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Pakila-Seura ry



Pakila-Seura ry on vuonna 1962 perus-
tettu kaupunginosayhdistys. Ajamme 

asukkaiden etuja ja vahvistamme osaltam-
me alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Teemme monipuolista yhteistyötä alueen 
yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. 
Otamme kantaa ja pyrimme vaikuttamaan 
mm. alueen palveluihin, kaavoitukseen ja 
liikennejärjestelyihin. 

Olemme mukana järjestämässä vuosit-
tain pidettäviä tapahtumia, kuten Itä-Pa-
kila-päivää, Pakilan kylätapahtumaa ja 
muita pienempiä tilaisuuksia, joissa virkis-
täydytään, jaetaan ajankohtaista tietoa ja 
tutustutaan toisiinsa. 
 
•  Länsi-Pakila
•  Itä-Pakila
•  Paloheinä
•  Torpparinmäki
•  Tuomarinkylä

Tule mukaan viihtymään 
ja vaikuttamaan! 

Pakila-Seuran toimintaan 
ovat tervetulleita kaikki 
halukkaat. Jäseneksi voi 

liittyä esimerkiksi  
Pakilan kotisivulla  

www.kaupunginosat.fi/pakila

Asukkaiden asialla

Pakila-Seura ry



P akila ja siihen luontaisesti liittyvät 
kaupunginosat Paloheinä ja Torppa-

rinmäki ovat rauhallisia ja tunnelmallisia 
lähinnä omakotitalo- ja pientaloasunto-
alueita Pohjois-Helsingissä. 

Alueella asuu paljon lapsiperheitä, ja 
monet aktiiviliikkujat ovat hakeutuneet 
Pakilan ja Paloheinän ainutlaatuisten ul-
koilumahdollisuuksien äärelle. Alueet ovat 
pitkään olleet esimerkiksi eri kulttuurialo-
jen vaikuttajien suosimia ja osa asukkais-
ta on monen polven pakilalaisia.

Pakilan ja sen lähialueiden vahvuuksia 
ovat monipuoliset palvelut ja vapaa-ajan 
toimintamahdollisuudet. Monet paikalliset 
tapahtumat keräävät vuosittain paljon 
väkeä kauempaakin kaupungista.  

Pakilan pitkä historia
Pakilan alue on mainittu historiankirjoissa 
jo vuonna 1417. Maanviljelystä ja karjan-
kasvatuksesta elantonsa tuolloin saanut 
kyläyhteisö on kasvanut yhdessä Palohei-
nän ja Torpparimäen kanssa vuosisatojen 
saatossa vauraaksi parinkymmenentuhan-
nen asukkaan alueeksi. Alueen pitkästä 
historiasta muistuttaa Itä-Pakilassa sijait-
seva, 1750-luvulla rakennettu Pakin talo. 
Tuolloin alueella oli neljä taloa: Erikas, 
Murmestars, Lantmästars ja Prästbacka 
eli neljä ”savua”. 

Nykyään Pakin talon historiallisesta ja 
tunnelmallisesta miljööstä voivat nauttia 
kaikki halukkaat. Pakila-Seura vuokraa 
Pakin taloa erilaisiin juhlatapahtumiin, ku-
ten häihin, merkkipäiviin ja illanistujaisiin. 
Juhlatiloissa järjestetään vuosittain pari 
sataa tilaisuutta.

Viihtyisä ja luonnonläheinen 
asuinalue
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Pakilan seudulla on paljon vapaa-ajanviettomahdolli-
suuksia ja lähellä on Tammiston kauppakeskittymä.

Pakilan musiikkiopistolla on laaja opetustarjonta, ja 
opiston nuoret muusikot esiintyvät usein alueen tapahtu-
missa. Myös monet alueella toimivat urheiluseurat, kuten 
Pakilan Veto, Pakilan Visa, Pakilan Voimistelijat, HPS ja 
HNMYK tarjoavat nuorille harrastusmahdollisuuksia.

Pakilan seurakunta järjestää Hyvän Paimenen kirkossa 
konsertteja ja erilaisia tapahtumia kaiken ikäisille. 

Paloheinän kotoisa lähikirjasto palvelee tiedon- ja kult-
tuurinjanoisia lukijoita, mutta tiloissa järjestetään myös 
muuta toimintaa.

Pakilaan tuli uusi puukoulu
Helsingin kaupunki rakennuttaa Länsi-Pakilaan uutta 
upeaa puista päiväkoti- ja koulukokonaisuutta. Kouluti-
lat otetaan käyttöön vuonna 2022, päiväkotitilat vuon-
na 2023. Tilaa tulee noin tuhannelle oppilaalle. HNMKY 
rakentaa Pakilaan vuonna 2023 valmistuvan uuden 
komean monitoimisen Namika Areenan. 

Olli Ahvenlahden Pakila on puutarha-
kaupunki
Pianisti ja musiikkiviihdyttäjä Olli Ahvenlahden on asunut 
Pakilassa noin 20 vuotta. Hänen mielestään parasta 
Pakilassa ovat puutarhakaupunginosan väljyys, 
rauha sekä musiikintekijälle tärkeä hiljaisuus. 

”Kevään tulo Pakilassa on upeaa aikaa, kun puutarhat 
alkavat kukoistaa, laulavat muuttolinnut saapuvat pe-
simään ja vasta leikatun ruohon tuoksu valtaa pihan. 
Viereisen Keskuspuiston metsäisillä reiteillä voi käydä 
luontokävelyllä tai talvisin Paloheinän hyvin hoidetuilla 
hiihtoladuilla kuntoaan kohottamassa”, Ahvenlahti sanoo.

Syntyperäisenä stadilaisena hän arvostaa Pakilan 
keskeistä sijaintia. Myös Pakilan monipuoliset palvelut 
toimivat hyvin. Ahvenlahti toivoo, että spåralinjan piden-
nys Käpylästä Pakilaan joskus toteutuisi, jolloin matka 
keskustaan sujuisi vielä joutuisammin.

Paljon tekemistä 
ja nähtävää
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Monelle tulevat Paloheinästä ensimmäisenä 
mieleen hiihtoladut, eikä ihme – alue on 

todellinen talviurheilijoiden mekka. Paloheinän 
jäähallissa voi pelata jääkiekkoa ja HPS:n kup-
lahallissa jalkapalloa. Paloheinästä löytyy myös 
perheiden suosima Helsingin ainoa virallinen 
pulkka- ja kelkkailumäki. Kesäisin alueella voi 
golfata, pelata jalkapalloa, lenkkeillä ja seikkailla 
yläilmoissa seikkailupuistossa.

Läheisen Tuomarinkylän kartanon kauniissa piha-
piirissä voi paitsi ratsastaa, nauttia ravintola-

Toteutamme 
unelmia 
yksiöistä – 
arvoasuntoihin 
25 vuoden 
kokemuksella.

Galleria Merja Rautio Lkv
Helsinki–Espoo–Vantaa alueilla. 
AAA Arena Oy LKV [A], Munkkiniemi

TONTEISTA 
KOVA KYSYNTÄ!
Nopeat kaupat tonteista. 
Tilaa ilmainen arviointi!

www.merjarautio.com   |   040 5600 775  |   galleria.rautio@gmail.com

Paloheinä on ulkoilijan mekka
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tarjoiluista tai pistäytyä pihapiirin kivoissa 
putiikeissa ostoksilla. 

Vantaanjoki elävöittää
Vantaanjoen vieressä Itä-Pakilassa sijaitsee 
Helsingin alueeltaan suurin siirtolapuutarha. 

Joenvarren kauniissa maisemissa pääsee kävele-
mään ja pyöräilemään kilometrien verran etelään 
Oulunkylään tai pohjoiseen kohti Haltialan luon-
nonsuojelualuetta, jossa on hienot retkeilymah-
dollisuudet.
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Pakila-Seura ry 

            www.kaupunginosat.fi/pakila 

            www.facebook.com/pakilaseura

 
            www.instagram.com/pakilaseura

Lähellä, monipuolinen ja perinteinen, 
mutta tulevaisuuteen vahvasti katsova koulu.
Yhteisömme on moniääninen, välittävä ja 
osallistava. Tutustu ja kysy lisää! 

Peruskoulun luokat 7.-9. 
Matematiikan ja liikunnan 
painotettua opetusta sekä  
englanninkielistä opetusta; koulun 
omana painotuksena kuvataide.

 Lukio, yleislinja ja  
 matematiikan erikoislukio 
Laaja valikoima liikunnan ja luonnontieteiden 
opintoja; lisäksi valittavissa musiikkia, kuva- 
taidetta, yrittäjyysopintoja, ohjelmointia! 
Matematiikkalukiossa on paitsi matematiikkaa, 
paljon luonnontieteiden opintoja, ohjelmointia ja 
vierailuja, myös yhteistä puuhaa samanmielis-
ten nuorten kanssa. 

www.mayk.fi

Tieteilijä, taiteilija, nörtti tai urheilija, tule sellaisena kuin olet! 

@maunulanyhteiskoulu /MaykHelMa

Pakin talo 
Etupellontie 2, 00680 Helsinki  

Varaukset: www.venuu.fi/tilat/pakin-talo  

Vahtimestari: puh. 045 124 4158
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