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Yleistä 

 Helsingin kaupungin Kerro kartalla- kyselyssä on annettu 
palautetta Pakilan ja Tuomarinkylän kaupunginosista. 

 Kysely koostui 34 kysymyksestä 

 Kyselyyn vastanneet ovat merkinneet kartalle pistein tai 
viivoin paikkoja, joissa heidän mielestään kysymyksen 
sisältö toteutuu. Merkintään on ollut mahdollista lisätä 
selittävä, avoin kommentti. 

 Kyselyssä oli lisäksi mahdollista antaa avointa palautetta 
alueen kehittämisestä. 
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Yleistä 

 Kysely oli avoinna 27.2- 26.3.2017. 

 Kyselystä tiedotettiin postikortein. Kyselystä tiedotettiin 
lisäksi mediatiedotteella ja HKR:n Internet-sivuilla. 

 Kyselyyn vastasi 235 henkilöä. 

 Karttakommentteja annettiin yhteensä 2 639 kappaletta 
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Yhteenvetoa tuloksista 

 Eniten karttamerkintöjä saivat väittämät 

 Hieno, viihtyisä viheralue (240 merkintää) 

 Alue, jossa ulkoilen eniten (217 merkintää) 

 Vähiten karttamerkintöjä annettiin seuraaville väittämille 

 Paikka jossa haluaisin päästä veden ääreen (19 merkintää) 

 Vanhusten suosima paikka (21 merkintää)  
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Kyselyn rakenne 

 Kysely muodostui seuraavista aihealueista: 

1. Vahvuudet 

2. Epäkohdat 

3. Toimenpiteet 

4. Väittämät 

5. Taustatiedot 

 Kyselyn  muoto on esitetty kuvin seuraavissa dioissa 
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Suunnittelualueen kartta 
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Yhteenvetoa tuloksista 

 Seuraavien sivujen kartoissa on esitetty kysymyksiin 
annetut merkinnät ja havainnot näistä. 

 

 Annettujen piste- ja viivamerkintöjen määrät on ilmoitettu 
suluissa kysymyksen tai merkinnän selitteen lopussa. 
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1. Vahvuudet 

 Seuraavien sivujen kartoissa on esitetty vahvuuksiin 
liittyviin tekijöihin annetut merkinnät ja havainnot näistä. 

 

 Vahvuuksiin liittyviä kysymyksiä on yhteensä 11 
kappaletta. 
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1. Toimiva, viihtyisä katu, tori tai aukio (70) 

• Vahvuuksia on merkitty 
ympäri aluetta, painottuen 
Tuomarinkartanon alueelle: 

• Tuomarinkartano 
lähiympäristöineen 

 - Tuomarinkartanon alueella ei 

    ole varsinaisia katualueita,     
    vaan on kokonaisuudessaan 
    viheraluetta 

• Vinttikoirarata 

• Kuusimiehentie 

• Paloheinäntie 
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• Hienon, viihtyisän viheralueen 
merkintöjä löytyy tasaisesti 
ympäri aluetta. 

• Useita merkintöjä on: 

• Pakilanpuisto 

• Tuomarinkartano 
lähiympäristöineen 

• Haltialan metsä 
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2. Hieno, viihtyisä viheralue (240) 



• Merkinnät luontoelämyksiä 
tarjoavista paikoista löytyvät 
suurelta osin alueen pohjois-
osasta ja Tuomarinkartanosta: 

• Pitkäkoski 

• Ruutinkoski 

• Lystikukkula 
Tuomarinkartanossa 
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3. Luontoelämyksiä tarjoava paikka (192) 



• Hienoja maisemia ja näkymiä 
alueella tarjoaa 
Tuomarinkartano ja sitä 
ympäröivät pellot, jotka ovat 
saaneet runsaasti merkintöjä. 

• Ruutinkoski ja Pitkäkoski 

• Paloheinänhuippu 
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4. Hieno maisema tai näkymä (156) 



• Hiljaisia ja rauhallisia paikkoja 
alueelta löytyy Haltialan 
metsästä ja pelloilta sekä 
Tuomarinkartanon alueelta. 

• Joitain yksittäisiä merkintöjä 
löytyy esimerkiksi 
Nuotiopuiston viereiseltä 
viheralueelta. 
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5. Hiljainen ja rauhallinen paikka (89) 



• Historiallisiksi paikoiksi on 
merkitty Tuomarinkylän 
kartano ympäristöineen sekä 
Haltialan kartano. 

• Myös Nuotiopuisto sekä 
Pakilanmetsän juoksuhaudat 
on merkitty. 
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6. Historiallisesti merkittävä paikka (112) 



• Hienoja kohteita on alueella 
useita. Suurin rykelmä löytyy 
Tuomarinkylän kartanon 
kohdalta. 

• Hienoja kohteita ovat lisäksi: 

• Haltialan kartano 

• Haltialan aarnimetsä 

• Pitkäkoski 

• Paloheinän metsä 
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7. Erityisen hieno kohde, todellinen helmi (133) 



• Alueella ulkoillaan suurilla 
viheralueilla: 

• Tuomarinkartano 
ympäristöineen 

• Haltialan metsä ja pellot 

• Pakilan metsä 
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8. Alue, jossa ulkoilen eniten (217) 



• Lasten suosikkipaikkoja on 
useita. Useimmat niistä 
sijaitsevat asutuksen 
läheisyydessä: 

• Haltialan kartano 

• Paloheinänhuippu 

• Leikkipuisto Soihtu Sysiniityssä 

• Paloheinän leikkipaikka 

• Leikkipaikka Pakilanpuisto 

• Torpparinpuisto 
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9. Lasten suosikkipaikka (127) 



• Nuorison suosimia paikkoja 
löytyy helppokulkuisista 
paikoista: 

• Tuomarinkylän kartano ja 
Lystikukkula 

• Torpparinmäenkenttä 

• Sysiniitty 

• Paloheinänkenttä 

• Etupellonpuisto 
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10. Nuorison suosima alue (61) 



• Vanhusten suosimia alueita 
on merkitty kartalle vain 
vähän 

• Tuomarinkartano 

• Klaukkalanpuisto ja uimaranta 

• Palvelutalon yhteydessä oleva 
puistikko 
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11.Vanhusten suosima alue (21) 



2. Epäkohdat 

 Seuraavien sivujen kartoissa on esitetty epäkohtiin liittyviin 
tekijöihin annetut merkinnät ja havainnot näistä. 

 

 Epäkohtiin liittyviä kysymyksiä on yhteensä 7 kappaletta. 
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• Epäsiistejä ja roskaisia 
paikkoja on merkattu lähinnä 
asutusta 

• Käräjäpuisto 

• Torpparinmäen S-marketin 
piha ympäristöineen 

• Paloheinänkenttä (Heeros- 
Areena) 

• Teboilin ympäristö 

• Kansantien päässä oleva 
puistikko 

• Koivumäentiellä oleva piha 
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12. Epäsiisti ja roskainen paikka (125) 



• Meluisat ja rauhattomat 
paikat keskittyy 
Tuusulanväylän ja Kehä 1:n 
läheisyyteen 

• Risulanmäki 

• Torpparinmäentien 
kääntöpaikka 

• Tuusulanväylän alikulut 

• Kansantien päässä oleva 
puistikko 
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13. Meluisa ja rauhaton paikka (71) 



• Merkintöjä useita, suurin osa 
sijoittuu asutuksen 
lähettyville: 

• Paloheinänkenttä (Heeros-
Areena) ympäristöineen 

• Kehä 1 ylikulku 

• Kehä 1/ Tuusulanväylän risteys 

• Kansantie länsipääty  
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14. Turvaton paikka (esim. ilkivalta, liikenne) (125) 



• Merkintöjä on melko vähän ja 
painottuvat liikennealueille 

• Paloheinäntien ja 
Sysimiehentien risteys 

• Elontie 

• Torpparinmäentie 
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15. Heikko näkyvyys reitin varrella (50) 



• Huonokuntoisia kalusteita ja 
rakenteita on merkitty vähän. 

• Merkinnät sijoittuvat 
satunnaisiin kohtiin ympäri 
aluetta. 
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16. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet (23) 



• Vaikeakulkuiseksi on 
merkattu melko vähän 
kohteita: 

• Kuninkaantammentie 

• Viskaalintie 

• Kyläkunnantie ja Lastatie 

• Osuuskunnantie 

• Toivolanpuisto 
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17. Vaikeakulkuinen käytävä tai ulkoilureitti (25) 



• Yksittäisiä kohteita on merkitty 
ympäri suunnittelualuetta: 

• Kuusmiehenniitty 

• Laamanninten alikulku 

• Metsolan ala-asteen koulu 

• Sysimiehentie 
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18. Reitti tai paikka, johon vesi tulvii tai kertyy  
                  suuria lätäköitä (77) 



3. Toimenpiteet 

 Seuraavien sivujen kartoissa on esitetty toimenpiteisiin 
liittyviin tekijöihin annetut merkinnät ja havainnot näistä. 

 

 Toimenpiteisiin liittyviä kysymyksiä on yhteensä 11 
kappaletta. 
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• Kunnostusta kaipaavia kohteita 
on merkitty ympäri aluetta, 
mutta Kuusmiehentie, 
Lainkaarentie ja Välitalontie 
ovat saanet useita merkintöjä. 

• Muita teitä ovat: 

• Ylipalontie 

• Yhdyskunnantie 

• Taulutie 

• Muita kohteita ovat: 

• Leikkipuisto Torpparinmäki 

• Paloheinänhuippu 

• Fallintori 
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19. Kunnostusta kaipaava katu, tori tai aukio (64) 



• Sysiniitty 

• Käräjäpuisto 

• Torpparinpuisto 

• Pikkusuonpuisto 

• Koulutuvantien pusikko 

• Siirtolapuutarhan joutomaa 
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20. Kunnostusta kaipaava viheralue (65) 



• Vantaanjoen varsi 

• Kuninkaantammentie 

• Laamannintie 

• Pakilantien varrella oleva 
puistikko 

• Siliuksenmäki 
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21. Tarvittava uusi kulkuyhteys (38) 



• Kaikki merkinnät ovat 
Vantaanjoen varrella. 

• Haltialan kartanon kohdalla ja 
Pakilan siirtolapuutarhan 
kohdalla toivotaan 
uimarantaa/ lähempää kulkua 
veden ääreen.  
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22. Paikka, jossa haluaisin päästä veden  
  ääreen (19) 



• Valaistusta toivotaan 
muutamiin kohtiin alueella: 

• Fallintie 

• Kellarimäentie 

• Torpparinmäenkenttä 

• Laamanninpuisto 

• Torpparinpuisto 

• Tulipesä 

• Pakilantien varrella oleva 
puistikko 

• Nuotiopuisto 

• Toivolanpuisto 

• Lastatie/Kyläkunnantie 
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23. Paikkaan tai reitille tarvitaan valaistus (23) 



• Kuninkaantammentie 

• Haltialan alue 

• Sysiniitty 

• Soihtupuistolta lähtevä reitti 

• Kavaleffintie 

• Talkootie 

• Pakilantie 

• Kotasuontie 

• Manttaalitie 

• Vantaanjoen varsi 
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24. Kohde, joka pitäisi ottaa talvikunnossapidon 
  piiriin (31) 



• Uusia kalusteita toivotaan 
yksittäisiin kohtiin, sekä 
kadunvarsille että puistoihin: 

• Ylä-Fallin pelto 

• Paloheinän ulkoilumaja 
ympäristöineen 

• Paloheinän leikkikenttä 

• Lystikukkula 

• Joen ranta 
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25. Kalusteiden tarve (penkki, roska-astia) (62) 



• Merkintöjä on ympäri aluetta, 
mutta moni löytyy Tuomarin- 
kartanon alueelta: 

• Haltialan kartano 

• Paloheinänhuippu 

• Torpparinpuisto 

• Rakovalkeanpuisto 

• Tuomarinkartano 

• Palvelutalon lähiympäristö 

• Pakilanpuisto 
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26. Paikka tai reitti, johon toivoisin avattavan 
  näkymiä (27) 



• Kysymys ei koskenut 
Keskuspuiston niittyjä ja 
peltoja. 

• Suuri osa merkinnöistä 
sijoittuu Tuomarinkartanon 
alueelle. 

• Muut Haltialan pelloille. 
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27. Niitty tai peltoalue, jonka toivoisin säilyvän 
  avoimena (146) 



• Kysymys ei koskenut Keskus- 
puiston metsiä. 

• Suurin osa merkinnöistä sijoittuu 
pienille metsiköille lähellä 
asutusta: 

• Käräjäpuisto 

• Laamanninpuisto 

• Torpparinpuisto 

• Sysiniitty 

• Rakovalkeanpuisto 

• Kytöniityntie / palvelutalon pusikko 

• Paloheinän leikkipaikka ja 
ympäröivä viheralue 

• Siliuksenmäki 

• Lystikukkula 

• Pakilanpuisto 

• Toivolanpuisto 
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28. Metsä, jossa ei saa tehdä hoitotoimen- 
  piteitä (65)  



• Kysymys ei koskenut Keskus- 
puiston metsiä. 

• Yksittäisiä kohteita on merkitty 
ympäri suunnittelualuetta: 

• Torpparinpuisto 

• Rakovalkeanpuisto 

• Pikkusuonpuisto 
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29. Hoidon tarpeessa oleva metsä (32) 



4. Väittämät 

 Väittämistä eniten ollaan samaa mieltä siitä, että lapsille on 
riittävästi leikki- ja ulkoilumahdollisuuksia. 

 Väittämistä eniten ollaan eri mieltä siitä, että nuorille on 
riittävästi oleskelu- ja toimintamahdollisuuksia. 

 Alueen metsien sekä puistojen ja niittyjen hoitoon ollaan 
pääosin tyytyväisiä.  

 

45 



Yhteenvetoa tuloksista 
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Yhteenvetoa tuloksista 

 Alueen asukkaat pitävät kotiseudustaan ja luonto sekä 
virkistyspaikat ovat heille todella tärkeitä. 

 Erityisesti Tuomarinkartano lähiympäristöineen sekä 
Haltialan kartano nousevat esiin tärkeiksi paikoiksi. 

 Haltialan pellot ja metsät ovat arvokkaita virkistysalueita. 
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Yhteenvetoa tuloksista 

 Turvattomuutta koetaan lähinnä suurista teistä johtuvien 
ruuhkien ja melun takia. Alikulut koetaan myös 
epämiellyttäviksi. 

 Leikkipaikoille toivotaan kunnostusta. 

 Viheralueille toivotaan raivausta, mutta metsien sekä 
peltojen pysyvän koskemattomina. 
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