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Karttamerkintöjen avoimet kommentit katualueilla

Kadun nimi Kysymys Kommentti Marker Tyyppi
Aarteenetsijänsilta 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Alueen viihtyvyyttä voisi parantaa lisäämällä istutuksia, kalusteita, siirtämällä ja 

kunnostamalla pyöräilytelineitä, ja värivöittämällä rakenteita, sekä kunnostamalla 

katupäällysteet.

Negatiivinen Toimenpiteet

Aarteenetsijäntie 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Pensaat aiheuttavat näkemäesteen suojatielle ylöspäin mäkeen ajettaessa Negatiivinen Epäkohtia

Aholanpolku 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Kotikonnuntien kunnostaminen vuoden 2009 suunnitelman mukaan ja 3.5 m:n 
levyinen yhdistetty jalankulku ja pyörätie kadun reunaan. Lettopolun kohdalle reilu 

pysäköintikielto ennen suojatietä. Nykytilanteessa uuden VVO:n talon myötä autot 

pysäköity liian lähelle suojatietä ja bussien ja jopa henkilöautojen vaikea mahtua 

omaa kaistaa paikan ohi. Bussien ja myös hlöautojen ajoittain koukattava 

vasemmalta puolen katu keskellä Kotikonnuntietä oleva suojatien koroke kiertäen.

Negatiivinen Toimenpiteet

Arhotie 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Tästä pitäisi saada katuyhteys kehälle Neutraali Toimenpiteet

Brahelinnantie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Sotkuista jättömaata Negatiivinen Toimenpiteet

Emännänpolku 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Ostoskekuksen viereinen pyöräsuoja on kelvottomassa kunnossa, katos on rikki 

useasta kohdasta. 

Negatiivinen Epäkohtia

Emännänpolku 13. Meluisa ja rauhaton paikka Alikulkukäytävässä usein epämääräistäö porukkaa..ei voi lasta päästää menemään 

yksi sitä kautta partioon,
Negatiivinen Epäkohtia

Emännänpolku 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

alikulkutunneli. Syrjässä muilta kulkijoilta, aikoihin jolloin vähän kulkijoita tuntuu 

turvattomalta.

Turvaton Epäkohtia

Honkilahdentie 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Honkilahdentieltä Paneliantien läpi Kekomäentielle kulkee paljon ihmisiä. Kesällä 

pääsee kulkemaan hyvin.  Talvella "puistotie" ei kuulu talvi kunnossa pidon piiriin.  

Mikäli jokin laite edes ajaisi jonkinlaisen väylän tälle reitille kulku joukkoliikenne 

yhteyksien eteen paranisi huomattavasti. Ei tarvitse aurata niin kuin pääväyliä vaan 

lumet pois silloin tällöin - Kiitos.

Neutraali Toimenpiteet

Humikkalantie 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Ylinopeutta ajavat ajoneuvot Turvaton Epäkohtia

Humikkalantie 25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus Tässä on kai jotain vanhoja katulamppuja, mutta yöllä puisto on pimeä ja pelottava. 

95N pysäkiltä kuljetaan paljon Vesalaan puiston kautta ja sitten kävelysillan yli.
Neutraali Toimenpiteet

Huttalanpolku 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Puistopolun reunoilla usein paljon roskia varsinkin pensaiden seassa. Negatiivinen Epäkohtia

Huttalanpolku 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio hyvä vehreä kävelykatu Positiivinen Vahvuuksia
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Kadun nimi Kysymys Kommentti Marker Tyyppi
Häyhäntie 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 

suuria lätäköitä

10 vuotta sitten tehdyn tiekorjauksen  jäljiltä talomme eteen kertyy sateella iso 

lammikko. 

Negatiivinen Epäkohtia

Isännänpolku 13. Meluisa ja rauhaton paikka Ostari ajoittain rauhaton Negatiivinen Epäkohtia

Isännänpolku 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Tässä pensasrivistössä huonokuntoisia pensaita, eivät ole lainkaan vihreitä. Viime 

vuonna sama juttu. Eivät lähteneet kunnolla kasvuun tai ovat saaneet jotain 

"myrkkyä" kun ovat niin reppanan näköisiä. Onko puutarhuri tietoinen, jospa tarvii 

vain ravinnetta?

Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylä 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Alikulkukäytävä itäväylän alitse Mellunmäkeen on ollut vuosia epäsiisti. 

Alikulkukäytävien seinissä on ollut joskus kaakeloinnit ja ovat tosi töhryisessä 

kunnossa. Antaa epäsiistin kuvan koko alueelle. Läheinen kaupan ympäristö on myös 

roskainen.

Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylä 12. Epäsiisti ja roskainen paikka kauppa ja linjaautopysäkki tekee alueen sotkuiseksi. Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylä 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Pensaikossa muovisilppua. Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylä 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Alikulkutunneli on usein todella törkyinen. Löytyy ties mitä roskia, rikottuja lasipulloja 

jne. 

Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylä 13. Meluisa ja rauhaton paikka Kovat pakokaasupäästöt Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylä 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Kovat pakokaasupäästöt Turvaton Epäkohtia

Itäväylä 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Iso risteys ja autot tulevat lujaa mäen alta Turvaton Epäkohtia

Itäväylä 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Liikennemerkki kaatunut. Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylä 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Järkyttävä määrä vettä kävelytiellä keväällä kun on alanne eikä kaivoa mihin vesi 

menisi. Koko kävelykatu tänäkin vuonna 3 viikkoa käytännössä kiinni eli pitkältä 

joutuu kiertämään. 

Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylä 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Kaksi painaumaa pyörätiellä, joihin vesi lätäköityyn väylän leveydeltä. Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylä 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio tässä haisee aina kananmunalle (metaania merenpohjasta nousee jostakin?) aivan 

järkyttävä haju, kostealla kelillä haitta on pahempi.
Negatiivinen Toimenpiteet

Itäväylä 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Tarvitaan yli- tai alikulku näiden viheralueiden välille. Ja itäväylän eteläpuolelle 

Linnavuorenpuistoon ulkoilureitti. Suojatie olisi vähimmäisvaatimus.
Neutraali Toimenpiteet

Itäväylä 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Koirien ulkoileminen Neutraali Toimenpiteet



Karttamerkintöjen avoimet kommentit

Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma asukaskysely 2017
sivu 5/113

Kadun nimi Kysymys Kommentti Marker Tyyppi
Jäkärläntie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Kotikonnuntien kunnostaminen vuoden 2009 suunnitelman mukaan ja 3.5 m:n 

levyinen yhdistetty jalankulku ja pyörätie kadun reunaan. Lettopolun kohdalle reilu 

pysäköintikielto ennen suojatietä. Nykytilanteessa uuden VVO:n talon myötä autot 

pysäköity liian lähelle suojatietä ja bussien ja jopa henkilöautojen vaikea mahtua 

omaa kaistaa paikan ohi. Bussien ja myös hlöautojen ajoittain koukattava 

vasemmalta puolen katu keskellä Kotikonnuntietä oleva suojatien koroke kiertäen.

Negatiivinen Toimenpiteet

Jäämäentie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Metron parkkialue on Mellunmäen häpeä, epäsiisti, kurainen, vääränlaine alue 

väärässä paikassa.
Negatiivinen Toimenpiteet

Kaarikuja 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Pyörätien ja autotien välillä on monta metriä, jolloin isoimmat hiekat ehtivät 

laskeutua eivätkä lennä suuhun. Pihojen viheralue on kaunis jalankulkijan katsella, 

kuin puistossa kävelisi.

Positiivinen Vahvuuksia

Karjatanhuanpolku 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia roska-astia Neutraali Toimenpiteet

Karpalotie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Hienosti maalattu suojatie, joka näkyy paremmin. Positiivinen Vahvuuksia

Karpalotie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Toimiva sekä tarpeellinen pyörä- ja kävelytie Puutarhamyymälä Muhevaiselle. Positiivinen Vahvuuksia

Karpalotie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Tämä on avara ja kaunis asuinalue; keskellä kulkee kävelytie jota reunustavat talot ja 

leikkipuisto. Alueen reunalla on myös mm. Alepa joka on kotoisa ja eloisa. 
Positiivinen Vahvuuksia

Kaunispääntie 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Koirien ulosteille roskis Neutraali Toimenpiteet

Kaunispääntie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Ihana ja avara väylä sekä vehreä Positiivinen Vahvuuksia
Kehä I / Myllymestarintie 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Alikulkutunneli on iltaisin pimeä ja karmiva. Koko tunneli sotkettu ja lamput rikottu. Negatiivinen Epäkohtia

Kehä I / Myllymestarintie 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Pensaikkoon kertynyt paljon roskia. Negatiivinen Epäkohtia

Kehä I / Myllymestarintie 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

kun saadettu, suojatiellä kehä1sen alapuolella on vettä. Negatiivinen Epäkohtia

Kehä I / Myllymestarintie 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Roskia kertynyt tonnilla pensaikkoon, joten tarvitaan hoitotoimenpiteitä. Negatiivinen Toimenpiteet

Kehä I / Myllymestarintie 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Tässä kohdassa tarvittasiin roska-astia. Siellä on UFF:n laatikko, mutta sen ympäristö 

tahtoo silti roskaantua, joten astialle on tarvetta.

Neutraali Toimenpiteet

Kehä I / Myllymestarintie 25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus Pimeääkin pimeämmät tien alitukset. Samalla vaaralliset, koska pyöräilyä on paljon 

ja matkalla mutkiakin... :-)

Neutraali Toimenpiteet
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Kadun nimi Kysymys Kommentti Marker Tyyppi

Keinulaudankuja 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Tämä on avara ja kaunis asuinalue; keskellä kulkee kävelytie jota reunustavat talot ja 

leikkipuisto. Alueen reunalla on myös mm. Alepa joka on kotoisa ja eloisa. 
Positiivinen Vahvuuksia

Keinulaudantie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Tämä on avara ja kaunis asuinalue; keskellä kulkee kävelytie jota reunustavat talot ja 

leikkipuisto. Alueen reunalla on myös mm. Alepa joka on kotoisa ja eloisa. 
Positiivinen Vahvuuksia

Keinulaudantie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Tämä on avara ja kaunis asuinalue; keskellä kulkee kävelytie jota reunustavat talot ja 

leikkipuisto. Alueen reunalla on myös mm. Alepa joka on kotoisa ja eloisa. 
Positiivinen Vahvuuksia

Keinupolku 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Tämä on avara ja kaunis asuinalue; keskellä kulkee kävelytie jota reunustavat talot ja 

leikkipuisto. Alueen reunalla on myös mm. Alepa joka on kotoisa ja eloisa. 
Positiivinen Vahvuuksia

Keinutie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Nopea ja puhdasilmainen reitti, jossa autot eivät pöllytä pakokaasuja ja lapsetkin 

voivat turvallisesti liikkua. Tämmöisiä jalankulkureittejä saisi olla lisää. 
Positiivinen Vahvuuksia

Kekomäentie 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Honkilahdentieltä yhteys Kekomäen tielle.  Ihmiset kulkee siitä vaikka lunta olisi 

kuinka paljon.

Neutraali Toimenpiteet

Keltanopolku 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Tässä kohdassa Keltanopolulla on jatkuvasti mainoksia levällään. Ilmeisesti joku 

kerrontalon asukkaista jakaa mainoksia, koska myös mainoskasat seisovat tässä 

kerrostalon sisäänkäynnin edessä usein.   Keltanopolulle voisi laittaa kaupungin 

roskiksen. Se toimisi myös koirankakkoja varten. Koirankakkaroskiksia saisi olla 

alueella enemmän yleisestikin ottaen.

Negatiivinen Epäkohtia

Keltanopolku 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Tässä on tilaa (leveyttä) kulkea pienten lasten kanssa. Osan matkaa on viherkenttä 

tuomassa etäisyyttä vilkkaaseen ja pölyiseen autotiehen, ja tuomassa hyvää mieltä ja 

kauneutta. Tämä alue pidetään yleisesti siistinä ja talvihiekat putsataan varhain pois. 

Tosin talvella pulkkien vetämisen kannalta tehokas hiekoitus ei ole niin mukava 

juttu. Myös viereisen Puotilan metroaseman alikulun pengerryksen vihreys ja 

istutukset vuodesta toiseen ilahduttaa.

Positiivinen Vahvuuksia

Keltanotie 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Jehovan Todistajien jokapäiväinen autoliikenne tukkii tien ja jatkuu aamusta iltaan. Turvaton Epäkohtia

Kiikku 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Bussin 57 pysäkiltä puuttuvat niin bussikatos, kaikenlaiset istuimet kuin myös 

sähköinen info-taulu.
Negatiivinen Epäkohtia
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Kiikku 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Kiikku on muuten äärimmäisen kiva kävelytie, mutta kumma kun ei ole 

ensimmäistäkään penkkiä tai vastaavaa jonka äärellä istua tai levätä. Huonojen 

kokemusten takia?

Neutraali Toimenpiteet

Kiikku 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Nopea ja puhdasilmainen reitti, jossa autot eivät pöllytä pakokaasuja ja lapsetkin 

voivat turvallisesti liikkua. Tämmöisiä jalankulkureittejä saisi olla lisää. 
Positiivinen Vahvuuksia

Kilpolanpolku 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Kesällä kuraa ja talvella lunta ja silti monet kulkevat tästä ostarille. Negatiivinen Epäkohtia

Kilpolanreuna 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Tälle alueelle oli tultava parempi kadun pätkä. Selvät parkkeeraus paikat. Vieressä on 

suuri parkki katos mutta hintojen suuruuden takia ei ole mitään järkeä. Vieressä 

ilmainen kadunvarsi parkkeeraus. Uskon että vaikka katoksen hintoja laskisi 20€ niin 
tämän hetkiseen myyntiin verrattuna voittoa tulisi

Negatiivinen Toimenpiteet

Kilpolantie 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Vesalan hoidettu puropuisto ja muut ympärilläolevat (Rekipelto)  puistot sekä 

urheilu-(YM.)kentät ovat hyviä paikkoja rauhalliseen oleskeluun ja luonnon 

tarkkailuun.

Positiivinen Vahvuuksia

Kilpolantie 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Miksi tästä tieosuudelta puuttuvat kaikki puut, kuten pihlaja? Siksi koska autot ovat 

niihin joskus törmänneet ja uusia ei ole istutettu, vaikka aikanaan ilmoitettu 

Rak.virastolle.Tämä osuus aivan tyhjä ja ankea! Siksi tähän kommentti kun ei ole 

muuta sopivaa kohtaa kyselyssä. Toivottavasti tähän istutetaan puita, ainakin on 

luvattu kun on käyty kirjeenvaihtoa teidän kanssa.            lähiseudun asukkaille.

Negatiivinen Epäkohtia

Kivikonkaari 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Alepan luona ja bussipys:llä KOLME roskista. Siitä huolimatta opiskelija-asunnoille 

menevän puistotien varrelle heitellään pullapussit, karkkipussit, muovit ja tupakka-

askit useammin kuin muiden teiden varsille. Opiskelijoille enemmän ympäristön 

huomioimista, kun tietoa varmasti on...Kiitos!

Negatiivinen Epäkohtia

Kivikonkaari 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Koen liikenteen pienille lapsille suureksi uhaksi ja toivon töyssyjä ehdottomasti 

Kivikonkaaren ja Mäntykukantien kohdalle. Olen asunut kaksi vuotta 

Mäntykukantiellä ja nähnyt itse kolme vakavaa tapausta (juopunut raksamies ajoi 

kotimme edessä liikenteenjakajaan, poliisipartiot piirittivät+sumputtivat auton k-

kaupan edessä ja viimeksi viikko sitten aamuyöstä irakilaisen näköiset äijät ajoivat 

vauhdilla ulos tieltä Karpalotien risteyksessä).  Töyssyjähän on Kivikon kaarella, kun 

mennään Kontulan ostarin suuntaan eli nyt niitä pitäisi saada tänne Kivikon 

suuntaan ettei lapsilta lähde henki!!

Turvaton Epäkohtia



Karttamerkintöjen avoimet kommentit

Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma asukaskysely 2017
sivu 8/113

Kadun nimi Kysymys Kommentti Marker Tyyppi

Kivikonkaari 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Tässä alikulussa on aina vettä ja se on sellaista ruosteista. Miksi sitä on aina siellä ja 

miksi se on ruosteen ruskeaa?

Negatiivinen Epäkohtia

Kivikonkaari 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia paljon käytetty bussipysäkki, jossa ei edes roska-astii tai penkkiä tarjolla. Neutraali Toimenpiteet

Kivikonkaari 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Yksi ainoa 57-bussi, joka on kaiken lisäksi aina myöhässä (tai sitten kaksi 57-bussia 

kulkevat peräkkäin) ei riitä Kivikonkaaren julkiseksi liikenneyhteydeksi edes Kontulan 

metroasemalle. Lisäksi Kivikonkaaren bussilinjojen pitäisi jatkua suoraan myös 

Itäkeskukseen ja toiseen suuntaan vähintäänkin Malmille asti.

Neutraali Toimenpiteet

Kivikonkaari 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Yksi ainoa 57-bussi, joka on kaiken lisäksi aina myöhässä (tai sitten kaksi 57-bussia 

kulkevat peräkkäin) ei riitä Kivikonkaaren julkiseksi liikenneyhteydeksi edes Kontulan 

metroasemalle. Lisäksi Kivikonkaaren bussilinjojen pitäisi jatkua suoraan myös 

Itäkeskukseen ja toiseen suuntaan vähintäänkin Malmille asti.

Neutraali Toimenpiteet

Kivikonkaari 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Yksi ainoa 57-bussi, joka on kaiken lisäksi aina myöhässä (tai sitten kaksi 57-bussia 

kulkevat peräkkäin) ei riitä Kivikonkaaren julkiseksi liikenneyhteydeksi edes Kontulan 

metroasemalle. Lisäksi Kivikonkaaren bussilinjojen pitäisi jatkua suoraan myös 

Itäkeskukseen ja toiseen suuntaan vähintäänkin Malmille asti.

Neutraali Toimenpiteet

Kivikonkaari 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Yksi ainoa 57-bussi, joka on kaiken lisäksi aina myöhässä (tai sitten kaksi 57-bussia 

kulkevat peräkkäin) ei riitä Kivikonkaaren julkiseksi liikenneyhteydeksi edes Kontulan 

metroasemalle. Lisäksi Kivikonkaaren bussilinjojen pitäisi jatkua suoraan myös 

Itäkeskukseen ja toiseen suuntaan vähintäänkin Malmille asti.

Neutraali Toimenpiteet

Kivikonlaita 13. Meluisa ja rauhaton paikka Kun Kehä I:n ja Lahdenväylän risteyksestä raivattiin metsä melkein kokonaan pois, 

likenteen melu asuinalueilla lisääntyi.
Negatiivinen Epäkohtia

Kivikonlaita 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Toimiva, mukava ja viihtyisä ulkoilualue. Positiivinen Vahvuuksia

Kivikonlaita 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Viikin puistosillasta jatketaan niinsanottu kevyen liikenteen Pääväylä Kivikon 

Urheilupuiston kautta  Porvoon moottoritien yli menevälle sillalle ja myös siitä 

Arabian kautta Kalasatamaan ja myös Herttoniemeen.

Positiivinen Vahvuuksia

Kivikonlaita 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Ylikulku Lahdenväylän yli avaa uudet yhteydet ja parantaa julkista liikennettä 

alueella.

Neutraali Toimenpiteet

Kivikonlaita 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Ylikulku Lahdenväylän yli avaa uudet yhteydet ja parantaa julkista liikennettä 

alueella.

Neutraali Toimenpiteet
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Kivikontie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Uusi Kivikon liittymä on todella hyvä. Se avaa varsinkin Kivikkolaisille ja 

Kurkimäkeläisille (+Viikkiläiset ja Myllypurolaiset) uuden kulkureitin. Myös 

uusiluontosilta on mahtava. Toivottavasti myös Lahdenväylän ylittävä silta Malmille 

valmistuu..

Positiivinen Vahvuuksia

Kivikontie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Uusi Kivikon liittymä on todella hyvä. Se avaa varsinkin Kivikkolaisille ja 

Kurkimäkeläisille (+Viikkiläiset ja Myllypurolaiset) uuden kulkureitin. Myös 

uusiluontosilta on mahtava. Toivottavasti myös Lahdenväylän ylittävä silta Malmille 

valmistuu..

Positiivinen Vahvuuksia

Kiviportintie 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Kiviportintiellä ajetaan aivan liian lujaa Turvaton Epäkohtia

Kiviportintie 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Kiviportintiellä ajetaan aivan liian lujaa ja ajonopeutta hillitsevät ajohidasteet 

puuttuvat. Lisäksi Kiviportintien etuajo-oikeutettu liikenne houkuttelee autoilijoita 

ajamaan ylinopeutta. Suurin osa autoilijoista ei noudata 40 km nopeusrajoitusta. 
Alueella kulkee paljon lapsia (2 ala-astetta lähellä)   

Turvaton Epäkohtia

Kiviportintie 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Kiviportintiellä ajetaan aivan liian lujaa. Turvaton Epäkohtia

Kiviportintie 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Tiemerkinnät kuluneet pahasti. Km/h sallittu raja nopeus valkoisella maalilla tehtynä 

on kulunut ja merkintää ei kunnolla näy.
Negatiivinen Epäkohtia

Kiviportintie 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Bussipysäkin penkki todella pahasti murtunut ja rikkoutunut. Negatiivinen Epäkohtia

Kiviportintie 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Vaurioitunut bussipysäkin penkki. Negatiivinen Epäkohtia

Kiviportintie 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Bussipysäkin penkki äärimmäisen pahasti murtunut ja vaurioitunut. Negatiivinen Epäkohtia

Kiviportintie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Vaurioita ja kulumia suojatien kohdalla. Negatiivinen Toimenpiteet

Kiviportintie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Vaurioita ja kulumia suojatien kohdalla. Negatiivinen Toimenpiteet

Klamintie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Suojatien maalaamista toivon. Negatiivinen Toimenpiteet

Klv - I K Y 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Grafiitteja kirjoiteltu ja taiteiltu paljon. Negatiivinen Epäkohtia

Klv - I K Y 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Uudenvuoden vieton jälkeen näkyy yleensä tällaista. Negatiivinen Epäkohtia

Klv - I K Y 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Kiva ja suojaisa hiekkatieosuus Positiivinen Vahvuuksia

Klv - I K Y 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Tämä on avara ja kaunis asuinalue; keskellä kulkee kävelytie jota reunustavat talot ja 

leikkipuisto. Alueen reunalla on myös mm. Alepa joka on kotoisa ja eloisa. 
Positiivinen Vahvuuksia
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Klv - I K Y 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Polun maalaus merkinnät kuluneet pahasti. Negatiivinen Toimenpiteet

Kontulankaari 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Tunnelista infektiotauti meinasi melkein tulla, kun haisi ohimennen äärimmäisen 

pahalle, mutta ei tullut tartuntaa siitä.
Negatiivinen Epäkohtia

Kontulankaari 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Kontulan ostarin kohdalla Kontulankaaren alikulkutunneli on pimeä sekä 

turvattoman tuntuinen paikka.

Turvaton Epäkohtia

Kontulankaari 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Kontulankaarella ajetaan usein ylinopeutta. Olisi hyvä jos olisi valoja. Turvaton Epäkohtia

Kontulankaari 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Tunnelissa oli erittäin paha haju, josta meinasi tulla infektiotauti, mutta ei tullut 

tartuntaa niin äkkiseltään.
Turvaton Epäkohtia

Kontulankaari 2. Hieno, viihtyisä viheralue Viime vuonna (2016) tässä liikenneympyrässä oli hienot kesäkukkaistutukset. Positiivinen Vahvuuksia

Kontulankaari 4. Hieno maisema tai näkymä Hienot lehtikuuset tienjakajissa. Positiivinen Vahvuuksia

Kontulankaari 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Tämä on avara ja kaunis asuinalue; keskellä kulkee kävelytie jota reunustavat talot ja 

leikkipuisto. Alueen reunalla on myös mm. Alepa joka on kotoisa ja eloisa. 
Positiivinen Vahvuuksia

Kontulankaari 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Yksi ainoa 57-bussi, joka on kaiken lisäksi aina myöhässä (tai sitten kaksi 57-bussia 

kulkevat peräkkäin) ei riitä Kivikonkaaren julkiseksi liikenneyhteydeksi edes Kontulan 

metroasemalle. Lisäksi Kivikonkaaren bussilinjojen pitäisi jatkua suoraan myös 

Itäkeskukseen ja toiseen suuntaan vähintäänkin Malmille asti.

Neutraali Toimenpiteet

Kontulankuja 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Olisi hyvä päästä suorempaa reittiä kohti Kontulan keskustaa. Neutraali Toimenpiteet

Kontulantie 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Kauppakeskuksen alue Negatiivinen Epäkohtia

Kontulantie 13. Meluisa ja rauhaton paikka kova liikenne Negatiivinen Epäkohtia

Kontulantie 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Alikulkutunnelissa joskus huumeidenkäyttäjiä ja kerran nuorison 

pahoinpitelytilanne.

Turvaton Epäkohtia

Kontulantie 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Alikulkutunneli on iltaisin pelottava.. lisää valoa. Turvaton Epäkohtia

Kontulantie 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Alikulkutunneli on turvaton ja pelottava paikka. En uskalla kulkea illalla tästä. 

Nuorisoa, vihaisia koiria.

Turvaton Epäkohtia

Kontulantie 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Risteyksessä olevien, sinänsä kauniitten, puiden alaoksat riippuvat niin alhaalla, että 

jalankulkija näkee huonosti Kontulantieltä usein kovaa vauhtia tulevat autot.
Negatiivinen Epäkohtia
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Kontulantie 15. Heikko näkyvyys reitin varrella pensaat tien viherkaistalla ja kevyen liikenteen väylän ja ajoradan välissä estävät 

näkyvyyden Tanhuantien Kontulankujan ja Humikkalantien risteyksissä
Negatiivinen Epäkohtia

Kontulantie 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Pyöräteline hävyttömän huonossa kunnossa. Katos rikki ja pienet pojat aina välillä 

ovat vaarallisella rikkinäisellä katolla. Metron liukuportaat toistuvasti rikki. Sininen 

ämpäri portaiden alapäässä koska katto vuotaa !! Tarttis tehdä jotain.

Negatiivinen Epäkohtia

Kontulantie 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

ei ole vedenpoistoa tieltä . suojatie on madalampi kun muut ja aina vesi pystyy kun 

saadetta

Negatiivinen Epäkohtia

Kontulantie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Toimiva sekä tarpeellinen pyörä- ja kävelytie Puutarhamyymälä Muhevaiselle. Positiivinen Vahvuuksia

Kontulantie 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti jalankulkijalle liian hiidas liikennevalo, reagoi hiidasti, monet ei jaksa odottaa Negatiivinen Epäkohtia

Kontulantie 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Paljon ihmisten käyttämä reitti, jossa vain epämääräisiä polkuja. Neutraali Toimenpiteet

Korvatunturinpolku 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Varsinkin kesäaikaan saattaa olla rauhatonta, esim. alkoholin nauttimista. Turvaton Epäkohtia

Korvatunturinpolku 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Kun Mellunmäen ostoskeskus puretaan ja asukastalo Mellari lakkautettiin, 

Mellunmäkeen ei jää mitään asukkaille yhteistä tilaa, joka mahdollistaisi alueen 

yhteistä toimintaa. Tähän tulisi kiinnittää huomiota, olisiko tämä metroalueen nyt 

epäsiisti, epämääräinen alue mahdollisesti sellaisen tilan ja paikan mahdollistava 

paikka??

Negatiivinen Toimenpiteet

Koskenhaantie 4. Hieno maisema tai näkymä Asun Vesalassa vuodesta 1993 , ja en pystyisi asuman Vesalassa jos kaikki metsät 

kaadetaan pois ja niiden tilalle tulisi asuin alueet .  Tykkään Vesalasta , Mellunmäestä 

myös Kontulasta .

Positiivinen Vahvuuksia

Koskenhaantie 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Miksi tästä tieosuudelta puuttuvat kaikki puut, kuten pihlaja? Siksi koska autot ovat 

niihin joskus törmänneet ja uusia ei ole istutettu, vaikka aikanaan ilmoitettu 

Rak.virastolle.Tämä osuus aivan tyhjä ja ankea! Siksi tähän kommentti kun ei ole 

muuta sopivaa kohtaa kyselyssä. Toivottavasti tähän istutetaan puita, ainakin on 

luvattu kun on käyty kirjeenvaihtoa teidän kanssa.            lähiseudun asukkaille.

Negatiivinen Epäkohtia

Koskenhaantie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Tälle alueelle oli tultava parempi kadun pätkä. Selvät parkkeeraus paikat. Vieressä on 

suuri parkki katos mutta hintojen suuruuden takia ei ole mitään järkeä. Vieressä 

ilmainen kadunvarsi parkkeeraus. Uskon että vaikka katoksen hintoja laskisi 20€ niin 
tämän hetkiseen myyntiin verrattuna voittoa tulisi

Negatiivinen Toimenpiteet
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Kotikonnuntie 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Hoitamaton ja epäsiisti puro ja puron ylityssilta. Negatiivinen Epäkohtia

Kotikonnuntie 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Viheralue Kotikonnuntien ja Kilpolantien omakotitaloalueen välissä on roskainen ja 

epäsiisti. Voisi mielestäni kunnostaa kauniiksi puistoksi.
Negatiivinen Epäkohtia

Kotikonnuntie 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Kotikonnuntiellä epämääräinen nopeusrajoitus. Siksikö autojen nopeudet 

vaihtelevat suuresti (arvioni mukaan 30-80 km/t). Ehkä puolet (mm. bussikuskit) 

huomioivat rollaattori-ihmiset, toinen puoli kiihdyttää vauhtia kiilaten suojatielle 

tulevan editse. Autojen parkkeeraus Kotikonnuntien ja ostostien molemmin puolin 
hankaloittaa varsinkin talvikunnossapitoa. Lumisateen jälkeen jalkakäytävä saattaa 

olla viikonkin lumen peitossa, jolloin jalkakäytävä tallaantuu epämääräiseksi sohjoksi. 

Ajotieltä lumi ja sohjo aurataan jalkakäytäville, jolloin pihatie saattaa tukkeutua.

Turvaton Epäkohtia

Kotikonnuntie 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Kadunvarsipysäköinti sallittu ja liikenteenjakaja yhdessä muodostavat pahimmillaan 

esteen jota ei voi ohittaa muuten kuin käyttämällä vääränpuolen kaistaa.
Negatiivinen Epäkohtia

Kotikonnuntie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio hyvä vehreä kävelykatu Positiivinen Vahvuuksia

Kotikonnuntie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Kotikonnuntien kunnostaminen vuoden 2009 suunnitelman mukaan ja 3.5 m:n 
levyinen yhdistetty jalankulku ja pyörätie kadun reunaan. Lettopolun kohdalle reilu 

pysäköintikielto ennen suojatietä. Nykytilanteessa uuden VVO:n talon myötä autot 

pysäköity liian lähelle suojatietä ja bussien ja jopa henkilöautojen vaikea mahtua 

omaa kaistaa paikan ohi. Bussien ja myös hlöautojen ajoittain koukattava 

vasemmalta puolen katu keskellä Kotikonnuntietä oleva suojatien koroke kiertäen.

Negatiivinen Toimenpiteet

Kukkaniityntie 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Hiekkainen ulkoilutie, ei tarvitsisi talvikunnossapitoa Neutraali Toimenpiteet

Kuovipolku 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Tämä on avara ja kaunis asuinalue; keskellä kulkee kävelytie jota reunustavat talot ja 

leikkipuisto. Alueen reunalla on myös mm. Alepa joka on kotoisa ja eloisa. 
Positiivinen Vahvuuksia

Kuovipolku 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Painaumia ja kuolleita puita, autoilla läpiajelua Negatiivinen Epäkohtia

Kuovipolku 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Painaumia ja kuolleita puita, autoilla läpiajelua Negatiivinen Epäkohtia

Kuovipolku 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Tästä aukiosta voisi tehdä viihtyisän keitaan. Penkki, kukkaistutuksia ja suihkulähde. Negatiivinen Toimenpiteet

Kurjenkellonkuja 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Hienosti maalattu suojatie, joka näkyy paremmin. Positiivinen Vahvuuksia

Kurkiaispolku 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti painaumia Negatiivinen Epäkohtia

Kurkiaispolku 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Panosaukio on aika karu. istutuksia voisi esim lisätä ja penkkejä tjms. Negatiivinen Toimenpiteet
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Kurkimäentie 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Tässä risteyksessä on tosi huono näkyvyys autoilla ja busseilla (94), kun lapset painaa 

suojatien ylitse. Viereisen talonyhtiön autokatos peittää näkyvyden.
Negatiivinen Epäkohtia

Kurkimäentie 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Kesällä nuoret puiden oksat peittävät näkyvyyttä ajotielle. Vastakkaisella puolella 

pysäköidyt autot haittaavat näkyvyyttä, suojatietä ylittäessä.
Negatiivinen Epäkohtia

Kurkimäentie 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

ei ole vedenpoistoa tieltä . suojatie on madalampi kun muut ja aina vesi pystyy kun 

saadetta

Negatiivinen Epäkohtia

Kurkimäentie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Todella hienoa, kun on maalattu kunnolla hyvin valkoiseksi suojatie, joka näkyy tosi 

tarkasti. Kiitettävä.
Positiivinen Vahvuuksia

Kurkimäentie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Panosaukio on aika karu. istutuksia voisi esim lisätä ja penkkejä tjms. Negatiivinen Toimenpiteet

Kurkisuontie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Hienosti maalattu näkyväksi oleva suojatie. Positiivinen Vahvuuksia
Kyläkeinunpolku 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Nopea ja puhdasilmainen reitti, jossa autot eivät pöllytä pakokaasuja ja lapsetkin 

voivat turvallisesti liikkua. Tämmöisiä jalankulkureittejä saisi olla lisää. 
Positiivinen Vahvuuksia

Kyläkeinunpolku 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Nopea ja puhdasilmainen reitti, jossa autot eivät pöllytä pakokaasuja ja lapsetkin 

voivat turvallisesti liikkua. Tämmöisiä jalankulkureittejä saisi olla lisää. 
Positiivinen Vahvuuksia

Köyliönpolku 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Vantaan rajalta alkaen Vesalanpuro (Mellunmäenpuro) tulee korjata samaan tasoon 

avopuron (loppuu Vesalant. 42) osalta kuin on tehty Aarrepuistossa. Puro penkoiltaan 
sortunut, puron ylittävät "sillat" ramppeineen huonokuntoisia. Puusto, joka estää 

lopullista sortumista on heikkokuntoista. Puron penkoissa pesii rottia. Puron 
peruskorjaaminen lisää viihtyvyyttä pientaloalueella, koska puron vartta seuraa koko 

matkalta erittäin käytetty kävely/pyöräilytie sekä Vesalantie. Puistokaistale (entinen 

Vesalankuja) on huonokuntoinen ja hoitamaton ja erään rivitaloyhtiön asukkaat 

aidanneet lauta-aidalla puistoa omaan käyttöönsä viheralueesta. Laillista?

Positiivinen Vahvuuksia

Laakavuorenpolku 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Mellunäen metroaseman liepeillä liikkuu huumejengiä, joka on aina arvaamaton. Negatiivinen Epäkohtia

Laakavuorenpolku 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Kun Mellunmäen ostoskeskus puretaan ja asukastalo Mellari lakkautettiin, 

Mellunmäkeen ei jää mitään asukkaille yhteistä tilaa, joka mahdollistaisi alueen 

yhteistä toimintaa. Tähän tulisi kiinnittää huomiota, olisiko tämä metroalueen nyt 

epäsiisti, epämääräinen alue mahdollisesti sellaisen tilan ja paikan mahdollistava 

paikka??

Negatiivinen Toimenpiteet
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Lahdenväylä 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Toimiva, mukava ja viihtyisä ulkoilualue. Positiivinen Vahvuuksia

Lallukankuja 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Lallukankuja käntöpaikalta voisi olla oikea kulkureitti ulkoilutielle. Nyt vain polku. Neutraali Toimenpiteet

Lallukantie 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

Epäluonteva risteys, josta ei näe kovaa laskettelevia pyöräilijöitä, ellei osaa varoa. 

Voisko pensaat laittaa pysyvästi mataliksi.
Neutraali Toimenpiteet

Lallukantie 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Roska-astia. Edes bussipysäkeillä ei ole tässä kohtaa roskiksia. Neutraali Toimenpiteet

Lallukantie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Ei ole suojatietä ja suojatie on kulunut. Negatiivinen Toimenpiteet

Lampipolku 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Alikulun istutusalueet ovat täynnä roskaa. Negatiivinen Epäkohtia

Lampipolku 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Ala- ja yläkoulun oppilaat kiipeävät taloyhtiön aidan ja porttien yli, jonka takia aita on 

mennyt todella pahan näköiseksi ja portteja saa korjata usein.
Negatiivinen Epäkohtia

Lampipolku 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Ala- ja yläkoulun oppilaat kiipeävät taloyhtiön aidan ja porttien yli, jonka takia aita on 

mennyt todella pahan näköiseksi ja portteja saa korjata usein.
Negatiivinen Epäkohtia

Lampipolku 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Toivoisin yleisesti parempaa roskien siivoamista ja roskisastioiden kunnossa pitoa. Negatiivinen Toimenpiteet

Lettopolku 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Kotikonnuntien kunnostaminen vuoden 2009 suunnitelman mukaan ja 3.5 m:n 
levyinen yhdistetty jalankulku ja pyörätie kadun reunaan. Lettopolun kohdalle reilu 

pysäköintikielto ennen suojatietä. Nykytilanteessa uuden VVO:n talon myötä autot 

pysäköity liian lähelle suojatietä ja bussien ja jopa henkilöautojen vaikea mahtua 

omaa kaistaa paikan ohi. Bussien ja myös hlöautojen ajoittain koukattava 

vasemmalta puolen katu keskellä Kotikonnuntietä oleva suojatien koroke kiertäen.

Negatiivinen Toimenpiteet

Linnanherrantie 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Latu tänne mahdollisimman pian aina, jotta aloittelevilla on tällainen tasainen latu 

harjoitteluun. Ei sen aina niin priima kuntoinen tarvitse lapsille olla, kunhan pohja 
tehdään jo aikaisin.

Neutraali Toimenpiteet

Linnanpellonkuja 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Metron parkkialue on Mellunmäen häpeä, epäsiisti, kurainen, vääränlaine alue 

väärässä paikassa.
Negatiivinen Toimenpiteet

Linnoittajantie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Toimiva, mukava ja viihtyisä ulkoilualue. Positiivinen Vahvuuksia

Linnoituksentie 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Sateella syntyy valtava lätäkkö Negatiivinen Epäkohtia

Lirokuja 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Toimiva sekä tarpeellinen pyörä- ja kävelytie Puutarhamyymälä Muhevaiselle. Positiivinen Vahvuuksia

Luostonkuja 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Vesi jää kadun kulmaan viemärin viereen kallistus virheellinen. Negatiivinen Epäkohtia
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Lupajanpolku 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Metron parkkialue on Mellunmäen häpeä, epäsiisti, kurainen, vääränlaine alue 

väärässä paikassa.
Negatiivinen Toimenpiteet

Lupajantie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Metron parkkialue on Mellunmäen häpeä, epäsiisti, kurainen, vääränlaine alue 

väärässä paikassa.
Negatiivinen Toimenpiteet

Länsimäentie 13. Meluisa ja rauhaton paikka Tuolla pätkällä paljon puustoa ja muuta kasvustoa joka antaa suojaa sekä puhdistaa 

ilmaa, vilkkaalta että meluisalta länsimäentieltä. Kuitenkin jossain suunnitelmissa 

sitä ollaan poistamassa ja tilalle rakentamssa rekkaparkki, Krs-talon ikkunoiden alle. 

Eiköhän tuollaiselle löydy paikka ihan jostain muualta kuin krs-talon ikkunoiden alta. 

Negatiivinen Epäkohtia

Länsimäentie 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Varhelantien talojen alapuolinen metsäkaistale polkuineen Länsimäentien varrella 

kaipaisi valaistuksen sekä puuston ja alakasvillisuuden siistimistä. Polku on hyvä 

metsäinen kävelyreitti, joka tulisi liittää Aarrepuiston jatkeeksi. Nyt siellä on roskaa ja 

jätettä, vaarallisesti kaatuvia puita jne. 

Negatiivinen Toimenpiteet

Länsimäentie 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Olen kuullut, että Länsimäentielle suunniteltaisiin rekkaparkkia tai muuta isoa 

aluetta isojen autojen säilytykseen. Perusteluna ovat olleet metroaseman tulevat 

muutokset ja metroaseman rekkaparkin poistuminen käytöstä. Itse haluaisin 

kommentoida, että jos nämä suunnitelmat ovat totta niin Länsimäentien yläpuolella 

suoraan asuvat (Varhelantien kohta) kärsivät rekkaparkista. Länsimäentie juuri 

Varhelantien kohdalta on kapea ja lähellä risteystä. Harva puusto on antanut suojaa 

asukkaille ja estänyt meluhaittoja juuri Varhelantien kohdalla. Toivoisinkin, että jos 

nämä ajatukset rekkaparkin siirtämisestä Länsimäentielle asuntojen läheisyyteen 

ovat totta niin niitä voitaisiin harkita uudelleen, että asukkaiden rauha säilyisi. 

Positiivinen Vahvuuksia

Länsimäentie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Hieno alue mutta muu alue ihan hirveä Positiivinen Vahvuuksia
Länsimäentie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Hieno alue mutta muu alue ihan hirveä Positiivinen Vahvuuksia
Länsimäentie 25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus Alikulkujen valaistus ei ole kunnossa Neutraali Toimenpiteet
Länsimäentie 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Tähän ei ainoastaan pitäisi rakentaa kävelytietä vaan myös ottaa 

talvikunnossapitoon, koska se on keskeisin reitti Aarteenetsijänkujan taloista 

metrolle.

Neutraali Toimenpiteet

Maratontunneli 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Yoldiameren aikaisia rantakiviä sotojen neliöiden alalla. Positiivinen Vahvuuksia

Maratontunneli 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Toimiva, mukava ja viihtyisä ulkoilualue. Positiivinen Vahvuuksia
Mellunmäenaukio 13. Meluisa ja rauhaton paikka * vanhuksille ja yksinäisille henkilöille varsin ikävä ja ajoittain pelottavakin 

läpikulkupaikka iltametroliikennöintien aikana
Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäenraitio 10. Nuorison suosima alue Nuorisotalon liepeillä ja metron alueella nuorisoa viihtyy yleisesti. Positiivinen Vahvuuksia
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Mellunmäenraitio 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Mertoaseman ympäristö on ankea. Harmaat maalaamattomat betonipinnat ovat 

masentavia ja vanhaa DDR-aikaa kuvaavia. Koko metrosilta pitäisi maalata vaikka 

tasaisen kauniin harmaaksi ja siihen vaikka muraaleja. Roska-astioita tarvitaan 
Mellunmäentien ja Länsimäentien risteysalueelle. 

Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäenraitio 13. Meluisa ja rauhaton paikka Metroaseman ympäristö. Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäenraitio 13. Meluisa ja rauhaton paikka Töhryjä, liian vähän valoa. Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäenraitio 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Paljon notkuvaa väkeä, humalaisia ym. metroaseman ympärillä Turvaton Epäkohtia

Mellunmäenraitio 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Metroaseman itäisen pään uloskäynnistä kääntyessäni oikeaan astun täydelliseen 

pimeyteen etenkin syksyllä ja lumettomaan aikaan. Metroasemalta alas vievän 

kävelytien katuvalot, ensimmäiset 4 lamppua ovat olleet sammuksissa ainakin 10 

vuotta. Aluksi soittelin Helenille, mutta joskus 8 vuotta sitten sain kuulla, että 

NEWSEG, joka vuokraa metroaseman liiketiloja, on vastuussa myös katuvaloista ja 

osasta viheraluetta. Esim. kolme vaahteraa pitäisi siistiä leikkauksella. Toivoisin 

kaupungin määräävän NEWSEGille uhkasakon, että valot saataisiin palamaan ennen 

syksyä.

Turvaton Epäkohtia

Mellunmäenraitio 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Kääntyminen tunneliin on järkyttävän tiukka esim. Pyörällä eikä kumpaankaan 

suuntaan näe kun tulee bemsa-aseman suunnasta alas tunnelia kohtia.
Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäenraitio 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Bussiväylällä laineehtii aina rankkasateen jälkeen. Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäentie 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Viime vuosina poistettu viemäreitä mellunmäentien mäestä itäväylälle päin. Täytetty 

asfaltilla. Rankkasateella vesi valuu mellunmäentieltä itäväylä risteykseen. 
Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäentie 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

vesi tulvii aina pyörätielle isoin lammikoin Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäentie 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Kiinteistön Naulakalliontie 1 kohdalla Kontulantiellä huonosti hoidettu 

viheralue.puut ja pensaat kaatuvat ja kasvavat kävelykadulle.Häiritsevät lenkkeilijöitä.  
Negatiivinen Toimenpiteet

Mellunmäentie 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Tässä haisee ihan järkyttävän pahalle lähes aina (tai koko mäen alueella välillä). 

Järkyttävä mädän kananmunan löyhkä ja kostealla kelillä pahempi.
Neutraali Toimenpiteet

Mellunmäentie 4. Hieno maisema tai näkymä Kävelysillalta (Mellunmäen yllä) on komeat näkymät. Positiivinen Vahvuuksia
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Mellunmäentie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio tässä haisee aina kananmunalle (metaania merenpohjasta nousee jostakin?) aivan 

järkyttävä haju, kostealla kelillä haitta on pahempi.
Negatiivinen Toimenpiteet

Mellunmäentie 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Mellunmäentien ylittävä siltapolku on talvella todella liukas. Neutraali Toimenpiteet

Muinaistutkijantie 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Paljon ihmisten käyttämä reitti, jossa vain epämääräisiä polkuja. Neutraali Toimenpiteet

Mustikkasuontie 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Kävelyteitten varteen roskiksia. Neutraali Toimenpiteet

Naulakallionpolku 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Tässäkin olisi kiva pitkä kävelytie, mutta reunat täynnä jotain piikkiruusupusikkoa. 

Niissä pörrää ampiaisia ja niitä välttääkseen on käveltävä muualta. Voisiko tätäkin 

avartaa jotenkin ja maisemoida toisella tavalla?

Negatiivinen Toimenpiteet

Naulakalliontie 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Naulakalliontiellä ei ole yleisiä roska-astioita lainkaan, vaikka katu on suosittu koirien 

ulkoilutusreitti. 

Neutraali Toimenpiteet

Naulakalliontie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Puisto on pahassa kunnossa ja saattaa löytyä hengenvaarallisia huumeruiskuja 

maasta ja puisto tarvitsee kunnossapitoa.

Negatiivinen Toimenpiteet

Nupitie 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Pusikoita ja huonokuntoisia puita voisi raivata, jotta alueella olisi mukavampi ulkoilla. Negatiivinen Toimenpiteet

Nyytorpinpolku 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Mukava perhekotien kansoittama katu jossa tarpeeksi väljää ja vihreää sekä 

turvalliset koulureitit lapsille.

Positiivinen Vahvuuksia

Ostoskuja 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Ostoskeskukseen kun menen niin roskainen paikka on aina taksiaseman edusta 
kaupan seinustan tuntumassa. Hyvin harvoin siellä siivotaan, ehkä kerran keväällä. 

Tuntuu, että se paikka ei kuulu Kontulan huollolle eikä kaupungille.

Negatiivinen Epäkohtia

Ostoskuja 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Kontulan ostari on ihanan vireä, monikulttuurinen ja rento paikka! Positiivinen Vahvuuksia

Ostostie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Kotikonnuntien kunnostaminen vuoden 2009 suunnitelman mukaan ja 3.5 m:n 
levyinen yhdistetty jalankulku ja pyörätie kadun reunaan. Lettopolun kohdalle reilu 

pysäköintikielto ennen suojatietä. Nykytilanteessa uuden VVO:n talon myötä autot 

pysäköity liian lähelle suojatietä ja bussien ja jopa henkilöautojen vaikea mahtua 

omaa kaistaa paikan ohi. Bussien ja myös hlöautojen ajoittain koukattava 

vasemmalta puolen katu keskellä Kotikonnuntietä oleva suojatien koroke kiertäen.

Negatiivinen Toimenpiteet

Ounasvaarantie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Voisiko tähän saada vetovoimaisen kävelykadun metrolle? Mielenkiintoinen valaistus, 

kukkivia puita, oleskelupenkkejä ja kahvila
Negatiivinen Toimenpiteet

Palttinakuja 25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus pääreitille valaistus Neutraali Toimenpiteet
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Paneliantie 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Vesalan pientaloalueen talvikunnossa pito kaipaa tehostamista. Runsaslumisena 
talvena autoilla liikkuminen on tosi vaikeaa, jopa sitten vanhukset, pyörätuolilla/ 

rollaattorilla ja lastenvaunuilla liikkuvilla.

Neutraali Toimenpiteet

Paneliantie 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Vesalan pientaloalueen talvikunnossa pito kaipaa tehostamista. Runsaslumisena 
talvena autoilla liikkuminen on tosi vaikeaa, jopa sitten vanhukset, pyörätuolilla/ 

rollaattorilla ja lastenvaunuilla liikkuvilla.

Neutraali Toimenpiteet

Panosaukio 12. Epäsiisti ja roskainen paikka K-Marketin parkkipaikalla on hylättyjä autoja, joita lapset käyttävät leikkipaikkana! P-

alueen reunassa on paljon roskaa, auton rengas, matto yms.

Negatiivinen Epäkohtia

Panosaukio 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Autoilla ajellaan tästä käytäville Negatiivinen Epäkohtia

Panospolku 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Panosaukio on aika karu. istutuksia voisi esim lisätä ja penkkejä tjms. Negatiivinen Toimenpiteet

Penttalantie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Metron parkkialue on Mellunmäen häpeä, epäsiisti, kurainen, vääränlaine alue 

väärässä paikassa.
Negatiivinen Toimenpiteet

Porttitie 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Sekava pyörätie verkosto, sitä voitaisiin yksinkertaistaa helpommaksi jolloin myös 

helpottuu pyöräily ja se tulee turvallisemmaksi. Näitä paikkoja on paljon Helsingin 

alueella.

Negatiivinen Epäkohtia

Puolimatkanpolku 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Puolimatkanpolku tarvitsee kunnostusta. Polun asfaltti on lohjennut ja paikoitellen 

tie aavistuksen sortunut

Negatiivinen Toimenpiteet

Raitamäenpolku 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Polun maalaus merkinnät kuluneet pahasti. Negatiivinen Toimenpiteet

Raitamäentie 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Kiviportintiellä ajetaan aivan liian lujaa Turvaton Epäkohtia

Ranckeninpolku 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio kivan väriset talot paitsi viimeinen talo vasemmalla poikkeaa härskisti muista. 

rivitalot eivät näytä elementtitaloilta
Positiivinen Vahvuuksia

Ranckenintie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Suojatien maalaamista toivon. Negatiivinen Toimenpiteet

Rautapaidantie 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Tässä tarvitaan kaksi väylää, koska useat ulkoilutiet yhdistyvät tiimalasin muotoisesti 

juuri tässä. Kaikki koirat eivät voi kohdata, ja toinen väylä antoi helpon 

mahdollisuuden ohittaa. Tai jos pelkää koiria. Niitä siis on ja riittää.

Neutraali Toimenpiteet

Rekipellontie 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Alikulkutunnelissa aina lasinsirpaleita Negatiivinen Epäkohtia
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Rekipellontie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Tässä aukion vierssä on Pizzeria ja K-market ja se on ikään kuin Vesalan keskustori. 

Aukiolla kasvaa kauniita tammia. Se on kuitenkin minusta alihyödynnetty. Olisi 

seudun ihmisten luonnollinen kokoontumispaikka. Esim. pizzerian terassia voisi 
laajentaa. Olisi kuitenkin vältettävä, että ei muodostu juoppojen istuskelupaikkaa.

Negatiivinen Toimenpiteet

Rekitie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Hieno alue mutta muu alue ihan hirveä Positiivinen Vahvuuksia

Rekitie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio ihana lenkkeilyreitti veden äärellä, uussillanpuistossa avaraa maisemaa ja kauniisti 

puita siellä täällä.
Positiivinen Vahvuuksia

Rikalantie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Metron parkkialue on Mellunmäen häpeä, epäsiisti, kurainen, vääränlaine alue 

väärässä paikassa.
Negatiivinen Toimenpiteet

Rohdinkuja 25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus pääreitille valaistus Neutraali Toimenpiteet

Rukatunturintie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Ihana ja avara väylä sekä vehreä Positiivinen Vahvuuksia
Röllipolku 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Kesällä kuraa ja talvella lunta ja silti monet kulkevat tästä ostarille. Negatiivinen Epäkohtia

Saanatunturintie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Ihana ja avara väylä sekä vehreä Positiivinen Vahvuuksia

Savikiekontie 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

alueella vain hiihtolatuja talvisin. Koiria pitää ulkoiluttaa myös talvisin. Ei aurattuja 

teitä talvisin Kivikon liikuntapuistossa. 
Neutraali Toimenpiteet

Savikiekontie 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Talvella ja keväällä todella liukas, voisi ottaa kunnossapidon piiriin, jos mahdollista. Neutraali Toimenpiteet

Savitaipaleentie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Koko suojatie on myös liikennemerkki pylväidenkin kohdalla todella pahassa 

kunnossa.

Negatiivinen Toimenpiteet

Siltapolku 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Voisiko tähän saada vetovoimaisen kävelykadun metrolle? Mielenkiintoinen valaistus, 

kukkivia puita, oleskelupenkkejä ja kahvila
Negatiivinen Toimenpiteet

Siltapolku 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Voisiko tähän saada vetovoimaisen kävelykadun metrolle? Mielenkiintoinen valaistus, 

kukkivia puita, oleskelupenkkejä ja kahvila
Negatiivinen Toimenpiteet

Siltapolku 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Mellunmäentien ylittävä siltapolku on talvella todella liukas. Neutraali Toimenpiteet

Siltapolku 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Mellunmäentien ylittävä siltapolku on talvella todella liukas. Neutraali Toimenpiteet

Siltapolku 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Mellunmäentien ylittävä siltapolku on talvella todella liukas. Neutraali Toimenpiteet

Sippolankuja 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Itäväylän meluaidan viereinen laskuoja pitää avata, jotta tonttien rajaojissa oleva vesi 

pääsee valumaan pois. Ojaa pitää avata aina Itäväylän notkelmassa olevan 

alitusviemärin kohdalle.

Negatiivinen Toimenpiteet

Soraharjuntie 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Pahasti on kulunut suojatie. Negatiivinen Epäkohtia
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Soraharjuntie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Suojatien maalaamista toivon. Negatiivinen Toimenpiteet

Tanhuantie 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Olisi hyvä päästä suorempaa reittiä kohti Kontulan keskustaa. Neutraali Toimenpiteet

Tiurinlinnanraitti 25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus Tässä on kai jotain vanhoja katulamppuja, mutta yöllä puisto on pimeä ja pelottava. 

95N pysäkiltä kuljetaan paljon Vesalaan puiston kautta ja sitten kävelysillan yli.
Neutraali Toimenpiteet

Tuukkalantie 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

vesi tulvii, iso lätäkkö etenkin sulamisaikana. Negatiivinen Epäkohtia

Tuukkalantie 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

vesi tulvii, iso lätäkkö etenkin sulamisaikaan. Negatiivinen Epäkohtia

Tuukkalantie 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Talvisin on tosi liukas tie kun kävelet metron suuntaan enenen risteystä .Olen itse 

monta kerta kaatunut ja saanut mustelmia.  

Neutraali Toimenpiteet

Tuukkalantie 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Vesalan pientaloalueen talvikunnossa pito kaipaa tehostamista. Runsaslumisena 
talvena autoilla liikkuminen on tosi vaikeaa, jopa sitten vanhukset, pyörätuolilla/ 

rollaattorilla ja lastenvaunuilla liikkuvilla.

Neutraali Toimenpiteet

Untamalantie 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Untamalantien varren pysäköinti tekee tiestä turvattoman ylittää ja jopa 

liikenteellisesti haastavan, kun länsimäentielle päin ajettaessa koko oma kaista 

täynnä pysäköutyjä autoja ja ei mahdu väistämään vastaan tulijaa: tien päästä ei näe 

onko vastaantulijoita. Pitäisi rajoittaa pysäköintiä!

Negatiivinen Epäkohtia

Untamalantie 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia koirapuistoon voisi laittaa useamman penkin ja katoksen - koirien kanssa ollaan 

ulkona sateellakin :)

Neutraali Toimenpiteet

Untamalantie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio ihana lenkkeilyreitti veden äärellä, uussillanpuistossa avaraa maisemaa ja kauniisti 

puita siellä täällä.
Positiivinen Vahvuuksia

Untamalantie 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

talvikunnossapito olisi kiva meille koiranulkoiluttajille :) Neutraali Toimenpiteet

Uotinmäentie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Voisiko tähän saada vetovoimaisen kävelykadun metrolle? Mielenkiintoinen valaistus, 

kukkivia puita, oleskelupenkkejä ja kahvila
Negatiivinen Toimenpiteet

Valkealanpolku 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Lehtiä ja roskia aaltoutunut. Negatiivinen Epäkohtia

Vanhanlinnantie 13. Meluisa ja rauhaton paikka Liikennettä Negatiivinen Epäkohtia

Vanhanlinnantie 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Pyörällä tai jalan kulkiessa näkee suojatien kohdalla prisman talon vieressä vasta 

ihan lopuksi tielle kurkkaamalla tuleeko autoja. Parkissa olevat autot (usein 
pakettiautojakin) estävät autoja näkemästä kadun ylittäjää ja kadun ylittäjiä 

näkemästä autoja.

Negatiivinen Epäkohtia
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Vanhanlinnantie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Tässä on tilaa (leveyttä) kulkea pienten lasten kanssa. Osan matkaa on viherkenttä 

tuomassa etäisyyttä vilkkaaseen ja pölyiseen autotiehen, ja tuomassa hyvää mieltä ja 

kauneutta. Tämä alue pidetään yleisesti siistinä ja talvihiekat putsataan varhain pois. 

Tosin talvella pulkkien vetämisen kannalta tehokas hiekoitus ei ole niin mukava 

juttu. Myös viereisen Puotilan metroaseman alikulun pengerryksen vihreys ja 

istutukset vuodesta toiseen ilahduttaa.

Positiivinen Vahvuuksia

Vanhanlinnantie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Tässä on tilaa (leveyttä) kulkea pienten lasten kanssa. Osan matkaa on viherkenttä 

tuomassa etäisyyttä vilkkaaseen ja pölyiseen autotiehen, ja tuomassa hyvää mieltä ja 

kauneutta. Tämä alue pidetään yleisesti siistinä ja talvihiekat putsataan varhain pois. 

Tosin talvella pulkkien vetämisen kannalta tehokas hiekoitus ei ole niin mukava 

juttu. Myös viereisen Puotilan metroaseman alikulun pengerryksen vihreys ja 

istutukset vuodesta toiseen ilahduttaa.

Positiivinen Vahvuuksia

Vanhanlinnantori 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Hylätyn näköinen alue, ihmiset jättävät roskiaan alueelle. Negatiivinen Epäkohtia

Vanhanlinnantori 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Sotkuista jättömaata Negatiivinen Toimenpiteet

Varhelanpolku 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Varhelanpolun hiekat valuvat Länsimäentielle. Sille ehkä pitäisi tehdä jotain. 

Mahdollisesti pientä pengerrystä?
Negatiivinen Epäkohtia

Varhelansilta 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskaista jättömaata vilkkaan reitin varrella Negatiivinen Epäkohtia

Varhelantie 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Vesalan pientaloalueen talvikunnossa pito kaipaa tehostamista. Runsaslumisena 
talvena autoilla liikkuminen on tosi vaikeaa, jopa sitten vanhukset, pyörätuolilla/ 

rollaattorilla ja lastenvaunuilla liikkuvilla.

Neutraali Toimenpiteet

Vartiokyläntie 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Tupakan tumppejakin kertynyt paljon. Negatiivinen Epäkohtia

Vartiokyläntie 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Polun maalaus merkinnät kuluneet pahasti. Negatiivinen Toimenpiteet

Vesalantie 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Kohta jossa oja menee tunneliin tulvii kovalla sateella, koska suuaukolla olevaan 
ristikkoon kertyy risuja ja roskia ja se tukkeaa ja estää veden matkan eteenpäin.

Negatiivinen Epäkohtia

Vesalantie 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Kun asfalttia uusittiin, kallistukset menivät päin seiniä. Suojatien kohdalle jää suuri 

vesilätäkkö, joka lisäksi syksyllä jäätyy ja on liukas. Autot roiskuttavat kääntyessään 

vettä jalankulkijoiden päälle.

Negatiivinen Epäkohtia
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Vesalantie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Vantaan rajalta alkaen Vesalanpuro (Mellunmäenpuro) tulee korjata samaan tasoon 

avopuron (loppuu Vesalant. 42) osalta kuin on tehty Aarrepuistossa. Puro penkoiltaan 
sortunut, puron ylittävät "sillat" ramppeineen huonokuntoisia. Puusto, joka estää 

lopullista sortumista on heikkokuntoista. Puron penkoissa pesii rottia. Puron 
peruskorjaaminen lisää viihtyvyyttä pientaloalueella, koska puron vartta seuraa koko 

matkalta erittäin käytetty kävely/pyöräilytie sekä Vesalantie. Puistokaistale (entinen 

Vesalankuja) on huonokuntoinen ja hoitamaton ja erään rivitaloyhtiön asukkaat 

aidanneet lauta-aidalla puistoa omaan käyttöönsä viheralueesta. Laillista?

Positiivinen Vahvuuksia

Vesalantie 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Honkilahdentieltä Paneliantien läpi Kekomäentielle kulkee paljon ihmisiä. Kesällä 

pääsee kulkemaan hyvin.  Talvella "puistotie" ei kuulu talvi kunnossa pidon piiriin.  

Mikäli jokin laite edes ajaisi jonkinlaisen väylän tälle reitille kulku joukkoliikenne 

yhteyksien eteen paranisi huomattavasti. Ei tarvitse aurata niin kuin pääväyliä vaan 

lumet pois silloin tällöin - Kiitos.

Neutraali Toimenpiteet

Veteraanikuja 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Painaumia ja kuolleita puita, autoilla läpiajelua Negatiivinen Epäkohtia

Viikin puistosilta 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Viikin puistosillasta jatketaan niinsanottu kevyen liikenteen Pääväylä Kivikon 

Urheilupuiston kautta  Porvoon moottoritien yli menevälle sillalle ja myös siitä 

Arabian kautta Kalasatamaan ja myös Herttoniemeen.

Positiivinen Vahvuuksia

Viitankruununpolku 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Hyvin suunniteltu ja toteutettu viher- ja liikunta-alue Positiivinen Vahvuuksia

Viitankruununpolku 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

talvikunnossapito olisi kiva meille koiranulkoiluttajille :) Neutraali Toimenpiteet

Viitankruununtie 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Alueella on paljon lapsia, jotka voivat olla arvaamattomia ja juosta tielle. Tiellä ei ole 

hidasteita, katu on kapea, pysäköidyt autot haittaavat näkyvyyttä eikä 

nopeusrajoituksia noudateta.

Turvaton Epäkohtia

Viitankruununtie 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

talvikunnossapito olisi kiva meille koiranulkoiluttajille :) Neutraali Toimenpiteet

Virtarannankatu 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Karjatanhuanpolun ja Rautapaidantien pääsä olevan puron varresta voisi harventaa 

puita (osa puista todella huonokuntoisia)

Negatiivinen Toimenpiteet

Virtarannankatu 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Puro vieressä muttei paikkaa jossa oikein pysähtyä. Talot nykyään kovin lähellä. Neutraali Toimenpiteet

Virtarannankatu 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio kivan väriset talot paitsi viimeinen talo vasemmalla poikkeaa härskisti muista. 

rivitalot eivät näytä elementtitaloilta
Positiivinen Vahvuuksia

Yllästunturintie 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Tähän parkkipaikalle tuntuu kerääntyvän kaikenlaista roskaa autoista. Niitä 

heitellään sitten pitkin pientareita. 
Negatiivinen Epäkohtia
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Yllästunturintie 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Roskis ja parkkipaikalta voisi ihan hyvin nurmikkoalueen poistaa ja laittaa lisää 

parkkipaikkoja. Nyt pieni nurmikko keskellä parkkipaikkaa vain vetää puoleensa 

koiran kakattajia, jotka eivät jaksa kävellä talojen taakse metsään. 

Neutraali Toimenpiteet

Yllästunturintie 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Roskis Neutraali Toimenpiteet
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Puiston nimi Kysymys Kommentti Marker Tyyppi

AARREKUJA 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Jalkapallomaalit puuttuvat (aiemmin oli) Neutraali Toimenpiteet

AARREKUJA 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Voisiko tämän ainoan pienen luonnon mukaisen metsän säilyttää, muutoinhan 

Vesalapuiston metsä on jo pilattu kaatamalla runsaasti isoja puita ja tilalle istutettiin 

pajuvesakko jota kevättalevella harvennettiin vaan nuo kaadetut vesakot ovat edelleen 

korjaamatta.  

Neutraali Toimenpiteet

AARREKUJA 4. Hieno maisema tai näkymä Hienosti maisemoitu puro.  Toivottavasti joskus koko puro saadaan maisemoitua 
samalla tavalla.  Mukava puro kävellä päästä päähän ja tervehtiä muita tuttuja ihmisia 

täällä kaikki ovat. Eivät asfaltti tien ääressä.

Positiivinen Vahvuuksia

AARREKUJA 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Puisto on helmi asutuksen keskellä oikea henkireikä ihmisille.  Niin nuorille kuin 

vanhemmillekin.

Positiivinen Vahvuuksia

AARREKUJA 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Puisto. Sitä tulee kierrettyä ristiin rastiin. Positiivinen Vahvuuksia

AARREKUJA 9. Lasten suosikkipaikka Vesalan puisto on suuressa suosiossa alueen lapsiperheillä. Vieressä olevalla 

hiekkakentällä on alettu talvisin jäädyttämään luistelu aluetta.
Positiivinen Vahvuuksia

AARREKUJA 9. Lasten suosikkipaikka Kommentoin erehdyksessä Varhelanpuistoa, tarkoitin tätä puistoa eli tämä on suosittu 

lasten ja nuorten puisto. Alueella on paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia, joille on 
erittäin tärkeää saada virikkeellistä ympäristoä. Puistoa käyttää niin lähikerrostalojen 

kuin myös lukuisten oma- ja rivitalojen lapset ja nuoret. Lisää välineistöä kaivattaisiin 

virikkeitä antamaan. 

Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Rikas ja monipuolinen kasvillisuus Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Aarrepuistossa on onnistuttu. Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Tässä on onnistuttu saamaan rauhallinen alue keskelle asuinaluetta. Täällä on 

miellyttävä ulkoilla.
Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue hieno idea aarrepuisto vesistöineen ja kasveineen. Joskus roskainen, penkeillä 

humalaisia, harmi!

Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Monipuoliset puu-, pensas- ja kasvi-istutukset. Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Puropuisto? Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Hyvin toteutettu puisto. Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Ihana pieni puistikko joka kesällä kuin toisesta maailmasta. Puro, kauniita istutuksia, 

penkkejä joilla istua
Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Tämä puisto on myös hyvin hoidettu ja paljon erilaisia kasvilajeja. Positiivinen Vahvuuksia
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AARREPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Kaunis ja vaihteleva puropuisto. Kerran kesällä näin puroväylässä alkavaa 

jättipalsamikasvustoa. Toiveena on, että myös se muun kunnossapidon ohella 

onnistutaan pitämään poissa. (Voi olla, että asia on hallinnassa. En ole jaksanut sinne 

asti kulkea parina vuotena.)  

Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä hieno paikka! Harmi ettei enää niin komeassa kunnossa (paljon lajeja) kuin aiemmin 

mutta on kaunis. 

Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Keidas keskellä lähiöä. Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Purolaakso on kaunis ja viihtyisä keidas jonne ympärillä olevat talot eivät näy. Puistossa 

on kuitenkin näköalapaikka, jossa kokoontuu iltaisin usein meluavia känniporukoita.
Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Aarrepuistossa on runsas valikoima erilaisia kasveja. Tämä pieni viheralue kutsuu 

kulkemaan kauttaan. Kunnon sateen jälkeen voi ihailla veden pauhua ja muulloin se on 

kuin mieltä rauhoittava keidas.

Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi No kasvillisuus on rikasta puistossa. Yksi lempipuistoistani. Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Soliseva puro peittää liikenteen melun, upea eri vuodenaikojen kasvillisuus ja 

kävelyreitit/sillat kivasti veden lähellä mahdollistaa kävelyretket
Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Tälläisia kohteita toivoisin lisää. Ihanasti sovitettu kasvillisuus, kulkureitit, puron koski ja 

lammet. Täällä unonhtaa arjen kiireen. Todellinen helmi!
Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Aarrepuisto on ihana. Onni on asua sen vieressä. Puiston hoitotaso on pidetty korkeana. Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Pysyköön hiljaisuus ja puusto. Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Alueen helmi, istutuksineen ja vesialueineen. Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Lenkki on hyvä aloittaa kulemalla alas Aarteenetsijänkujaa ja sitten nousemalla 

Aarrepuiston läpi kulkevaa kävelytietä ylös.
Positiivinen Vahvuuksia

AARREPUISTO 9. Lasten suosikkipaikka siin on kiva kalastaa kepeillä purosta kaikkia "kaloja" niinku ja sit mennä kuusen alle 

kotia leikkimään ja syömään eväitä.
Positiivinen Vahvuuksia

ARHOTIEN PUISTOMETSÄ 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Tässä metsikössä on jatkuvasti maassa ruokaa, jota joku/jotkut tuovat metsän eläimille. 

Kaikkea leivästä spagettiateriaan. Hiiret ja muut pieneläimet tuntuvat olevan koko ajan 

lisääntyvä ongelma, ja maaruokinta pahentaa tätä.  Ratkaisuehdotus: saisiko 

metsikköön kaupungin ei-saa-ruokkkia -kylttejä, kiitos!

Negatiivinen Epäkohtia
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ARHOTIEN PUISTOMETSÄ 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Tässä ihanassa pienessä metsikössä on usein paljon roskia. Lisäksi siellä ruokitaan 

metsän eläimiä jättämällä maahan kaikenlaista ruokaa. Tämä pahentaa alueella olevaa 

hiiri- ym. ongelmaa.  - Ehdotus: Metsään tulisi muutamaan kohtaan saada 

ruokintakieltokylttejä, jotta maaruokinta mahdollisesti saataisiin loppumaan tai ainakin 

vähentymään.

Negatiivinen Epäkohtia

ARHOTIEN PUISTOMETSÄ 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Kovaa jälkeä on levittäytynyt maastoon. Negatiivinen Epäkohtia

ARHOTIEN PUISTOMETSÄ 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Ja pientä roska palastakin. Negatiivinen Epäkohtia

ARHOTIEN PUISTOMETSÄ 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskaa Negatiivinen Epäkohtia

ARHOTIEN PUISTOMETSÄ 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Pientäkin roskasilppua Negatiivinen Epäkohtia

ARHOTIEN PUISTOMETSÄ 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Alueella muutama rikkinäinen tai sotkuinen penkki Negatiivinen Epäkohtia

ARHOTIEN PUISTOMETSÄ 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Tärkeä pala luontoa kehän varrella ja alueella, joka on muutoin varsin täyteen 

rakennettu. Tähän tai tämän ympärille ei saa rakentaa lisää.
Positiivinen Vahvuuksia

EMÄNNÄNPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Täällä on paljon huumeruikuja yms. roskaa, en tiedä onko jo ehditty laittaa käytetyille 

ruikuille keräysastia, jos ei ole, niin siitä olisi hyvä aloittaa.
Negatiivinen Epäkohtia

EMÄNNÄNPUISTO 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Alikulun valaistuksen tulisi olla päällä lähes jatkuvasti: kontrasti tullessa valoisasta 

hämärään alikulkuun on suuri. Koska tie on leveä, alikulku jää hämäräksi. 
Turvaton Epäkohtia

EMÄNNÄNPUISTO 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Usein pillereiden kaupustelijoita Turvaton Epäkohtia

EMÄNNÄNPUISTO 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Ojan ylitse vievät sillat voisi kunnostaa ja ojan ylittävät putket maisemoida ojan 

pohjalle. Lisäämällä penkkejä ja roskiksia alueesta saisi upean virkistäytymisalueen. 

Koiran ulkoiluttajille oma jätösastia, sillä alueella käytetään paljon koiria lenkillä. 

Negatiivinen Epäkohtia

EMÄNNÄNPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Nätti pieni puisto, jonka läpi on mukava kävellä ostarille! Positiivinen Vahvuuksia
EMÄNNÄNPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Hyvin hoidettu kivat istutukset. Penkkejä joissa voi istua. Positiivinen Vahvuuksia
EMÄNNÄNPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Viihtyisä ja hienot istutuksey Positiivinen Vahvuuksia



Karttamerkintöjen avoimet kommentit
Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma asukaskysely 2017

sivu 27/113

Puiston nimi Kysymys Kommentti Marker Tyyppi
EMÄNNÄNPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Puita karsimalla Naapurintien ja Porttitien puoleisesta päädystä, kunnostamalla sillat ja 

maisemoimalla ojan, saisi viheralueesta upean virkistäytymispaikan. Lisäämällä 

enemmän roskiksia (myös koiranulkoiluttajille). Lisäksi Naapurintien ja Porttitien 

kulmaukseen voisi lisätä penkkejä istuskeluun. 

Negatiivinen Toimenpiteet

EMÄNNÄNPUISTO 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Tämä puistoalue kaipaisi muutaman penkin Neutraali Toimenpiteet

HELYPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Upea viheralue/metsä, johon asukkaat ovat tuoneet puutarhajätteitä paljon! Negatiivinen Toimenpiteet
ITÄVÄYLÄ 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Viljelypalstat Positiivinen Vahvuuksia
Itäväylän suojavyöhyke 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Hoitamattoman oloinen pläntti, josta voisi saada kivan pienen puiston Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylän suojavyöhyke 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Täynnä roskaa Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylän suojavyöhyke 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Tien reunojen kiviä kertyy yleensä tänne polulle päin. Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylän suojavyöhyke 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Muovipusseja kertyy todella paljon, joka ei luontoon kuulu. Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylän suojavyöhyke 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Tupakantumppejakin kertyy äärimmäisen paljon. Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylän suojavyöhyke 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Grafiitteja kirjoiteltu ja taiteiltu paljon. Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylän suojavyöhyke 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Muovisilppua levittäytynyt. Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylän suojavyöhyke 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Muovipussejakin kertynyt. Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylän suojavyöhyke 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäsiisti vanhan autokaupan tmv. alue Itäväylän ja Vartiokyläntien välissä. Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylän suojavyöhyke 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Ajattelemattomasti pysäköidyt autot vaarantavat liikennettä Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylän suojavyöhyke 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Kevyen liikenteen väylällä usein  vettä suurena lammikkona.  Keväällä, syksyllä ja 

rankkasateella. Väylässä liian matala kohta. 
Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylän suojavyöhyke 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Itäväylä Helsinkiin päin. Aina hirveä lätäkkö kun sataa. Negatiivinen Epäkohtia

Itäväylän suojavyöhyke 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Jossain kohdin romuja Negatiivinen Toimenpiteet
Itäväylän suojavyöhyke 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 

näkymiä

jättibalsami valtaa kaiken tilan Neutraali Toimenpiteet

Itäväylän suojavyöhyke 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

Voisiko lampaat karsia tiivistä aluskasvillisuutta, jättibalsamia ja tuoda samalla 

mielenkiintoa tälle alueelle?
Neutraali Toimenpiteet

KAARIPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Joka vuosi hieno kukkaistutus. Positiivinen Vahvuuksia

KARPALOPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka No, tämä ei nyt ole puisto lainkaan. Saisiko siitä sellaisen? Negatiivinen Epäkohtia

KARPALOPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Tästä voisi tehdä todellisen helmen Kontulan ja Kurkimäen helmen. Penkkejä, 

kukkaistutuksia, puita rajaamaan tieltä tulevaa melua. Voisiko siellä olevaa kivikasaa 

hyödyntää maisemoinnissa? Nythän tuo ei edes ole puisto. Nimi vain kartassa.

Negatiivinen Toimenpiteet
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Kiikunpuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Lapset mielellään leikkisivät näillä kallioilla mutta siellä on usein hyvin epäsiistiä enkä 

uskalla päästää heitä sinne (mutta menevät kyllä salaa).
Negatiivinen Epäkohtia

KIINALAISPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Paljon roskia. Negatiivinen Epäkohtia

Kivikon liikuntapuisto 10. Nuorison suosima alue Aika paljon porukka pelaa korista ja fudista ja pyöräilee BMX-radalla Positiivinen Vahvuuksia

Kivikon liikuntapuisto 10. Nuorison suosima alue Liikuntamahdollisuuksia Positiivinen Vahvuuksia

Kivikon liikuntapuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Aluetta  tasoitettiin ja raivattiin toissa vuonna, mutta sen jälkeen ei olekaan tapahtunut 

mitään. Näyttää tylsältä ja ankealta. Roskaakin jätetään. Toivoisin että liikuntapuiston  

rakentaminen jatkuisi mahdollisimman pian.  

Negatiivinen Epäkohtia

Kivikon liikuntapuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Suoranainen kaatopaikka, hyödynnettävä liikuntapuiston arvolle sopivasti tai ainakin 

tyhjennettävä rojusta
Negatiivinen Epäkohtia

Kivikon liikuntapuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Toivoisin hiihtohallin luokse roskista Negatiivinen Epäkohtia

Kivikon liikuntapuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Alue kaipaa maisemointia on vielä hieman karua hiekkakenttää. Valaistus kohdilleen. Negatiivinen Epäkohtia

Kivikon liikuntapuisto 13. Meluisa ja rauhaton paikka Tämä alue on ilmeisemmin kaupungin yleinen rakennusjätteen kaatopaikka. Ruma 

hiekka-alue ja meluisakin vielä. Sen nurkalla on myös jokin koirien vanha koulutusalue, 

vai? Tuo alue tulisi saada vihreäksi ja kehän ääniä suodattavaksi puistoalueeksi. 

Negatiivinen Epäkohtia

Kivikon liikuntapuisto 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Täällä metsikössä on joku vanha "kuselta haiseva bunkkeri", jossa oli katolla reikä, mutta 

sen on nyt peitetty betonilevyllä eli ei ole enää riski tippua
Negatiivinen Epäkohtia

Kivikon liikuntapuisto 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kaunis, hyvin hoidettu ulkoilualue. Selkeä. Positiivinen Vahvuuksia

Kivikon liikuntapuisto 20. Kunnostusta kaipaava viheralue alue on vedetty ihan sileäksi, mutta ei hajua mitä siihen tulee. Pelkään että alueelle 

tapahtuu samoin kun esim kivijatatien "parannuksille" eli jätetään keskeneräiseksi ja 

aivan kauhean näköiseksi.

Negatiivinen Toimenpiteet

Kivikon liikuntapuisto 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Tämän "päätien" varrella on hieman nuhjuisen ja väiaikaisen näköistä kaipaisi hieman 

maisemointia ja siistimistä esim. jokunen puu ja pensas. Tälä hetkellä vähän 

joutomaata ja kivikkoa.

Negatiivinen Toimenpiteet

Kivikon liikuntapuisto 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Mukava ulkoilualue Positiivinen Vahvuuksia

Kivikon liikuntapuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Koko tämä viheralue ja sen ympäristö on loistava päivittäisen lenkkeilyn/ulkoiun alue Positiivinen Vahvuuksia

Kivikon liikuntapuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvä ulkoilumahdollisuudet koko perheelle: frisbeegolf, "armeijanrata", tilaa leijan 

lennätykseen, pulkkamäkiä yms.
Positiivinen Vahvuuksia

Kivikon liikuntapuisto 9. Lasten suosikkipaikka Lasten ulkoilupaikka Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 10. Nuorison suosima alue Toivottavasti toiminta saataisiin uudelleen käynnistettyä Positiivinen Vahvuuksia
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KIVIKON ULKOILUPUISTO 11. Vanhusten suosima alue Vanhemmatkin ihmiset liikkuvat mielellään lähimetsän valaistuilla,  tasaisilla teillä 

kotiensa läheisyydessä, vuodenaikojen kauniissa vaihtelussa.
Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 11. Vanhusten suosima alue Hyvä ulkoilureitti, ulkovaloineen myös ikäihmiselle Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Jätteitä metsässä. käytetään kaatopaikkana. Negatiivinen Epäkohtia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Läheisen opiskelija yhteisön asukkaat ovat ottaneet tämän kyseisen ammussuojan 

juhlapaikakseen. Luolassa pidetään jopa syntymäpäiväjuhlia joissa tarjoillaan muutakin 

kuin kakkua.  Muinaismuistolain suojaamaa paikkaa on tuhottu, kiviä pudotettu seiniltä 

ja sotkettu paikka ulosteilla! 

Negatiivinen Epäkohtia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Etenkin viikonloppuisin kalliolle kokoontuu erinäinen joukko juhlakansaa riehumaan, 

polttamaan kokkoja sekä rikkomaan pulloja. Vierestä ei uskalla kulkea kun uhkauksia 

satelee. Polttopuut revitään läheisistä puista.

Negatiivinen Epäkohtia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 13. Meluisa ja rauhaton paikka Lentomelua liiankin kanssa Negatiivinen Epäkohtia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 13. Meluisa ja rauhaton paikka Lähialueen nuoriso käy grillaamassa varastamillaan grilleillä. Negatiivinen Epäkohtia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 13. Meluisa ja rauhaton paikka Lähes jokaisena viikonloppuna pidetään luvatonta nuotiota, katkotaan polttopuita 

läheisistä puista. 
Negatiivinen Epäkohtia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Kaahaavat moottoripyörät vaarantavat muut ulkoilualueen liikkujat. Mopoilla ja 

kevytmoottoripyörillä ajetaan todella lujaa isolla porukalla. 
Turvaton Epäkohtia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Kävelyreittien ojan ylittävät sillat hajonneet. Negatiivinen Epäkohtia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Kävelyreittien ojan ylittävät sillat hajonneet. Negatiivinen Epäkohtia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kivikon ulkoilumaastot antavat nekin tilaa luontoelämyksien kokemiseen ja 

hiljentymiseen.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kivikon mahtava metsä! Siellä vilisee eläimiä ja siellä voi harrastaa kaikenlaista mm. 

maastopyöräilyä. Mahtava koirien ulkoilutuspaikka ja lasten retkeilypaikka. Se on suuri 

ja monipuolinen paikka. Ihan paratiisi keskellä kaupunkia

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Koko Kivikon urheilualue on todella toimiva! Ehkä toivoisin frisbiegolfin pelaajilta 

ymmärrystä, että alueella liikkuu muitakin ulkoilijoita kuin he.
Positiivinen Vahvuuksia
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KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kivikon viher -ja virkistysalue kokonaisuus hieno ja toimiva Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Upeaa aluetta, jota voisi laittaa kuntoon enemmänkin. Lähimetsä hyvä, mutta maisema 

muuten aika karu. 

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Frisbeegolf puisto on ehkä lähellä hienoa, tosin sielläkin on vielä paljon hiomista. 

Tykkään siellä olevista hiekkateistä, sekä vesi-alueista ja sillasta. Tänne kaipaisin tosin 

lisää kukkaistutuksia ja hiihtohallin lähellä olevat työalueet olisi kiva saada myös 

valmiiksi, jotta alue olisi kokonainen eikä niin keskeneräisen näköinen.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Ihana pieni metsikkö on todella tärkeä lähiasukkaille Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kivikon virkistys -ja ulkoilualue on loistava kuntoiluun ja jopa retkeilyyn. Ainoat 
negatiiviset asiat ovat Lahdentie liikennekohina ja Malmin kentän matalalla lentävät 

äänekkäät pienkoneet

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue 10v ollut ihana ulkoilualue KAIKILLE, nyt alettu palvella lähinnä harrastusliikuntaa 

(frisbeegolf, skeitti, lumilaudat, hiihto), jääkö muille enää tilaa?
Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kuntopolkuja, luontoa, tosin moottoritiemelut poistaa luonnon äänet vähäisiksi Sama 

ongelma, aina, kaunis viikonloppu ja aina melusaaste ilmassa Malmin kentän 

laskuvarjohyppääjien konenousuissa. Ilmasta pysyvä melusaaste pienen ryhmän 

mukavuudesta kauniina viikonlopun päivinä. Ei voi olla oikein ja hyväksyttävä oikeus. 

Laskuvarjohyppääjien konenousukierteet pysyvä melusaaste  itäisen Helsingin yllä. Pois 

ne, kiertonousut muualle. 

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kivikon ulkoilupuisto on viihtyisä viheraluea. Se yhdistää Viikki Kivikon akselin 

yhtenäisellä metsäpeitteellä ja erittäin tärkeä ulkoilu, virkistys, ajan viettoalue alueen 

asukkaille. Alueella liikkuvat lapsiperheistä ikäihmisiin väkeä.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Mahtava ulkoilu ja harrastusalue! Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Metsän rauhaa, kiva ulkoilla. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Hieno uusi viheralue jota kannattaa vielä kehittää lisää. Positiivinen Vahvuuksia
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KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Iso, siisti puisto lähellä kotia. Penkkejä voisi olla enemmän. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kivikon ulkoilupuisto on hieno, monipuolinen alue! Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kivikon ulkoilupuistossa on erityistä sen suuri koko. Mahtavaa, että pääkaupungissa on 

vielä suuria viheralueita jäljellä, vaikka paine rakentaa uusia asuntoja rikkaille sijoittajille 

on suuri. Tämä on meillä tulevaisuudessakin valtti ihan kansainvälisesti. Levitetään 

vaikka ennemmin kaupungin rajoja ja parannetaan kulkuyhteyksiä, kuin hävitetään 

viimeiset suuret viheralueet. Kerran hävitettyä ei saa palautettua. Nyt on vielä pienillä 

nisäkkäillä ja linnuilla jalansija Helsingissä.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Tämä pohjoisosa on "rämettynyt" tosin pitäisi kunnostaa niin että luonto, siis linnut ja 

nisäkkään säilyttävät tilansa
Negatiivinen Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Kesän/syksyn 2016 aikana raivattu risukkoa jotka jätetty kuitenkin metsään lojumaan! 

Lähistön muut hakkuut siivottu!
Negatiivinen Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Tien eteläpuolella oleva oja voisi olla ketju pikkulampia, vähän samaan tapaan kuin 

mellunkylän siirtolapuutarhan luona olevan ojan alue.  Tosin tässä veden määrä 

vähäisempi.  Voisiko kontulan huleviemäreitä käyttää lähteenä?

Neutraali Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Soliseva puro, hienoine vesiputuksineen mutta, keskellä ei mitään! Puron varteen voisi 

tehdä jonkinlaisen polun ja sen varteen penkkejä hiljentymistä varten.
Neutraali Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

Miksi täällä on portti ja aita näköalapaikalle ja kielto? Käyn täällä lenkillä. Neutraali Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

Toivoisin, että maailman sodan aikaiset vallihaudat kunnostettaisiin ja että niistä 

koottaisiin tietokanta tai kartta vaikka nettiin. Sitten niitä olisi helpompi käydä 

katsomassa ja tutustumassa sodan aikaiseen historiaamme.

Neutraali Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

Tutkakalliolta, helsingin korkeimmalta kalliolta olisi mahtavat maisemat jos puita 
harvennettaisiin ja mäelle rakennettaisiin näköalasasanne.

Neutraali Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Aluetta onkin nyt raivattu mukavasti mutta raivausjätteet pilaa maiseman. Neutraali Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Metsät ovat tärkeä osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja myös 

ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Neutraali Toimenpiteet
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KIVIKON ULKOILUPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Metsien hiilivarasto hiilinieluina on tärkeää ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä 

terveydessä ja hyvinvoinnissa.
Neutraali Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Metsistä on vesoja poistettu hyvin, mutta vesojen kasaus on ilmeisesti jäänyt kesken, 

esim. Vesalan yläasteen viereisessä Keskuspuistossa.
Neutraali Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Olisi kiva, jos täällä jossakin säilyisi pala "koskematonta" metsää. Neutraali Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Hienot kalliot ja vanhat puut voisi antaa olla. On hyvä jättää metsää myös 

metsäneläimille.
Neutraali Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Emme kaipaa satojen metrien näkyvyyttä joka suuntaan. Riittää että polkujen varret 

ovat avoimet. Ja näköala Malmin kentälle niin kauan kun kenttä on toiminnassa. Pieniä 

alueita voisi jättää kokonaan rauhaan, varsinkin valtateiden läheisyydessä, jotta puut 

absorboisivat hiukkasia ilmasta.

Neutraali Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Kivikon metsä on laajuudessaan välttämätön osa yhtä Helsingin vihersormista. Alueella 

on esimerkiksi monipuolinen eläimistö matelijoineen, nisäkkäineen ja lintuineen. 

Eläinten kulkuväylät, elinympäristöt ja ihmisten luontokokemukset mahdollistava 

monimuotoisuus tulisi säilyttää jatkossakin.  Helsingin aggressiivinen "luonnonhoito" on 

kuitenkin jo nyt vaikuttanut täällä kenties kohtalokkain seurauksin. Koskaan ei ole 

kuitekaan liian myöhäistä keskeyttää ympäristöä tuhoavaa sekä ihmiset luonnosta 

vieraannuttavaa kaupunkisuunnittelua. Helsingin tuleekin rohkeasti panostaa 
väkilukunsa noustessa luonnonläheisyyteensä, kenties suurimpaan vahvuuteensa. 

Neutraali Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Liitooravan on nähty liikuskelevan näillä main! Neutraali Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Todella huonokuntoista metsää, risukko kasvaa valtoimenaan. Negatiivinen Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Todella hieno, iso ulkoilualue. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hiidenkirnuja! Kalliosolaa! Positiivinen Vahvuuksia
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KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Keväällä on kiva mennä katsomaan kun sulamisvedet pulputtavat purona mäkeä alas. 

Tänne voi tehdä lapsen kanssa jännän eväsretken. Virpomisvitsoihin löytyy pajua 

teollisuushallien vierestä. Täällä voi myös bongata lintuja tai muuten vaan nauttia 

ulkona liikkumisesta.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Olen törmännyt Kivikossa kahden vuoden aikana neljä kertaa käärmeeseen, siinä on 

luontoelämystä riittämiin.
Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kivikon liikuntapuisto on upea alue harrastusmahdollisuuksineen, mutta myös metsän 

ja kallioiden tarjoama luonto on minulle tärkeä. Voin juosta poluilla, istua kalliolla, 

kuunnella metsän ääniä.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Lähimetsä parhaimmillaan! Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Metsässä kulkee mukavia lenkkeilypolkuja sekä myös tehty tie joka on mielestäni 

erittäin kiva ja kaunis. Muut valaistut lenkkeilytiet metsässä ovat todella tärkeitä 

hyvinvoinnin kannalta ja metsässä liikkuukin paljon ihmisiä kuntoillen ja kävellen.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kivikon metsä ja kalliot ovat hienoja luontoelämyksiä keskellä kaupunkia. Siellä elää 

myös runsaasti eri eläinlajeja. 
Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Luonnometsää, ihania polkuja Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Upeita kallioita! Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kivikon ulkoilupuisto tarjoaa luontoelämyksiä samoin kuin läheinen Hallainvuori ja 

Viikin alue. 

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kivikon ja Rajakylän, Jakomäen väliset metsäalueet tarjoavat linnunlaulua ja rauhallista 

liikkumista. Alueella jopa marjastetaan ja sienestetään. Jätemäki on hyvin käytössä. Sitä 

käyttävät lenkkeilijät, koiranulkoiluttajat, frisbeegolfajat, lintu- ja lentokone bongarit 

sekä Uuden Vuoden rakentinampujat. 

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Iso alue,jossa on monenlaisia metsä- ja kalliomaastoja. Pienpuustoa ei tarvitsisi niin 

tarkkaan poistaa, jotta Lahdentie ei näkyisi ja kuuluisi niin selvästi. Pajuryteikkö ei ole 

huono asia ensinkään lintujen tarkkailijoillekaan.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka lLuontoelämyksiä tarjoava paikka. Vielä on metsää jäljellä. Tosin vähän , mutta 

toivottavasti säilyy.
Positiivinen Vahvuuksia
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KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hieno polku kallioilla. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Ihana ulkoilualue. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hyvät polut ja reitit kävelyyn, juoksuun, hiihtoon. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hieno koskematon luonto, lähes ainakin!  Kovassa käytössä.  Hienot linnoitukset! 

Alueelle voisi rakentaa muutamia pururatapolkuja lisää ohjaamaan kulkiat luonnosta 

pois, olemassa olevat polut todella kovassa kulutuksessa!  Samoin lasinsirut voisi kerätä 

pois.  Miten olisi kevään siivoustalkoot kaupungin materiaaleilla?  Vaikka paikallisen 

koulun kanssa yhdessä?  Tai ammattikorkeakoulun (myllypuroon tuleva) jotta saadaan 

aikuisempaa väkeä mukaan?  Sponsorit kontulan ostoskeskuksen liikkeistä?

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kallioreunassa olevat kaksi suurta ja useampi pienempi hiidenkirnu olisi hienoa saada 
auki. Toimisivat alueella samanlaisena vetonaulana kuin toimii Pihlajamäen kirnut.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Upeita rotkoja, syviä juoksuhautoja sekä matalampia yhdyshautoja jotka olisi mukava 

saada raivatuksi jotta kulku olisi turvallisempaa. Juoksuhautojen yli voisi rakentaa siltoja 

kaivantopuiston tapaan.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Tien vieretysten menevät pienet purot ovat varsinkin kevät aikaan virkistäviä. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Mahtavat maisemat, mutta miksi alue on aidattu?! Miksi on kieltoja välilllä, ettei sinne 

saisi mennä. Tännehän piti tulla vapaasti käytettävä pulkkamäki tai lumiparkki. Miksi 

frisbeenheittäjät saivat tämänkin paikan ja aidat on jäljellä lumiparkista. Mutta - 

lempilenkkeilypaikkojani! Kiitos tästä!

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Maisemat ylhäältä kallioilta kantaa lentokentän suuntaan ja pitkälle länteen. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Upeat maisemat huipulta. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Kivikon mäen päältä on hienot näkymät yli Helsingin valojen. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Täältä näkyy kauas. Positiivinen Vahvuuksia
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KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Hyvin tehty lampi ja vesialue. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä :) Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Komeat näkymät lentokenttien suuntaan. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Komeat näkymät lentokenttien suuntaan. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Lähimetsä on rauhoittavaa, harmi että on roskainen. Autonrenkaita yms. muita 

pilaamassa luontokokemusta. 

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Mäen päällä hienot näkymät keskustaan päin. Tosin urheilupuiston keskeneräiset 

alueet vähän latistavat näköalaa.
Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Kivikon korkeimmasta kohdasta näkyy keskustaan asti, hienot maisemat. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Upea näkymä kaupunkiin eri suuntiin! Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Upea maisema! Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Upeat maisemat täyttömäeltä, jonka toivoisi olevan aktiivisessa laskettelukäytössä 

talvisin. 

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Näkymä Helsingin yli, joskin ei ehkä kaunein ympäristö lumilautailurinteen ansiosta. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Upeat näkymät kallioilta Malmille päin! Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Mäen päältä on hienot näkymät! Vielä kun mäki olisi talvikäytössäkin. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Korkealta mäeltä hyvät näkymät Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Upea maisema kaupungin yli.  Frisbee golf hyvin suosittu, hieno ajatus että tässä on 

kesän ja talven käyttö mukana.  Ehkä jopa korkeampi näkötorni olisi mukava, tosin 

ehkä vaarallinen, kaljoitteluporukat siellä puuhaavat.

Positiivinen Vahvuuksia
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KIVIKON ULKOILUPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Helsingin korkein luonnonmukainen kallio jonka laella sijaitsi II-maailmansodan aikaan 
Suomen ensimmäinen ilmavalvontatutka. Tälle mäelle voisi rakentaa jonkinlaisen 

näköalatornin kunnioittamaan niitä ilmavalvontalottia jotka uhrautuivat Isänamaansa 

puolesta. 

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Täällä ei muita ole näkynyt. Samalla voi ihailla vanhoja bunkkereiden raunioita. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Saa lenkkeillä rauhassa metsän keskellä. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Koko Kivikon ulkoilupuisto hyvine hiekkateineen tai myös ylös kalliolle nouseville 

teineen tai polkuineen.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Upea metsä Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Moottoritien huminasta huolimatta voi kuunnella metsän ääniä ja havainnoida lintuja 

yms. eläimiä. Myös hieno suunnistuspaikka. 
Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Täällä pääsee keskelle metsää ääniä pakoon, kuuluu vain tuulen suhina ja lintujen 

laulu.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Ns. monttukalliolta avautuu upeat maisemat kohti Malmin lentokenttää. Kallion laella 

on syvä monttu muistuttamassa maailmansotiin varustautumisesta. Monttuun oli 

tarkoitus rakentaa portaat alla sijaitsevaan ammussuojaan, tuntemattomasta syystä työ 

on kuitenkin jäänyt kesken. 

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Koko Kivikon pohjois-osa ja osa Kaivantopuistoa alueen ulkopuolella on I 
maailmansodan rakenteita omaava. Myös II maailansodan rakenteita alueelta löytyy. 

Nämä tulee säilyttää ja pitää siistinä.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Metsän alueella on paljon maailmansodan aikaisia vallihautoja. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Vallihaudat ovat osa alueen historiaa. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhat linnoitusluolat komeita. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhat linnoitusluolat komeita. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhat sodanaikaiset juooksuhaudat ja poterot. Positiivinen Vahvuuksia
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KIVIKON ULKOILUPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhat juoksuhaudat ovat osa Helsingin historiaa. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Sodan-aikaisia kiviteitä. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Kuten edellä Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Linnoitusalue Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Hienot linnoitukset.  Kunnostus olisi hyvä juttu, ehkä pieni osa jossa näkisi alkuperäisen 

muodon.  Onhan suomenlinnaakin ja salpalinjaa kunnostettu isolla rahalla, osin 
harrastusvoimin.  Tämän alueen ihmisten pitäisi voida olla ylpeitä alueen historiasta!

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Tutkakallio! Tällä paikalla sijaitsi Suomen ensimmäinen ilmavalvontatutka "RAIJA". Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Ensimmäisen- ja toisen maailmansodan aikaisia linnotteita, ammusluolia ja 

juoksuhautoja.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi mahtava metsä Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Kivikon kukkulalta avautuu hienot maisemat sekä puistoon että muualle Helsinkiin. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi kivikon lumilautarinne sekä fribee golf kenttä ovat erityisen hienoja kohteita Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Täällä on mahdollisuus harrastaa monenlaista. Liikunnallisen ihmisen unelmapaikka! Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Ulkoilureittini Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Lenkkeilyreitti Positiivinen Vahvuuksia
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KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kivikon ulkoilupuisto on hauska suunnistusmaasto Stadin sisällä. Siellä voi järjestää 

lasten harjoituksia runsaan polkuverkoston takia, mutta se sopii myös vaativampaan 

harjoitteluun pienpiirteisen kallioalueen myötä. Mikäli kallioaluetta kavennetaan 

alueen käyttöarvo laskee merkittävästi. Helsingin Suunnistajat järjestää alueella 

tapahtumia.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kivikon puistossa tulee käveltyä, pyöräilytä ja hengailtua futiskentän laidalla. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kivikon ja Kontulan välinen metsä on paras ulkoilualue koiran kanssa liikkumiseen. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Täällä hiihdän talvisin silloin kun on latu jossain kunnossa. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Metsäretket lasten kanssa, juoksulenkit yksin. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Laajat ulkoilualueet Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Vanha "Sinisenladun" pohja, polku menee ojan yli. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Vanha "Sinisenladun" pohja, polku menee ojan yli. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Vanha "Sinisenladun" pohja, polku menee ojan yli. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Vanha "Sinisenladun" pohja, polku menee ojan yli. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvät lenkkipolut koiran kanssa ulkoiluun ja muuhun urheiluun. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvät lenkkipolut Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Huikeat pyöräilymaastot. Helsingin parhaat ja fillayhteisön hyvin hoitamat polut 

maastopyöräilyyn
Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Metsää ei voita mikään! Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten tylsää, kun lenkkeilyreitin varrelle noussut paljon autoilun varikkorakennuksia. 

Uusimmat räikeän värisiä, oliko keltainen. Pitäisi olla hillitympi väri!
Positiivinen Vahvuuksia
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KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Ulkoilen ympäri vuoden kivikon ulkoilupuistossa, koska siellä on rauhallista, puhdasta ja 

mielenkiintoisia hiekkateitä ja polkuja. 
Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten metsä Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Fantastinen henkireikä lenklkeilyyn! Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kivikon ulkoilupuiston kierroksilla tulee eniten lenkkeiltyä. Lisäksi käyn välillä 

Myllypuron puolella Hallainvuorella juoksemassa sillä se on nyt aiempaa helpompaa 

uuden kävelysilla ansiosta.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Erittäin monipuolinen ulkoliikuntapuisto/polusto vuoden ympäri. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kivikon ulkoilualuetta kiertää n. 4 km pituinen ulkoilutie. Talvisin se on helppo hiihtää, 

koska siinä ei ole jyrkkiä mäkiä. Kesällä muuten mukava, mutta Kivikonlaidan 

rakentamisen seurauksena menetettiin hiljaisuus, lahdenväylän vaikutus ulottuu 

pitkälle, kun ei ole enää puustoa sen ja ulkoilualueen välissä.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hieno, viihtyisä, luontoelämyksiä tarjoava paikka, jossa ulkoilen lähes päivittäin. Talvella 

hyvät hiihtomahdollisuudet. Loppukesästä mahdollisuus kerätä marjoja. Alue on myös 

historiallisesti merkittävä. Osa alueesta on tai ainakin on ollut suojeltu. 

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kivikon kierrosta tulee kierrettyä juosten, kävellen ja hiihtäen. Talvella tosin hiihtäjille 

saisi olla ihan oma paikkansa sillä väki talloo vähän lumen heti jäätiköksi eivätkä latu-

urat pysy kauaa kunnossa kävelijöiden takia.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvä ulkoilualue, pitää säilyttää luonnonmukaisuus! Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Käyn lähes päivittäin. Metsäreittiä on kiva kiertää ja ulkokuntoilupisteet ovat hyödyllisiä. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Metsässä mieli lepää, tämä paikka täytyy säilyttää myös jälkipolville. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kallioilla on mukava kävellä ja ihastella luontoa, tuntuu kuin olisi jossain paljon 

kauempana kaupungin vilskeestä.
Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Ulkoilu Positiivinen Vahvuuksia
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KIVIKON ULKOILUPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Lenkkeilyä, pyöräilyä ja hiihtoa tulee harrastettua täällä. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 9. Lasten suosikkipaikka Kipinäpuisto ja amfiteatteri ovat lasten käytössä. Todella ihanaa, kun kodin läheltä 

löytyy näin kiva puisto!
Positiivinen Vahvuuksia

Kivikonlaita  puistometsä 6. Historiallisesti merkittävä paikka Metsässä on paljon vallihautoja jotka olisi kiva siivota niin että historiallinen 

perintömme säilyisi. Varsinkin nyt kun metsään on tehty paremmat tiet ja puistosilta 

jolloin metsässä liikkuu paljon ihmisiä.

Positiivinen Vahvuuksia

Kivikonpuisto 2. Hieno, viihtyisä viheralue puisto on aika kiva täällä. leikkipaikat ja kivat kalliot ja isot viheralueet Positiivinen Vahvuuksia

Kivikonpuisto 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kiva nurmikkoalue ja kallio eväsretkeillä. Aiemmin oli isompi nurmialue, mutta 

frisbeegolfrata on nyt ikävästi vallannut lähes koko alueen. Ei voi enää retkeillä koska 

pelko jäädä heittoradalle...

Positiivinen Vahvuuksia

Kivikonpuisto 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Kivikon puiston alueelle voisi lisätä roskiksia, jotta esim. koirankakkapussit saa käsistään 

pois. 

Neutraali Toimenpiteet

Kivikonpuisto 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hienoja kallioita Positiivinen Vahvuuksia

Kivikonpuisto 4. Hieno maisema tai näkymä Täältä on hienot näkymät. Positiivinen Vahvuuksia

Kivikonpuisto 4. Hieno maisema tai näkymä Tämä aukea on hieno! Sinne voisi istuttaa lisää ketokukkia. Positiivinen Vahvuuksia

Kivikonpuisto 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Kun pienlentokoneet eivät lentele niin Lahdenväylän liikennekin on vain vaimeaa 

kohinaa, sekin lähinnä ruuhka-aikaan.
Positiivinen Vahvuuksia

Kivikonpuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kivikon terveysaseman vierestä alkaa minun lenkkipolkuni. Positiivinen Vahvuuksia

Kivikonpuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Mukava rauhallinen liikuntapaikka. Positiivinen Vahvuuksia

Kivikonpuisto 9. Lasten suosikkipaikka Kipinäpuisto varmasti lasten suosikki, mutta mielestäni puistoon ja metsäreiteille voisi 

lisätä enemmän lapsille erilaisia pisteitä jotka kannustaisivat lapsia liikkumaan ja 

tulemaan mukaan ulkoilemaan. Nyt kun esim puistossa liikkuu niin eipä lapsi ole 

hirveän innoissaan asiasta kun siellä ei ole mitään hänelle. Sorsat ovat toki puiston koho-

kohta.

Positiivinen Vahvuuksia

Kivikonpuisto 9. Lasten suosikkipaikka Lapsille löytyy leikkipuisto Positiivinen Vahvuuksia
KIVIPORTINMÄKI 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Kiviportintien puoleinen rinne on vilkkaassa käytössä talvisin pulkkamäkenä. Tien 

reunaan pitäisi saada suoja-aita, ettei joudu liikenteen uhriksi.
Turvaton Epäkohtia

KIVIPORTINMÄKI 2. Hieno, viihtyisä viheralue Rentoutuminen, vihreä nautinto, luonnon lääke. Positiivinen Vahvuuksia
KIVIPORTINMÄKI 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Koulujen ja leikkien takia aluetta ei pitäisi liikaa "hoitaa", vain vaaralliset puut poistoon. Neutraali Toimenpiteet

KIVIPORTINMÄKI 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Tärkeä paikka luonnossa virkistäytymiseen. Neutraali Toimenpiteet
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KIVIPORTINMÄKI 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Tämä pikkuinen metsä on tärkeä ulkoilu- ja luontopaikka sekä alueen päiväkodeille, 

kouluille että asukkaillekin. Päiväkotilaiset ja koululaiset suuntaavat sinne usein retkille 

ja luontoa tutkimaan.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIPORTINMÄKI 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Tämä kukkula on ihana pieni pala luontoa rakennetun alueen keskellä. Arvostan ja 

toivon, ettei tähän rakenneta lisää.
Positiivinen Vahvuuksia

KIVIPORTINMÄKI 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Alueelta löytyy monenlaista kasvillisuutta ja vaihtelevaa metsäistä maastoa. Lapsille 

kiintoisa.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIPORTINMÄKI 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Muurahaiset tekevät pesää lahopuille, joista linnut saavat ravintoa, kun linnut syövät 

muurahaisia saadakseen niistä ravintoa.
Positiivinen Vahvuuksia

KIVIPORTINMÄKI 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Luonnon äärellä on mukavaa. Liikunnan lisäksi luonto on myös lääke hyvinvointiin. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIPORTINMÄKI 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Täällä voi kuunnella eri lintujen ääniä ja yrittää löytää ne. Positiivinen Vahvuuksia
KIVIPORTINMÄKI 9. Lasten suosikkipaikka Kiviportinmäki on tärkeä päiväkotilasten ja lähellä olevien koulujen ulkoilu- ja 

opetusalue. Välittömästi puistoalueeseen rajoittuvan päiväkodin lasten lisäksi sinne 

tuodaan päivittäin lapsia myös Sauramatien päiväkodista, Vartiokylän ala-asteen 

koulusta ja yksityisestä päivähoidosta.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIPORTINMÄKI 9. Lasten suosikkipaikka "Koppiksen metsä" on alueen lapsille tärkeä leikkipaikka. Positiivinen Vahvuuksia
KIVIPORTINMÄKI 9. Lasten suosikkipaikka Täälä on talvella suosittua mäenlasku. Siksi Inkeroisten tien Kiviportinmäen puoleiseen 

reunaan pitäisi saada riittävän korkea suoja-aita, etteivät lapset pääse laskemaan 

pysäköityjen autojen takaa tielle ajavien autojen eteen.

Positiivinen Vahvuuksia

KIVIPORTINMÄKI 9. Lasten suosikkipaikka Päiväkodin lapset tekevät metsäretkiä kyseiselle alueelle ja talvella siellä on lasten 

suosima mäenlaskupaikka.
Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN  

ASUKASPUISTO

11. Vanhusten suosima alue Hyvin hoidettu ja viihtyisä Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

10. Nuorison suosima alue Koriskentät suositut kesäisin. Skeittirampit olivat suositut mutta ne purettiin  Nyt 

vaihtuva katutaidenäyttely
Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

10. Nuorison suosima alue Nuoriso viihtyy alueella, valitetavasti erityisesti viikonloppujen aikana. Oluttölkkejä ja 

tumppeja on runsaasti. Tuolle ei kai voi mitään muuta kuin siistiä jäljet. Kukkulalla 

oleva rakkauden paviljonki on usein myös sotkettu. 

Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

10. Nuorison suosima alue Skeittipuiston valmistumista odotetaan kovasti! Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

10. Nuorison suosima alue Nuoriso viihtyi kun alueella oli vielä ehjät skeittirampit ja koris telineet. Rakennetaan 

uudet rampit betonista ja vahvemmat koristelineet.

Positiivinen Vahvuuksia
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KONTULAN 

KELKKAPUISTO

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskia heitelty polun keskelle. Negatiivinen Epäkohtia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskia kertynyt liikaa. Negatiivinen Epäkohtia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskia Negatiivinen Epäkohtia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Polun penkille kertynyt autojen renkaita. Negatiivinen Epäkohtia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskia ja autojen osia sekä renkaita roskattu luontoon. Negatiivinen Epäkohtia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Auton osia ja renkaita. Negatiivinen Epäkohtia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Auton renkaita ja muuta tavaraa luontoon mennyt törkeästi. Negatiivinen Epäkohtia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Tuhoja tehty puiston penkille. Negatiivinen Epäkohtia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

13. Meluisa ja rauhaton paikka Mopoilijoita puistossa Negatiivinen Epäkohtia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

autoja vähän väliä alueella missä skeittirampit? mihin käyttöön nyt tarkoitettu? Turvaton Epäkohtia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Polun penkki on todella pahasti murskaantunut ja vaurioitunut eli tuhoja tehty. Turvaton Epäkohtia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

15. Heikko näkyvyys reitin varrella Kelkkapuistoa ympäröivät polut alkavat olla runsaan kasvillisuuden takia pelottavat 

iltaisin kulkea. Risukkoa harventamalla Kelkkapuiston ja Porttitien varteen saisi upean 
koivukujan. Lisäksi kunnostamalla Kelkkapuiston ja Porttitien väliin jäävän ojan ja 

lisäämällä penkkejä ojan varrelle, siitä saisi upean virkistäytymispaikan. Lisäksi Porttitien 

toinen puoli (talojen väliin jäävä alue) kaipaisi kipeästi harvennusta. Alueesta saisi 

viihtyisän kun puustoa harvennettaisiin. 

Negatiivinen Epäkohtia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Kommentti ei koske nimenomaan vain tätä paikkaa. On hienoa, että käveluteitten 

varteen on asetettu säätä, kulutusta ja ilkivaltaa kestäviä penkkejä ja istuimia. Penkin 

viereen tarvittaisiin kuitenkin roskis, koska usein penkille pysähdytään nauttimaan 

jotain. Kun ei ole roskista, kaikki jätteet heitetään maahan. Siis penkkien viereen 

roskikset.

Negatiivinen Epäkohtia
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KONTULAN 

KELKKAPUISTO

16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Skeitti puisto purettu ilkivallan johdosta, rakennetaan uusi betonista. Negatiivinen Epäkohtia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Tielle kertyy monesti suuri lätäkkö jota ei voi muuten kiertää kuin menemällä metsän 

läpi.   Tämä siis ennen nousua kelkkapuistoon, ison puun vieressä ennen risteystä johon 

vedettiin juuri uusi sadevesi? Viemäröinti

Negatiivinen Epäkohtia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Näiden kahden välissä se lätäkkö.  Nousussa puistoon monesti vesi syö urat tiehen ja 

osa tiestä puuttuu. On korjattu yleensä kohtuu ripeästi
Negatiivinen Epäkohtia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

2. Hieno, viihtyisä viheralue Lähin metsä, vaihtelevaa maastoa. Lapseni suosikki seikkailupaikka Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

2. Hieno, viihtyisä viheralue Kelkkapuisto on mukava ulkoilu alue kesällä ja hyvä pulkkamäenlasku paikka talvella. 

Puiston koirapuistossa on tarpeaksi korkea aita, että ketterätkin koirat voivat huoletta 

juosta siellä.

Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

2. Hieno, viihtyisä viheralue kiva viheralue Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

2. Hieno, viihtyisä viheralue Tosi kiva ja ihanan avara puisto! Hyvät koirapuistot! Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

20. Kunnostusta kaipaava viheralue Aikanaan kaadetut puunrungot ja kaatuneet puut vielä lojumassa Negatiivinen Toimenpiteet

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Kelkkapuiston ja Porttitien varressa on oja, jonka kunnostamisella siitä saisi upean 

paikan istuskella puron äärellä. Puita karsimalla siitä saisi upean kävelykujan.
Neutraali Toimenpiteet

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Porttitien ja Kontulan kelkkatien välissä on pätkä ojaa, joka ei ole mikään mukava näky. 

Sitä voisi vähän avata ja siivota, jopa kivetä niitä reunoja. Roskiakin se kerää kun on niin 

huonon näköinen.

Neutraali Toimenpiteet

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

puro on putkitettuna tässä pitkän matkaa. Miksei sitä avata osaksi puistoa? Neutraali Toimenpiteet

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Harvoja avoimia nurmikoita alueella Neutraali Toimenpiteet

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Alueella todella vähän roska-astioita. Neutraali Toimenpiteet

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Roska-astioita ja penkkejä voisi olla enemmän. Neutraali Toimenpiteet
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KONTULAN 

KELKKAPUISTO

27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Tässä oli vuosi sitten nopeustaulumittari km/h, joka sitten otettiin pois käytöstä. 

Toivoisin, että se asennettaisiin uudelleen, joka mittaa km/h nopeuden, että paljonko 

saa tiellä ajaa sallittuun rajaan saakka ja sen huomaa väristä vihreästä (sallittu raja), 

keltaisesta (sallitun ja kielletyn rajalta) ja punaisesta (kielletty raja).

Neutraali Toimenpiteet

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Kontulan kelkkapuiston metsää voisi siivota. Lahoja puita puoliksi katkenneina on 

pitkin pituuttaan maassa.

Negatiivinen Toimenpiteet

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Aikamoinen pusikko! Negatiivinen Toimenpiteet

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Myös tämä on lenkkini varrella. Siellä on koristelineet, joihin heittelemme koreja, pallo 

mukana usein. 

Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

4. Hieno maisema tai näkymä Hienot näkymät koko puiston yli. Mäenlaskun ehdoton #1 paikka! Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

4. Hieno maisema tai näkymä mäen päältä mukavat näkymät ja erikoinen monumentti.Ei saa rakentaa käärmetaloja 

täyteen tienviertä
Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

4. Hieno maisema tai näkymä Ylhäältä kukkulalta muvat näkymät Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

4. Hieno maisema tai näkymä Kukkulalta hienot näkämät Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Rauhallinen metsä, koirakin viihtyy myytiä ja jäniksiä jäljestäessä Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

6. Historiallisesti merkittävä paikka Tämän alueen vallihaudat ovat historiallisesti tärkeitä. Ikävä kyllä, monet niistä ovat jo 

tuhottu.

Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi hieno alue, kesäisin voisi olla kukkia alueella Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

8. Alue, jossa ulkoilen eniten Avara puisto jossa monesti törmää tuttuihin. Sopiva yhdistelmä metsää ja puistoa.  

Ulkokuntoiluvälineet aamuisin (klo 6) monesti vanhemman väen käyössä.  Kaksi 

suosittua koirapuistoa, toisessa vakiotapaaminen joka päivä illalla.  Upeat tilat 

kelkkailuun, pyöräilyyn, leijan lennätylseen, frisbeen heittelyyn.  Kesäisin koriskentät 

suositut.

Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

8. Alue, jossa ulkoilen eniten Koirapuistot jossa vakiotapaaminen klo 17-18 joka päivä lähialueen porukan kesken Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kelkkapuiston maasto ja polut sopivat hyvin lenkkeilyyn. Positiivinen Vahvuuksia
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KONTULAN 

KELKKAPUISTO

8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kelkkapuisto on hyvä lenkkipaikka, mutta puiston ympärystä alkaa olla liian tiheä 

iltaisin puistossa liikkua. Tiheä pusikko lisää turvattomuuden tunnetta, joten 

harvennushakkuut olisi paikallaan. Varsinkin Kelkkapuiston ja Porttitien väliin jäävä 

alue kaipaisi harvennusta. Porttitien puolelle saisi Kelkkapuiston vierustaa pitkin upean 
koivukujan, jos risukkoa raivattaisiin ja oja kunnostettaisiin. Tämä "koivubulevardi" 

toimisi kaikkien asukkaiden virkistäytymispaikkana ja alue näyttäisi viihtyisältä 

asuinalueelta. Nyt tällä hetkellä koko Porttitie ja sen vierustat näyttävät epäsiistiltä ja 

puustoa on aivan liikaa. Lisäksi Porttitien ja talojen väliin jäävä puoli on raivausta vailla. 

Puustoa raivaamalla alueesta tulisi viihtyisä lenkkipaikka kaikille alueen asukkaille. 

Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

8. Alue, jossa ulkoilen eniten Asun Porttikujalla. Ulkoilen paljon Kontulan kelkkapuistossa koiran kanssa. Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

8. Alue, jossa ulkoilen eniten Mukava ulkoilualue, hyviä risteileviä polkuja. Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

8. Alue, jossa ulkoilen eniten Täällä voisi olla enemmän toiminnallisuutta, ennen oli pieni luistinratakin talvella Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

9. Lasten suosikkipaikka Aamuisin klo 6 monesti vanhempaa väkeä jumppaamassa ulkoiluvälineillä. Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

9. Lasten suosikkipaikka Alue on hyvien kulkuyhteyksien päässä, ja tarpeeksi iso. Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

9. Lasten suosikkipaikka Pulkkamäet Positiivinen Vahvuuksia

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

9. Lasten suosikkipaikka Hyvät pulkka mäet. Positiivinen Vahvuuksia

Kontulan liikuntapuisto 10. Nuorison suosima alue Nuorisolle toimintaa Positiivinen Vahvuuksia

Kontulan liikuntapuisto 10. Nuorison suosima alue Nuorille, lapsille ja aikuisille hyvät harrastuspaikat. Positiivinen Vahvuuksia

Kontulan liikuntapuisto 10. Nuorison suosima alue Hienosti uusittu urheilualue nuorille, hyvät tenniskentät. Positiivinen Vahvuuksia

Kontulan liikuntapuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Erityisesti kuntoilualue on roskainen.  Muualta tulleet heittelevät estotta roskat 

maahan, vaikka roskis on vieressä. Kotoutumisen ohjausta tarvitaan tässäkin.
Negatiivinen Epäkohtia

Kontulan liikuntapuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Alue kaipaisi siivoamista, polulla kaatuneita puita ja muutoinkin epäsiisti. Negatiivinen Epäkohtia
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Kontulan liikuntapuisto 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Tämä kysely on harvinaisen hankala - terveisiä suunnittelijalle. Jos olette pyrkineet 

saamaan mahdollisimman vähän palautetta olette onnistuneet siinö
Negatiivinen Epäkohtia

Kontulan liikuntapuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kuntoiluvälineiden alue on mukava, joskin sekin kokee runsaasti ilkivaltaa. Ja usein 

muunmaalaiset käyttävät laitteita istumapaikkoina... Voisiko laittaa valvontakameroita 

ilkivallan ehkäisyyn?

Positiivinen Vahvuuksia

Kontulan liikuntapuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Talviliikuntapaikkana helmi. Positiivinen Vahvuuksia

Kontulan liikuntapuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Alueella erittäin huonokuntoinen puusto, olisi hyvä siistiä ja korjata polulle lahonneet 

puut pois.  Polkua käytetään kulkemiseen kentältä asuinalueelle. Viereisellä kentällä on 

usein jalkapalloturnauksia ja alueelta haetaan sinne lentäneitä palloja. 

Positiivinen Vahvuuksia

Kontulan liikuntapuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Erittäin upea ja monipuolinen urheilupaikka, Idän helmi! Positiivinen Vahvuuksia

Kontulan liikuntapuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvin toimiva urheilupaikka Positiivinen Vahvuuksia

Kontulan liikuntapuisto 9. Lasten suosikkipaikka Sekä lapset että nuoret hengailevat liikunta-aktiviteettien parissa. Positiivinen Vahvuuksia

Kontulankaaren 

puistokaista

4. Hieno maisema tai näkymä Hieno kukkasipulipenkki. Positiivinen Vahvuuksia

KONTULANREUNA 2. Hieno, viihtyisä viheralue Hyvä koirapuisto, korkea aita, kasvillisuutta ja tilaa juosta. Positiivinen Vahvuuksia

KONTULANREUNA 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Aina roskainen, kaadettuja puita ei ole viety pois, kukaan ei poista roskia. Negatiivinen Toimenpiteet

Kontulantien puistokaista 12. Epäsiisti ja roskainen paikka 12 puuta liian lähellä kiveä Negatiivinen Epäkohtia

Kontulantien puistokaista 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Varsinkin pimeällä, ilta-& yöaikaan alikulkutunneli mahdollistaa fyysisen pahoinpitelyn 

mahdollisuuden

Turvaton Epäkohtia

Kontulantien puistokaista 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Kävely/pyöräily reittiä ei ole esim. erotettu toisistaan maalauksella asfaltissa. Vauhdilla 

liikkuvat pyöräilijät saattavat törmätä jalankulkijoihin. Sama pätee osittain muihinkin 

alueen kävely/pyöräily reitteihin.

Turvaton Epäkohtia

Kontulantien puistokaista 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä liian tiheä metsä. Negatiivinen Toimenpiteet

Kontulantien puistokaista 6. Historiallisesti merkittävä paikka Suuri siirtokivilohkare, jossa Kontulan peruskirja muurattu sisään v. 1964. Positiivinen Vahvuuksia

Kontulantien 
suojavyöhyke

10. Nuorison suosima alue Rekipellonpuistossa on kesäisin paljon auringonottajia. Puiston taideteos Omfalomiini, 

jonka pitäisi soittaa musiikkia, on ollut pitkän rikki.
Positiivinen Vahvuuksia

Kontulantien 
suojavyöhyke

15. Heikko näkyvyys reitin varrella Metroradan vartta kulkeva ulkoilureitti on toiselta puolelta pensaiden ja toiselta 
puolelta aidan reunustama. Pitkä pelottava käytävä etenkin iltaisin, kun joutuu 

kävelemään ostarin yöbussipysäkiltä Vesalaan päin.

Negatiivinen Epäkohtia
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Kontulantien 
suojavyöhyke

16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Puiston nähtävyys, aurinkoisella säällä soiva Omfalomiini on rikki. Negatiivinen Epäkohtia

Kontulantien 
suojavyöhyke

20. Kunnostusta kaipaava viheralue Kontulantien pientareet huonokuntoiset. Niistä voisi saada kunnostettuna jopa 

bulevardimaiset!

Negatiivinen Toimenpiteet

Kontulantien 
suojavyöhyke

27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Roskapönttö juuri sillankorvaan, jotta kaupasta tulijat voisi heittää roskansa siihen eikä 

maahan.

Neutraali Toimenpiteet

Kontulantien 
suojavyöhyke

28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Helsingin vanhin mänty on tässä! Neutraali Toimenpiteet

Kontulantien 
suojavyöhyke

3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Veaalan mänty, ehkä helsingin vanhin puu. Antaisisi ympäröivän puiston siivouksen Positiivinen Vahvuuksia

Kontulantien 
suojavyöhyke

6. Historiallisesti merkittävä paikka Vesalanmänty, Helsingin suurin puu. Valitettavasti metsä ympäriltä on pöheikköä ja 

mänty on vaikea löytää, jos ei tiedä, mitä etsii.
Positiivinen Vahvuuksia

KOSKENHAANPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä parasta Kontulaa Positiivinen Vahvuuksia

KOSKENHAANPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Monet eivät huomaa kerrostalon taakse jäävää hienoa kalliota, joka on yksi Kontulan 

korkeimpia paikkoja.

Positiivinen Vahvuuksia

KOSKENHAANPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Hienot kalliot. Positiivinen Vahvuuksia

KOSKENHAANPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Kävelytie joka johtaa Vesalanpuistosta lampipuistolle päin on kesäisin kaunis, 

rauhallinen ja suojaisa.

Positiivinen Vahvuuksia

KOSKENHAANPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Tämä on mukavan näköinen pieni puisto. Positiivinen Vahvuuksia

KOSKENHAANPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Hienot kalliot, kaipaisi siistimistä roskista. Positiivinen Vahvuuksia

Kostinkallio 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Käyn kontulan ostarilla vain pakosta. Negatiivinen Epäkohtia

Kostinkallio 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Juopporemmit roskaavat. Negatiivinen Epäkohtia

Kostinkallio 12. Epäsiisti ja roskainen paikka yhä lisääntyvät kaljoittelijamäärät kalliolla kun lämpimämmät ilmat. Eikö vihdoin voisi 

tehdä jotain?
Negatiivinen Epäkohtia

Kostinkallio 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Juoppola ja kaikenlaisen "myynnin" kohta. Negatiivinen Epäkohtia

Kostinkallio 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Tupakoitsijat sisälle kuppiloihin Negatiivinen Epäkohtia

Kostinkallio 13. Meluisa ja rauhaton paikka Viina kerää nautiskelijat ja niiden mukana "myyjät", tuotetta aina tarjolla, ei tarvitse (kun 

ei jaksa) edes liikkua itse noutamaan.

Negatiivinen Epäkohtia

Kostinkallio 13. Meluisa ja rauhaton paikka epämääräitä jengiä Negatiivinen Epäkohtia

Kostinkallio 13. Meluisa ja rauhaton paikka Tässä pyörii epämääräistä jengiä, varsinkin lämpimillä säillä. Toivottavasti muutostyöt ja 

alueen parannus alkanee pian.

Negatiivinen Epäkohtia

Kostinkallio 13. Meluisa ja rauhaton paikka Juopottelua, huumeiden käyttöä, lapsia mukana. Siistittävä virkistyskäyttöön. Negatiivinen Epäkohtia

Kostinkallio 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Turvaton paikka: päihteiden käyttäjiä ja myyjiä. Turvaton Epäkohtia
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Kostinkallio 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Tuvatonta, paikka, missä liikkuu epämääräinen porukka, aina täynnä. Turvaton Epäkohtia

Kostinkallio 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Kostinkalliolla kokoontuu huumeporukka, ihan tavallisten ohikulkijoiden silmien alla 
käydään kauppaa, ryypätään ja poltellaan pilveä.

Turvaton Epäkohtia

Kostinkallio 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Pyörä teline aivan poskettoman huonossa kunnossa Negatiivinen Epäkohtia

Kostinkallio 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Tässä metroradan kävelytiellä lähellä ostoskeskusta/uimahallilta suoraan alas. Mäeltä 

valuvat kaikki sulanut lumi isoksi vesilätäköksi joka ikinen talvi. Ei jää kun 20 cm 

kaistale, josta voi kävellä ohi jalat kastumatta.

Negatiivinen Epäkohtia

KOTIKONNUNPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Maanalaisten roskisastioiden tyhjentäminen takkuaa pahasti. Negatiivinen Epäkohtia

KOTIKONNUNPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Kun urheilupuistosta lähtee vanhustentalon kulmalta kohti Kotikonnuntietä niin siinä 

on aika ihana hiljainen polku. Samalla voi ihastella vanhustentalon pihalla olevia 

kanoja!

Positiivinen Vahvuuksia

KOTIKONNUNPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Vesalan liikuntapuiston ympäri on mukava kävellä, koska se kunnostettiin ja 

lähiympäristöön istutettiin uusia ja erilaisia kasveja kuin normaalisti (esim.katsura).
Positiivinen Vahvuuksia

Kotikonnuntien puistikko 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Kilpolankujan tietä voisi jatkaa liikenne ympyrään saakka.  Ainakin kävelytie olisi hyvä 

olla.  Kaikki Vesalan alueen ihmiset kulkevat tästä oli sitten kesä tai talvi.  
Negatiivinen Epäkohtia

KUKKANIITYNPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskainen ja hoitamaton kävelytie. Negatiivinen Epäkohtia

KUKKANIITYNPUISTO 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Roska-astia Neutraali Toimenpiteet

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

10. Nuorison suosima alue Koulun käyttämä ulkoilu- ja liikunta-alue. Sen kautta kulkevat myös alueen asukkaat. Positiivinen Vahvuuksia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Voisiko ko puistoksi merkitylle alueelle tehdä esim ulkoilutien (kuten Puotilan 

Urheilukentän luona) ? Nyt "puistoa" ei ole siivottu vuosiin, nytkin Vanhanlinnantien 

puolella on risukasa ollut koko kevään. Siistimällä aluetta sitä voisi käyttääkin asukkaat 

hyödyksi

Negatiivinen Epäkohtia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Melkoista grafiitti jälkeä on sotkettu urheilukentän seinille. Negatiivinen Epäkohtia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Tupakka pakettejakin levittäytynyt maahan. Negatiivinen Epäkohtia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskasäiliössä koirankakkapusseja ja säiliö grafiiteilla maalattu/ sotkettu. Negatiivinen Epäkohtia



Karttamerkintöjen avoimet kommentit
Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma asukaskysely 2017

sivu 49/113

Puiston nimi Kysymys Kommentti Marker Tyyppi

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

2. Hieno, viihtyisä viheralue Lähin pienten lasten kanssa saavutettavissa oleva "metsä" hämähäkinseitteineen, 

kallioineen, marjapensaineen ja majanrakennusmahdollisuuksineen.

Positiivinen Vahvuuksia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

2. Hieno, viihtyisä viheralue Mukava rauhallinen metsäpolku Positiivinen Vahvuuksia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Koulun vierestä saa metsän puista voimaa ja luonnon raikkautta. Neutraali Toimenpiteet

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Hyvin tärkeä mikroilmaston kannalta. Neutraali Toimenpiteet

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Mikroilmastossa tarvitaan vihreää luonnon virkistystä. Neutraali Toimenpiteet

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Tonttimme ympäristön isot ja vanhat koivut varjostavat pihaamme tosi paljon 

(nurmikko vain sammalta). Heinikko rehoittaa, ajetaan vain kerran vuodessa, oksat ja 
risut jäävät mihin sattuvat putoamaan. Toiveemme: Koivujen harvennusta, metsien 

hoitoa ja puistoaueen hoitoa. Vertailkaa: Esim. Myllypuro-Kivikko alueen metsiin ja 

viheralueisiin.

Negatiivinen Toimenpiteet

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kaunis metsäinen kalliomaisema, erityisesti lapset viihtyvä. Myös sota-ajan rakennelmat 

varsin mielenkiintoisia.

Positiivinen Vahvuuksia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka ihana kukkula, pieni viheralue rakennetun alueen keskellä. Näitä pitää vaalia ja pitää 

hyvässä kunnossa. 
Positiivinen Vahvuuksia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Lähin pienten lasten kanssa saavutettavissa oleva paikka hämähäkinseitteineen, 

kallioineen, marjapensaineen, majanrakennusmahdollisuuksineen...

Positiivinen Vahvuuksia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Tämä kukkula luontoineen on tärkeä paikka säilyttää viheralueena kokonaisuudessaan.  

Ei siis lisää rakentamista tänne tai ympärille.
Positiivinen Vahvuuksia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

4. Hieno maisema tai näkymä Vanhan hyppyrimäen kohdalta hieno näkymä Myllypuroon. Positiivinen Vahvuuksia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Metro ja liikenne kuuluu ja koiranulkoiluttajia kujeskelee. Muuten hyvä ja ennen 

kaikkea saavutettavissa oleva paikka pysähtyä hetkeksi rauhoittumaan tai 

jumppaamaan luonnon keskelle.

Positiivinen Vahvuuksia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

6. Historiallisesti merkittävä paikka Sota-ajan jäljet näkyvillä. Positiivinen Vahvuuksia
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KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

8. Alue, jossa ulkoilen eniten Ulkoilun ja kävelulenkkien kannalta tärkeä mäki, kauas näkeminen hahmottaa 

maisemaa. Alue on tärkeä myös koirien ulkoiluttamisen kannalta. Alueen vanhat 

kaivannot inspiroivat isompia lapsia leikkeihin.

Positiivinen Vahvuuksia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

8. Alue, jossa ulkoilen eniten Tärkeä pikkupala luontoa rakennetun ympäristön keskellä! Positiivinen Vahvuuksia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

8. Alue, jossa ulkoilen eniten Täällä saa aina omaa rauhaa ja näkee koskematonta luontoa Positiivinen Vahvuuksia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

9. Lasten suosikkipaikka Päiväkodin lapset tekevät metsäretkiä alueelle. Positiivinen Vahvuuksia

Kurkimäen liikuntapuisto 10. Nuorison suosima alue Luistelukenttä, tenniskenttä. Positiivinen Vahvuuksia

Kurkimäen liikuntapuisto 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Nuoriso viettää aikaa. Turvaton Epäkohtia

Kurkimäen liikuntapuisto 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Täälläkin kaadetut rungot olleet pitkään maassa ja osittain jo lahonneet Negatiivinen Toimenpiteet

Kurkimäen liikuntapuisto 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Ei tämä kai niitty tai peltoalue ole, mutta toivon säilyvän liikuntapuistona maailman 

tappiin asti (tai kunnes Kontulan neliöhinnat ylittävät 4000€).

Neutraali Toimenpiteet

Kurkimäen liikuntapuisto 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Voisiko tänne tehdä sellaisen Kontulan kentän vieressä olevan aikuisten ulkokuntosalin 

tyyppisen paikan? Enemmän laitteita kuin yhdessä kohdassa Kivikon ulkoilupuistoa. 

Kivikosta ja Kurkimäestä puuttuu nyt sellainen kuin Kontulassa ja esim. Pukinmäessä. 

Maatrampoliini olisi myös kiva.

Neutraali Toimenpiteet

Kurkimäen liikuntapuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Tennistä, korista, rullalätkää, luistelua, jääkiekkoa. Mahtava urheilualue! Positiivinen Vahvuuksia

Kurkimäenpuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Tämä metsikkö on kuin kaatopaikka. Se on todella roskainen. Negatiivinen Epäkohtia

Kurkimäenpuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Täällä olisi kiva viettää aikaa, mutta puisto ei ole niin siisti ja roskaton kuin Mäntykukan 

puisto. 

Negatiivinen Epäkohtia

Kurkimäenpuisto 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Tällä alueella on iltaisin heikko valaistus ja siksi koen tuon puistoalueen turvattomana. Turvaton Epäkohtia

Kurkimäenpuisto 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Tähän kerääntyy keväällä vettä, mutta paikka on metsikköä Negatiivinen Epäkohtia

Kurkimäenpuisto 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Tämä metsikkö kaipaa kasvojen kohotusta. Saisiko siitä viihtyisän keitaan ja roskat pois? 

Voisiko nykyinen ns. suo korvaantua kivalla lammella, jonka ympäristössä kaisloja, 

kukkaistutuksia, penkkejä??

Negatiivinen Toimenpiteet
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Kurkimäenpuisto 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Täällä voisi solista puro. Neutraali Toimenpiteet

Kurkimäenpuisto 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

Suo voitaisiin muuttaa lammeksi jonka ympäristöä avattaisiin. Neutraali Toimenpiteet

Kurkimäenpuisto 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Hoidon tarpeessa oleva metsikkö ellei sitä sitten ole jo kaavoitettu asunnoille, mikä olisi 

myös hyvä vaihtoehto. Eipähän olisi roskia.
Negatiivinen Toimenpiteet

Kurkimäenpuisto 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Tämä metsä on hoidon tarpeessa. Siitä pitäisi tehdä viihtyisä lampipuisto. Negatiivinen Toimenpiteet
Kurkimäenpuisto 4. Hieno maisema tai näkymä Vanhat vallihaudat tuovat omaa ilmettä paikkaan. Positiivinen Vahvuuksia
Kurkimäenpuisto 6. Historiallisesti merkittävä paikka Täällä on paljon juoksuhautoja, joiden yli on rakennettu siltoja. Positiivinen Vahvuuksia
Kurkimäenpuisto 6. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhoja linnoituksia. Positiivinen Vahvuuksia
Kurkimäenpuisto 6. Historiallisesti merkittävä paikka Juoksuhaudat ympäristöineen kaipaisivat opastaulua menneisyydestä ja puskien  

poistoa ja vallihautojen siistimistä. Tästä saisi upean retkeilykohteen perheille.
Positiivinen Vahvuuksia

Kurkimäenpuisto 9. Lasten suosikkipaikka Kiva leikkipuisto, kesällä uimamahdollisuus. Positiivinen Vahvuuksia

KURKISUONPUISTO 11. Vanhusten suosima alue Kurkinen puisto, kiva rauhallinen Positiivinen Vahvuuksia

KURKISUONPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskia siellä täällä. Negatiivinen Epäkohtia

KURKISUONPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskainen pläntti. Siihen voisi rakentaa kohtuuhintaisen kerrostalon. Menisi maatilkku 

parempaan käyttöön.
Negatiivinen Epäkohtia

KURKISUONPUISTO 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Luonnon penkillä nuorisoa juomassa kaljaa. Turvaton Epäkohtia

KURKISUONPUISTO 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Huono valaistus ja aika isot kuuset. Saisiko sinne lisää lehtipuita? Miksi kuusia nyt niin 

paljon vain rivissä?
Negatiivinen Epäkohtia

LAAKAVUORENTIE 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Laakavuoren kalliot täynnä lasinsirpaleita ja käytettyjä ruiskuja ja neuloja Negatiivinen Epäkohtia

LAAKAVUORI 2. Hieno, viihtyisä viheralue Mukavasti toteutettu ,lähellä ,penkkejä voisi olla enemmän. Positiivinen Vahvuuksia

LAAKAVUORI 2. Hieno, viihtyisä viheralue Hieno tykkitie. Vähäisellä vihertyöllä alueesta saisi vielä siistimmän. Talvikäyttö ladut 

ym. hieno lisä.
Positiivinen Vahvuuksia

LAAKAVUORI 2. Hieno, viihtyisä viheralue * istutukset pienen mutta hyvin toimivan liikuntayksikön ympärillä * alku erittäin 

mielenkiintoiselle luonto/lenkkipolulle

Positiivinen Vahvuuksia

LAAKAVUORI 2. Hieno, viihtyisä viheralue Tässä kohdassa on hyvännäköinen puistoalue. Hyödynnetty myös ojaa tekemällä siltoja 

ym yli. Enemmänkin voisi olla ja avarammin.
Positiivinen Vahvuuksia

LAAKAVUORI 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Laakavuoren metsäalueelle penkkejä sekä roska-astioita. Taitaa olla vantaata mutta ei 

se asukasta estä.
Neutraali Toimenpiteet

LAAKAVUORI 6. Historiallisesti merkittävä paikka Nämä juoksuhaudat / suojat kertovat paljon Suomesta 100 vuotta sitten. Positiivinen Vahvuuksia

LAAKAVUORI 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Metsikkö. Positiivinen Vahvuuksia



Karttamerkintöjen avoimet kommentit
Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma asukaskysely 2017

sivu 52/113

Puiston nimi Kysymys Kommentti Marker Tyyppi

Leikkipuisto Kiikku 4. Hieno maisema tai näkymä Laittaisin Kivikon täyttömäen mutta sinne ei taida enää päästä kunnolla. Mutta juuri 

eilen tyttäreni sanoi tästä Kiikun ja Keinulaudantien väliin jäävästä kallioalueesta että 

"Katso äiti miten hieno maisema tässä on!" vaikka kyseessä ei ole rakennettu viheralue 

vaan luonnontilaan jätetty kallioalue talojen välissä.

Positiivinen Vahvuuksia

Leikkipuisto Kipinäpuisto 10. Nuorison suosima alue Kesäviikonloppuisin nuoriso kokoontuu amfiteatterille. Positiivinen Vahvuuksia

Leikkipuisto Kipinäpuisto 9. Lasten suosikkipaikka Lasten leikkipaikka Positiivinen Vahvuuksia

Leikkipuisto Kipinäpuisto 9. Lasten suosikkipaikka Kipinäpuistossa on lähistön parhaat leikkimislaitteet. Positiivinen Vahvuuksia

Leikkipuisto Kipinäpuisto 9. Lasten suosikkipaikka Kiva leikkipaikka. Positiivinen Vahvuuksia

Leikkipuisto Kipinäpuisto 9. Lasten suosikkipaikka Kipinäpuisto on helmi, joskin siellä tulisi näkyvyyden yli puiston olla parempi. Nyt 

nimittäin on niin, että lapset helposti häviävät puskien taakse. Siisti alue. Kallio vieressä 

hieno.

Positiivinen Vahvuuksia

Leikkipuisto Kipinäpuisto 9. Lasten suosikkipaikka Mukava leikkipuisto, jossa erilaisia välineitä. Maatrampoliini tosin voisi olla vielä lisänä 

samoin kuin köysirata. Kallioille voisi viritellä köysisillan kuten Myllypuron Myllynsiiven 

lähellä. 

Positiivinen Vahvuuksia

Leikkipuisto Kurkimäki 9. Lasten suosikkipaikka Leikkipuistossa saisi olla hieman enemmän leikki paikkoja/telineitä Positiivinen Vahvuuksia
Leikkipuisto Kurkimäki 9. Lasten suosikkipaikka Kurkimäen leikkipuisto on "Kipsun" ohella lasten suosikki kohde. Siellä tosin saisi olla 

hieman enemmän leikkivälineitä. Allas on kesäisin tosi hieno.
Positiivinen Vahvuuksia

Leikkipuisto Lampi 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Muuten ihanassa leikkipuistossa paljon roskaa ja rikki olevia kalusteita. Negatiivinen Epäkohtia

Leikkipuisto Lampi 13. Meluisa ja rauhaton paikka Lampipuiston kahluualtaan takana oleville penkeille ja pöydille keräätyyn 

viikonloppuisin kummallista porukkaa kaljoittelemaan ja välillä täältä löytyy 

huumepulloja.

Negatiivinen Epäkohtia

Leikkipuisto Lampi 2. Hieno, viihtyisä viheralue Lampipuisto on todella kaunis alppiruusuineen. Se on päässyt hieman ränsistymään ja 

joskus siellä on häiriötä mutta harvoin. Lapsille mahdollisuus leikkiä monipuolisesti, 

koiranulkoilutukseen hyvä. Kaipaa kunnostusta kyllä,

Positiivinen Vahvuuksia

Leikkipuisto Lampi 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Tämä on kiva paikka, nyt vain lisää leikkipisteitä tänne yms. Puro ollut aika sotkuisessa 

kunnossa

Negatiivinen Toimenpiteet

Leikkipuisto Lampi 9. Lasten suosikkipaikka Jos leikkipuistoa pidettäisiin paremmassa kunnossa niin paikka olisi täydellinen. Positiivinen Vahvuuksia

Leikkipuisto Lampi 9. Lasten suosikkipaikka Lasten leikkipuisto. Positiivinen Vahvuuksia
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Leikkipuisto Lampi 9. Lasten suosikkipaikka Lasten suosikkipuisto leikkimiseen. Keinut ilahduttavat aina. Positiivinen Vahvuuksia

Leikkipuisto Lampi 9. Lasten suosikkipaikka Jos tämä alue on Lampipuisto, mikä ei käy kartasta selvästi ilmi, niin siihen 

kommentoisin seuraavaa: alueella on runsaasti maahanmuuttotaustaisia lapsia. He 
ovat jääneet kaipaamaan poistettuja kerhotiloja ja kesäruokailua. Samaten puistossa 

oleva vesiallas oli erittäin suosittu. Miten on mahdollista, että vuokrataloja vain alueelle 

lisätään ja asukasaines on entistäkin etnisempää, että asiaa ei saada kiireellistä 

korjausta. 

Positiivinen Vahvuuksia

Leikkipuisto Mellunmäki 10. Nuorison suosima alue Ainakin ilkivallan osalta. Ei kovin positiivinen asia. Positiivinen Vahvuuksia

Leikkipuisto Mellunmäki 9. Lasten suosikkipaikka Mellunmäen leikkipuisto on hieno, suosittu ja suojaisa leikkipuisto. Kaupungin tulisi 

kunnostaa nopeammin rikkinäiset leikkivälineet (nyt mm. yli talven korjaustelineiden 

ympäröiminä), jotta rikkinäisyys ei aiheuttaisi ilkivaltaa ja epäsiisteyttä puistoon.

Positiivinen Vahvuuksia

Leikkipuisto Mellunmäki 9. Lasten suosikkipaikka Lapsille paljon tekemistä ja pelialueita ulkopeleihin. Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Monta, monta vuotta on ollut maaperällä hautuneena auton osia ja ei ole korjattu pois 

metsästä.
Negatiivinen Epäkohtia

LINNANHERRANPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Koko puisto Negatiivinen Epäkohtia

LINNANHERRANPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Putkeen tussilla kirjoiteltu. Negatiivinen Epäkohtia

LINNANHERRANPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Kasvavalle pienelle puulle on käynyt aika erikoisesti. Hiilellä palanut ympäriinsä. Negatiivinen Epäkohtia

LINNANHERRANPUISTO 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Linnanherranpuisto. Alueella viime vuosina nuoriso pelannut sotapelejä 

muovikuulapyssyillä säännöllisesti laittomasti keskellä asuinaluetta.Asiasta ilmoitettu 

poliisille ja lähin sallittu paikka on Vuosaaressa. Nuoriso roskaa ja metelöi, häiritsee 

asukkaita. mm.postilaatikoita potkittu, kukkaruukkuja viety, aitoja töhritty.Puistosta 

löytyy tyhjiä, reikäisiä muovipulloja-käytetty kait huumeisiin.Siellä ajellaan myös 

mopoilla keskellä metsää.

Turvaton Epäkohtia

LINNANHERRANPUISTO 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

valaistusta, jotta uskallan talvellakin liikkua Turvaton Epäkohtia

LINNANHERRANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue hyvä että jossain vielä pientä metsääkin jäljellä Positiivinen Vahvuuksia
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LINNANHERRANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Erittäin upea metsä, jossa kävelytie. Vallihautoja, paljon kalliota ja erittäin kaunis 

paikka.

Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Pala (lähes) maalaismaisemaa, yleensä lämpimämpää kuin muualla lähitienoolla, 

silmää hivelevät niityt ja sen mukainen linnusto.
Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia roska-astia, kiitos Neutraali Toimenpiteet

LINNANHERRANPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä
Linnanherranpuisto, puistossa jo tehty viime aikoina laajalti puiden harvennusta.Siihen 

ei tarvetta .

Neutraali Toimenpiteet

LINNANHERRANPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

metsä ja kalliot hyvä säilyttää juuri näin Neutraali Toimenpiteet

LINNANHERRANPUISTO 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Vetinen pusikko Negatiivinen Toimenpiteet

LINNANHERRANPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Linnanherrantieltä Riskutielle ulottuva metsäalue ja kävelytie muodostavat tarpeellisen 

ulkoilureitin.

Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka säästäkää metsiä, ei tehdä kaikista raivattuja puistoja Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Ihanat kalliot, metsää ja linnunlaulua. Saisiko tämän alueen läpikulkureitille vielä 

valaistuksen, niin uskaltaisi talvellakin tulla tänne?
Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Linnanherranpuiston kalliolta näkyy laajalti ympäristöön. Alue itsessään vaihtelevaa 

metsäistä maastoa ja kasvillisuutta.
Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Rauhallinen metsä Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Linnanherranpuisto.Tärkeä alueen eläimistölle ja linnuille. Alueella sijaitsee 

1.Maailmansodan aikaisia juoksuhautoja ja kaivantoja.Lisäksi alueelle pudotettiin sodan 

aikaan pommeja ev.luutnantti Jokipaltio sai näin venäläiset pudottamaan pommit 

ennen Helsingin keskustaa.Kuopat vielä näkyvissä.Puistoon oliisi saatava infotaulut 

asiasta.

Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Vallihautoja Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Vallihautoja Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Upeat kalliot Positiivinen Vahvuuksia
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LINNANHERRANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Linnanherranpuisto. Tärkeä happea tuottava metsä-alue.Vaimentaa Itäväylältä 

kantautuvaa liikenteen melua merkittävästi. Alueen luonto-arvot säilytettävä!
Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Joka päivä tästä nautitaan. Mustikat, kalliot, kielot, polut. Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hienot kalliot lähellä kotia Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvä ulkoilureitti! Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kaunista mänty-ja kuusimetsää, 1916-1917 vuosilta juoksuhautoja sekä erilaisia 

rakennelmien jäänteitä, upeaa jäkälä- ja sammalaluetta. Mahtavaa kivikkoa. 

Toivottavasti säilyy jatkossakin samanlaisena rauhan tyyssijana...:)

Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 
(ITÄ)

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Muovisilppua ja roskaa kertyy. Negatiivinen Epäkohtia

Linnanpellonpuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka osa puistoalueesta on jo tehty uudeksi, mutta loppuosa ojasta on vielä siivoamatta. ojan 

reunat tarvitsisivat siistimistä
Negatiivinen Epäkohtia

Linnanpellonpuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Täysin hoitamaton alue Negatiivinen Epäkohtia

Linnanpellonpuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Koko alue Negatiivinen Epäkohtia

Linnanpellonpuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Muoviroskaa ja sameaa vettä. Negatiivinen Epäkohtia

Linnanpellonpuisto 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Muovisilppua ja myrkyn vihreää vettä. Turvaton Epäkohtia

Linnanpellonpuisto 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Salaojitus huonosti tehty hiekkatie syksyllä veden vallassa ja talvella jäinen Negatiivinen Epäkohtia

Linnanpellonpuisto 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Olen useampaan kertaan ilmoittanut rakennusvirastolle keväällä ja syksyllä kävelyteille 

kertyvästä vedestä, jota suurina lätäköinä on mahdoton edes kiertää.
Negatiivinen Epäkohtia

Linnanpellonpuisto 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Laajoja vesilätäköitä, talvisin paljon jäätä ja kulkeminen on vaarallista & hankalaa. Negatiivinen Epäkohtia

Linnanpellonpuisto 2. Hieno, viihtyisä viheralue todella hyvät ulkoilumahdollisuudet myös koiran kanssa liikkumiseen Positiivinen Vahvuuksia

Linnanpellonpuisto 2. Hieno, viihtyisä viheralue Avara puistokokonaisuus - ehkä tuulisuojaa leikkialueelle pitäisi saada. Hieno lampi 

perennoineen.

Positiivinen Vahvuuksia

Linnanpellonpuisto 2. Hieno, viihtyisä viheralue Tämä rakennettu puropaikka on minusta kaunis ja sopivan mielikuvituksellinen! Huom: 

veden valuminen ei toteudu optimaalisesti kun kulkuväylän rumpu on väärässä 

korossa.

Positiivinen Vahvuuksia
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Linnanpellonpuisto 2. Hieno, viihtyisä viheralue Ihana vesialue kukkineen ja kiviaskelmineen lammen yli. Kesällä lampeen kerääntyy 

ikävää levää, mutta muulloin kaunis. 
Positiivinen Vahvuuksia

Linnanpellonpuisto 2. Hieno, viihtyisä viheralue Alue on mielestäni tehty viihtyisäksi ja samaa voitaisiin jatkaa Mustapuron varrella. Positiivinen Vahvuuksia

Linnanpellonpuisto 20. Kunnostusta kaipaava viheralue ojan loppuosa on vielä siivoamatta Negatiivinen Toimenpiteet

Linnanpellonpuisto 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen
hieno Neutraali Toimenpiteet

Linnanpellonpuisto 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Tässä uudessa puistossa olisi kiva pysähtyä purolle Neutraali Toimenpiteet

Linnanpellonpuisto 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

kosken äärelle istuskelemaan =) Neutraali Toimenpiteet

Linnanpellonpuisto 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

jättibalsami valtaa kaiken tilan Neutraali Toimenpiteet

Linnanpellonpuisto 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

Näille vanhoille joutomaapelloille sopisi hienosti perinnemaisema esimerkiksi 

lampaiden laidunnuksen toimesta. Toisi viihtyisyyttä, avoimuutta, sekä lapsille iloa ja 

kasvatusta.

Neutraali Toimenpiteet

Linnanpellonpuisto 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Näkymät säilytettävä Neutraali Toimenpiteet

Linnanpellonpuisto 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Alue avarana. Neutraali Toimenpiteet

Linnanpellonpuisto 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Voisiko tähän puistoon saada kahvilan, kioskin tai ravintolan? Edes kesäkahvilakärry 

tms? Haluaisin nautiskella olohuonetyyliin jossain päin Mellunkylän puistoja.
Neutraali Toimenpiteet

Linnanpellonpuisto 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Jättäkää luonnontilaan. Neutraali Toimenpiteet

Linnanpellonpuisto 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Rikas linnusto, ei saa enää pirstoa. Neutraali Toimenpiteet

Linnanpellonpuisto 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Hoitoa Negatiivinen Toimenpiteet

Linnanpellonpuisto 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Täällä on kaatuneita puita yms. ollut jo reilun vuoden ajan. Negatiivinen Toimenpiteet

Linnanpellonpuisto 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Lintumetsä Positiivinen Vahvuuksia

Linnanpellonpuisto 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Linnut tarjoavat ilmaiskonsertteja. Positiivinen Vahvuuksia

Linnanpellonpuisto 4. Hieno maisema tai näkymä komea Positiivinen Vahvuuksia

Linnanpellonpuisto 4. Hieno maisema tai näkymä Tämä on hienosti tehty Positiivinen Vahvuuksia
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Linnanpellonpuisto 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Linnapellonpuisto kaunis alue metsineen ja peltoineen. Alueella pesii mm. kanahaukka. 
Luontoarvot säilytettävä ja inventoitava uhanalaiset  kasvi-ja eläinlajit. Helsingin 

kaupungin on noudatettava luonnonsuojelu- lakeja ja määräyksiä mm. EU-direktiivit!!!!!

Positiivinen Vahvuuksia

Linnanpellonpuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvät lenkkimaastot. Positiivinen Vahvuuksia

Linnanpellonpuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvä kävelytie luonnon helmassa. Talvella ladut. Alue kehittynyt viime aikoina kivasti. 

Mm. Kuntoilulaitteita.

Positiivinen Vahvuuksia

Linnanpellonpuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Lenkkeilen ja pyöräilen tätä väylää paljon Positiivinen Vahvuuksia

Linnanpellonpuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Ihana ulkoilureitti Positiivinen Vahvuuksia

Linnanpellonpuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kävelytien ympäristö todella epäsiisti ja ojat hoitamatta., vesi jää seisomaan ja nousee 

jopa kävelytielle
Positiivinen Vahvuuksia

Linnanpellonpuisto 9. Lasten suosikkipaikka riippukeinu, kaksin keinuttava keinulauta, se pyöritys juttu kans. Trampoliini ois kiva 

kans.

Positiivinen Vahvuuksia

Länsimäentien 

suojavihreytys

22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

sivuhaaran rannat kuluneet talven jäljeltä. ilmeisesti lapset rakastavat hyppiä 

sivuhaaran yli rantaniitylle.

Neutraali Toimenpiteet

Länsimäentien 

suojavihreytys

27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia penkki tai laituri alue kosteikon vesipintaa ihastelemaan. ylempänä kuuluu tienmelu, 

mutta alhaalla ei.

Neutraali Toimenpiteet

Länsimäentien 

suojavihreytys

3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka kaislikko, rantaniitty ja sorsat kiinnostavat lapsiamme. Voisiko tänne saada parempia 

rantapolkuja ja oleskelun laiturin/penkkejä?
Positiivinen Vahvuuksia

Mellunmäen asukaspuisto 10. Nuorison suosima alue Leikkipaikkoja, urheilukenttä ym. Pienellä panostuksella ko. kentästä saisi siistimmän. 

Ympäristön ehostus ja suojaverkko, maalit ym. Jos pallo menee maalin ohi niin 

metsästä haetaan. Alueen vieressä on käsittämätön omakotialue, joka ei sovi lainkaan 

alueen identiteettiin ympäristöön. Olisipa edes yhtenäinen ilme/ajatus. Hirsitalojen 

leveät kulmalaudat ovat suorastaan mauttomia, mikä järki niissä on kun puu muutoin 

olisi kaunis.

Positiivinen Vahvuuksia

Mellunmäen asukaspuisto 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Toivon, että tästä leikkipuisto-, urheilukenttä- ja asukaspuistoalueesta pidetään hyvää 

huolta ja se kunnostetaan. Tämä on henkireikä alueen lapsille, koululaisille ja nuorille.
Negatiivinen Toimenpiteet

Mellunmäen asukaspuisto 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Tässä olisi penkille hyvä paikka Neutraali Toimenpiteet

Mellunmäen asukaspuisto 9. Lasten suosikkipaikka Suosittu ja monipuolinen leikkipuisto ympäri vuoden Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

15. Heikko näkyvyys reitin varrella Tässä ryteikössä ja ympärillä olevassa metsässä olisi siistimisen ja karsimisen varaa Negatiivinen Epäkohtia
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MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

2. Hieno, viihtyisä viheralue Alueen keuhkot, viihtyisä viheralue yhdessä Vantaan kanssa. Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Puroa jo löytyy mutta kaipaa maisemointia Neutraali Toimenpiteet

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

Avara peltomaisema ihana katsella ja kokea eri vuodenajat Neutraali Toimenpiteet

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Itä-Helsingin ainoa jäljellä oleva peltomaisema Neutraali Toimenpiteet

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Mukavaa pelto- ja niittymaisemaa. Neutraali Toimenpiteet

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Koitan ulosteille roskis Neutraali Toimenpiteet

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Koirien ulosteille roskis Neutraali Toimenpiteet

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Kuntoiluun sopivat portaat olisivat erinomainen lisä tälle alueelle. Paljon kalliota ym 

mihin sellaiset voisi rakentaa.

Neutraali Toimenpiteet

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä
Annetaan luonnon olla rauhassa, toki voisi poistaa kuolleet puut Neutraali Toimenpiteet

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Mellunmäentien oikeanpuoleisten metsäalueiden toivoisin säilyvän luonnonmukaisina, 

toki liikkumisen mahdollistavina. Nythän näissä on jo riittävän hyvät kulkupolut.
Neutraali Toimenpiteet

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Luonnonmukainen metsä on harvinaisuus Neutraali Toimenpiteet

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Kuolleet puut pois Negatiivinen Toimenpiteet

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Kaipaa karsimista ja voisiko keskellä kulkevaa isohkoa ojaa hyödyntää kauniisti? 

Siihenhän saisi kivoja siltoja tms? 
Negatiivinen Toimenpiteet

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Tässä ryteikköä jonka karsiminen olisi vain hyvä asia Negatiivinen Toimenpiteet

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kiva pieni metsikkö Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Koko Mellunmäentien oikealla puolella oleva metsä ja siirtolapuutarha-alue tarjoavat 

hienoja luontoelämyksiä myös lapsille. Siellä on vielä mahdollista nähdä luonnontilaista 

metsää, mikä on harvinaista kaupungissa.

Positiivinen Vahvuuksia
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MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

4. Hieno maisema tai näkymä Tästä alkaa Itä-Uusimaa, rauhoittava maalaismaisema Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

4. Hieno maisema tai näkymä Hieno näkymä peltoaukealle, tosin jätteenkäsittelylaitoksen piiput hieman häiritsevät. Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

4. Hieno maisema tai näkymä Ruispeltojen läpi kulkeminen loppukesällä on hieno elämys, maistapa rukiin jyvää 

suoraan pellosta!

Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Mukava paikka ulkoiluun Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

6. Historiallisesti merkittävä paikka * aikanaan kaupungin puolustamiseen rakennettu valli, -kannattaisi merkitä historiikkiä 

näkyvämmin muuten sangen hyvin ylläpidetyn luontoreitin varrella * lähistöllä oleva 

liikuntaryhmä vaatii toki päivityksen (esim saariselänkujan perällä oleva liikuntayksikkö)

Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

6. Historiallisesti merkittävä paikka Tässä metsikössä on paljon vallihautoja ja kiviaitoja jotka tehty sodan aikana. Niiden 

tarkempi merkitseminen tai esim aitaaminen/käytöstä poistaminen jos 

vaarallinen/sortumisvaarassa jne. olisi joissakin kohdin tarpeen.

Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvät ulkoilumaastot ja kävelytiet luonnontilaisessa metsässä. Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hieno, luontainen metsäalue ja hyvät ulkoilupolut. Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hieno metsä, vanhoja puita! Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvä pururata, sopivan mittainen, kuntoilulaitteita lähellä. Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄENTIEN 

PUISTOKAISTAT

27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Tähän kukkakaupan lähelle olisi mukava saada penkki Neutraali Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Kääntöpaikan vierustaa käytetään jonkilaisena kaatopaikkana. Negatiivinen Epäkohtia

MUSTAPURONPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Rakennustyömaalta on useiden kuukausien ajan kulkeutunut roskia ja rakennusjätteitä 

pitkin Hietäjärvenpolkua. Roskat tekee olon epäviihtyisäksi.
Negatiivinen Epäkohtia

MUSTAPURONPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Kääntöpaikan "nurmialue" jatkuvana autojen parkkipaikkana on mutainen 

karsennäköinen ja kerää puutarhajätteitä ym. roskaa. Please, multaa ja nurmea siihen 

ja esto ettei autolla voi ajaa nurmelle, sehän ei ole pysäköintipaikka! Joko 

liikennemerkki pysäköinti kielletty tai isoja kiviä.

Negatiivinen Epäkohtia

MUSTAPURONPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Keräyslaatikoita Negatiivinen Epäkohtia
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MUSTAPURONPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Purossa haisee jatkuvasti jätevedet.Hajuhaitta lähes jatkuva.Erityisesti uuden 

asutusalueen suunnasta tuleva uusi kivetty puro haisee.

Negatiivinen Epäkohtia

MUSTAPURONPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Täällä on paljon roskaa. Osa on käyty jo siivoamassa, mutta pientä roskaa on jäänyt 

ympäriinsä.
Negatiivinen Epäkohtia

MUSTAPURONPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Koko alue Negatiivinen Epäkohtia

MUSTAPURONPUISTO 13. Meluisa ja rauhaton paikka kehä liikenne Negatiivinen Epäkohtia

MUSTAPURONPUISTO 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Maahanhaudattuja jätteitä, lasia, metallia jne. loukkaantumisvaara Turvaton Epäkohtia

MUSTAPURONPUISTO 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Pimeä väli Turvaton Epäkohtia

MUSTAPURONPUISTO 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Epämiellyttävän ahdas, vaikea kohdata, hyvä ettei nokkoset syö. Negatiivinen Epäkohtia

MUSTAPURONPUISTO 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Penkkejä harvassa ja roskiksia kaikilla pyöräteillä  tällä alueella liian vähän. 

Koirankakkapussit tulvii roskiksista yli ja niitä näkee myös lähi pusikoissa kun  proskiksia 

vähän ja harvassa.

Negatiivinen Epäkohtia

MUSTAPURONPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Viheralueet ovat tärkeä osa Kontulaa! Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kävelytie ja hiihtoladulle varattu alue rinnakkain. Pystyy ulkoilemaan myös silloin, kun 

on latu ja toisaalta latua ei tuhota niin helposti kävelemällä siinä. Myös 

koiranulkoiluttajalle hyvä, kun on tarvittaessa tilaa väistää muita. Koskee koko pätkää 

Länsimäentielle asti.

Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Mustapuronpuisto ympäristöineen. Hieno vihreä happea tuottava ulkoilureitti 

Itäkeskuksesta Mellunmäen suuntaan. Alueen luontoarvot säilytettävä, erittäin tärkeä 

pesiville linnuille, puro tärkeä sammakkoeläimille. !!!!Sammakkoeläimet ovat EU-

direktiivin suojaamia lajeja, joiden elinpaikkoja tuhoutui laajalti mm.Tankovainion 
alueen rakennustöissä.Helsingin kaupungin on jatkossa noudatettava 

luonnonsuojelulakeja ja määräyksiä!!!!"!

Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Mustapuron alueesta on enää rippeet jäljellä. Koska asutus on kasvanut, on viheryhteys 

Myllypuron liikuntakeskuksen alueela Mellunkylääm entistä tärkeämpi.
Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Mustapuro tuo viihtyisyyttä muutoin yksitoikkoiseen viheralueeseen. Virtaava vesi on 

itsessään rauhoittava elementti.
Positiivinen Vahvuuksia
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MUSTAPURONPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Mustapurontaival on ihanaa ja paljon käytettyä lenkkialuetta, jossa voi iloita myös 

alueen runsaan linnuston läsnäolosta. Ympäröivä metsä ja puro ovat osin todella 

kauniissa luonnontilassa ja pääosin siistit, mutta isolta osalta ryteköityneitä. Pienellä 

siistimisellä ja tuunauksella alueesta tulisi Upea. Penkkejä matkan varrelta jo löytyy, 

mutta voisiko puronvartta hyödyntää vielä enemmän "oleiluun" tai ympäröivän 

luonnon tarkkailuun sopivaksi? 

Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Puroprojekti toi Merellisen Helsingin sisäosiin. Lähellä asutusta on hienoa kuulla veden 

ääntä. Parasta tässä oli aikoinaan puukujanne, mutta toinen puoli kaadettiin putken 

takia. Se olisi pitänyt korvata joenkin, esim. kukkaistutksin. Nyt se annettiin 

rikkaruohojen valtaan. 

Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Hieno pyöräilyreitti Mellunkylästä  Lanternan kulmille, toivottavasti säilyy 

rakentamattomana.

Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Keltaiset kukat puron vesillä kasvaa. Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Viheralue sekava ja sotkuinen Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Pusikkoa voisi varmasti kehittää paremmin palvelevaksi viheralueeksi. Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Mustapuron puisto koko voimalinjan alustalta näyttää kartalla hyvältä viheralueelta, 

mutta käytännössä suurin osa on hankakulkuista pusikkoa.
Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Runsas elämänlanka- ja balsamikasvillisuus tuntuu tosi-ikävältä Mustapuronpuistossa. 

Onko sille tehtävissä mitään???
Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Runsas elämänlanka- ja balsamikasvillisuus tuntuu tosi-ikävältä Mustapuronpuistossa. 

Onko sille tehtävissä mitään???
Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Runsas elämänlanka- ja balsamikasvillisuus tuntuu tosi-ikävältä Mustapuronpuistossa. 

Onko sille tehtävissä mitään???
Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Pientä metsikköä ei ole koskaan siivottu. Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue alue kuhisee hyönteisiä Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Puron reunamat kaipaisivat hoitoa. Puroalueesta voisi saada todella kauniin! Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Elämänlanka kuristaa nokkoset ja sen ulkomaalaislajikkeen. Erittäin epämiellyttävää. 

Aikoinaan tässä oli niitty. 
Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Mustapuron varsi kaipaisi kohennusta! Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen
Hienot purot moneen suuntaa. Huonosti hoidettu, mutta hoidettuna olisi kauniit ja 

jokin penkki voisi olla jossain kohdassa.

Neutraali Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Tässä olisi kiva istahtaa katselemaan puroa:) Neutraali Toimenpiteet
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MUSTAPURONPUISTO 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Koko tämän ulkoilureitin varsi on upeaa lehtomaisemaa ja soisi jäävän melko 

luonnontilaan. Puro pitäisi kuitenkin kunnostaa.
Neutraali Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Hoidettuna olisi hieno niitty. Neutraali Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Mustapurontaipaaleen jokaisen penkin viereen kaivataan roska-astiaa. Neutraali Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Roskiksia Neutraali Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Lintujen ääni vähenee, kun hoito lisääntyy. Hoito on turhaa. Neutraali Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Turvaton ja sotkuinen metsä Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Läpitunkematon pusikko Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Metsikkö on hoitamaton. Siellä on isoja puita jotka ovat kaatuneet juurineen sekä 

pystyyn kuolleita kaiken kokoisia puita. Tuulisella säällä on puita katkennut kävelytielle 

asti. Kyseinen metsikkö on aina ollut koste. Mutta sen jälkeen kun talot ja hiekka-alue 

rakennettiin toiselle puolelle on maan pohja ollut entistä vetisempi. 

Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Todella huonosti hoidettu metsä, kaatuneita puita paljon, ollut jo vuosia ja lisää kaatuu 

jatkuvasti.

Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Paljon kaatuneita puita ja metsä siivottoman näköinen. Ollut jo vuosia. Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Epäsiisti risukko! Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Metsä kummallakin puolen puroa on ryteköitynyttä. Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Mustapuronpuisto ympäristöineen.Runsas linnusto, mm käpytikka pesii alueella. 

satakielet laulavat ja pesivät alueella, sitä ei saa harventaa liikaa pensaista ja 

puista!!!!!!!Alueen luontoarvot on säilytettävä.

Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hiekkapyörätie Itäkeskuksesta Mellunmäkeen tarjoaa monenmoista luontoelämystä. Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Tämän paljon käytetyn pyörätien varrella on onneksi vielä hiukan luonnontilaisemman 

oloisia alueita ja niillä paljon lintuja mm. Enää viimeiset alueen satakielet. Älkää vaan 

viekö niitäkin meiltä, kun lähes kaikki viheralueet on joko lähes kokonaan vedetty 

sileiksi tai tehty jokainen neliö kaljuiksi ja kasvustoiltaan köyhiksi puistoiksi. 

Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Mukava mäki ja metsikkö ulkoiluun, hyvä koiran ulkoilutuspaikka. Paras paikka katsoa 

tähtiä.
Positiivinen Vahvuuksia
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MUSTAPURONPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Lintujen laulu keväisin Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Tässä olisi linnuille lahopuiden etsimisessä ravinnon löytämistä. Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Ravintoa löytyisi linnuille näistä lahopuista. Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Lahopuista löytyy linnuille ravintoa. Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Purossa kasvaa kukkia. Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Villi omenapuu kasvaa luonnon keskiössä. Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka Juoksuhaudat on osa mielenkiintoista Helsingin historiaa Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Villi omenapuu Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Polku sopii ulkoiluun hyvin. Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Tämä viherkäytävä kannattaa säilyttää. Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Tämä kevyenliikenteenväylä on meille tärkein ulkoilureitti ja nautimme erityisestä 

keväällä sen rikkaasta linnustosta.
Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten hyvä ja siisti pyörätie Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Täällä ulkoilee paljon koiria. Täällä hyvää tilaa koira-aitaukselle. Uusi puisto kaukana 

länsimäentiellä. Lähin Kontulan täyttömäessä,mutta siellä käy  paljon sen alueen koiria. 

Täällä lähempänä soraharjuntietä olisi tarvetta aitaukselle.

Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Pyörätie on hyvä ulkoireitti Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kävelen päivittäin hiekkatietä ja se on hyvin hoidettu. Ympäristö ei. Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten hyvä ulkoilureitti Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kävelytie verkosto on erinomainen ulkoiluun. Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Koko Mustapurontaival aina Länsimäentielle asti on hyvää, hyvin kunnossapidettyä 

ulkoilualuetta. Tarpeellinen viherkaistale asutuksen keskellä.
Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Aivan ihan reitti Myllymestarintieltä Länsimäentielle asti. Toivottavasti säilyy 

rakentamiselta vapaana, sillä tällaisia reiluja ulkoilu- ja kulkureittejä pitää olla 

kaupungissa muuallakin kuin Keskuspuistossa. Myös puutarhapalstat ovat hieno idea

Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Mustapurontaival kokonaisuudessaan on mukava taival. Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Rauhallinen ja viihtyisä kevyenliikenteen väylä Mellunmäestä aina Myllypuroon tai 

Itäkeskukseen saakka.
Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 9. Lasten suosikkipaikka lasten metsä Positiivinen Vahvuuksia

MUSTAPURONPUISTO 9. Lasten suosikkipaikka Vanha kaatopaikka, varottava maastanousevia laseja. Metalliromuja jne. Positiivinen Vahvuuksia
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MUSTIKKAMÄKI 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Mustikkamäki on epäsiisti ja päästetty huonoon kuntoon, vaikka siinä voisi olla 

potentiaalia mukavaksi ulkoilureitiksi ja ajanviettopaikaksi.

Negatiivinen Epäkohtia

MUSTIKKAMÄKI 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskia on erittäin törkeästi heitelty sodanaikaiseen suojaudutaan, jossa saattaa 

helpostikin olla huumeruiskuja ja neuleita, jotka ovat äärimmäisen hengenvaarallisia.
Negatiivinen Epäkohtia

MUSTIKKAMÄKI 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Saattaa olla hengenvaarallisia huumeruiskuja ja neuleita sodanaikaisella suojahaudalla. Turvaton Epäkohtia

MUSTIKKAMÄKI 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Mustikkamäki olisi upea ulkoilupaikka, mutta roskiksia tai penkkejä ei ole lisätty 

ollenkaan. Lisäksi osa kaiteista on todella huonossa kunnossa ja vallihautoihin tehdyt 

suoja-aidat puuttuvat. 

Negatiivinen Epäkohtia

MUSTIKKAMÄKI 2. Hieno, viihtyisä viheralue Luonnonvaraisuus! Säilyttäkää alue sellaisenaan. Kaikessa ei tarvita ihmisen 

kädenjälkeä.  Itsekin koiran aiemmin omistaneena, voisi vielä paremmin ohjeistaa 

nykyisiä omistajia, että alue ei ole koirapuisto.

Positiivinen Vahvuuksia

MUSTIKKAMÄKI 2. Hieno, viihtyisä viheralue Onneksi meillä on vallihautoja ja niiden vuoksi edes jotkut pienet luontopläntit saavat 

olla rauhassa. Tällä kalliolla on hienoja luonnonkukkia, näkymät kauas.
Positiivinen Vahvuuksia

MUSTIKKAMÄKI 2. Hieno, viihtyisä viheralue kaunis, rauhallinen paikka Positiivinen Vahvuuksia
MUSTIKKAMÄKI 2. Hieno, viihtyisä viheralue Hieno paikka jossa voisi entisöidä vanhan linnoituksen Positiivinen Vahvuuksia
MUSTIKKAMÄKI 2. Hieno, viihtyisä viheralue Hienot historialliset maisemat, ihanaa avaraa monipuolista lähiluontoa 

parhaimmillaan.

Positiivinen Vahvuuksia

MUSTIKKAMÄKI 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Mustikkamäkeä pitäsi siistiä. Negatiivinen Toimenpiteet
MUSTIKKAMÄKI 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Vanhalinnoitus voitaisiin entisöidä ja puistoa kohentaa. Negatiivinen Toimenpiteet
MUSTIKKAMÄKI 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Sodanaikaisella suojakuopalla maaperällä äärimmäisen paljon roskia ja 

hengenvaarallisia huumeruiskuja ja neuleita. Suojakuoppa tarvitsee nyt työtä 

kunnossapidossa ja hoitotoimenpiteissä.

Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTIKKAMÄKI 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Suojakuoppa äärimmäisen pahassa kunnossa johtuen roskaantumisesta ja 

huumeruiskuista/ neuloista. Tarvitsee maaperän kunnossapitoa ja hoitotoimenpidettä.
Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTIKKAMÄKI 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Mukavaa että tämä on luonnon ehdoilla oleva alue. Neutraali Toimenpiteet

MUSTIKKAMÄKI 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Täällä on edes kohtuullisen suuri viheralue. Siksi se pitäisi säästää eläimiä ja ihmisiä 

varten.

Neutraali Toimenpiteet

MUSTIKKAMÄKI 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Tämäkin puistikko on tärkeä viheralue. Positiivinen Vahvuuksia



Karttamerkintöjen avoimet kommentit
Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma asukaskysely 2017

sivu 65/113

Puiston nimi Kysymys Kommentti Marker Tyyppi
MUSTIKKAMÄKI 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Mustikkamäki on säilytettävä suojeltuna! Upea paikka, jossa käyn joka aamu koiran 

kanssa.

Positiivinen Vahvuuksia

MUSTIKKAMÄKI 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Vaikkakin pieni, mutta ihana erillinen avokallio, muinaisia kulkuväyliä jne. Voisko tätä 

jotenkin huoltaa ja vahvistaa.

Positiivinen Vahvuuksia

MUSTIKKAMÄKI 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Monipuolinen kasvisto ja siisti alue. Positiivinen Vahvuuksia
MUSTIKKAMÄKI 4. Hieno maisema tai näkymä Maisema Positiivinen Vahvuuksia
MUSTIKKAMÄKI 4. Hieno maisema tai näkymä Mustikkamäeltä voi ihailla auringonlaskua tai vain katsella kaupunkia. Positiivinen Vahvuuksia
MUSTIKKAMÄKI 4. Hieno maisema tai näkymä Hiukan huonosti metsä ja alaiskasvillisuus Positiivinen Vahvuuksia
MUSTIKKAMÄKI 4. Hieno maisema tai näkymä Kallioalue itsessään on hieno ja sieltä avautuu mahtavat maisemat. Positiivinen Vahvuuksia
MUSTIKKAMÄKI 4. Hieno maisema tai näkymä Laajat näköalat ympäri Itä-Helsinkiä, kaunis kallionlaki. Positiivinen Vahvuuksia
MUSTIKKAMÄKI 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Mukava kallioalue joka on tarpeeksi väljä että on mukava oleskella. Positiivinen Vahvuuksia
MUSTIKKAMÄKI 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Ihana alue ulkoiluun koirien kanssa, koska ei tarvitse pelätä kovaa ajavia polkupyöriä. Positiivinen Vahvuuksia

MUSTIKKAMÄKI 6. Historiallisesti merkittävä paikka Myös historiaa Positiivinen Vahvuuksia
MUSTIKKAMÄKI 6. Historiallisesti merkittävä paikka Kiinnostavat vallihaudat! Positiivinen Vahvuuksia
MUSTIKKAMÄKI 6. Historiallisesti merkittävä paikka 1. maailmansodan juoksuhautoja, kalliolla on muutamia syviä linnoitteita joiden 

vieressä penkki ja jotka on aidattu. Näitä voisi puhdistaa roskasta ja romusta ym. 

Keskellä kalliota ilmatorjuntatykin(?) alusta? Jonkinlainen kyltti, jossa kerrotaan mitä 

täällä on tehty sodan aikana olisi hyvä parannus.

Positiivinen Vahvuuksia

MUSTIKKAMÄKI 6. Historiallisesti merkittävä paikka Hyvät näköalat, alkuperäisessä luonnontilassa oleva paikka. Positiivinen Vahvuuksia
MUSTIKKAMÄKI 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Avarat kalliot ja ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitteet muodostavat 

kokoaan suuremman rauhallisen keitaan asuinalueen keskelle.

Positiivinen Vahvuuksia

MUSTIKKAMÄKI 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Lenkkini kulkee tämän kallioisen maisema kautta. Sieltä on hienoa katsella maisemia 

korkealta.

Positiivinen Vahvuuksia

MUSTIKKAMÄKI 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hyvät urheilupaikat Positiivinen Vahvuuksia
MUSTIKKAMÄKI 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Vaihteleva maasto ja mukavia reittejä  ympäristöön Positiivinen Vahvuuksia
MUSTIKKAMÄKI 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kalliolta hienot näkymät ja paljon erilaisia lintuja, kesällä oiva mansikkapaikka Positiivinen Vahvuuksia

MUSTIKKASUO 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Palstojen takana menevä pyörätie sateella ja keväällä tulvii edelleenkin. Negatiivinen Epäkohtia

MUSTIKKASUO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Nyt hyvässä kunnossa Positiivinen Vahvuuksia

MUSTIKKASUO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Toivottavasti viljelypalsta-alue ja muu viheralue säilytetään rakentamattomana. Positiivinen Vahvuuksia

MUSTIKKASUO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Hyvin tehty alue vesiaiheineen Positiivinen Vahvuuksia
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MUSTIKKASUO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Puutarha-alue ihana myös niille joilla ei ole palstaa. Kaunis ympäristö! Neutraali Toimenpiteet

MUSTIKKASUO 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Siirtolapuutarhan ympäristöön enemmän roskiksia, etenkin Viitankruununtien pään 

puistoalueelle 1-2 roskista. 

Neutraali Toimenpiteet

MUSTIKKASUO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Ihanat viljelypalstat Positiivinen Vahvuuksia

MUSTIKKASUO 4. Hieno maisema tai näkymä Kaunis maisemointi Positiivinen Vahvuuksia

MUSTIKKASUO 9. Lasten suosikkipaikka Hienosti tehty paikka Positiivinen Vahvuuksia

Myllymestarintie 
suojavyöhyke

14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Pyörätien ja kävelytien merkintää voisi jatkaa selkeästi sekä liikennemerkeinettä katuun 

sijoitetuin merkein. Jalankulkijat ja pyörailijät eivät oikein tiedä millä kaistalla 

kulkevat/ajavat ja tämä aiheuttaa vaaratilanteita. Sama kokemus sekä pyöräillessä että 

jalankulkijana. Myös mopot saavat tässä ajaa. Vanhanlinnantien jalkakäytävällä ja 

Prisman viereisillä jalkakäytävillä/pyöräteillä selkeät merkit, kiitos niistä. 

Turvaton Epäkohtia

Myllymestarintie 
suojavyöhyke

2. Hieno, viihtyisä viheralue Ehdoton vihersaareke rakennuksen ja Kehä I:n liikenteen välissä, ehdottomasti ei saa 

tuhota aluetta baanan alle eikä vähentää jo harvojen puiden määrää! Lintujen laulua 

voi kuulla vielä aamuisin, ennen kuin liikennemelu vaimentaa sen alleen.

Positiivinen Vahvuuksia

Myllymestarintie 
suojavyöhyke

27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Tässä voisi olla pyörätelineiden vieressä penkki. Neutraali Toimenpiteet

Myllymestarintie 
suojavyöhyke

28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

hyvä metsä Neutraali Toimenpiteet

Mäntykukanmetsä 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Puro oman kodin vieressä on aina OK Neutraali Toimenpiteet

Mäntykukanmetsä 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Täällä voisi solista puro Neutraali Toimenpiteet

Mäntykukanmetsä 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Juosuhaudat on historiallinen kohde, enkä toivo sinne muutosta. Neutraali Toimenpiteet

Mäntykukanmetsä 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Nyt on kaksipiippuinen kysymys. Yhtäältä toivon, että kotini vieressä on pusikkoa ja 

puita. Toisaalta syysmyrskyjen aikana 2013 omalta tontiltamme kaatui 4 puuta. Nyt kun 
puita on vähemmän, tuulen vaikutus kaupungin tontilla oleviin puihin on entistä 

suurempi ja katselen välillä peloissani, milloin puut kaatuvat talomme päälle, jos huono 

tuuri käy.

Neutraali Toimenpiteet

Mäntykukanmetsä 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Mäntykukan metsikkö tarjoaa pienille lapsille mukavasti luontoelämyksiä ja vaihtelevaa 

maastoa liikunnalle.

Positiivinen Vahvuuksia
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Mäntykukanmetsä 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Tämä vanhoja juoksuhautoja sisältävä metsäpläntti on melko hiljainen, hyvä lapsille 

touhuamiseen.

Positiivinen Vahvuuksia

Mäntykukanmetsä 6. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhat juoksuhaudat ovat historiallisesti arvokkaita. Lieneekö kiinalaiset sotavangit 

kaivaneet...?

Positiivinen Vahvuuksia

Mäntykukanmetsä 6. Historiallisesti merkittävä paikka Juoksuhaudat ovat tärkeä osa alueen historiaa ja niiden ympärillä olevassa metsikössä 

on myös mukavasti kasvillisuutta.
Positiivinen Vahvuuksia

Mäntykukanmetsä 6. Historiallisesti merkittävä paikka Juoksuhaudat hienoja. Ne vain tulisi pitää siisteinä... Positiivinen Vahvuuksia
Mäntykukanmetsä 9. Lasten suosikkipaikka Päiväkoti Haikara ulkoilee usein tässä metsässä. Positiivinen Vahvuuksia
Naapurintien puistometsä 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Kallion päälle olisi kiva saada penkkejä. Nyt koko kallion alue on unohdettu ja puustoa 

alkaa olla kallion reunamilla liikaa. Raivaamalla puustoa ja lisäämällä penkkejä, voisi 

kallio toimia asukkaiden ulkoilupaikkana. 

Negatiivinen Epäkohtia

Naapurintien puistometsä 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Ostoskeskuksen alue Kontulassa epäsiisti ja turvaton. Ihmiset sylkevät, oksentavat ja 

roskaavat aluetta liikaa.

Negatiivinen Epäkohtia

Naapurintien puistometsä 13. Meluisa ja rauhaton paikka Kontulan ostoskeskus koska siellä on paljon baareja ,baarien takia on paljon humalaisia 

:( .

Negatiivinen Epäkohtia

Naapurintien puistometsä 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

en ostarilla miel.liiku Turvaton Epäkohtia

Naapurintien puistometsä 2. Hieno, viihtyisä viheralue Talojen välinen pieni puistikko tuo luoonnon ja linnut lähietäisyydelle. Positiivinen Vahvuuksia

Naapurintien puistometsä 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Synkkää metsää Negatiivinen Toimenpiteet

Naapurintien puistometsä 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

Puiden raivaaminen kallion ympäriltä ja vesakon siistiminen olisi kallion vieressä 

asuville suuri ilo. Nyt kallion ympäristö näyttää epäsiistiltä, sillä puustoa on liikaa. 
Neutraali Toimenpiteet

Naapurintien puistometsä 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Kalliolle roska-astia ja penkkejä. Neutraali Toimenpiteet

Naapurintien puistometsä 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Hieno puistomainen metsikkö mutta puiden oksat tulevat jo liian lähelle ikkunoita ja 

pimentävät näkymiä. Voisi vähän karsia.
Negatiivinen Toimenpiteet

Naapurintien puistometsä 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Uloskasvanut metsikkö, pimeä ja pimentää myös lähipihoja. Isoja lehtipuita ja pensaita 

pois ja penkkejä tilalle, silläkin uhalla että kaljaveikot niissä istuvat.
Negatiivinen Toimenpiteet

Naapurintien puistometsä 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä voisi tehdä vanhuksille ja vaikeasti liikkuville lenkkipolun, jossa kaiteet ja penkkejä ja 

aina hiekoitus talvella. Sellainen on Suursuolla.

Negatiivinen Toimenpiteet

Naapurintien puistometsä 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Mukava luontokeidas talojen välissä josta myös linnut nauttivat. Positiivinen Vahvuuksia
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Naulakallionpuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka kerran löytänyt huumeneuloja, ja pelkään nykyisin lasten kanssa liikkua Negatiivinen Epäkohtia

Naulakallionpuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Ihana kallioalue on täynnä lasinsiruja :( Negatiivinen Epäkohtia

Naulakallionpuisto 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

Tässä voisi vähän harventaa puita tai pajukkoa ym Neutraali Toimenpiteet

Naulakallionpuisto 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

En tajua tätä karttaa, mutta kaipa tämä on koirapuiston kohta? Neutraali Toimenpiteet

Naulakallionpuisto 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Kuntoportaat (kuin Malminkartanossa) olisivat oiva kuntoilun apu ja tätä korkeahkoa 

kalliota voisi hyödyntää? 
Neutraali Toimenpiteet

Naulakallionpuisto 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Tässä on hieno pieni metsä, joka saisi jäädä luonnontilaan jotta pienilmasto ja metsän 

tuntu säilyy. 
Neutraali Toimenpiteet

Naulakallionpuisto 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hieno kallio. Positiivinen Vahvuuksia

Naulakallionpuisto 4. Hieno maisema tai näkymä hieno kallio, mutta täällä pelkään lasten kanssa löytäväni uudelleen huumeruiskuja. Positiivinen Vahvuuksia

Naulakallionpuisto 4. Hieno maisema tai näkymä upea vuori! Positiivinen Vahvuuksia

Naulakallionpuisto 4. Hieno maisema tai näkymä upea maisemapaikka Positiivinen Vahvuuksia

Naulakallionpuisto 4. Hieno maisema tai näkymä Upea maisema Positiivinen Vahvuuksia

Naulakallionpuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Puotinkylän Valtin palaneen majan vierestä ja Naulakallion reunaa nuolevan metsäisen 

hiekkatien olen valikoinut vakioreittiini n. 25 vuoden ajan. Eipä kiinnosta enää tuolla 

talsia.

Positiivinen Vahvuuksia

OJAPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka purossa roskaa, lautoja Negatiivinen Epäkohtia

OJAPUISTO 15. Heikko näkyvyys reitin varrella puroa ei edes näy, kun reitti kulkee kaukana ja pensaat edessä. Rantapolkuja? Negatiivinen Epäkohtia

OJAPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Siisti paikka, pieni puro koristaa hienosti ja luo tunnelmaa alueelle. Positiivinen Vahvuuksia

OJAPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Onkohan näille kasvustoille tarkoitus tehdä jotain ennen kuin ko. sinänsä kaunis 

tulokasrikka valtaa kaikki paikat? Nimeä en nyt muista, muta pahempi leviämään kuin 

lupiini. Vanhan myllyn rauniot OLIVAT JOSKUS niin kauniit...

Negatiivinen Toimenpiteet

OJAPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Epämääräinen puistoalue. Pitäisi kunnostaa tai vaihtoehtoisesti myös hyvää 

rakennusmaata.

Negatiivinen Toimenpiteet

OJAPUISTO 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen
ks ed Neutraali Toimenpiteet

OJAPUISTO 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Hieno puro jonka voisi tästä eteenpäin eli kohti itäväylää ehostaa. Oikea helmi. Paikalla 

myös vanha sulku, jota voisi kehittää.
Neutraali Toimenpiteet
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OJAPUISTO 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Voisiko tästä tehdä purokeitaan metsän keskelle? purolampi, puromutkia, rantaniittyä Neutraali Toimenpiteet

OJAPUISTO 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

kosken äärelle ihastelemaan taimenia Neutraali Toimenpiteet

OJAPUISTO 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

Aletta voisi kehittää luontomatkailulle. Neutraali Toimenpiteet

OJAPUISTO 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

voisiko purolle avata näkymää? Neutraali Toimenpiteet

OJAPUISTO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Tässä on mukava avoin riineniitty, jossa on niittykasvillisuutta ja mm. heinäsirkkoja. 

Näitä ei ole liikaa ollenkaan.  
Neutraali Toimenpiteet

OJAPUISTO 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia aina ylämäen jälkeen raihnainen kaipaisi paikkaa istahtaa ulkoilureitin varrella. Neutraali Toimenpiteet

OJAPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

nytkin on jo vähän liian puisto Neutraali Toimenpiteet

OJAPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hienosti muotoiltu koski. Odotan aina, että tässä näkyisi kaloja, mutta vielä en ole 

nähnyt. Tästä alueesta olisi ihana saada yhtenäinen alue viereisen jalopuumetsän 

kanssa: rantakiviä/-polkuja kosken äärelle, kukkivia pensaita, isojen jalopuiden läpi valo 

siivilöityy kauniisti.

Positiivinen Vahvuuksia

OJAPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Hyvä näkymä puronvarteen. Positiivinen Vahvuuksia

OJAPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten MacillaEI PYSTY piirtämään reittiä---meiltä ei haluta kommentteja??!Mutta Vaarnatieltä 

kohti Itistä NYT ns joutomaina olevat alueet ja VANHAT omakotialueet ovat ihana ( 

hupeneva) keidas

Positiivinen Vahvuuksia

Paneliantie puistokaista 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Tämä tontti ei varmaankaan kelpaa  asumiseen, mutta voisi sitä hoitaa. Nyt se näyttää 

kaatopaikan reunalta. Kyseessä on joskus hoidettu metsä ja puron reunuksia on jopa 

korjailtu viimeaikoina, mutta itse tontti kasvaa risukkoa. Loistava paikka istuskella 

kadunvarressa jos olisi siistiksi hoidettu. 

Negatiivinen Epäkohtia

Paneliantie puistokaista 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Puronvarteen on jo parin vuoden ajan yrittänyt kasvaa palsamia, joka on vallannut jo 

Vantaan puolen puron varren ja Vesalan puiston puron varren. Tästä kohtaa olen 

yrittänyt nyhtää kasvin jätesäkkiin, mutta työhön tarvittaisiin apuvoimia.

Negatiivinen Toimenpiteet

Paneliantie puistokaista 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Nurmikko hoitamaton Negatiivinen Toimenpiteet

PANOSAUKION 

PUISTIKKO

18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Tämä alikulku on keväisin ollut vedenvallassa koko leveydeltä useina vuosina. Negatiivinen Epäkohtia
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PANOSAUKION 

PUISTIKKO

18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

kertyy vettä Negatiivinen Epäkohtia

PANOSAUKION 

PUISTIKKO

18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Alikulun alle kertyy ruosteista vettä, joka on osittain myös jalkakäytävällä. Negatiivinen Epäkohtia

PANOSAUKION 

PUISTIKKO

18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Muistaakseni tämän sillan alla usein isoja lätäkköjä sateisina päivinä. Negatiivinen Epäkohtia

PANOSAUKION 

PUISTIKKO

18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Yleensä aina enemmän vai vähemmän vetistä sillan alla. Negatiivinen Epäkohtia

PANOSAUKION 

PUISTIKKO

23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

Puut ovat jo kasvaneet isoiksi ja varjostavat panospolkua. Näkymiä soisi avattavan. Neutraali Toimenpiteet

PATTERIPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Juopottelijat valtaavat kesäisin paikan ja jättävät jälkeensä roskaa. Negatiivinen Epäkohtia

PAUKKULANPUISTO 10. Nuorison suosima alue Täällä on aina hyvällä säällä paljon porukkaa, muitakin kuin nuoria. Frisbeegolf on 

suosittu laji.

Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 10. Nuorison suosima alue Frisbee golf alue on nuorison, mutta myös monen ikäisten suosima alue Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 10. Nuorison suosima alue Frisbeenheittäjiä paljon liikkeellä kesäisin-syksyisin. Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 11. Vanhusten suosima alue Vanhuksia näkyy usein puiston penkeillä istumassa. Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Vuokrakämppien ympäristö on hyvin roskainen kuten myös K-kaupan ympäristön 

pusikot. Sinne on myös heitetty kaikkea muuta roinaa matoista nojatuoleihin.
Negatiivinen Epäkohtia

PAUKKULANPUISTO 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Illalla jos tulossa esim.kuntosalilta hallilta; miksi ei ole valaistusta alueella? Onko 

tulossakaan?

Turvaton Epäkohtia

PAUKKULANPUISTO 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Leikkipaikan välineet kaipaisivat kunnostusta. Negatiivinen Epäkohtia

PAUKKULANPUISTO 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Puistoalueen keskellä ojat tulvivat alkukeväästä ja nurmikon läpi tulee jotain oranssia 

saastetta joka haisee pahalle ja sotkee koiran tassut. Saaste peräisin täyttömäen 

roskista?

Negatiivinen Epäkohtia

PAUKKULANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Ihana ulkoilupaikka ja lenkkeilypaikka. Frisbeegolffareille on kyllä annettu liikaa tilaa ja 

he välillä heittävät frisbeitäin niin että pelottaa, mutta muutoin ihanaa aluetta.
Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Moni liikkuminen alueella mahdollista - niityt, purot ja isot nurtsialueet houkuttelevat 
myös piknikille. 

Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kivikon liikuntapuisto on mielestäni viihtyisä ulkoilualue, eikä siellä esiinny juurikaan 

roskia kuten muualla Kivikossa

Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Mukava ulkoilualue Positiivinen Vahvuuksia
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PAUKKULANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kivikon liikuntapuisto frisbeegolf- ratoineen on hieno. Siellä vaan saisi olla samat 

liikuntavälineet kuin Pukinmäen puistossa. Saisiko sinne sellaiset? Talvella kaipaisin 

latua sen ympäri ja valaistusta. Nyt valot loppuvat Kipinäpuiston tuntumaan.

Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kivikon frisbee golfrata on erittäin suosittu ja tekee alueen eläväksi.  Lisäksi 

agilityharrastajien paikka ja pyöracrossiparkki ovat myös paljon käytettyjä.  Valaistut 

hiihtoladut lumisina talvina ovat paljon lähialueen asukkaiden  käytössä. Myös muualta 

tulee hiihtäjiä, sekä hiihtohallille, että hyvin kunnossapidetyille laduille. Alue on avoin ja 

näkyvyys on hyvä, mikä tekee siitä turvallisen tuntuisen. 

Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Hoidettu viheralue kävelijöille ja pennuille, juostakin voi ja autot ei pöllytä paskaa 

keuhkoihin.

Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Tämä alue on erityisen onnistunut. Sireenit ovat aivan huiput!! Niitä lisää vähän sinne 

tänne!
Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue On laitettu rahaa menemään ja saatu hieno puisto aikaan Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Tämä polku on aina hyvin roskainen. Negatiivinen Toimenpiteet

PAUKKULANPUISTO 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Täällä voisi olla penkkejä maiseman ihailuun. Neutraali Toimenpiteet

PAUKKULANPUISTO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Tarkistakaa frisbeegolfratoja, jottei golffaajat heitä lenkkeilijöiden päähän. Neutraali Toimenpiteet

PAUKKULANPUISTO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

frisbiegolffarit usein epäystävällisiä muita ulkoilijoita kohtaan Neutraali Toimenpiteet

PAUKKULANPUISTO 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Frisbeegolfradalle kaivataan lisää roskiksia tee-paikkojen viereen. Neutraali Toimenpiteet

PAUKKULANPUISTO 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Puistossa on roska-astioita mutta ne kaikki on pois toimintakunnosta. Yksi koiran 
ulkoiluttaja ei kerännyt jätöksiä ja sanoi syyksi että lähimaillakaan ei ole roskiksia joten 

hän ei suostu niitä keräämään ja kantamaan kilometrien päähän. Roskiksia siis on 

puistossa mutta kaikkiin on laitettu merkkiliina niin että niitä ei saa käyttää. Ollut jo 

useamman vuoden.

Neutraali Toimenpiteet

PAUKKULANPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Monipuoliset harrastusmahdollisuudet Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Tuleeko näille kävelyteille koskaan valaistusta? Pimeällä vähän turvatonta liikkua ja 

pyöräillä, kun käy salilla hiihtohallissa.
Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Hyvin tehty lampi ja vesialue. Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Puiston kulmalla on pientä metsä-aluetta jossa on rauhallista Positiivinen Vahvuuksia
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PAUKKULANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kivikon Frisbeegolf rata. Yksi vilkkaimmista radoista PK-seudulla jota tulisi kehittää 

harrastaja määrän kasvun myötä.
Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Lenkkeilymäki Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Täällä on hyvät ulkoilumahdollisuudet. Positiivinen Vahvuuksia

PAUKKULANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Puistossa ulkoilen koiran ja lapsen kanssa 1-2kertaa päivässä. Positiivinen Vahvuuksia

PORTTITIEN 

PUISTOKAISTA

15. Heikko näkyvyys reitin varrella Puustoa pitäisi raivata Porttitien ja talojen väliin jäävältä alueelta. Alue näyttää nyt 

epäsiistiltä mutta harvennuksella siitä saisi viihtyisän. 
Negatiivinen Epäkohtia

REKIPELLONPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kiva rauhallinen virheralue. Voisi lisätä jotain houkutuksia, jotta aluetta käytettäisiin 

enemmän.
Positiivinen Vahvuuksia

RISKUPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskia levittäytyy joskus. Negatiivinen Epäkohtia

RISKUPUISTO 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Metsikössä huonokuntoisia ja uhkaavasti kallellaan olevia kookkaita koivuja, jotka 

kaatuessaan yltävät jopa naapurissa olevilla asuintonteille. Koko metsikön ojitus ei 

toimi sillä kunnostetun kevyen liikenteen väylän salaojitus ei toimi, josta syystä väylän 

molemmin puolin seisoo vesi ojissa - todennäköisesti liian kostea suurille koivuille. 

Turvaton Epäkohtia

RISKUPUISTO 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

vesi seisoo Riskupuiston ojissa sillä kevyenliikenteenväylän  salaojat ei toimi - vaarantaa 

suurten puiden kunnon

Negatiivinen Epäkohtia

RISKUPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Kallellaan olevia kookkaita huonokuntoisia koivuja, jotka saattavat kaatua, koska 

maapohja usein liian kostea.   Paljon vieraslaji vaahteroita, jotka vesakon 
poistamisen/harvennuksen  jälkeen vallanneet aluetta.   Paljon rikka- ja jättipalsamia, 

jotka leviävät myös naapuritonteille.   Riskupuiston ojissa seisoo usein vesi, 

kevyenliikenteen väylän salaojitus ei toimi.     

Negatiivinen Toimenpiteet

RISKUPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Pelikenttä niin huonossa kunnossa, että ei kutsu pelaamaan Negatiivinen Toimenpiteet

RISKUPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Viheralueen ojaan kaupungin hyväksymien suunnitelmien mukaisesti ohjataan usean 

eri kiinteistön hulevedet. Hulevesisysteemi ei toimi kunnolla, kun ojan kaadot pielessä. 

Viheralue ojaan kaupunki kippaa talvella auratut lumet hiekkoineen päivineen. 

Viheraluetta ei hoideta ja kasvillisuus maatuu ja täyttää ojan. Ojan toimivuutta tulisi 

parantaa ja aluetta hoitaa.

Negatiivinen Toimenpiteet

RISKUPUISTO 9. Lasten suosikkipaikka Pikkulasten ulkoiluttamiseksi runsaasti käytetty alue, kesällä pikkulintujen laulua jne Positiivinen Vahvuuksia

RISKUPUISTO 9. Lasten suosikkipaikka Kiva leikkipuisto ja turvallinen paikka. Leikkivälineitä ikävästi vähennetty. Positiivinen Vahvuuksia

RISKUPUISTO 9. Lasten suosikkipaikka Lähileikkipuisto, missä lapsemme tykkäävät käydä Positiivinen Vahvuuksia

ROHDINKUJA 
PUISTOMETSÄ

20. Kunnostusta kaipaava viheralue tässä kohtaa on vanhan asutuksen omenapuita, sireenejä ja viinimarjapensaita villeinä, 

ne olisi hieno saada kunnostettua

Negatiivinen Toimenpiteet
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ROHDINKUJA 
PUISTOMETSÄ

29. Hoidon tarpeessa oleva metsä risumetsä, jota pitäisi harventaa ja kaataa suuria asutusta varjostavia kuusia. Negatiivinen Toimenpiteet

ROHDINKUJA 
PUISTOMETSÄ

5. Hiljainen ja rauhallinen paikka pieni talojen väliin jäävä välimetsä, rauhallinen, joskin joskus mopot ajavat tästä läpi. 

Pitäisi saada betoniporsaita tms. esteeksi. 
Positiivinen Vahvuuksia

ROHDINKUJA 
PUISTOMETSÄ

6. Historiallisesti merkittävä paikka vanhoja sodanaikaisia bunkkereita Positiivinen Vahvuuksia

RUUTIPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Alikulun istutusalueet ovat todella roskaisia. Negatiivinen Epäkohtia

RUUTIPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Huonosti suunniteltu ja toteutettu lampi. Aluksi lampi oli hieno, mutta liian suuren 
putken takia lammesta on tullut likainen lätäkkö.

Negatiivinen Epäkohtia

RUUTIPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Maanalaisten roskisastioiden tyhjentäminen takkuaa pahasti. Negatiivinen Epäkohtia

RUUTIPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Oja roskainen ja epäsiisti. Negatiivinen Epäkohtia

RUUTIPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Oja/puro on täynnä sinne kuulumatonta tavaraa koko matkalta! Negatiivinen Epäkohtia

RUUTIPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Ruutipuiston lammikon luona Kont.kaari selän takana ja puro tien alta vas.puolella. 

Tien ja puron väliltä puille asti olen poistanut jättipalsamit vuosittain. Nyt ne ovat 

vähissä. Kolmiosta olisi niitettävä pari kertaa kesässä nokkoset (tasaista alaa), niin 

nousevat palsamikukat näkyvät, eikä nokkoset polta.    

Positiivinen Vahvuuksia

RUUTIPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Voisiko tästä kävelyteiden risteyksessä olevasta montusta tehdä kunnon tekolammen. 

Nyt se on roskainen lätäkkö, missä ei vesi pysy, koska ojarummut ovat liian isot ja liian 

alhaalla. Alkuperäisistä istutuksistakin ojan reunalla ruutipuistoon päin on jäljellä 

parissa kohtaa ainoastaan poimulehteä ja saniaista. Lammen laskuoja metsään päin 

kaipaisi myös kunnostusta, auton renkaat ym. pois.

Negatiivinen Toimenpiteet

RUUTIPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Lampi pitäsi kunnostaa, vaihtaa pienempi putki, jotta paikkaa voisi taas kutsua 

lammeksi.

Negatiivinen Toimenpiteet

RUUTIPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Oja kasvanut umpeen, haisee läheisiin taloihin. Usein viemäristä kulkeutuu sadevesien 

mukana huumeruiskuja.

Negatiivinen Toimenpiteet

RUUTIPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Oja kasvanut umpeen, haisee läheisiin taloihin. Usein viemäristä kulkeutuu sadevesien 

mukana huumeruiskuja.

Negatiivinen Toimenpiteet

RUUTIPUISTO 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Ruutipuiston lampi on alennustilassa sen jälkeen kun osmankäämit siitä hävitettiin. 

Siihen heitellään roskaa ja puiden vesoja. - Ruutipuiston iso roska-astiaa ei ole avattu 

teipeistä ja ihmiset heittvät roskat sen ympärille tai viereiseen puroon.

Neutraali Toimenpiteet



Karttamerkintöjen avoimet kommentit
Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma asukaskysely 2017

sivu 74/113

Puiston nimi Kysymys Kommentti Marker Tyyppi

RUUTIPUISTO 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Tämä oli aluksi hieno lampi johon johti ja josta lähti puroja. Neutraali Toimenpiteet

RUUTIPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Ruutipuiston puronvarsi ja sen kallionpuoleisen ruohikon niittykukat kesällä, joiden 

niittämistä toivon vasta kukinnan  ja siemennyksen päätyttyä.
Positiivinen Vahvuuksia

RUUTIPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kuntopolkuja. Positiivinen Vahvuuksia

RUUTIPUISTO 9. Lasten suosikkipaikka Lapset viihtyvät pienessä puistossa. Harmi vaan, että pyörimiseen tarkoitettu leikkiteline 

on aivan liian korkealla lapsille. Aikuisen pitää nostaa lapsi telineeseen, ja nostaa alas 

(ennen kuin putoaa). Pieni lampi on kaunis. 

Positiivinen Vahvuuksia

Suopuisto 10. Nuorison suosima alue Lampipuiton ympäristö on siistitty viihtyisäksi(risukot raivattu). Sääli tosin, että 

puistotoiminta on ollut tauolla, kun rakennus purettiin.

Positiivinen Vahvuuksia

Suopuisto 11. Vanhusten suosima alue Iäkkäät vanhempani asuvat Lampipuiston vieressä. Pitävät siitä kovasti! Ikkunasta voi 

seurata päiväkodin lasten puuhailuja ja koiranulkoiluttajia. Myös vanhustenkeskuksessa 

käyvät jumpalla, kirjastossa ja syömässä. Nämä ovat todella tärkeitä.

Positiivinen Vahvuuksia

Suopuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Lampipuisto ja sitä ympäröivät istutus- ja luonnonvaraiset alueet ovat roskaisia. Tätä 

aluetta siivotaan liian vähän.
Negatiivinen Epäkohtia

Suopuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Koirapuiston reunaan istutetut lännenheisiangervoista on puolet tapettu väärällä 

leikkaustavalla! Niitä ei saa koskaan leikata kokonaan alas.
Negatiivinen Epäkohtia

Suopuisto 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Maanalaisten roskisastioiden tyhjentäminen takkuaa pahasti. Negatiivinen Epäkohtia

Suopuisto 13. Meluisa ja rauhaton paikka Narkkareita,  juoppoja ja levottomuutta. Negatiivinen Epäkohtia

Suopuisto 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Nuoriso sotkee lasten leikkipaikkaa... Turvaton Epäkohtia

Suopuisto 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Pimeällä pelottaa kulkea, syrjäinen ja pimeä, pusikoita. Turvaton Epäkohtia

Suopuisto 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Lampipuisto kaipaa kunnostusta Negatiivinen Epäkohtia

Suopuisto 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Koirapuiston aita on ollut alusta saakka huono valinta. Aivan liian matala ja harva, sieltä 

karkasivat sekä pienet että isot koirat. Portit vinkuvat eikä pienten ja isojen koirien 

puolten välinen portti ole toiminut vuosiin kunnolla.

Negatiivinen Epäkohtia

Suopuisto 2. Hieno, viihtyisä viheralue Hienot vanhat alppiruusut ja kaksi atsaleaa. Positiivinen Vahvuuksia

Suopuisto 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kiva ja rauhallinen puisto- ja viheralue ulkoilua varten. Positiivinen Vahvuuksia

Suopuisto 2. Hieno, viihtyisä viheralue kuntoilua Positiivinen Vahvuuksia

Suopuisto 2. Hieno, viihtyisä viheralue Upeat Rhododendronit! Positiivinen Vahvuuksia

Suopuisto 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Alppiruusut pitäisi siivota roskista. Negatiivinen Toimenpiteet
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Suopuisto 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Lettopolulle penkki, muutama vuosi sitten ollut. On tarpeen vanhuksille. Neutraali Toimenpiteet

Suopuisto 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Rauhallisuutta ja sopivasti puustoa ja ulkoilureittejä. Positiivinen Vahvuuksia

Suopuisto 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Puiston kulmalla olevat penkit. Positiivinen Vahvuuksia

Suopuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Lampipuistossa leikkimässä Positiivinen Vahvuuksia

Suopuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Puisto. Positiivinen Vahvuuksia

Suopuisto 8. Alue, jossa ulkoilen eniten tänne lisää toimintaa, on kiva paikka! Positiivinen Vahvuuksia

Suopuisto 9. Lasten suosikkipaikka Lampipuistoon lapset haluavat vaikka kotimme vieressä on Kiikun ja Kipinän puistot. 

Käyttävät toki näitä muitakin puistoja.
Positiivinen Vahvuuksia

Suopuisto 9. Lasten suosikkipaikka Täällä näkee paljon lapsia leikkimässä. Tuleekohan uutta rakennusta jossain vaiheessa? Positiivinen Vahvuuksia

UNTAMALANPUISTO 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Metsikkö on jotenkin hoitamaton ja reitit pimeitä Turvaton Epäkohtia

UNTAMALANPUISTO 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Untamalanpuiston läpi kulkee kävelyreitti Humikkalantien pysäkiltä, jossa 95N:stä jää 

usein öisin pois porukkaa. Puiston kävelytie on todella pimeä ja turvaton tuuhean 

kasvillisuuden ja puutteellisten valojen vuoksi.

Negatiivinen Epäkohtia

UNTAMALANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Tämä pikkupuisto on mukava henkireikä. Sen luonnonvaraisuus myös miellyttää. Positiivinen Vahvuuksia

UNTAMALANPUISTO 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

Puisto on liian pöheikköinen ja turvaton Neutraali Toimenpiteet

UNTAMALANPUISTO 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Liikaa epämääräistä pusikkoa, ja huonokuntoisia puita Negatiivinen Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Alueen penkit ovat aikansa palvelleet. Punaisesta maalista rippeet jäljellä. Negatiivinen Epäkohtia

UUSSILLANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Hieman väljempi luontoalue, sallii puiden ja linnuston tutkimista. Välillä rusakoita ja 

kettuja nähtävissä. Eri ikäisten ihmisten ulkoilureittejä.
Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue rauhallinen paikka, jossa aukeaa siistiä viherkenttää; auringonottoaukea Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Todella viihtyisä alue, josta saa vihreää luonnonvoimaa. Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Näkymät säilytettävä Neutraali Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Väljällä alueella voi nähdä lintuja ja kukkalooistoa. Neutraali Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Ihastuttava alue! Neutraali Toimenpiteet



Karttamerkintöjen avoimet kommentit
Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma asukaskysely 2017

sivu 76/113

Puiston nimi Kysymys Kommentti Marker Tyyppi

UUSSILLANPUISTO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Ihanan maalainen alue Neutraali Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

ihana kumpuileva niittyaukea Neutraali Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Voisiko tänne tuoda lampaita niityn hoitamiseksi? Olisi ihanaa tarkkailla lampaita 

lasten kanssa!

Neutraali Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

avara hengityspaikka, ei saa rakentaa Neutraali Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Lähiseudun viimeisimpiä niittyjä, avara maisema ja monipuolinen kasvusto...:) Neutraali Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Mukava viheralue. Neutraali Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Ihan alue, ei saa rakentaa Neutraali Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Alueelle toivoisin lisää penkkejä. Neutraali Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Linnanpellonpuisto. Alueella runsas linnusto ja kasvillisuuss. Luontoarvot säilytettävä ja 

uhanalaiset lajit inventoitava, noudatettava EU-direktiivien mukaisia 
luonnonsuojelulakeja ja määräyksiä.

Neutraali Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Jättäkää luonnontilaan. Neutraali Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Tämä on hyvä näin, karua kalliometsää ei tarvitse raivata ollenkaan. Neutraali Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä

Kanahaukkametsä Neutraali Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä
Arka kallio Neutraali Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 28. Metsä, jossa ei saa tehdä 

hoitotoimenpiteitä
Antakaa olla luonnontilassa lintujen takia Neutraali Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Uusillanpuisto peltoalue ja metsä.Linnusto runsas, mm.kanahaukka pesii siellä 

.Peltoalue kesällä erityisen kaunis, ennen niittoa kun luonnonkukat kukkivat
Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hieno kaupunkimetsä! Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka rauhallista ulkoilumaastoa Positiivinen Vahvuuksia
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UUSSILLANPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Tässä metsässä käyn usein. Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Kanahaukkametsä Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Monenlaisi lintuja mm. närhi pesii. Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Korkea kallio Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Täällä aika hyvät maisemat ja hyvät ulkoilumahdollisuudet. Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Auringon laskiessa, usvan noustessa hieno paikka. Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Jälleen kerran, saa kulkea rauhassa muulta kevyeltä liikenteeltä. Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Täällä mukavia päivänpaistattelusopukoita, eväsretkeilyyn sopiva lasten kanssa, 

kiipeilypuukin löytyy. 
Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Uusillanpuisto metsineen ja peltoineen. Maisema kaunis ja tärkeä ulkoilijoille ja 

koiranulkoiluttajille. Alueen luontoarvot on säilytettävä, lisäksi alueen uhanalaiset kasvi-

ja eläinläjit olisi inventoitava, mitä ei tietääkseni ole tehty.

Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Todella kaunis, rauhallinen paikka johon aurinko paistaa. Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Uusillanpuisto tärkeä henkireikä metsä ja pelto!!!!!,alueen lähistölle rakennettu viime 

aikoina tiiviisti ja tullaan näköjään rakentamaan mm. naulakallion alue. Jäljellä olevat 

viheralueet ja puistot metsineen entistä tärkeämmät asukkaiden viihtyisyydelle ja 

terveydelle!!!!!!!!!

Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Ihanan iso ulkoilualue Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hienoa maisemaa ja kallioita Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Niittyä, metsää, upeita sammaleita ja vanhoja puita. Hyvä hiekkatie kulkea. Tämän 

alueen toivoisi säilyvän rakentamattomana...:)
Positiivinen Vahvuuksia

VANHANLINNANTIE 

PUISTOKAISTAT

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäsiisti ja roskainen pieni metsikkö. Myös paljon risuja. Vaatisi siistimistä. Negatiivinen Epäkohtia

VANHANLINNANTIE 

PUISTOKAISTAT

29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Roskainen ja paljas risukko Negatiivinen Toimenpiteet

VANHANLINNANTIE 

PUISTOKAISTAT

4. Hieno maisema tai näkymä Ihanat vaahterat syksyn hehkuvissa väreissään. Positiivinen Vahvuuksia

VARHELANPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Varhelanpuisto ja Varhelantien läntinen puoli on epäsiistiä ja roskaista aluetta. Negatiivinen Epäkohtia

VARHELANPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Kyllä Negatiivinen Epäkohtia

VARHELANPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Mielestäni puistometsä Varhelantien ja Tuukkalantien kerrostalojen välissä on epäsiisti. 

Kaipaisi parempaa siivousta.

Negatiivinen Epäkohtia
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VARHELANPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäsiisti ja roskainen. Vantaan ja Helsingin (Tuukkalantie-Varhelantien välillä) rajalla 

paljon käytetty oikopolku johon olisi hyvä saada kunnostusta. Sadekelillä kovin 

liejuinen. Varhelantien lopussa myös valaistus on heikko.

Negatiivinen Epäkohtia

VARHELANPUISTO 13. Meluisa ja rauhaton paikka Joskus Negatiivinen Epäkohtia

VARHELANPUISTO 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Täällä käy aika paljon huumeiden käyttäjiä ja ympäristöstä löytyy paljon ruiskuja. Turvaton Epäkohtia

VARHELANPUISTO 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on 

turvaton

Valaistus on mutta valot puuttuvat. Turvaton Epäkohtia

VARHELANPUISTO 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Näin on Negatiivinen Epäkohtia

VARHELANPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Tämä alue (Varhelantien läntinne puoli) kaipaisi pientä kunnostusta tai ainakin 

siivousta.

Negatiivinen Toimenpiteet

VARHELANPUISTO 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Näin on Neutraali Toimenpiteet

VARHELANPUISTO 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Töitä ois Negatiivinen Toimenpiteet

VARHELANPUISTO 9. Lasten suosikkipaikka Tämä on suosittu lasten leikkipaikka, joka kaipaisi lisää erilaisia liikuntaa edistäviä 

virikkeitä. Puistoa käyttää niin ympärillä olevien kerrostalojen kuin myös lukuisten 

omakotitalojen lapset. Alueella on paljon maahanmuuttajalapsia ja heidän 

viriketoimintansa tätä kautta on tärkeä. 

Positiivinen Vahvuuksia

VARUSTUKSEN PUISTO 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka ihana Positiivinen Vahvuuksia

VARUSTUKSEN PUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä ihana Positiivinen Vahvuuksia

VARUSTUKSEN PUISTO 6. Historiallisesti merkittävä paikka sitäkin, leikittiin juoksuhaudoissa lo lapsena Positiivinen Vahvuuksia

VESALAN 
URHEILUKENTTÄ

10. Nuorison suosima alue Kiitos kaupungille tästä puistosta. Erittäin suosittu niin nuorille kuin lapsille. 

Luistinkentän toivotaan olevan paremmassa kunnossa ja luistimien laittamiskoppeja 

kaivataan. 

Positiivinen Vahvuuksia

VESALAN 
URHEILUKENTTÄ

10. Nuorison suosima alue Aina täynnä nuorisoa! Positiivinen Vahvuuksia

VESALAN 
URHEILUKENTTÄ

2. Hieno, viihtyisä viheralue Lapset erityisesti pitävät puiston eläinpatsaista. Sen läpi on mukava kävellä Lampipolun 

mäellä olevalle penkille istumaan ja jatkaa sitten mäeltä urheilukentän vieressä oleville 

kuntoilutelineille ja sen jälkeen edelleen Vesalan omakotialueelle. Siellä voi kävellä 

puron vartta Vesalantietä.

Positiivinen Vahvuuksia

VESALAN 
URHEILUKENTTÄ

9. Lasten suosikkipaikka Vesalan liikuntapuistossa viihtyy kaiken ikäiset lapset. Puistossa on kivasti eri 

vaihtoehtoja puuhasteluun.

Positiivinen Vahvuuksia
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VESALANPUISTO 10. Nuorison suosima alue Nuorison suosima paikka on nurmi kenttä.  Siellä otetaan kesällä aurinkoa ja joskus 

jopa pelataan korista.  Muita paikkoja nuorisolla ei kokoontumiseen oikein ole. Joten 
sallimme näin pienen mökän, joka joskus viikonloppuna syntyy. 

Positiivinen Vahvuuksia

VESALANPUISTO 11. Vanhusten suosima alue Puron varrella olevilla penkeillä joskus vanhuksemme istahtavat.  Katsovat nuorison 

pelejä ja "ajattelevat" niin sitä minäkin ennen pelasin.
Positiivinen Vahvuuksia

VESALANPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Puistossa  liikkuu paljon kävelijöitä ja pyörailijöitä puronvartta pitkin. Toivotaan että 

puro puhdistettaisiin puhdistettaisiin sinne kaatuneista ja kaadetuista puista sekä 

puiston pienpuiden kaatojätteet korjattaisiin pois, puita heitelty ympäriinsä jopa 

istutusten päälle. Voisiko puron kunnostamista jatkaa tähän puistoon myös kuten 

aarrepuistossa on tehty. Roskista kaivattaisiin myös paikkaan missä on puistopenkit ja 

pöytä. Eikö yleisestä roskaamisesta voitaisi alkaa kampanjoimaan julkisesti puhtaan 

kaupunginpuolesta, koirankakatkin pitää kerätä miksi ihmisiä ei velvoitettaisiin 

viemään roskat niille varattuihin astioihin.

Negatiivinen Epäkohtia

VESALANPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Puronvarsi tässä kohtaa pimeä, levähdyspaikka usein roskainen. Voisiko 

levähdyspaikalle saada roskiksen, sottapytyt saattaisivat laittaa sotkunsa roskikseen, jos 

sellainen olisi käden ulottuvilla tai sitten meille siistijöille olisi helpompaa ohimennen 

siivota.

Negatiivinen Epäkohtia

VESALANPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskainen paikka, ei varmaan koskaan ole siivottu. Lisäksi vedenhallinnan kanssa 

ongelmia, polun hiekat valuvat aina kovalla sateella metsikköön.
Negatiivinen Epäkohtia

VESALANPUISTO 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Vesaikkoa kaadettu viime syksynä ja vesat jätetty kasoihin polun varteen. Korjattava 

pois ja muutenkin huonokuntoista puustoa raivattava pois.

Negatiivinen Epäkohtia

VESALANPUISTO 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Muutamasta Vesalan puiston penkistä on osa istuin rikki. Negatiivinen Epäkohtia

VESALANPUISTO 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Vesalanpuiston kaikki penkit yhtä lukuunottamatta tuhottiin jotain vuosia sitten. Uusia 

ei ole tullut. Leikkialueelta on poistettu leikkivälineitä sitä mukaan kun hajoavat, uusia 

ei tule.

Negatiivinen Epäkohtia

VESALANPUISTO 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Sadevesi tulvii ja vie hiekat polulta. Veden ohjaus korjattava. Negatiivinen Epäkohtia

VESALANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Vesalanpuiston kunnostus onnistui hyvin. Positiivinen Vahvuuksia

VESALANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Puropuisto on hieno ja rauhallinen alue Positiivinen Vahvuuksia
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VESALANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Viihtyisä puisto nurmikoineen ja pelikenttineen. Lapsille on oma leikkikenttä jossa voi 

kuulla eläinten ääniä ja nähdä erilaisia puita näin kaupungin keskellä. 
Positiivinen Vahvuuksia

VESALANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Talvella puput kirmaavat puistossa ja kettukin on nähty muutaman kerran.  Kesällä 

pikkulintujen viserrys saa iloiselle mielelle ja samalla huuhkaja huhuilee jossakin.  
Tikkakin koputtaa keloa ja tekee pesää.  Sorsat odottavat pikkulapsia pulla pusseineen 

jokos se välipala tulee.  Aunutlaatuinen paikka ihmisille rebntoutumiseen.

Positiivinen Vahvuuksia

VESALANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kaunis katos ja penkkejä rikottu vuosia sitten. Uusi sadekatos ja pari kolme penkkiä yht. 

leikkipaikalle ja puropolun varrelle olisi mukava saada, niin voisi nauttia kesäpäivinä 

rauhallisesta puistosta.

Positiivinen Vahvuuksia

VESALANPUISTO 2. Hieno, viihtyisä viheralue Vesalanpuisto on kasveiltaan monipuolinen ja hyvin hoidettu, kaunis puro. Ainoa 
miinus puiston keskiosan näköalapaikalle usein iltaisin kokoontuvat känniporukat.

Positiivinen Vahvuuksia

VESALANPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Aluskasvillisuus on villiintynyttä. Puronvarren reunat tahtovat valua alas. Negatiivinen Toimenpiteet

VESALANPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Puisto ei ole hyvin hoidettu Negatiivinen Toimenpiteet

VESALANPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Puut kaadettiin pois, alue jätettiin oman onnensa nojaan, nykysin lähinnä ryteikköä ja 

täynnä nokkosia ja palsamia.
Negatiivinen Toimenpiteet

VESALANPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Kesäisin näiden polkujen varret kasvavat valtoimenaan nokkosia sekä rikkakasveja. Negatiivinen Toimenpiteet

VESALANPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue puron varrella oleva levähdyspaikka (penkki pöytineen) usein humalaisten 

kaljoittelupaikkana, epäsiistinä, joskus rikottuna. Kuntoon!
Negatiivinen Toimenpiteet

VESALANPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Vesaikot kaadettu mutta jätetty kasoihin polun varteen. Korjattava pois. Lisäksi 

huonokuntoista puustoa sekä pystyssä että kaatuneena. Voisi raivata pois. Aarniometsä 

ei sovi kaupunkiviheralueeksi.

Negatiivinen Toimenpiteet
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VESALANPUISTO 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Vesalanpuistoa valtaa jokea pitkin leviäva tuoksubalsami tuholaiskasvi vaan Helsiningin 

kaupunki ei moneen vuoteen ole tehnyt mitään asialle pyynnöistä huolimatta - joko nyt 

vihdoin tapahtuu jotain? Toiseksi viheraluiden hoito on aika minimaalista - kun viime 
vuonna pyysin että edes ruohoalueet ajettaisiin niin sain vastauksen että rahat eivät 

riitä!!!! Samaan aikaan keskustan puistojen ruohokenttiä ajettiin liki päivittän syksyyn 

asti. Huom! Vesalan puisto jatkuu pohjoiseen Paneliantien  ylitse. Kolmanneksi 
kaupunginvaltuuston hyväksymässä uudessa yleiskaavassa on tämän alueen ainoa 

lähipuisto kaavoitettu asuinrakentamiselle (kiitos Kokoomus, Vihreät ja SDP)

Negatiivinen Toimenpiteet

VESALANPUISTO 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron 

ääreen

Mukava rauhallinen penkki.  Linnun laulua - aah...  Kun vain rikkinäinen lauta 

uusittaisiin.

Neutraali Toimenpiteet

VESALANPUISTO 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Kävelyteiden ja puistän roska-astiat ovat usein täysiä. Monesti astia ovat avoimia eikä 

niitä saa suljetua koska lukot ovat rikki.  Myös teiden varsille voisi laittaa roskapönttöjä 

niitä ei nyt ole missään ja ihmiset heittävät roskia siksi maahan.

Neutraali Toimenpiteet

VESALANPUISTO 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Puistosta on hajotettu kaikki penkit yhtä lukuunottamatta. Siellä käy paljon vanhempia 

lasten kanssa. Penkkejä lisää ja leikkivälineet kuntoon!
Neutraali Toimenpiteet

VESALANPUISTO 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Kaikista metsiköistä talvella kaadetut puut pois. Negatiivinen Toimenpiteet

VESALANPUISTO 4. Hieno maisema tai näkymä Tästä olen ottanut monesti kuvia ja näyttäessäni niitä ulkomaisille kavereille ovat he 

ihmetelleet kuinka kaupungissa voi olla sellainen näkymä. Varsinkin suurkaupungeissa 

asuvat ovat ihastelleet puroa ja sitä ympäröivää kasvillisuutta.

Positiivinen Vahvuuksia

VESALANPUISTO 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Puistosta löytyy penkkejä aina hieman syrjemmästäkin.  Mukava istuskella ja kuunnella 

luonnon ääniä ei kuulu autojen äänet ja kiireet unohtuu.
Positiivinen Vahvuuksia

VESALANPUISTO 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Erityisen viihtyisä ja ainut puisto lähialueella joten tämä puisto puroineen tulee 

säilyttää. Toivotaan , että puistosta hakatut puut korjattaisiin pois ja puro 

kunnostettaisiin. Puistoon olisi mukava saada samanlaisia  kuntoiluvälineita kuten 

emännänpuistossa ja vesalan kentällä on. 

Positiivinen Vahvuuksia

VESALANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Erittäin tärkeä puisto viihtyvyyden, vehreyden ja alueen vetävyyden kannalta. 

Koiranulkoiluttajien, lapsiperheiden ja ulkoilijoiden lähes ainoa lähialueen puisto.
Positiivinen Vahvuuksia
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VESALANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Mukava reitti puiston läpi metroasemalle. Toimii myös osana lenkkipolkua. Paljon 

mukavampi kuin asfalttitie ja puron solina vieressä tekee vaikkapa kauppareissusta 

elämyksen.

Positiivinen Vahvuuksia

VESALANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Lähes päivittäin tulee käytyä Vesalan puistossa. Positiivinen Vahvuuksia

VESALANPUISTO 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Koiranulkoiluttajien ja lapsiperheiden suosima lähialueen lähes ainoa ulkoilualue Positiivinen Vahvuuksia

VESALANPUISTO 9. Lasten suosikkipaikka Lasten suosikki paikka on oma rauhallinen leikkipaikka.  Välillä voi käydä katsomassa 

sorsia ja taas jatkaa leikkejä.  Palloa voi pelata koris kentällä ja jalkapalloa hiekka 

kentällä.

Positiivinen Vahvuuksia

VESALANPUISTO 9. Lasten suosikkipaikka Paikassa on pienimuotoinen leikkipuisto, jonka ylläpito on kuitenkin laiminlyöty. 

Vuosien varrella laitteita on rikkoutunut ja viety pois. Liukumäki purettu. Muutama 

vuosi sitten jokin porukka tuhosi puiston kaikki penkit yhtä lukuunottamatta. Uusia ei 

ole tuotu tilalle. Tämä on alueen lapsien tärkeä virkistymispaikka ja toivoisin, että se 

laitettaisiin kuntoon. Aikuisille takaisin penkkejä!

Positiivinen Vahvuuksia

Vesalantien puistokaista 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Puro hoitamaton ja huonokuntoinen. Negatiivinen Epäkohtia

Vesalantien puistokaista 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Vesalankujan puistokaistale, jossa Vantaan puolelta tulee Vesalanpuro (Mellunkyläpuro) 

on epäsiisti ja hoitamaton. Osa puista isoja ja niitä jopa liikaa eli kaipaisi harvennusta 

etenkin läheltä Vesalantietä. Puro reunat sortuneet ja heikot. Vesalantien alitus 

heikkokuntoinen ja reunat sortuneet, osin jopa tukossa. Kovilla sateilla vesi jopa noussut 

Vesalantielle. Puistokaistaletta aidalla rajattu omaksi piha-alueeksi. Puistokaistaleen 

siistiminen, tasoittaminen ja ojan kunnostaminen Aarrepuistossa olevalle tasolle. 
Puistokaistaleella kulkeva kevyenliikenteen tie huonokuntoinen ja kuoppainen. Kerää 

isoja vesilammikoita. Tien alkupäässä (Vesalant.) asfaltti hiekan alla.  Tien reunalla oleva 

oja ei johda mihinkään, joten sen voisi salaojitta, täyttää ja johtaa vedet Vesalanpuroon 

tien alittavan rummun läpi. Alitusrumpun piirroksessa. Helpottaisi alueen pitämistä 

siistinä ja vähentäisi kotiloiden esiintymistä. 

Negatiivinen Toimenpiteet

Vesalantien puistokaista 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Erinomainen paikka penkille puron varrella. Neutraali Toimenpiteet

Vesalantien puistokaista 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Puiston voisi siistiä, laittaa penkkejä ja vaikka sillan puron yli. Neutraali Toimenpiteet
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Vesalantien puistokaista 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Puistonpenkki ja roska-astia. Neutraali Toimenpiteet

Vesalantien puistokaista 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Puistopenkki, koirankakka-astia. Neutraali Toimenpiteet

Vesalantien puistokaista 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Puut ja alue vaatii ja tarvitsee karsimista. Negatiivinen Toimenpiteet

AARREPUISTO 26. Kohde, joka pitäisi ottaa 

talvikunnossapidon piiriin

Tästä hienosta puistosta voisi nauttia kaikkina vuodenaikoina, jos saataisiin 

talvikunnossapito!

Neutraali Toimenpiteet

AARREPUISTO 26. Kohde, joka pitäisi ottaa 

talvikunnossapidon piiriin

Tästä hienosta puistosta voisi nauttia kaikkina vuodenaikoina, jos saataisiin 

talvikunnossapito!

Neutraali Toimenpiteet

ARHOTIEN PUISTOMETSÄ 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Todella hienosti jäänyt kaupunkisuunnittelijoilta huomaamatta täydellisessä 

hukkatilassa oleva tyhjiö
Positiivinen Vahvuuksia

EMÄNNÄNPUISTO 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Sekava pyörätie verkosto, sitä voitaisiin yksinkertaistaa helpommaksi jolloin myös 

helpottuu pyöräily ja se tulee turvallisemmaksi. Näitä paikkoja on paljon Helsingin 

alueella.

Negatiivinen Epäkohtia

Humikkalantien puistikko 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Tässä tarvitaan kaksi väylää, koska useat ulkoilutiet yhdistyvät tiimalasin muotoisesti 

juuri tässä. Kaikki koirat eivät voi kohdata, ja toinen väylä antoi helpon mahdollisuuden 

ohittaa. Tai jos pelkää koiria. Niitä siis on ja riittää.

Neutraali Toimenpiteet

ITÄVÄYLÄ 26. Kohde, joka pitäisi ottaa 

talvikunnossapidon piiriin

Koirien ulkoileminen Neutraali Toimenpiteet

Itäväylän suojavyöhyke 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Kiva ja suojaisa hiekkatieosuus Positiivinen Vahvuuksia
Itäväylän suojavyöhyke 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio tässä haisee aina kananmunalle (metaania merenpohjasta nousee jostakin?) aivan 

järkyttävä haju, kostealla kelillä haitta on pahempi.
Negatiivinen Toimenpiteet

Itäväylän suojavyöhyke 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Itäväylän meluaidan viereinen laskuoja pitää avata, jotta tonttien rajaojissa oleva vesi 

pääsee valumaan pois. Ojaa pitää avata aina Itäväylän notkelmassa olevan 

alitusviemärin kohdalle.

Negatiivinen Toimenpiteet

Itäväylän suojavyöhyke 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Tarvitaan yli- tai alikulku näiden viheralueiden välille. Ja itäväylän eteläpuolelle 

Linnavuorenpuistoon ulkoilureitti. Suojatie olisi vähimmäisvaatimus.
Neutraali Toimenpiteet

Kaarelanjalan puistikko 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Nopea ja puhdasilmainen reitti, jossa autot eivät pöllytä pakokaasuja ja lapsetkin voivat 

turvallisesti liikkua. Tämmöisiä jalankulkureittejä saisi olla lisää. 
Positiivinen Vahvuuksia
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KELTANONTIE PUISTIKKO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Tässä on tilaa (leveyttä) kulkea pienten lasten kanssa. Osan matkaa on viherkenttä 

tuomassa etäisyyttä vilkkaaseen ja pölyiseen autotiehen, ja tuomassa hyvää mieltä ja 

kauneutta. Tämä alue pidetään yleisesti siistinä ja talvihiekat putsataan varhain pois. 

Tosin talvella pulkkien vetämisen kannalta tehokas hiekoitus ei ole niin mukava juttu. 

Myös viereisen Puotilan metroaseman alikulun pengerryksen vihreys ja istutukset 

vuodesta toiseen ilahduttaa.

Positiivinen Vahvuuksia

Kivikon liikuntapuisto 25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus Tänne hiihtohallin lähelle kävelyteille kaivataan valaistusta. Iltaisin pimeällä turvatonta. Neutraali Toimenpiteet

Kivikon liikuntapuisto 26. Kohde, joka pitäisi ottaa 

talvikunnossapidon piiriin

Talvella ja keväällä todella liukas, voisi ottaa kunnossapidon piiriin, jos mahdollista. Neutraali Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Toimiva, mukava ja viihtyisä ulkoilualue. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Toimiva, mukava ja viihtyisä ulkoilualue. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Toimiva, mukava ja viihtyisä ulkoilualue. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Toimiva, mukava ja viihtyisä ulkoilualue. Positiivinen Vahvuuksia

KIVIKON ULKOILUPUISTO 25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus Puiston valaistusta pitää vielä kehittää viihtyisämmäksi. Neutraali Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus Puiston valaistusta pitää vielä kehittää viihtyisämmäksi. Neutraali Toimenpiteet

KIVIKON ULKOILUPUISTO 25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus Puiston valaistusta pitää vielä kehittää viihtyisämmäksi. Neutraali Toimenpiteet

Kivikonlaita  puistometsä 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Viikin puistosillasta jatketaan niinsanottu kevyen liikenteen Pääväylä Kivikon 

Urheilupuiston kautta  Porvoon moottoritien yli menevälle sillalle ja myös siitä Arabian 

kautta Kalasatamaan ja myös Herttoniemeen.

Positiivinen Vahvuuksia

Kivikonpuisto 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Kiviset kadut ovat tällä alueella mukavat ja rauhaisat. Paljon istutuksia (pensaat ja puut) 

ja useita penkkejä matkan varrella.
Positiivinen Vahvuuksia

Kiviportin puisto 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Pahasti on kulunut suojatie. Negatiivinen Epäkohtia

KIVIPORTINMÄKI 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Mukava perhekotien kansoittama katu jossa tarpeeksi väljää ja vihreää sekä turvalliset 

koulureitit lapsille.

Positiivinen Vahvuuksia
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KONTULAN 

KELKKAPUISTO

19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Vuonnisesenpolku pitäisi kunnostaa puistomaisemmaksi ja sen talvikunnossaoidosta 

oitäisi huolehtia!
Negatiivinen Toimenpiteet

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Kelkkapuistoon pitäisi saada lisää kuntoiluvälineitä ja valoja, jotta turvallisuuden tunne 

lisääntyisi. Väkeä olisi myös enemmän, jolloin ilkivaltaakaan ei tehtäisi niin rauhassa
Negatiivinen Toimenpiteet

KONTULAN 

KELKKAPUISTO

21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Uusi suora pyörätie joka helpottaa kulkemista. Neutraali Toimenpiteet

Kontulan liikuntapuisto 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Olisi hyvä päästä suorempaa reittiä kohti Kontulan keskustaa. Neutraali Toimenpiteet

Kontulan liikuntapuisto 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Olisi hyvä päästä suorempaa reittiä kohti Kontulan keskustaa. Neutraali Toimenpiteet

Kontulankaaren 

puistokaista

17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Tämän kävely- ja pyörätien liikennemerkin voisi sijoittaa näkyvämmin, koska kävelijät 

eivät ymmärrä, että tällä tiellä on oikeanpuoleinen liikenne. Muuten mainio kulkuväylä, 

jota käytän paljon.

Negatiivinen Epäkohtia

Kontulantien puistokaista 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Uusi suora pyörätie joka helpottaa kulkemista. Neutraali Toimenpiteet

Kontulantien 
suojavyöhyke

1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Toimiva sekä tarpeellinen pyörä- ja kävelytie Puutarhamyymälä Muhevaiselle. Positiivinen Vahvuuksia

Kontulantien 
suojavyöhyke

21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Paljon ihmisten käyttämä reitti, jossa vain epämääräisiä polkuja. Neutraali Toimenpiteet

KOSKENHAANPUISTO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Koskenhaantie alkupää on ankean näköinen, monet pihlajat ovat tuhoutuneet, koska 

autot ovat niihin törmänneet vuosien varrella. Uusia puita ei ole istutettu tilalle silloin. 

Pitäisi istuttaa puita molemmille puolille, jotta olisi viihtyisän näköinen.

Positiivinen Vahvuuksia

Kostinkallio 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Pitäisi tehdä joku menetelmä, että sulat vedet valuvat alas rinnettä pitkin metroradan 

rinteeseen. Vaikka joku ura asfalttiin, joka vie suurimmat vedet pois kävelytieltä. Tämä 

vesilätäkköongelma ollut tuossa  aina. aina.

Negatiivinen Toimenpiteet

KOTIKONNUNPUISTO 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Puuston harventamisessa jätetyt puiden runkojen tapit vaikeuttavat koiran kanssa 

liikkumista alueen metsiköissä. Koiramme eivät osaa tehdä tarpeitaan tielle ja olen 

meinannut taittaa nilkkani monta kertaa kyseisiin tappeihin!

Negatiivinen Epäkohtia

KOTIKONNUNPUISTO 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Bussia käyttävät myös Vantaan Rajakylän asukkaat, ja tietysti Jäkärläntien ja 

Vesalantien asukkaat. Tässäkään puiston suunnittelija ei piirtänyt polkua tähän 

kohtaan, josta ihmiset todellisuudessa kulkevat.

Neutraali Toimenpiteet
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Kotikonnuntien puistikko 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Kotikonnuntie 1-3 välillä jalkakäytävä muuttuu epämääräiseksi poluksi. Ehdotan 

rakennettavaksi kunnollisen jalkakäytävän Ostostien kulmasta Koskenhaantielle, jossa 

hyvä suojatie jo on.

Negatiivinen Toimenpiteet

KUKKANIITYNPUISTO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Mukava perhekotien kansoittama katu jossa tarpeeksi väljää ja vihreää sekä turvalliset 

koulureitit lapsille.

Positiivinen Vahvuuksia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Todella hienosti jäänyt kaupunkisuunnittelijoilta huomaamatta täydellisessä 

hukkatilassa oleva tyhjiö
Positiivinen Vahvuuksia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Todella hienosti jäänyt kaupunkisuunnittelijoilta huomaamatta täydellisessä 

hukkatilassa oleva tyhjiö
Positiivinen Vahvuuksia

KUKKANIITYNTIE 
PUISTOMETSÄ

21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Hiekkainen ulkoilutie, ei tarvitsisi talvikunnossapitoa Neutraali Toimenpiteet

KURKISUONPUISTO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Tämä on avara ja kaunis asuinalue; keskellä kulkee kävelytie jota reunustavat talot ja 

leikkipuisto. Alueen reunalla on myös mm. Alepa joka on kotoisa ja eloisa. 
Positiivinen Vahvuuksia

Leikkipuisto Kipinäpuisto 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Asukaspuisto aukio on erinomainen perheiden ja asukkaiden kohtaamispaikka. On 
tärkeää, että kyseinen on lähellä viheralueita ja liikuntapuistoa.

Positiivinen Vahvuuksia

LINNANHERRANPUISTO 25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus ihana kävelyreitti kaipaa valoja turvallisuuden lisäämiseksi Neutraali Toimenpiteet

Linnanpellonpuisto 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio tyylikkäästi toteutettu maisemointi; vesielementti tekee kävely/kevyen liikenteen 

väylästä viihtyisän; huomattava parannus aiempaan ulkoasuun
Positiivinen Vahvuuksia

Linnanpellonpuisto 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio tyylikkäästi toteutettu maisemointi; vesielementti tekee kävely/kevyen liikenteen 

väylästä viihtyisän; huomattava parannus aiempaan ulkoasuun
Positiivinen Vahvuuksia

Linnanpellonpuisto 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio ihana lenkkeilyreitti veden äärellä, uussillanpuistossa avaraa maisemaa ja kauniisti 

puita siellä täällä.
Positiivinen Vahvuuksia

Länsimäentien 

suojavihreytys

1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio ihana lenkkeilyreitti veden äärellä, uussillanpuistossa avaraa maisemaa ja kauniisti 

puita siellä täällä.
Positiivinen Vahvuuksia

Länsimäentien 

suojavihreytys

1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio ihana lenkkeilyreitti veden äärellä, uussillanpuistossa avaraa maisemaa ja kauniisti 

puita siellä täällä.
Positiivinen Vahvuuksia

Länsimäentien 

suojavihreytys

26. Kohde, joka pitäisi ottaa 

talvikunnossapidon piiriin

Tästä hienosta puistosta voisi nauttia kaikkina vuodenaikoina, jos saataisiin 

talvikunnossapito!

Neutraali Toimenpiteet

Mellunmäen asukaspuisto 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Ihana ja avara väylä sekä vehreä Positiivinen Vahvuuksia
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MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

26. Kohde, joka pitäisi ottaa 

talvikunnossapidon piiriin

Usein niin jäässä jottei polkua  voi käyttää loukkaantumisen pelossa. Neutraali Toimenpiteet

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

26. Kohde, joka pitäisi ottaa 

talvikunnossapidon piiriin

Koirien ulkoileminen Neutraali Toimenpiteet

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

26. Kohde, joka pitäisi ottaa 

talvikunnossapidon piiriin

Usein niin jäässä jottei polkua  voi käyttää loukkaantumisen pelossa. Neutraali Toimenpiteet

MELLUNMÄEN 

VIRKISTYSALUE

26. Kohde, joka pitäisi ottaa 

talvikunnossapidon piiriin

Usein niin jäässä jottei polkua  voi käyttää loukkaantumisen pelossa. Neutraali Toimenpiteet

MELLUNMÄENTIEN 

PUISTOKAISTAT

1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Ihana ja avara väylä sekä vehreä Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄENTIEN 

PUISTOKAISTAT

1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Ihana ja avara väylä sekä vehreä Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄENTIEN 

PUISTOKAISTAT

1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Ihana ja avara väylä sekä vehreä Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄENTIEN 

PUISTOKAISTAT

1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Ihana ja avara väylä sekä vehreä Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄENTIEN 

PUISTOKAISTAT

1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Ihana ja avara väylä sekä vehreä Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄENTIEN 

PUISTOKAISTAT

1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Ihana ja avara väylä sekä vehreä Positiivinen Vahvuuksia

MELLUNMÄENTIEN 

PUISTOKAISTAT

19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Voisiko tähän saada vetovoimaisen kävelykadun metrolle? Mielenkiintoinen valaistus, 

kukkivia puita, oleskelupenkkejä ja kahvila
Negatiivinen Toimenpiteet

MELLUNMÄENTIEN 

PUISTOKAISTAT

19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio itäväylän ja mellunmäentien kulmassa viheralue joka roskainen ja koirien 

"ulkoilupaikka". Karmea haju.

Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Hyvät hiekkatiet, pääsee moneen suuntaan. Positiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Hyvät hiekkatiet, pääsee moneen suuntaan. Positiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Hyvät hiekkatiet, pääsee moneen suuntaan. Positiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Hyvät hiekkatiet, pääsee moneen suuntaan. Positiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Ojanreuna on (risteyksen kohdalla, reunasta) painunut rakennustyömaaliikenteen takia. 

Ojanpenkka pitäisi tukea tästä kohtaa ettei se vajoaisi lisää.
Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTAPURONPUISTO 26. Kohde, joka pitäisi ottaa 

talvikunnossapidon piiriin

Latu tänne mahdollisimman pian aina, jotta aloittelevilla on tällainen tasainen latu 

harjoitteluun. Ei sen aina niin priima kuntoinen tarvitse lapsille olla, kunhan pohja 
tehdään jo aikaisin.

Neutraali Toimenpiteet
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MUSTAPURONPUISTO 26. Kohde, joka pitäisi ottaa 

talvikunnossapidon piiriin

Latu tänne mahdollisimman pian aina, jotta aloittelevilla on tällainen tasainen latu 

harjoitteluun. Ei sen aina niin priima kuntoinen tarvitse lapsille olla, kunhan pohja 
tehdään jo aikaisin.

Neutraali Toimenpiteet

MUSTIKKAMÄKI 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Sodanaikaisella suojahaudalla maaperällä paljon roskia ja hengenvaarallisia 

huumeruiskuja ja neuleita. Suojahauta tarvitsee kunnossapidon ja hoitotoimenpiteen.

Negatiivinen Toimenpiteet

MUSTIKKASUO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Hieno alue mutta muu alue ihan hirveä Positiivinen Vahvuuksia

MUSTIKKASUO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Hieno alue mutta muu alue ihan hirveä Positiivinen Vahvuuksia

Myllymestarintie 
suojavyöhyke

1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Todella hienosti jäänyt kaupunkisuunnittelijoilta huomaamatta täydellisessä 

hukkatilassa oleva tyhjiö
Positiivinen Vahvuuksia

Myllymestarintie 
suojavyöhyke

1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Todella hienosti jäänyt kaupunkisuunnittelijoilta huomaamatta täydellisessä 

hukkatilassa oleva tyhjiö
Positiivinen Toimenpiteet

Myllymestarintie 
suojavyöhyke

25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus Tähän tarvitaan TIEPEILI koska risteys tosi vaarallinen. Miksi se on niin vaikea siihen 

laittaa? Ennen kuin sattuu joku suurempi tapaturma. Mieheni jo ollut lähellä törmätä 

pyörällä. Kun mäkeä tulee alas ei tosiaan voi tietää mitä kulman takana tulee ja kuka. 

Toiset ei huomioi jalankulkijoita ja pyöräilijöitä tarpeeksi. Oltu yhteydessä yli vuosi sitten 

HKR:oon. Kummalliset selitykset saatu miksi ei vielä tule peiliä!?? Pitää tulla varmaan 

ensin ruumiita.

Neutraali Toimenpiteet

Naulakallionpuisto 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Puisto on pahassa kunnossa ja saattaa löytyä hengenvaarallisia huumeruiskuja maasta 

ja puisto tarvitsee kunnossapitoa.

Negatiivinen Toimenpiteet

Naulakallionpuisto 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Puisto on pahassa kunnossa ja saattaa löytyä hengenvaarallisia huumeruiskuja maasta 

ja puisto tarvitsee kunnossapitoa.

Negatiivinen Toimenpiteet

Naulakallionpuisto 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Voisiko tähän saada vetovoimaisen kävelykadun metrolle? Mielenkiintoinen valaistus, 

kukkivia puita, oleskelupenkkejä ja kahvila
Negatiivinen Toimenpiteet

OJAPUISTO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio tyylikkäästi toteutettu maisemointi; vesielementti tekee kävely/kevyen liikenteen 

väylästä viihtyisän; huomattava parannus aiempaan ulkoasuun
Positiivinen Vahvuuksia

Paneliantie puistokaista 26. Kohde, joka pitäisi ottaa 

talvikunnossapidon piiriin

Honkilahdentieltä yhteys Kekomäen tielle.  Ihmiset kulkee siitä vaikka lunta olisi kuinka 

paljon.

Neutraali Toimenpiteet

PANOSAUKION 

PUISTIKKO

21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Yksi ainoa 57-bussi, joka on kaiken lisäksi aina myöhässä (tai sitten kaksi 57-bussia 

kulkevat peräkkäin) ei riitä Kivikonkaaren julkiseksi liikenneyhteydeksi edes Kontulan 

metroasemalle. Lisäksi Kivikonkaaren bussilinjojen pitäisi jatkua suoraan myös 

Itäkeskukseen ja toiseen suuntaan vähintäänkin Malmille asti.

Neutraali Toimenpiteet
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PAUKKULANPUISTO 26. Kohde, joka pitäisi ottaa 

talvikunnossapidon piiriin

Talvella reittiä ei hoideta lainkaan vaikka sen pitäisi jo nyt kuulua talvikunnossapidon 

piiriin.

Neutraali Toimenpiteet

PAUKKULANPUISTO 26. Kohde, joka pitäisi ottaa 

talvikunnossapidon piiriin

Talvella ja keväällä todella liukas, voisi ottaa kunnossapidon piiriin, jos mahdollista. Neutraali Toimenpiteet

Rekitie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio ihana lenkkeilyreitti veden äärellä, uussillanpuistossa avaraa maisemaa ja kauniisti 

puita siellä täällä.
Positiivinen Vahvuuksia

Rekitie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio ihana lenkkeilyreitti veden äärellä, uussillanpuistossa avaraa maisemaa ja kauniisti 

puita siellä täällä.
Positiivinen Vahvuuksia

ROHDINKUJA 
PUISTOMETSÄ

25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus ihana kävelyreitti kaipaa valoja turvallisuuden lisäämiseksi Neutraali Toimenpiteet

ROHDINKUJA 
PUISTOMETSÄ

25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus ihana kävelyreitti kaipaa valoja turvallisuuden lisäämiseksi Neutraali Toimenpiteet

RUKATUNTURINTIE 

PUISTOKAISTA

19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Voisiko tähän saada vetovoimaisen kävelykadun metrolle? Mielenkiintoinen valaistus, 

kukkivia puita, oleskelupenkkejä ja kahvila
Negatiivinen Toimenpiteet

RUUTIPUISTO 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Talvella todella jäinen kulkureitti ja kaikki osapuolet ovat jättäneet ottamatta vastuuta 

reitin hoidosta.

Negatiivinen Epäkohtia

RUUTIPUISTO 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Toivoisin parempaa roskien siivoamista. Negatiivinen Toimenpiteet

Suojavyöhyke 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Toimiva, mukava ja viihtyisä ulkoilualue. Positiivinen Vahvuuksia

Suopuisto 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Mukava kävely ja ulkoilualue. Positiivinen Vahvuuksia

Suopuisto 26. Kohde, joka pitäisi ottaa 

talvikunnossapidon piiriin

Molemmat laskeutuvat tiet Lampipuistoon Kaarikujalta ja Isännänpolulta tullessa ovat 

talvisin jäisiä ja vähällä hiekotuksella. - Myös Kontulan ostoskeskukselta nouseva alku 

Ostostielle /Isännänpolulle sekä toisella puolen laskeutuva tie Emännänpolulle 

liukkaina vaarallisia!  

Neutraali Toimenpiteet

UMMELJOENPUISTO 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Kävelytie on vinossa (Ummeljoki-Kaukopääntie), asfaltti on pahasti painunut.  Negatiivinen Toimenpiteet

UNTAMALANPUISTO 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Muistuttaa ryteikköä Negatiivinen Toimenpiteet

UUSSILLANPUISTO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio ihana lenkkeilyreitti veden äärellä, uussillanpuistossa avaraa maisemaa ja kauniisti 

puita siellä täällä.
Positiivinen Vahvuuksia

UUSSILLANPUISTO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio ihana lenkkeilyreitti veden äärellä, uussillanpuistossa avaraa maisemaa ja kauniisti 

puita siellä täällä.
Positiivinen Vahvuuksia
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VANHANLINNANTIE 

PUISTOKAISTAT

1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Tässä on tilaa (leveyttä) kulkea pienten lasten kanssa. Osan matkaa on viherkenttä 

tuomassa etäisyyttä vilkkaaseen ja pölyiseen autotiehen, ja tuomassa hyvää mieltä ja 

kauneutta. Tämä alue pidetään yleisesti siistinä ja talvihiekat putsataan varhain pois. 

Tosin talvella pulkkien vetämisen kannalta tehokas hiekoitus ei ole niin mukava juttu. 

Myös viereisen Puotilan metroaseman alikulun pengerryksen vihreys ja istutukset 

vuodesta toiseen ilahduttaa.

Positiivinen Vahvuuksia

VANHANLINNANTIE 

PUISTOKAISTAT

17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Kehätien ylittäminen jalan on hidasta. Usean minuutin odottelu, vihreät valot kestää 7 

sekuntia. Pahimmillaan ylitys kestää 5 min.
Negatiivinen Epäkohtia

VANHANLINNANTIE 

PUISTOKAISTAT

19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Miten tässä risteyksessä kuuluu ajaa polkupyörällä?! Tässä risteyksessä on jatkuvasti 

vaaratilanteita, joissa on epäselvää miten pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kuuluu 

toimia. Pyörätie ikäänkuin loppuu kesken Itäkeskuksesta päin tultaessa ja risteysalue on 

vain jalankulkijoille?   Lisäksi, kun tulee Itäkeskuksesta päin ja kääntyy Arhotielle, niin 

miten pyöräilijän tulee tässä risteyksessä toimia? Arhotiellä pyöräilijän tulee ajaa ajotien 

reunassa, mutta Itäkeskuksesta päin tulevan pyörätien päässä ei ole liuskaa, josta 

Arhotielle menisi. Suojatielle johtavat väylät ovat taas vain jalankulkijoille?

Negatiivinen Toimenpiteet

VANHANLINNANTIE 

PUISTOKAISTAT

19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Miten tässä risteyksessä kuuluu ajaa polkupyörällä?! Tässä risteyksessä on jatkuvasti 

vaaratilanteita, joissa on epäselvää miten pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kuuluu 

toimia. Pyörätie ikäänkuin loppuu kesken Itäkeskuksesta päin tultaessa ja risteysalue on 

vain jalankulkijoille?   Lisäksi, kun tulee Itäkeskuksesta päin ja kääntyy Arhotielle, niin 

miten pyöräilijän tulee tässä risteyksessä toimia? Arhotiellä pyöräilijän tulee ajaa ajotien 

reunassa, mutta Itäkeskuksesta päin tulevan pyörätien päässä ei ole liuskaa, josta 

Arhotielle menisi. Suojatielle johtavat väylät ovat taas vain jalankulkijoille?

Negatiivinen Toimenpiteet

VARHELANPUISTO 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Talvikunnossapito on satunnaista jolloin se on todella vaarallinen. Nimi pitäisi olla että 

asiointi olisi helpompaa talvikunnostuksen puitteissa. Hkl otti bussilinjan 
Tuukkalantieltä pois ja lupasi että kävelyreitti pidetään kunnossa, metrolle kävelijöille 

joita on paljon.

Negatiivinen Epäkohtia

VARUSTUKSEN PUISTO 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Toimiva, mukava ja viihtyisä ulkoilualue. Positiivinen Vahvuuksia
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VESALAN 
URHEILUKENTTÄ

17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Puuston harventamisessa jätetyt puiden runkojen tapit vaikeuttavat koiran kanssa 

liikkumista alueen metsiköissä. Koiramme eivät osaa tehdä tarpeitaan tielle ja olen 

meinannut taittaa nilkkani monta kertaa kyseisiin tappeihin!

Negatiivinen Epäkohtia

VESALANPUISTO 26. Kohde, joka pitäisi ottaa 

talvikunnossapidon piiriin

Vesalan pientaloalueen talvikunnossa pito kaipaa tehostamista. Runsaslumisena 
talvena autoilla liikkuminen on tosi vaikeaa, jopa sitten vanhukset, pyörätuolilla/ 

rollaattorilla ja lastenvaunuilla liikkuvilla.

Neutraali Toimenpiteet

Vesalantien puistokaista 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Vantaan rajalta alkaen Vesalanpuro (Mellunmäenpuro) tulee korjata samaan tasoon 

avopuron (loppuu Vesalant. 42) osalta kuin on tehty Aarrepuistossa. Puro penkoiltaan 
sortunut, puron ylittävät "sillat" ramppeineen huonokuntoisia. Puusto, joka estää 

lopullista sortumista on heikkokuntoista. Puron penkoissa pesii rottia. Puron 
peruskorjaaminen lisää viihtyvyyttä pientaloalueella, koska puron vartta seuraa koko 

matkalta erittäin käytetty kävely/pyöräilytie sekä Vesalantie. Puistokaistale (entinen 

Vesalankuja) on huonokuntoinen ja hoitamaton ja erään rivitaloyhtiön asukkaat 

aidanneet lauta-aidalla puistoa omaan käyttöönsä viheralueesta. Laillista?

Positiivinen Vahvuuksia

Vesalantien puistokaista 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Honkilahdentieltä Paneliantien läpi Kekomäentielle kulkee paljon ihmisiä. Kesällä 

pääsee kulkemaan hyvin.  Talvella "puistotie" ei kuulu talvi kunnossa pidon piiriin.  

Mikäli jokin laite edes ajaisi jonkinlaisen väylän tälle reitille kulku joukkoliikenne 

yhteyksien eteen paranisi huomattavasti. Ei tarvitse aurata niin kuin pääväyliä vaan 

lumet pois silloin tällöin - Kiitos.

Neutraali Toimenpiteet
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Kivikko 10. Nuorison suosima alue en pidä skeitti-, lumilaut -,moottoriradoista ko alueella, mopoilijat pilaavat myös jo kuluneet 

metsäpolut vaikka moottoriajoneuvojen käyttö on kielletty
Positiivinen Vahvuuksia

Kivikko 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Ihmisillä on tapana viskoa roskia K-kaupan parkkipaikalle ja viereiseen metsikköön, ja kestää aina 

kauan, ennen kuin ne siivotaan pois.

Negatiivinen Epäkohtia

Kivikko 13. Meluisa ja rauhaton paikka Pienkoneet lentävät erittäin matalalla levittäen melusaastetta laajalle alueelle. Negatiivinen Epäkohtia

Kivikko 13. Meluisa ja rauhaton paikka Lahdenväylä häiritsee ulkoiluani ulkoilualueella. Negatiivinen Epäkohtia

Kivikko 13. Meluisa ja rauhaton paikka Juopot ryömivät esille kivenkoloistaan aina samoihin vakipaikkoihin heti keväästä lähtien ja 

kansoittavat yleiset ulkoilureitit ja niiden varrella olevat harvat penkit sekä häätävät näin muut ihmiset 

hiemankin viihtyisiltä paikoilta kauas pois. Ei sitä örinää ja humalaista toikkarointia kukaan normaali 

ihminen halua seurata. 

Negatiivinen Epäkohtia

Kivikko 13. Meluisa ja rauhaton paikka Taloyhtiön pihalle on yht´äkkiä ilmestynyt jo viime kesästä lähtien toistuvasti varsinkin viikonloppuisin 

kerralla toistakymmentä maahanmuuttajaa grillaamaan ruokaa omilla avotuligrilleillään. Vähintäänkin 

maastopalon vaara on ilmeinen koska eivät selvästikään piittaa eivätkä noudata taloyhtiön sääntöjä.  

Negatiivinen Epäkohtia

Kivikko 13. Meluisa ja rauhaton paikka Ei täällä nyt mitenkään rauhatonta ole, ehkä joskus jotain kaljanostajat vähän "ördäävät" Negatiivinen Epäkohtia

Kivikko 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Bussipysäkiltä puuttuvat sadesäiltä suojaava katos ja istuimet ylipäänsä. Myös sähköinen info-taulu 

bussien liikkumisista puuttuu.

Negatiivinen Epäkohtia

Kivikko 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Tämä on kaupungin yleinen kaatopaikka. Viereisellä pysäköintialueella on aina vähintään pari 

kilvetöntä autoa ja pusikot hajalla ja täynnä roskaa. Metsikössä on nojatuoleja, rattaita yms. En 

ymmärrä miten tuon metikön annetaan vain olla ja ihmisten annetaan heittää sinne roinaa. 

Kaupunkialueella!

Negatiivinen Toimenpiteet

Kivikko 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Tämä yleinen kaatopaikka on saatava siistittyä. Nyt sinne jätetään sohvia, nojatuoleja jne. Viereiselle 

parkkipaikalle eksyy kilvettömiä autoja jne.
Negatiivinen Toimenpiteet

Kivikko 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Bussikatos, sähköinen info-taulu bussien kulusta sekä istuimet puuttuvat kokonaan. Neutraali Toimenpiteet

Kivikko 28. Metsä, jossa ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä Metsät kuuluvat tärkeään osaamme terveyttä ja hyvinvointia. Metsät puhdistavat ilmaa torjumalla 

ilmastonmuutoksen.

Neutraali Toimenpiteet

Kivikko 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka on Positiivinen Vahvuuksia

Kivikko 6. Historiallisesti merkittävä paikka Vanhoja juoksuhautoja yms Positiivinen Vahvuuksia

Kivikko 8. Alue, jossa ulkoilen eniten koiran kanssa ja ilman, uimassa käydään muualla Positiivinen Vahvuuksia

Kivikko 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Hienoa luontoa aivan Jakomäen reunalle asti Positiivinen Vahvuuksia
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Kivikko 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Ei Kivikossa mielestäni ole mitään vaikeakulkuista maastoa, johon ei pääsisi vaikka olisi puolirampa ja 

sokea. Jos nyt pitää jostain nipottaa, niin frisbii-golfin harrastaminen voi vaunuja työntäessä olla 

haastavaa. 

Negatiivinen Epäkohtia

Kivikko 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Tämä kaipaa siistimistä. Täytyisi myös selventää kyltein, että missä autot saavat pysäköidä ja pysähtyä. 

Nyt siis parkkeerataan tälle kävelyosuudelle. Se on ihan villi länsi! Parkkialuetta reunustavat pensaat 

eivät ole koskaan saaneet kasvaa rauhassa ja niiden ympärys on jatkuvassa roskassa.

Negatiivinen Toimenpiteet

Kivikko 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio K-kaupan viereiselle pusikolle ja itse parkkipaikalle pitäisi tehdä jotain. Samat (hylätyt??) autonromut 

seisoo pusikon vieressä. 
Negatiivinen Toimenpiteet

Kivikko 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

puisto pitäisi ottaa talvikunnossapidon piiriin ehdottomasti! Neutraali Toimenpiteet

Kontula 10. Nuorison suosima alue Ostarin nuorisotalo. Omakin esiteini siellä on jo käynyt tanssimassa. Myös kirjasto on loistava ja 

uimahalliin on kiva mennä vaikka kaverin kanssa.
Positiivinen Vahvuuksia

Kontula 10. Nuorison suosima alue Nuorison suosima alue, jossa paljon ilkivaltaa iltaisin ja etenkin viikonloppuisin. Parakkien edessä oleva 

kenttä ja kaukalo surkeasssa kunnossa. 
Positiivinen Vahvuuksia

Kontula 10. Nuorison suosima alue houkuttelevaksi tämän paikan tekee koristelineet ja fudiskenttä! Positiivinen Vahvuuksia

Kontula 10. Nuorison suosima alue Monet nuoret ja myös lapset pelaavat jalkapalloa tällä kentällä. Positiivinen Vahvuuksia

Kontula 11. Vanhusten suosima alue Palvelutalon viereisellä joutomaalla olisi kehitettävää. Nyt maasto on vanhuksille ja liikuntarajoitteisille 

haasteellinen. Kaikki evät pääse/jaksa lähteä pitkälle kävelylle, joten nuo "kummutkin" olisi hyvä ottaa 

virkistyskäyttöön.

Positiivinen Vahvuuksia

Kontula 11. Vanhusten suosima alue Kesäisin eläkeläisten päiväkävelykohde, tulevat ihastelemaan kasveja ja nauttimaan päivästä. Positiivinen Vahvuuksia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Puhtaanapito tahtoo tökkiä ostarin alueella. Muutenkin nuhjuinen. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Rakentamaton alue. Pelkkää soraa. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskaaminen on pahinta Kontulan ostarilla. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Ostoskeskus iltaisin, jolloin siivotuille käytäville ja/tai sisääntuloteille on ehditty heittää käsistä 

kaikenlaista, vaikka roskakoreja on ihan kiitettävästi.
Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskia näkee ostarin lähellä paljon, varsinkin viikonlopun jäljiltä. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Ostari ja sen kulmat ovat ajoittain aika kamalat Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Hirveä paikka, vältän käymistä. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Nuoriso rikkoo ja sotkee paikkoja. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka ostari epäsiisti. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Kontulan ostari on usein roskainen ja parkkipaikka ei ole nykyaikaa.. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Ostari pitäisi uusia, epäsiisteys tuo ongelmansa, jos joku on jo sotkuinen niin kukaan ei välitä! Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Ostarille olisi syytä tehdä sama mitä Myllypuron ostarille, maan tasalle ja uutta tilalle. Negatiivinen Epäkohtia
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Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Pyörätelineet alkuperäiset ja rikki! Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Todella epäsiisti paikka Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Kontulan ostoskeskuksen viihtyvyyttä voitaisiin parantaa samalla tavalla kuin Myllypuron! Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Miten tämä alueen saisi siistimmäksi? Nyt siellä piikitetään. Voisiko sen tönön (HKL) poistaa siitä ja 

tehdä alueesta matalammat ja näkyvämmän? Kauniita pensaita sun muita???
Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Kontulan ostari. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäsiistit ja sekavasti käyttäytyvät "ihmiset" tekevät koko ostarista epäsiistin ja roskaisen! Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Kävelyteitten varteen lisää roskiksia. Vähän joka paikkaan. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Alikulkutunnelin seutu on usein todella roskainen. Lisäksi pyöräkatos on todella huonossa kunnossa. 

Voisiko sen poistaa kokonaan tai ainakin kunnostaa?

Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Koulua ympäröivä puistoalue on roskainen. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Koulua ympäröivä puistoalue on roskainen ja täynnä tupakantumppeja. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Miksi noiden metron vieressä olevan kävelytien varrella olevien väestönsuojien eteen (2kpl)  ei voida 

laittaa lukittavia portteja? Joka viikko joku känninen tai muu muista välinpitämätön henkilö on siinä 

nurkkiin kuseskelemassa. Paikka haisee ja on usein sotkuinen. Pitäähän jonkun avata se 

väestönsuojakin jollain avaimella jos joskus tulisi tarve. Yhtä hyvin portin voi avata silloin, eli ei ole 

mitään syytä miksi ei voisi olla porttia siinä. Nyt antaa näkösuojaa kuseskelijoille.

Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Viikonloppuisin ja iltaisin ei ole mitään asiaa ostarille.  Ulkomaalais taustaiset jengin etsivät yksinäisiä 

ihmisiä ja putsaavat heidät.
Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Ostari on valitettavasti joskus aika meluisa ja rauhaton. Mutta onneksi vain joskus. Useinmiten nykyään 

tosi kiva paikka.

Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Meluisaa ja rauhatonta, jos juopuneita huutelee toisilleen kovalla äänellä - usein iltapäivällä tai 

alkuillasta kauniilla säillä.
Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Ostarin alue on hieman levoton runsaiden baarien takia ja alueella pyörivien päihteidenkäyttäjien takia. 

En koe aluetta kuitenkaan mitenkään erityisen vaaralliseksi tai turvattomaksi.
Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Meluisa ja rauhaton paikka. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka ostari ylläri rauhaton ja meluisa. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Juoppoja kapakoiden edessä tupakalla ja muutenkin örisemässä. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Kontulan ostarinseutu parkkialueineen  kontula fixin jumppasalista näkyy ravintola Venlan tupakoiva 

porukka, pois näkyvistä!
Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Epämiellyttävä, pahanhajuinen paikka. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Erittäin paljon melua ja humalassa olevaa porukkaa aina. Negatiivinen Epäkohtia
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Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Baarien lieveilmiöt. Huutelua ja tappelunalkua näkee toisinaan vaikka olisi vain läpikulkumatkalla. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Kontulan ostari on todella likainen ja rauhaton paikka. Ehdottaisin kajareista klassista musiikkia, se 
tunnestusti karkoittaa/rauhoittaa häiriköitä.

Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Kontulan ostari. Pitkin päivää kaikenlaista häiriötä Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Juoppoja, nistejä ja epämääräistä roskaväkeä, ostarille ei voi mennä! Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Juoppojen, sekakäyttäjien ja muiden lorvijoiden paratiisi. Normaalit ja kunnolliset työssäkäyvät ihmiset 

eivät sekaan uskalla!
Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Ostoskeskuksessa liikkuu huumeiden käyttäjiä. Porukka keräytyy usein metroaseman ovien eteen. 

Iltasin turvaton tunne varsinkin nuoret tytöt pelkäävät. 
Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Mäkitie Kontulan ostoskeskukseen huonosti hoidettu.  Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Kontulan ostoskeskus kerää erilaisia porukoita. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Metron sisäänkäynti ja kulku metrolle olisi suunniteltava uudelleen. Nyt kulkuväylä metrolle on meluisa 

kokoontumispaikka myös niille, jotka eivät käytä metroa.  Voi tuntua ajoittain turvattomalta.
Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Viikonloppuisin ja kesälomalla tälle pelipaikalle kerääntyy kummallista porukkaa kaljoittelemaan ja 

mölyämään.
Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 13. Meluisa ja rauhaton paikka Alkoholi baari on vaan ja toivoisin, että baari purettaisiin kokonaan. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Huume hörhöjä / känniläisiä on aivan liikaa.  Turvaton Epäkohtia

Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Ostoskeskuksen ikkunoita on rikottu useampaan otteeseen alkuvuodesta 2017- Turvaton Epäkohtia

Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Kontulan ostarilla on aina mm. päihtyneitä ihmisiä, jotka saattavat käyttäytyä aggressiivisesti. Usein he 

selvittelevät välejään vain keskenään, mutta toisinaan huutelevat myös ohikulkijoille.
Turvaton Epäkohtia

Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Paikassa on aivan liikaa baareja ja juottoloita. Jokaikinen päivä humalaisia tai jotain huume hörhöjä 

hortoilee alueella. Iltaisin todella turvaton tunne kävellä Metrosta kotiin. Iltaisin en uskalla kävellä 

keskuksen läpi vaan kierrän sen ympäri. Olen myös kuullut ystäviltä juttuja että turpaan tulee joskus 

ihan ilman syytä.

Turvaton Epäkohtia

Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Välillä täällä näkyy humaltuneita tai muuten sekavassa tilassa olevia ihmisiä, jotka voivat huudella 

(onneksi ei sentään minulle).
Turvaton Epäkohtia

Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Paljon juoppoja ja outoa porukkaa. Turvaton Epäkohtia
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Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Ostari on turvaton paikka. Pelottaa kulkea esim iltaisin siellä. En ota lapsia mukaan iltaisin ostarille ja 

päivisinkin välttelen aluetta jos lapset mukana. Ostarin lasten leikkipaikka mielestäni aivan turha, 

harvoin siinä näkyy lapsia ja lähinnä nistit ja spuget vallanneet alueen. sen voisi kokonaan poistaa ja 

laittaa tilalle esim penkkejä ja istutuksia. Ostaria saisi siistimmäksi ja mukavammaksi istutusten 

lisäämisellä huomattavasti.

Turvaton Epäkohtia

Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Kirkon ympärillä pyörii epämääräistä porukkkaa, turvaton lapsille ja kaikille iltaisin Turvaton Epäkohtia

Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Juopot ja narkkarit hengaavat täällä Turvaton Epäkohtia

Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Kauniilla säällä ja iltaisin täällä paljon kännisiä & huumeen vaikutuksen alaisia ihmisiä. Pubit pois sekä 

Symppis, auttaisiko?

Turvaton Epäkohtia

Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Liikaa alkoholinkäyttöä, kaljabaarien lukumäärä liian suuri! Toinen paikka elämässäni jossa olen nähnyt 

kuoliaaksi puukotetun ihmisen kadulla, tämä suoraan metron sisäänkäynnin edessä noin 10 v sitten
Turvaton Epäkohtia

Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Narkomaanit, känniläiset ja nuorisorikolliset ryöstää ja pahoinpitelee ohikulkijoita. Turvaton Epäkohtia

Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Kontulan Metro on kaikin puolin turvattoman tuntuinen asema ja sen lisäksi hyytävän tuulinen sekä 

kolkko paikka.

Turvaton Epäkohtia

Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Kontulan ostoskeskus on paikka jossa pillerit vaihtaa omistajaa. Porukka kerääntyy metron ovien 

luokse ja kulku metroon vaikeutuu. Nuoret tytöt pelkäävät tulla kotiin. 
Turvaton Epäkohtia

Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Usein humalaisia ja tunnelma kuin basaarissa, ei kiva Turvaton Epäkohtia

Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Alkoholi baari on vaan täällä. Toivoisin, että alkoholi baari purettaisiin. Turvaton Epäkohtia

Kontula 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Nuoriso viettää aikaa. Turvaton Epäkohtia

Kontula 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Näillä kohdin yhden omakotitalon puiden lehdet ja oksat ovat välillä tehneet jalkakäytävällä 

kävelemisen melkein mahdottomaksi.
Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Koskenhaantien ja Kotikonnuntien risteyksessä huono näkyvyys Koskenhaantieltä tultaessa oikealle 

Kotikonnuntien varteen pysäköityjen autojen vuoksi. Pitäisi saada pysäköinti kielto Kotikonnuntielle 

ainakin 100 metriä Koskenhaantien risteyksestä oikealle päin.

Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Alikulkutunnelin mutka on todella paha, ei mitenkään voi nähdä, onko joku tulossa toisesta suunnasta. 

Erityisen pelottava pyöräilijälle.
Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet ostarin portaat ja kaiteet vaatisivat kunnostusta Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Pyörätelineiden katokset erittäin huonossa kunnossa ja rumat. Pitäisi päivittää. Negatiivinen Epäkohtia



Karttamerkintöjen avoimet kommentit
Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma asukaskysely 2017

sivu 97/113

Osa-alue Kysymys Kommentti Marker Tyyppi

Kontula 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Metron liukuportaat usein rikki . Portaan alapäässä sininen ämpäri usein koska ilmeisesti katto vuotaa!! Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Metroradan vieressä oleva kävelytien harmaa peltiaita tosi kulahtaneen näköinen, vanha ja  sotkuja 

täynnä. Olisiko aika laittaa samanlainen vihreä korkea aita, joka uusittiin parisen vuotta sitten muun 

metroradan ympärille.

Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Kaukalon edustalla usein iso lammikko, kun maaperä ei ime vettä. Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Alepan lähellä, lähellä suojatietä Kontulan kaaressa tulee autotielle iso lätäkkö sateella. Se roiskuttaa 

vettä päälle autojen ryllätessä, ja sen ylikin pitää loikkia kuin Ringa Ropo.
Negatiivinen Epäkohtia

Kontula 2. Hieno, viihtyisä viheralue Hieno, viihtyisä viheralue. Positiivinen Vahvuuksia

Kontula 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Hiekkakenttä vaatisi siistimistä - nyt keskeneräisen näköinen. Negatiivinen Toimenpiteet

Kontula 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Myös tällä Kontulankaaren osalla voisi olla penkki ja roska-astia samoin Sakaralla, jos mahtuu. Neutraali Toimenpiteet

Kontula 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Ruma peltiaita Kotikonnuntien sillalta alkaen ostoskeskukseen olisi uusittava. On vanha, kulahtanut ja 
sotkettu. Miksi uusittu pari v. sitten vihreä korkea aita metron ympärille, mutta tätä ei uusittu?

Neutraali Toimenpiteet

Kontula 28. Metsä, jossa ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä Tämä metsikkö on kiva. Tosin tiedä sitä onko se sitä takana olevassa kerrostalossa asuvien mielestä...? Neutraali Toimenpiteet

Kontula 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Epäsiisti. Kaikki koirat käyvät siellä. Todella täynnä ulosteita. Negatiivinen Toimenpiteet

Kontula 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Liikaa isoja puita. Negatiivinen Toimenpiteet

Kontula 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Puistomaisemmaksi liika puusto poistamalla. Negatiivinen Toimenpiteet

Kontula 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Kontulan ostari on oikea helmi! Ihana monikulttuurinen ja vilkas hermokeskus! Jos toivoa saa niin 
busseille vielä selkeämmät laituripaikat (kuten esim. Columbuksessa) niin tulee helpommin 

hyödynnettyä kaikkia bussilinjoja!

Positiivinen Vahvuuksia

Kontula 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Ihana puutarhakeidas keskellä Kontulaa. Positiivinen Vahvuuksia

Kontula 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Lähiliikuntapaikkana mainio. Positiivinen Vahvuuksia

Kontula 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Hyvä kävelytie. Positiivinen Vahvuuksia

Kontula 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio rumat venäjänaikaiset autotallit Positiivinen Vahvuuksia

Kontula 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Helmigrillin terassi tuo hyvänlaista elämää Kontulan ostarille Positiivinen Vahvuuksia

Kontula 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Kiva ostarin keskusalue. Kaikkia palvelut lähellä. Positiivinen Vahvuuksia

Kontula 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Aukiolla on nykyisin siisti terassi. Hienoa kehitystä! Positiivinen Vahvuuksia

Kontula 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Tällä torilla liikkuu erittäin paljon ihmisiä, tämä alue edustaa Kontulaa eniten. Olisi hyvää poistaa kaikki 

kapakat ja sen kaltaiset yritykset siitä pois. Kauppakeskuksen keskipiste pitää olla siisti ja ystävällinen. 

Nyt näkyy humalassa oleva porukka ja epäsiistinäköiset paikat.

Positiivinen Vahvuuksia

Kontula 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Lähinnä kysymys on asukkaiden pensasaitojen kasvavan kadun alueelle n.1 metri Negatiivinen Toimenpiteet
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Kontula 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Kotikonnuntiellä on Lettopolunkohdalla alue, jossa on kadulla jalankulkukoroke. 94A pussin on joskus 

madotonta ajaa korokkeen oikealtapuolelta koska siihen on  paraaeerattu autoja. Autojen 
parkkeeraminen on sallittua suojatiesta 5 m, mutta se ei riitä 94A:lle. Pysäköinti pitäisi kieltää talon 

päätyyn saakka eli ainakin 10-15 metriä suojatiestä. 

Negatiivinen Toimenpiteet

Kontula 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Koska parkkipaikkoja on niukasti tällä alueella ja koska Karjatanhuanpolun kääntöpaikalla on tilaa voisi 

tähän järjestää pieni pysäköintialue autoille.
Negatiivinen Toimenpiteet

Kontula 21. Tarvittava uusi kulkuyhteys Kaavoitusvaiheessa unohdettu reitti metrolle. Vois yrittää korjata. Neutraali Toimenpiteet

Kontula 25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus Erittäin pimeä paikka Neutraali Toimenpiteet

Kontula 25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus pimeä paikka Neutraali Toimenpiteet
Kurkimäki 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kurkimäessä on paljon kauniita pikkukatuja. Positiivinen Vahvuuksia
Kurkimäki 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Tämä tori tarvitsee todellakin kasvojen kohotusta. Puita, kukkaistutuksia, suihkulähteen. Negatiivinen Toimenpiteet
Kurkimäki 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Tästä aukiosta voisi tehdä viihtyisän penkillä ja kukkaistutuksilla. Pieni japanilainen puutarha? Negatiivinen Toimenpiteet

Mellunmäki 11. Vanhusten suosima alue Pubi alueen piristys. Positiivinen Vahvuuksia
Mellunmäki 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Kävelytie metrolle on huonosti hoidettu niin kesällä kuin talvella.Paljon roskaa tietä ei siivota . Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäki 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskia Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäki 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Roskia Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäki 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Pusikoitunut alue, jonne myös vesi kertyy. Alueta voisi raivata, jotta siellä olisi mukavampi ulkoilla. Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäki 12. Epäsiisti ja roskainen paikka alikäytävä Itäväylän ali roskainen, reunakivet irti eikä sitä harjata Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäki 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Myös roskaisuus keskittyy metron suulle. Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäki 12. Epäsiisti ja roskainen paikka epäsiisti ja huonosti suunniteltu koulun edusta Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäki 12. Epäsiisti ja roskainen paikka K-market Mellunmäen ympäristö on usein täynnä roskia; karkkipapereita, muovijätettä jne Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäki 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Mellunmäen metroaseman yläpäässä on aina paljon roskia (ja roskaväkeä). Paikka on myös levoton ja 

herättää jonkinverran pelkoa
Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäki 12. Epäsiisti ja roskainen paikka K-Market ympäristö epäsiisti.Kaupan asiakkaaat heittävät roskia ympäriinsä,myös 

Naulakallionpolulle.Niitä ei myöskään siivota.Lentelevät ympäriinsä.
Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäki 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Päiväkoti Saanan molemmin puolin on  villiintynyttä kasvillisuutta.Ruohoa ei siinä leikata koko 

kesänä.Valtavan korkea kasvillisuus aina kesällä.Joskus  loka-marrakuuta saatetaan leikata. 
Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäki 13. Meluisa ja rauhaton paikka Autot harrastaa "kiihdytys ajoa" Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäki 13. Meluisa ja rauhaton paikka Metron alue on meluisa. Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäki 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Metron alue ja tunnelit. Alueella paljon epämääräistä liikehdintää. Turvaton Epäkohtia
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Mellunmäki 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Länsimäentien ja Mellunmäentien risteyksen alikulku on todella pimeä ja epäsiisti. Pelottava. Usein 

töhritty. Voisiko tunnelin suulleekin lisätä maalauksia, muraaleja? Lisää valaistusta.
Turvaton Epäkohtia

Mellunmäki 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Liian paljon läpiajoa ja tahallista  ylinopeutta ! Turvaton Epäkohtia

Mellunmäki 15. Heikko näkyvyys reitin varrella K-marketin edessä tiensivun parkkipaikan autot huonontavat huomattavasti näkyvyyttä K-Marketin 

pihalta tullessa.

Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäki 15. Heikko näkyvyys reitin varrella odottaa tien rakentamista loppuun...ja odottaa, ja odottaa. Mitä tapahtuu, paikalla "hengaillaan" ja 

roskataan.Betoniporsaat auttoivat vähän.
Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäki 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Vaarnatieltä TODELLA huono näkyvyys Länsimäentielle Itäväylän suuntaan. Pensasaita kaistojen välissä 

vielä pahensi tilannetta. Ei auttanut, että vaihdoin auton korkeampaa. Pakko työntää nokka tielle ja 

kurkkia, tuleeko autoja vai ei. Samalla olen sitten pyörätien tukkeena..., sorry!

Negatiivinen Epäkohtia

Mellunmäki 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Toivon, että tästä ostarin alueesta tehdään purkamisen jälkeen viihtyisä alue ja huolehditaan yhteisistä 

tiloista alueen asukkaille ja yhdistyksille. Sellaista ei Mellunmäessä nyt ole, vaikka asukasmäärä on 

kasvamassa. Joko tänne tai metroasemalle.

Negatiivinen Toimenpiteet

Mellunmäki 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Epämääräinen alue. Negatiivinen Toimenpiteet
Mellunmäki 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron ääreen Tässä on aikoinaan ollut Mellunkylänpuron uoman mutka. Jos tähän rakennetaan, talot uppoavat 

syvälle. Rakennetaan mieluummin laaja tulvavettä vastaanottava lammikko.
Neutraali Toimenpiteet

Mellunmäki 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

Raivausta. Neutraali Toimenpiteet

Mellunmäki 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Mellunmäen K-marketin ja Naulakalliontien pääty on usein todella roskainen. Olisiko mahdollista 

saada lähistölle lisää roska-astioita?
Neutraali Toimenpiteet

Mellunmäki 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä jättibalsami valtaa koko metsän Negatiivinen Toimenpiteet
Mellunmäki 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Ounasvaarantien reunassa oleva ränsistynyt metsikkö, jossa on useita kaatumisvaarassa olevia kuusia ja 

pihlajia.

Negatiivinen Toimenpiteet

Mellunmäki 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Hieno koivikko.vaahterametsä, aukea,runsas linnusto Positiivinen Vahvuuksia
Mellunmäki 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Rauhaisa metsäkaistale Positiivinen Vahvuuksia
Mellunmäki 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Naulakallio, upea näköala ja luontokohde Positiivinen Vahvuuksia
Mellunmäki 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Kiva kävellä, rauhallista ja tasainen maasto pururadalla hyvä kulkea Positiivinen Vahvuuksia
Mellunmäki 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Mustavuori on henkireikä, tulee paljon käveltyä sinne sekä Vuosaaren täyttömäelle. Positiivinen Vahvuuksia
Mellunmäki 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Mukavaa aluetta koirakävelylle. Positiivinen Vahvuuksia
Mellunmäki 9. Lasten suosikkipaikka Leikkikaluja pihalla. Positiivinen Vahvuuksia
Mellunmäki 9. Lasten suosikkipaikka Leikkikaluja Positiivinen Vahvuuksia
Mellunmäki 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Kävelykatu missä puita. Mukava kivetys ja eroaa muista teistä. Leveä, viherkasveja. Positiivinen Vahvuuksia
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Mellunmäki 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Ulkoilureitit voisi talvisin hiekoittaa(ellei hiihtolatuja ole tehty/on tarpeeksi lunta), sillä ne jäätyvät 

todella liukkaiksi. Alueella kuitenkin ulkoilee paljon ihmisiä
Neutraali Toimenpiteet

Myllypuro 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Täällä on paljon pikkuroskaa. Epäsiistin näköinen paikka. On ollut aika myllerryksessä maiden 

kaivuiden takia, joten onkohan siksi jäänyt hoitamatta.
Negatiivinen Epäkohtia

Myllypuro 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Pahasti roskaantunut kuoppa. Negatiivinen Epäkohtia

Myllypuro 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton kannattaako aita asentaa polkupyöräilijöille sekä mopoille kun he ajavat usein liian nopeasti , eivät 

varmista että autot pysähtyvät
Turvaton Epäkohtia

Myllypuro 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton väärin liikennemerkki asenettu suojatiellä  kadun remontin jälkeen Turvaton Epäkohtia

Myllypuro 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Polkupyörätien risteys kehä 1 rampin kanssa tosi vaarallinen. Autoilioilla tosi huono näkyvyys 

lähentyviin polkupyöriin. Liikaa puita ja muita näköesteitä.
Turvaton Epäkohtia

Myllypuro 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Kaksi vierekkäistä sähkökaappia estää näkyvyyden (Lallunkantieltä tullessa) sekä isohko pensas. 

Autoiljan on siis vaikea havaita alamäkeä tulevaa pyöräilijää ajoissa.
Negatiivinen Epäkohtia

Myllypuro 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Tämä vaarallinen paikka pyöräilijälle, varsinkin tultaessa mäkeä alas. Mustapurontaipaleen suunnalta 

tultaessa toisen eivät tajua hidastaa vauhtia tullessa risteykseen. Kaivataan isoa peiliä risteykseen, jossa 

näkyvyys laajalle alueelle molempiin suuntiin. Mies melkein jo törmäsi tässä paikassa toiseen 

pyöräilijään.

Negatiivinen Epäkohtia

Myllypuro 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia roska-astia Neutraali Toimenpiteet

Myllypuro 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Hyvät kävely ja pyörätiet, joissa ei tarvitse pelätä autoilijoita. Lisäksi kevätkatupölyaikaan autot eivät ole 

nastarenkailla jauhamasssa asfalttia \ huonontamassa ilmanlaatua.

Positiivinen Vahvuuksia

Myllypuro 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Orpaanporraksen alue on hieno kokonaisuus mäntyineen ja pikkupuineen, se on myös paljon käytössä 

ja houkuttelee liikkumaan muuten kuin autolla. 

Positiivinen Vahvuuksia

Myllypuro 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Orpaanporras on ihan viihtyisän oloinen leveä kävely/pyörätie Positiivinen Vahvuuksia

Myllypuro 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Myllyruuhenpolulle valuu ympäröiviltä alueilta (rakennustyömaan takia) karkeaa soraa asfaltille. Tämä 

on mm pyöräilijöille ja lapsille hankalaa ja voi aiheuttaa vaaratilanteita varsinkin jarruttaessa koska 

kyseessä on mäki.

Negatiivinen Epäkohtia

Myllypuro 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Täytyy miettiä, mihin jatkoon voimalaitosta tarvitaan ja mitä energiamuotoa laitos edes tuottaa ja 

mitkä ovat voimalaitoksen ympäristö-, luonto- ja ilmastovaikutukset. Tarvitaanko voimalaitosta vielä, 

vai purataanko laitos ja tilalle rakennetaan uutta?.-

Negatiivinen Toimenpiteet

Puotila 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Kiva katu Positiivinen Vahvuuksia

Puotinharju 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Pieni metsikkö on kesät talvet epäsiistin ja hoitamattoman näköinen. Siellä on esimerkiksi paljon risuja 

ja puiden oksia, joita ei ole siistitty pois.

Negatiivinen Epäkohtia

Puotinharju 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Välillä roskia kadulla. Negatiivinen Epäkohtia



Karttamerkintöjen avoimet kommentit
Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma asukaskysely 2017

sivu 101/113

Osa-alue Kysymys Kommentti Marker Tyyppi

Puotinharju 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Keltanopolun Vanhanlinnantien puoleinen pääty on usein hyvin roskainen. Joku vieressä olevasta 

kerrostalosta jakaa mainoksia, ja näitä mainoksia kertyy tähän (mainokset odottavat tässä kerrostalon 

edessä pinoissa ennen kun ko. henkilö ehtii ne lajitella ja jakaa). Enemmän tämä on siis ehkä ko. 

henkilön aiheuttama roskausongelma, josta tulisi ko. henkilöä huomauttaa (mutta miten tämän voisi 

tehdä?).

Negatiivinen Epäkohtia

Puotinharju 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Keltanopolulle voisi tuoda kaupungin pienen roskiksen, jotta mm. koirankakkapusseja saa heitettyä 

roskiin. Alueella on ylipäätään aika vähän yleisiä roskiksia, eli niiden määrää voisi hieman lisätä, jotta 

ihmiset eivät roskaisi tai jättäisi koirankakkoja luontoon.

Negatiivinen Epäkohtia

Puotinharju 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Tämä on yksityisaluetta ja täällä on jengiä viettämässä vapaa-aikaa. Turvaton Epäkohtia

Puotinharju 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Jehovan todistajien valtakunnansali (uuden laajennusosansa kanssa) aiheuttaa paljon ruuhkaa 
Keltanotielle ja Keltanotien+Arhotien risteykseen. Valtakunnansalilla on kokoontumisia joka päivä 

aamuvarhaisesta iltamyöhään, ja monet heistä saapuvat paikalle autoilla. Usein Keltanotie on 

parkkeerattu niin täyteen, ettei pelastuskalusto mahtuisi kääntymään kadulle. Autoilijat ovat 

aiheuttaneet myös monia vaaratilanteita.  -> Ehdotus: Keltanotien pysähtumiskieltoalue tulisi laajentaa 

koskemaan koko Keltanotietä. Nyt pysähtymiskielto alkaa Keltanotie 3:n kohdalta, eli sen tulisi jatkossa 

alkaa heti Keltanotien alusta.

Turvaton Epäkohtia

Puotinharju 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Pyörätiellä/jalkakäytävällä kovan sateen sattuessa  valtavat lammikot, lähes "järvi". Kävellessä 

vaaratilanteita, kun yrittää väistellä lammikoihin astumista: saattaa hypätä pyörailijän eteen.
Negatiivinen Epäkohtia

Puotinharju 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Roska-astia tarvitaan. Neutraali Toimenpiteet

Puotinharju 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Tämä pikku metsikkö on hoidon tarpeessa. Siellä on paljon roskia ja risuja ym. Negatiivinen Toimenpiteet

Suunnittelual

ueen 

ulkopuolella

25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus * pelto-/metsäalueen välisen reitin valaistuksesta kannattaisi neuvotella sekä mahdollisen ulkoilureitin 

avaamisesta vanhan Porvoontien alikulun kautta Mustavuoreen

Neutraali Toimenpiteet

Vartioharju 10. Nuorison suosima alue Koulun pihalla joskus häiriökäyttäytymistäkin Positiivinen Vahvuuksia

Vartioharju 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Kadun reunalle on heitelty todella törkeästi roskia. Negatiivinen Epäkohtia

Vartioharju 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Koko helypuisto Negatiivinen Epäkohtia

Vartioharju 13. Meluisa ja rauhaton paikka Lauantai-iltaisin kuuluu kovaa melua nuorilta ihmisiltä, joka häiritsee meitä asukkaita äärimmäisen 

paljon.

Negatiivinen Epäkohtia

Vartioharju 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Tämä on yksityisalue seurakunnalle ja täällä on porukkaa viettämässä vapaa-aikaa. Turvaton Epäkohtia
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Vartioharju 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Tämä on myös yksityisalue, jossa on entinen puhelinkeskus ja nykyinen mobiilidatan verkko tukiasema, 

jossa on porukkaa viettämässä vapaa-aikaa, vaikka pitää ymmärtää, että on yksityisaluetta.
Turvaton Epäkohtia

Vartioharju 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Kiviportintiellä ajetaan aivan liian lujaa Turvaton Epäkohtia

Vartioharju 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Ylämäkeen pysäköidyt autot estävät näkemastä tuleeko autoja vastaan Turvaton Epäkohtia

Vartioharju 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Muutenkin kapean risteyksen näkyvyyden peittää 3m korkea tuija-aita. Läheltä piti tilanteita on 

jatkuvasti.

Negatiivinen Epäkohtia

Vartioharju 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Tähän risteykseen Peili Negatiivinen Epäkohtia

Vartioharju 2. Hieno, viihtyisä viheralue Kiviportinmäki on hyvä javiihtyisä puistoksi kaavoitettu alue ja se on syytä sellaisena säilyttää. 

Lähialueen tarhalaiset, koululaiset ja perheiden lapset  pitävät tätä aluetta kiinnostavana kohteena 

ympäri vuoden.

Positiivinen Vahvuuksia

Vartioharju 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Roskia kertyy paljon ja tarvitaan hoitotoimenpiteitä. Negatiivinen Toimenpiteet

Vartioharju 6. Historiallisesti merkittävä paikka Linnanherranpuisto: Alueella 1. Maailmansodan aikaisia juoksuhautoja ja kaivantoja sekä sodan aikana 

sinne pudonneiden pommien kuoppia :Ev.luutnatti Jokipaltio onnistui harhauttamaan venäläisiä 

pudottamaan pommeja niin etteivät osuneet Helsingin keskustaan. Alueelle olisi saatava info-kyltti 

asiasta.

Positiivinen Vahvuuksia

Vartioharju 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Erittäin viihtyisä, rauhallinen ja kaunis pientaloalue! Positiivinen Vahvuuksia

Vartioharju 9. Lasten suosikkipaikka Päiväkotilapset tekevät metsäretkiä kyseiselle alueelle Positiivinen Vahvuuksia

Vartioharju 9. Lasten suosikkipaikka Päiväkotilapset tekevät metsäretkiä alueella Positiivinen Vahvuuksia

Vartioharju 17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Tontin rajakasvillisuus estää kulkua jalkakäytävällä. Negatiivinen Epäkohtia

Vartioharju 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Asfaltti halkeilee. Virolahdentiellä pyöräillessä joutuu väistelemään kuoppia keskelle autotietä. 

Uskalikinkujan asfaltti hyvin epäsiisti. Koko Vartioharjuntien ympäristön asfaltit vanhoja ja eläneitä. 

Vaikuttavat alueen yleisilmeeseen tehden sen hoitamattoman ja huonokuntoisen vanhan alueen 
näköiseksi 

Negatiivinen Toimenpiteet

Vartioharju 25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus Pimeällä ei uskalla käyttää Neutraali Toimenpiteet

Vartioharju 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Suosittu ulkoilureitti joka pimeällä valitettavasti ei uskalla käyttää Neutraali Toimenpiteet

Vesala 12. Epäsiisti ja roskainen paikka viitankruununtie 3:n vieressä oleva oja on vaarallinen lasten leikkipaikka. oja vaatisi siivoamisen ja 

kunnon viennit, jotta osa vedestä valuisi pois. keväisin ja kovilla sateilla oja tulvii melkein kävelytielle. 

Samoin uusien talojen viereiset metsiköt ovat veden vallassa, koska ojat ja rummut puuttuvat 

Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Tuukkalantien kerrostalot roskia heitellään minne sattuu ja sama koskee isompiakin jätteitä.  Talojen 

luona olevat hienot kalliot on sitkettu roskaamalla ja kaatamalla vanhoja kelo puita.

Negatiivinen Epäkohtia



Karttamerkintöjen avoimet kommentit
Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma asukaskysely 2017

sivu 103/113

Osa-alue Kysymys Kommentti Marker Tyyppi

Vesala 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Puro huonokuntoinen. Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Puro hoitamaton ja epäsiisti.  Pitää korjata samaan tasoon kuin Aarrepuistossa. Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Puron ylittävä Vesalantien "siltarakenne" huonokuntoinen ja sortunut molemmista päistään ja epäsiisti. Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Kadulla ollut kesällä 2016 vesiputki rikki ja uuden aslvaltoinnin myötä ajoradalla monttu johon kertyy 

sateella  suuri lammikko.  

Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Tuukkalanpolun lähimetsikössä on tehty raivaustöitä ja puu ont jätetty sille sijoilleen. Öiseen aikaan 

niitä on kannettu omakotitalojen pihoille. Tuukkalanpolku on keväisin koirankakkaa täynnä. Roskakori 

olisi tarpeellinen myös Tuukkalantien ja Tuukkalanpolun risteyksessä.  Aarteenetsijän tien osoitteiden 5 

ja 7 välissä on kaupungin pieni hoitamaton alue, joka on roskia täynnä.

Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Paikka tulvii Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Kaupan lähistölle tarvittaisiin juuri kulkureittien solmukohtiin roskiksia, esim ylikulkusillan korvalla 

jätskipaperi on sopivasti saatu auki ja kun ei ole roskapönttöä juuri siinä kohtaa, paperit suurimmalta 

osalta lentää puskaan.

Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Naapurusto tuo ilmeisesti puutarhajätteitä alueelle? Puron reunat epäsiistejä ja osa puroa reunustavista 

puista ylikasvaneita. Osa puiden juuristaon paljaana purossa ja ensimmäinen puu on jo kaatunut puron 

yli pihalle jonka jälkeen pelastuslaitos kävi poistamassa kaatuneen puun.

Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Puro erittäin epäsiistissä kunnossa ja ojarumpujen reunukset kaikki sortuneet ojaan. Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Metroradan ja taloyhtiöiden aitojen välinen kävelytie luo käytäväluontensa vuoksi turvattomuutta 

erityisesti öisin ja iltaisin. Ei pysty väistämään.
Turvaton Epäkohtia

Vesala 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Sekä Länsimäentie alikulku että Mellunmäentien alikulku, molemmissa jatkuvasti valot palaneet, pois 

käytöstä tai liian himmeät valot.
Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Esim pyörä ja jalankulkutiet huonosti hoidettu, ajoittain. Esim Stara-työnjohto ei valvo tehtyjä 

parannuksia, ovat usein jälkitöiden osalta huonosti sutaistuja. (Ollee Staralla huono omantyön hyvä 

jälki, itsekunnioitus alhainen). Esim viimevuonna asennettiin yksi-istuimisiä penkkejä. Työn jälki ko 

asennuspaikkojen kohdalla ala-arvoinen, niin puskat kuin tasaussosorat jätettiin levälleen ja siihen 

mihin kädestä jäi. Ei ihmisten itse-siisteys ainakaan edisty, kun Stara itse on kunnioittamatta omaa 

työnsä laatua ja hyvää jälkeä. Niin kismitti huono työn siisteysjälki, että otin kuvia mutta enpä viitsinyt 

lähtettä. = en osaa luottaa Staran ohjaukseen (osaavuuteen) ja työntekijöiden itseohjaukseen ja oman 

työn kunnioittamiseen. 

Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Pyörällä ajaessa risteyskohdissa on pakko lähes pysäyttää, sillä näkyvyyttä ei ole tarpeeksi pitkälle. Negatiivinen Epäkohtia
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Vesala 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Autot tulevat vasemmalta Vantaalta alamäkeä kun valot vaihtuu. Oksia ym korkeaa kasvillisuutta estää 

näkyvyyttä.
Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 15. Heikko näkyvyys reitin varrella Kulmatontilla oleva pensas haitaa risteysalueella näkyvyyttä, käännyttäessä autolla Rapolantieltä 

vasemmalle Vesalantielle.

Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Aarteenetsijän sillan ja Aarteenetsijän polun "risteykseen" kertyy vettä. Siinä on kyllä sadevesikaivo 

mutta kaadot ovat ihan vääriin suuntiin.
Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Keväisin ja syksyisin vesi tulvii ojasta kävelytielle. Oja on lähes umpeen kasvanut eikä rumpuja tai 

salaojistusta ilmeisesti ole lainkaan.

Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Tässä ojat eivät vedä mihinkään suuntaan Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Ulkoilureitti ja ympärillä oleva maasto tulvii jatkuvasti. Muodostaa ongelman jopa ympäröiville 

rakennuksille

Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy 
suuria lätäköitä

Sateella Köyliönkuja alussa Vesalantie reunassa iso vesilätäkkö, jonka joutuu kiertämään 

reunakiveyksien kautta. Vesi ei pääse kulkemaan mihinkään.
Negatiivinen Epäkohtia

Vesala 2. Hieno, viihtyisä viheralue Tykkään tosi paljon asua Vesalassa ,koska on metsä ja paljon kasveja. Positiivinen Vahvuuksia

Vesala 2. Hieno, viihtyisä viheralue Arrepuiston kunnostus onnistui hyvin. Positiivinen Vahvuuksia

Vesala 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Kyllä Negatiivinen Toimenpiteet

Vesala 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Tarvitaan talvikunnossapito ja kulkureitin parannus Aarteenetsijänkuja 10 kohdalta metroasemalle, 

josta on muodostunut vakiintunut kävelyreitti. Alue nyt täysin hoitamaton.
Negatiivinen Toimenpiteet

Vesala 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Metroaidan töhryt saatava loppumaan kameravalvonnalla Negatiivinen Toimenpiteet

Vesala 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Puron varsi kunnostettava samalle tasolle kuin Vesalanpuiston ja Aarrepuiston puronvarret. Negatiivinen Toimenpiteet

Vesala 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Kaupunki kunnosti puistoaluetta ja nurmikoita muutamia vuosia sitten sdkä teki jotakin istutukisia. 

Mutta, kun vuosia kului jätettiin hoito melkein kokonaan - kuului kuulemma johinkin 3. Luokkaan. 

Rahaa kunnostamiseen kyllä kului, mutta ylläpito sai jäädä, joten rahat menivät hukkaan.

Negatiivinen Toimenpiteet

Vesala 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Puron mennessä umpirumpuun, on rummun suuaukko usein liki tukkeissa kaikenlaisista roskista, 

risuista jne koska puro roskainen ja puusto huonokuntoinen. Kun avopuro-osuus kunnostetaan 
AARREPUISTON tasoiseksi, ei purossa ole enää myöskään irtoroskia, puita tai risuja.

Negatiivinen Toimenpiteet

Vesala 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Kevyenliikenteen väylä kunnostettu uudella päällysteellä, mutta alueen runsasta puusto voi poistaa 

reilusti. Myös 2016 syksyllä karsittua pensaikkoa on paljon kyseisellä alueella ja myös monilla muilla 

alueilla, joilla raivausta tehtiin. Risukkoja karsittiin, mutta jätettiin siistimättä ja korjaamatta pois 

puistoalueilta.

Negatiivinen Toimenpiteet
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Vesala 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Tällä alueella puuttuvat puut lähes kokonaan molemmin puolin. Toivottavaa olisi, että istutatte niitä 

myös tähän, koska muutaman kymmenen metrin päässä puita on jo huimasti samalla tiellä. Autot 

joskus ajaneet niitä päin ja uusia  ei ole istutettu tilalle, vaikka oltu yhteydessä HKR:oon. Puita siis 

kaunistamaan maisemaan, nyt on ankean ja karun näköinen.       ei ole

Negatiivinen Toimenpiteet

Vesala 22. Paikka, jossa haluaisin pysähtyä puron ääreen Tässä löytyy suhteellisen voimakkaasti virtaava oja. Olisi kiva saada sitä vähän siisimmäksi. Neutraali Toimenpiteet

Vesala 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

Entinen päiväkodin paikka jossa oli lasten leikki paikka.  Metsän voisi siistiä. Neutraali Toimenpiteet

Vesala 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan 
näkymiä

Koko tämä kävelyreitti Kontulan ostarilta Vesalaan pitäisi tehdä avarammaksi. Nyt se on pitkä kuja, 

jossa ei voi väistää esim. remuavia vastaantulijoita.
Neutraali Toimenpiteet

Vesala 24. Niitty tai peltoalue, jonka toivon säilyvän 

avoimena

Untamalantien varteen tehtiin alunperin kaunis allasalue, johon laitettiin istutuksia, puita, pensaita ja 
joitakin perennoita. Nyt alue on täysin pöheittynyt, sillä kasvaa rikkakasveja niin, että istutetut kasvit 

tukehtuvat. Kaupunki ei ole muutamaan vuoteen hoitanut aluetta muuten kuin niittämällä karkealla 

kädellä alueen kerran kesässä. Miten mukava alue se olisi, jos puron varressa olisi nurmikko, jolle voisi 

istahtaa. Nykyheinikossa pelottavat punkitkin.

Neutraali Toimenpiteet

Vesala 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Puistonpenkki Neutraali Toimenpiteet

Vesala 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Puistopenkki levähdystä varten ja istutusten ihailemiseksi. Neutraali Toimenpiteet

Vesala 28. Metsä, jossa ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä Pommisuojan metsä - Hienoja keloja siellä täällä. Roskat pois niin olisi hieno paikka. Neutraali Toimenpiteet

Vesala 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Osa puista puron reunalla kaipaa harventamista/kaatamista. Osa puista täydellisen ylikasvaneita eikä 

sovi enään alueelle.
Negatiivinen Toimenpiteet

Vesala 29. Hoidon tarpeessa oleva metsä Puustoa harvennettava. Negatiivinen Toimenpiteet

Vesala 9. Lasten suosikkipaikka Linnanpellon leikkipuisto on tätä nykyä hyödytön talvella. Kun se rakennettiin olisi pitänyt jättää maa-

ainesta luonnollista liukumäkeä varten. Nyt olisi sopiva aika korjata asia. Maa-aines kannattaa koota 

siihen tyhjälle kohdalle siten , että se muodostaa ikäänkuin harjun, jonka päällä on hyvä tepastella ja 

asettua pulkkaan itsekseen tai lasta ulkoiluttavan mummon kanssa. Sitten vaan hurukyytiä alas ja ylös 

mäkeä, niin talvipäivä sujuu rattoisasti ja terveellisesti. Terveenähän kaiketi päättäjät haluavat 

mummojen ja lasten pysyvän. Tähän asti olemme joutuneet vain ihmettelemään talvisin kuollutta 

Linnanpellon leikkipuistoa. t. Mummo Raija Lehtimäki p.0505649517 raija.a.lehtimaki@gmail.com

Positiivinen Vahvuuksia

Vesala 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Vesalanpuisto on viihtyisä. Positiivinen Vahvuuksia

Vesala 19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Tontti on tyhjä puretun päiväkodin jäljiltä. Koirapuisto olisi tarpeen / välttämätön alueelle. Negatiivinen Toimenpiteet
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Osa-alue Kysymys Kommentti Marker Tyyppi

Vesala 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Paneliantien alkuosassa on iäkkäitä omakotiasukkaita, joiden porttien eteen kaupunki tai urakoitsijat 

auraavat osot lumipenkat. Olisi hyvä, jos traktorit velvoitettaisiin samalla avaamaan kiinteistöille 

kulkevat kohdat auki. Se olisi niiltä pieni vaiva.

Neutraali Toimenpiteet

Vesala 26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 

piiriin

Metrosillan alus Länsimäentien ali Aarteenetsijänkujalle on tavanomainen jalankulkupaikka ja siihen 

toivottaisiin lisää valaistusta ja edes tasainen hiekkamaa ja lämpöputken kohdalla on pinnassa olevia 

raudoituksia, jotka ovat vaarallisia.

Neutraali Toimenpiteet
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Karttamerkinnät suunnittelualueen ulkopuolella

Marker Kommentti Kysymys Tyyppi

Positiivinen Hyvät kävely ja pyörätiet, joissa ei tarvitse pelätä autoilijoita. Lisäksi kevätkatupölyaikaan autot 

eivät ole nastarenkailla jauhamasssa asfalttia \ huonontamassa ilmanlaatua.

1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Vahvuuksia

Positiivinen Orpaanporraksen alue on hieno kokonaisuus mäntyineen ja pikkupuineen, se on myös paljon 

käytössä ja houkuttelee liikkumaan muuten kuin autolla. 

1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Vahvuuksia

Positiivinen Orpaanporras on ihan viihtyisän oloinen leveä kävely/pyörätie 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Vahvuuksia

Positiivinen Kiva katu 1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio Vahvuuksia

Positiivinen Täällä ne mummot ja papat pyörii, jos jossain pyörivät 11. Vanhusten suosima alue Vahvuuksia

Negatiivinen Aivan radikaalisti saastunut vesi. 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Alikulkusilta, lamput rikki, likainen ja roskainen. Lasten koulureitti. 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Humalaisia 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Kuume tartuntatauti levisi täältä, kun ympäristö on todella pahassa kunnossa. Huumeruisku 

neuloja saattaa olla.

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Lampeen on pohjaan aivan törkeästi heitelty tavaraa ja luontoa/ ympäristöä saastuttavaa 

ainetta.

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Myrkkypulloja heitelty luontoon. 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Myrkyttynyt ja saastunut vesi. 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Polttopuita 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Pysäkki Arena Centerin edessä on usein roskainen riittämättömän roskiskapasiteetin vuoksi. 

Useampi roskin tai tiheämpi tyhjennysväli etenkin viikonloppuisin ja pyhinä olisi paikallaan.

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Pyörätelineiden alue huonossa kunnossa. Alue erittäin kovassa käytössä. 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Radikaalisti saastunut vesi. 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Roskia heitetty, grafiitteja maalailtu ja polkupyöräkin rikottu. 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Roskiksia enemmän! 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Ruskeaa ja sameaa vettä on kertynyt ympäristöön. 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Todella pahassa kunnossa on luolatunneli ja ovikin on menty törkeästi rikkomaan/ 

murtamaan.

12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Veden altistuminen/ saastuminen pakokaasupäästöistä. 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Veden saastuminen pakokaasupäästöistä. 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia
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Marker Kommentti Kysymys Tyyppi

Negatiivinen Veden saastuminen pakokaasupäästöistä. 12. Epäsiisti ja roskainen paikka Epäkohtia

Negatiivinen Humalaisia alueella. 13. Meluisa ja rauhaton paikka Epäkohtia

Negatiivinen Humalaisia ja kiusaajia rantakalliolla. Pelottaa olla. 13. Meluisa ja rauhaton paikka Epäkohtia

Negatiivinen Isot pakokaasupäästöt 13. Meluisa ja rauhaton paikka Epäkohtia

Negatiivinen Kasvihuonekaasut (pakokaasu) 13. Meluisa ja rauhaton paikka Epäkohtia

Negatiivinen Liikenteen jätti päästöt 13. Meluisa ja rauhaton paikka Epäkohtia

Negatiivinen Pahat pakokaasupäästöt ympärillä. 13. Meluisa ja rauhaton paikka Epäkohtia

Negatiivinen Pahat pakokaasupäästöt. 13. Meluisa ja rauhaton paikka Epäkohtia

Negatiivinen Pakokaasu kasvihuonekaasut 13. Meluisa ja rauhaton paikka Epäkohtia

Negatiivinen Parempi äänieristys autoilta! 13. Meluisa ja rauhaton paikka Epäkohtia

Negatiivinen Päästöt 13. Meluisa ja rauhaton paikka Epäkohtia

Negatiivinen Päästöt 13. Meluisa ja rauhaton paikka Epäkohtia

Negatiivinen Päästöt 13. Meluisa ja rauhaton paikka Epäkohtia

Negatiivinen Veden saastuminen pakokaasupäästöistä. 13. Meluisa ja rauhaton paikka Epäkohtia

Turvaton Alue on aivan liian roskainen. Myös monikulttuurisuuden ongelmat näkyvät tietyillä alueilla 

päivittäin.
14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Hengenvaarallisesti saastunut vesi. 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Humalaisia 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Humalaisia alueella. 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Humalaisia ja kiusaajia rantakalliolla. Pelottaa turvallisuuden näkökulmasta. 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Isot pakokaasupäästöt 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Juoppoja 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Kasvihuonekaasut pakokaasuista 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Kasvihuonekaasut pakokaasuista. 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Kovat päästöt 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Liikenteen päästöt 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Liikenteen päästöt 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Liuottimia heitelty luontoon. 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Pahat pakokaasupäästöt 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Pakokaasu 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Pakokaasu 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Pakokaasupäästöt 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Pakokaasupäästöt tuntuvat äärimmäisen pahalta. 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia
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Marker Kommentti Kysymys Tyyppi

Turvaton Pakokaasut 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Pakokaasut 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Pimeät kujat, paljon epämääräistä porukkaa metron lähellä 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Polttopuita jätetty. 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Päästöt 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Päästöt 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Radikaalisti pahoin saastunut vesi. 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Saasteen näköistä vettä alueella. 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Todella pahasti saastunut ja myrkyttäminen lampivesi. 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Tältä alueelta meinasi levitä tartuntatauti, kun tässä oli. Äärimmäisen vaarallinen paikka on ja 

saattaa olla hengenvaarallisia huumeruisku ja injektioneuloja.

14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Veden saastuminen pakokaasupäästöistä. 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Vesi on saastunut äärimmäisen pahasti. 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Vesien altistuminen pakokaasupäästöistä. 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Vesien saastuminen pakokaasupäästöistä. 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Turvaton Äärimmäisen pahassa kunnossa on. 14. Turvaton paikka: Kerro miksi alue on turvaton Epäkohtia

Negatiivinen Hissi 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Epäkohtia

Negatiivinen Pyörätelineet huonossa kunnossa, paikka on erittäin kovassa käytössä. 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Epäkohtia

Negatiivinen vartiovuoren portaat ja polut 16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Epäkohtia

Negatiivinen Myllyruuhenpolulle valuu ympäröiviltä alueilta (rakennustyömaan takia) karkeaa soraa 

asfaltille. Tämä on mm pyöräilijöille ja lapsille hankalaa ja voi aiheuttaa vaaratilanteita 

varsinkin jarruttaessa koska kyseessä on mäki.

17. Vaikeakulkunen käytävä tai ulkoilureitti Epäkohtia

Negatiivinen Alikulun mäet ovat joka vuosi jäisiä ja hyvin liukkaita, vesi taitaa seistä siinä usein. Tämä on 

myös erittäin meluisa ja sotkuinen paikka. Tarvitaan roskiksia.
18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy suuria 
lätäköitä

Epäkohtia

Negatiivinen Oudon väristä ruskeaa vettä on kertynyt vesistölle. 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy suuria 
lätäköitä

Epäkohtia

Negatiivinen Vesi kertyy voimakkaasti. 18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy suuria 
lätäköitä

Epäkohtia

Negatiivinen Asfaltti halkeilee. Virolahdentiellä pyöräillessä joutuu väistelemään kuoppia keskelle 

autotietä. Uskalikinkujan asfaltti hyvin epäsiisti. Koko Vartioharjuntien ympäristön asfaltit 

vanhoja ja eläneitä. Vaikuttavat alueen yleisilmeeseen tehden sen hoitamattoman ja 

huonokuntoisen vanhan alueen näköiseksi 

19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio Toimenpiteet

Positiivinen Alueella metsää, hyvät tiet, historiaa, rauhaa 2. Hieno, viihtyisä viheralue Vahvuuksia
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Marker Kommentti Kysymys Tyyppi

Positiivinen Hieno, lähellä oleva metsäinen ulkoilualue. Koiranomistajien suosiossa 2. Hieno, viihtyisä viheralue Vahvuuksia

Positiivinen Kartano, puut, meri, kappeli ovat kaikki kivoja. 2. Hieno, viihtyisä viheralue Vahvuuksia

Positiivinen Korkeat kalliot pienine puineen ovat kauniita. 2. Hieno, viihtyisä viheralue Vahvuuksia

Positiivinen Monipuolinen, lähellä oleva viher-ja ulkoilualue. Tulee käytettyä paljon ympäri vuoden 2. Hieno, viihtyisä viheralue Vahvuuksia

Positiivinen Mustavuoren ulkoilualue on monipuolinen, miellyttävä ja lähellä. Erittäin hyvät 

liikuntamaastot ja mahdollisuus erilaiseen liikuntaan ympäri vuoden. Koiran 

lenkkeilytyspaikkana todella hyvä

2. Hieno, viihtyisä viheralue Vahvuuksia

Positiivinen Mäntymetsä ja linnut tekevät alueesta, joskin pienestä sellaisesta, ihanan rentouttavan 

ulkoilupaikan.

2. Hieno, viihtyisä viheralue Vahvuuksia

Positiivinen Pidän tästä metsästä, koska se on laaja ja se on pidetty suht koskemattomana (esimerkiksi 

lahopuuta on näkyvillä). Lisäksi maasto on vaihtelevaa; itään päin kulkiessa voi esimerkiksi 

kiivetä kallioille, ja paikoittain näkyy myös pieniä vesialueita.

2. Hieno, viihtyisä viheralue Vahvuuksia

Positiivinen Samaa hienoa viheraluetta, jolla tulee ulkoiltua usein. Hyvät lenkkeilymahdollisuudet 2. Hieno, viihtyisä viheralue Vahvuuksia

Negatiivinen Alueelle rakennettiin pelaamista varten viheralue. Rakentamisen aikana tuli valtavat sateet ja 
sen jälkeen kentällä ajeli isoja työkoneita. Koko maapohja on hyvin epätasainen ja alueella ei 

voi pelata jalkapalloa tms koska nilkat vääntyilevät. Maasto on ihan kuoppainen. Alueelta 

puuttuu pelailumahdollisuus. Olisi hienoa, jos maa tasattaisiin niin, että siinä voisi lapset 

leikkiä. Nyt siinä vain ulkoilutetaan koiria. 

20. Kunnostusta kaipaava viheralue Toimenpiteet

Negatiivinen En nyt osannut varmaan laittaa oikealle kohdalle tätä hymiötä, mutta sinne päin. Polun 

varressa on karmean ruma rhododendron-aluskasvusto, jonka voisi raivata pois. Se ei sovi 
ollenkaan tyyliin ja on synkkä. Rhodot eivät taida edes kukkia ja jos niin tekevät, vain lyhyen 

aikaa. Tilalle vaikka vadelmapensaita? Ihan mitä muuta vain. 

20. Kunnostusta kaipaava viheralue Toimenpiteet

Negatiivinen Luolatunneli tarvitsee hoitotoimenpiteitä. 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Toimenpiteet

Negatiivinen Paljon roskaantumista. 20. Kunnostusta kaipaava viheralue Toimenpiteet

Negatiivinen Saasteista vettä on tutkittava ja otettava näytteitä. Alueen vesistöä on parannettava kirkkaan 

luonnollisen puhtaaksi ympäristössä. Kunnossapitotoimenpiteitä vesillä.
20. Kunnostusta kaipaava viheralue Toimenpiteet
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Neutraali Rannan koivikko ei kuulu meriniittymaisemaan. Se on villiintynyt ja tulisi kaataa. 23. Paikka tai reitti, josta toivoisin avattavan näkymiä Toimenpiteet

Neutraali * pelto-/metsäalueen välisen reitin valaistuksesta kannattaisi neuvotella sekä mahdollisen 

ulkoilureitin avaamisesta vanhan Porvoontien alikulun kautta Mustavuoreen

25. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus Toimenpiteet

Neutraali Ulkoilureitit voisi talvisin hiekoittaa(ellei hiihtolatuja ole tehty/on tarpeeksi lunta), sillä ne 

jäätyvät todella liukkaiksi. Alueella kuitenkin ulkoilee paljon ihmisiä

26. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon piiriin Toimenpiteet

Neutraali roska-astia 27. Kalusteiden tarve, esim. penkki, roska-astia Toimenpiteet

Neutraali * todella hyvä, mikäli ko metsäalue saa olla omillaan 28. Metsä, jossa ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä Toimenpiteet

Neutraali Antaa olla raivaamatta. Linnut tarvitsevat suojaa. Alueen läpi kulevat hyvät hiekkatiet joita 

pitkin voi kulkea.  

28. Metsä, jossa ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä Toimenpiteet

Neutraali Ennen kaikkea toivoisin tämän kauniin metsän säästyvän hoitotoimilta. 28. Metsä, jossa ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä Toimenpiteet

Neutraali Ihana pikkumetsä. Jos jotain saisi toivoa niin jyrkältä pääpolulta isot kivet pois, olisi helpompi 

laskea pulkkamäkeä talvisin,

28. Metsä, jossa ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä Toimenpiteet

Neutraali Jättäkää luonnontilaan. Riittävästi hyviä kulkureittejä on jo, eläimet ja linnut tarvitsevat 

suojaa. Nämä eivät ole puistoja eikä niistä pidä sellaisia tehdä. 

28. Metsä, jossa ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä Toimenpiteet

Neutraali Luontoarvot heikentyvät kaikesta hoidosta. 28. Metsä, jossa ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä Toimenpiteet

Neutraali Mustavuoren alue tulee säilyttää sellaisena, kuin se on 28. Metsä, jossa ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä Toimenpiteet

Neutraali Täällä olen nähnyt harvinaisen paljon eri lintulajeja. Metsän monimuotoisuus kärsii, jos siellä 

tehdään hoitotoimenpiteitä.

28. Metsä, jossa ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä Toimenpiteet

Positiivinen Lintuja mahdollista nähdä. 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Vahvuuksia

Positiivinen Lintupaikka, kasveja 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Vahvuuksia

Positiivinen Paljon lintuja 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Vahvuuksia

Positiivinen Rikas linnusto, kettuja, peuroja, syksyllä sieniä. Lehtokasvillisuus hyvin kehittynyt. 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Vahvuuksia

Positiivinen tiheä lehtipuinen metsä, jossa merenlahden pohjukkaa siistitty hienosti 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Vahvuuksia

Positiivinen Tälle ei tarvitse tehdä mitään. 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Vahvuuksia

Positiivinen Täällä näkee monenmoisia eläimiä ja kasveja 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Vahvuuksia

Positiivinen Upeaa luontoa, joutsenia, korkeaa kaislikkoa...:) Lahden pohjukka osittain pahasti 
rehevöitynyt, uuden tulvapadon rakentaminen on jo muuttanut maisemaa...:( 

3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Vahvuuksia

Positiivinen Varsinkin suht luonnontilaiseksi jätetty metsä tarjoaa luontoelämyksiä. 3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Vahvuuksia

Positiivinen Kasvillisuutta, vanhaa rakennusta, vähemmän liikenteen melua 4. Hieno maisema tai näkymä Vahvuuksia

Positiivinen Kauniit maisemat Kartanon maille. 4. Hieno maisema tai näkymä Vahvuuksia
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Positiivinen Mahtava maisema, varsinkin kun kuvittelet ajasssa tuhat vuotta taaksepäin ja merenlahden 

lainehtimaan vuoren juurella..

4. Hieno maisema tai näkymä Vahvuuksia

Positiivinen Meren läheisyys iso plussa 4. Hieno maisema tai näkymä Vahvuuksia

Positiivinen Hieno ja avara peltomaisema, joka muistuttaa meitä alueen maanviljelysmenneisyydestä. 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Vahvuuksia

Positiivinen hienot pellot. 5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Vahvuuksia

Positiivinen Metsän läpi kulkevan polun varrella olevat kalliot tarjoavat hyvän paikan hiljentymiseen 

kaukana kaupungin melusta. Erityisesti pidän siitä, että sankka metsä ympäröi noita kallioita.
5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Vahvuuksia

Positiivinen Tämä metsä on tärkeä paikka koiranulkoiluttajille, ulkoilijoille ja geokätköilijöille. Täällä 

pääsee edes hetkeksi luonnon rauhaan.
5. Hiljainen ja rauhallinen paikka Vahvuuksia

Positiivinen Ehdottomasti säilytettävä. 6. Historiallisesti merkittävä paikka Vahvuuksia

Positiivinen Muinaislinna, kuten nimikin kertoo, vartiotulet sytytetty merkiksi mahdollisen vihollisen 
lähestyessä mereltä. Jotain rautakautisiä löytöjäkin on tehty, vaikka linnoitus sinänsä ei ihan 

niin vanha. Ollut kuitenkin tärkeä paikka varmasti niin kauna kuin on ihmisiä täällä ollut ja 

paikka merenpinann yläpuolella.

6. Historiallisesti merkittävä paikka Vahvuuksia

Positiivinen Täällä on ns. "Juoksuhautoja" ja vanhoja tykkiteitä. 6. Historiallisesti merkittävä paikka Vahvuuksia

Positiivinen Hieno alue. Nämä pitää säilyttää vastapainoksi tiiviisti rakennetulle Myllykylälle. 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Vahvuuksia

Positiivinen Ihanat lehdot näyttävät keväisin Etelä-Suomen luontoa parhaimmillaan. 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Vahvuuksia

Positiivinen Tässä on kaunis pähkinälehto, jossa kasvaa mustakonnanmarjaa. 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Vahvuuksia

Positiivinen Täällä voi eläytyä muinaisiin aikoihin 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Vahvuuksia

Positiivinen Viikin ja Herttoniemen välisen polun jälkeen tämä on yksi hienoimpia luontokohteita, joita 

tiedän Helsingistä. Lähellä kaupunkia ja silti rauhallinen.
7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Vahvuuksia

Positiivinen Viikin pellot ja hevostallit tuovat mieleen maaseudun vaikka stadissa ollaankin. 7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi Vahvuuksia

Positiivinen Hieno leirintäalue pitää säilyttää. Kansainvälisestikin harvinaista että pääkaupingin 

metroreitin varrella camping. Helsingin tulisi markkinoida tätä paremmin ulkomaisille 

karavaanareille ja miksei kotimaisillekin

8. Alue, jossa ulkoilen eniten Vahvuuksia

Positiivinen Kaunis ulkoilualue, joka tuottaa monille ihmisille mielihyvää. 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Vahvuuksia

Positiivinen Lähes päivittäin liikun 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Vahvuuksia

Positiivinen miksi ei ole uutta jumppapaikkaa vanhan puretun tilalle 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Vahvuuksia

Positiivinen Rantareitti 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Vahvuuksia

Positiivinen Tämä pitää säästää luontoarvojen vuoksi ja virkistyskäyttöön. 8. Alue, jossa ulkoilen eniten Vahvuuksia
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Positiivinen Täällä on mukavaa ulkoilla niin kesäisin kuin talvisinkin. Toivon, että alue säilyy tällaisena! 

Lampien luona olen bongannut haikaran ja matkalla sinne seurasin tikan pesintää viime 

kesänä.

8. Alue, jossa ulkoilen eniten Vahvuuksia


