
laakso 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Paikalla valtava kurtturuusu joka on valtaamassa koko metsikön. Tämän voisi kaataa pois. 

Kumpulan-
laakso 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Toivoisimme metsän siivousta ja raivausta sekä lähellä pihoja olevien ylisuuriksi kasvaneiden puiden mahdollista harven-
nusta ja kaatamista, harkiten tietysti. 

Kumpulan-
laakso 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

ALUE on ei-puistomainen ja sopii lapsille sekä ulkoiluun. Vain varovaisia toimenpiteitä. 

Kumpulan-
laakso 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

hieno paikka 

Kumpulan-
laakso 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Luonnonvarainen kallioniitty, hoitotoimet tuhoavat loputkin luonnonvaraiset kasvit. 

Kumpulan-
laakso 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Metsä on ei-puistomainen ja sopii lapsille sekä ulkoiluun. Vain varovaisia toimenpiteitä. 

Kumpulan-
laakso 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Mörkömetsä 

Kumpulan-
laakso 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Tämä metsä ja kallio on hyvä jättää luonnonmukaiseksi. 

Kumpulan-
laakso 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Kumpulan-
laakso 

25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Kumpulan-
laakso 

25. Kulkuyhteys rakennettava Poikkilinja raitiovaunulle Arabiasta Pasilaan. 

Kumpulan-
laakso 

25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

Kumpulan-
laakso 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Kymintien jatke ns. palokuja (?) yli Limingantien numero 19:n kohdalla kohti Kumpulantaivalta tarvitsee ehdottomasti va-
laistuksen. 

Kumpulan-
laakso 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Valaistus hiekkatielle/polulle. 

Kumpulan-
laakso 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Alue, jossa aurausta ja liukkauden torjuntaa parannettava. 

Kumpulan-
laakso 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Aurausta sekä syksyisin lehtien pudottua että lumen tultua kiitos! Reitti on vilkkaassa käytössä. 
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Kumpulan-
laakso 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja 
jne jne. Usein taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

Kumpulan-
laakso 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on asuntokaduksi melko paljon liikennöity. Erityisesti aamu- ja iltaruuhkat auraamattomalla kadulla ovat aivan 
kestämättömiä. 

Kumpulan-
laakso 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on lumisina talvina ollut järkyttävän huonossa kunnossa 

Kumpulan-
laakso 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Usein liukasta aamuisin. 

Kumpulan-
laakso 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

3-4 penkkiä lisää. Katso aikaisempi kohta 

Kumpulan-
laakso 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Fler bänkar o picknickplatser 

Kumpulan-
laakso 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Kumpulan-
laakso 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

niitty takaa hyvän näkyvyyden 

Kumpulan-
laakso 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Ulkoilijoiden, lapsiperheiden, koiranulkoiluttajien suosiossa. Vappuisin nurmi on täynnä lapsiperheitä juhlimassa. 

Kumpulan-
laakso 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Tienpätkä pitäisi olla huolettu Koskelantielle asti, koska sitä kulkevat monet työmatkapyöräilijät ja vanhukset liukkaillakin 
keleillä. 

Kumtähden-
kenttä 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kustaa Vaasan tielle 50 rajoitus aina kehä ykköselle asti. Sitten Jakomäkeen asti 65 rajoitus. Myöhemmin bulevardi Valli-
lasta kehä kolmoselle asti. 

Kumtähden-
kenttä 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Flooran puisto eli Mamero (Maammelaulun) on hieno paikka, vehreä keidas betonin keskellä. Ehdoton säilyttämisen väärti 
! 

Kumtähden-
kenttä 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hieno puisto isojen teiden katveessa. Liian vähällä käytöllä. 

Kumtähden-
kenttä 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Piknikeille ja retkeilyyn sopiva, helposti saavutettava paikka, saisi lisätä tapahtumatarjontaa - kuorokeikkoja tänne Maam-
melaulupuistoon kesäisin! 

Kumtähden-
kenttä 

04. Hieno maisema tai näkymä Mahtavan korkeita puita ja puistoa kauppakeskuksen lähellä. 

Kumtähden-
kenttä 

06. Historiallisesti merkittävä paikka kumtähden kenttä 

Kumtähden-
kenttä 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Maamme-laulun ensimmäinen julkinen esitys tapahtui käsittääkseni tässä puistossa 

Kumtähden-
kenttä 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Pitäisi kunnostaa historiallisen merkittävyytensä takia. Ränsistyy. Upean iso, ihanat vanhat puut ja koristeallas, joka olisi 
mukavampi muussakin käytössä kuin juoppojen kokoontumispaikkana. 

Kumtähden-
kenttä 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Kumtähdenkentän portaat, juoppojen ja laitapuolen kulkijoiden virallinen kokoontumispaikka. Täällä he eivät häiritse ke-
tään ja pysyvätpä poissa muualta. 

Kumtähden-
kenttä 

10. Nuorison suosima alue mopopoikia päryyttelemässä viime aikoina turhan usein iltaisin 

Kumtähden- 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Bussipysäkin roskaisuus ja toistuvat rikkoutumiset ovat ongelma. 
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kenttä 

Kumtähden-
kenttä 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Erittäin sotkuinen välillä. 

Kumtähden-
kenttä 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Juoppojen valtaama paikka Maamme-laulun muistomerkin edusta, takaosaa käyttävät vessana, roskainen alue. 

Kumtähden-
kenttä 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Kumtähden puisto on vajaakäytössä. 

Kumtähden-
kenttä 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Pummit ja känniläiset useasti oleskelevat täällä. 

Kumtähden-
kenttä 

13. Rauhaton ja meluisa paikka ajoittain iltaisin mopopoikia kaasuttamassa 

Kumtähden-
kenttä 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Kumtähden kentän puistossa hilluu yleensä jotain juopotteluporukoita ainakin kesäisin. 

Kumtähden-
kenttä 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Myös tänne kertyy laitapuolen kulkijoita, mutta ovat perusreittien ulkopuolella, joten eivät häiritse. 

Kumtähden-
kenttä 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Paikka vetää puoleensa laitapuolen kulkijoita. 

Kumtähden-
kenttä 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

pysäkkialue Kustaa Vaasan tiellä 

Kumtähden-
kenttä 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Rappusiin kertyy laitapuolen kulkijoita. 

Kumtähden-
kenttä 

15. Turvaton paikka: liikenne Bussipysäkit (niin  alueellamme kuin muuallakin Helsingissä), jotka sijaitsevat jalkakäytävällä, jossa on erilliset kaistat 
pyörille ja jalankulkijoille ovat hengenvaarallisia, koska yleensä 70 - 80 % bussinodottajista seisoo kantamuksineen j 

Kumtähden-
kenttä 

15. Turvaton paikka: liikenne Suojatietä ei kunnioiteta. Kaistoja on heti risteyksen jälkeen kaksi vaikka niitä ei ole kunnossa erotettu. 

Kumtähden-
kenttä 

16. Turvaton paikka: muu syy Epämääräistä jengiä, ei tee mieli mennä puiston läpi 

Kumtähden-
kenttä 

16. Turvaton paikka: muu syy Humalaisten joukko istuu portailla estäen puiston kautta kulkemisen kesällä 

Kumtähden-
kenttä 

16. Turvaton paikka: muu syy juopot kokoontuu tänne 

Kumtähden-
kenttä 

16. Turvaton paikka: muu syy Kumtähden kentän laidalle kokoontuu eteenkin kesällä joukko alkoholisteja muistomerkin luokse jotka ryypiskelevät sor-
busta sekä alkoholijuomia. Tuntuu turvattomalta. 

Kumtähden-
kenttä 

16. Turvaton paikka: muu syy Kumtähden puistossa käytetään päihteitä avoimesti 

Kumtähden-
kenttä 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Deekujen lempipaikka. Kukaan tavallinen asukas ei tätä nykyisellään käytä. 

Kumtähden-
kenttä 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Puisto ei kovin viihtyisä nykyisellään 

Kumtähden-
kenttä 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Arabianrannan matsikköä voisi siistiä, nurmikkoja ajaa useammin 
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Kumtähden-
kenttä 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Mahtavia vanhoja isoja puita 

Kumtähden-
kenttä 

25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Kumtähden-
kenttä 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Pysäkkialueelta puuttuu edelleen roska-astia. Poistettiin noin vuosi sitten kun toinen pysäkkikatos rakennettiin. Kats kui-
tenkin rikottiin? rikkoontui? kahteen kertaan jonka jälkeen se purettiin, jäljet kadussa jätettiin korjaamatta kunnolla ja 

Kumtähden-
kenttä 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Tehkää juopoille penkit jotta puiston portaita pystyisi käyttämään! 

Kustaa Adol-
fin puisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten vantaanjoki varsi on hieno pyöräretken aloituspiste 

Kustaa Adol-
fin puisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Enemmän roskiksia joen vartta lähtevien ulkoilureittien varteen. 

Kustaa Adol-
fin puisto 

15. Turvaton paikka: liikenne Liikennevalot erikohtaan. Suoraan menevää valoa ei näe bussin takaa. Olen useasti ajanut vanhoilla keltaisilla bussin 
takana. Bussi on kääntynyt Hämeentieltä oikealla Viikin suuntaan ja suoraan meneville onkin jo valot vaihtuneet... 

Kustaa Adol-
fin puisto 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

alikulkukäytävä 

Kustaa Adol-
fin puisto 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Moottoritien alittava tunneli usein sateen jälkeen tulvii. 

Kustaa Adol-
fin puisto 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Ulkoilutie menee Lahden väylän alta ja sinne kertyy sateisena aikan usein vettä. 

Kustaa Adol-
fin puisto 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Vanha jätepuhdistamo ja teollisuus 

Kustaa Adol-
fin puisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Roskakoreja jokivarren reitille jo koirankakkojen keräämisvelvoitteen vuoksi! 

Kustaa Adol-
fin puisto 

30. Paikka tai reitti, josta toivoisin 
avattavan näkymiä 

Kävelytien ja joen välinen pusikko olisi hyvä pitää aisoissa. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alue on kiva kävelylenkkikohde, on poneja aitauksessa, pienviljelyksiä ja infoa helsingin syntysijoista opasteissa. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Historiallinen alue tulee säilyttää ja sitä tulee vaalia. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ihana juoksumaasto. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukavasti hoidettu puistoaluekokonaisuus. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pala vanhaa Helsingin historiaa ja kivalla tavalla tuotu esiin ja alue hyvin hoidettu. Paikalle on hiljattain laitettu infotaulu, 
josta ilmenee vanhan kirkon löydökset. Keväisin alue on täynnä kauniita sinisiä kukkia. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kehittämisen varaa. Rauhallinen. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kesäisin alueella laiduntavat hevoset tekevät alueesta erityisen, mukava piristys näinkin lähellä kantakaupunkia. 

Kustaa Vaa- 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka lehtimetsä  
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san puisto 

Kustaa Vaa-
san puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Kirkkorinteessä on rauhallista hiljentyä 

Kustaa Vaa-
san puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Rauhaisaa 

Kustaa Vaa-
san puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Rauhallinen puisto. Historiallisesi kuitenkin niin merkittävä, että toivoisi hoitotason kohottamista. Ränsistyy. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Täällä hienosti laitettu penkit ja yllättävän rauhallinen 

Kustaa Vaa-
san puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka eikös kaupunki perustettu täällä. kaunis paikka. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Fint! Och historiskt betydelsefullt. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Helsingin alkumetrit 

Kustaa Vaa-
san puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Helsingin alkuperäisen kirkon jäänteet. Helsingin tärkein paikka. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Helsingin ensimmäisen kirkon puisto. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Helsingin juuret, voisivat näkyä enemmänkin. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Kaunis  puistomainen alue, johon jätetty sopivasti niittyä ja metsää. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Keskiaikaisen kaupungin keskus.   Mutta tästä kertoo vain yksi ainoa opastaulu. Onko arkeologiapuisto -suunnitelma hylät-
ty? 

Kustaa Vaa-
san puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Kirkon rauniot. On kiva että kirkonmaata pidetään siistinä ja kunnossa. Hiekka ja nurmikko ovat hyvät pintamateriaalit ja 
uudehko infotaulu arkeologisista löydöistä on hyvä plussa. Sandenin hautkiven kukkaistutukset voisivat olla perennoja, 

Kustaa Vaa-
san puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Koko puisto 

Kustaa Vaa-
san puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Merkittävä ja rauhallinen 

Kustaa Vaa-
san puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanha Helsinki on historiallisesti merkittävä paikka. Kaupunkisuunnittelullisesti ei kuitenkaan mikään helmi. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka vanha kirkko 

Kustaa Vaa-
san puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhat kirkon rauniot ja muistomerkit kertovat historiasta. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhinta Helsinkiä, menneisyys näkyy 

Kustaa Vaa-
san puisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Helsingin ensimmäisen kirkon puistoa ei hoideta arvoisellaan tavalla, esim. ruohoa ei kesällä leikata riittävän usein. 
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Kustaa Vaa-
san puisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Tämä ryteikkö Annalanpuron vieressä tulisi perata konkelossa olevista puista ja harventaa muutenkin niin viihtyisyys ja 
turvallisuus kohenisi. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

15. Turvaton paikka: liikenne Mikä tämä paikka on? Muistomerkki ja aukio ihan hukkamaata. Täällä ei ikinä kukaan liiku. Otetaan takas hyötykäyttöön. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Roskaa ja rakennusjätettä pusikoissa, näkyy etenkin keväällä ennen kasvuston tuloa. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Tämä ns. arkeologinen niitty alkaa kasvaa umpeen. Näkymä Kellomäeltä kohti Annalaa on ummessa. Kaupunkipuron 
laakso pitäisi pitää avoimena. Alueen vanhat tmmet ja vaahterat tulisi tietysti säilyttää, mutta raidat ja pöpeliköt poistaa al 

Kustaa Vaa-
san puisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Ryteikköä.  

Kustaa Vaa-
san puisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Täällä nähty supikoira, kettu eli pakko säilyttää ilman hoitotoimenpiteitä, ihan pieneliöiden takia 

Kustaa Vaa-
san puisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava nämäkin kävelyreitit ovat olemassa mutta aina hukkuu punainen lanka eli miten pääsen koskelasta vanhankaupungin 
puolelle ilman että tarvii isoja katuja pitkin mennä. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Pelottavan pimeä paikka. Hiippareiden lempimesta varmasti. 

Kustaa Vaa-
san puisto 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Koiranulkoiluttajille ja muillekin ylläpidetty talvireitti, kiitos! 

Kustaa Vaa-
san puisto 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Niitty on kaunis avoimena ja on avaran näköinen. Ei pidä muokata enempää. 

Kätilöopis-
tonmäki 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokai-
selle. Olen erittäin iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 

Kätilöopis-
tonmäki 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

Kätilöopis-
tonmäki 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaih-
televuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Kätilöopis-
tonmäki 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Alueen päiväkotien tärkeä lähiliikuntapaikka ja rakas metsäretkikohde, jota on neljä kunnallista päiväkotia käyttänyt sovus-
sa kolmatta vuosikymmentä. Huhut kertovat että yksityinen alueelle perustettu luonto-pk on ominut aluetta päivitt 

Kätilöopis-
tonmäki 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hyvä ulkoilureitti ja kaunis metsä 

Kätilöopis-
tonmäki 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Ihana pieni kaupunkimetsä. 

Kätilöopis-
tonmäki 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka kaunis kallio 

Kätilöopis-
tonmäki 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kaupunkimetsää ja kallioita, mainio retkikohde esimerkiksi lasten kanssa. Ajoittain epäsiisti yleiskuva, mutta lapset silti 
viihtyvät -rakennuspuita yms. runsaasti tarjolla :) 

Kätilöopis-
tonmäki 

04. Hieno maisema tai näkymä hieno paikka 

Kätilöopis-
tonmäki 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka hienot kalliot lähivirkistäytymiseen 

Kätilöopis- 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Rauhallinen kallioalue etäällä liikenteen hälinästä. 
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tonmäki 

Kätilöopis-
tonmäki 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Täällä ei ole kuin kesäteatterin aikaan melua, on rauhaa ja rauhaa! 

Kätilöopis-
tonmäki 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Metsä on ei-puistomainen ja sopii lapsille sekä ulkoiluun. Vain varovaisia toimenpiteitä. 

Kätilöopis-
tonmäki 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kalervonkadulta olisi hyvä päästä suoraan Sofianlehdonkadulle 

Kätilöopis-
tonmäki 

25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Kätilöopis-
tonmäki 

25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

Kätilöopis-
tonmäki 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Pieni mukava puisto penkkeineen ilman roska-astiaa. 

Leikkipuisto 
Intia 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaih-
televuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Leikkipuisto 
Intia 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Samaa hienoa aluetta (Kumpula, Toukola). Yhtenäinen, harmonisesti värikäs, miellyttävä.) 

Leikkipuisto 
Intia 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Tänne  pari katua ja kerrostaloja taimitarhan ja siirtolapuutarhan ympärille. Torikin tarvitaan. 

Leikkipuisto 
Intia 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hieno temmellyskenttä lapsille, jossa on vaikka mitä 

Leikkipuisto 
Intia 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hyvät aamulenkit. 

Leikkipuisto 
Intia 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Ihana vanha, osittain varjoinenkin leikkipuisto. Toimii hyvin. 

Leikkipuisto 
Intia 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Intianpuisto, lasten paras leikkipaikka alueella. Talvella luistellaan, kesällä on ulkoaltaat. Liukumäet yms. 

Leikkipuisto 
Intia 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Leikkipaikkoja eri-ikäisille lapsille, paljon tilaa, arkisin sisätilat (vessat) 

Leikkipuisto 
Intia 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Metsäinen alue 

Leikkipuisto 
Intia 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Kumpulan kartano on valtakunnallisestikin merkittävä historiakohde, samoin Florankenttä, joka on Kustaa Vaasan tien 
toisella puolella kartanoa vastapäätä ja liittyy myös kartanon historiaan. 

Leikkipuisto 
Intia 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Ympäröivien metsien kanssa yksi pääkaupunkiseudun viihtyisimmistä leikkipuistoista! 

Leikkipuisto 
Intia 

08. Paras kohtauspaikka Intian leikkipuisto 

Leikkipuisto 
Intia 

08. Paras kohtauspaikka Paras kohtauspaikka. 

Leikkipuisto 
Intia 

10. Nuorison suosima alue täällä nuorisoa ainakin välillä 
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Leikkipuisto 
Intia 

16. Turvaton paikka: muu syy Vajaavaisesti aidattu asukaspuisto, joka on muutaman metrin päässä autotiesta. Useamman lapsen kanssa ulkoillessa 
vaarallinen, koska puistossa ei ympärillä aitoja ja puistossa paljon korkeita puskia. 

Leikkipuisto 
Intia 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Leikkipuisto 
Kimmo 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kimmonpuisto on keidas alueen lapsiperheille. Sitä voisi tosin kehittää edelleen, sillä sinne mahtuisi enemmänkin toiminto-
ja, kuten leuanvetopaikka lapsiaan vahtiville iseille. 

Leikkipuisto 
Kimmo 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Leikkipuisto 
Kimmo 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kimmonpuisto hyvä puisto. Enemmän käyttöä kaiken ikäisille! 

Leikkipuisto 
Kimmo 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Upea, turvalliseksi aidattu asukaspuisto. Ainoa paikka jossa pystyy turvallisesti ja rennosti ulkoilemaan, kun perheessä 
useampi alle kouluikäinen lapsi. 

Leikkipuisto 
Kimmo 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Leikkipuistorakennukselle vievä vaunuramppi vino. 

Leikkipuisto 
Kimmo 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Todennäköisesti reitti on jo kunnossapidon piirissä, mutta saisi olla tiiviimpää, sillä huoltoajoa on runsaasti.  Huom! Kun-
nossapitoa osoittava kilpi puuttuu Ilmattarenkujan ja Vipusentien kulmasta, joten autoilijat eivät osaa poistaa autojaan 

Louhenpuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Louhenpuisto 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Louhenpuisto on mukava kävelyreitti koiran kanssa. Tosin pyöräilijät ajavat päättömän lujaa mutkaisella ja kumpuilevalla 
kevyenliikenteen väylällä. Pyöräilijöiden soisi muistavan, että kevyenliikenteen väylät eivät ole kilparatoja! 

Louhenpuisto 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Radanvarren metsikössä on hyvät ulkoilupolut ja -tiet. Puusto on vaihtelevaa, samoin muu kasvillisuus. Luonnonmukaista 
metsää! Alueella laulavat satakielet ja monet muut linnut keväällä ja kesällä. 

Louhenpuisto 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Hiidenkirnut hienossa metsässä. Luontoa ja kulttuurihistoriaa. 

Louhenpuisto 06. Historiallisesti merkittävä paikka Kallion laella on pirunkirnu. Kallioilta hienot näkymät. Kaunis luonnollinen metsä. 

Louhenpuisto 06. Historiallisesti merkittävä paikka Tuntematon paikka jopa alueen asukkaille. Vanha hiidenkirnu ja mäkihyppymäen rauniot muodostavat mielenkiintoisen 
kombinaation menneestä elemästä. 

Louhenpuisto 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Upeat valkovuokot keväällä 

Louhenpuisto 09. Alue, jossa ulkoilen eniten Radanvarren alueen puut päässeet aivan liian huonoon kuntoon, liian vanhoiksi. Suuri osa puista on suuria ja korkeita, 
lahonneita tai puolikuolleita ja siten tuulisella säällä vaarallisia kaikille kulkijoille. Joka kuukausi kaatuu iso puu ja vii 

Louhenpuisto 09. Alue, jossa ulkoilen eniten Tämä on alue, jossa lenkkeilen mieluiten, vaikkakin näin syyspimeiden aikaan se on pelottava, mutta en missään tapauk-
sessa kaipaa sinne lisävalaistusta taikka metsän harvennusta. Voin liikkua siellä päiväsaikaan. Ehdottomasti mieluinen 
paik 

Louhenpuisto 09. Alue, jossa ulkoilen eniten Ulkoilen eniten koko radanvaren mesäalueella, Louhenpuistossa, koska olen jo yli 75-vuotias enkä mielelläni kävele kau-
emmas. Täällä on muitakin ikäihmisiä, jotka pitävät Louhenpuistoa ulkoilualueenaan ja satakielten kuuntelupaikkana. 

Louhenpuisto 09. Alue, jossa ulkoilen eniten vihreä väylä Pasilasta Taivaskalliolle 

Louhenpuisto 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Joutomaa, josta on purettu talo. Saisiko tähän jotakin tilalle? Tähän voisi muutenkin rakentaa uusia pientaloja. 

Louhenpuisto 12. Roskainen ja epäsiisti paikka osan radanvarsialueesta varsin epäsiisti. Tällä alueella olevalta kentältä löytynyt usein käytettyjä huumeidenkäyttövälineitä 

Louhenpuisto 13. Rauhaton ja meluisa paikka Kova liikenne 
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Louhenpuisto 13. Rauhaton ja meluisa paikka Täällä leikkaavat ratapihan ja rautatien äänet sekä katumelu. Koko puistoalue on lähinnä hoitamatonta joutomaata. 

Louhenpuisto 14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Tuusulanväylän alikulkutunneli on usein roskainen ja töhritty. 

Louhenpuisto 15. Turvaton paikka: liikenne Koiran tai lasten kanssa ulkoillessa ei uskalla käyttää kävely/pyöräilyteitä, vaikka metsä olisi mitä parhain ulkoilualue. 
Kovaa vauhtia ajavien työmatkapyöräilijöiden kanssa ollut monta vaaratilannetta. Toivoisin erillistä, merkittyä 

Louhenpuisto 15. Turvaton paikka: liikenne pyöräilijät ja jalankukijat samoilla kaistoilla.Pyöräilijöillä todella kova vauhtu johtuen mäistä.Huono näkyvyys, 

Louhenpuisto 17. Heikko näkyvyys katualueella Käpylän aseman kävelyramppien pensaat ovat liian isoja. Aamuruuhkaaikaan satojen polkupyörien seassa on tosi ahdas-
ta! Pensaat pitäisi vaihtaa pienemmiksi tai leikata joka vuosi. Myös nokkoset päästetään kasvamaan parimetrisiksi jyrkän 
rint 

Louhenpuisto 22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Hoitamatonta joutomaata 

Louhenpuisto 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Erilliset reitit pyöräilijöille ja kävelijöille 

Louhenpuisto 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

junaradan vieressä oleva metsä on aika ryteikköä ja sinne on heitetty vanhaa rautaromua esim.junanpyörät ja junavarren 
vieressä kulkee polku,jossa erään puron kohdalla näyttää siltä,että junakiskot ja juna kaatuu joku päivä,siihen koh 

Louhenpuisto 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Koko matkan radan vieressä kulkeva puisto kaipaisi siistimistä roskista ja metsän huoltoa, yleisilmeen siistimistä. Puskia 
voisi raivata ja pyörätiellä on muutamassa kohdassa kaide, joka on rikkoutunut. 

Louhenpuisto 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

pusikoitunut ryteikkö, ei mikään aarnimetsän alku 

Louhenpuisto 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Radan varren puusto surkeassa kunnossa. Kommentti vahingossa väärään paikkaan. Puut siis liian isoja ja puolikuolleita 
ja vaarallisia. Vuosi sitten 2013 kaatui 5 isoa puuta entisen hyppyrin juurella ja olisin jäänyt alle elleivät puut olisi ka 

Louhenpuisto 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Radanvarren pyörä- ja kävelytie kulkee metsässä, josta voisi poistaa lahot ja kaatuneet puut ja risut. Se on varsinainen 
rämeikkö. 

Louhenpuisto 25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Louhenpuisto 25. Kulkuyhteys rakennettava Suorempi ja vähemmän mäkinen pyöräily-yhteys olisi kiva, ja tämä kannattaisi ottaa huomioon, jos radan vierellä muuten 
tehdään muutoksia jotka tämän sallisivat. 

Louhenpuisto 25. Kulkuyhteys rakennettava tässä jossain on alikulkutunneli, mutta unohdan aina sen olemassaolon. voisi niveltyä helpommin pohjolankadulle. tästä 
kun pääsisi kikkailemaan itsensä keskuspuistoon tai vaikka vain länsikäpylään kävelemään. 

Louhenpuisto 28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Roska-astia. 

Louhenpuisto 28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Roska-astia. 

Louhenpuisto 28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Roska-astia. 

Louhenpuisto 28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Roska-astia. 

Louhenpuisto 31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Toivottavasti säilyy rakentamattomana. 

Louhenpuisto 32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Miksi moottoritien varsilla ei ole puita? Miksi kukkivat tienvarret niitetään kun luonnonkukat ovat parhaimmillaan,antakaa 
meille kukkaniittyjä! 
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Metsätien-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart gammalt bostadsområde. 

Metsätien-
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus ja kunnossapito on toiminut menneinä lumitalvina todella huonosti. 

Nylanderin-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ainakin yksi katu ja kerrospuutaloja. 

Nylanderin-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokai-
selle. Olen erittäin iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 

Nylanderin-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis kävely- ja pyöräilyreitti. Tätä kautta pääsee Intiankadulta Töölönrantaan asti ilman valoja (Pasilan läpi ja radanvart-
ta). 

Nylanderin-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kustaa Vaasan tielle 50 rajoitus aina kehä ykköselle asti. Sitten Jakomäkeen asti 65 rajoitus. Myöhemmin bulevardi Valli-
lasta kehä kolmoselle asti. 

Nylanderin-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Luonnonläheinen reitti. 

Nylanderin-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mieltä piristävä kevyen liikenteen väylä, jossa viihtyvät niin koiranulkoiluttajat, pyöräilijät kuin lenkkeilijätkin. Kauniit ja hy-
vinhoidetut viheralueet. 

Nylanderin-
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kumpulan laakson puisto on tärkeä viheralue ja kevyen liikenteen solmukohta koko Pohjois-Helsingissä 

Nylanderin-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Ainoa niitty alueella! Löytynyt useita Etelä-Suomessa ei niin yleisiä hyönteislajeja. 

Nylanderin-
puisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka ihanat kalliot 

Nylanderin-
puisto 

04. Hieno maisema tai näkymä hienot näkymät kasvitieteelliseen puutarhaan ja siirtolapuutarhaan 

Nylanderin-
puisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Vanhaa ja uutta kulttuurimaisemaa voi ihailla kasvitieteelliseltä puutarhalta yli Vallilan laakson. Toivottavasti sitä ei turmella 
liikenneväylillä. 

Nylanderin-
puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Jotta laakso säilyisi hiljaisena, mutta palvelisi kaupunkilaisia myös liikkumiseen olisi vanhasta ratapohjasta ehdottomasti 
tehtävä Baanan kaltainen pyöräväylä Kalasatamasta Pasilaan. 

Nylanderin-
puisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka onko alueella vähän roskalaatikoita, kun kaikki heitetään maahan? 

Nylanderin-
puisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

kumpulan kampukselta alas jyrängöntielle johtava oikotiepolku on jyrkkä ja sateella mutainen. huono pyörällä ajaa mutta 
koska on lyhin reitti, sitä tulee silti paljon käytettyä. 

Nylanderin-
puisto 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Täällä on pikku hiljaa korjailtu ojitusta jo pitkään mutta laakso edelleen tulvii pahasti joka vuosi. 

Nylanderin-
puisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kumpulantaival on hyvin suosittu kevyen liikenteen reitti. Erityisesti Mäkelänrinteestä Vallilanlaaksoon jyrkässä alamäessä 
pyöräilijöiden nopeudet ovat todella suuret, vaaratilanteita varsinkin pikkulasten ja ulkoilevien koirien kanssa on 

Nylanderin-
puisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Vallilan laaksoon raideyhteys Pasilaan. 

Nylanderin-
puisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Alue Kustaa Vaasan tien ja kampuksen välissä toimii maisemallisena rajana ja henkireikänä.  Varovaiset hoitotoimenpiteet 
voisivat tehdä siitä viihtyisämmän ja nyt se tarjoaa sopivan näköesteen niin, ettei hivenen kolkko ja dominoiva kampusa 

Nylanderin- 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito- kustaa vaasan kadulta lähtevälle polulle, joka nousee mäelle, tulee saada valaistus 
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puisto toimenpiteitä 

Nylanderin-
puisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava enkö ole vain hiffannut vai miten arabianrannasta pääsee kumpulanpuiston puolelle ilman että menisi isoja katuja pitkin? 

Nylanderin-
puisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Joukkoliikennekatu on vihdoin ja viimein saatava arabiasta pasilan asemalle. kumpulan joukkoliikenteen vastustajat tulee 
karkoittaa siperiaan ja vihreiden puolue kieltää 

Nylanderin-
puisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Nylanderin-
puisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Nyt vihdoin se ratikkayhteys Arabiasta Pasilan asemalle. Ei voi olla mahdollista, että muutaman asukkaan kaupunkimökki-
kylä estää tuhansien asukkaiden jouhevan kulun alueen suurimmalle rautatieasemalle. 

Nylanderin-
puisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Poikkilinja raitiovaunulle Arabiasta Pasilaan. 

Nylanderin-
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Usein liukasta aamuisin. 

Nylanderin-
puisto 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Nylanderin-
puisto 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Hieno niitty, ainoita alueella! 

Nylanderin-
puisto 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Kumpulan historiallisen kylän ja kartanon alueen maisemaan kuuluu avoimuus. 

Nylanderin-
puisto 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Perinneniitty 

Nylanderin-
puisto 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Tienpätkä pitäisi olla huolettu Koskelantielle asti, koska sitä kulkevat monet työmatkapyöräilijät ja vanhukset liukkaillakin 
keleillä. 

Nyyrikinpuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alla gator i Kottby är helt underbara. Det finns ingen strävka som inte skulle vara vacker och historiskt värdefull. 

Nyyrikinpuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Nyyrikinpuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

Nyyrikinpuisto 06. Historiallisesti merkittävä paikka Vuoritalo on jäänyt mieleen etenkin historiallisena keikkapaikkana. 

Nyyrikinpuisto 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Hoitamaton puisto. Puita pitäisi harventaa. Edellisen kerran harvennuksen puutkin vielä korjaamatta. 

Nyyrikinpuisto 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Nyt kun tyhjä rakennuskin on palanut, tämä on todella epäsiistin näköinen kivikasoineen, sekavine puustoineen. Nuotion 
jämien perusteella täällä poltellaan iltaisin kokkoa. Tästä saisi upean puiston asukkaille, kivan koirapuiston tai oike 

Nyyrikinpuisto 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Huonokuntoinen katuosuus. 

Nyyrikinpuisto 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

todella heikkokuntoinen päällyste (koloja, murtumia) ja puhtaanapito on taas kesällä jäänyt kokonaan tekemättä 

Nyyrikinpuisto 22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Puiston puustoa pitäisi harventaa ja edellisen harvennuksen puut pitäisi viedä pois. 

Nyyrikinpuisto 22. Kunnostusta kaipaava puisto tai Tehkää jotain 



Sito oy Karttamerkinnät  
12/2014 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto 109 (194) 
 Vanhakaupungin alueen asukaskysely  
 

 

Kadunnimi Kysymys Avoin kommentti 

ranta-alue 

Nyyrikinpuisto 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Vinossa kasvavia kuusia ja puita sikin sokin puiston reunalla. Vaikea itse asiassa edes päästä tähän puistoon 

Nyyrikinpuisto 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Onnenpuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart gammalt bostadsområde. 

Onnenpuisto 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

siisti, viihstyisä puisto. 

Onnenpuisto 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Tärkeä osa kaupunkisuunnittelullisessa sommitelmassa ja tärkeää pitää hyvin hoidettuna. 

Onnenpuisto 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Ihana pieni puisto keskellä kaunista puutaloaluetta. 

Onnenpuisto 06. Historiallisesti merkittävä paikka muistomerkkejä löytyy 

Onnenpuisto 11. Vanhusten suosima alue Ne, jotka eivät jaksa kiivetä Taivaskalliolle nauttivat kesäpäivästä tässä. 

Onnenpuisto 18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Lasten leikkipuisto on aika luokattomassa kunnossa. 

Osmonlehto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukava katu, kirjasto, koulut, rauhaisa ilman paljoa liikennettä. 

Osmonlehto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

Osmonlehto 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Koululaiset rikkovat puiston istutuksia,kiipeilevät sireeneissä ja kaatavat niiden rungot ja katkovat oksia. Vielä 10 v sitten 
puistossa oli runsaasti kukkivia sireenejä sitten niistä tehtiin yksirunkoisia puita,niihin on helppo kiivetä. Kesäi 

Osmonlehto 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Osmonlehtoon kaivataan nuoria havupuita,vanhat kuuset alkavat olla iäkkäitä. Käpylä oli ennen havupuumetsää,nyt havu-
puut ovat vähemmistössä. Taimet tulee suojata tukevilla verkoilla,viereisen koulun vuoksi. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alue on kaunis ja kaupunki pitää sitä siistinä. Erityisesti liikenneympyrän kukkaistutukset ovat monen ihastus 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aukion tekee toimivaksi yhdistelmä viheraluetta ja palveluita. Kovin viihtyisä se ei vielä ole, mutta hyvällä suunnittelulla ja 
toteutuksella siinä on mahdollisuuksia paljoon. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Eri vuoden aikoina jopa Suomen kauneimmaksi kaduksi mainittu. Ajaton hieno tunnelma, inhimillinen mittakaava. Kirppik-
set keväällä, tiernapojat talvella - elävää toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Lippakioiskin pojat teki vielä huippukulttuuriteo 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hieno paikka poiketa lippakiskalle fillarilla. Toivottavasti kaupunki tajuaa jatkossakin antaa nykyisten pitäjien jatkaa kioskin 
pitoa ilman turhia kilpailutuksia tms. Stadin talous ei riipu kioskien vuokratuloista. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

kesäisin mukavan (hippimäisen) näköinen kohteaamis/ ajanviettopaikka. 

Otto Iivari 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaih-
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Meurmanin 
puisto 

aukio televuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Lippakioski on alueen sosiaalinen keskus! 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

lippakioski on kiva ja hiekkakenttä sekä kukkaistutus ja pieni polku 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Lippakioski on tuonut alueelle ihan uudenlaista eloa. Se on todella ilahduttavaa, puistosta on tullut todellinen kaupungin-
osan helmi. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Lippakioski on täydellistä kaupunkikulttuuria. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Lippakioski! 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

lippakioski. sen ympärillä kevät- ja kesäaikaan tapahtumia kuten kirppiksiä ja musiikkia. ainoa paikka käpylässä, joka ke-
rää ihmisiä spontaanisti yhteen 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Lippakioskilla on elämää ja ihmisiä. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Lippakioskin ansiosta Meurmannin puisto on ruvennut elämään. Puisto on helposti saavutettavissa ja ohikulkureittien var-
rella. Puisto ei tunnu puistolta, vaan torilta, jossa on tapahtumia ja siellä voi tavata tuttuja. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Lippakiska tuo elämää! 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Lippakiskan alue ja lippakiskan pitäjät ovat ihania! 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Otto Meurmanin puisto on tosi kiva ja viihtyisä Käpylän keskuspaikka. Lippakioski on tuonut siihen mukavaa säpinää! 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on jokaisena vuodenaikana kaunis, reunustavat puut ja värikkäät puutalot luovat suojaisan tunnelman. Rati-
kat tekevät parhaan silauksen maisemaan! 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

pohjolankatu on monien asukasyhdistysten tapahtumien paikka, juuri sellaista toimintaa joka tekee alueesta elävän ja saa 
asukkaat tutustumaan toisiinsa , luo yhteihenkeä. 
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Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Tämä aukio puistoineen on miellyttävän avara ja rauhallinen. Se lippakioskin yhteisöllisyys on totta eikä huuhaata, itekkin 
käyn puistossa reenailemassa ajoittain kavereiden kanssa, ja aina hyvin mahtuu ja ihmiset on hyväntuulisia. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Varsinkin kesäisin ihmisiä tulee piknikille ja istuskelemaan Lippakioskin luokse. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

viihtyisä ja avoin käpylän keskuspaikka, jossa mukava ja rento tunnelma 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Alueen merkittäviä kohtaamispaikka, jossa usein lippakiska yrittäjien alulle laittamia tapahtumia. Todellinen kylän yhdistäjä 
ja varsinkin kesäaikaan alueen sykkivä sydän. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Eloon herännyt lippakioski on luonut  alueesta Käpylän olohuoneen 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Käpyläläiset kokoontuvat erityisesti kesäisin aukiolle, puistoon ja lippakiskan ympärille oleskelemaan, kahville ja kirppareil-
le. Roskiksia on liian vähän/liian pienet kesällä tulevaan roskan määrään nähden. Raitiovaunupysäkki ja liike 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Lippakioski ja sen viereinen puisto ovat Käpylän ydin. Lippakioskin toiminta, musiikki ja puiston lukuisat kirppikset kesällä 
ovat parasta. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Lippakioski! 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Lippakiska ja kaikki sen ympärillä tapahtuva tekee paikasta hienon. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Lippakiska ja sen puisto! Kirppikset, kahvi ja kesä! 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Lippakiska on saanut aikaan tämän alueen heräämisen henkiin ja luonut sinne myöskin turvallisuutta. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Otto Iivari Meurmanin puisto on toimiva kohtauspaikka, koska Lippakiska on elävöittänyt nurkan. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Rento puisto, asukkaat omineet omakseen. Kioski tärkeä! Mahdollistaa spontaanin toiminnan. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Pohjolankadun vanhat lehmukset, kauniit yhtenäiset puutalot, ihmisiä kokoava ei-bisneshenkinen lippakioski, rauhallisesti 
liikkuvat raitiovaunut. 
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Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Alkuperäinen lippakioski on muistuttava tuulahdus vuosikymmenten takaa 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Lippakioski 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Kauniit istutukset uudistetussa puistossa , koko puisto hyvässä virkistyskäytössä , kaikille sukupolville. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Lippakioski kesällä! 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Lippakioskin ympäristö:   Puisto on merkittävästi uudistunut.  koko kaupunginosan kohtaamispaikka. Kaiken ikäisillä, kai-
ken näköisille. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Ehkä lippakiska paras kohtauspaikka kesällä... Alueella ei ole varsinaista toria tai kohtauspaikkaa... erityisesti koska palve-
luita on liian vähän. Kahviloita, ravintoloita, yhteistoimintatiloja liian vähän. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Hienoa, että kioski kulmalla toimii ja puistossa pidetään kirpputoreja ym. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka kesäisin paljon ihmisiä viihtyy puistossa. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka kohtaamispaikka 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka lippakioski  

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Lippakioski +++++ 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Lippakioski erityisesti kesäisin. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Lippakioski ja sen ympäristö erityisesti kesäisin 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Lippakioski on kesäisin alueen paras kahvila. Ympäröivä puisto on muutenkin mukavan porukan kansoittama, joten häiriöi-
tä ei pääse syntymäänkään. 
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Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Lippakioskilla mahtava meininki, nuorten lapsien ja vanhusten suosiossa. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Lippakioskilla on elämää ja hyvä niin! On kiva että Käpylän ja Koskelankin ympärille syntyy kohtaamispaikkoja jossa ihmi-
set viettävät aikaa. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Lippakioskin puisto toimii usein kohtauspaikkana kaveriemme keskuudessa. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Lippakioskin puistossa on hyvä viettää aikaa, ja kioskin kahvilasta saa jätskiä ja virvokkeita. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Lippakiska rulettaa. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Meurmaninpuistoon on ehkä lippakioskin elävyyden myötä syntynyt aitoa kaupunkikulttuuria, jossa ihmiset viettävät aikaa 
ja tapaavat toisiaan puistossa. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Paras Käpylän vapaamuotoinen kohtauspaikka. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Toivottavasti kaupungin ahneus ei lopeta ihmisten ehdoilla toimivaa Lippakioskin meininkiä. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Viihtyisä lippakioski kesäisin. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

10. Nuorison suosima alue nuoret viettää iltaa täällä 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

10. Nuorison suosima alue Nuoriso tuntuu viihtyvän ja musisoivan aktiivisesti lippakioskin puistossa. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

10. Nuorison suosima alue Puistosta on tullut todella mukava paikka kohtaamisille ja tapahtumille. Säästäkää lippakioski! 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

11. Vanhusten suosima alue Lähellä paljon ikäihmisten asutusta. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

olisi kiva jos tästä paikasta voisi tehdä käpylän torin. nyt se on sitä epävirallisesti. ainoa pysyvä rakenne on lippakioski. 
osan alueesta voisi kivetä jotta olisi helpompi järjestää erilaisia tapahtumia. kalusteita (penkkejä) voisi my? 
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Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Pohjolan aukion voisi tehdä paljon viihtyisämmäksi. Esim. kiertoliittymä on ankea. Puita voisi istuttaa lisää. 

Otto Iivari 
Meurmanin 
puisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

LIsää roska-astioita, tulevat kesällä yli 

Panunkallio 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

Pellervon-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

alue testi  

Pellervon-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hieno siisti Väinölänpuisto,alueella asuu paljon vanhuksia jotka istuisi viileässä/aurinkoisessa puistossa mutta puistossa 
on aivan kamalat likaiset penkit jossa on vanhusten tai muidenkin mahdoton istua koska niissä ei voi nojata penkeissä ei 

Pellervon-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukava katu, kirjasto, koulut, rauhaisa ilman paljoa liikennettä. 

Pellervon-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

Pellervon-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolagatan är en av de finaste gatorna i hela stan. 

Pellervon-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Väinölänpuisto hieno siisti puisto, puistossa on vain kamalat likaiset penkit joissa ei ole selkänojaa.Alueella asuu paljon 
vanhuksia jotka nauttisi puistosta kesäpäivinä mutta siellä ei voi istua. olen 13 vuotta seurannut ikkunastani puistos 

Pellervon-
puisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Tämä puisto on erittäin roskainen ja epäsiisti. Se on täynnä roskaa ja koiran kakkaa. Lisäksi puiston reunat toimivat epävi-
rallisena parkkipaikkana, jolle on iltaisin ja viikonloppuisin parkkeerattu luvattomasti autoja vieri viereen. Se häir 

Pellervon-
puisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Tämä puiston osa ei ole roskainen, mutta puistoalueeksi epäsiisti eikä kovin viihtyisä. Tästäkin olisi mahdollisuus tehdä 
viihtyisä paikka, jossa istuskella. 

Pellervon-
puisto 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Ränsistyneet penkit. 

Pellervon-
puisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Karjalatalon parkkipaikat eivät riitä suuremmissa tilaisuuksissa. Voisiko tähän perustaa hiekkapohjaisen vinoparkin autoille 
helpottamaan tilannetta. Käytännössä niin tapahtuu jo, mutta virallinen status puuttuu. 

Pellervon-
puisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Untamontie ja Väinölänkatu. Etenkin puhtaanapito huonoa. Myös puutaloaleiden kadut kaipaavat kunnostusta kuten Mar-
jatantie Länsi-Käpylässä, jota parhaillaan ollaan kunnostamassa? 

Pellervon-
puisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Karjalatalon edessä n ollut epäsiisti alue jo pitkään. Ehdotan, että alue kunnostetaan puistoksi ja siitä tulisi Karjalapuisto. 
Puistoon tuotaisiin isohkoja kiviä ja istutetaan puuntaiumia, jotka on tuotu menetetystä Karjalasta ja vaikka sen 

Pellervon-
puisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

ei tarpeeksi valoja 

Pellervon-
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

talvella ei kunnon kunnossapitoa 

Pellervon-
puisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Penkit voisi uusia 

Pikkukosken 
puistometsä 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

luonnonläheinen ja kiva kävelyreitti veden varrella 

Pikkukosken 
puistometsä 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hieno näköala 
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Pikkukosken 
puistometsä 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Koskelan metsissä on hyvä käydä lenkillä 

Pikkukosken 
puistometsä 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

puistoa  

Pikkukosken 
puistometsä 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hieno metsä 

Pikkukosken 
puistometsä 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka kallion päällä hieno mäntymetsä 

Pikkukosken 
puistometsä 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Koskelan metsät ovat oiva lenkkeilykohde 

Pikkukosken 
puistometsä 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Koskelan takana olevilla kallioilla ja metsissä on hauska kiipeillä ja kuljeskella. Mahtava näköala pitkälle Itä-Helsinkiin asti. 

Pikkukosken 
puistometsä 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka metsässä on mukavaa 

Pikkukosken 
puistometsä 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Rentouttava metsä alkaa lähes kotiovelta! 

Pikkukosken 
puistometsä 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Ruutimäen kallion ja metsän hienoilla metsäpoluilla on mukava kulkea. Pala historiaa löytyy täältäkin entisen varuskunnan 
ja ruutikellareiden muodossa. 

Pikkukosken 
puistometsä 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka tästä ne luontoelämykset alkavat, Vantaanjokilaakso on mahtava! 

Pikkukosken 
puistometsä 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka viihtyisä metsäinen ulkoilualue. 

Pikkukosken 
puistometsä 

04. Hieno maisema tai näkymä Hienot näkymät komeilta kallioilta. 

Pikkukosken 
puistometsä 

04. Hieno maisema tai näkymä Kallioilta upeat näkymät Itä-Helsingin ja meren suuntaan. 

Pikkukosken 
puistometsä 

04. Hieno maisema tai näkymä Koskelan kallioilta avautuu mahtavat näkymät itään 

Pikkukosken 
puistometsä 

04. Hieno maisema tai näkymä Koskelan kallioilta näkyy kauas kaupungille. 

Pikkukosken 
puistometsä 

04. Hieno maisema tai näkymä Ruutimäki ja kalliot ylipäätään kuuluvat Koskelan identiteettiin. Koskelan kallioista lauletaan Koskelan koulun omassa 
laulussa. Tämä on tärkeä lähimetsä päiväkodille ja koululle. 

Pikkukosken 
puistometsä 

04. Hieno maisema tai näkymä Upeat näköalat 

Pikkukosken 
puistometsä 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Koskelan metsästä löytyy rauhallisia paikkoja. 

Pikkukosken 
puistometsä 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Metsikössä puiden keskellä mieli lepää kaupungin kiireiden keskellä. 

Pikkukosken 
puistometsä 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka vaikkei täällä maaseudun rauhaan pääsee niin aika lähelle. siis kun lähtee kävelemään näitä polkuja pitkin vantaanjoen-
laaksoon. laaksoa on ilahduttavasti viime vuosina kunnostettu ja yksi liikkumisen kannalta tärkeä kävelytiesilta tull 

Pikkukosken 08. Paras kohtauspaikka Käpylän lippakioski 
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puistometsä 

Pikkukosken 
puistometsä 

08. Paras kohtauspaikka Lippakioskista on ollut puhetta lehdissä, ja se on oikeasti aluetta elävöittävä, yhteisöllisyyttä lisäävä paikka. Käpylässä ei 
oikeastaan ole toista ulkokahvilaa tai terassillista kahvilaa, ja nykyinen retrohenkinen versio kohtuullisine 

Pikkukosken 
puistometsä 

08. Paras kohtauspaikka Mustapekka on K-kauppa Käpylän asemalla, joka on paras paikka sattumalta kohdata tuttuja. 

Pikkukosken 
puistometsä 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvä, valaistu hiekkatie. 

Pikkukosken 
puistometsä 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Koskelan viereinen metsä ja lenkkipolut, joille lumisena talvena ilmestyy myös hiihtoladut! 

Pikkukosken 
puistometsä 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Lenkkeilen paljon pikkukosken suunnalla. Veden ja metsän ympäröimä juoksuympäristö on paras! 

Pikkukosken 
puistometsä 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Metsä ja kalliot kutsuvat usein pienten lasten kanssa 

Pikkukosken 
puistometsä 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Parasta lenkkeilyaluetta 

Pikkukosken 
puistometsä 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Tänä aamunakin kävin täällä koiran kanssa. Hyvät metsäpolut, pimeinä aamuina katulamput. Rauhallista. 

Pikkukosken 
puistometsä 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Vantaanjoenvarsi on hieno lenkki- hiihto ja pyöräilymaasto. 

Pikkukosken 
puistometsä 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Vantaanjokivarsi! Yhteydet sinne alueeltamme tärkeät! 

Pikkukosken 
puistometsä 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Koskelan kalliot ovat ihanat, mutta joka kerta silmään pistää uskomaton roskan määrä. Lähistölle kaivattaisiin ehkä 
enemmän roskiksia. 

Pikkukosken 
puistometsä 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Ns. ruutikellareiden ympäristö on täynnä romua ja jätettä. 

Pikkukosken 
puistometsä 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Voudintien bussipysäkin läheisyydessä heitellään ikävästi roskia Voudintien ja Nastolantien väliseen metsikköön. (Tätä 
harrastavat ikävä kyllä myös bussikuskit). Muutenkin Voudintiellä kulkevat heittävät roskia alamäkeen metsikkö 

Pikkukosken 
puistometsä 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

ilmanvaihtopömpeleiden ympäristö 

Pikkukosken 
puistometsä 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Töhryjä seinissä ja puissa. Lasinsirpaleita ja roskaa. 

Pikkukosken 
puistometsä 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Broken fence, can be dangerous for elderly people and children because of slope. 

Pikkukosken 
puistometsä 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

kaide rikki useasta kohtaa. 

Pikkukosken 
puistometsä 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

kääntöpaikka hunningolla 

Pikkukosken 
puistometsä 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

kaide irti voudintien päästä lähtevällä mäkisellä kävelytiellä. kaide aivan jyrkän pudotuksen reunalla. 

Pikkukosken 
puistometsä 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Myrskyläntie 16 ja 17 päässä oleva alue tulisi selkeästi katkaista liikenteeltä ja tehdä siihen vaikka puisto. 
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Pikkukosken 
puistometsä 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Myrskyläntien ja Nastolantien risteys on nykyisellään epämääräinen kääntöpaikka. Kun Veräjämäestä ei ole läpiajoa Myrs-
kyläntietä pitkin, aukion voisi saattaa vihhtyisämpään kuntoon. 

Pikkukosken 
puistometsä 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Myrskyläntien kääntöpaikka kaipaa kunnostusta Talvisin jalkakäytävää ei saa tukkia auratulla lumella 

Pikkukosken 
puistometsä 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Alueen roskaamiselle täytyisi tehdä jotain, vaikka alueen asukkaille siivoustalkoot ja lisää roskiksia kallioiden reunaan. 

Pikkukosken 
puistometsä 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Här borde vårvattnet ledas bort. Vägen har visserligen höjts, men avledningsröret är nog igenproppat. Dessutom ligger 
madrasser i skogen. De borde tas bort! 

Pikkukosken 
puistometsä 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Näkymät joelle paranisivat jos pusikoita raivattaisiin joen mollemmin puolin. Myös pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvalli-
suus paranisi mutkissa ja korkeissa paikoissa. 

Pikkukosken 
puistometsä 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Roskien pois korjaamista. 

Pikkukosken 
puistometsä 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Koskelan takaiset metsät ovat parhaita juuri tällaisina. 

Pikkukosken 
puistometsä 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Koskelan viereinen metsäalue tulisi jättää mahdollisuuksien mukaan sellaiseksi kuin se nykyään on. 

Pikkukosken 
puistometsä 

25. Kulkuyhteys rakennettava nämäkin kävelyreitit ovat olemassa mutta aina hukkuu punainen lanka eli miten pääsen koskelasta vanhankaupungin 
puolelle ilman että tarvii isoja katuja pitkin mennä. 

Pikkukosken 
puistometsä 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Lamppuja palanut reitillä. 

Pikkukosken 
puistometsä 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Roska-astioita kallioiden läheisyyteen, että siellä oleilevat jaksaisivat kantaa roskansa edes sinne, jos eivät kotiinsa asti. 

Pikkukosken 
puistometsä 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Pokvillanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Katu katkeaa keskeltä, joten autoja ei kulje tässä. Se on erittäin hyvä juttu, koska Arabiassa ei autoja tulisi ollakaan. 

Pokvillanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaih-
televuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Pokvillanin 
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Toukolan kadut menevät hienon puutaloseudun läpi. 

Pokvillanin 
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Bokvillan taas käytössä. Tämä on helmi. 

Pokvillanin 
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

rauhallinen hyvin hoidettu pieni puistoalue 

Pokvillanin 
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vehreä, hiljaisen rauhallinen ja kaunis paikka. 

Pokvillanin 
puisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Bokvillanin puistosta on upea näkymä urheilupuistoon ja Vanhankaupunginlahdelle. Puistoa hoidetaan ja ylläpidetään 
mainiosti. 

Pokvillanin 
puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Bokvilan huvila ja puisto sen ympärillä ovat mielestäni rauhallista ja hiljaista. On enemmän tuulesta ja säästä suojattu kuin 
rantapuisto.... 

Pokvillanin 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Hieno vanha rakennus entisöity ja edessä kaunis puistomaisema 
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puisto 

Pokvillanin 
puisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Rauhallinen mesta. 

Pokvillanin 
puisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Arabian tehtaanjohtajan vanha talo, ,kiva että on asukasyhdistysten käytössä nykyään, historiaa voisi vielä korostaa 

Pokvillanin 
puisto 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Bokvillan asukastalona! 

Pokvillanin 
puisto 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Bokvillanin puisto ja itse Bokvillan on hieno kohde. 

Pokvillanin 
puisto 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Kaunis kokonaisuus ja pala historiaa uuden keskellä 

Pokvillanin 
puisto 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Lintupatsasseinä ilahduttaa aina ohi kulkiessa 

Pokvillanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Bokvillan. Hieno paikka ja mukava harrastustila. 

Pokvillanin 
puisto 

08. Paras kohtauspaikka Bokvillanin kahvila! 

Pokvillanin 
puisto 

15. Turvaton paikka: liikenne Vaarallinen risteys, kun Intiankadun mäkeä tullaan kovaa vauhtia. Tarvittaisiin liikennevalot. 

Pokvillanin 
puisto 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Väärin tehdyt kaadot Bokvillanin puiston rinnettä menevällä hiekkapolulla. Vesi ei ohjaudu reunoilla oleviin kouruihin, kos-
ka ne ovat polun reunaa korkeammalla. Vesi muodostaa siksi omia purojaan ja polun hiekka valuu aina ison sateen tullen 
ved 

Pokvillanin 
puisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabiankadun pyörätie on niin huono, että sitä pitää käytännössä välttää: vastaan tulee koko ajan korkeita reunoja kun ei 
ole huolehdittu siitä että jalkakäytävän reunakiveys olisi poistettu pyörätien kohdalla. 

Pokvillanin 
puisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tällä välillä pyörätie kulkee samassa jalkakäytävän kanssa ja katkeaa usein leikkaaviin poikkikatuihin, joiden kohdalla 
reunaivi on liian korkea. Aika monessa paikassa pyörätien merkit myös puuttuvat ja reittiä joutuu arvailemaan. 

Pokvillanin 
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alue: viimeisinä runsaslumisina talvina talvikunnossapito eli lumenauraus on asuntokaduilla  hoidettu todella huonos-
ti! 

Pokvillanin 
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko Arabianrannan alueen auraus lumitalvina ollut kelvotonta. Kävelytiet lumikasojen peitossa, jolloin jalankulkija joutuu 
kävelemään huonosti auratulla ajotiellä. 

Pokvillanin 
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Liukkaat jalkakäytävät 

Pokvillanin 
puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Runsaslumisina talvina auraus on ollut alueella puutteellista 

Pyhtäänpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Oulunkyläntien puutaloalue on varsin viihtyisä ja kaunis 

Pyhtäänpuis-
to 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

kenttä ja leikkipuisto toimivat hyvin 

Pyhtäänpuis-
to 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Tärkeä puisto- Oulunkylänkenttä, hyvin hoidettu 

Pyhtäänpuis- 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka kiva pikkupuisto, jossa välillä elämää 
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to 

Pyhtäänpuis-
to 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Oulunkyläntien varrella olevat vaahterat ovat upeat! Sekä kesällä että syksyllä. 

Pyhtäänpuis-
to 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Oulunkyläntien kentän luistinrata on tärkeä palvelu. Siihen voisi tehdä tekojään. Myös leikkipaikka on tärkeä. 

Pyhtäänpuis-
to 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Urheilukenttä 

Pyhtäänpuis-
to 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Hiihtolatu alamäestä suoraan hiekoitetulle tielle. Alamäessä hiihtäjile stop-merkki. 

Pyhtäänpuis-
to 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Myrskyläntien kääntöpaikka kaipaa kunnostusta Talvisin jalkakäytävää ei saa tukkia auratulla lumella 

Pyhtäänpuis-
to 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Puistoalueen kunnostus on jäänyt kesken Myrskyläntien loppupään talojen kohdalla. Metsä/puistoalue tulisi siistiä. 

Pyhtäänpuis-
to 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Epämääräistä rytikköä ja maankaatokasoja - voisi tasoittaa pois ja siisitä vesakkoa 

Pyhtäänpuis-
to 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Hiekkakentän viereistä metsää ei ole harvennettu / hoidettu. Osa puista on myös huonossa kunnossa ja vinottain. Puut 
ovat ylipäänsäkin korkeita ja varjostavat ja vahvasti Myrskyläntien taloja. 

Pyhtäänpuis-
to 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

metsä kentältä sähkölinjalle pitäisi putsata pusikoista ja kuolleista puista 

Pyhtäänpuis-
to 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Penkki ja esim. viihtyisä istutus sopisivat kääntöpaikan viereen. 

Pyhtäänpuis-
to 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Yhteys junalle talvikunnossapitoon. 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Avara nurmialue meren ääressä palvelee monia ryhmiä. Varsinkin kesällä täällä on monelaista ja yllättävääkin toimintaa, 
kuten surffareita, laskuvarjohyppääjiä, lenkkeilijöitä, leijan lennättäjiä, luonnon ja hanhien tarkkailijoita 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Tarpeeksi vapaata tilaa liikkua. Liian vähän tosin penkkejä. 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

08. Paras kohtauspaikka Desing koirapuistolla on kiire. Sen kulmaan voi tehdä grillin kalamiehille. 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

08. Paras kohtauspaikka Lapsiperheiden kohtauspaikka, hyvät ulkoilumahdollisuudet. 

Rajasam-
paanpuisto eli 

10. Nuorison suosima alue Ahkerassa käytössä oleva liikuntapuisto, aamusta iltaan 
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Arabian lii-
kuntapuisto 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

10. Nuorison suosima alue Koriskentän läheisyydessä on usein nuorisoa. 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

10. Nuorison suosima alue Nuorisotalo ja koulun liepeet 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

10. Nuorison suosima alue Olettaisin että liikuntapuisto vetää 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Joskus melua, mutta itseäni ei häiritse. 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

15. Turvaton paikka: liikenne taloyhtiöiden parkkipaikkojen läpi on vilkas polkupyöräliikenne. virallinen polkupyörätie tekee mutkan, jota harva pyöräilija 
kunnoittaa ja pyöräily tapahtuu taloyhtiön parkkipaikkojen läpi 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabianrannan katualueella on koko ajan joku este edessä, on rotvallia tai kävelytiekatkeaa kesken esim. parkkipaikkaan 
tai porrasaskelmiin ja jatkuu ihan jossain muualla. Rantareitti on toki esteettömämpi, mutta itse kuljin vauvanvaunujen 
kanssa 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

asfaltti on erittäin huonossa kunnossa, kumpuilee ja rakoilee 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva 
niitä käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Paikoin vaikea kulkea pyörällä; ei ole selvää missä laillinen reitti kulkee. Ajorata tuntuu välillä selkeämmältä. 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

asfaltti rakoilee ja kävelytie lähinnä muistuttaa maastovaellusta 
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Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Romahtanut kevyen liikenteen raitti 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Routimisen (?) jäljiltä kävelytie on oikeastaan käyttökelvoton pyörällä, vaunuilla, pyörätuolilla 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Erittäin mukava ja suosittu puisto ja tenniskentät. Tänä kesänä kahden kentän viereen tuli kolmaskin tenniskenttä. Var-
masti vastaa tarpeeseen, mutta samalla poistui verkot eri kenttien väliltä. Pelaaminen muuttunut sekavaksi kun pallot lent 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tällä alueella reitit päättyvät oudosti. Esim. pyörällä ajaessa päätyy yhtäkkiä umpikujaan. Tulisi linjata ja ohjata yksi toimi-
va reitti Arabianpolulta rantaan. Nyt polkuja ja reittejä on useita mutta ei selviä mikä niistä päätyy ra 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alue: viimeisinä runsaslumisina talvina talvikunnossapito eli lumenauraus on asuntokaduilla  hoidettu todella huonos-
ti! 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Runsaslumisina talvina auraus on ollut alueella puutteellista 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Koko Arabianrantaan lisää penkkejä 

Rajasam-
paanpuisto eli 
Arabian lii-
kuntapuisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Lisää puistokuntoilutankoja 

Rauninkallio 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Koko tämä alue on rauhallista ja hiljaista puutaloseutua. Talojen välissä kulkiessa rauhoittuu itsekin. 
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Saksanmäki 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokai-
selle. Olen erittäin iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 

Saksanmäki 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu on pienine liikkeineen ja putiikkeineen mukava, viihtyisä ja toimiva katu. 

Saksanmäki 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kumpulantaival - supersuosittu seudullinen kevyen liikenteen väylä. Puistoa ja kauniita puutarhoja ja viljelypalstoja mo-
lemmin puolin taivalta. Vuodenaikojen vaihtelu hienosti näkyvissä. 

Saksanmäki 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingovägen saknar motstycke i Helsingfors. 

Saksanmäki 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mieltä piristävä kevyen liikenteen väylä, jossa viihtyvät niin koiranulkoiluttajat, pyöräilijät kuin lenkkeilijätkin. Kauniit ja hy-
vinhoidetut viheralueet. 

Saksanmäki 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Rauhallinen ja viihtyisä katu. Läpikulkuliikennettä ajoittain aika paljon. 

Saksanmäki 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Samaa hienoa aluetta (Kumpula, Toukola). Yhtenäinen, harmonisesti värikäs, miellyttävä.) 

Saksanmäki 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä katu. Muuntuu myös asukkaiden käyttöön kirppiskaduksi aika-ajoin. 

Saksanmäki 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä keikkipuisto, auringonottajien ja lapsiperheiden suosiossa kesäisin. Leikkiin tarvittaisiin ehkä lisää vempaimia. 

Saksanmäki 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Saksan saari, pikkupuistopläntti ja lasten leikkipuisto, viihtyisä ja turvallinen, mieluisa lasten leikkipaikka 

Saksanmäki 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kumpulantaival on hyvin suosittu kevyen liikenteen reitti. Erityisesti Mäkelänrinteestä Vallilanlaaksoon jyrkässä alamäessä 
pyöräilijöiden nopeudet ovat todella suuret, vaaratilanteita varsinkin pikkulasten ja ulkoilevien koirien kanssa on 

Saksanmäki 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus talvisin retuperällä. Useimmiten katualueiden kunnossapito asukkaiden vastuulla ja vain yksi kaista käytössä. 

Saksanmäki 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on asuntokaduksi melko paljon liikennöity. Erityisesti aamu- ja iltaruuhkat auraamattomalla kadulla ovat aivan 
kestämättömiä. 

Saksanmäki 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on lumisina talvina ollut järkyttävän huonossa kunnossa 

Saksanmäki 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Talvisin Limingantie on todella huonossa kunnossa. Aurausta tehdään harvoin ja lumikasoja ei poisteta, jolloin asukkaat 
joutuvat itse kolaamaan lumia omille pihoilleen. Autopaikat tällöin ovat myös todella harvassa ja autoilu vaikeutuu tiellä, 

Sofianleh-
donpuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Perennepuiston halkaisevan tien suunta kai muistuma 50-luvulta. Se menee suuntaan, jota kukaan ei kulje ja päättyy 
aitaan puiden takana. Se pitäisi kääntää kulkemaan kuusikujalle. Nyt ihmiset kävelee puiston läpi ruohikon ja istutusten 
poikk 

Sofianleh-
donpuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Joukkoliikennekatu on vihdoin ja viimein saatava arabiasta pasilan asemalle. kumpulan joukkoliikenteen vastustajat tulee 
karkoittaa siperiaan ja vihreiden puolue kieltää 

Sofianleh-
donpuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

Taivaskallio 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

historia  

Taivaskallio 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 
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Taivaskallio 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaih-
televuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Taivaskallio 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolanaukio: hvyä puisto, mainio kahvilakioski ja tapahtumia kesäisin. Ykkönen takaisin toimintaan myös lauantaisin! 

Taivaskallio 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Taivaskallio: hyvin hoidettu puistomainen ja historiallinen paikka josta kauniit maisemat ympäri Helsinkiä. Siellä on vapaus 
liikkua ja nauttia luonnosta. Ehdottomasti Käpylän parhaita paikkoja! 

Taivaskallio 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Taivaskallion alue on todella viihtyisä ja ihastuttava paikka ulkoilla. Kallion päältä aukeaa myös kauniit näkymät. Kesäai-
kaan siellä vietetään paljon aikaa ja ajoittain tämä näkyy roskaisuutena. 

Taivaskallio 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart gammalt bostadsområde. 

Taivaskallio 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Vehreyttä!  

Taivaskallio 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hienoa että taivaskallio on saatu säästymään vapaana rakennuksista, toivottavasti jää myös jälkipolville hieno kalliopuisto. 

Taivaskallio 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hienot maisemat, rauhallista. 

Taivaskallio 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hyvin hoidettu puistoalue, jossa paljon nähtävää ja esimerkiksi yllättävän monipuolinen linnusto. 

Taivaskallio 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Junaradan viereiset metsät ovat hyviä lenkkeilyalueita 

Taivaskallio 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kaunis ja viihtyisä alue, josta kauniit näkymät moneen suuntaan. 

Taivaskallio 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

kaunista ja rauhallista 

Taivaskallio 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Koirat kiittävät täytetystä vesialtaasta! :) 

Taivaskallio 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

mukava kävelyretkipaikka 

Taivaskallio 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Rento paikka lippakiskalla. 

Taivaskallio 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

taivaskallio myös hieno puisto kokonaisuudessaan 

Taivaskallio 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Taivaskallio on kesäisin rauhallinen ja kaunis paikka viettää aikaa ja nauttia kesästä! Toisaalta julkinen wc alueen lähetty-
villä voisi tehdä siitä viihtyisämmän. 

Taivaskallio 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Taivaskallio on puistona poikkeuksellisen monipuolinen: historialliset muistomerkit, avara näköala, luonnontilaista metsää, 
monipuolista liikuntaa mahdollistava, lammen rannalla viihtyisä oleskelupaikka. Sen arvo korostuu, kun ympäristöön on 

Taivaskallio 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Taivaskallio on sekä historiallinen paikka että Helsingin korkein luonnomäki. 

Taivaskallio 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Taivaskallio on taivaallinen levähdys-retki-ja rentoutumispaikka lähellä kaupungin keskustaa. 

Taivaskallio 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta- Taivaskalliolla on historiallinen arvo ja on aivan uskomattoman hieno paikka ulkoiluun niin yksin, koiran kanssa kuin ystä-
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alue vienkin kanssa. Kesäisin on ihana istua kalliolla kutomassa sukkaa tai lukemassa ja ihastelemassa luonnon ääniä ja nä-
keeh? 

Taivaskallio 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Alueella paljon lintuja, vanha metsä alue jossa viihtyy erilajeja 

Taivaskallio 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Helsingin huipulla. 

Taivaskallio 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hieno paikka 

Taivaskallio 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Junaradan metsät ovat hyviä lennkeilyyn 

Taivaskallio 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka kaunista luontoa 

Taivaskallio 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Metsä ja kalliot tuovat kivan lisän Käpylän ulekoilureitteihin. 

Taivaskallio 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Taivaskallio on Käpylän helmi. Tänä kesänä vähän huonolla hoidolla ollut, heinät kasvoivat ympäriinsä ja vain pientä nur-
mialuetta vaikutettiin ylläpidettävän. Todella ihana ulkoilualue. Lähipolut on myös valaistu mistä plussaa. 

Taivaskallio 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Taivaskallio on loistava ulkoilupaikka. Paikkaa pidetään hyvin yllä 

Taivaskallio 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Taivaskallio on mahtava paikka ja sieltä näkee aika kauas. Älkää vain pilatko sitä rakentamalla! 

Taivaskallio 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Taivaskallio on paras ulkoilualue luontoineen. 

Taivaskallio 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka taivaskallio,mahtava paikka 

Taivaskallio 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Taivaskallio. 

Taivaskallio 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Taivaskalliolta hyvät näkymät 

Taivaskallio 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Taivaskallion puisto tarjoaa mukavan luontoympäristön 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Edellee Taivaskallio josta näkyy kauas. Ennen näkyi kauemmaksikin kun ei ollut niin paljon suuria rakennuksia ja puut ovat 
kasvaneet. 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Ei liene yllätys? 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Hieno paikka! 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Hienot maisemat ja rauhallinen autoton tila. 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Hienot maisemat kauas eri puolille Helsinkiin. 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Kaupungin korkeimpia kallioita 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Taivaskallio ja sen seudut kokonaisuudessaan 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Taivaskallio on Helsingin korkkein luonnonmäki, ja sieltä avautuu näkymät mm. kohti Pasilaa 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Taivaskallio on Käpylän vuoristo. 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Taivaskallio on sekä historiallisesti merkittävä, tärkeä ulkoilualue että mieletön näköalapaikka 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Taivaskallio. 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Taivaskalliolla on yksi Helsingin parhaista auringonlaskuista. 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Taivaskalliolla silmä lepää. Harmi että  jotkut roskaavat ja sotkevat paikkoja. 
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Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Taivaskalliolta näkee kaikkiin ilmansuuntiin kaupungin yli. 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Taivaskalliolta näkee kauas ja saa rauhassa ihmetellä Helsinkiä. Upea paikka, pitäkää se sellaisena. 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Taivaskalliolta on kaunis maisema ja paikka on myös merkitykseltään Suomelle historiallinen 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Taivaskallion huippu , parhaita maisemia kaikkina vuodenaikoina. 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Upea maisema, erityisesti ruska-aikana! Tuntuu, kuin olisi todella kaukana kaupungista, vaikka seisoo aivan Tuusulan-
väylän lähellä. 

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä Upea!  

Taivaskallio 04. Hieno maisema tai näkymä upeat maisemat 

Taivaskallio 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Etenkin arki-iltaisin Taivaskallio on erittäin rauhallinen paikka, jossa voi kokea myös kaupungin historian läsnäolon 

Taivaskallio 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Hieno paikka hiljentymiseen. Komeat näkymät ympäri Helsinkiä. 

Taivaskallio 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Hieno paikka! 

Taivaskallio 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka niin hiljainen kun nyt Hesssa voi olla:) 

Taivaskallio 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka rauhallinen paikka, josta mukavat väljät näkymät 

Taivaskallio 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka RAUHALLISTA 

Taivaskallio 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Taivaskallio - Helsingin korkeimpia paikkoja. Upeat näkymät kohti taivasta. Sota-ajan muistomerkkejä käpyläläisilten hsito-
riasta. 

Taivaskallio 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Taivaskallio on myös miellyttävän rauhallinen, kun autoja ja harvoin paljon ihmisiäkään on lähistöllä. 

Taivaskallio 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Taivaskallio. 

Taivaskallio 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Taivaskallio. Hieno paikka. Ei rakentamistä tälle alueelle!! 

Taivaskallio 06. Historiallisesti merkittävä paikka 2. maailmansodan historiaa 

Taivaskallio 06. Historiallisesti merkittävä paikka asekin paikallaan. 

Taivaskallio 06. Historiallisesti merkittävä paikka Ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaisia linnoituksia ja luola. 

Taivaskallio 06. Historiallisesti merkittävä paikka Helsinkiä puolustettiin pommituksilta Taivaskallion ilmatorjuntatykeillä, jotka löytyvät yhä sijoiltaan 

Taivaskallio 06. Historiallisesti merkittävä paikka Historiaa.  

Taivaskallio 06. Historiallisesti merkittävä paikka Itsenäisyyden kannalta tärkeä paikka 

Taivaskallio 06. Historiallisesti merkittävä paikka Keskeinen paikka edellisten sotien Helsingin ilmapuolustuksessa. 

Taivaskallio 06. Historiallisesti merkittävä paikka Koko alue: Käpylä, Kumpula, Koskela ja  Vanhankaupunginkoski on historiallisesti merkittävä. 

Taivaskallio 06. Historiallisesti merkittävä paikka Koko Taivaskallion alue ehdottomasti suojeltava historiansa sekä hienojen maisemien vuoksi. 

Taivaskallio 06. Historiallisesti merkittävä paikka Sotahistoriaa. 

Taivaskallio 06. Historiallisesti merkittävä paikka Sotahistoriallisena kohteena kiinnostava. 

Taivaskallio 06. Historiallisesti merkittävä paikka Taivaskallio. 
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Taivaskallio 06. Historiallisesti merkittävä paikka Taivaskalliolla on myös merkittävä historiallinen merkitys. 

Taivaskallio 06. Historiallisesti merkittävä paikka Taivaskalliolla toteutuu kaikki  kohdat 2.-7. Vaikka se ei sellaisenaan seurakunnan nimeksi kirkonväelle kelvannutkaan, 
niin tule se säilyttää ennallaan rakentamatta. Siisteyteen ja penkkeihin yms. toki on syytä panostaa ja esim. liikunta välin 

Taivaskallio 06. Historiallisesti merkittävä paikka Taivaskallion museoidut tykit. 

Taivaskallio 06. Historiallisesti merkittävä paikka Taivaskallion vanhat tykistöpaikat. 

Taivaskallio 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Kaikin puolin hieno metsäalue, loistavat näkymät yli kaupungin jne. 

Taivaskallio 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Taivaskallio 

Taivaskallio 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Taivaskallio 

Taivaskallio 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Taivaskallio on sekä historiallinen että luonnoltaan merkittävä ja kaunis paikka 

Taivaskallio 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Taivaskallio on todellinen helmi. 

Taivaskallio 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

toivottavasti nämä metsäalueet säilyvät. Käpylään on rakennettu jo liikaakin. 

Taivaskallio 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

upea paikka 

Taivaskallio 09. Alue, jossa ulkoilen eniten HTaivaskallio on hyvä lenkkikohde, syke nousee. 

Taivaskallio 09. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvä reitti koiran kanssa ulkoiluun! 

Taivaskallio 09. Alue, jossa ulkoilen eniten liikun paljon taivaskallion metsäalueella josta pääsee joka suuntaa metsäistä reittiä, keskuspuistoon, Pirkkolaanjne 

Taivaskallio 09. Alue, jossa ulkoilen eniten Lähipuistoni/metsäni. 

Taivaskallio 09. Alue, jossa ulkoilen eniten näköala  

Taivaskallio 09. Alue, jossa ulkoilen eniten riittävän iso ulkoilualue liikuntaan ja perheen kanssa retkeilyyn 

Taivaskallio 09. Alue, jossa ulkoilen eniten Taiskille on kiva mennä! 

Taivaskallio 09. Alue, jossa ulkoilen eniten taivaskallio on ihana paikka ja siellä kulkee kävelyreittejä. korkeuseroja on tarpeeksi reippailun kannalta. lähin ulkoilupaik-
ka kotoani. kun on aikaa, reitti jatkuu pikkukoskelle ja vantaanjoenlaaksoon. sinne on täältä kohtuullisen hyvät yht 

Taivaskallio 09. Alue, jossa ulkoilen eniten Taivaskallio. 

Taivaskallio 09. Alue, jossa ulkoilen eniten taivaskallion alue on suosikki ulkoilualueeni,jossa olemme myös poikani kanssa ulkoilleet vuosia,pieniä poikia kiinnostaa 
kaatuneet puut ja isot kivet joitten päällä kävellä 

Taivaskallio 09. Alue, jossa ulkoilen eniten Ulkoilen eniten Koskela-Käpylä-Oulunkylä akselilla 

Taivaskallio 10. Nuorison suosima alue Alepalla ja talon takana huumeruiskuja, sellaista toimintaa näillä nurkilla. 

Taivaskallio 12. Roskainen ja epäsiisti paikka ajoittain  

Taivaskallio 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Juhlijat jättävät Taivaskallion ajoittain todella roskaiseen kuntoon. Kiitos, että kaupunki korjaa jälet tosi hyvin! 
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Taivaskallio 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Koko Taivaskallion alueella on ajoittain todella paljon roskia, etenkin metsässä. 

Taivaskallio 12. Roskainen ja epäsiisti paikka niin no nythän tämä epäkohtasivu tulikin... taivaskallio on valitettavasti erilaisten kemujen kuten uudenvuoden ja vapun 
jälkeen täynnä roskia etupäässä nuorison juhlimisen jäljiltä. jotenkin ajattelen, että ei ole kaupungin velvollisuus 

Taivaskallio 12. Roskainen ja epäsiisti paikka paljon roskia kesäisten iltojen jäljiltä.Lisää roskiksia. 

Taivaskallio 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Taivaskallio on usein roskainen: kertakäyttögrillejä, kaljapulloja ja -tölkkejä. 

Taivaskallio 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Taivaskallion bunkkerit ovat täynnä jätteitä 

Taivaskallio 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Tämä metsäalue on erittäin roskainen ja epäsiisti, täynnä törkyä. 

Taivaskallio 12. Roskainen ja epäsiisti paikka Valitettava havainto kesältä 2014 - Taivaskallion puskista on tullut ulkolaisten romanien leirikeskus, jossa puskista löytyy 
roskapusseja ja toisia käytetään vessoina. Myös huumeneuloja alueella. 

Taivaskallio 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Tähän valuu vettä jatkuvasti. Pyörätie asfaltoitiin pari vuotta sitten uudestaan, jonka jälkeen vesi on keräytynyt pyörätielle 
puuttuvan salaojan vuoksi. Ennen asfaltointia vesi pääsi valumaan pyörätien toiselle puolelle. 

Taivaskallio 22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Taivaskalliosta voisi saada erittäin mahtavan puiston pienellä lisäkunnostuksella ja siivoamisella. Sinne tarvittaisiin myös 
enemmän alueen historiasta kertovia tauluja tms. muistomerkkejä. 

Taivaskallio 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

ODOTTAA METSÄNHOITOA 

Taivaskallio 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Olisi toivottavaa, että ihmisten jätökset ja roskat siivottaisiin Taivaskallionpuolella länsipuolella olevalta metsäalueelta. 
Lisää roskiksia sinne! 

Taivaskallio 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Roska-astioita ihmisten suosimille kaljottelupaikoille. Metsissä ja kallioilla tulee olla mukava kulkea myös sen jälkeen kun 
jengi on viettänyt mukavan illan siellä. 

Taivaskallio 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Taivaskallion alaosa, Kuutamotien alkupäästä ja ruotsinkielisen vanhainkodin takaa alkava Taivaskallio on ollut hoitamatta 
jo kymmeniä vuosia. Olemme asuneet täällä 30 vuotta, eikä ko. metsää ja kallioaluetta ole ollenkaan sinä aikana hoid 

Taivaskallio 23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

taivaskalliota voisi vähän raivata 

Taivaskallio 24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Aina parempi jos metsä saa olla metsänä. Tämä ei ole kuitenkaan yhtä tärkeä minulle kuin nuo koskelantien kalliot. 

Taivaskallio 24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Luonnonsuojeltava metsäalue. 

Taivaskallio 24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Taivaskallio on jätettävä rauhaan! 

Taivaskallio 24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Taivaskallion metsä kokonaisuudessaan olisi säilytettävä mahdollisimman luonnontilaisena. 

Taivaskallio 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus ja kunnossapito on toiminut menneinä lumitalvina todella huonosti. 

Taivaskallio 28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Roska-astia. 

Taivaskallio 28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Taivasakalliolla oleilee kauniina kesäpäivinä varsin paljon porukkaa. Roska-astioita pitää saada lisää ja niiden tulee olla 
suurempia jotta kaikki roskat mahtuvat niihin. Lisäksi voisi perustaa kierrätyspisteitä pulloille ja tölkeille jott 

Taivaskallio 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Taivaskalliolle vievät portaat ammattikoulua lähes vastapäätä olisi saatava talvikunnostuksen piiriin. 
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Tapio Wirkka-
lan puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hieno puistp. Tosin lamput heti sammuksissa eikä kukaan korjaa. Jalkakäytävä puiston kohdalla talvisin auraamatta. 

Tapio Wirkka-
lan puisto 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Yodella erikoinen 

Tapio Wirkka-
lan puisto 

17. Heikko näkyvyys katualueella Pensaat puut ja harmaakaappi sekä autopaikat risteysalueella. Kesällä varsinkin näkyvyys risteyksessä heikko oikealle, 
kun Gunnel Nymaninkadun suunnalta kävelee Arabiankadulle 

Tapio Wirkka-
lan puisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva 
niitä käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Tapio Wirkka-
lan puisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Jalkakäytävä auraamatta. Kuljettava P-alueen läpi koska varsinaisen kadun varressa ei ole jalkakäytävää toisella puolella 
ja arabian tehtaan puolellakin aina auraamatta. 

Tapio Wirkka-
lan puisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Paikoin vaikea kulkea pyörällä; ei ole selvää missä laillinen reitti kulkee. Ajorata tuntuu välillä selkeämmältä. 

Tapio Wirkka-
lan puisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Epäonnistunut puisto tulee purkaa. Surrealistinen näkymä. Oli kallis rakentaa ja vielä kalliimpi ylläpitää. Kukaan ei viihdy 
siellä. Tilalle halpa ja toimiva puisto lapsille ja aikuisille. Tapio Wirkkala kääntyisi haudassaan jos tietäisi t 

Tapio Wirkka-
lan puisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Tapio Wirkka-
lan puisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Runsaslumisina talvina auraus on ollut alueella puutteellista 

Toukolan 
rantapuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan loistava alue! Avoin, raikas, tapahtumarikas! Itse asiassa sellaisenaan se on hyvä, kun tässä kasvaa puut aikanaan 
isoiksi, voi olla että sen avoimuus hieman vähenee. 

Toukolan 
rantapuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Arabian Rantapuisto olisi hieno paikka ilman valkoposkihanhia. Nythän siellä ei pysty kävelemään piknikeistä tms puhu-
mattakaan. Eikö asialle voi tehdä todellakaan mitään? Sinne tarvittaisiin myös nuorisaktiviteettejä, skeittipuistoa yms. 

Toukolan 
rantapuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Avara nurmialue meren ääressä palvelee monia ryhmiä. Varsinkin kesällä täällä on monelaista ja yllättävääkin toimintaa, 
kuten surffareita, laskuvarjohyppääjiä, lenkkeilijöitä, leijan lennättäjiä, luonnon ja hanhien tarkkailijoita 

Toukolan 
rantapuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Brysselinkadun ja Lontoonkatujen päästä ranyaan päin, viheraukoi, heinällä ja mudalla, olisiko mahdollista istuttaa paljon 
koivuja tai pensaita ? Samaan suuntaan veneen säilytyspaikoille, mitä on suunnitteilla ? 

Toukolan 
rantapuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

hyvin hoidettu, kiva ulkoilureitti 

Toukolan 
rantapuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

luonnonläheinen ja kiva kävelyreitti veden varrella 

Toukolan 
rantapuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ranta-alue tulee säilyttää ja pitää kunnossa. Valkoposkihanhista pitäisi päästä eroon. 

Toukolan 
rantapuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Rantaan lämmin vesibussiterminaali. Nopea yhteys kantakaupunkiin ja saarille. 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Avarat näkymät ja hyvin hoidettu rantapuisto 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hieno näkymä meren lahdelle ja pieniin saariin. Talvella kiva jävellä jään päällä 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hieno ulkoilualue kesällä ja talvella. Kesäkäyttöä alkaneet merkittävästi valkoposkihanhet. 

Toukolan 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta- Hieno, mutta olisi mahdollisuudet vielä parempaan. 
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rantapuisto alue 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hienosti toteutettu ranta ja hyvin hoidettu. Mukavaa, että kevyen liikennereittejä on sen kaksi rinnakkain, jolloin voi kävellä 
rauhassa ja pyöräilijät voivat ajaa vauhdilla. 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hyvä rantapuisto 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Ihana ranta-alue, josta pidetään hyvää huolta. Erittäin siisti. Tulevaisuudessa toivoisin tänne hieman parempaa valaistusta 
sekä ranta-alueen elävöinti alueita. Nyt joku ystävällinen on tuonut pienen pöydän, tuolit sekä kukkavaasin pöy 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Ihana rentoutava rantapaikka. Toivoisin kovasti, että ylläpidetään tätä luonnonllista puisto-aluetta Kyläsaaren/Toukolan 
rantapuistossa. 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kaunis paikka juosta ja kävellä. 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kesäisin tulee laskuvarjohyppyjä tänne, talvella viilettävät jäällä purjeineen 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kiva lenkkeillä. 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Koko Arabian ranta-alue on upea ja toimiva! 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Koko laaja rantapuisto on niin ulkoilijan kuin hiljaisuuden etsijän/ luonnon tarkkailijan unelmapaikka. Jossain paikassa voisi 
olla aikuisille tarkoitettuja kuntoiluvälineitä. Nyt niitä on lapsille, eikä juuri kukaan käytä niitä. 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Koko ranta hieno paikka kävellä ja pyöräillä 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Laaja Arabianrannan rantapuisto on varsinkin kesällä oiva piknik, oleskelu ja virkistäytymispaikka. Meri ja laajat nurmikot 
tekevät siitä viihtyisän. 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Laaja Arabianrannan rantapuisto on varsinkin kesällä oiva piknik, oleskelu ja virkistäytymispaikka. Meri ja laajat nurmikot 
tekevät siitä viihtyisän. 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Mahtava rantaviiva, toivoisin siihen vielä pikkupikku uimarannan. 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Ranta-alueen nurmialue oli kesällä huonosti hoidettu. Liikaa rehottavaa kasvua. Asia mille ei tietenkään ilmeisesti voi mi-
tään niin liikaa hanhien ulostetta ja itse hanhia 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Rantapuisto on hieno ja kauniisti toteutettu. Siellä on ihana reippailla, viettää aikaa ja nauttia merestä. Se on loistopaikka 
niin meille vanhuksille kuin lastenlapsille. Rantapuisto on kiva paikka myös talvella. On hienoa, että latuja ylläpi 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Rantapuisto on kokonaisuudessaan hyvin viihtyisa. Tosin hieman pienempikin alue olisi riittanyt, jolloin olisi voitu rakentaa 
hieman lisaa asuntoja. 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Rantapuisto on vielä hieman kesken, mutta toimii loistavasti. Kiitos upeasta puistosta. Puisto on riittävän suuri ja rannan 
suuntainen. Toivottavasti puisto jatkuu myös kalasataman suuntaan. 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Tilaa, avaruutta, meri ja nurmialueet. Aivan mahtava alue, tilaa ajatella ja touhuta :) 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Toivon kävelyteille talvikunnossapitoa! 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Toukolan rantapuisto on hieno kokonaisuus, joka ei ole liian suunnitellun puiston kaltainen, vaan siinä on merenrantaniityn 
tuntua. Hienoa! 
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Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Toukolan rantapuistossa on mukava kävellä ja ulkoilla. Meri lähellä ja hyvin suunnitellut kulkureitit sekä maastot. 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Tämä on hieno paikka! Olisi hienoa, jos tässä olisi enemmän istumapankkeja (rantapolun varrella), jossa voisi rauhassa 
lukea kirja tai muuten vaan nauttia hienosta maisemasta. Kiitos! 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Tästä alkaa ihana rantareitti. 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Upea!  

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vackert med öppna vyer och fin strand. Här kunde finnas mera aktiviteter som frisbeegolf, utespel mm. Kanske ett kafe? 

Toukolan 
rantapuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vanhankaupunginlahden rannassa on hyvin hoidettu kävely- ja pyörätie. Talot on rakennettu viisaasti kauemmaksi. 

Toukolan 
rantapuisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kyläsaari on tietysti täyttömaana täysin keinotekoinen luontoympäristö. Vapaasti rehottavana se tarjoaa kuitenkin suojaa 
monille eläimille, niin nelijalkaisille kuin linnuillekin. Tällainenkin biotooppi olisi hyvä alueella säilyttää. 

Toukolan 
rantapuisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Luonnollista rantaa on mielestäni tärkeä ylläpitää. Lapsetkin tykkävät siitä kovasti. 

Toukolan 
rantapuisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Mahtavat tyrnipensaat. 

Toukolan 
rantapuisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka meri, linnut,ulkoilualue 

Toukolan 
rantapuisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Syksyisin valkoposkihanhien poismuutto tekee Arabian rannasta erityisen paikan. Hanhia on aina vaan enemmän ja 
enemmän. Muuten tylsä ja liian valmiiksi rakennettu ranta muuttuu mielenkiintoiseksi hanhien takia. 

Toukolan 
rantapuisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Tarkoitin siis tätä paikkaa. :D  Eli mahtavat tyrnipensaat. 

Toukolan 
rantapuisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Vuodenaikojen vaihtelu ja monet lintulajit näkyvät ratapuistossa. 

Toukolan 
rantapuisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Yllättävän monipuolinen sudenkorentolajisto! 

Toukolan 
rantapuisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Aamuisin sumuisia tai pastellisia auringonnousuja. Työhön pyöräillessä tämä ranta aloituspaikkana tuo kauneuden tunteen 
koko päivään. 

Toukolan 
rantapuisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Ikkunastani näkyy rantapuisto ja meri. 

Toukolan 
rantapuisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Meri on mukava näkymänä 

Toukolan 
rantapuisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Rantataloista erityisen hinot maisemat ja näkymät kaikkina vuodenaikoina. 

Toukolan 
rantapuisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Rantataloista erityisen hinot maisemat ja näkymät kaikkina vuodenaikoina. 

Toukolan 
rantapuisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Tämä on hieno paikka! Olisi hienoa, jos tässä olisi enemmän istumapankkeja (rantapolun varrella), jossa voisi rauhassa 
lukea kirja tai muuten vaan nauttia hienosta maisemasta. Kiitos! 

Toukolan 04. Hieno maisema tai näkymä Tämä on hieno paikka! Olisi hienoa, jos tässä olisi enemmän istumapankkeja (rantapolun varrella), jossa voisi rauhassa 
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rantapuisto lukea kirja tai muuten vaan nauttia hienosta maisemasta. Kiitos! 

Toukolan 
rantapuisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Tämä on hieno paikka! Olisi hienoa, jos tässä olisi enemmän istumapankkeja (rantapolun varrella), jossa voisi rauhassa 
lukea kirja tai muuten vaan nauttia hienosta maisemasta. Kiitos! 

Toukolan 
rantapuisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Samainen rantapuisto. 

Toukolan 
rantapuisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Vaikka ollaan näin lähellä kaupungin keskustaa, niin luonto on laajasti käytettävissä suoraan kotiovelta. 

Toukolan 
rantapuisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Vaikka ollaan näin lähellä kaupungin keskustaa, niin luonto on laajasti käytettävissä suoraan kotiovelta. 

Toukolan 
rantapuisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Helsingin syntysijoilla ollaan. 

Toukolan 
rantapuisto 

08. Paras kohtauspaikka Puisto- lastenperheille hyvä kohtamispaikka! 

Toukolan 
rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Aivan mahtava ulkoilualue. 

Toukolan 
rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Alueelle voisi laittaa lisää Puistokuntoiluun tarkoitettuja tankoja. 

Toukolan 
rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Avara, hieno rantapuisto. Valitettavasti kohta kokonaan hanhien pilaama. 

Toukolan 
rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Eniten ulkoinen arabianrannalta vantaan jokea pitkin oulunkylään asti 

Toukolan 
rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Erityisesti hiihtoladut talvella ovat hieno juttu! 

Toukolan 
rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvät liikuntapaikat olivat hyvä juttu. Vielä voisi olla lisää jotain esim. samantapaisia rintalihaslaitteita kuin Mustikkamaalla. 

Toukolan 
rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Lähellä kotoa, luonto, maisema ovat viihtyisiä. 

Toukolan 
rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Mukavia vesistöelementtejä ja lintuja. Mahdollisuus leijan lennättämiseen. 

Toukolan 
rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Myös työmatkapyöräilyn reitti. 

Toukolan 
rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Rantapuisto. 

Toukolan 
rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Rantapuistossa ulkoillaan paljon. Piknikit vaikeutuneet valitettavasti hanhien jätösten myötä. 

Toukolan 
rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Suuri puistoalue on ihanteellinen niin koiralle kuin ulkoiluttajalleenkin. Toivottavasti puistosta ei tehdä liian suunniteltua eli 
jätetään luonnollinen luonto osaksi puistoa. 

Toukolan 
rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Toukolan rantapuisto, erityisesti Länsipää. 

Toukolan 
rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Ulkoilen paljon Arabianrannassa vesirajan tuntumassa, mutta myös koko Kumpulassa. Koiranulkoiluttajat koluavat kaikki 
mahdolliset paikat. 
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Toukolan 
rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Upea ranta-alue ulkoiluun ja liikuntaan. 

Toukolan 
rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Voisi olla parempikin. Lasten leikkipaikat nollissa. Muuten mukava. 

Toukolan 
rantapuisto 

10. Nuorison suosima alue Nuoret  

Toukolan 
rantapuisto 

10. Nuorison suosima alue Urheilupuisto ja graffitiseinä 

Toukolan 
rantapuisto 

11. Vanhusten suosima alue Rantareitit, siellä on helppo liikkua! 

Toukolan 
rantapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Epämääräisiä hiekkakasoja yms. 

Toukolan 
rantapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka hanhenkakkaa kesäisin 

Toukolan 
rantapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Joku kivempi aita olisi jees! 

Toukolan 
rantapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Katkaistun vanhan autotien kohta, mutta ehkä siistiytyy nyt kun on Kyläsaaren puolellekin rakennettu 

Toukolan 
rantapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Kauppakeskuksen piha-alue. 

Toukolan 
rantapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Koirien käymälä. 

Toukolan 
rantapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Paljon valkoposkihanhien ulosteita - vähän roskiksia. 

Toukolan 
rantapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Roskaa ja puskaa. Kesällä telttailijoita ja epämääräistä porukkaa. 

Toukolan 
rantapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Saari keskellä lätäkköä on aika epäsiistin näköinen. 

Toukolan 
rantapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Taalla on todella roskaista ja epaselkeaa aluetta vahalla kaytolla. Tulisi ensisijaisesti rakentaa tayteen. 

Toukolan 
rantapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Tällä usein roskia ja epämääräisiä yöpyjiä 

Toukolan 
rantapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Tämä alue on mielestäni todella epäsiisti ja epämiellyttävä. Ei tee mieli kulkea tällä alueella iltaisin. 

Toukolan 
rantapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Tänne dumpataan romua ja rannoilla on myös kerjäläisten tms levittämiä jätteitä. 

Toukolan 
rantapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Tätä voisi vähän tsempata. 

Toukolan 
rantapuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Valkoposkihanhet ovat kakanneet koko rantapuiston täysin. Nurmikolla ei voi kävellä. 

Toukolan 13. Rauhaton ja meluisa paikka Joutomaata? 
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rantapuisto 

Toukolan 
rantapuisto 

13. Rauhaton ja meluisa paikka keväisin ja syksyisin hanhien takia. 

Toukolan 
rantapuisto 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Tässä on moottoripyöräjengiläisiä ym. Ei ole miellyttävä aluel 

Toukolan 
rantapuisto 

15. Turvaton paikka: liikenne Ali- tai ylikulku jalankulkijoille olisi tarpeellinen myös autoliikenteen sujuvuuden kannalta. 

Toukolan 
rantapuisto 

15. Turvaton paikka: liikenne Hermannin rantatien ylitys, ruuhka-aikaan erityisesti 

Toukolan 
rantapuisto 

15. Turvaton paikka: liikenne koiranomistajat pitävät koiriaan irti 

Toukolan 
rantapuisto 

15. Turvaton paikka: liikenne Pyöräilijöillä kamala vauhti. 

Toukolan 
rantapuisto 

16. Turvaton paikka: muu syy Entinen jättömaa kyllä siistiytynyt, mutta silti epäviihtyisän oloista aluetta. 

Toukolan 
rantapuisto 

16. Turvaton paikka: muu syy SYKEn tulvakarttojen ja suositusten perusteella Toukorannan alavimmilla alueilla saattaisi ilmeisesti olla tarvetta hieman 
parannetulle tulvasuojaukselle.   Ideana esitän että asianmukaisesti suunniteltu maataideteos voisi olla kiinnostava lisä pu 

Toukolan 
rantapuisto 

16. Turvaton paikka: muu syy Tämä osuus rantareitistä on hieman turvattoman oloinen hämärällä. Heikko valaistus ja paikottain huono tienpinta. 

Toukolan 
rantapuisto 

17. Heikko näkyvyys katualueella Tämä pusikko/pöheikkö tällä alueella on mielestäni siistimisen tarpeessa. Alueella toimii nyt sinne mielestäni sopimattomia 
toimijoita. 

Toukolan 
rantapuisto 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Liian vähän roskiksia - lisää epäsiisteyttä. 

Toukolan 
rantapuisto 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Täysin turhaa nurmikkoa. Eikö tänne voisi rakentaa lasten leikkipaikkaa tai jalkapallokenttää, jollaista koko Arabiassa ei 
ole? Ainoa paikka pelata jalkapalloa on koulun kenttä, joka on sorainen ja kiviä täynnä. 

Toukolan 
rantapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

asfaltti on erittäin huonossa kunnossa, kumpuilee ja rakoilee 

Toukolan 
rantapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva 
niitä käyttää vaikka lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

Toukolan 
rantapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kevyt liikenne ohjattu tällä hetkellä surkeasti; missä kuuluu esimerkiksi pyöräillä? 

Toukolan 
rantapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Ranta muuttuu vaikeakulkuiseksi 

Toukolan 
rantapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Ranta turvattomin paikka lenkkeilyyn, laitapuolen kulkijoiden majoittumisalue ja vapaana olevien koirien temmellyskenttä. ( 
vapaana olevat koirat juoksevat lenkkeilijän perään tai hyökkäävät :( 

Toukolan 
rantapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Rantapuisto oli viimeisimmän käyntini aikaan kuin pommituksen jäljiltä 

Toukolan 
rantapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Talvikunnossapito olisi tärkeää, jotta myös lastenvaunuilla voisi kävellä rannassa talvella. 

Toukolan 
rantapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Tälle alueelle on hankala tulla vanhusten ja lasten kanssa. Toivottavasti alue siistitään ja toivottavasti sinne tulee esimer-
kiksi asuntoja. 
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Toukolan 
rantapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Tällä alueella voittaisi paremmin leikata ruohoa kesällä, koska täällä lapset pääsevät liikkua ja leikkiä. 

Toukolan 
rantapuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Vaikea päästä yli 

Toukolan 
rantapuisto 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Keväällä tästä on mahdoton juosta Kalastamaan ja kiertää Vanhankaupunginlahti, koska alue tulvii. 

Toukolan 
rantapuisto 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Koskee tätä ja ävhän laajemminkin rantapuistoa, jos vesi on korkealla tai on ollut paljon lunta. Rantaan jää sellainen not-
kelma, johon vesi kerääntyy. 

Toukolan 
rantapuisto 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Talvella usein syvä lätäkkö, pääsee vain kumisaappailla läpi. 

Toukolan 
rantapuisto 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

vesi tulvii usein tänne soratielle. muutenkin pyöräily olisi mukavampaa jos tien pinta ei olisi niin kivistä. 

Toukolan 
rantapuisto 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Vesi tulvii, vaikea kulkea talvella, syksyllä, keväällä kun on märkää. 

Toukolan 
rantapuisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

asfaltti rakoilee ja kävelytie lähinnä muistuttaa maastovaellusta 

Toukolan 
rantapuisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Heinä ja mutamaata. 

Toukolan 
rantapuisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Routimisen (?) jäljiltä kävelytie on oikeastaan käyttökelvoton pyörällä, vaunuilla, pyörätuolilla 

Toukolan 
rantapuisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

soratie kaipaa kunnostusta. liian suuria kiviä, polkupyörän renkaat menee rikki 

Toukolan 
rantapuisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tämä alue on epämääräinen ja toivon, että se kunnostettaisiin mahdollisimman pian. 

Toukolan 
rantapuisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tämä tie tulisi kunnostaa sellaiseksi että siinä voisi pyöräillä. Kävelykin olisi miellyttävämpää jos ei olisi mutaa ja kuralätä-
köitä. 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Arabianrannan puistoa voisi hoitaa huomattavasti paremmin (malli Aurinkolahden ja Uutelan kanavan hoidosta, lisäksi 
valkohanhia on aivan tuhottoman paljon) 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Arabianrannan rantapuiston vesirajaa pitäisi jo karsia, ettei rantabviiva pusikoidu ja laittaa uusia kiviä. 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Arabianrannan rantapuiston vesirajaa pitäisi jo karsia, ettei rantabviiva pusikoidu ja laittaa uusia kiviä. 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Hermanninranta pitäisi mielestäni kunnostaa sellaiseksi, että näkyvyys paranisi ja että se olisi enemmän puistomainen. Nyt 
se on ryteikkö/pusikkomainen alue. 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

JONNEKIN Vanhankaupungin alueelle olisi jo aika rakentaa koirapuisto. Alueella asuu valtava määrä koiria, ja kaikki 10 
vuoden aikana tapaamani koiranomistajat alueella ovat sitä kaivanneet ja ihmetelleet miksi sellaista ei ole vieläkään tehty. 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Kaipaisin ranta-alueelle myös havupuita, jotta maisemassa olisi talvellakin hieman vihreyttä. 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Kaivopuistossa Ursulat, Carousellit, Espoossa Merenneito, Vuosaaressakin......  Miksi suurelle Arabianrannalle ei voi ra-
kentaa kahvilta/terassia, jotta viihtyvyys lisääntyisi ja se olisi ihmisten kohtaamispaikka. Nyt sellainen puuttuu koko Ara-
bianr 
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Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Kyläsaaren jättömaata on siivottu, mutta on silti ei-kenenkään maata ja sen näköistä. Mitä tähän on tulossa vai jääkö tuol-
laiseksi kuin nyt? 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Kyläsaaren ranta-alue 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

laaja alue hermmanin rannassa kaipaa perusteellista siistimistä ja uudelleen rakentamista puistoksi ja ulkoilualueeksi. 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Lasten leikkipaikalle ja jalkapallokentälle iso tarve. 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Onko tämä vielä kesken vai näyttääkö alue muuten rakennustyömaalta. 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Ryteikkö ja epämääräinen alue. 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Ryteikköä jossa kesäisin satunnaista tilapäisasumista ja runsaasti roskia. 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Selkeämpi merkintä kahdelle rantareitille siitä, kumpi on pyöräilijöille ja kumpi kävelijöille. Roskiksia olisi hyvä olla myös 
rannan puoleisella reitillä esim. penkkien yhteydessä. Nyt joutuu koiran jätöksien takia poikkeamaan aina py? 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

siistiminen käyntiin kun rahat sen sallivat 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Toukolan Rantapuistosta puuttuu koiran ulkoiluttajille Koirapuisto. Koska alueella on paljon koiran omistajia helpottaisi 
asiaa se että alueelle saataisiin koirapuisto jossa alueen koirat voisivat leikkiä ja juosta. Nyt lähin koirapuisto on Kumpul 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Tämä on ihan takapajulaa, vaikka siellä ihmiset ulkoilevatkin. Tuntuu turvattomalta ja roskaiselta juuri sen takia. 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Tässä oli lajirikas hieno niitty, kunnes kaupunki istuttu nurmen joka selvästi ei menesty alueella. Käytiin lasten kanssa 
keräämässä täältä kukkia ja ihmettelemessä hyönteisiä monta kertaa. Nyt paikallla on ruma liejukenttä, jossa nurm 

Toukolan 
rantapuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Tätä voisi tsempata. 

Toukolan 
rantapuisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Alueen puustoa tulisi karsia. Puskat voisi raivata helposti ja nopeasti raivaussahalla mataliksi ja juuret repiä pois. 

Toukolan 
rantapuisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Kiva metsä, saisi jäädä noin. 

Toukolan 
rantapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Busseille saisi avata oikoreitin Hämeentieltä Hermannin rantatielle, pahimmillaan joutuvat nyt odottamaan useamman 
valokierron turhan Kustaa Vaasantien ylityksen takia. 

Toukolan 
rantapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava enkö ole vain hiffannut vai miten arabianrannasta pääsee kumpulanpuiston puolelle ilman että menisi isoja katuja pitkin? 

Toukolan 
rantapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Julkinen liikenne Arabia-Pasila välille (tai Kalasatama-Pasila) Vallilan laakson läpi. 

Toukolan 
rantapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kevyenliikenteen väylä loppuu kuin seinään. 100 metrin vuoksi pitäisi vaihtaa puolta kaksi kertaa liikennevaloilla ohjatussa 
ylityksessä. ei kiitos. 

Toukolan 
rantapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kulkuväylä Brysselinkadun ja Lontoonkadun välistä rantaan. 

Toukolan 25. Kulkuyhteys rakennettava Käytännössä tässä on jo polku, joten sen voisi tehdä. 
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rantapuisto 

Toukolan 
rantapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Näille main kevyen liikenteen yhteys. 

Toukolan 
rantapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Puuttuu silta! 

Toukolan 
rantapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Rannasta tulee hyvä pyörätie (+jalkakäytävä), mutta pyöräily-yhteyttä Kyläsaarenkujalle ei ole mietitty ollenkaan: pitää 
ajaa jalkakäytävän kautta, pihaliittymästä autojen välistä kadulle. 

Toukolan 
rantapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava silta?????? 

Toukolan 
rantapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttö-
kelvottomia. 

Toukolan 
rantapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tulevaisuudessa toivottavasti yhtenäistä reittiä rannalla. 

Toukolan 
rantapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tällä alueella reitit päättyvät oudosti. Esim. pyörällä ajaessa päätyy yhtäkkiä umpikujaan. Tulisi linjata ja ohjata yksi toimi-
va reitti Arabianpolulta rantaan. Nyt polkuja ja reittejä on useita mutta ei selviä mikä niistä päätyy ra 

Toukolan 
rantapuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava yhteyttä hermannin rantatien yli kehitettävä. nykyisin rantatie on kuin moottoritie ja suojatien valot vaihtuvat hitaasti. 

Toukolan 
rantapuisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Alueella puutteellinen valaistus 

Toukolan 
rantapuisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Polun lisäksi valaistukselle tarvetta. 

Toukolan 
rantapuisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Pyörällä olisi kiva talvisin päästä kulkemaan kyseistä reittiä 

Toukolan 
rantapuisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Rantareitin valaistus katkeaa tässä kohtaa. 

Toukolan 
rantapuisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Sillan kohdalla - joka reitin vaarallisin paikka - lamppujen ketju katkeaa ja alue täysin pimeänä. 

Toukolan 
rantapuisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Suojamuurin viereinen väylä on aika pimeä kun matalalla olevat valot ovat harvassa ja tehottomat. Häiritsisikö kunnollin-
nen valaistus asukkaita? 

Toukolan 
rantapuisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Syys- ja talviaikaan puistoon on epämukava mennä auringonlaskun jälkeen mikä tarkoittaa, että keskitalvella puistosta 
nauttiminen jää arkisin kokonaan. 

Toukolan 
rantapuisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Ulkoilutie.  

Toukolan 
rantapuisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Hiihtolatujen lisäksi rannassa voisi ollamyös aurattuja kävelyteitä 

Toukolan 
rantapuisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Huonosti hoidettu, ei ehkä ole niitä ensisijaisia kohteita, mutta että edes pääsisi ratikalle tai bussille. Edes joku reitti olisi 
aurattu ajatellen ihmisten kulkua julkisille 

Toukolan 
rantapuisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alue: viimeisinä runsaslumisina talvina talvikunnossapito eli lumenauraus on asuntokaduilla  hoidettu todella huonos-
ti! 

Toukolan 
rantapuisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Upea rantareitti on usein talvella kulkukelvoton muille kuin suksilla liikkuville. 
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Toukolan 
rantapuisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Koiran ulkoiluttajille olisi hyvä olla roskis tässä puistosta poistuttaessa kakkapusseja varten. Kovin monelle näyttää olevan 
jätösten kerääminen muutenkin vaikeaa, ja jos ei ole roskista, mihin pussin laittaa, niin helposti jää kakat mat 

Toukolan 
rantapuisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Nykyiset tuolit ovat liian lähellä kulkuväyliä,siksi rauhattomia istuskella.Muutamia isoille roskille tarkoitettuja roskiksia tarvi-
taan rantaan ajelehtivalle romulle.Pienet täytyy tyhjentää myös viikonloppuisin picnic kaudella. 

Toukolan 
rantapuisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Pyörätieltä puuttuu liikennemerkit. 

Toukolan 
rantapuisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Toukolan Rantapuistoo, erityisesti sen länsipäähän, tarvittaisiin runsaasti lisää roskiksia, jo mm. koiranulkoiluttajien mää-
rän vuoksi. Nyt ulkoiluttaajat joutuvat käyttämään taloyhtiöiden roskiksia, jotka sitten täyttyvät, mikä aihe 

Toukolan 
rantapuisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Yleisesti roska-astioita on kaupungissa aivan liian vähän. Esim. Barcelonassa on yleisiä roska-astioita joka kadun kulmas-
sa ja myös eri kierrätyspisteitä näkösillä. 

Toukolan 
rantapuisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Ylipäänsä koko puistoalueelle tulisi lisätä roskiksia sekä penkkejä. 

Toukolan 
rantapuisto 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kaikki haluavat nauttia talvimaisemasta ja pääsy on nyt evätty lastenvaunuilta, vanhuksilta ja liikuntaesteisiltä sillä rannas-
sa ei ole talvikunnossa pitoa. Tämä olisi hyvä jatkaa myös ainakin Viikinmetsänläpi Prismaan vievälle reitille. 

Toukolan 
rantapuisto 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kiva jos tässä olisi talvellakin pyöräilyn/jalankulun laatuväylä eikä pelkästään latua. 

Toukolan 
rantapuisto 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Rantatie talvella hiihtoreittien lisäksi myös jalankulkijoiden/pyöräilijöiden käyttöön. 

Toukolan 
rantapuisto 

30. Paikka tai reitti, josta toivoisin 
avattavan näkymiä 

Ryteikköä, pensaita karsittava, epäsiisti. 

Toukolan 
rantapuisto 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Onneksi lähemmäksi rantaa ei voi rakentaa 

Toukolan 
rantapuisto 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Rantapuisto on hieno ja toimiva. Toivon, ettei sille tehtäisi enää paljoakaan muutoksia. 

Toukolan 
rantapuisto 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Toivon että tähän ei rakenneta mitään 

Toukolan 
rantapuisto 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Toivottavasti tähän puistoon ei koskaan rakenneta lisää. 

Toukolan 
rantapuisto 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Toukolan rantapuisto. 

Toukolan 
rantapuisto 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Alue on tietysti vielä muotoutumassa kuten koko ranta, mutta lisää saisi olla erityisesti havupuita. 

Toukolan 
rantapuisto 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Joitakin puita voisi enemmän istuttaa Arabian rantapuistoon. 

Toukolan 
rantapuisto 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Kenties voi olla jo suunniteltu sopiva määrä. 

Toukolan 
rantapuisto 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Koko Arabian rantapuisto on yhtä niittyä ja niinpä myös hanhien seutua. Hanhet taas kakkivat koko puiston täyteen, joten 
ihmiset eivät voi kulkea nurmikolla eivätkä välillä poluillakaan. Lapset eivät myöskään voi käyttää nurmikkoa. 

Toukolan 
rantapuisto 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Liian avoin ranta ei ole tuulella kiva ulkoilupaikka. Puusto, etenkin jo täällä joskus olleet tyrnipuut, voisi suojata tuulelta ja 
antaa lisäksi ilmaisia, terveellisiä marjoja kulkijoille. 

Toukolan 32. Alue, jossa saisi olla enemmän Puisto on toki uusi ja puutkin nuoria, mutta ei haittaisi olla vähän enemmän kasvillisuutta ruohon lisäksi. 
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rantapuisto puustoa 

Toukolan 
rantapuisto 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Puut on hienoja, lisää vain, vaikka tänne... 

Toukolan 
rantapuisto 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Puut puuttuvat kokonaan rannalta (tai ovat vielä niin pieniä, että oikeaa puustoa tulee jopa ikävä). Tyrni näyttää voivan 
hyvin ja kasvan isoksi seikkailumetsäksi - niitä lisää!!! Myös marjat kerätään talteen. 

Toukolan 
rantapuisto 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Laituri  

Toukolan 
rantapuisto 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Olisipa ihanaa mennä uimaan Arabianrannan rantapuistosta. Jos olisi ihana hiekkaranta voisi mennä rannalle ja uikkarit 
päälle ja uimaan. 

Toukolan 
rantapuisto 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Tällä alueella tuntuu siltä, että saisikohan täällä ollakaan. 

Toukopuisto 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hienoa, kuinka ahkerasti puistotyöntekijät hoitavat puistoa. 

Toukopuisto 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hyvin hoidettu, tyylikäs puisto, kiitos! 

Toukopuisto 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko Arabianrannan alueen auraus lumitalvina ollut kelvotonta. Kävelytiet lumikasojen peitossa, jolloin jalankulkija joutuu 
kävelemään huonosti auratulla ajotiellä. 

Vallilanlaakso 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ainakin yksi katu ja kerrospuutaloja. 

Vallilanlaakso 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokai-
selle. Olen erittäin iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 

Vallilanlaakso 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis kävely- ja pyöräilyreitti. Tätä kautta pääsee Intiankadulta Töölönrantaan asti ilman valoja (Pasilan läpi ja radanvart-
ta). 

Vallilanlaakso 01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mieltä piristävä kevyen liikenteen väylä, jossa viihtyvät niin koiranulkoiluttajat, pyöräilijät kuin lenkkeilijätkin. Kauniit ja hy-
vinhoidetut viheralueet. 

Vallilanlaakso 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

hoidettu, sopivasti avoimuuta ja puistoa 

Vallilanlaakso 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kaunis, vehreä puistoalue, jossa voi oleilla tai pelata vaikka pallopelejä. 

Vallilanlaakso 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kumpulan kartanon ympäristö on näyttävä historiallinen miljöö. 

Vallilanlaakso 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vallilanlaakso: rakennushistoriaa, luontoa ja helsinkiläistä suur- ja pienhistoriaa joka puolella. Hiljaisuutta melkein keskellä 
kaupunkia. Kettuja, rusakkoja, kanahaukkoja, siilejä, sammakoita. Kasvitieteellinen puutarhan ja siirtolapuutarhan v? 

Vallilanlaakso 02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Viihtyisä ja hieno toki! 

Vallilanlaakso 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kasvitieteellinen puutarha ja Kumpulan laakso parhaat paikat rentoutumiseen ja vapaa-ajan viettoon 

Vallilanlaakso 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kasvitieteellinen puutarha on upea paikka, jossa pääsee tutustumaan monipuolisesti erilaisiin kasvilajeihin 

Vallilanlaakso 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kaunista aluetta, paljon erilaisia lintuja Kumpulan- ja Vallilanlaakson välisellä alueella, joki virtailee hiljaa. 

Vallilanlaakso 03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Vallilanlaakso on mahtava ulkoilureitti ja rauhallinen keidas isojen teiden välillä. EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA MITÄÄN 
JOUKKOLIIKENNETTÄ TÄNNE. 
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Vallilanlaakso 04. Hieno maisema tai näkymä Kumpulan kasvitieteellisen avarat ja vhreät tilukset sekä kauniit rakennukset ja kiva kahvila. 

Vallilanlaakso 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Käyn alueella joogaamassa: todellinen helmi rauhoittumiseen ja hiljentymiseen! 

Vallilanlaakso 05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Yksi kaupungin hiljaisten alueiden luetteloon listatuista alueista on Kumpulanlaakso. Vallilanlaakso ja Kumpulanlaakso 
muodostavat yhdessä hienon viheralueen keskellä kaupunkia. Sinne ei pitäisi ruveta mitään joukkoliikennekatuja rakenta-
maan. 

Vallilanlaakso 06. Historiallisesti merkittävä paikka Historiallinen ja viihtyisä keidas. Sopii hyvin lapsille. 

Vallilanlaakso 06. Historiallisesti merkittävä paikka Kulttuurihistoriallisesti arvokas Kumpulan kartanon päärakennus 1840-luvulta, kasvitieteellinen puutarha ja Vallilan siirtola-
puutarha muodostavat hienon kokonaisuuden Vallilanlaakson puistossa. Olisi anteeksiantamatonta kaupunkisuunnittelua 
rakenta 

Vallilanlaakso 06. Historiallisesti merkittävä paikka Kumpulan kartano 

Vallilanlaakso 06. Historiallisesti merkittävä paikka Kumpulan kartano ja kasvitieteellinen puisto 

Vallilanlaakso 06. Historiallisesti merkittävä paikka Kumpulan kartano ympäristöineen, historiaa ainakin 1400-luvulta lähtien. Yliopiston kaunis kasvitieteellinen puutarha. 

Vallilanlaakso 06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhan Sörkan junaradan tunneli on rakennettu käsittääkseni jo 1800-luvulla 

Vallilanlaakso 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Erittäin hieno puutarha 

Vallilanlaakso 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Ihana paikka koko kesän. 

Vallilanlaakso 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Kasvitieteellinen puutarha on alueen todellinen helmi, etenkin kesäisin. Kahvila, ja koko paikka on ihana ja sen toimintaa 
tulisi tukea. 

Vallilanlaakso 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Kiva, että täältäkin päin kaupunkia löytyy kasvitieteellinen puutarha. 

Vallilanlaakso 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Kumpulan kasvitieteellinen on jäänyt muiden Helsingin kasvikohteiden varjoon aivan suotta. Kyllä Kumpulassakin osataan! 

Vallilanlaakso 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

myös rauhallinen, hieno ja luontoelämyksiä tarjoava historiallisesti merkittävä paikka 

Vallilanlaakso 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Onhan kasvitieteellinen puutarha upea ja ihana ulkoilupaikka. Saisi vaan olla sisäänpääsy maksuton. 

Vallilanlaakso 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Saisi olla maksuton ainakin lähialueen asukkaille, vaikka jonkinlaisella kortilla. 

Vallilanlaakso 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Vanha Kumpulan kartano. 

Vallilanlaakso 07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Vanhan junaradan tunneli on mielestäni kaunis ja jännittävä osa kaupunkikulttuuria 

Vallilanlaakso 08. Paras kohtauspaikka Sorsalampi. 

Vallilanlaakso 09. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvät ulkoilureitit. 

Vallilanlaakso 09. Alue, jossa ulkoilen eniten ns pikkukenttä on alueen päiväkotien tärkein lähiulkoilupaikka Kumpulan laakson kenttien päädyttyä yksityisen toimijan 
vuokraamiksi ja lukittujen aitojen taakse! Herättää kovasti närkästystä koko ratkaisu ja ihmetystä kun lasten liikun 

Vallilanlaakso 09. Alue, jossa ulkoilen eniten Parhaat lenkki- ja kävelyreitit 
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Vallilanlaakso 09. Alue, jossa ulkoilen eniten Vallilanlaakso on suosittu ajanviettopaikka ja läpikulkualue kevyelle liikenteelle. 

Vallilanlaakso 10. Nuorison suosima alue a keinu  

Vallilanlaakso 11. Vanhusten suosima alue Tässä näkyy aika usein vanhuksia istumassa, nauttimassa luonnon rauhasta. 

Vallilanlaakso 15. Turvaton paikka: liikenne Alueelle tarvittaisiin pyöräilybaana, ihan vieressä kulkee vanha junarata, johon voisi pienellä panostuksella rakentaa sellai-
sen. 

Vallilanlaakso 20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Kumpulantaipaleen Kasvitieteellisen puutarhan aidan vierusta on nykyään koko ajan märkä etenkin sillan kohdalla. Mah-
taakohan joku putki vuotaa puutarhalla. 

Vallilanlaakso 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kumpulantaival on hyvin suosittu kevyen liikenteen reitti. Erityisesti Mäkelänrinteestä Vallilanlaaksoon jyrkässä alamäessä 
pyöräilijöiden nopeudet ovat todella suuret, vaaratilanteita varsinkin pikkulasten ja ulkoilevien koirien kanssa on 

Vallilanlaakso 21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Vallilan laaksoon raideyhteys Pasilaan. 

Vallilanlaakso 22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Puisto nyt varsin ruma kenttäalue - tänne voisi hyvin rakentaa jotain viihtyisää. 

Vallilanlaakso 22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Veden laatu ilmeisesti vielä luokattoman huono tässä lammessa päätellen siitä, että lammella ei lisäänny juuri mikään 
hyönteinen. Sudenkorennoista edes lajit joita normaalisti löytää ihan joka lutakolta ei viihdy tässä. 

Vallilanlaakso 25. Kulkuyhteys rakennettava Joukkoliikennekatu on vihdoin ja viimein saatava arabiasta pasilan asemalle. kumpulan joukkoliikenteen vastustajat tulee 
karkoittaa siperiaan ja vihreiden puolue kieltää 

Vallilanlaakso 25. Kulkuyhteys rakennettava Julkinen liikenne Arabia-Pasila välille (tai Kalasatama-Pasila) Vallilan laakson läpi. 

Vallilanlaakso 25. Kulkuyhteys rakennettava Nyt vihdoin se ratikkayhteys Arabiasta Pasilan asemalle. Ei voi olla mahdollista, että muutaman asukkaan kaupunkimökki-
kylä estää tuhansien asukkaiden jouhevan kulun alueen suurimmalle rautatieasemalle. 

Vallilanlaakso 25. Kulkuyhteys rakennettava Poikkilinja raitiovaunulle Arabiasta Pasilaan. 

Vallilanlaakso 25. Kulkuyhteys rakennettava Polkupyöräbaana vanhalle junareitille. 

Vallilanlaakso 25. Kulkuyhteys rakennettava Rakennettava joukkoliikennekatu (mieluiten raitiotie), jossa kiinnitetään erityistä huomiota meluntorjuntaan Vallilanlaaksos-
sa. 

Vallilanlaakso 25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

Vallilanlaakso 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Puusillasta tulee vaarallisen liukas pakkasilla, kun ojasta nousee vielä kosteutta. 

Vallilanlaakso 27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Usein liukasta aamuisin. 

Vallilanlaakso 29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

Vallilanlaakso 31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

niitty takaa hyvän näkyvyyden 

Vallilanlaakso 31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Tämä pieni ruohokenttäalue olisi mukava säilyttää. 

Vallilanlaakso 31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Tämän puiston tulee säilyä rakentamattomana virkistysalueena. 

Vallilanlaakso 32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Mäkelänkadun varresta kaadettu puusto on palautettava Vallilanlaakson suojaamiseksi liikenteen haitoilta. 
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Vallilanlaakso 32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Tienpätkä pitäisi olla huolettu Koskelantielle asti, koska sitä kulkevat monet työmatkapyöräilijät ja vanhukset liukkaillakin 
keleillä. 

Verkateh-
taanpuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

hyvin hoidettu, kiva ulkoilureitti 

Verkateh-
taanpuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaj Franckin katu on hieno, autoton katu nurmikkoineen ja taideteoksineen. 

Verkateh-
taanpuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Luonnonsuojelualua on yksi Helsingin hienoimmista paikoista. Vastakohtana sille on Tapio Wirkkalan puisto, joka on kei-
notekoinen, kolkko ja kallis ratkaisu. Se on puisto, jossa kukaan ei ole koskaan ja jonne on mahdoton istahtaa juttelemaan 
muiden ih 

Verkateh-
taanpuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ranta-alue tulee säilyttää ja pitää kunnossa. Valkoposkihanhista pitäisi päästä eroon. 

Verkateh-
taanpuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Todella kaunis ja viihtyisä alue aivan kodin vieressä. Pato pois ja alueesta tulee vielä parempi! 

Verkateh-
taanpuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Verkatehtaanpuisto ja voimala-alue on vähän rauhallisempi läpi kiitävistä pyörä jonoista,ja sitä kautta turvallisempi huonos-
ti liikkuville. 

Verkateh-
taanpuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kaunis !  

Verkateh-
taanpuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kaupunginpuro solistessaan on mahtava juttu. 

Verkateh-
taanpuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

kiipeilykivet lapsille ja patsas. onkijoiden jättämät roskat häiritsevät. 

Verkateh-
taanpuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

teollinen rantamaisema, hieno pato 

Verkateh-
taanpuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Upea ranta. Virkistää mielen. 

Verkateh-
taanpuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Verkatehtaanpuisto on eläväinen ja siisti, kaunis alue, koko kosken ympäristö. Kalastajat, eri kulttuurien kohtaamiset ja 
piknikit, kalaveistokset ja infotaulut, näkymät Vanhankaupunginlahdelle ja voimalan padolle ja kalaportaille ovat heinot. 

Verkateh-
taanpuisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Viihtyisä puisto. 

Verkateh-
taanpuisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka hieno tervaleppäkorpi, puro, kosteikkoa 

Verkateh-
taanpuisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Lähiluontoa, jossa lapset ihastelevat sorsia ja nuuhkivat märän lehdon tuoksua 

Verkateh-
taanpuisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Paljon lintuja! Ikävä kyllä liian vähän roskiksia ja liikaa koirankakkaa. 

Verkateh-
taanpuisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Tervalepikko ja kosteikkoalue on mukavaa vaihtelua rakennetulle rantapuistolle 

Verkateh-
taanpuisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Täällä näkee luontoa ja erilaisia luonnon antimia. 

Verkateh-
taanpuisto 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Vanhankaupungin kosken ympärillä kokee monenlaisia hyviä luontoelämyksiä. Voi kalastaa , näkee lintuja sekä hyviä 
ulkoilumaastoja. 



Sito oy Karttamerkinnät  
12/2014 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto 142 (194) 
 Vanhakaupungin alueen asukaskysely  
 

 

Kadunnimi Kysymys Avoin kommentti 

Verkateh-
taanpuisto 

04. Hieno maisema tai näkymä rauhoittava näkymä veden äärellä 

Verkateh-
taanpuisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Sillalta hienot näkymät merelle. Koskialue myös upea. 

Verkateh-
taanpuisto 

04. Hieno maisema tai näkymä Vanhankaupunginkoski on osa teollista historiaamme. Koski toisella puolella, Vanhankaupunginlahti avautuu toisella puo-
lella. 

Verkateh-
taanpuisto 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka kesäteatteripuisto 

Verkateh-
taanpuisto 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Koskialue ja voimalamuseo 

Verkateh-
taanpuisto 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Kalliolle ilmestynyt veistos on hieno 

Verkateh-
taanpuisto 

07. Erityisen hieno kohde, todellinen 
helmi 

Vanhankaupungin koskimiljöö on ainutlaaatuinen ja kauniisti kunnostettu. 

Verkateh-
taanpuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten paljon polkuja. 

Verkateh-
taanpuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Paras kävelyreitti vie Arabianrannasta Viikin arboretumiin. Talvella hiihtoreitti. 

Verkateh-
taanpuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Pimeä, hoitamaton ryteikkö päiväkodin vieressä. Ihmiset käyvät tarpeillaan pusikossa. Pitäisi harventaa oikein kunnolla ja 
raivata aluskasvillisuus isompien puiden ja kulkuväylien välistä sekä raivata puustoa sieltä täältä, jotta siit 

Verkateh-
taanpuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Todella kivaa kävely ja pyöräilytietä pitkään rannassa ja Viikin metsienläpi Herttoniemeen saakka. Koska pyörätietä ja 
kävelyaluetta ei ole merkitty erikseen, varsinkin suiston yli menevän sillan alue ja koko Arabianrannan rantatie on kui 

Verkateh-
taanpuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Tänne ranta-alueellekin olisi hyvä saada lisää niitä roskapönttöjä. Kesäksi kaipaan myös lisää penkkejä, on mukava istah-
taa välillä kävelyn lomassa. 

Verkateh-
taanpuisto 

11. Vanhusten suosima alue Vanhukset tykkäävät ulkoilla ja kulkea rannan läheisyydessä. 

Verkateh-
taanpuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Epäsiisti käyttämätön esiintymislavarakenne Verkatehtaan puistossa. Tällä kohdin olevat valaisintolpatkaan eivät toimi, 
pimeä. 

Verkateh-
taanpuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Hei,  Kaanaankatu 9 B talon edessä on metsikkö joka on hyvin rehevöitynyt. Sitä tulisi harventaa ja siistiä. 

Verkateh-
taanpuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Kaanaankadun päässä oleva metsä on hoitamaton ja paljon roskia luonnossa. 

Verkateh-
taanpuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Liikaa koirankakkaa koko alueella! Raivostuttaa läpi vuoden. 

Verkateh-
taanpuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Matinkaaren sillan kummatkin puolet ovat sunnuntaikalastajien suosiossa. Liian moni jättää koukut ja siimat maahan, mistä 
ne tarttuvat lintujen jalkoihin. Eläinpelastajatkin ovat turhautuneet tilanteeseen, kun vuosittain siimoihin sotkeutuu luke 

Verkateh-
taanpuisto 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Vieraat roskaavat aluetta. Lisää roskiksia? 

Verkateh-
taanpuisto 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Teatterin penkit rikottu usein, roskia joka paikassa yms. 

Verkateh- 15. Turvaton paikka: liikenne Tässä puistonosassa ainakin kolme kappaletta valaisinpylvästä, josta yksikään ei Pala. Ympärillä olevilla kevyenliikenteen 
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taanpuisto väylillä valaisimet toimivat, joskin kasvillisuus peittää tai varjostaa useita valaisimia. 

Verkateh-
taanpuisto 

16. Turvaton paikka: muu syy Puron reuna on osittain sortunut ja käytävältä tuntuu että joku voi luiskahtaa veteen. 

Verkateh-
taanpuisto 

16. Turvaton paikka: muu syy Turvattomuuden syy:irrallaan juoksevat koirat. Olisi ehkä tarpeellista laittaa pieniä kylttejä sinne tänne , jossa koirien ulkoi-
luttajia muistutetaan siitä, että koirat on AINA pidettävä kytkettynä ja jätökset on AINA kerättävä pois. 

Verkateh-
taanpuisto 

17. Heikko näkyvyys katualueella Aradinarannan ja Vantaanjoen suun väliin on jätettu iso hoitamaton alue. Arabianrannan puistoalue voisi jatkua yhtenäise-
nä puistona vanhalle voimalaitokselle asti. Nyt väliin jää noin 500m mittainen ryteikkö, joka pilaa koko alueen. 

Verkateh-
taanpuisto 

17. Heikko näkyvyys katualueella Tässä kun on niin jyrkkä mäki ja heti mäen alla on tuuhea puska (siinä missä on silta puron yli), niin kun tulee fillarilla mä-
keä alas, ei voi nähdä tuleeko toisesta suunnasta jalankuljkija. Ja fillaristit ajaa mäenkin takia siinä aika k 

Verkateh-
taanpuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kyseinen aluen kahden puiston välissä pitäisi kunnostaa puistoalueksi. Nyt se on hoitamatonta ryteikköä. 

Verkateh-
taanpuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Rantapuisto oli viimeisimmän käyntini aikaan kuin pommituksen jäljiltä 

Verkateh-
taanpuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Talvikunnossapito olisi tärkeää, jotta myös lastenvaunuilla voisi kävellä rannassa talvella. 

Verkateh-
taanpuisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Tämä kiinteistön päädyssä kulkeva puistotie, joka toimii myös pelastustienä, on ollut jo ainakin pari talvea täysin hoitamat-
ta kiinteistön toimesta. Kulku asuintalolle, päiväkodille ja puistoon on lumisina talvina todella haastavaa. 

Verkateh-
taanpuisto 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Sotkuinen ryteikkö. 

Verkateh-
taanpuisto 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kunnostusta vaativa Aukio/puisto. 

Verkateh-
taanpuisto 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

metsikkö on pusikkoinen, toivon että se siistitään ja raivataan aluskasvillisuutta 

Verkateh-
taanpuisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

epämääräistä rytikköä 

Verkateh-
taanpuisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Hirveä ryteikkö polkujen välissä. 

Verkateh-
taanpuisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Kaanaankadun päässä oleva metsä kaipaisi savottaa ja siivousta. 

Verkateh-
taanpuisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Metsä tulisi poistaa ja tilalle rakentaa puistolaue. Silloin puisto olisi yhtenäinen Arabiarannasta Vantaan joelle. 

Verkateh-
taanpuisto 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Rakennusten välinen metsäkaistale tulisi harventaa ja kunnostaa samaan kuntoon kuin sitä ympäröivät muut puistoalueet. 

Verkateh-
taanpuisto 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Kaanaankatu 9:n takainen metsikkö rannassa on säilytettävä. 

Verkateh-
taanpuisto 

25. Kulkuyhteys rakennettava Huonosti hoidetun metsäalueen reunoja kulkee huonosti hoidettu polku. Aluen pitäisi kunnostaa puistoksi. 

Verkateh-
taanpuisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Menee vähän liian pimeäksi syysaikaan. 

Verkateh-
taanpuisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Pelottavan pimeää. 
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Verkateh-
taanpuisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Pyörällä olisi kiva talvisin päästä kulkemaan kyseistä reittiä 

Verkateh-
taanpuisto 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Syys- ja talviaikaan puistoon on epämukava mennä auringonlaskun jälkeen mikä tarkoittaa, että keskitalvella puistosta 
nauttiminen jää arkisin kokonaan. 

Verkateh-
taanpuisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alue: viimeisinä runsaslumisina talvina talvikunnossapito eli lumenauraus on asuntokaduilla  hoidettu todella huonos-
ti! 

Verkateh-
taanpuisto 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Upea rantareitti on usein talvella kulkukelvoton muille kuin suksilla liikkuville. 

Verkateh-
taanpuisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Lisää roska-astioita kalastajille. 

Verkateh-
taanpuisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Lisää roska-astioita, joihin kalastajat ymmärtäisivät laittaa siimansa ja koukkunsa sen sijaan, että heittävät ne maahan. Ne 
voisi varustaa SELKEILLÄ kylteillä, joissa olisi teksti myös venäjäksi ja englanniksi. 

Verkateh-
taanpuisto 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Rantapuistoon lisää roskiksia 

Verkateh-
taanpuisto 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kaikki haluavat nauttia talvimaisemasta ja pääsy on nyt evätty lastenvaunuilta, vanhuksilta ja liikuntaesteisiltä sillä rannas-
sa ei ole talvikunnossa pitoa. Tämä olisi hyvä jatkaa myös ainakin Viikinmetsänläpi Prismaan vievälle reitille. 

Verkateh-
taanpuisto 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kiva jos tässä olisi talvellakin pyöräilyn/jalankulun laatuväylä eikä pelkästään latua. 

Verkateh-
taanpuisto 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Koiranulkoiluttajille ja muillekin ylläpidetty talvireitti, kiitos! 

Verkateh-
taanpuisto 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Rantatie talvella hiihtoreittien lisäksi myös jalankulkijoiden/pyöräilijöiden käyttöön. 

Verkateh-
taanpuisto 

30. Paikka tai reitti, josta toivoisin 
avattavan näkymiä 

Puustoa voisi harventaa merinäköalan tieltä, kuten etelämpänä on. 

Verkateh-
taanpuisto 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Rantaryteikkö muutettava puistoksi. 

Vähänkyrön-
puisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaih-
televuus, harmoninen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

Vähänkyrön-
puisto 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kaunis puisto 

Vähänkyrön-
puisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kumpulan siirtola on aidattu ja katu suljettu jopa jalankulkijoita. Laitonta. 

Vähänkyrön-
puisto 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Perennepuiston halkaisevan tien suunta kai muistuma 50-luvulta. Se menee suuntaan, jota kukaan ei kulje ja päättyy 
aitaan puiden takana. Se pitäisi kääntää kulkemaan kuusikujalle. Nyt ihmiset kävelee puiston läpi ruohikon ja istutusten 
poikk 

Väinölänpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

alue testi  

Väinölänpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hieno siisti Väinölänpuisto,alueella asuu paljon vanhuksia jotka istuisi viileässä/aurinkoisessa puistossa mutta puistossa 
on aivan kamalat likaiset penkit jossa on vanhusten tai muidenkin mahdoton istua koska niissä ei voi nojata penkeissä ei 

Väinölänpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukava katu, kirjasto, koulut, rauhaisa ilman paljoa liikennettä. 
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Väinölänpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolagatan är en av de finaste gatorna i hela stan. 

Väinölänpuis-
to 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Väinölänpuisto hieno siisti puisto, puistossa on vain kamalat likaiset penkit joissa ei ole selkänojaa.Alueella asuu paljon 
vanhuksia jotka nauttisi puistosta kesäpäivinä mutta siellä ei voi istua. olen 13 vuotta seurannut ikkunastani puistos 

Väinölänpuis-
to 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hieno puisto ja ihan hyvin hoidettu. Kaksi kivipaasia ovat komeat puistovartijat! 

Väinölänpuis-
to 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

kapea jalkakäytävä, myös muuaalla 

Väinölänpuis-
to 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kannattaisi ehkä lisätä pysäköintirajoitus, koska henkilöautot pysäköivät niin ahtaasti tien mutkaan, että roska- ja huoltoau-
to eivät mahdu ohi, ajamatta nurmikon yli. 

Väinölänpuis-
to 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Jäljellä enää muutama iso kuusi. Miksi uusia kuusipuita ei enää istuteta kun vanhat poistetaan. Kuusi on ihana talvi-
puu,myöskin oravia on hauska seurata asustelemassa kuusikossa. 

Väinölänpuis-
to 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman 
ruuhkaisia aamulla ja tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

Väinölänpuis-
to 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

ei tarpeeksi valoja 

Väinölänpuis-
to 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Tähän puistoon pitäisi lisätä penkkejä. 
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01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

1. Klippan under barnhemmet på Mörskomvgen 1 är alltid oskött och skräpig. Röjning av sly och gerelbundet underhåll efterlyses 2. Området 
kring avstängningen av Mörskomvägen ser hemskt ut, med sneda stolpar i olika färger, en oskött grä 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ainakin yksi katu ja kerrospuutaloja. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan loistava alue! Avoin, raikas, tapahtumarikas! Itse asiassa sellaisenaan se on hyvä, kun tässä kasvaa puut aikanaan isoiksi, voi olla että 
sen avoimuus hieman vähenee. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aivan mahtava ulkoilualue pyörällä tai kävellen liikkuen. Tarjoaa henkireiän ja katseltavaa ja erilaisia liikuntapaikkoja jokaiselle. Olen erittäin 
iloinen, ettei bussireittiä vedetty alueen läpi! Jos joukkoliikennettä vielä suunnitellaan, 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alla gator i Kottby är helt underbara. Det finns ingen strävka som inte skulle vara vacker och historiskt värdefull. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alue on kiva kävelylenkkikohde, on poneja aitauksessa, pienviljelyksiä ja infoa helsingin syntysijoista opasteissa. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

alue testi 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Alueen paras katu. Autojen nopeus on töyssyillä rajoitettu. Kasvillisuus saa kasvaa ilman turhantarkkaa trimmaamista. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Annalan alue metsineen ja ihaninine istutuksineen on alueen henkireikä 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Annalan kartanon puutarha kirkkaine lummelampineen on hienosti hoidettu ja mielenkiintoinen alue vaihtelevine istutuksineen. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

ArabiaIittalan myymälää vastapäätä : mukava aukio istutuksineen ja erikoiset valot, kiva kivetys ja portaat 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Arabian Rantapuisto olisi hieno paikka ilman valkoposkihanhia. Nythän siellä ei pysty kävelemään piknikeistä tms puhumattakaan. Eikö asial-
le voi tehdä todellakaan mitään? Sinne tarvittaisiin myös nuorisaktiviteettejä, skeittipuistoa yms. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Arabianrannan keskus, kohtauspaikka ulottuu Arabiakeskuksen sisätiloihin mistä löytyy myös kirjasto, kahvila jne. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Aukion tekee toimivaksi yhdistelmä viheraluetta ja palveluita. Kovin viihtyisä se ei vielä ole, mutta hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella siinä 
on mahdollisuuksia paljoon. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Avara nurmialue meren ääressä palvelee monia ryhmiä. Varsinkin kesällä täällä on monelaista ja yllättävääkin toimintaa, kuten surffareita, 
laskuvarjohyppääjiä, lenkkeilijöitä, leijan lennättäjiä, luonnon ja hanhien tarkkailijoita 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hieno katu ja tunnelma 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hieno lehmuskujanne! 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hieno siisti Väinölänpuisto,alueella asuu paljon vanhuksia jotka istuisi viileässä/aurinkoisessa puistossa mutta puistossa on aivan kamalat 
likaiset penkit jossa on vanhusten tai muidenkin mahdoton istua koska niissä ei voi nojata penkeissä ei 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hienoa, kuinka ahkerasti puistotyöntekijät hoitavat puistoa. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai Historiallinen alue tulee säilyttää ja sitä tulee vaalia. 
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aukio 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

hyvin hoidettu, kiva ulkoilureitti 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hyvin vetää liikenne tässä. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hyvä lastenvaatekirppis, mainio kahvila sekä mukavat leikkipuistot läheisyydessä. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Hämeentie on viihtyisä ja ruuhkaton alue. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ihana juoksumaasto. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankadulla tärkeitä paikkoja kumpulalaisille ovat Kahvila Kapusiini ja Kumpulan kylätila. Lisäksi oli Kumpuoti kauppa, joki tosin joutui lopet-
tamaan (menetti liiketilansa?)? 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankadun varrella on hienoa metsää, leikkipuisto, uimahallireitti, ekopuoti, kahvila ja romanttinen puutaloalue. Kuuluisa kylätalo, taiteilijoita 
ja aktiivista vaihtoehtoelämää. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu - viivani ja kommenttini tulivat väärään paikkaan (ks. sentin verran oikealle) 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu on kokonaisuudessaan loistava. Sillä sijaitsee Kumpulan sydän, Kumpulan asukastila, ja Kustaa Vaasan tienn toisella puolella, 
Arabianrannan sydän, Asukastila Kääntöpaikka. Lisäksi leikkipuisto Intia on Intiankadun varrella. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu on pienine liikkeineen ja putiikkeineen mukava, viihtyisä ja toimiva katu. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Intiankatu Toukolassa on rauhaisaa seutua 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Jättefint område. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kadun varrella olevat kauniit lehtipuut tekevät työmatkapyöräilystä mukavaa. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

kaikki Puu-Käpylän kadut ja kujat puineen ja näkymineen puutarhapihoille. kesäisin huumaavan syreenituoksun ja linnunlaulun säestämänä. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaj Franckin katu on hieno, autoton katu nurmikkoineen ja taideteoksineen. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Katu katkeaa keskeltä, joten autoja ei kulje tässä. Se on erittäin hyvä juttu, koska Arabiassa ei autoja tulisi ollakaan. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis ja viihtyisä katu, joka tarvittaessa toimii myös kaupunginosatapahtumien näyttämönä. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis Käpylän pääkatu, liittyy muihin alueen puureunusteisten katujen verkkoon. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis kävely- ja pyöräilyreitti. Tätä kautta pääsee Intiankadulta Töölönrantaan asti ilman valoja (Pasilan läpi ja radanvartta). 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kaunis, rauhallinen puistokatu. 
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01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

kesäisin mukavan (hippimäisen) näköinen kohteaamis/ ajanviettopaikka. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kivinokkaan 12 000 asukasta. Kunnon rantapolku. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puu kumpula toukola on viihtyisiä katuja täys 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koko puukäpylä on viihtyisiä katuja täys 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kokonaisuudessaan kaunis ja viihtyisä alue, voisi hyödyntää enemmänkin, etenkin aukiota. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Koskelantien bulevardi on hieno. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Koskelantien kaistojen välissä kulkeva pyörätie/jalkakäytävä on toimiva ja mukava.  Tietenkin ykkösen raitiovaunulle kannattaisi rakentaa 
lenkki tätä kautta, tilaa on. Bussit ei täysin korvaa raitiovaunua. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Koskelantien puistokatu on nätti alue 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Koski ja ranta vanhoine rakennuksineen ja tehtaineen luonnon ohella tekee paikasta viihtyisän. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

koskialue laitettu viime vuosina erittäin kauniiksi 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

kotoisa kadunpätkä jossa kauppa, kahvila, kioski 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kumpulan kasvitieteellinen on upea! 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kumpulanlaakson pyörätietä on ilo polkea puiden varjossa 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kumpulantaival - supersuosittu seudullinen kevyen liikenteen väylä. Puistoa ja kauniita puutarhoja ja viljelypalstoja molemmin puolin taivalta. 
Vuodenaikojen vaihtelu hienosti näkyvissä. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Kustaa Vaasan tielle 50 rajoitus aina kehä ykköselle asti. Sitten Jakomäkeen asti 65 rajoitus. Myöhemmin bulevardi Vallilasta kehä kolmosel-
le asti. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

käpylä, kumpula, toukola, olympiakylä ja kisakylä hienoja. Hienot pihat, vanhat puut, kalliot, yhtenäiset puistoalueet, vaihtelevuus, harmoni-
nen värikkyys, kokonaisuudet! Uudisrakentamisella ei ole päästy vielä tähän kauneuteen! 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Käpyläntien ja Kullervonkadun kulmassa oleva lippakioskin ja ala-asteen puiston alue on todella toimiva paikka ihmisille asioida kioskilla ja 
viihtyä puistossa. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Leijonapatsaat ovat mukava koko alueen aukio. Savanni nukahtaa iltapäivän kuumuuteen. Kesähelteellä patsaita kiersi vesi. Olisi mukavaa, 
että vesi kiertäisi patsaita myös muulloin keväällä, kesällä ja alkusyksyllä. Pienelläkin asialla s 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

lempikatuni helsingissä hämärän aikaan. vanhat puut ja talot luovat erityislatuista tunnelmaa 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingantie on kaunis, viihtyisä ja kotoisa katu. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai Limingantie on viihtyisä, kotoisa ja kaunis 
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aukio 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingantiellä tuntee kuin tulleensa maalle 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingantien puutalot ovat kauneinta Helsinkiä 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingkatu on Helsingin hienoin katu. Tallaista rakennustyylia mahtuisi viela lisaa Kumpulaan. Etenkin Intiankadulle Kapylan ja Kumpulan 
valisten metsikkojen reunoille. Suoraan tien vieressa kukaan ei edes ulkoile vaan ovat kauampana metsissa. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Limingovägen saknar motstycke i Helsingfors. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Lippakioski on alueen sosiaalinen keskus! 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

luonnonläheinen ja kiva kävelyreitti veden varrella 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Luonnonläheinen reitti. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Luonnonsuojelualua on yksi Helsingin hienoimmista paikoista. Vastakohtana sille on Tapio Wirkkalan puisto, joka on keinotekoinen, kolkko ja 
kallis ratkaisu. Se on puisto, jossa kukaan ei ole koskaan ja jonne on mahdoton istahtaa juttelemaan muiden ih 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mieltä piristävä kevyen liikenteen väylä, jossa viihtyvät niin koiranulkoiluttajat, pyöräilijät kuin lenkkeilijätkin. Kauniit ja hyvinhoidetut viheralu-
eet. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukava katu, kirjasto, koulut, rauhaisa ilman paljoa liikennettä. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukava puisto kesäaikaan, lyhentää reittiä bussipysäkille. Talviaikaan hankala käyttää, kun käytäviä ei aurata mitenkään. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Mukavasti hoidettu puistoaluekokonaisuus. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nurmikenttä, lippakioski 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Nämä pienet kadut ovat erityisen viihtyisiä kun ovat niin rauhallisia. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Otto Meurmanin puisto on tosi kiva ja viihtyisä Käpylän keskuspaikka. Lippakioski on tuonut siihen mukavaa säpinää! 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Oulunkyläntien puutaloalue on varsin viihtyisä ja kaunis 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pala vanhaa Helsingin historiaa ja kivalla tavalla tuotu esiin ja alue hyvin hoidettu. Paikalle on hiljattain laitettu infotaulu, josta ilmenee vanhan 
kirkon löydökset. Keväisin alue on täynnä kauniita sinisiä kukkia. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pellervontie halkaisee Puu-Käpylän parhaan osuuden 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolagatan är en av de finaste gatorna i hela stan. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolagatan är finast i hela Helsingfors. 
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01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolanaukio: hvyä puisto, mainio kahvilakioski ja tapahtumia kesäisin. Ykkönen takaisin toimintaan myös lauantaisin! 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on jokaisena vuodenaikana kaunis, reunustavat puut ja värikkäät puutalot luovat suojaisan tunnelman. Ratikat tekevät parhaan 
silauksen maisemaan! 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

pohjolankatu on monien asukasyhdistysten tapahtumien paikka, juuri sellaista toimintaa joka tekee alueesta elävän ja saa asukkaat tutustu-
maan toisiinsa , luo yhteihenkeä. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on upea! Pitäkää pihat vihreinä, ei asvaltinmakuisia uusia pakkosuunnitelmia. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pohjolankatu on vanha, kaunis ja viihtyisä puistokatu, jolla on idyllinen raitiovaunuyhteys keskustaan. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Poikkireitti Arabiankadun suunnasta Gunnek Nymanin kadulle puiston läpi puuttuu (on kyllä tallattu nurmikkoon) 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Puistoalue on hieno ja sille voisi kehittää jopa lisää ohjelmaa. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Puistokatu, joka päättyy rantaan. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Pyöräily/kävelytie on viihtyisä ja mukava kulkea. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Päätielle 40 rajoitus. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Ranta-alue tulee säilyttää ja pitää kunnossa. Valkoposkihanhista pitäisi päästä eroon. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Rauhallinen ja viihtyisä katu. Läpikulkuliikennettä ajoittain aika paljon. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Samaa hienoa aluetta (Kumpula, Toukola). Yhtenäinen, harmonisesti värikäs, miellyttävä.) 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Selvästi erillinen pyörätie ja jalkakäytävät. Kaunis pyörätie puiden keskellä. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

STARA Toukolandadun puoleinen aita häväistys näinkin urbaanibin ja desing mäiseen ympäristöön, ehdotan aidan korottamista ja uusimista. 
Flooranaukio 1 aukio pelkällä kivetyksellä, ehdotan enemmän viheralueeksi muuttamista (aukiolle istutet 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Suojatielle levennetty jalkakäyttävä. Usein pakettiautot ja suurehkot autot pysäköidään liian lähellä suojatielle, autoilijan ja jalankulkijan näky-
vyys on erittäin kehno. Ehdotan että Koskelantien suojateiden kohdalla levennetään ja kor 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Taivaskallion alue on todella viihtyisä ja ihastuttava paikka ulkoilla. Kallion päältä aukeaa myös kauniit näkymät. Kesäaikaan siellä vietetään 
paljon aikaa ja ajoittain tämä näkyy roskaisuutena. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Talojen sisäpihat ovat todella tyylikkäästi suunnitellut, samoin talojen arkkitehtuuri. Monenlaista on. Mukavia kävelyreittejä. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Talojen välisellä kävelytiellä turvallista ja suojaisaa kulkea pienen lapsen kanssa jos ei jaksa koukata rannan kautta 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

tammiaita on kaunis ja harvinainen, monipuolinen tapahtuma-alue, soveltuu kaikenikäisille 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai Tapio Wirkkalan puisto on hieno ja erilainen! 
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aukio 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Tiedelinjan meno yli Kustaa Vaasan tien jalakulkupaikasta kunnes tulee Vallilan laakson raiteet. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Koko alue on aivan upea paikka asua, opiskella, tehdä töitä, kasvattaa lapsia, hoitaa vanhuksia ja sairaita. Aluetta ei pitäisi pilata tiiviillä ra-
kentamisella. Puisto-ja metsä-alueet hyvällä hoidolla parantavat entisestään koko alueen viihtyvyyttä. On vaikeata nimetä parasta paikkaa, 
koska tämä alue on aivan upea. Talvikunnossapidossa on menty jonkin verran huonompaan suuntaan. Suurteiden kohdalla jalankulku on 
vaikeuksissa kun aurauskinoksia ei lapioida tai aurata suojateiden ylityskohdilta pois.  

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Todella kaunis ja viihtyisä alue aivan kodin vieressä. Pato pois ja alueesta tulee vielä parempi! 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Toimiva kävelykuja. Lasten vieminen tarhaan ja kouluun erityisen mukavaa, varsinkin kun Lontoonkadun pää valmistuu asfaltiksi kohtapuo-
liin. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Toukolan kadut menevät hienon puutaloseudun läpi. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Tänne  pari katua ja kerrostaloja taimitarhan ja siirtolapuutarhan ympärille. Torikin tarvitaan. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Tässä on hieno Sirocco-taideteos, joka ilahduttaa arkeani kovasti! Samoin lapset rakastavat tätä 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart gammalt bostadsområde. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Underbart område med gamla trähus av en typ som knappast finns någon annanstans i Helsingfors. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Vanhan työväentalon ja puutalojen ympäröimä aukio Vipusentien ja Sariolantien risteyksessä on kuin idyllisestä pikkukaupungista. Vahinko 
että käpyläläisiä yhdistänyt kukkakauppa aukion reunalla joutui lopettamaan. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Vehreyttä! 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Verkatehtaanpuisto ja voimala-alue on vähän rauhallisempi läpi kiitävistä pyörä jonoista,ja sitä kautta turvallisempi huonosti liikkuville. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

viihtyisä ja avoin käpylän keskuspaikka, jossa mukava ja rento tunnelma 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä katu. Muuntuu myös asukkaiden käyttöön kirppiskaduksi aika-ajoin. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä keikkipuisto, auringonottajien ja lapsiperheiden suosiossa kesäisin. Leikkiin tarvittaisiin ehkä lisää vempaimia. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä taidepuisto 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Viihtyisä, vehreä katu. Isot vanhat puut ovat mukavia katsella ohimenneessään. 

01. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai 
aukio 

Väinölänpuisto hieno siisti puisto, puistossa on vain kamalat likaiset penkit joissa ei ole selkänojaa.Alueella asuu paljon vanhuksia jotka naut-
tisi puistosta kesäpäivinä mutta siellä ei voi istua. olen 13 vuotta seurannut ikkunastani puistos 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Alakoulun ja päiväkodin läheisestä nurmikosta on tullut koirien WC. Koirakuria pitää parantaa. 
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02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Arabian rantapuisto on upea paikka, mutta epäselvyys jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reiteistä tekee siitä jalankulkijoille, varsinkin lapsille ja 
vanhuksille, todella vaarallisen. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Arabianrannan rantapuisto on hieno. Vielä parempi se olisi ilman Staran ahkeraa autoliikennettä kevyen liikenteen väylillä! Nurmikkoalueita 
voisi myös vähentää ja lisätä monimuotoista niittyä. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Arabianrannan rantapuisto on hyvin hoidettu ja avara, upea paikka ulkoilulle ja merestä nauttimiselle 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Arabianrannassa on loistavat lenkkimaastot ja hienot maisemat merelle. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

arabianranta on hienosti onnistunut puisto ja ranta-alue mutta jossain on kohtia kuin työ olisi jäänyt kesken 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Avara, miellyttävä liikkua vaikka pimeäänkin aikaan, 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Ehdottomasti alueen kaunein puiston alku kauniine puineen ja kukkaistutuksineen. Kerrostaloista ylhäältä katsottuna silmiä hivelevä On py-
synyt siistinä. Rentouttava pläjäys talojen keskellä. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

eri vuodenaikojen vaihtelut tulevat hyvin täällä esille 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Siisteys, vehreys, hyvä huolenpito, kaunista.  

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Helsingin kauneimpia paikkoja. Virtaava vesi. Sillalta (siltä, josta näkee lahdelle) näkee sään ja vuodenaikojen vaihtelun. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

hieno alue, koko perheelle 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hieno perinnemaisema 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

hieno rantakaistale ohikulkuun ja vaikka leijan lennnätykseen 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hieno yhteispiha, jossa erittäin mukavat leikkipaikat lapsille. Modernin urbaanin yhteisöllisyyden kivijalkoja ovat juuri tällaiset kohtaamispai-
kat. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hienot maisemat, ei autoja. Rannan ilme kohentunut huomattavasti entisaikojen likaisesta teollisuusjäterannasta. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Historia on kauniisti esillä ja luonto on aivan upea. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hyvin hoidettu, vehreä. Vielä toivon laituria ja uimapaikkaa, 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hyvin hoidettu, viihtyisä puistoalue. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Hyvät tiet kävelyyn, lenkkeilyyn ja pyöräilyyn. Hienot maisemat. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Ihana metsäinen lenkkipolku koko matkaltaan, mahtavaa, että Helsingissä on tällaisia alueita, joissa on monilajista metsikköä, eikä harven-
nettua ja puskista riisuttua tienpieltä! 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta- Ihanaa että alueella on toimiva kahvila/ravintola ja paljon ulkoilureittejä.Vielä kun saisi sen palaneen kavilan takaisin. 
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alue 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Ihanat rantakivetykset ja istutukset. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Ihmiset ovat ottaneet suistoalueen haltuunsa, näkee perheitä retkellä ym. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Jokiranta on mahtava lenkkeilypaikka, ja yleensä tosi rauhallinen paikka. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

kalastajat ja piknikillä olijat kohtaavat 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Metsässä, paljon erilaisia kasveja 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kaunis ja ihana 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kaunis kulttuurimaisema, mukavia paikkoja oleiluun ja päiväkävelyille. Koskenrannan terassi. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kiva ranta-alue, urheiluvälineitä, tosin osa on ollut rikki. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Pieni, hyvinhoidettu puisto Vähäkyrön ja Sofnalehdontien kulmassa. Paljon kasveja, rauhallinen paikka, sopivasti penkkejä.  

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kivat näköalat molemmin puolin. Luontoa ja historiaa. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Koko Arabianranta on hieno. Alueelle kaivataan kuitenkin venesatamaa, mutta etelelämmäksi. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Koko rantapuisto on ihana. Selvemmät merkinnät voisivat erottaa pyörätiet kävelyalueista. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

koko Vanhankaupunginkosken ympäristö viihtyisää puistoa ja rantaaluetta 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Koskelan monitoimikeskuksen alueella on vielä avarat ja tilavat puistot jotka tarjoavat alueella toimiville päiväkodeille ja sairaalan asiakkaille 
ja henkilökunnalle mahtavat puitteet nauttia puistomaisemista ja liikkua puiston ympäristössä. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

koskelan sairaala-alueen poisto on hieno, vaikka vähän käytetty 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Koski ja voimala-alue ovat ainutlaatuisia. Sopiva pieni kävelylenkki, hienot sillat ja kosket. Myös museo on kiva. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

koski, silta, meri, metsää, ravintola 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Kumpulan maauimala on kesäparatiisi! Olisiko käyttöaikaa mahdollista pidentää laittamalla vaikka kuplahallin sisään pääallas? 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Levollinen istumapaikka lahden pohjukassa suojassa liikenteeltä ja kuitenkin lähellä kevyen liikenteen väylää. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Luonnonsuojelualueen pitkospuut Lammassaareen ja lintumajoille ovat upeat. 
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02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Mainio kesäretkipaikka, kahvilatarjontakin OK. Mikä on museon kohtalo? Entäs vesiputouksen? 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

maisema ja siisti ranta. Miinuksena kanadanhanhet. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Maisema kaunis, etenkin aamulla, kun aurinko nousee Kulosaaren takaa. Voisi olla vielä viihtyisämpi, jos keskellä rantaa olisi jokin kahvila tai 
muu tuulensuoja, jonne pysähtyä. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Meri vieressä, ei liikennettä. Laaja, viihtyisä puistoalue. Selkeät kaistat pyörille ja kävelylle. Taide-elämykset ja tyrnipensaat hieno lisä! 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Meri, istutukset, kävely- ja pyörätiet, vihreys 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Mycket trivsamt på sina ställen. En miljö som borde bevaras! 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Olisi kiva jos alueella olisi enemmän vessoja, Vanhankaupungin koski ja sen lähiympäristö houkuttelevat picnikeille kesällä mutta yksi baja-
maja on aika vähän sille alueelle. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Puisto ja ranta helmi 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Puisto on hyvää liikunt aluetta. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Rannan avaruus sekä siistit nurmikot ja puuistutukset tekevät paikasta viihtyisän. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Ranta-alue, johon kuuluu Vanhankaupunginkoski, Lammassaari jne on mahtavaa ulkoilualuetta. Käymme usein mieheni kansas alueella 
kävelemässä, kesällä piknikillä jne. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Rauhaisa kotikatu. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Rauhallinen paikka levähtää sunnuntaisella kävelyllä. Hyvä näköala veden yli! 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Riittävän iso ja hoidettu viheralue rannassa. Rakennukset riittävän kaukana rannasta. Ilta-auringossa upea tunnelma. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Tekniikan museon ympäristö putouksineen erittäin viihtyisä. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vanhankaupungin koski.  

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Test 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

upea historiallinen paikka, kauniisti hoidettu, rauhoittava kosken kohina 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Upea sisäpiha lapsille ja aikuisille. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vallilan siirtolapuutarha on mukava puisto, jossa kesäisin toimii kahvilakin. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta- vanhankaupungin koski on komea paikka. veden kohina vaimentaa kaupungin melun. kaunis katsoa ympäri vuoden. kesällä täällä on myös 
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alue terassielämää ja paljon muita ulkoilijoita. tästä pääsee mukavasti arabianrantaan. reitti käpylästä t? 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vanhankaupungin ranta-alueet ja puistot ovat koko Helsingin tasolla merkittävä nähtävyys- ja viheralue 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vanhankaupunginkosken alue on tunnelmallinen. Hyvä lenkkireitille. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vanhankaupunginkosket ja siitä Vantaan rantaan lähtevät kävely- ja pyöräilyreitit aina Haltialaan saakka (kylminä talvina myös hiihto) muo-
dostavat hienon konaisuuden. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vanhankaupunginkoski on upea ulkoilualue! 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vanhankaupunginlahden putous ja ranta-alue. Lammassaari.  On säilynyt viihtyisänä vaikka asukamäärä lähistöllä on lisääntynyt hurjasti 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vantaajoen ranta-alue kaunis ja lähellä. Risukkoa ym. ollut vuosikausia kävelytien molemmilla puolilla. Siistimistä kaipaa. pari penkkiä lisää 
olisi kivaa. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vantaanjoen ranta on kaunis, luonnontilainen kulkureitti. Näkymiä valitettavasti pilasivat Viikinmäelle rakennetut talot, jotka olisi voinut sijoit-
taa hieman taaemmaksi. Vahingon jo tapahduttua pitäisi saada ympärivuoden suojaavia havupuita talo 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vantaanjoki lohiportaineen on suosittu kävely- ja pyöräilykohde.  Puistoalueet ovat siistit. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Vedellä täyttyneet kallioaltaat. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Viihtyisä alue. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Yksityisen taloyhtiön piha, joka toivottaa naaapuritkin tervetulleiksi ja jatkuu luontevasti koko alueeen asukkaita ilahduttavana luonnollisena 
kallio-puistona. Auringonottajat, koiranulkoiluttajat, nuorisohengailijat ja kirkkistä leikkivät lapset 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Pohjolankadun vanhat lehmukset, kauniit yhtenäiset puutalot, ihmisiä kokoava ei-bisneshenkinen lippakioski, rauhallisesti liikkuvat raitiovau-
nut. 

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Upea puusto, istutukset, kauniit vanhat rakennukset, kivat polut metsikössä. Suuri puute: ei mitään kahvilaa koko alueella, penkkejä liian 
vähän. Parasta koko alueella on Vanhankaupuingin ja Toukolan alue sekä asumisviihtyvyyden että ympäristön osalta, ihania isoja vaahteroi-
ta, tammia, jopa mäntyjä ja myös pieniä katutason liikkeitä.  

02. Hieno, viihtyisä puisto tai ranta-
alue 

Pieni hyvin hoidettu puisto Vähäkyrön ja Sofianlehdontien kulmassa. Paljon kasveja, rauhallinen paikka. Sopivasti penkkejä.  

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Ehkä Helsingin upein vaahteralehto, joka erityisesti nyt ruska-aikaan säväyttää myös kaikkia ohi ajavia. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Elävä virtaava vesi ja sen ympärillä oleva elämä 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Historiallinen luontoelämys 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Ihana ranta, myös usein rannan ympäristö roskainen 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

ihanaa kaislikkoa ja pitkospuita, lintutorneja! nuotiopaikat ovat myös mahtava lisä! 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik- Kallioilta on näkyy hienot maisemat, ja luonnontilassa olevat metsät rauhoittavat kun tuntee pääsevänsä pois kaupunkimaisemista. 
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ka 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

kasvitieteellinen puutarha on hieno ja puisto se ympärillä myös 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Taivaskallio.  

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Kaunis Arboretum havumetsineen ja lintutornit + levähdyspaikat 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Kaunis ja mielenkiintoinen luontopolku. Harvinaisia sieniä: pökkösieni ja pirun muna. Muuttunut koirapuistoksi. Koirien vienti rannoille ja luon-
topoluille kiellettävä. Esim. punkkien levittämisestä johtuen yms. Irrallaan vastaan tuleva iso koi 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Kiva kävelyreitti pitkospuita pitkin Lammassaareen. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Koko ranta-alue jo sellaisenaan elämys 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

koko ranta-alue on elämysaluetta 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Vanhankaupungin koski ja Annala.  

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Koko vanhankaupungin lahti on parasta Helsinkiä! 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Vanhankaupungin koski ja Annala.  

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Koskelta Pornaistenniemelle vievät luontopolut, linnut ja luonnontilainen metsä 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Koski. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Koulukasvitarha on liian monille tuntematon keidas. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Kuohuva koski ja suvantokalastus ovat elämys vain katsojallekin. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Kuusiluoto on alueen helmi 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Lammassaaren pitkospuut :) 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Lammassaaressa on vanhaa metsää ja rantaluontoa, erinomainen paikka lintujen seuraamiseen. Mökit saaressa ovat perinne, mutta niitä ei 
tulisi enää lisätä, niukkaa kaikille yhteistä tilaa ei pitäisi antaa harvojen yksityiseen käyttöön. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Lammassaari ja kuusiluoto, mikäli nämä ovat ne. Uskomattoman hieno luontokohde kivenheiton päässäkeskustasta. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Lammassaari on luontoelämyksiä tarjoava paikka 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

lammassaari, mahtava ulkoilupaikka 
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03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Lammassari 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Linnut ja kasvit 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Lintuja ym. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

lintumaailma keskellä kaupunkia!!! 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Lintutorni ja luontopolku 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Lintutorni ja piilokoju 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Louhenpuisto tarjoaa luontoelämyksiä suurelle joukolle läpikulkijoita. Monien muiden tavoin pyöräilen puiston läpi keskustaan lähes ympäri 
vuoden, voin kokea vuoden aikojen vaihtelun, kevään linnunlaulut ja valkovuokot. Puisto on hieno pote 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

luontoa 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Luontopolku ja pitkospuut Lammassaareen 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Luontopolku ja sen ympäristö. Tärkeä sekä ihmisille psyykkisen terveyden kannalta että kaupunkilaisille ympäristökasvatuksellisesti. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Luontopolku pitkospuineen Lammassaareen. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Luontopolku pitää säilyttää, se on monen eläimen koti, myös eläinten kulkureitit pitää olla kunnossa... Siis niin Viikkiin päin kun Vantaan jokea 
pitkin.  Vantaan joki on kohta kaksi puurivistöä joen molemmin puolin, rakentaminen loppuma 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Mahtavat kuohut. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Maunulanpuiston vanhat metsät ja puro tarjoavat hyvän elinympäristön monille eläimille. Viimeisen vuoden aikana olen siellä nähnyt esimer-
kiksi metsäkauriita ja koskikaran. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Merenrantaa on aina ihana katsella. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Meri, hanhet, sorsat, ketut ja kanit. Tarpeeksi väljästi rakennettu. Ihana. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Meri, läheiset asunnot ja ihmiset rannalla. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Mukava luontopolku 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Olympialaisten paikat, kisakylä ja sen portit lienevät ainakin helsinkiläisten tiedossa. ABC:n huoltamon nurkalla olevat valokuvataulu on hyvä 
idea - vastaavia saisi löytyä helsingistä muistakin aiheista. Esim. taloille, joissa on kivijalkakau 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Pidän tästä alueesta. Hieno koski. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik- Pikkukoski ja alue sen ympärillä on todella rauhoittava alue kaupungissa! 
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ka 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Pitkospuut :) 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Pitkospuut Lammas saareen mainitaan jopa laulussa. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Pornaistenniemi on hieno lintupaikka. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Pääsy Viikin ja Vantaanjoen varren alueille ulkoilemaan ja virkistymään. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Rauhan alku. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Ruovikko ja lintutornit sekä koju lintutarkkailijoille on aivan huippuja. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Sopiva paikka grillille, kun talot ovat melko lähellä ja ranta kaukana. Remuporukka ei kehtaa olla kauan. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

säilytetään koski 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Tilaa, hiljaisuutta ja ulkoilmaa. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Tilaa, hiljaisuutta ja ulkoilmaa. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Toukolan rantapuisto on kaupunkiluontoa parhaimmillaan; paljon liikennettä ja ihmisiä merenrantaniityllä. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Underbar oas mitt i Helsingfors 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Underbart för promenader och jogging 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Untamontie 10 parkkipaikan takainen metsä/kallio on mukava luonnontilainen oleskelupaikka 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

upea luonnontilainen paikka 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Vanhakaupunginkoskella näkee luonnon monimuotoisuutta. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Vanhan kaupungin lahden ranta hienosti laitettu, meri jalkojen juuressa, kerrostalosta pääsee 10 minuutissa ihan eri tunnelmaan. Hyvä ettei 
sitä ole pengerretty kuten vanhan voimalaitoksen ja myllyn luona. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

vanhanakaupungin kosken ympäristö on kaikkian vuodenaikoina viirkistävä kokemus - ei liian rakennettu, mutta siisti. palvelee monipuolisesti 
erilaisia kaupunkilaisia ja on siisti. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Vanhankaupungin kosken rannat ja pitkospuut Lammassaareen. Hieno luontoretkipaikka kaikenikäisille. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Vanhankaupungin koski on alueen paras luontonähtävyys 
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03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Vanhankaupungin niityt 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Vanhankaupunginkoski on helmi. Voisin hyvin ajatella padon pois ja vaelluskalat tilalle. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Vanhankaupunginkoski on ihana paikka kuunnella veden suhinaa. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Veden voimaa. 

03. Luontoelämyksiä tarjoava paik-
ka 

Ihana kesäkatu jossa asukastoiminta järjestää kesäisin kirppiksiä. Hyvin vähän autoliikennettä ja turvallinen lapsille ja pyöräilijöillekin. 

04. Hieno maisema tai näkymä Arabianrannan näkymä Lammassaareen ja Kuusiluotoon ja aina Kivinokkaan asti on mahtava. 

04. Hieno maisema tai näkymä Arabianranta ja näkymä Lammassaareen. 

04. Hieno maisema tai näkymä auringonnnousu vanhankaupunginlahden takaa 

04. Hieno maisema tai näkymä Den finaste bron i Helsingfors? 

04. Hieno maisema tai näkymä Hieno maisema 

04. Hieno maisema tai näkymä Hieno maisema. 

04. Hieno maisema tai näkymä Hieno näkymä merelle ja rantaa pitkin 

04. Hieno maisema tai näkymä Hieno näkymä sillalta merelle ja koskelle. 

04. Hieno maisema tai näkymä Hienot näkymät komeilta kallioilta. 

04. Hieno maisema tai näkymä Hämeentien sillalta avautuu hieno näkymä yli Vallilanlaakson ja kohti Kumpulan kartanon päärakennusta. Upea kaikkina vuodenaikoina. 
Maisema on kaunis myös toisin päin eli Kumpulan kartanon päärakennukselta Paavalin kirkkoa kohti katsellen. 

04. Hieno maisema tai näkymä Kauniit puut toisella rannalla. 

04. Hieno maisema tai näkymä Kaunis luonto lähellä keskustaa 

04. Hieno maisema tai näkymä Arabianranta.  

04. Hieno maisema tai näkymä Kisakylä on kaunis ja hieno aikansa edustaja ja tarjoaa viihtyisän asuinympäristön 

04. Hieno maisema tai näkymä Koko Arabianrannan alueessa on hienot maisemat ja kaikkialta saa mielestäni hienot näkymät. 

04. Hieno maisema tai näkymä On ilo katsella ikkunastani näin hyvin hoidettua pihaa.  

04. Hieno maisema tai näkymä kosken ympärys on hyvin hoidettu ja hieno nähtävyys. ravintoloita voisi olla enemmänkin alueella 

04. Hieno maisema tai näkymä koski ja teollisuurakennukset 

04. Hieno maisema tai näkymä Koski. On kamalaa jos pato ja putous puretaan! 

04. Hieno maisema tai näkymä Koskialueella on hienot näkymät 

04. Hieno maisema tai näkymä Pohjolankatu. 

04. Hieno maisema tai näkymä Arabianranta 
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04. Hieno maisema tai näkymä Kun tullaan Tehtaan portille. Myös tämä näkymä minulle rakas, Arabian tehdas, vanhoja puuhuviloita, puistoa ja uutta yhdessä 

04. Hieno maisema tai näkymä Kuninkaankartanonsaaren ranta näkymä. 

04. Hieno maisema tai näkymä Kuusiluoto 

04. Hieno maisema tai näkymä Kävelysillalta hienot näkymät. 

04. Hieno maisema tai näkymä Lintutornilta upea näkymä pitkälle 

04. Hieno maisema tai näkymä Matinkaari 

04. Hieno maisema tai näkymä Meren äärellä löytää rauhan. 

04. Hieno maisema tai näkymä Muistomerkki kalliolta upeat näkymät 

04. Hieno maisema tai näkymä Näkymä lahdelle 

04. Hieno maisema tai näkymä Näkymä molempiin suuntiin, milloin vain. 

04. Hieno maisema tai näkymä Näkymä rannasta Kuusiluodolle ja ulapalle on upea. 

04. Hieno maisema tai näkymä Näkymät Herttoniemeen päin ovat toki upeat! 

04. Hieno maisema tai näkymä Onnistunut rantapuisto. Punkit voivat lisääntyä koirien vuoksi. Lähinnä rantaa olevalle tielle koirakielto. Pyörätie merkittävä selvästi. 

04. Hieno maisema tai näkymä Pitkospuita myöten pääsee keskelle luontoa ja lintutorni on hyvä juttu. 

04. Hieno maisema tai näkymä Sillalta avautuu mahtava näköala molempiin suuntiin, sekä koskelle että lahdelle. 

04. Hieno maisema tai näkymä Sillalta on hyvät näkymät kauas lahdelle. 

04. Hieno maisema tai näkymä Sillalta on mahtavat näkymät vanhankaupunginkoskelle sekä meren suuntaan. 

04. Hieno maisema tai näkymä Silmä ja mieli lepäävät 

04. Hieno maisema tai näkymä Toivottavasti tämä hieno ja historiallinen alue pysyy samanlaisena. Ehkä padon kohdalla voidaan poistaa putket ja rakentaa ti lalle taiteellinen 
ja esteettisesti kaunis silta :) 

04. Hieno maisema tai näkymä Täysin tuulettomana, sumuisena aamuna maisema Lammassaareen ja Kuusiluotoon yli veden voi olla maagisen kaunis. 

04. Hieno maisema tai näkymä Täällä on niin uskomattoman kaunista, en muuttaisi maisemassa mitään. 

04. Hieno maisema tai näkymä Upea alu ja kehittämiskohde. Tänne asuntoja! 

04. Hieno maisema tai näkymä Upea koskinäkymä, historiallinen maisema. 

04. Hieno maisema tai näkymä upea näkymä korkealta, luonnonmukaista puustoa 

04. Hieno maisema tai näkymä Upeat maisemat ja rakennukset 

04. Hieno maisema tai näkymä Upeat näkymät Viikin suuntaan. 

04. Hieno maisema tai näkymä Vacker utsikt över Gammelstadsfjärden och Arabiastranden 

04. Hieno maisema tai näkymä Vackert då man tittar på forsen. 

04. Hieno maisema tai näkymä Vanhan kaupunkin koski on vaikuttava, varsinkin silloin kun koski saa pauhata vapaana. Talvisin jäätynyt vesi tekee koskesta vielä hienom-
man. 
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04. Hieno maisema tai näkymä Vanhankaupunginkoski tehtaineen ja siltoineen on joka kerta vaikuttava näky. 

04. Hieno maisema tai näkymä Vanhankaupunginkoski ympäristöineen todella kaunis. 

04. Hieno maisema tai näkymä Vanhankaupunginlahti ja Matikaari. 

04. Hieno maisema tai näkymä Varsinkin syksyisin kauniin näköinen rinne, kun lukuisat lehtipuut ovat väriloistossaan. 

04. Hieno maisema tai näkymä Viehättävä kulttuurimaisema, toisella puolella ja kaunis luontonäkymä lahdelle toisella puolell siltaa. 

04. Hieno maisema tai näkymä voittaisi  lisätä lisä penkkejä. kiitoksiä! 

04. Hieno maisema tai näkymä Yksi Helsingin kauniimmista paikoista. 

04. Hieno maisema tai näkymä Ylhäältä rappusten päältä avautuu Kaj Franckin katua pitkin hieno linja rantaan 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Alueen metsäpoluilla on mukavaa harrastaa liikuntaa kun on hiljaista ja rauhallista. 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Friluftsområdet är tyst och skönt att vistas i. 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Hiljainen paikka 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Hiljaista ja rauhallista paikkaa ei alueella oikeastaan ole, Kuusiluoto ja Lammassaari ovat hiljaisimpia, mutta kyllä niissäkin on melkoinen 
melu ympäri vuorokauden. 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Ihana lenkkireitti menee tuolla rannassa.. Kiva kun on penkkejä missä voi paistattaa päivää jos haluaa vähän pysähtyä ja olla vaan.. Ehkä 
jopa lisää penkkejä kesällä? 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Kaislikon suhinaa 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Kallioalue sillan kupeessa 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Toukola kokonaisuudessa.  

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Kumpulan siirtolapuutarha, Taivaskallio.  

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Kaunis merellinen maisema. 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Koskialueelle pitäisi saada julkinen sauna ja kylpypaljuja. 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Kuin toinen maailma. 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Kumpulan taival sai 8 v sitten tänne muuttaessani liikutuksen kyyneleet silmään ihanuudellaan: satakielet konsertoivat kilpaa pyöräillessäni 
yksin illalla kotiin! Pian sen jälkeen alkoivat ensimmäiset harvennukset. Itketti. Enää ei ole mets 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Parhaita piknik-paikkoja. 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Pornaistenniemen luontopolku 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Puu-Käpylä on rauhallinen ja leppoisa 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka radanvarressa on viihtyisä, rauhallinen ulkoilureitti.Hyvä paikka ulkoilla koiran kanssa. 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Rantaa pitkin on miellyttävä kävellä iltaisin. 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Rantakin on rauhallinen päivisin ja jos ei ole ihan kauhean hyvä ilma. Aurinkoisella säällä ihmisiä kuhisee 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Rauhaa ja koskematonta luontoa 
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05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Kumpulan siirtolapuutarha, Taivaskallio.  

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka rauhoittava keidas 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Sillan kupeessa oleva kallio 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Tämä kommentti kertoo epäkohdasta: paikka on aivan liian hiljainen! Syynä on kaupungin törkeä moka vuokrata kentät palloseuralle ja antaa 
samalla oikeus lukita ne muilta käyttäjiltä! Näillä kentillä pelasivat, ulkoilivat ja urheilivat ai 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Tämän rakennuksen ja sen ympäristö on mysteeri. Alue kaipaa kehittämistä ja on rauhallinen koska liikenne virtaa useita metrejä alempana. 

05. Hiljainen ja rauhallinen paikka Viikin luontoalue on tärkeä. Koirien tuontia rajoitettava. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Alue kokonaisuutena on ainutlaatuinen. Kokonaisuuden suojeluun olisi liitettävä sen ja asukkaiden suojeleminen ylikuormittuneen läpikulkulii-
kenteen haitoilta (melu, saasteet, turvattomuus)! 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Arabia! Ja Bokvilan! 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Arabian tehdas ja konttori. Suomen muotoiluhistorian tärkeimpiä rakennuksia. Upea kiinteistö, joka kerää myös runsaasti kansainvälisiä turis-
teja. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Arabian tehdas on myös merkittävä historiallisesti 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Arabian tehdas. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Arabian tehtaat. Ne pitää säilyttää. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Ett av de finaste ställena i Helsingfors 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Helsingin perustamispaikka. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Helsingin syntypaikka. huonosti hoidettu.... 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Helsinki perustettiin Vantaanjoen suulle. Molemmat kosket, vanhat voimalaitosrakennukset ja tekniikan museo ovat kaikki keskeisiä historalli-
sesti merkittäviä rakenteita. Kellomäen kallio, jossa muistomerkki on tosin huonosti hoidettu. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Hieno, historiallinen alue. Mielestämme sitä ei saa muuttaa. Pato pitää säilyttää. Kalat voivat nousta joelle kosken kautta. Voidaanko kalat 
jotenkin ohjata sinne? 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhankaupungin alue, Annala, Arabian tehdas, Kumtähden kenttä, Kumpulan kartano, Kisa-jaOlympiakylä, Käpylän kirkko, Taivaskallio 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Kaikki nämä kohdat 2, 3, 4 ja 6 toteutuvat K-kartanonsaarella. Täydellinen ulkoilu-, harrastus- ja kulttuuripaikka ympäri vuoden. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Kaupungin syntysijoilla. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Kisäkylän kokonaisuus hieno! Kokonaisuus säilytettävä, eikä rikottava uudisrakentamisella. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Koko alue on historiallisesti merkittävä. Toisen maailmansodan jälkeen Helsingissä eniten vanhoja rakennuksia, nyt taitaa olla päinvastoin. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Koko Olympia-kylä on historiallinen muistutus Helsingin olympialaisista 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Kokonaisuutena merkittävä ja tunnettu, jopa ikoninen maisema. Kulttuuri- ja teollisuushistoriallinen miljöö joka säilytettävä tällaisena. Läntistä 
haaraa ei saa luonnomukaistaa koskeksi, koska alkuperäistä koskea ei saa takaisin. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhankaupungin alue, Annala, Arabian tehdas,  

06. Historiallisesti merkittävä paikka Koskelan sairaala-alueella on historiallisia rakennuksia 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Kosken alue kokonaisuudessaan. 



Sito oy Karttamerkinnät  
12/2014 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto 163 (194) 
 Vanhakaupungin alueen asukaskysely  
 

 

Kysymys Avoin kommentti 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Kosken historiallinen miljöö on hieno. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Kosken näkymä on kaunis ja muistuttaa Vanhankaupungin merkityksestä Helsingille 

06. Historiallisesti merkittävä paikka kosken vanhaat voimalarakennukset 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Koski ja museo ovat erittäin tärkeitä historiallisia nähtävyyksiä 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Koski. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Kotikaupunkimme syntysija 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Kukinkaankartanonsaari 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Kumpulan alue merkittävä! Värikäs, kaunis, feng shui. Kumpulan ja Käpylän kaltaista aluetta saa hakea! 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Kumpulan kartano, Kuppala. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Kätilöopisto on jo osa elävää historiaa 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Maauimala on merkittävä muistomerkki Olympialaisista 

06. Historiallisesti merkittävä paikka olympiakylä :) 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Olympiakylä ja kisakylä. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Park Hotel Käpylä 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Pidän siitä, että Käpylää ei ole aikoinaan purettu. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Puu-Käpylä on elävää historiaa. Rakennuskanta on ainutlaatuista. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Puu-Käpylä on Helsingissä miltei paras historiallinen paikka: kaunis kaikkina vuodenaikoina. Sitä pitäisi vain hyödyntää enemmän matkailus-
sa, 1 ratikka pitäisi saada kulkemaan viikonloppuisin ja Puu-Käpylää voisi mainostaa risteilyvierai 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Pääkaupungin perustamispaikka. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Rakennettu miljöö yhtä tunnelmallinen kuin luonto ympärillä, ajan patinaa tiiliarkkitehtuurissa. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Super koko perheelle. Ei saa muuttaa! 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Tätä aluetta kannattanee kehittää lisää. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanha pullatehtaan piippu. Sen ympäristöä voisi vähän siistiä. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanha voimalaitos on ympäristöineen hieno ja toivoisin sille enemmän käyttöä. Ravintola Helsingen jättämää aukkoa ei ole paikattu. Vanhan-
kaupunginkosken pato olisi syytä purkaa, voimalalla ei ole sähköntuotannon kannalta mitään virkaa. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhan Kaupunginkoski on hieno historiallinen paikka, joka tulisi lahtokohtaisesti sailyttaa. Tosin Padon osittaista purkamista voisi harkita 
kalojen kannalta. Jonkinlainen ohitusporras lohille. Alueelle voisi rakentaa lisaa. Nykyisia vanhoja tyhjill 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhankaupungin koski ja sen ympäristö ova historiallisia nähtävyyksiä. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhankaupungin koski on historiallinen. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhankaupungin koski, historiallinen ja silti vielä toimiva vesivoimala. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhankaupunginkoskella teollisuushistoria, luontoarvot ja kalastus on yhteen sovitettava. 
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06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhankaupunginkosken vanhalla vesivoimalalla rakennuksineen ja putouksineen on historiallista arvoa ja se muodostaa hienon miljöön 
Vantaanjoen suulla. Se tulee ehdottomasti säilyttää. Padon purkaminen ei myöskään lisäisi alueen virkistysarv 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhankaupunginkoski, upeat tiilirakennukset ja mielenkiintoinen tekniikan museo. 

06. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhankaupunginlahti. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Arabian tehtaat, kirjasto erityisesti upea. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Forsen och platsen för Helsingfors grundande är en oersättlig kulturmiljö. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Gaudi-talo, jonka kaareva, aaltomainen muoto ja seinissä käytetyt Arabian astioiden palaset tekevät talosta planeetallamme ainutlaatuisen. 
Hienoa asuinrakentamisen arkkitehtuuria, jota on tarjolla Arabiassa runsaasti. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Helmiä ovat Puu-Käpylä, Olympia- ja kisakylä, sekä Kumpula. Jäljellä oleva luonto ja vanha rakennuskanta säilytettävä. Puistoihin lisää paik-
koja kokoontumiselle, tuoliryhmiä. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Helsingin historiaa, hienot näkymät ja kaunista luontoa. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Hieno paikka viettää aikaa koko perheen kanssa. Pyörätelineitä saisi olla lisää. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Hieno paikka, näkee kosken kuohut läheltä, hyvä että on yleisölle avoin. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Kumpulan kasvititteellinen puutarha. Vähäkyröntienpuista.  

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Hieno silta! 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Hineo kokonaisuus , kylä kaupungissa. Turvallinen ja kotoisa . Puistot ja piazzat ovat hienoja arjen keitaita. Jos / kun lisärakentamista teh-
dään , aiempaan sopeuttaen kitos. meuramanin puisto ilahduttava ja kauniit perennaistutukset. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Jokaisen helsinkiläisen tulisi käydä vähintään kerran Vanhankaupunginkoskella 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Karuudessaan Sjöbergin teollinen rakennus on mahtava. Tämän kun saisi muunnettua lofteiksi! 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Kesällä tärkeä kun rantapuistossa ei voi uida 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Koko ranta on todellinen helmi 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Koko tämä kosken ympäristö on niin ihana paikka. On heinoa asua tässä historiallisessa paikassa! 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Kosken itähaara 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Koski! 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Koski. 
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07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

koskialue 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Koskialue hieno. Rakennukset vajaakäytöllä. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Kumpulan kasvitieteellinen. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Kumpulan sympaattisia puutaloja sekä jännittäviä puutarhoja jaksaa aina vain huokaillen ihastella. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Lammassaari ympäröivine vesi-, niitty - ja ruovikkoalueineen on luonnonystävälle todellinen helmi. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Limingantie on todellinen helmi kokonaisuudessaan. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Lintujen tarkkailua 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Luonto 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

maauimala 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Maauimala on todella tärkeä, metsän keskellä rauhoittuminen veden äärelle. Paikka, jonne ihmiset tulevat Vallilasta, Hermannista, Pasilasta, 
Koskelasta, Arabianrannasta, Käpylästä ja Kumpulasta. Kumpulanlaakson rauhaisan alueen läpi. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Mahtava maauimala 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Meri on todella kaunis. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

myrskyläntie on kaunis kuin mikä. pienet omakotitalot ehkä 30-luvulta. yhtenäinen katunäkymä, joita ei veräjämäessä enää muuten ole, kun 
sinne on rakennettu eri aikakausina mitä sattuu ja on nykyisin aikamoista sillisalaattia. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Nähtävyys, Tapio Wirkkalan puisto 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Puu-Käpylä ei voi olla pysäyttämättä! 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Puu-Käpylä ylipäänsä 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Puu-Käpylä, Helsingin ylpeys, jota kaupunki ei ehkä vieläkään osaa tarpeeksi arvostaa! 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Puu-Käpylän on alueen helmi 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

ravintola terasseineen 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Tehdasrakennukset, niitä ei saa purkaa! 

07. Erityisen hieno kohde, todelli- todellinen helmi keskellä helsinkiä. pitkospuut saareen ovat elämykselliset! 
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nen helmi 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Tunnelmat vaihtuvat pitkin vuotta veden virtaumäärien mukana. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Upeita vanhoja lehtipuita, joita ruska koristaa. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

vanhaa 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Vanhakaupunki, koski, kalastajat sekä hyvät ulkoilumahdollisuudet. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Vanhankaupungin koski on erityisen hieno paikka. Tuntuu kuin ei Helsingissä olisikaan. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Vanhankaupunginlahti - paikka, jossa Helsinki syntyi. Vantaanjoki laskee merenlahteen, koski kuohuu, poskihanhet kaakattavat, Vanhankau-
pungin kirkon rauniot muistuttavat menneestä. 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Vanhankaupunginlahti. Siksikin, että sen voi yhdistää niin moneen lenkkiin (Arabianranta, Vantaanjoen varsi, Annalan puisto). 

07. Erityisen hieno kohde, todelli-
nen helmi 

Viikin arboratum-metsäalue lintutorneineen sekä Lammassaari ovat ihastuttavia. Lammassaarelle pitäisi saada kunnon kävelyreitit ja moderni 
viihtyisä kesäkahvila. 

08. Paras kohtauspaikka Arabia kaipaisi parempaa ja viihtyisämpää kohtauspaikkaa kuin tylsä ostari, mutta se on tällä hetkellä kohtauspaikkojen ykkönen. 

08. Paras kohtauspaikka Arabiakeskuksen aula on paras treffipaikka. 

08. Paras kohtauspaikka Arabia-keskus; hyvä lähikauppa, posti, otto ja design-tuotteita 

08. Paras kohtauspaikka Arabian kauppakeskus. 

08. Paras kohtauspaikka Biblioteket i Arabia! 

08. Paras kohtauspaikka Bokvillan puistoineen 

08. Paras kohtauspaikka Hieno keskus, kirjasto, kahvila ja kaupat. 

08. Paras kohtauspaikka Kahvila Kapusiini on kumpulalaisten kohtauspaikka - kylätilan ohella. 

08. Paras kohtauspaikka Kauppakeskus Arabia on kaiken keskus. 

08. Paras kohtauspaikka Kauppakeskus on OK, mutta julkisivu pohjoiseen on tunkkainen. 

08. Paras kohtauspaikka Keskus 

08. Paras kohtauspaikka kesällä 

08. Paras kohtauspaikka Kirjaston rakennus on hyvä kohtauspaikka 

08. Paras kohtauspaikka Kirjastossa myös hyvä kohdata tai kirjaston kahvilassa (tosin menee todella aikaisin kiinni, siis kahvila) 

08. Paras kohtauspaikka Kiskalla on kiva tavata 

08. Paras kohtauspaikka Kiva pieni ostoskeskus. Siellä treffataan tuttuja. 

08. Paras kohtauspaikka Kohtauspaikka kun ratikka kääntyy päätepysäkille. Tämän kulman löytävät kaikki 
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08. Paras kohtauspaikka koko ranta on mukava eläinten tarkkailupaikka ja sopii myös kalastukseen hyvin 

08. Paras kohtauspaikka Koskenranta 

08. Paras kohtauspaikka Kumpulan kylätila! 

08. Paras kohtauspaikka Kumpulan kylätila, Intiankatu 31, ehdottomasti parasta mitä meillä on Kumpulassa. Kohtauspaikka edessä ja sisällä. Ihan mahtavaa! 

08. Paras kohtauspaikka kurvin tietää kaikki ,hyvät liikenneyhteydet 

08. Paras kohtauspaikka Käpylän kirjasto on hyvä kohtauspaikka, vaikka se ei ole enää ihan samanveroinen kuin 1950-60-luvuilla, jolloin kirjallisuus ja lukusalit olivat 
pääroolissa. 

08. Paras kohtauspaikka Käpylän Klubi on alueellisesti todella tärkeä kohtauspaikka niin nuorille kuin vanhoillekin. Yhteisöllisyyden kannalta korvaamaton paikka. 

08. Paras kohtauspaikka Kävelysillalta hienot maisemat etelään. Rakastavaisten silta. 

08. Paras kohtauspaikka Kääntöpaikka 

08. Paras kohtauspaikka Lippakioskin puisto on kesällä hyvä kohtauspaikka 

08. Paras kohtauspaikka Matin silta 

08. Paras kohtauspaikka Mustapekka Käpylän asemalla paras paikka kohdata tuttuja! 

08. Paras kohtauspaikka Ostoskeskus on myös hyvä kohtauspaikka 

08. Paras kohtauspaikka Pizzeria Parmesan, Kumpulan yksi kohtauspaikka. 

08. Paras kohtauspaikka Ravintola Oljenkorsi. Suosittu tapaamispaikka alueen asukkaille. 

08. Paras kohtauspaikka RISTEYS 

08. Paras kohtauspaikka Silta on hyvä maamerkki 

08. Paras kohtauspaikka Yliopistolla sattuu ja tapahtuu... 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Aina kesällä 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Alikulkusilta on maalattu valkoiseksi ja valaistu sisältä. Siitä on mukava lähteä hölkkämään tai pyöräilemään vaantaanjokea pitkin. Jokivarsi 
on paikan helmi, josta pitää vain raivata pusikot ja heikot ja huonokuntoiset puut. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Arabian rantapuisto, museon ympäristö sekä luontopolut. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Arabianrannassa on hyvät ulkoilureitit 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Pohjolankatu ja ympäristökatu.  

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Forsen med omgivning är vacker o har en lugnande effekt på mej 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Kasvitieeellinen puutarha, seutu on kaunis katsella kun lenkkeilee.  

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Helsingin viihtyisin paikka. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Hieno rantapuisto. Toinen rantapolku voisi olla merkitty pyöräilijöille. Nyt kaikki sekaisin ja työhön pyöräilevät ajavat tosi lujaa. Lasten ja koiri-
en kanssa syntyy vaaratilanteita. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Hieno ulkoilureitti 
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09. Alue, jossa ulkoilen eniten Hienot maisemat, siisti ja hyvin hoidettu alue. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Iso alue mahtavaa maalaistyylistä aluetta. Älkää rakentako tähän! 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Joenvarsi tietenkin mukavaa lenkkimaastoa. Puisto-osaston ei tosin pitäisi pelätä metsätöitä niin kovin, huonosti hoidettua pusikkoa riittää, 
pienellä harvennuksella paranisi kummasti, ei mikään iso työ. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Kesällä uin usein Pikkukoskella, keväisin ja syksyisin lenkkeilen sinne Länsi-Käpylästä 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Kiitokset että tämä alue on olemassa :) 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Koiran lenkityspaikka kok ranta 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Koko Vantaanjoen varsi on hieno ulkoilu- ja virkistysalue. Maisema saisi säilyä luonnollisena, mahdollisimman vähän rakennuksia näkyvillä. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Kosken suvanto ja jokivarsi. Tulee paljon käveltyö ja pyöräiltyä! 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Koulun pihalla on hyvä kohdata. Kaikki löytävät sinne. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Kävelylenkkini yksi mukavimmista päätepisteistä. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Lammassaarelaisten kotikärryjä kiinni kaikissa puissa. Niille paikat riviin koira-aitauksen viereen. Yhteiskäyttöä! 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Luonnonsuojelualueella ja sen reunamilla olevilla kukkaniityillä tulee ulkoiltua paljon. Uuden asuinalueen ja luonnonsuojelualueen välissä on 
niitty, missä kasvaa paljon eri kukkivia lajeja kesäisin. Todella kiva heinikko! Niityn ja metsän raja 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Luontopolut ja pitkospuut. Polkuja lisättäväja koirat kiellettävä. Myös pyöräilykieltoa valvottava. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten lyhyen ulkoilun hyvä alue 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Meren jää talvella: ehdottomasti alueen paras ulkoilualue! 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten rannassa on mukava olla, väljää 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Ranta paras alue ulkoiluun ympärivuoden. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Rantapuisto, tästä kyläsaareen tai viikkiin päin tai Vantaanjokea pohjoiseen tai Annalaan päin. Monta ihanaa reittiä! 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Kumpulan siirtolapuutarha, sen ympäristö ja yliopiston Kampusalue.  

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Rantaraitti on tärkeä reitti, myös talvikunnossapitoon kävelyn osalta tulisi satsata. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Rantareitti on muuten hyvä, mutta pensaikot on liian tiheitä. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Suosikkimetsikköä! Ei saa harventaa ja pilata pusikkoista otusaluetta. Lenkkitiet täynnä keväisin ja syksyisin sammakoita ja konnapienokai-
sia. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten talvisin hiihtoladun tekeminen on lositava juttu! 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Toukolan rantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Toukolanrantapuisto 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Tästä alkaa juoksulenkit. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Täällä on mukava kävellä Vantaanjoen kuohuja ihaillen. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten töihin Länsi-Pasilaan kävellen 
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09. Alue, jossa ulkoilen eniten Ulkoilen kaikkialla alueella jalan ja polkupyörällä ympäri vuoden, hiihdän kuitenkin pääasiassa   vain keskuspuistossa. Ehkä Vantaanjoen 
varren voin nostaa ykköseksi, käyn siellä 1-2 kertaa viikossa hölkkäämässä ja pyöräilen hyvin u 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Ulkoilen koko Käpylän ja Kumpulan alueella. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Ulkoilutan koiria täällä monta kertaa päivässä. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Urheilulenkit lahden rannalla, Viikin luontopuistossa tai joen rantaa pitkin. Lenkit yleensä 6- 10 km. 3-4 kertaa/viikossa. Talvella, jos on lunta, 
hiihtolenkkejä. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Vanhankaupunginlahti upea ulkoiluympäristö, sieltä sitten Lammas.saareen ja Kuusiluodolle, kaikkina vuodenaikoina. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Vanhankaupunkinkosken suisto siltoineen ja sieltä luonnonsujelualueelle 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Vantaanjoen kävely- ja pyöräilytiet ovat hienoja kulkea esim. Tuomarinkylänkartano ym. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Vantaanjoenranta, Arabianranta. 

09. Alue, jossa ulkoilen eniten Villa Arabeski ! 

10. Nuorison suosima alue Arcadan porukat täällä hengailee 

10. Nuorison suosima alue Huolintakeskuksen (?) lastauslaiturilla 

10. Nuorison suosima alue Karjalatalon rampilla skeitataan usein 

10. Nuorison suosima alue Kauppakeskus 

10. Nuorison suosima alue Kauppakeskus vetää 

10. Nuorison suosima alue Kesällä näyttää toimivan kohtauspaikkana myös nuorille. 

10. Nuorison suosima alue kk arabia 

10. Nuorison suosima alue koirakalliolla on joskus iltaisin nuorisoa 

10. Nuorison suosima alue Koulu. 

10. Nuorison suosima alue Käpylän urheilupuisto. Karmean näköinen muovihalli (talvisin) pitäisi korvata vaikka puusta rakennetulla palloiluhallilla. Muovikupu pilaa kau-
niin maiseman ja sen ympäristö on roskainen ja kuoppainen. Kaunis männikkö kaadettiin ja kävelytie 

10. Nuorison suosima alue maauimala on kesäaikaan tämän alueen helmi. kun poikamme oli 10-14 vuoden iässä, kului kesät leppoisasta kun tapasivat kavereiden 
kanssa ensin futiskentällä ja sitten maauimalaan loppupäiväksi! minä ja naapurin naiset suosimme myös maauim 

10. Nuorison suosima alue Mahtava maauimala kesäaikaan. 

10. Nuorison suosima alue Nuoriso näyttä viihtyvän ainakin yläasteen pihalla iltaa myöten. 

10. Nuorison suosima alue Nuoriso viettää aikaansa Alepan ja koulun tienoilla. 

10. Nuorison suosima alue Nuorisoa tuntuu liikkuvan eniten kauppakeskuksen ympäristössä. 

10. Nuorison suosima alue Nuorison suosima alue on Arabian Nuorisotalo. 

10. Nuorison suosima alue Nuorisotalo 

10. Nuorison suosima alue Nuorisotalo. 

10. Nuorison suosima alue Ostari. 
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10. Nuorison suosima alue Portaat ja ratikan kääntöpaikka hyviä skeittispotteja (ja niitä pitää ollakin vaikka ääntä lähtee) 

10. Nuorison suosima alue Samlingsplats för unga på sommaren. 

10. Nuorison suosima alue Tässä on joskus skeittaavia nuoria. 

10. Nuorison suosima alue Täällä nuorisoa. 

11. Vanhusten suosima alue Kauppakeskus. 

11. Vanhusten suosima alue K-Kauppa ja Apteekki, sen takia varmaan vanhuksia täällä. 

11. Vanhusten suosima alue Masurka on eläkeläisten yms. kohtauspaikka 

11. Vanhusten suosima alue monipuolinen palvelukeskus. 

11. Vanhusten suosima alue Ostari 

11. Vanhusten suosima alue Paljon vanhempaa ikäpolvea kalastamassa, mutta myös nuoria. 

11. Vanhusten suosima alue Tällekin alueelle olisi mukava saada penkkejä, vanhusten on mukava levähtää aina välillä. 

11. Vanhusten suosima alue täällä näkyy vanhuksia 

11. Vanhusten suosima alue Vanhuksia näkyy Käpylässä aika paljon joka puolella. Kauppareissulla aina. 

11. Vanhusten suosima alue Vanhuksilla ei ole enää paikkaa Käpylässä. Osmonpuisto Untamontiellä on ollut alennustilassa jo kymmeniä vuosia. Nyt koululaiset ovat 
vallanneet sen välituntien oleskelupaikaksi, vaikka kouluilla on omat pihat, jonne heidän telineensä sopis 

11. Vanhusten suosima alue Vanhusten ja kaikkien mieluinen paikka on Aralis Kirjastokeskus ja Iittalan tehtaanmyymälä. 

11. Vanhusten suosima alue vanhusten ruokapaikka 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka AINA koiran ulostetta jalkakäytävällä. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Alepan ympäristö 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka alueelta puttuu roskiksia sama ongelma kaikkien ulkoilureittien suhteen. tai jos roskis on niin se on täynnä.Nuoriso jättää pussikaljaroskat 
luontoon. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Arabianrannan ja joensuunpuisto välissä on epäsiisti aluen noin 500m. Hoitamatonta rantaaluetta. Tämä pitäisi muuttaa puistoksi. Alue on 
erittäin epäsiisti ja pilaa koko rantaalueen. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Arcadan opiskelijat roskaavat valtavasti, ikävää! 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Aseman sisäänkäynti epäsiisti 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Asemanseutu epäsiisti. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Ei valitettavasti ole julkisia roskapönttöjä Brysselinkadulla. Ei ole kovin roskainen, mutta yllättävän paljon. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Gångtunneln under motorvägen kunde snyggas upp! 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Hanhien ulostetta, kalastajien siimoja, muuta roskaa.Penkit muuten kivat, mutta jotenkin epäsiistiä aluetta. WC on aivan mahtava juttu, mutta 
erittäin epäsiisti usein. Naiselle haasteellinen paikka käydä kalastajien jäljeen. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Hela området borde säkert snyggas upp. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Hermannin rantatien pätkä, etenkin kevyenliikenteenväylä on usein roskainen. 
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12. Roskainen ja epäsiisti paikka Hienoa, että ihmiset laittavat roskat roskiksiin, mutta roskiksien tyhjennykset ovat hieman kiikun kaakun, johon soisi ryhtiliikkeen. Tämä pätee 
koko kaupungin aluetta eikä vain ko. aluetta 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka ikävä mennä kauppaan, jonka piha on erilaista paperijätettä pursollaan. roskaaminen ottaa päähän kaukkialla 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Kalastusroskaa paljon. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Kauppakeskuksen sisäänkäynti parkkihallin kautta on epäsiisti. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Kenell tämän hoito kuuluu? Miksi alueella onn pysyvästi roskalava? 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Koko puisto yhtä jätekasaa tai romuttamon romua. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Koskela yleisesti on roskainen ja epäsiisti, ei yhtä miellyttävä kuin esim Kumpula ja Käpylä. Koskelan ostarin seutu tuntuu rauhattomalta ja 
turvattomalta. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka koskelan kaupan edusta on epäsiisti. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Koskelassa nuorisotalon ja alepan edusta ovat epäsiistejä ja roskaista. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Koulun ympäristö ja lähibussipysäkit esim. Tursontien kohdalla roskaisia ja huonosti hoidettuja. Esim. koulutalon (matikkalukio) Mäkelänka-
dun edustaa ei koskaan puhdisteta lehdistä eikä kiinteistön ulkotiloja hoideta. Koskelantien kävelytie 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Kumpulanmäeltä Kustaa Vaasalle johtavan valaisemattoman polun varrella ja metsässä on todella paljon roskia alkaen patjoista aina ruiskui-
hin 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Kustaa Vaasan tien bussipysäkeiden roskaisuus ja rikkoutumiset ovat ongelma. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Kyläsaaren alue on teollisuuden käytössä ja usein epäsiisti 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Käpylän asema on epäviihtyisä ja sotkettu. Kaikenkaikkiaan Käpylän alueella huonosti tyhjennetään roska-astioita josta seuraa että linnut ( ja 
rotat) levittävät roskat ympäristöön. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Liikuntapuisto voisi olla hieno ja asukkaille merkittävä virkistyspaikka, jos se ei olisi paikoin erittäin roskainen ja epäsiisti. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Lukiolaiset sotkevat kerran vuodessa alikulun kananmunilla, jonka jälkeen alikulku haisee viikkoja mädäntyneelle.. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Metsasaareke epasiistissa kunnossa. Siistittava ja harvennettava. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Metsä ja reitti yliopistolle täynnä roskia. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Myrskyläntie 1 kohdalla kallioleikkauksen ja kadun väli on hoitoa vailla 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Odotan, että varastotilat puretaan ja tilalle tulee jotakin kaunista. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka onko alueen hoito jäänyt kesken tällä kohtaa. muutoin upea ranta-alue päättyy pusikkoiseen, roskaiseen kosteikkoon. tiedossa on, että kos-
teikossa on arvokkaita tervaleppiä, mutta eivät liene tarvitse näin epäsiistiä ja hoitamatonta aluett 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Oulunkyläntien kentän ja Myrskyläntien 10 - 16 talojen välinen metsäalue kaipaa kunnostusta. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Pohjolankadun roskikset usein liian täynnä koirankakkapusseja, jotka tursuavat ympäri katua. Lisää roskiksia tai tehokkaammat tyhjennysvä-
lit! 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Pohjolankatu 1:n edustalla oleva roskis pursuaa toistuvasti yli äyräiden.  Roskat leviää pitkin katua viikottain. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Posliinikadulla joku/jotkut koiranulkoiluttajat säännönmukaisesti antavat koiran kakata jalkakäytävälle. Mieluiten keskelle. Inhottavaa! Aina 
pitää muistaa varoa. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Puistojen välissä oleva alue on ryteikkö on erittäin epäsiisti ja hoitamaton. Ehdotamme Aradianrannan puiston viheralueen jatkamista Van-
taanjoelle saakka. 
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12. Roskainen ja epäsiisti paikka Ikävät metsä-alueet kaatuneita puita + joen varrella on toinen puoli jokea.  

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Ranta-alueen nurmi huonosti hoidettu ja aivan liikaa hanhia 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Rantaviiva Arabianrannan uudesta osasta eteenpäin aina kalasatamaan saakka on mukavaa kävelyaluetta mutta kovin roskainen. Siellä 
majailee paljon erilaista epäilyttävää porukkaa ja erilaisten tapahtumien jäljiltä rantaviiva jää aina huomat 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Ratatunneli Pasilan päädyssä vanhaa ratapohjaa on rajussa kunnossa. Ilmeisen suosittu paikka narkkareiden kesken. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka r-kioskin roskat on kesät talvet hämeentien varressa pensaiden juurella 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka roskikset täytetään väärin 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Staran varikon alueet ovat vuosia olleet häpeällisen roskaisia. Läheiset kadut ja istutukset ovat myös hämmästyttävän hoitamattomia ja ros-
kaisia. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Staran ympäristö 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Karttaan merkitty Sofianlehdonpuisto. Minigolfradan ja puutarhamyymälän tausta on epäsiistiä ryteikköä.  

12. Roskainen ja epäsiisti paikka STARAN ympäristö kaikkein epäsiistein, ihmettelen vaikka varikko vieressä jossa siivouskoneet ! 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka sumatrantien bussipysäkki kustaa vaasan tiellä roskainen, roskista ei tyhjennetä tarpeeksi usein 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Tervaleppämetsikkö on sinänsä arvokas, mutta metsikössä on lahoja puita, paljon roskapuuta sekä pujoa ja jättipalsamia. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Todellinen kaatopaikka. Puistokummina aloin siivota ja kun kaksi isoa säkillistä oli jo täynnä, kohtasin suurimmat jätteet, joita ei ilman koneita 
jaksa kantaa pois. Alue pitäisi siivota kunnolla, onhan se eräänlainen kasvo yliopisto- ja asun 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Tässä oli aikoinaan pieni hiekkakenttä, jossa aikuiset ja lapset yhdessä leikkivät ja pelasivat. Nykyään se on aivan hoitamaton ja hiekkaa 
tuskin enää on laisinkaan. Toisin sanoen sitä ei kaupunki ole kunnostanut ollenkaan ja alue vain mets 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Intiankadulla olevan bussipysäkin ympäristö tulvii roskia. Eikä aina ole roska-astiaakaan. Pysäkki 307. Roska-astiat puuttuu pysäkit Intiankatu 
3598, 3599.  

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Täällä ihmiset näyttävät heittävän roskia minne sattuu. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Karjalatalon edessä olevassa puistikossa on 2 pystyyn kuollutta mäntyä, toinen kallellaan. Olipa hyvä, kun syksyllä puistotyöntekijät ajoivat 
pitkät rikkaruohot esim. puiden ympäriltä. Näkymä siistiytyi kovasti. Jospa nämä toimenpiteet voisi tehdä myös kesän aikana. Pieni toimenpi-
de, mutta näkymä siistiytyi.  

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Vanhankaupunginlahden pohjukan Arabianrannan Kaanaankadun tienoon ja rannan välinen puistoalue ryteikköä ja lepikkoa, jota pitäisi kar-
sia ja jättää vain isot puut. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Vuoksentien ja Kymintien kulmassa oleva, Kumpulan maauimalaan rajautuva puistikko on siivoton. Kelottuneet, kaatuneet puut makaavat 
sikinsokin maassa, alue on osittain ihan pusikoitunut ja toiseessa päässä metsikköä on luvaton alueen asukkaiden 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Väinö Auerin katu 6 - bussipysäkin ympäristö on törkyinen. Roskis puuttuu, tupakanstumpit heitetään rapun portaille :( 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Yhtenäiskoulun oppilaat roskaavat kaunista Louhenpuiston metsää ja kallioita. Ikävän näköistä jälkeä. 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Yliopiston edessä oleva metsikkö Lahdentien ja Yliopiston välillä on metsittynyt, samoin Gadolininkadun pätkä ja se pyörätie alas.. Risukkoa 
voisi siistiä siitä Bengalinpuiston ja Yliopiston väliseltä alueelta..(Yliopiston alapuolelta.) s 

12. Roskainen ja epäsiisti paikka Hämeentien itäpuolinen lähiö, Arabianranta on täysin epäonnistunut suunnittelussa (kai lähinnä hanhille ja koirille). Ilme on täysin keskittynyt 
edistämään kodin seinien sisällä. Ei ole mitään ulkoilmaelämään ja viihtyisään yhteisöllisyyteen viittaavia elementtejä. Ei yhtään katutilaa. 
Kesällä ei edes jätskikioskia, puistikoita, istutuksia, siistejä penkkejä ja vaihtelevaa puustoa ja pensaistoa. Ranta-alue on täysin suunnittele-
maton. Käy kateeksi kun katselee muun Kalasataman ja Jätkäsaaren alueiden piirustuksia ja kaavailuja. Kuitenkin alueella asuu jo nyt tuhan-
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sia ihmisiä ja lisää rakennetaan. Palvelut, sekä kunnalliset että edes yksityiset, puuttuvat aluieelta täysin. Kouluja ja päiväkoteja lukuunotta-
matta.  
Veteen ei ole mitään yhteyttä! 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Arabiankeskuksen alue, varsinkin autopaikat 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Kevät- ja kesäaamuisin nurmikonleikkaus yms. koneet häiritsevät lintujenlaulua. Koneiden käyttö Hämeentien itäpuolella pitäisi kieltää huhti-
touko- kesäkuussa klo 08-12, jotta se ei häiritse luontokokemusta! 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Koskelantie on vilkkaan autoliikenteen vuoksi erittäin meluinen ja rauhaton paikka. Se on myös erittäin turvaton jalankulkijoille. 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Kustaa Vaasan kadulta kuuluva meteli häiritsee Väinö Auerin kadulla. Voisikohan liikennevalojen Intiankadun puolen päähän rakentaa me-
luestettä? 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Kännikalat örveltää, ei kiva. 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Lasten päiväkodin pihalla meluaa lapsia viikon jokaisena päivänä aamusta myöhäisiltaan. Eikö noiden paikkojen pitäisi olla suljettuina kun 
henkilökunta ei ole paikalla? 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Liian paljon autoliikennettä. 

13. Rauhaton ja meluisa paikka meluisa kohta. 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Muuten viihtyisää Käpylää rasittaa ja halkoo kaksi ylikuormitettua läpiajotietä - Mäkelänkatu ja Koskelantie. Molemmat johtavat moottoriteille 
ja aiheuttavat epäviihtyisyyden ja turvattomuuden lisäksi melu- ja saastepäästöjä. Läpikulk 

13. Rauhaton ja meluisa paikka mäkelänkatu meluinen 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Narkkareita ja juokaleita aamusta iltaan ja yöhön. 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Ostarin edusta on todella rauhaton. 

13. Rauhaton ja meluisa paikka sisäpiha kaikuu ja sinänsä normaalit äänetkin kertautuvat ja korostuvat. pihalle pitäisi istuttaa runsaasti puustoa ja talvenkestävää kasvilli-
suutta 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Skeittaajat möykkäävät aamusta iltaan. Erityisesti kesällä kun ikkunat ovat auki tai haluaisi viettää aikaa parvekkeella, vanerinpalasten kolina 
on infernaalinen. 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Kaikkien suurten teiden varret ja radan varsi.  

13. Rauhaton ja meluisa paikka vilkas läpikulkuliikenne, rekkoja, busseja, takseja. kevyen liikenteen väylä ja lasten suosima alue huono yhtälö liikenteeseen nähden. 

13. Rauhaton ja meluisa paikka Yleensä aina Alepassa käydessä epäsiistiä. Huumediilausta myös. 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

A-klinikan asiakkaa tuovat ruiskuja ja tölkkejä päivittäin lähistölle. 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Ehkäpä näiden kaupungin talojen Heka-Kumpula kohdalla asuu paljon ongelmaisia perheitä tai jotain. Alue ei houkuttele ja on epäsiisti. 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Graffitien ilmestyminen ei ainakaan nosta asuntojen arvoa alueella 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Ilmattarentien pysäkin rakenteet Koskelantiellä, puutalo urheilupuiston laidalla ja Koskelantien graniittimuuri jatkuvaa töhrintää ja luvattomia 
mainoksia. 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Kauppakeskuksen ympäristössä tapahtuu erilaisia vahingontekoja. 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai Kesällä 2014 oli bussipysäkin lasit rikottu. Ei muuta. 
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vahingontekoja 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Koskela tuntuu hieman turvattomalta, esim. ostarin seutu, jossa suuria kerrostaloja. 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Koulun alueella. 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Luvantonta kalastusta koko ajan. En osta lupaa vaikka asun vieressä, koska en niin epämiellyttävä paikka. 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Neuloja. 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

On tuhrittu autoja ja levitelty taloyhtiön tavaraa pitkin katua. 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Lähinnä syrjäinen Kalervonkatu/Jyrängöntie  osuus. Heitteille jätettyjä ja rikottuja autoja. Ei tee mieli kuljeskellä syyspimeällä.  

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Ruuhka aikaan karmea alue. 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Työmaa-aita sotkettu graffiteilla 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Töhryjä tulee aina etenkin sähkökaappeihin. Voisiko sähkökaappien ovet uusia siten, että niihin voisi kätevästi vaikka sivusta sujauttaa mai-
noksen, jonkinlaisen muovisysteemin alle. Vähentäisi töhryjäkin kun olis oikeaa asiaa... 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

Urheilupuiston liikuntatelineiden opasteet on töhritty. 

14. Turvaton, alueella ilkivaltaa tai 
vahingontekoja 

usein lähistöllä juopuneita 

15. Turvaton paikka: liikenne  Osa kauppakeskuksen lastausliikennettä jalankulkijoiden seassa, erittäin paha paikka. En ymmärrä miksi eivät käytä takaosan kulkua, vaara-
tilanteita kääntyvin/peruuttavien kuorma-autojen vuoksi. 

15. Turvaton paikka: liikenne Ahdas katu, joka meneen tukkoon, koska ihmiset eivät saa autoja parkkeerattua kokonaan ruutuun. Ajonopeus koko kadun mitalla yli50-
55km/h, kun rajoitus 40km/h. 

15. Turvaton paikka: liikenne Liikennevalot Kustaa Vaasantien yli palavat jalankulkijalle liian vähän aikaa vihreinä. Ei ehdi kuin puoleen väliin.  

15. Turvaton paikka: liikenne Arabiankadulla ei ole yhäkään pyörätietä ja kiveysreunat harmittavat. 

15. Turvaton paikka: liikenne Arcadan asiakkaat tukkivat kulkuväylät väärin pysäköidyillä autoilla koska Arcada ei anna asiakkaidensa pysäköidä omille paikoilleen puomin 
takana. muutamalla vieraspaikalla he sakottavat. koulun tiedottaja kehottaa pysäköimään naapurik 

15. Turvaton paikka: liikenne autoilijat eivät kunnioita suojatiellä kulkevia 

15. Turvaton paikka: liikenne Mäkelänkadun ja Koskelantien risteys. Se on laaja ja paljon suojateitä, valoissa saa usein seistä pitkään. Liikennemäärät suuria. Vähäkyrön 
tieltä Liikuntapuistoon on vaikea päästä. Nopeudet on kovia ja tien ylitys 3 kaistaa, 2 kertaa.  

15. Turvaton paikka: liikenne Autoilijat tulevat risteykseen kovalla vauhdilla ja katsovat vain muita autoja, eivät kevyttä liikennettä. 

15. Turvaton paikka: liikenne Autojen nopeudet usein kovia, alueella liikkuu paljon lapsia 

15. Turvaton paikka: liikenne Autot ajavat liian kovaa myös Intiankadulla, vaikka on töyssyt ja rajoitukset. Liikaa liikennettä pienellä, ahtaalla kadulla. 

15. Turvaton paikka: liikenne Autot eivät varo jalankulkijoita. 
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15. Turvaton paikka: liikenne Bussipysäkin takana max. kaksi metriä tilaan kävelijöillä/pyöräilijöillä. Vieressä olevaa nurmialuetta voisi käyttää leventämiseen. 

15. Turvaton paikka: liikenne Det känns otryggt att gå över bron och längs Viksvägen på den här sidan av bron. Bilarna kör förbi med mycket hög hastighet och barnen 
kan bara genom att snubbla hamna i körfältet. 

15. Turvaton paikka: liikenne Ei näkyvyyttä Hämeentien suuntaan kulman takaa suojatielle tullessa 

15. Turvaton paikka: liikenne Erittäin vaarallinen liikenneympyrä, päivittäin suuri varaa joutua onnettomuuteen. Liikenneympyrä on tähän paikkaan ainoa oikea vaihtoehto, 
mutta se pitäisi merkitä jotenkin tehokkaammin että urpot jotka ajavat Hämeentietä silmät ummessa 

15. Turvaton paikka: liikenne Hitaat valot. Iltapäiväruuhkassa autot, kävelijät, pyöräilijät päin punasia 

15. Turvaton paikka: liikenne Hämeentien Kustaa Vaasantien puoleisen pyöräilykaistan voisi yhtä hyvin poistaa: pyöräilijät ajavat Hämeentien merenpuoleisella jalkakäytä-
vällä jatkuvasti ja lujaa. Pelkään koko ajan itseni, lasteni ja muiden jalankulkijoiden turvallisu 

15. Turvaton paikka: liikenne Jalkakäytävä aina auraamatt (11 vuoden ajalta kokemus). Pakko kävellä ajoradalla. 

15. Turvaton paikka: liikenne Janssonin aukealta jatkuva Toukolankatu 2 jalkakäytävä on pyöräilijöiden suosiossa. Talossa on koodiaukeavat ovet, autotalli ja invataksit 
hakevat säännöllises ti asiakkaita. Vaaratilanteet ovat jokapäiväisiä. Pyöräilijöille erityis ki 

15. Turvaton paikka: liikenne Kadun ylitys vihreälläkin turvatonta, autoilijat jopa ammattisellaiset ajavat kokoajan päin punaista. Alueella koulu ja Kelassa asioi vanhoja 
ihmisiä. Huonot varsinkin talvella. Lumia ei korjata suojateiden kohdalla. Esim vaunut tai rollaattori t 

15. Turvaton paikka: liikenne Kapea silta, kapea jalkakäytävä, paljon autoliikennettä. 

15. Turvaton paikka: liikenne Katua ylittää useita kertoja päivässä aikuisia sekä pieniä lapsia, jotka menevät bussipysäkille. Autot ei välttämättä pysähdy suojatien eteen, 
vaan ajavat kovaa ohi. Tuohon voisi laittaa napin avulla toimivat liikennevalot. 

15. Turvaton paikka: liikenne Koko Hämeentien Arabian pätkä on turvaton. Sen tulisi olla kävelykatu, autot pois Arabiasta. 

15. Turvaton paikka: liikenne Koko Koskelantie on turvaton, varsinkin lapsille. Autoilijat ajavat ylinopeutta, päin punaisia ja pitkin bussikaistoja, eivätkä pysähdy suojateiden 
eteen. 

15. Turvaton paikka: liikenne Koskelantiellä autoilijoiden nopeudet ovat usein isoja, eivätkä autoilijat todellakaan pysähdy antamaan tietä suojatiellä. Varsinkin tämä ainoa 
kadunylityspaikka, missä ei ole valo-ohjausta ja missä pyörätie siirtyy katuosuuden keskelle o 

15. Turvaton paikka: liikenne koskelantien ja Mäkelänkadun risteys 

15. Turvaton paikka: liikenne Koskelantien runsas läpiajoliikenne keskellä asutusta aiheuttaa vaaraa. Riskialtteimpien suojateiden kohdalle voisi laittaa töyssyn vauhtia 
hiljentämään, kun suojatiesäännöksiä ei Suomessa kunnioiteta. 

15. Turvaton paikka: liikenne kätilöopistoon vievä tie on liian kapea ja aikuisena en uskalla pyöräillä autojen keskellä ajotiellä vaikka pitäisi 

15. Turvaton paikka: liikenne Kustaa Vaasantie 2 kohdalla Jalankulkijoille lyhyt vihreä. Vain reippaasti kävellen pääsee yli!  

15. Turvaton paikka: liikenne leveät autokaistat,kääntyvät autot ja usein punaisia päin ajavat autot tekevät koskelantie-mäkelänkatu risteyksestä vaarallisen niin aikuisille 
kuin lapsille ja valot vaihtuu kävelijöille liian nopeasti punaisiksi 

15. Turvaton paikka: liikenne Liikenneympyrä toimii vain osittain, aika lailla kovaa mennään. 

15. Turvaton paikka: liikenne Liikenneympyrässä paljon vaaratilanteita. Jotkut Hämeentietä ajavat eivät huomaa koko ympyrää vaan ajavat vauhdilla siitä läpi. 

15. Turvaton paikka: liikenne Muotoilijankadun jatke, Muotoilijanpihan jalkakäytävä on lujaa ajavien urheilupyöräilijöiden valtaväylä rantaan. Olen pelastanut omia ja naa-
purin lapsia usemman kerran täysillä ajavan pyöräilijän alta, siis oman kotikadun JALKAKÄYTÄVÄ 

15. Turvaton paikka: liikenne När man stiger av bussen på bron tillsammans med sina småbarn, blir man överkörd av cyklister och barnen löper risk att hamna ute i körföl-
tet där bilarna kör. 

15. Turvaton paikka: liikenne Pelastustielle kääntyminen estyy jatkuvasti väärinpysäköityjen autojen vuoksi. Pysähtymiskieltomerkki tai Pysäköintikieltoalue voimassa olisi 
tarpeen tässä kääntöpaikalla. 
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15. Turvaton paikka: liikenne Pysäköintipaikan jälkeinen suoja/pyöräilytie Toini Muonan ja Gunnel Nymanin kaduilla ertyisen vaarallinen, koska monet pyöräilijät eivät tiedä 
liikennesääntöjä ja ajavat suojatielle varomatta. Pyöräilijöille joku erikoisvaroitusmerkk 

15. Turvaton paikka: liikenne pyörilijät ajavat hurjaa vauhtia ja paljon lapsia juoksentelee. ei ole erikseen pyörä/ kävelyreittejä 

15. Turvaton paikka: liikenne Pyöräilijät ajavat aikamoista vauhtia, molemmilla kaistoilla, lasten kanssa ulkoillessa saa olla sydän syrjällään vähän väliä. Rantapuistoon 
tarvitaan pikaisesti kunnon merkit pyörä- ja jalankulkukaistoista. 

15. Turvaton paikka: liikenne Pyöräilijät ajavat koko ajan jalkakäytävällä. 

15. Turvaton paikka: liikenne Pyöräilijät ajavat lujaa ja kaikilla kolmella eri väylällä rannassa 

15. Turvaton paikka: liikenne Pyörätien ja jalkakäytävän paikkoja ei ole merkitty selkeästi 

15. Turvaton paikka: liikenne pyörätiet huonosti merkitty, fillaroijat ajaa miten ja missä sattuu. 

15. Turvaton paikka: liikenne Rannalle vain yksi merkitty pyörätie. Muualle kielto. Nopeusajoitus 20. 

15. Turvaton paikka: liikenne Ratikkapysäkki Flooran-puiston ja HKR:n varikon välissä. Suojatie pysäkiltä varikolle päin. Vaarallinen koska pysäköityjä autoja kadun reu-
nassa ja autot tulevat lujaa, jalankulkija joutuu menemään kärkkymään suojatielle auton takaa. Tal 

15. Turvaton paikka: liikenne Saako tästä ajaa Kustaa Vaasan tielle vai ei? Todella kummallinen katu. 

15. Turvaton paikka: liikenne Sadeveden mukana valuu hiekat pyörätielle juuri 90 asteen mutkaan. Tässä näkee usein jälkiä pyöräilijöiden kaatumisista, kun asfaltilla onkin 
mutkassa yllättäen irtohiekkaa. 

15. Turvaton paikka: liikenne Sotkamonkuja talvella autot juuttuvat lumeen pohjasta kiinni katujen auraamattomuuden takia. Syvät jäiset urat Sotkanonkujalla ja Limingan-
tiellä tekevät kadusta vaarallisen liikenteteelle. 

15. Turvaton paikka: liikenne Taksit vanhustentalolle ajavat talvisin jalkakäytävällä, koska tie on kapea.   Ehdotus -yksisuuntaiseksi tai jalkakäytävät sellaisiksi ettei niille 
voi ajaa. Turvatonta erityisesti lapsille, jotka pihasta astuvat tielle. 

15. Turvaton paikka: liikenne Tielle töyssyjä ja hidasteita. Päivittäin yksityisautot ja kaupungin bussit ajavat päin punaisia. Lapsia liikkuu teillä paljon isojen koulujen ja 
päiväkodin läheisyydessä. Hyvin turvatonta heille. 

15. Turvaton paikka: liikenne Toukolankadulla kova liikenne,lastentarhasata ja koulusta meneviä ja tulevia lapsia ajatellen, autot ajavat ylinopeutta, erittäin turvaton johon 
pitäisi puuttua välittömästi ! 

15. Turvaton paikka: liikenne Työhuoneeni on tässä kulmalla ja harva se päivä kuulee tööttäyksiä, kun autoilijat eivät tajua että kyseessä on kiertoristeys. Ihmettelen, ettei 
mitään pahempaa ole vielä sattunut. Jos kiertoristeystä ei voi purkaa, niin hidasteet jok 

15. Turvaton paikka: liikenne Tähän kohtaan suojatie. 

15. Turvaton paikka: liikenne Tämä risteys on todella vaarallinen ja hankala autoilijalle, joka kääntyy erityisesti kunnalliskodintieltä tai koskelantieltä kunnalliskodin tielle 
vasemmalle. Kaistojen väliin jää helposti autoja odottamaan kumpaankin suuntaan, joku menee v 

15. Turvaton paikka: liikenne Viikintien alkupää, T-risteys. Kapea. Bussipysäkki. Raskas liikenne, arkisin kuorma-autoja tuhottomasti. Polkupyöräkiitäjät. Tekniikan museol-
le/museolta kääntyvät. Sillalle pysähtyvät kävelijät – merelle avautuva näkymä on hieno! 

15. Turvaton paikka: liikenne Tässä käsittämätön risteys, miten Hakamäentieltä tultaessa pääsee kääntymään Koskelantielle. Liikennesääntöjen mukaan ei mitenkään: 
taksit ja bussit saa ajaa vain suoraan, muiden olisi kierrettävä uimahallin kautta... tai  kään 

16. Turvaton paikka: muu syy Bussipysäkillä on yleensä riekkumassa alkoholisteja. Riekkuminen ei haittaa kunhan eivät veisi penkkejä etenkin vanhuksilta, jotka ovat odot-
tamassa bussia. 

16. Turvaton paikka: muu syy Ei riittäväö talvikunnossapitoa, mäki on talvella todella liukas. Kävelytie kuitenkin keskeinen reitti kampusalueelle! 

16. Turvaton paikka: muu syy Hela strandkanten längs Kungsgårdsholmen gör mig alldeles jätterädd för att mina barn ska trilla i vattnet! Det finns inga staket över huvud 
taget!!! 

16. Turvaton paikka: muu syy Hoitamaton aluen kahden puiston välissä estää liikkumisen kahden puiston välillä. Ehdotan, että aluen muutetaan puistoksi. 
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16. Turvaton paikka: muu syy Huono valaistus 

16. Turvaton paikka: muu syy Hur ska barn som av misstag trillar i vattnet här över huvud taget ha en chans att ta sig upp?? 

16. Turvaton paikka: muu syy Höga kanter som varken barn eller vuxna inte kommer upp för om de faller i vattnet! 

16. Turvaton paikka: muu syy Iltaisin en menisi tänne päin 

16. Turvaton paikka: muu syy kauppakeskuksen ympärillä päivystää narkkari-/alkkariporukkaa 

16. Turvaton paikka: muu syy Kunde bron ut till Fårholmen vara lite bredare, så att man inte behöver stoga ner i vattnet då man möter någon på bron? 

16. Turvaton paikka: muu syy Arabian kauppakeskus, humalaisia häiriköitä. Hakevat kauppakeskuksesta ja sen Alkosta evästä, että örvellys ei loppuisi. Alko pois kauppa-
keskuksesta! 

16. Turvaton paikka: muu syy laitapuolen kulkijoita. 

16. Turvaton paikka: muu syy Luontopolulla on paljon isojakin koiria. Usein irti. 

16. Turvaton paikka: muu syy Matin sillalla juoksee lapsia laidalta laidalle. Pyöräilijät ajavat täysillä mutkan takaa. Nopeusrajoitus 10. 

16. Turvaton paikka: muu syy Muistaakseni tässä kohtaa on tien varressa uusi mainostaulu, jonka valot ovat niin kirkkaat, että häikäisevät illalla / hämärässä todella pahasti 
Lahden tielle päin ajettaessa. Vaarallista, koska valot ovat niin kirkkaat, ettei voi katosa 

16. Turvaton paikka: muu syy Pyörätie Ilmattarenkujan kohdalla on vaarallinen, koska autot eivät kääntyessään Koskelantieltä välttämättä pysähdy edes korotetun suoja-
tien kohdalle! 

16. Turvaton paikka: muu syy Samlingsplats för alla uteliggare i stadsdelen! Kunde man göra något åt det? 

16. Turvaton paikka: muu syy tässä pitäisi olla suojatie. Pääsy paremmin Vallilan puutarha-alueelle. Nyt on kiertotienä pikku polku sillan alta, tai suojatie tosi kaukana riste-
yksestä. Ja tässä on jo kahden tien yli suojatie, mutta ei Hämeentien. 

17. Heikko näkyvyys katualueella Arabianrannan valaistus on mielestäni heikko. Lisää poweria! 

17. Heikko näkyvyys katualueella Buskagen längs motionslederna som på båda sidorna av Vanda å kunde säkert snyggas upp. 

17. Heikko näkyvyys katualueella ei mitään näkyvyyttä kulman taakse. Meluaidan Toukolan-puoleinen suojatie on erittäin huonosti suunniteltu, autoilijalla ei ole mitään näky-
vyyttä eikä mahdollisuutta tarkistaa ennakkoon, onko joku astumassa meluaidan takaa suoraan suojatiel 

17. Heikko näkyvyys katualueella Heikko näkyvyys Hämeentien suuntaan suojatielle tullessa 

17. Heikko näkyvyys katualueella Hoitamaton rantaalueen metsikkö estää näkyvyyden merelle ja jokisuistoon. Aluen pitäisi muuttaa puistoksi. 

17. Heikko näkyvyys katualueella huono näkyvyys vasemmalta tuleviin autoihin, koska parkatut autot estävät näkyvyyden. Tässä melkein lapsi jäänyt auton alle. 

17. Heikko näkyvyys katualueella Huono näkyvyys. 

17. Heikko näkyvyys katualueella Kadun reunassa korkea pensas joka estää näkyvyyden tietä ylitettäessä ja kohdassa ei ole suojatietä! KOULUTIE!! 

17. Heikko näkyvyys katualueella Koko Vanhankaupungin alueella ovat vähemmistössä ne kadut, joille tonttien puut ja pensaat eivät tunkeutuisi. Voimakkaampaa karsintaa 
tulee toteuttaa kaupungin alueilla ja vaatia samaa muilta tonttien haltijoilta. 

17. Heikko näkyvyys katualueella Kyläsaarenkadun varsi paikoin pusikkoista - vaaranpaikkoja pyöräilijälle ellei aja lainvastaisesti ajoradalla. 

17. Heikko näkyvyys katualueella Kymintien ja Limingantien risteyksessä on heikko näkyvyys, alueella paljon lapsiperheitä. Koko Kumpulan alueella mahdollisesti autolla liik-
kuvilta edellytetään varovaisuutta alueen rakenteen vuoksi. 

17. Heikko näkyvyys katualueella käsittämätön kuusimetsäKymintien ja Vuoksentien risteykseesä !!!..katon harjaan asti noussut hoitamaton kuusiaita peittää näkyvyyden ris-
teykseesä !!! 
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17. Heikko näkyvyys katualueella Mutka asuintalojen kohdalla tuntuu vaaralliselta erityisesti pyöräillessä; näkyvyys talojen pihoista tuleville autoille on heikko. 

17. Heikko näkyvyys katualueella Mäkelänkatu 95:n pihassa on autopaikkoja. Kun pihasta ajaa pois Mäkelänkadulle kohti Tuusulanväylää jalkakäytävän yli, on näkyvyys oike-
alle ylämäkeen todella huono. Kohdassa on pyöräkaista, ja pyöräilijät saattavat ajaa alamäkeen t 

17. Heikko näkyvyys katualueella Mäkeä alas kovaa tulevat autot eivät näy aina ajoissa 

17. Heikko näkyvyys katualueella Näkyvyys ja pensaat 

17. Heikko näkyvyys katualueella Osa asukkaista ei huolehdi kadun puoleisista puskista ja siksi jalkakäytävää ei käytännössä pysty käyttämään. 

17. Heikko näkyvyys katualueella Pensaat estävät autoilijoiden näkyvyyttä nähdä kunnolla esim. pyöräilijöitä. Hieman matalammaksi? 

17. Heikko näkyvyys katualueella Pensaat ovat vallanneet koko jalkakäytävän 

17. Heikko näkyvyys katualueella Pyörätie kontra Intiankatu. Pyöräilijöillä kolmio, mutta paikka silti vaarallinen. Tulevat vauhdilla autojen eteen. On tapahtunut monta onnetto-
muutta. Pyöräilijät ajavat muutenkin liian kovaa Kumpulan taipaleelle, koiran kanssa saa varoa, et 

17. Heikko näkyvyys katualueella Sampsantien ja Tapiolantien risteys: huono näkyvyys ja 30 km/h nopeusrajoitusta EI noudateta 

17. Heikko näkyvyys katualueella Sähkökaappi ja pensaat estävät näkymät 

17. Heikko näkyvyys katualueella Tiukka kurvi ja talot lähellä tietä. 

17. Heikko näkyvyys katualueella Tursontien, Vipusentien ja Ilmattarentien risteykset Koskelantien kanssa turvattomia, koska meluaita ja pensaat estää näkyvyyden täysin 
pyörätielle. 

17. Heikko näkyvyys katualueella Tässä yksi taloyhtiö peittää isolla aidallaan näkyvyyden. 

17. Heikko näkyvyys katualueella Ylipäänsä koko Käpylän alueella liian paljon pensaita ja isoja puita peittämässä näkyvyyttä ja tuomassa näin syksyin kaduille liukkautta lehti-
en tippuessa. Kaupungilla on katuosuuksien siistimisvastuu, mutta eihän nekään joka paikkaan e 

17. Heikko näkyvyys katualueella Yöllä ei usein ole katulamppuja päälle. 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Käärmetalon huono kunto pistää silmään. Käpylässä on muuten varsin siistiä ja ihmiset pitävät hyvää huolta kiinteistöistä. 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Maiseman pilaaja ja peittäjä: jokatalvinen muovihalli! Myös sen ympäristö hoitamaton ja kuoppainen. Tätä väliaikaista ratkaisua on jo kestetty 
monta vuotta. 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Muuten koko rannan pituisen kiviaidan alusta on kivetetty, mutta tässä vain pelastusalue. Molemmille puolille jää 20 m epäsiistiä rikkaruoho-
jen täyttämää hiekkakivikko, josta rikkaruohot leviävät ajan myötä pihoihinkin. 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Myrskyläntien molemmat päädyt ovat epäsiistit, mutta erityisesti talon 18 jälkeen käännöspaikka on todella ankean näköinen. Vinot tolpat ja 
karu parkkipaikka kaipaisivat kunnostusta. Alueella lenkkeilee (juoksee & kävelee) paljon ihmisiä, 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Mäki on jyrkkä ja talvella erittäin liukas. Siinä voisi olla kaide toisella puolella. 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Pato estää kalojen nousun. POIS. 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Portaat on valitettavasti päästetty huonoon kuntoon. Samalla reitillä on ylempänä, Helsingin perustamispaikalle menevät portaat, jotka ovat 
myös huonossa kunnossa. Ainakin metallirakenteet olisivat todennäkösiesti vielä pelastettavissa, ilm 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Päiväkodin pihan leikkivälineet... 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Rakenteissa ei vikaa, mutta vuosia jatkunut pyyntökampanjakaan ei ole tuonut alueelle riittävästi puistonpenkkejä. Niiden ei tarvitse olla hie-
noja tai maahan hitsattuja: mutta niitä täytyy olla paljon. Esim Kumpulan laakson pyöräilytien varre 
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18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Jalankulkuväylä välillä Voudintie ja bussi 55 päätepysäkki – Kunnalliskodintien, Oulunkyläntien ja Käpyläntien risteys. . Talvella liukas, kaide 
aina rikki. Olisiko tukevampi parempi.  

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Rikkonaisia kivipenkkilooseja kävelyraitin varressa. Jos kuuluvat kiinteistölle, niin korjauskehoitusta julkisivullisista syistä!  Paha kynnys raitin 
pinnassa maan painumisen johdosta. 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Siellä ja täällä on kuolleita puita ja paljon vääntyneitä puun metallisuojia. Esim. Posliinipihalle istutettiin 2 puuta, jotka sidottiin kunnolla vasta 
viikkojen päästä. Eka syysmyrsky vinoutti puut ja toinen kuoli. 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Staketet som ska vara bullerskydd ut mot motorvägen borde snyggas upp. 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Urheilupuiston laidalla on neljä käsittämätöntä kivilaattataideteosta. Ne ovat menneet erittäin huonoon kuntoon. Ne ovat rumia ja jopa vaaral-
lisia lapsille ja eläimille. Olen ehdottanut Staralle niin poistamista. Mitään ei ole tapahtunut. A 

18. Huonokuntoiset kalusteet ja 
rakenteet 

Veneenlasku ramppi/luiska on käyttökelvoton!  Kesällä olisi mukava laskea pieni vene luiskaa pitkin ja lähteä merelle. Tai rakentakaa uusi 
veneenlaskupaikka johonkin vanhankaupungin lahdelle. Ja parkkipaikka, johon trailerin ja auton  voi jätt 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabiankadun pyörätie on niin huono, että sitä pitää käytännössä välttää: vastaan tulee koko ajan korkeita reunoja kun ei ole huolehdittu siitä 
että jalkakäytävän reunakiveys olisi poistettu pyörätien kohdalla. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Arabianrannan katualueella on koko ajan joku este edessä, on rotvallia tai kävelytiekatkeaa kesken esim. parkkipaikkaan tai porrasaskelmiin 
ja jatkuu ihan jossain muualla. Rantareitti on toki esteettömämpi, mutta itse kuljin vauvanvaunujen kanssa 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

asfaltti on erittäin huonossa kunnossa, kumpuilee ja rakoilee 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Hiekkatie muuttuu yhtäkkiä rinteen kohdalla soratieksi, jossa kivimurskaa on niin paksusti, että vaunujen kanssa on aivan mahdoton liikkua 
eteenpäin. Pyöräilijöille jopa vaarallinen, jos vauhdilla tulee alaspäin hiekkatietä, niin renkaat tek 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Hiihtolatu alamäestä suoraan hiekoitetulle tielle. Alamäessä hiihtäjile stop-merkki. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Huonosti toimiva pyöräily-yhteys. Pyöräteitä on tehty, mutta se on katkonainen, töyssinnen ja mutkitteleva, joten harva niitä käyttää vaikka 
lain mukaan ehkä pitäisi. Katu on parempi, mutta siinä pitää varoa parkkipaikkoja ja ratikkaki 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Jalkakäytävä auraamatta. Kuljettava P-alueen läpi koska varsinaisen kadun varressa ei ole jalkakäytävää toisella puolella ja arabian tehtaan 
puolellakin aina auraamatta. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Jyrkkä kivetys. Vaikea mennä pyörälläkin. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Katu on ahdas ja ajonopeudet pysyisivät riittävän alhaisina ilman ärsyttäviä hidastetöyssyjäkin. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kevyt liikenne ohjattu tällä hetkellä surkeasti; missä kuuluu esimerkiksi pyöräillä? 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Koskelantielle hidastetöyssyjä, jotta utojen tilannenopeudet saadaan kuriin 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

kulku bussipysäkille pusikon läpi 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Väinälänkuja on tosi vaikea laskeutua talviaikaan liukkauden takia jyrkkää alamäkeä alas.  

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kulku ylös Kumpulan mäelle on vaarallinen tavella: liukasta. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai Hämeentie ja Floorantien kulma, liittymä jalkakäytävälle liian jyrkkä rollaattoreille.  
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ulkoilureitti 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kumpulan siirtola on aidattu ja katu suljettu jopa jalankulkijoita. Laitonta. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kymintien asfaltti on hiemna huonossa kunnossa. Pyörällä saa väistellä koko ajan. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kyseinen aluen kahden puiston välissä pitäisi kunnostaa puistoalueksi. Nyt se on hoitamatonta ryteikköä. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Kyseisellä reitillä ei ole talvikunnossapitoa, vaikka se on suosittu kävelyreitti ja helpoin tie kampukselta bussipysäkille. Varsinkin lastenvau-
nuilla talvella kulkeminen on vaikeaa. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Liikennevaloissajalankulkijoille naurettavan pitkä viive. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Noups, eihän tässä mitää hidastetöyssyjä ole, vaan naapurikadulla ;) 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Paikoin vaikea kulkea pyörällä; ei ole selvää missä laillinen reitti kulkee. Ajorata tuntuu välillä selkeämmältä. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Perennepuiston halkaisevan tien suunta kai muistuma 50-luvulta. Se menee suuntaan, jota kukaan ei kulje ja päättyy aitaan puiden takana. 
Se pitäisi kääntää kulkemaan kuusikujalle. Nyt ihmiset kävelee puiston läpi ruohikon ja istutusten poikk 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

På den här sidan av bron kan man inte gå med barnvagnen. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Ranta muuttuu vaikeakulkuiseksi 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Rantapuisto oli viimeisimmän käyntini aikaan kuin pommituksen jäljiltä 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Risteyksessä pyörillä odottaminen ahdasta. Pyörätie osuu bussipysäkille. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Talvikunnossapito olisi tärkeää, jotta myös lastenvaunuilla voisi kävellä rannassa talvella. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Todella ala-arvoisesti hoidettu katujen kunnossapito talvisin. Onneksi viime talvena ei tullut lunta. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Toukolankadulta kauppakeskuksen edustalle nouseminen lienee mahdotonta polkupyörällä, lastenvaunuilla ja rollaattorilla. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Olisikohan kadun nurmikonpuolelle asennettava kaide ongelman ratkaisu? 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Tälle alueelle on hankala tulla vanhusten ja lasten kanssa. Toivottavasti alue siistitään ja toivottavasti sinne tulee esimerkiksi asuntoja. 

19. Vaikeakulkunen käytävä tai 
ulkoilureitti 

Untamontien auraus lumesta talvella on vitsi! Viereisten talojen pihatkin ovat paljon parempikulkuiset. 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Alikulkutunneli tulvii joka kevat ja syksy ja vaikeuttaa muuten niin mukavan kävelyreitin käyttöä. 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Bussipysäkin edessä kadulle syntyy pieni lammikko sateella. Pysäkille tuleva bussi (ja ohi ajavat muutkin autot) roiskauttaa vettä pysäkille. 
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20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Hermannin rantatie, kevyen liikenteen väylä. Routavaurioita, bussipysäkit hankalassa paikassa. Kevyeen liikenteen väylää ei ole edes asfal-
toitu vuosikymmeniin. 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Hiekkatiellä syvä, veden kaivama railo. Polun yläpäähän laitetaan kiveys ohjaamaan vettä polulta, mutta kiveys on liian kapealla alueella ja 
vesi ohjautuu kiveyksen reunasta hiekkatielle. 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Här brukar det samlas jättemycket vatten när det har regnat. Körbanor och cykelbanor svårframkomliga. 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Jalkakäytävä/pyörätie Hämeentie 122-126 kohdalla. Ajotie viettää jalkakäytävään päin joten kovina sateina vesi seisoo altaina ajotiellä ja 
useamman kerran olen saanut kurat päälle kun auto ei ole lainkaan varonut ja huomioinnut tilann 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Jalkakäytävässä painauma. Vedet seisoo ja talvella jäätyy. Päällyste koko Oulunkyläntien pituudelta huonossa kunnossa suunnassa Koske-
la-Oulunkylä ja paikoin jopa routinut. Harmi kun kaunis keskikivetys vietiin pois vrt. suunta Oulunkylä- K 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Kustaa Vaasantien ja Koreankadun kulmasta pohjoiseen päin lähtevä kevyen liikenteen väylän reunamilla on keväisin ja sateisena kesänäkin 
ojat ja muitakin paikkoja jotka lätäköityy kuukausiksi aiheuttaen hajuhaittaa ja mm. hyttysiä. Vaatis 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Kävelyreitti Velodromilta Käpylään Ilmattarentielle: usein vetinen 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Lahdenväylän alittava jalankulkutunneli tlvii ajoittain ja on muutenkin pimeä ja pelottava 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Limingantiellä usemmallakin paikalla. Vesi kertyy eikä pääse valumaan. Esim Limingantie 49-51 kohdalla, Limingantien ja Vallinkoskentien 
risteyksessä, Kumpulan taipaleella Kampuksen kohdalla. 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Moottorien sadevedet ohjataan tänne suoraan kävelytielle! Täysin käsittämätöntä suunnittelua. Lisäksi vesiputket vuotavat ja saa varoa, ettei 
saa likaista vettä päähänsä. Alkulkutunnelit ovat myös PIMEITÄ ja LIKAISIA, roskia ja lehti? 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Moottoritien alkuun oikeanpuoleiselle kaistalle kertyy vettä aina sateella ja paljon. 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Nastolantie 1 ja 2 kohdalla, ennen suojatiekoroketta kallistukset on tehty niin, että siihen, viemäristä huolimatta kertyy syvä lätäkkö, varsinkin 
talvisaikaan. 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Oulunkyläntie 3/5 kohdalla pyörä- ja jalankulkuväylä peittyy vähäiselläkin sateella suureen, syvähköön lätäkköön. 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Pohjolankatu 1:n edustan jalankulku/etupiha-alue jäätyy talvisin rakennuksen ränneistä valuvan veden vuoksi jääradaksi ja sen hiekoitukseen 
pitäisi panostaa. 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Pohjolankatu tulvii aina, kun sataa vähän enemmän. 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Päiväkodin piha on ankeaakin ankeampi! Sadevesi kertyy järviksi 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

sateen jälkeen Tuusulanväylällä tulvii vettä pohjoiseen menevällä oikeanpuoleisella kaistalla 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

tehtiin uutta tieosuutta Tuusulanväylä-Koskelantie. Risteyksessä vesi tulvii kadulle pienelläkin sateella ja kastelee kävelijän kengät 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Toukolankadulla kauppakeskuksen kohdalla. 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Tähän kertyy jokaisella sateella iso lätäkkö, josta vesi ei pääse mihinkään muualle kuin haihtumaan ilmaan. 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tähän kohtaan syntyy iso lätäkkö kun sataa kun viemäri menee tukkoon 
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tai kertyy suuria lätäköitä 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Vesi tulvii tielle päiväkoti vieressä. Omnakotitalojen asukkaat käyttävät alueita kaatopaikkanaa.  

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Usein veden peitossa, vaikka muualla olisi kuivaa. 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

valumavedet rikkoo hyvän kävelytien, mäessä syviä uurrejuovia sateiden jälkeen. Sadevedet VOI ohjata kulkemaan metsän puolelle. 

20. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii 
tai kertyy suuria lätäköitä 

Väinölänkadun ja Sampsantien kulma kerää lätäköitä. Samoin Väinölänkadun ja Osmontien kulma 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Allastien parkkipaikka on ankea, etenkin vuodenaikoina, jolloin uimalaa ei käytetä. Voisiko parkkista hyödyntää johonkin tai tehdä siitä viih-
tyisämmän? 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Arabian kauppakeskuksen aukio epäviihtyisä.Suunnittelukilpailu! Istutuksia voisi olla ja joku nurkkaus tupakoitsijoille, ettei tarvitse kaikkien 
tukkia pääoven edustaa. Koirille myös oma paikka. 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Asfaltointi päässyt huonoon kuntoon. 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

asfaltti rakoilee ja kävelytie lähinnä muistuttaa maastovaellusta 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Asfalttia paikkailtiin tänä syksynä, mutta silti osa jäi paikkaamatta kokonaan! Mikähän logiikka tässä mahtoi olla? 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Aukio / parkkipaikka on kammottava ja harvoin käytössä. 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Hiekkatie kaipaa kunnostusta, vesi kaivanut syvän railon. Valaistus olisi kiva. 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Hieman outo moottoritien pätkä, joka voisi kaivata alueeseen paremmin sopivaa ja viihtyisämpää suunnittelua 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Huonokuntoinen katuosuus. 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

kaide irti voudintien päästä lähtevällä mäkisellä kävelytiellä. kaide aivan jyrkän pudotuksen reunalla. 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kannattaisi ehkä lisätä pysäköintirajoitus, koska henkilöautot pysäköivät niin ahtaasti tien mutkaan, että roska- ja huoltoauto eivät mahdu ohi, 
ajamatta nurmikon yli. 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

kauppakeskuksen piha. 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kumpulantaival on hyvin suosittu kevyen liikenteen reitti. Erityisesti Mäkelänrinteestä Vallilanlaaksoon jyrkässä alamäessä pyöräilijöiden 
nopeudet ovat todella suuret, vaaratilanteita varsinkin pikkulasten ja ulkoilevien koirien kanssa on 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Kymintie on hyvin kuoppainen 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Käpylänaukiota voi parantaa viihtyisämmäksi. 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Myrskylänkujan rinteessä pusikkoa ja rikkakasveja 
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21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Myrskyläntie 16 ja 17 päässä oleva alue tulisi selkeästi katkaista liikenteeltä ja tehdä siihen vaikka puisto. 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Myrskyläntien kääntöpaikka kaipaa kunnostusta Talvisin jalkakäytävää ei saa tukkia auratulla lumella 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Pohjolan aukion voisi tehdä paljon viihtyisämmäksi. Esim. kiertoliittymä on ankea. Puita voisi istuttaa lisää. 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Routimisen (?) jäljiltä kävelytie on oikeastaan käyttökelvoton pyörällä, vaunuilla, pyörätuolilla 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tiealue kaipaisi uuden päällysteen. 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Sofianlehdonkadun kiinteistön 5a ja 5 välissä on kaistale kaupungin maata, jota ei hoida kukaan. Se kasvaa villinä pujoa, ohdakera ym kas-
via. Siitä kuljetaan koirien kanssa kalliolle, siinä on vain kävelijöiden muotoilema polku. Kaistale on luonnontilassa ja epäsiisti, pooiketen sekä 
senioritalon että metropolian hoidetuista pihoista. Kevät- ja kesäaikaan kaistale kaipaa muutaman kerran niittämistä, puistoa ei siitä tarvitse 
tehdä. Sofianlehdonkjatu on kapea. 5-7 talojen kohdalta olisi hyvä saada autot pois parkista=pysäköintikieltoa toivon tälle puolen katua.  

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

todella heikkokuntoinen päällyste (koloja, murtumia) ja puhtaanapito on taas kesällä jäänyt kokonaan tekemättä 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

K-kauppa Masurkan edusta, ajokaistojen puoli, kerää suuret vesilammikot, niin ettei aina riitä nerokkuus miten kadun pystyisi ylittämään.  

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tähän istutettiin kuolleen puun noin vuosi sitten. Voisi vaihtua:). Sen vieressä on noin 4neliömetriä sora, vaikka ympärillään on asfaltti/kivistys 
jne 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tällä välillä pyörätie kulkee samassa jalkakäytävän kanssa ja katkeaa usein leikkaaviin poikkikatuihin, joiden kohdalla reunaivi on liian kor-
kea. Aika monessa paikassa pyörätien merkit myös puuttuvat ja reittiä joutuu arvailemaan. 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tämä alue on epämääräinen ja toivon, että se kunnostettaisiin mahdollisimman pian. 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Tämä tie parannettiin hiljattain, kiitos siitä. Jostakin syystä tämä, merkitty osuus, on jätetty ilman hiekkaa ja siinä on melko suuri rakeista 
soraa, jota on hankala kävellä, saati työntää lastenvaunuja tms. Sora rullaa jalkojen alla. S 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Untamontie ja Väinölänkatu. Etenkin puhtaanapito huonoa. Myös puutaloaleiden kadut kaipaavat kunnostusta kuten Marjatantie Länsi-
Käpylässä, jota parhaillaan ollaan kunnostamassa? 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Vallilan laaksoon raideyhteys Pasilaan. 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

vastaus tuli jo edelliseen kommenttiin. Eli laittakaa nurmikot kuntoon Pohjolankadulla. Nurmikon paikalla vain hiekkaa melkein koko kadun 
alueella. Kunnostusta ei ole ollut ainakaan 10 v. Puita on kyllä leikattu ja hoidettu. 

21. Kunnostusta kaipaava katu, tori 
tai aukio 

Väinö Auerinkatu ja toki muutkin katuosuudet koko Helsingin alueella kaipaa ruohojuuritason puhdistusta. Itse olen naapurini kanssa pitänyt 
puhtaan V A katu 1o kohdalta, nyhdetty ja lakaistu vuosittain, kerätty kallion reunaan heitetyt roskat ja 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

 Eihän tämä kyllä mikään puistoalue ole, mutta Pornaistenkujan ja Viikintien välinen rivitalonaluetta ja Viikintietä rajaava ns. viheralue. Kaatu-
neita puita ja täysin hoitamaton suorastaan vastenmieleinen näkymä. 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Akseli Toivosen kenttä: Talvella luistinradan käyttöaikaa voisi pidentää. Monipuolista kesäkäyttöä haittaa ankea hiekkakenttä. Miten  nurmik-
kopohja toimisi? 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Alueen rantapuistoa on jo alettu rakentaa, ja alue onkin siistiytynyt. Valitettavasti koirapuisto puuttuu vieläkin. Se olisi ehdottomasti saatava 
rannan alueelle, mieluiten jopa niin, että koirat pääsisivät alueella uimaan turvallisesti. 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Arabian tehtaan edustan aukio kaipaisi kohennusta, koska (ulkomaisiakin) kävijöitä paljon ja aukio nykyisellään lähinnä parkkipaikkana ja 
parkkihallin sisäänajoluiskana. Terassin paikka? 
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22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Arabianrannan ja koskipuiston välissä oleva 500m pitkä hoitamaton ryteikkö ja hoitamaton metsä tulisi muuttaa puistotoksi. 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Boooooring! Tasaista kun pohjanmaan pellot. Johonkin kohtaan tätä rantaa olisi kiva saada nyppylä tai edes muutama isompi murikka. Ran-
taviivakin on viivottimella vedetty. Tehkää sinne saari. 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Hirveästi pientä risukkoa..Ja aika törkyinen ja lisää tulee rtoskia kun sitä ei pidetä kunnossa 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Huonokuntoiset kivilaattateokset on poistettava. Ne ovat niin rumia, ettei niitä tarvitse kunnostaa. 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Joko se luvattu koirapuisto vihdoinkin tulisi tänne? 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Jossain tässä kohdin oli parakkikoulut, jotka poistettiin muutama vuosi sitten. Nyt siinä on tyhjillään kenttä, josta voisi tehdä lapsille leikkipai-
kan. Kiipeilytelineet, keinut yms olisivat tervetulleita, kun alueella on paljon lapsiperheitä 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Kaj Franckin kadun jatkeena oleva näkymä on pilattu taideteoksen viereen sijoitetulla Molok-säiliöllä!!! rantapuisto on muutoin todella hieno ja 
korkeatasoinen ja maisemat mitä parhaimmat; taide on Arabiarannan tunnusmerkki ja taideteokset helm 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Kunnostukseksi riittää siivoaminen roskista säännöllisesti. 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

kunnostusta ja siistimistä kaipaava pusikko (teervalepät lienevät arvokkaita) 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Niityn reunaan koirapuisto ja paikka kotikärryille riviin. 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Olen huolissani siitä, että veneenlaskupaikka häviää Vanhankaupungin lahdelta. Nyt löytyy Verkkosaaresta, mutta jos se menetetään niin 
voitaisiko alueelle saada korvaava paikka.  Voisiko alueelle saada pienveneille laituripaikkoja??? On hieno 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Osmon puisto Untamontiellä on alennustilassa, eikä puisto enää ollenkaan. Käpylän asunnoissa asuu paljon vanhuksia, joiden liikkuminen on 
huonoa. Hekin kaipaisivat ulkona oleilua ja esteettistä ympäristöä kesäisin. 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Suojainen ranta, jossa kasvaa tyrnipensaita, mutta on ilmeisesti asunnottomien käytössä. 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Talle kohdalle tulee tehda jotain. Rakentakaa niita paljon tarvittuja asuntoja rantaan asti. Minka takia alueen kaavoitus jumittaa niin pahasti? 
Hermannin ranta olisi voitu rakentaa jo valmiiksi, jos lupaprosesit ja kaavoitus toimisi tehokkaasti 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

tervaleppämetikkö kaipaa kipeästi kunnostusta. Puisto lähellä oleva osa olisi tässäkin tehtävä puistomaiseksi. 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Tämä pieni puisto kaipaa kunnostusta. 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Tässä kasvaa jättipalsamia rantakasvillisuuden seassa. 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Tästä saisi pitää enempi huolta koska on todella upeat näkymät selälle päin 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Uuden asuinalueen syntyessä Koskelan sairaalan alueelle, toivoisin, että alueelle jäisi myös puistoa, josta muut lähialueiden asukkaat voisi-
vat vapaasti nauttia. 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai 
ranta-alue 

Epäonnistunut puisto tulee purkaa. Surrealistinen näkymä. Oli kallis rakentaa ja vielä kalliimpi ylläpitää. Kukaan ei viihdy siellä. Tilalle halpa ja 
toimiva puisto lapsille ja aikuisille. Tapio Wirkkala kääntyisi haudassaan jos tietäisi t 

22. Kunnostusta kaipaava puisto tai Ranta-alue ja metsikkö Kaanaankadun päässä on täysin hoitamaton pusikko, eikä sovi rakennetulle alueelle ja päiväkodin naapuriksi. Se on 
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ranta-alue täysin pusikoitunut ja täynnä pujoa, nokkosta jne. allergiaa aiheuttavai rikkaruohoja. Aluetta lenkkeilijät käyttävät käymälänä ja sinne heitel-
lään vaikka mitä jätettä autonrenkaista lähtien. Kesällä alue on täynnä lätäköitä ja haisee. Hyttyset ovat lisääntyneet huolestuttavasti, ovat 
isoja ja jättävät pahat paukamat, jopa tulehtuvat hyvin isoiksi.  

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Alue metsittyy hallitsemattomasti hoidon puutteessa. Lähialueet on jo harvennettu, tämä kohta vaatisi myös toimenpiteitä. Varsinkin korkeat 
haavat pimentävät ennen niin valoisaa aluetta. 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Arabianranta kaipaa koirapuistoa! Kosken lähellä autopaikka alueen vieressä iso tyhjä viheriökkö olisi hyvä! Siellä monet pitääkin koiria va-
paana 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Hoitamaton ryteikkö, isoja puita. 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Hoitamatonta pusikkoa, se nyt vaan on niin ettei täysin hoitamaton metsikkö sovi liikkumisväylän varrelle. 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Kulkureitti tämän rehevän metsän läpi olisi kiva, se monipuolistaisi alueen virkistyskäyttöä. Nyt se kostea ja pusikkoinen. 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Kunde någon snygga till den här skogen? 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Metsä pitäisi siistiä raivaussahalla, jotta  jokinäkymät paranevat ylhäältä kalliolta. 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Metsä, jossa pitäisi tehdä hoitotoimenpiteitä. 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Metsässä puoliksi kaatuneita, vaarallisia puita. 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Veden puhdistamon puoli vaatisi vähän siivousta.  

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Myrskyläntie 10 - 16 talojen ja kentän välinen metsä tulisi hoitaa, niinkuin Myrskyläntie 2 - 8 kohdalla on hoidettu. 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

tontti, joka odottaa rakentamista on sotkuinen ja kerää hörhöjä istumaan. tarvitaan siistimistä! 

23. Metsä, jossa tulisi tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Tämä tontti on omalla tavallaan hieno. Sitä käyteään jopa picnic-tarpeisiin, mutta erityisesti koiranulkoilutukseen ja läpikulkuun. Pientä raiva-
usta voisi tehdä, jotta olisi turvallisemman oloinen. 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Aivan poikkeuksellisen hieno vaahteralehto, älkää kaatako! 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

kaupunkilaisen hengähdysreitti jossa paljon lajeja. 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Kivaa aluetta. 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Säilytettävä mahdollisimman luonnontilaisena 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Tää on hyvä just näin! :) 

24. Metsä, jossa ei saa tehdä hoito-
toimenpiteitä 

Vanhankaupunginlahden metsikkö on luonnonvaraisena paras! 
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25. Kulkuyhteys rakennettava Busseille saisi avata oikoreitin Hämeentieltä Hermannin rantatielle, pahimmillaan joutuvat nyt odottamaan useamman valokierron turhan 
Kustaa Vaasantien ylityksen takia. 

25. Kulkuyhteys rakennettava enkö ole vain hiffannut vai miten arabianrannasta pääsee kumpulanpuiston puolelle ilman että menisi isoja katuja pitkin? 

25. Kulkuyhteys rakennettava Huonosti hoidetun metsäalueen reunoja kulkee huonosti hoidettu polku. Aluen pitäisi kunnostaa puistoksi. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Joukkoliikennekatu on vihdoin ja viimein saatava arabiasta pasilan asemalle. kumpulan joukkoliikenteen vastustajat tulee karkoittaa siperiaan 
ja vihreiden puolue kieltää 

25. Kulkuyhteys rakennettava Julkinen liikenne Arabia-Pasila välille (tai Kalasatama-Pasila) Vallilan laakson läpi. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kalasatamasta ja Arabianrannasta on mitä pikimmin parannettava pääsyä Pasilaan. Päätiet ja reitit ovat kohtuuttoman ruuhkaisia aamulla ja 
tuntuu järjettömältä, että olemassa olevaa ratapohjaa ei osata hyödyntää millään tavalla. Alueen 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kalervonkadulta olisi hyvä päästä suoraan Sofianlehdonkadulle 

25. Kulkuyhteys rakennettava Katu laskettava alas ja jalankulku maan tasalle. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kesäaikaan laivayhteys Arabianrannan portaalista Kauppatorille, mahdollisesti yksityisen yrittäjän ylläpitämänä. Muutama laivavuoro päiväs-
sä riittäisi, turistitkin, joita alueella liikkuu paljon, käyttäisivät varmastikin tällaista mahd 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kevyenliikenteen väylä loppuu kuin seinään. 100 metrin vuoksi pitäisi vaihtaa puolta kaksi kertaa liikennevaloilla ohjatussa ylityksessä. ei 
kiitos. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Väinö Auerinkadulle mäen päälle bussipysäkki. Keskustaan päin meneville busseille. Liikennevalot Kustaa Vaasan tiellä, liikennevalot pi-
dempi vihreä.  

25. Kulkuyhteys rakennettava Kulkuyhteys liikuntapuistosta Messukeskuksen pohjoissisäänkäynnille ei ole aina käytettävissä. Ilmattarentien pysäkikkiparilta pitäisi olla 
jatkuvasti käytössä oleva kävely-yhteys pohjoissisäänkäynnille ja edelleen Ratapihantien pyör? 

25. Kulkuyhteys rakennettava miksei alueen läpi saa kulkea?? 

25. Kulkuyhteys rakennettava Nyt vihdoin se ratikkayhteys Arabiasta Pasilan asemalle. Ei voi olla mahdollista, että muutaman asukkaan kaupunkimökkikylä estää tuhansi-
en asukkaiden jouhevan kulun alueen suurimmalle rautatieasemalle. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Näille main kevyen liikenteen yhteys. 

25. Kulkuyhteys rakennettava nämäkin kävelyreitit ovat olemassa mutta aina hukkuu punainen lanka eli miten pääsen koskelasta vanhankaupungin puolelle ilman että tarvii 
isoja katuja pitkin mennä. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Paikkaan tarvitaan suojatie! 

25. Kulkuyhteys rakennettava Parempi yhteys Toukolankadulta kaupakeskuksen eteen. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Pasilaan toivoisin suoraa liikenneyhteyttä, mieluiten raitiovaunulla. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Pato purettava ja kaloille avattava kulkureitti. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Poikkilinja raitiovaunulle Arabiasta Pasilaan. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Raitiovaunulinja voisi kiertää tämän piirtämäni reitin mukaisesti. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Rakennettava joukkoliikennekatu (mieluiten raitiotie), jossa kiinnitetään erityistä huomiota meluntorjuntaan Vallilanlaaksossa. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Suojatie Hämeentie yli. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Suora/nopeampi yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelisi monia. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Suorempi ja vähemmän mäkinen pyöräily-yhteys olisi kiva, ja tämä kannattaisi ottaa huomioon, jos radan vierellä muuten tehdään muutoksia 
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jotka tämän sallisivat. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tarvitaan toimivampi, selkeämpi ja yhtenäisempi pyöräily-yhteys. Yksi peruste on, että rannan hyvät reitit talvella käyttökelvottomia. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Toivottavasti tälle pätkälle on tulossa pyörätie. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Tulevaisuudessa toivottavasti yhtenäistä reittiä rannalla. 

25. Kulkuyhteys rakennettava tässä jossain on alikulkutunneli, mutta unohdan aina sen olemassaolon. voisi niveltyä helpommin pohjolankadulle. tästä kun pääsisi kikkaile-
maan itsensä keskuspuistoon tai vaikka vain länsikäpylään kävelemään. 

25. Kulkuyhteys rakennettava yhteyttä hermannin rantatien yli kehitettävä. nykyisin rantatie on kuin moottoritie ja suojatien valot vaihtuvat hitaasti. 

25. Kulkuyhteys rakennettava Yli- tai alikulku kustaa vaasan tielle 

25. Kulkuyhteys rakennettava ylikulku tai alikulku rakennettava kevyelle liikenteelle ennen kuin joku jää alle!jos en ole värin ymärtänyt piirustuksetkin jo tehty, joskin toteutus 
oli kehno...ihmettelen todella, että lahdentien alulla näin paljon valoja, joissa kaikki, ni 

25. Kulkuyhteys rakennettava Kulkuyhteystarpeet puistoissa ja metsissä näkyvät; missä on polku, parannetaan sitä. Näin näkyvät myös väärinsuunnitellut kevyen liikenteen 
risteykset. Polkujen tärkeysjärjestys selviää ensimmäisen lumimyrskyn jälkeen, mistä kansa alkaa kulkea, siellä tarvitaan polkua. Kulkuyhte-
yksiä pitää olla eri tasoisia: Talvikunnossapidetty, Ei talvikunnossapitoa, Rakennettu polku, Hiukan parannettu kulkijoiden tekemä polku. 
Parannukset: notkokohtiin hiekkaa/maata ja 1 m salaoja: -20 l kivikasat pain, -kivien päälle suodatinkangas ja sen päälle 5 cm maata.  

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

ei tarpeeksi valoja 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

för mörkt. Alla lamppor är ovanför trädkronorna. 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Hela Majstad är för mörkt på hösten och vintern. Det finns för glest med lamppor och de som finns är ovanför trädkronorna så ljuset inte 
kommer igenom. 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Hiekkatieltä on lähtenyt veden vaikutuksesta hiekat vaarallisesti pois. Pimeällä joku voi murtaa jalkansa hiekkakuoppiin. 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Huono valaistus. 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Kalervonkadun ulkoilutiejatke Koskelantietlä Kumpulaan pain. 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Kymintien jatke ns. palokuja (?) yli Limingantien numero 19:n kohdalla kohti Kumpulantaivalta tarvitsee ehdottomasti valaistuksen. 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Lamppuja palanut reitillä. 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Menee vähän liian pimeäksi syysaikaan. 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Pelottavan pimeä paikka. Hiippareiden lempimesta varmasti. 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Pelottavan pimeää. 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Pyörällä olisi kiva talvisin päästä kulkemaan kyseistä reittiä 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan Suojamuurin viereinen väylä on aika pimeä kun matalalla olevat valot ovat harvassa ja tehottomat. Häiritsisikö kunnollinnen valaistus asukkai-
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valaistus ta? 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Syys- ja talviaikaan puistoon on epämukava mennä auringonlaskun jälkeen mikä tarkoittaa, että keskitalvella puistosta nauttiminen jää arkisin 
kokonaan. 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Todella pimeä illalla. 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Tunneli on ollut aika pimeä. Vaaleat seinät parantavat tilannetta mutta tuskin säästyvät töhryiltä. (videovalvonta turvallisuuden ja töhrimisen 
vuoksi?) 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Valaistus polulle. 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

valaistus puuttuu oineltä osalta kävelyreittiä, joka kulkee Annalan metsän reunassa pitkin Lahdenväylää.  Tämä reitti on kuitenkin huomatta-
vasti runsaammassa käytössä kuin mäen päälle tai Annalan kartanon suuntaan menevä polku, jotka 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Valaistus riittämätön 

26. Paikkaan tai reitille tarvitaan 
valaistus 

Yliopiston ja Kustaa Vaasantien välinen alue on melko pimeä ja varsinkin syksyllä ikävä kulkea pimeällä .. Kävelytien pätkä Gadolininkadun 
parkkipaikalta voisi olla paremmin valaistu ja vähemmän puita.. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Alue, jossa aurausta ja liukkauden torjuntaa parannettava. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Väinölänkuja.  

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Aurauksen johdosta kapealla kadulla jalkakäytävät ovat lumen varastointipaikkoja. Jalankulku tapahtuu kadulla.Kommentti koskee useita 
alueen pieniä katuja. Tämä vain esimerkki. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus ja kunnossapito on toiminut menneinä lumitalvina todella huonosti. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

auraus ollut surkeaa suurimmassa osassa Toukolaa useana talvena. Ambulanssit ja roska-autot juuttuneet ajoittain 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus on ollut monena talvena onnetonta. Vaikka kadulla on kyltit, jolloin autot pitää siirtää siitä pois, ei katua läheskään aina silloin käyty 
auraamassa, vaikka lumitilanne olisi sitä todellakin vaatinut. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Auraus talvisin retuperällä. Useimmiten katualueiden kunnossapito asukkaiden vastuulla ja vain yksi kaista käytössä. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Gadolininkadun talvikunnossapito huono. Ei aurata ajoteitä. Huono-kuntoiset ihmiset ei pääse kulkemaan.  

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Aurausta sekä syksyisin lehtien pudottua että lumen tultua kiitos! Reitti on vilkkaassa käytössä. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Huonosti hoidettu, ei ehkä ole niitä ensisijaisia kohteita, mutta että edes pääsisi ratikalle tai bussille. Edes joku reitti olisi aurattu ajatellen 
ihmisten kulkua julkisille 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

jalkakäytävät ja suojatiet jää auraamatta toistuvasti sekä hikoittamatta tarvittaessa, vain pyörätiet ovat aurattu ja hiekoitettu. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

kadun varteen pysäköidyt autot ja lumikinokset ovat haitanneet raideliikennettä useampana vuonna. varsinkin nyt kun uudet taloyhtiöt ovat 
rakennettu kadun varteen tulisi kaikkien puhaltaa yhteen hiileen ja pitää raideliikenteen reitit vapaina v 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Kadunvarsipysäköinti estää aurausta ja ajorata on pahimmillaan riittävä vain yksisuuntaiseen liikenteeseen. 
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27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Kaironkadun mäkinen alkupää on HYVIN LIUKAS talvella. Olen jo kerran murtanut sormeni, kun lensin ympäri kaltevalla pinnalla. Pahimpina 
aikoina erityisesti vanhukset tuskin uskaltavat lähteä ulos saati bussipysäkille, koska pelkäävät kaatuv 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Bussiin nousemista ja poistumista esim Kumpulan kampuis pysäkki Kustaa Vaasan tiellä ja Antti Korpin tiellä ovat olleet hiemat huonosti 
putsattu.  

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Kirjurintietä ei aurata tarpeeksi usein. Tielle kertyy kova ja korkea valli joka naarmuttaa auton alustan 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alue: viimeisinä runsaslumisina talvina talvikunnossapito eli lumenauraus on asuntokaduilla  hoidettu todella huonosti! 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko alueen auraus on olematon, ihmisten omaisuutta ei kunnioiteta aura-autot ajaa autot lommoilla, säppiin, rikkoo aitoja jne jne. Usein 
taloyhtiöt ja omistajat auraavat tien varteen, sitten tulee auto joka auraa tiet ja laittaa lumen takas jalkak 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koko Arabianrannan alueen auraus lumitalvina ollut kelvotonta. Kävelytiet lumikasojen peitossa, jolloin jalankulkija joutuu kävelemään huo-
nosti auratulla ajotiellä. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Koulujen vieressä oleva katuosuus on talvisin erittäin huonosti hoidettu. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Kunnalliskodintieltä talvisin mahdoton päästä Kirjurintielle auraamattoman kadun takia 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Kävely-ja pyöräilyreitti Koskelantiellä Mäkelänkadun ja Keijontien välillä sekä poikittaislinjojen bussipysäkit (Tursontie, Ilmattarentie). Tiivim-
pää lumenaurausta ja hoitoa toivotaan. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on asuntokaduksi melko paljon liikennöity. Erityisesti aamu- ja iltaruuhkat auraamattomalla kadulla ovat aivan kestämättömiä. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Limingantie on lumisina talvina ollut järkyttävän huonossa kunnossa 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Liukkaat jalkakäytävät 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Muutama viime talvi on onneksi ollut vähäluminen ja auraus kohtalaista, mutta esim. talvi 2010 oli tällä alueella todella järkyttävä.  Lisäksi 
keväisin hiekkojen putsaus tapahtuu liian myöhään keväällä. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

ostarin edessä oleva aukio on ajoittain syksyisin jäärata. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Käpylän paloaseman edessä katu.alue varsinkin viime syksy 2013 oli puista putoavia lehtien takia todella liukasta jalkakäytävällä. lehtien 
poistoon vois panostaa.  

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Pohjolankadun aurauksen tekniikkaa olisi parannettava, etteivät aurausvälineet tuhoaisi kadun varrella ovien puiden kylkiä ja juuria! 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Pohjolankatu 1:n edustalle tehokkaampi liukkauden torjunta! 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Puu-Käpylän katujen hoito huononi ratkaisevasti, kun lumityöt siirtyivät yhtiöiltä kaupungille. Kaupungin aurausta ja hiekotusta saa sivukaduil-
la odottaa pyryjen jälkeen päiväkausia, eikä niitä sittenkään tehdä kunnolla. Aikaisemmin kad 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Puupintainen Matinkaaren silta on usein liukas (märkänä tai vähänkin jäisenä). Pintarakenteen muuttaminen? 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Pyörätie liukas lehdistä syksyisin. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk- Runsaslumisina talvina auraus on ollut alueella puutteellista 
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kauden torjuntaa parannettava 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Staran hallin Hämeentien puoleinen katuosuus on talvisin alueen huonoiten hoidettu kohta. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Taloyhtiö Toukolankuja 2b b laiminlyä talvikunnossapidon ja varastoi koko talven lumet kulkuväylälle. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

talvella ei kunnon kunnossapitoa 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Talvisin aivan hengenvaarallisessa kunnossa oleva mäki jossa mummojen lisäksi muutkin ihmiset kaatuilevat. Jyrkkään mäkeen kertyy myös 
jäisiä railoja mihin autot jäävät kiinni. Koska mäessä on paljon katuparkkeerausta, mahtuu vain yksi a 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Talvisin Limingantie on todella huonossa kunnossa. Aurausta tehdään harvoin ja lumikasoja ei poisteta, jolloin asukkaat joutuvat itse kolaa-
maan lumia omille pihoilleen. Autopaikat tällöin ovat myös todella harvassa ja autoilu vaikeutuu tiellä, 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Todella ala-arvoinen talvikunnossapito, onneksi viime talvena ei tullut lunta. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

toivotaan ammattitaitoisia auraajia 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Tursontien läntinen puoli Turjantien ja Koskelantien väliseltä osuudelta täysin auraamaton ja kesäisin siivoamaton ajoväylä ja jalkakäytävä. 
Talvisin autojen siirtokehotus joka toinen viikko kyllä on, mutta aurausta ei tehdä. Täydellinen 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Tätä rinnettä harvoin aurataan tai hiekoitetaan talvella 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Upea rantareitti on usein talvella kulkukelvoton muille kuin suksilla liikkuville. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Usein liukasta aamuisin. 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

usein talvella auraamatta 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Viime talvena 2013-2014 oli havaittavissa parannusta aurauskertojen määrissä. Mutta laadussa silti parannettavaa paljon. Aurakuskilla tuntui 
olevan tavoitteena vähien autopaikkojen tukkiminen kippaamalla kauhallinen lunta aina sinne missä oli au 

27. Kohde, jossa aurausta ja liuk-
kauden torjuntaa parannettava 

Väestön suojaan ja piha-alueille sekä puistoon johtava jyrkkä mäki talvisin huonolla pidolla. 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

En tiedä, auttavatko roska-astiat, mutta on niin roskainen alue, ettei sinne koiran kanssa viitsi mennä ulkoilemaan. 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Enää moneen vuoteen ei ole ollut penkkejä Koskelantiellä, ennen oli n. 100m välein. Nykyään vanhat- ja huonojalkaiset eivät uskalla lähteä 
kävellen esim. apteekkiin, postia hakemaan eikä kauppoihin, kun ei voi levähtää välillä, pitä 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Isompi roska-astia tai nykyistä aktiivisempi tyhjennys! 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Kauppakeskuksen edustalle nykyaikaisia runkolukituksen mahdollistavia pyörätelineitä - hyötyjä myös kauppakeskukselle? 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Koiran ulkoiluttajille olisi hyvä olla roskis tässä kakkapusseja varten. Kovin monelle näyttää olevan jätösten kerääminen muutenkin vaikeaa, 
ja jos ei ole roskista, mihin pussin laittaa, niin helposti jää kakat matkalle.  Aiemmin pussit j 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

koko alueelöle lisää penkkejä ja vois olla jokunen pöytäkin 
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28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Lisätkää tai poistakaa roska-astia. Nykyinen on aina täynnä, koska sitä ei tyhjennetä tarpeeksi usein. 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Lisää roska-astioita kalastajille. 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Missä penkki, sinne myös roska-astia. Gadolink 4 parkkipaikalta jalankulkukäytävä yliopistolle päin. Siinä penkki muttei roskista.  

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Lisää roskiksia 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Olisi hienoa saada tänne suojaisa pergola tms. 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Penkkejä, roska-astioita ja kunnossapitoa Koskelantien keskellä oleville kävely- ja pyöräteille. Sopisi muuten lenkkeilyyn esim. vanhuksille ja 
lastenvaunujen työntäjille. 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Roska-astia bussipysäkille Väinö Auerin katu 6 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Roska-astia. 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Roska-astia. 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Tähän mäkeen tarvittaisiin roska-astia, reitille tippuu nyt kulkijoilta tosi paljon roskaa. 

28. Kaluste lisättävä esim. penkki, 
roska-astia 

Yhtään penkkiä ei ole koko matkalla välillä Koskela Oulunkylä 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Arabianrannan rantatalojen edessä kivimuurin takana on hiekkatie kävelyä varten se pitäisi aurata talvella jotta voisi kunnolla kävellä. 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Erittäin vilkkaasti kävelty reitti joka on talvella todella vaikea kulkea myös nykyisessä muodossaan. 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

jalkakäytävät 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kaikki haluavat nauttia talvimaisemasta ja pääsy on nyt evätty lastenvaunuilta, vanhuksilta ja liikuntaesteisiltä sillä rannassa ei ole talvikun-
nossa pitoa. Tämä olisi hyvä jatkaa myös ainakin Viikinmetsänläpi Prismaan vievälle reitille. 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kevyenliikenteenväylän talvikunnossapito olisi hyvä 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kiva jos tässä olisi talvellakin pyöräilyn/jalankulun laatuväylä eikä pelkästään latua. 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Koiranulkoiluttajille ja muillekin ylläpidetty talvireitti, kiitos! 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kulku mahdollistuisi talvellakin. 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Kumpulanmäelle ei ole yhtään talvikunnossapidettyä reittiä Arabian kauppakeskukselta tai Kumpulan kampus pysäkiltä. 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa Käytössä koko ajan, vaarallinen talvella 
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talvikunnossapidon piiriin 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Liukas,paljon käytetty keskeinen kevyen liikenteen väylä mäessä 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Mäki on tosi liukas talvella, kyltissä lukee ei talvikunnossa pitoa. Tästä kulkee valtavasti väkeä päivittäin bussipysäkiltä kampukselle ja ko-
teihinsa, olisi tarvetta hoitaa. 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

On jäänyt epäselväksi kenen vastuulla tämä on ollut, yliopiston? Portaiden rakentaminen helpotti tilannetta, mutta talvisin liikkuminen on 
hankalaa. 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Onko Koskelantien kävely/pyörätie talvikunnossapidon piirissä? Ainakin saisi olla. 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Rantatie talvella hiihtoreittien lisäksi myös jalankulkijoiden/pyöräilijöiden käyttöön. 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Suosittu kulkuyhteys yliopistolle, Ilmatieteen laitokselle ja mäellä sijaitseviin asuintaloihin. 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Todennäköisesti reitti on jo kunnossapidon piirissä, mutta saisi olla tiiviimpää, sillä huoltoajoa on runsaasti.  Huom! Kunnossapitoa osoittava 
kilpi puuttuu Ilmattarenkujan ja Vipusentien kulmasta, joten autoilijat eivät osaa poistaa autojaan 

29. Kulkuyhteys, joka pitäisi ottaa 
talvikunnossapidon piiriin 

Yhteys junalle talvikunnossapitoon. 

30. Paikka tai reitti, josta toivoisin 
avattavan näkymiä 

Rannassa oleva hoitamaton aluen estää näkyvyyden merelle ja jokisuistoon. 

30. Paikka tai reitti, josta toivoisin 
avattavan näkymiä 

Tänne lisää valoa ja vähemmän puita! 

30. Paikka tai reitti, josta toivoisin 
avattavan näkymiä 

Täältä maisemat voisivat olla vielä paremmat. 

30. Paikka tai reitti, josta toivoisin 
avattavan näkymiä 

Vesoneet puut ja pensaat estävät näkymiä koskelle ja suvantoalueelle 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

jospa joskus isoniityn niitty tulisi valmiiksi rakennustöiltä.Lisää penkkejä ja olemassaolevat kunnostettava. 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Käpylän urheilupuisto niiltä osin kun se vielä on rakentamatta. Messukeskuksen autoparkkitalot ja laajennus sekä muovikuplahalli ovat tun-
keutuneet yhä laajemmalle. 

31. Niitty tai peltoalue, jonka toivon 
säilyvän avoimena 

Vallilanlaaksosta osa voitaisiin pitää niittynä, ei pelkkää nurmikkoa. 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Alkuperäinen puro virtasi lehdon keskellä. Vaikka alue oli osittain jättömaata se oli vehmas ja luonnontilassa viihtyisä. Nykyinen maisemointi 
rakenteineen on mennyt yli. 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Helsingin Yliopiston kampus-alueelle kaipaan lisää lehtipuita. 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Kotisaarenkadulla voisi olla puistikkoa huomattavasti enempi 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Käpylästä puuttuu puusukupolvi. Vanhat komeat kuuset tulevat aikanaan matkansa päähän mutta nuorempia puita ei ole kasvamassa. Puun 
taimet tulee suojata hyvin alueen koululaisilta. 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Liikuntapuiston kokonaisuudessaan siistiksi. 
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32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Strandlinjen vid Arabiastranden känns ofärdig. Önskar fler träd o picknickplatser 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Tämä sisäpiha on mielestäni esimerkiksi sellainen, mihin sopii lisää puita. 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Täällä saisi olla parkkipaikan sijaan enemmän puita 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Täältä on puusto kadonnut viime vuosina kuivuuden ja puiden kaatamisen vuoksi. Puustoa tulee lisätä. 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Uimahallin edessä oleva nurmikenttä vaikka täyteen omenapuita! Hyötykasveja kaikenkaikkiaan kaupungin puutarhanhoidossa lisättävä. Niin, 
että kaikki saavat kerätä. 

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Vanhankaupungin varrelta hakattiin kauniit puus pois, palautettakoon. Aitauskin joutaa pois.  

32. Alue, jossa saisi olla enemmän 
puustoa 

Tienpätkä pitäisi olla huolettu Koskelantielle asti, koska sitä kulkevat monet työmatkapyöräilijät ja vanhukset liukkaillakin keleillä. 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Alue tällä hetkellä varsin suljettua. 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Arabianrantaan olisi ihana saada uimaranta 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Eikö K. Franckin kadun päähän pitänyt tulla laituri? 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Kohta on varmaan väärä ja kysymyskin väärä, mutta en tiedä missä muualla esittää toivomus: Voisiko Arabianrannassa olla joku paikka, 
josta pääsee turvallisesti uimaan? 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Laituri olis hieno 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Miksi niin hienossa paikassa ei voida uida kesällä? 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Olisi mukavaa, jos tässä olisi uimaranta. 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Pato estää luonnollisen kalojen liikkeen. POIS pois pois. 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Sorsat viihtyvät tässä,jos olis penkki olis penkki ja roskis olisi mukava istuskella katselemassa. 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Talviuintipaikka tänne! 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Toukolan rantapuistoon uimaranta, venelaitureita, vene-/kanoottivuokraamo, rantakahvila-/ravintola ym. 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Tuolta ois kiva katella maisemia eri vuodenaikoina. 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Tässäkin voisi olla uimaranta. 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä Uimapaikka tähän kiitos! 



Sito oy Karttamerkinnät  
12/2014 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto 194 (194) 
 Vanhakaupungin alueen asukaskysely  
 

 

Kysymys Avoin kommentti 

veden ääreen 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

uimaranta olisi tarpeellinen 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Ulkoliikuntavälineet kunnolliset, ei sellaiset jotka ovat Arabian tarhan lähellä. Ne on tosi kummalliset, en osaa edes käyttää niitä! 

33. Paikka, jossa haluaisin päästä 
veden ääreen 

Voisiko tänne rakentaa uimalaiturin tai kelluvan kahvilan, josta myös pääsee uimaan? 
 

 


