
 
Asukastyöpajat Pakilan ja 

Tuomarinkylän aluesuunnitelmaan  
 

Yhteenveto 
 



Yleistä työpajoista 
 Työpajoja oli 2 kappaletta ja niissä oli keskenään sama sisältö. 

 Työpajat järjestettiin 25.4.2017 klo 17.30 alkaen (Toivolan koulu, Pakila) ja 
27.4.2017 klo 17.30 alkaen (Paloheinän ala-asteen koulu, Paloheinä). 

 Tilaisuudesta tiedotettiin kotitalouksiin lähetetyillä kutsuilla suunnittelualueen 
ollessa jakelualueena. Kortteja postitettiin yhteensä 7926 kappaletta. 

 Ensimmäiseen työpajaan osallistui noin 30 asukasta ja toiseen noin 35, joista 
osa saapui paikalle tilaisuuden aikana. 
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Tulosten esittäminen 
 Työpajoissa työskenneltiin messutyyppisesti, eli omaan tahtiin kierrettiin viiden 

pisteen läpi. Pisteissä käytiin läpi eri teemoja, joihin asukkaat saivat kirjata 
kommentteja. Lisäksi oli kuudes, avointen kommenttien piste. Jokaisella pisteellä oli 
joku projektiryhmään kuuluva keskustelemassa ja kirjaamassa kommentteja ylös. 

 

 Seuraavissa dioissa esitetään alueittain työskentelyn tulokset. Teema-alueet ovat: 

 Luonnonhoito 

 Haltiala & Niskala 

 Pinta- ja hulevesien ohjaus, laatu, määrä 

 Katu ja viheralueiden hoito ja ylläpito 

 Suunnittelu ja kehittäminen 

 Avoimet kommentit on yhdistetty sopiviin teemoihin 

 

 Tulokset esitetään seuraavasti: 

  mitkä teemaan kuuluvat ovat alueen plussat/miinukset 

  mitkä ovat teeman tärkeimmät kehittämistarpeet 
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Yhteenveto 
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 Alueen asukkaat todella pitävät asuinalueestaan ja olisivat jopa halukkaita itse 
hoitamaan aluetta. Alueella asuu aktiivista porukkaa joita kiinnostaa heidän 
asuinalue. Asukkaat kokevat tärkeäksi että he pääsevät osallistumaan 
suunnitteluun varhaisessa vaiheessa. Kommentteja ja keskusteluja tuli paljon. 

 Suurimmiksi ongelmiksi alueella koetaan huono ja puutteellinen lumenauraus 
talvella, sekä liian myöhäinen hiekoitushiekkojen poisto keväällä. 

 Alueen läpi kulkevat suuret väylät, Kehä 1 sekä Tuusulanväylä, aiheuttavat melua 
ja saasteita. 

 Puistot ja viheralueet koetaan todella tärkeiksi, näihin toivotaan hoitoa ja 
päivitystä, viheralueita kuitenkin säästäen. 

 



5 

kartta 

 Yhteenvetokartalle on koottu 
asukastyöpajoissa eniten 
esille nousseita asioita.  

Ennallaan säilytettäviä 
alueita 

Useilla teillä talvikunnossapito 
puutteellista  

Viheralueilla 
epäsiistejä, 

kehitettäviä alueita 

Osa katualueista 
huonokuntoisia 

Suojateiden lisäyksillä  
tarve alueella 

Viheralueilla 
osa 

ulkoilureiteistä 
puutteellisesti 

valaistu 

Puuttuvia 
yhteystarpeita, esim.  

Vantaanjoen yli 

Upeat 
virkistyskäyttö-
mahdollisuudet 

Läpiajoliikenne ja 
kovat nopeudet 

häiritseviä 

Monipuolinen luonto 
tulisi säilyttää 

Haltialan ja Niskalan 
alueen toimintojen ja 
liikennejärjestelyjen 

kehittämistarve . 

Tuusulanväylän ja 
Kehä I:n 

melutorjunnan 
parantaminen 

Paloheinän alueen 
toimintojen 

kehittäminen 

Pyöräreiteiltä 
hiekkojen poistoa 

aikaistettava keväällä 



Luonnonhoito: plussat/miinukset 
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 Siliuksenmäki koetaan tärkeänä ja halutaan säilyttää ulkoilualueena 

 Lystikukkula tärkeä lepakoiden takia, jonka johdosta puunkaatoa alueella ei 
toivota, Lystikukkulan puuston säilyttäminen lepakoiden takia 

 

− Solakalliontie ja Pakinkuja ympäristöineen tulisi hoitaa paremmin, mm. 
huonokuntoisia puita 

Luonnonhoito: Kehittäminen 
 Kehä 1:n varrelle suojapuustoa ja puiden istutuksia 

 Lystikukkulan reiteille hiekkaa 

 Maltilla luonnonhoidollisia toimenpiteitä 

 Vantaanjoen reunojen siistiminen 

 



Pinta- ja hulevedet: plussat/ miinukset 
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− Siirtolapuutarhan viemärit/salaojat eivät vedä kunnolla ja koko alueen 
kuivatus huonoa 

− Halkosuontien ja Sysimiehentien risteys kerää vettä 

− Jäähallin jäädytyslumille etsittävä parempi paikka 

− Näsinojassa uomaeroosiota 

− Vesi ongelmana useissa kohdin aluetta, jossa se valuu puistokäytävien päälle 
sekä muodostaa lätäköitä kulkureiteille 

− Siirtolapuutarhassa ongelmia salaojien/viemäreiden kanssa 

Pinta- ja hulevedet: Kehittäminen 
 Siirtolapuutarhan kuivatus 

 Hulevesiaihe/allas 

 Hulevesiojat haisevia ja hoitamattomia Halkosuontien itä päädyssä -> 
hoitaminen ja kunnostaminen 



Haltiala ja Niskala: plussat/miinukset 

 Loistavat ladut 

 Hyvät pyöräreitit ja hyvä ylläpito 

 Hyvä saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla 

 Itsepoimintapellot hyviä ja toivotaan jatkossakin 

 Hyvä koira-aitaus Pitkäkoskella 

 Hieno alue kokonaisuutena 

 Upea ulkoilualue erityisesti hiihtäjille 

− Hyvin tiivis rakentaminen Tammiston puolella sulkee maisemaa 

− Paljon lapsia, pyöräilijöitä ja autoja samassa kapeassa tilassa Haltialan kartanolla 

− Parhaimmat kävelyreitit latuina arboretumin luona 

− Latuverkosto niin kattava, että estää muun liikkumisen jalan/polkupyörällä 
talvikautena. 

 

 

Muuta: alueella oleva yleiskaava puhuttaa ja mietityttää asukkaita, lisäksi alueella oli 
kyseisenä ajankohtana käynnistymässä luontoselvitys 
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Haltiala ja Niskala: Kehittäminen 

 Niskalan arboretumille lisää penkkejä 

 Haltialan kartanolle paremmat vessat kävijöille + käsienpesupaikka 

 Hiihtolatujen varteen vessat 

 Pitkospuut Ruutinkoskelle Haltialan alueelta 

 Talvikäyttöä myös muille kuin hiihtäjille (Haltialanmetsä) 

 Frisbeegolfrata, ulkokuntoilupaikan kehittäminen 

 Vantaanjoen ja Ylästön välinen silta tekemättä 

 Vanhemmille lapsille toimintaa esim. pumptrack, skeitti 

 Haltialaan nuotiopaikat ja kota 
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Kadut ja viheralueet: plussat/miinukset 
 Talvikunnossapito on toimivaa ja hyvää Torpparinmäessä  

 Lumenauraus hoidettu hyvin Ripusuontiellä 

 Torpparinmäen leikkikenttä hieno ja hyvä 

− Pitkämäentien kunto surkea 

− Asfalttipintojen paikkaus riittämätöntä, tiet monin paikoin kuoppaisia ja huonokuntoisia 

− Turvaton suojatie S-marketin (Torpparinmäki) lähellä 

− Hiekoitushiekat nopeammin pois, mm. Klaukkalantie/Klaukkalankuja 

− Lumenauraus huonoa, etenkin Halkosuontie, Ripusuontie, Elontie, Solakalliontie, Mikkolankuja 

− Pyöräilyreitistön talvikunnossapito 

− Kytöniitynpolulla ja Sysiniityssä huonokuntoisia puita, ryteikköistä 

− Torpparinmäen puiston pulkkamäessä iso vaarallinen kivi 

− Torpparimäen metsä/puisto huonossa kunnossa, toivotaan hoitoa. 

− Vaarallinen ylitys pyörille ja lapsille Kuusimiehentiellä Sysimiehentien kohdalla 

− Pakintalon ympäristön siistiminen, koska on aktiivisessa käytössä 

− Sysimiehentien päässä Kehä 1:n pohjoispuolella kaatuneita puita ja muutenkin hoitamaton 

− Taulutie ja Kotasuontie  huonossa kunnossa 

− Viheralueella kulkevilla reiteillä ei talvikunnossapitoa Rakovalkeantiellä ja Kytöniityntiellä 
− Kytöniityntiellä kuoppia asfaltissa 

− Alikulkutunnelin valaistus huono Piikintiellä, pelottavaa kulkea 

− Etupellonpuisto sekä Toivolanpuisto risukkoisia ja huonossa kunnossa 

− Ulkoilukäytävä Solakalliontieltä Vantaanjoen rantaan huonossa kunnossa ja valaistus puuttuu  



Kadut ja viheralueet: kehittäminen 

 Katupuut Pakilantielle (Bulevardi) 

 Koirapuisto Sysiniityn alueelle 

 Ylästön jokisilta edelleen rakentamatta sekä siltoja toivotaan  
 muihinkin kohtiin Vantaanjoen yli 

 Juoksuhautojen kunnostaminen (Nuotiopuisto) 

 Lisää penkkejä Näsinojanpuistoon/Ylä-Fallinpelto 

 Uimarannalle laituri 

 Solakalliontiellä puuston hoitaminen 

 Ramppien kunnostaminen, paikkaukset eivät pysy 

 Toivolan puiston siistiminen, paljon kaatuneita ja lahoja puita 

 Vantaanjoen ylityksiä pyörille pari lisää 

 Itä-Pakilassa Vantaanjoen rannassa puuttuu penkit ja roska-astiat, silta joen yli 
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Suunnittelu ja kehittäminen: 
 Nuorisopuisto (ulkopingis, koris) Paloheinän ulkoilumajan tuntumaan 

 Valaistus Tulipesänpuistoon ja Tuikkupuistoon sekä puistojen kehittäminen 

 Pulkkamäen valaiseminen Paloheinässä 

 Luistinkenttä Torpparinpuiston yhteyteen 

 Puistojen kehittäminen ja niiden päivittäminen 2000-luvulle, esim. Tulipesänpuisto 

 Ylä-Fallintien laidan pieni peltokaista golfkentän vieressä kesannolla 

 Vaaralliseksi koettiin Ylätuvantie-Sihteerintien liittymä Torpparinmäessä 

 Sysimiehentiellä huonokuntoiset hidastetöyssyt välillä Paloheinäntie-Kuusmiehentie 

 Paloheinän alueelle koirapuisto, esim. Sysiniitty 

 Paloheinän majalle tenniskenttä 
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 Meluntorjunta Kehä 1 ja Tuusulanväylä, aiheuttavat paljon melua alueella. 
Ehdotuksina ovat Kehä 1 sijoittaminen tunneliin sekä Tuusulanväylän meluesteiden 
parantamista ja nopeusrajoituksen alentamista. 

 Osuuskunnantie-Kansantie yhteyden lisäksi vähintään toisen katuyhteyden avaamista 
Tuusulanväylän ali Yhdyskunnantielle asti. 

 Pakinkujalle valaistus 

 Vinttikoirakeskus laajempaan käyttöön ja Risulanmäen koirapuiston laajennus 

 Läpikulun estäminen Kansantiellä ja Osuuskunnantiellä, on erittäin vilkasta varsinkin 
ruuhka-aikana -> hidaste Kansankujan liittymään tai itäpuolelle 

 Kotasuontien avaus Yhdyskunnantielle 

 Polkupyörille oma kaista rantaa pitkin Köyhänmiehenpellolla 

 Talvipyöräilyreitti keskustaan 

 Elontien jalkakäytävän poistaminen tien toiselta laidalta. Kävelijät jalkakäytävälle. 
Pyörille ja autoille lisää tilaa. 

 Yhdyskunnantiellä, Etupellontiellä sekä Osuuskunnantiellä hankalat 
pyörätiejärjestelyt. Ehdotettiin risteyksestä kiveyksen poistamista ja pyörätien 
laskemista samaan korkeuteen autotien kanssa. 

 ABC: n ympäristön liikenteellisen solmukohdan kehittäminen  
 (nykyisten linjojen jatkaminen/siirtäminen) 

 

 

Suunnittelu ja kehittäminen: 


