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Pakinkylän (Länsi-Pakila ja Itä-Pakila) 
yhdyskuntarakenteen kehittyminen

1417 5 savua    sarkajako yhteismaa                                               pitäjänkokoukset

1778 5 savua isojako käynnistyy    metsämaat           agraariyhteisö          kunnankokoukset

1901 118 henkeä Isojako jatkuu            palstoittaminen   +teollisuustyöväki   osuuskunnat 

taajaväkinen yhdyskunta

1946 3 383 henkeä osaksi Helsinkiä

palstoitus+asemakaava 1972 Paloheinä

palstoitus+asemakaava 1982 Torpparinmäki

1960 6 966 henkeä        asemakaava               omistustontit        keskiluokka

asumalähiö

1 600 henkeä ? Paloheinä

700 henkeä ? Torpparinmäki

2017   10 000 henkeä                                                                             

Tarvitaanko alueen historiaa ?



Pakin talov 1946



Tuomarinkylä-Pakila

19 500 asukasta

eläkeikäisiä 18,5 %

asuntokunta 2,6  henkeä 

7 500 asuntokuntaa

1-hengen asuntokuntia  20 %

2 250 omakotitalot 55 %

1 650 pari- ja rivitalot 40 %

3 100 kiinteistöä/omistus        95 %

8 000 henkilöautoa  

autollisia asuntokuntia 78 %       

Maunula-Pirkkola

7 500 asukasta

10 min kävellen

Metsälä

1 000 asukasta

5 min kävellen

Oulunkylä

14 000 asukasta

20 min kävellen

Pohjoinen

42 000 asukasta

10 min henkilöautolla

Tarvitaanko keskusta ?

tarvitaanko verkostoa ?

40 min kävellen



Pakilan ja Tuomarinkylän 

julkisia ja yksityisiä yrittäjiä,

järjestöjä ja palveluita

Yksityisiä toimijoita  90 

-yrityksiä 34

-kauneus ja terveys 14 

-liikunta ja urheilu 11

-kahvila,ravintolat 15

-elintarvike 8

-muut 8

Julkisia palveluita 27

-koulut 7

-päivähoito 14

-muut 6

Järjestöjä 29

-liikunta 6

-yhteisö 7           

-muut 16

Yhteensä 146

keskittymiä

Tarvitaanko tietoa alueesta ?



P

Kehitysnäkymät
-väestön määrä vähenee
-eläkeläisten määrä kasvaa 
-peruskorjaustarve lisääntyy 
-maanjako loppuu

Yleiskaava 2016 , mahdollisuudet
-ei uusia pientaloalueita,
-pientaloaluiden tiivistyminen - -
-uusia kerrostaloalueita
-kehittyvät väylät ja solmukohdat
-muutos 2016-30 ?

Yleiskaava 2030  ?

NYKYMUUTOS 
JATKUU

Yleiskaava 2030 ?

1280



Voidaanko aluetta kehittää

asukaskyselyiden 

ja keskustelevien foorumien 

kautta ?

Asukaskysely 2012

Pakilantiekysely 2014

Aluefoorumi   2014

Jäsenkysely 2016

Asukaskysely 2017

-843 vastausta (11,0 %)

-alueen arvopohja

-luonnonympäristö

-turvallisuus, rauhallisuus

-pientaloympäristönä säilyminen

-ei korjaustarpeita

-ei muuttohalukkuutta

-ei pientaloaluiden tehokkuuden      

lisäämisen toteutustarpeita

-henkilöauton käyttö runsasta työ-,vapaa-

ajan- sekä mökkimatkoilla

Aluefoorumi 21.11.2017



Uusi solmu

Nykyinen solmu

impulssi

urheiluhalli

suurempi solmu

Pakilan kylätalo

hankeidea

kylätalopaikat

nykyiset k-talot 

urheilu kulttuuri

kohtaaminen

nykyiset 

tapahtuma-alueet
Voidaanko aluetta 

kehittää erillisten 

hankkeiden ja niiden 

sijoittumisen kautta ?

impulssit, hankeaiheet

Pakilan yläaste 

1. peruskorjaus,laajennus

2. uudisrakennus

3. Kehä I, kevytkattaminen

Kylätalo, monikäyttäjätalo

hankkeen konseptointi

1. Yksi kokonaisuus 

-eri toimialojen yksiköitä

2. Toimialoittain

-urheilu

-kulttuuri

-opetus

-järjestöjen ja yhteisöjen kohtaaminen 

3. Useita erilaisia ja –aikaisia hankkeita, 

taloja, toimipaikkoja, alueita

Pakilan yläaste



Voidaanko aluetta / rakennetta 

kehittää 

Nykyistä vaikuttavammin 

Yleiskaava 2016:n ratkaisujen

Paikallisten tulkintojen tai vain 

ratkaisuihin sopeutumisen kautta





Muutoksia ,suunnitelmia v 2018- 30

1 Itä-Pakilan kylätapahtuma jatkuu

-myös myöhemmin yläasteella

-muillakin tapahtuman luonteesta

tarpeesta riippuen

2 Pakilantien varsi uudisrakentuu, hitaasti

3 Pakila yläaste uusiutuu

4 Paloheinän ulkoilualue kehittyy, mikäli

-seurat pääsevät yhteiseen

-investoija löytyy

-uusi kaavoitus hyväksytään

5 Kehä I, vyöhykesuunnittelu, mikäli

-rakennetaan uusi yläaste

6 Uuspellon rakentuminen käynnistyy,mikäli

-yleiskaava saa lainvoiman

-Jokerin linjaus päätetään

7 Pientaloaluiden kaavoitusta

-kysynnän mukaan

-mahdollisia yleisiä periaatteita

8 Pohjoisen sisäisen kehäväylän (Pakilantie,

Kuusmiehentie, Yhdyskunnantie, …)

suunnittelua, mikäli

-toimintojen sijoittumis- ja

joukkoliikennetarvetta ilmenee  

9 Tuusulanväylän bulevardisointi käynnistyy

mikäli

-Ilmalan kehityksestä sovitaan

-väylän kääntämisestä

Ilmalalan suuntaan päätetään  

10 Pakilantien ja Kehä I:n  liittymäjärjestelyitä

ja kattamista selvitellään,mikäli

-kohta 5 toteutuu

ulkoilu- ja urheilukeskus

kehittyy
uusi kulttuurikeskus ?

nykyiset kylätapahtumat

kehitysvyöhyke

uusi solmu ja keskus kehittyy

Yläaste, korjaus/uusi

Yhdyskunnan 

verkostorakenne syntyy 

hitaasti, jos syntyy ?

Voidaanko muutokseen  

vaikuttaa ?

Henkilökohtainen näkymä 

lähitulevaisuuden 

Muutoksista vuoteen 2030 ?



Jokeri 2

Raide-Jokeri

Kehäväylä?
Tuusulan 
kaupunki-
bulevardi

- Kehä 9 km (+katkoviivan matka 3 km)

- Matka-aika 20 min , pikkubussilla

- Kaksisuuntaisena maksimi matka max 10 min 

puoleenväliin

- Vuoroväli 10 min 

- Pysäkille 10 min kävely

- Maksimi matka-aika 30 min puoleenväliin

- Kävellen maksimi matka-aika 60 min 

- Onko riittävän tehokas, jos 

henkilöautolla 6 min ?

Onko sisäisellä 

joukkoliikenteellä 

tulevaisuutta ?



Voidaanko aluetta / rakennetta 

kehittää k-osien omien / 

yhdessä pohdittujen  

tulevaisuustarkastelujen

kautta ?

Voidaanko 

vuorovaikutteisuutta lisätä 

nykyisestä tarkemmassa 

kaavoituksessa, etenkin 

selkeästi paikallisiin 

olosuhteisiin vaikuttavissa 

kohteissa ?



urheilu

opetus

kulttuuri

kohtaaminen

kylätapahtumat

Vuorovaikutteinen toimijuus (viiva)

Erikoistuneet toiminnot (värit)

Erilliset toimipaikat (täplät)

toimijuusalusta

Olisivatko

alueen toimijaverkostot

merkittävämpiä kuin 

yritykset vaikuttaa pitkän 

aikavälin 

yhdyskuntarakenteen 

muutoksiin ?

Voisivatko

esim.pohjoisen

kaupunginosayhdistykset 

olla yhdessä paikallisten

toimijaverkostojen 

synnyttämisen alustana?







ulkoilu- ja urheilukeskus kehittyy
uusi kulttuurikeskus ?

nykyiset kylätapahtumat

kehitysvyöhyke

uusi solmu ja keskus kehittyy

Yläaste, korjaus/uusi





Pakilan kylätalo, hankeidea
22.11.2016 Simo Sankari

Osapuolia

toimipaikkoja ja toimialoja

uusi urheilukeskus

uusi kulttuurikeskus

nykyiset kylätapahtumat

kehitysvyöhyke

keskus, solmu

liikennesolmu

jokeri

mahdolliset keskukset





Pakila maatiloina  (4)  v 1417








