
 

 

Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelmaan liittyvä Paloheinän 5 C. luokan 

ryhmätyötehtävä 

 

Paloheinän 5 C. luokan oppilaat osallistuivat luokanopettaja Kristiina Parkkisenniemen johdolla 

välittämään tietoa oppilaiden lähiympäristön nykytilasta. 

Oppilaille pidettiin ennen ryhmätöitä koululla 15.9. alustus, jossa avasimme ryhmätöinä toteutettavaa 

karttatehtävää sekä keskustelun kautta havainnollistimme mitä tehtäviä kaupunkiympäristön 

toimialaan kuuluu.  

Ryhmätehtävänä oli kuvata käyttämänsä 

lähiympäristöään ja havainnoida mahdollisia 

epäkohtia, mutta tuoda esiin myös hyvin toimivia 

ratkaisuja tai asioita jota ovat heidän mielestään 

hyvin.  

Osana tehtävää oli mahdollisuus myös käydä 

merkitsemässä palautteita Kerro kartalla-

palveluun luotuun kyselyyn 

(http://kerrokartalla.hel.fi (Paloheinän ala-asteen 

oppilaiden palaute). Päättyneeseen kyselyyn annettuihin kommentteihin voi vielä tutustua palvelun 

Päättyneet kyselyt –osion kautta. 

 

Yhteenveto palautteesta 

Ryhmätöissä ja karttapalveluun annetuissa palautteissa ja käydyssä keskustelussa oppilaiden kanssa 

välittyivät etenkin katu- ja risteysalueiden näkyvyyden ongelmat (kasvillisuus tai tien linjaus). 

Näkyvyyden ongelmia oli etenkin Paloheinäntien risteävien teiden risteysalueilla sekä Sysimiehenpolun 

ja Soihtupolun varrella. Paloheinäntien laajalle risteysalueelle oli kohdistettu paljon palautetta. 

Huomioitavaa on myös tonteilta ulottuvan kasvillisuuden aiheuttamat näkyvyyden ja liikkumisen 

vaikuttavat ongelmat.  

Palautetta annettiin myös puuttuvasta tai toimimattomasta valaistuksesta käytetyimpien käytävä- ja 

kulkuyhteyksien varrella. Vilkkaasti liikennöidyn Pakilantien liikenne- tai katuvalottomat ylityskohdat 

koettiin turvattomiksi.  

Oleskelu tai vapaa-ajan paikoista leikkipuisto Soihtu oli heille tärkein, mutta myös Repovuoren 

leikkipaikka koettiin tärkeäksi. Repovuoren leikkialueelle toivottiin vanhemmille lapsille sopivia, 

monipuolisempia välineitä. 

Ryhmätöiden esittely: 

1. Ryhmä  

Repovuoren leikkipaikkaa käytetään paljon, mutta se on pimeä. Leikkipaikalle toivotaan myös 

isommille lapsille tarkoitettuja välineitä, nyt on vain vauvan keinu. Toivotaan kiipeilyseinää ja 

keinua, jossa voi useampi keinua samanaikaisesti. Sysimiehenpolku on syksyisin myös pimeä.  

 

http://kerrokartalla.hel.fi/


 

2. Ryhmä 

Paloheinäntien ja Pitkämäentien risteyksessä on näkyvyysongelma. Kuusimiehentiellä tien 

ylitys on helppoa ja turvallista, koska siinä on toimivat valot ja hyvä näkyvyys. 

 

Paloheinän ja Kytöniityntien risteyksessä on myös näkyvyys ongelma. Pitkämäentiellä on 

katuvalokin pimeä. Pitkämäentien oikealla puolella on kasvillisuutta joka aiheuttaa sen ettei 

näe niin helposti. Sysimiehenpolulta on myös näkyvyys ongelma (aiheuttanut jo läheltä piti 

tilanteen). 

 

3. Ryhmä 

Kytöniityntieltä puuttuu suojatie tien ylitykseen. Kuusimiehentien ylittäminen on turvallista ja 

toimii hyvin, vaikka siinä kulkee paljon koululaisia.  

Ulkoilualueilla kaikki käytävät on talvisin latuina, laduilla ei saa ulkoiluttaa koiraa, joten ei ole 

oikein mahdollisuutta ulkoiluttaa koiraa metsäisillä alueilla. Voisi olla myös käytäviä missä saa 

talvisin kävellä.  Repovuorentien varrella oleva metsäalue on kiva, koska se on luontomainen. 

 

4. Ryhmä 

Repovuorentien vanhustentalon kohdalla alue pimeä, koska valaistus puuttuu. Nuotiopuistosta 

vallihauta alueelta puuttuu valaistus, aiheuttaa vaaratilanteita koska alueella juoksuhautoja ja 

pudotuksia.  Alueella on kuitenkin paljon käytetyt käytävät ja oikopolut ja se on yleinen 

kauppareitti Alepaan.   

 

Kasvillisuutta Paloheinäntien ja Kytöniityntien risteysalueella. Jäähallintakana olevalla 

käytävällä ei ole valoja, siksi tuntuu syksyisin turvattomalta. 

 

5. Ryhmä  

Kytöniityntiellä pimeää. Käytävävalaistuksia puuttuu. Valaistusta puuttuu Paloheinän portaista 

ja Repovuoren palvelutalon metsässä olevalta käytävältä. Ylipalontiellä tien ylityksessä 

pysäköidyt autot haittaavat näkyvyyttä jäähallin kohdalla. Kivimäentien kohdalla alamäessä on 

jalkakäytävällä näkyvyys tosi huono.  

 

 

 



 

 

Miten edetään? 

Saatua palautetta käydään nyt läpi. Etenkin liikenteellisesti annettuihin palautteisiin pyritään heti 

reagoimaan ja miettimään ratkaisua. Näkyvyyttä haittaavaa kasvillisuutta poistetaan syksyn ja kevään 

aikana katualueilta, mutta tontin omistajan vastuulla on poistaa tontilta ulottuva kasvillisuus.  

Repovuoren leikkipaikalle toivottujen leikkivälineiden muutoksista keskustellaan kaupunkiympäristön 

toimialan sisällä ja toivottavasti sopivan rahoituksen turvin voimme uudistaa joitakin välineitä. 

Toteuttamisen ajankohdasta ei varmuudella tässä vaiheessa voi sanoa.  

 

Kiitämme 5 c:n luokan kaikkia innostuneita oppilaita sekä etenkin opettaja Kristiina Parkkisenniemeä 

osallistumisesta ja mahdollisuudesta hieman avartaa oppilaille osallistumisen ja vaikuttamisen 

menetelmiä. 

 

Tilaisuuden vetäjät 

Anni Tirri, aluesuunnittelija, anni.tirri@hel.fi 

(Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu/Alueellinen suunnittelu yksikkö) 

Tarja Lahin, viestintä ja vuorovaikutus, tarja.lahin@hel.fi 

(Viestintäpalvelut/Osallisuus- ja asiakasyksikkö) 
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