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Juhla alkaa Lucia-kulkueella Pih-
lajamäen kirkon portailta kello 17. 
Valoisa kulkue kiertää joulutun-
nelmaan koristellun ostoskeskuk-
sen. Lapsia ja aikuisia kulkueeseen 
kutsuu mukaan tonttujoukko.

Tervetuloa iloitsemaan yh-
dessä koko perheen voimalla! 
Puurojuhlan järjestävät  yhdes-
sä Pihlajamäen nuorisotalo, Kal-
liolan setlementti, Sosiaalivirasto, 
Lähiöprojekti ja MLL Pihlajamäki. 

Juhlassa mukana myös Pihlaja-
mäki-Seura, Pihlajiston Asukas-
yhdistys PNV ja Pihlajamäki-Pih-
lajiston Eläkeläiset.

Myös Pihlajistossa 
ja Viikissä 

virittäydytään joulun 
tunnelmaan

Pihlajiston kerhohuoneella (Sal-
pausseläntie 12–14 C) lauletaan 

joululauluja kahdessä 
erässä torstaina 13.12. 
Kello 9.30 äänessä ovat 
2–4 vuotiaat lapset, ja kello 
14 vuoronsa saavat 5–6 vuotiaat. 
Kaikille avoimet laulutuokiot kes-
tävät noin tunnin. Tarjolla on pi-
paria ja glögimehua. Tapahtuman 
järjestää Pihlajiston Asukasyhdis-
tys PNV yhdessä muiden paikallis-
ten toimijoiden kanssa.

Viikin Infokeskus Koronassa 

(Viikin-
kaari 11) järjes-
tetään perinteiset Lucian 
markkinat torstaina 13.12.  kello 
10–15. Jouluista musiikkia esittä-

vät Pihlajiston 
ala-asteen kuoro, Vinokuu-kuo-
ro sekä Symbioosin kuoro Viikin- 

kampukselta. Lucian 
päivän tapahtuman avaa 

Viikin seurakuntapiirin pastori 
Minna Österman. Myyntipöydil-
tä löytyy joulukoristeita, kynttilöitä, 
käsitöitä, Unicefi n tuotteita ja pal-
jon muuta.

Nyt syttyy valotvalot  
tuhannet

Perinteinen puurojuhla Pihlajamäen nuorisotalolla 13.12.

Jo perinteeksi muodostunutta puurojuhlaa vietetään 
Pihlajamäen nuorisotalolla (Moreenitie 2) torstaina 
13.12. kello 17–20. Joulupukki jakaa lapsille lahjoja 
kello 18. Kalliolan viihdeorkesteri rytmittää juhlaa 
soittamalla kauneimpia joululauluja. Musiikin lomassa 
voi syödä joulupuuroa ja ostaa joululeivonnaisia. 
 Puurojuhlassa voi myös leipoa pipareita ja valmistaa omia 
joulukortteja. Pikkusuolaisen myynnin tuotto menee ensi 
kesän Pihlajamäki goes Blues -festarien järjestämiseen.

Juhlan avaa pastori Sari Hakuri. Juhlapu-
heen pitää Pihlajamäkeä suunnitellut ja täällä 
asuva arkkitehti Sulo Savolainen. Kalliolan viih-
deorkesteri ja Duo Intimo huolehtivat musiikis-
ta. Ohjelmassa on myös yhteislauluja, ja ikinuori 
Annikki Säilä lausuu runoja. 

Kansalaispäivällisten primus motor, Pih-
lajamäessä itsekin asuva aluetyöntekjä Sini 
Heino-Mouhu, kertoo juhlien idean synty-
neen viime keväänä, kun hän keskusteli erään 
asukkaan kanssa Suomen 90-vuotisesta ja 
Pihlajamäen 45-vuotisesta taipaleesta.

– Ajattelimme, että olisi mukava järjestää 
ikäihmisille itsenäisyyspäivän vastaanotto 
juhlavissa merkeissä. Heitäkin on syytä juh-
listaa, sillä heillä on laaja perspektiivi Suomen 
ja Pihlajamäen historian eri vaiheisiin.

Syksyn aikana yhteistyökumppaneiksi Kal-
liolan setlementin kanssa lähti seurakunta, Pih-

lajisto-Pihlajamäen eläkeläiset ry, Pihlajamä-
ki-Seura sekä iso liuta lähiöasemalla käyviä se-
nioreita. Rahoitus juhliin saatiin Kalliolan setle-
mentiltä sekä lähiöprojektilta. Ostoskeskuksen 
S-market lahjoitti tilaisuuteen kahvitarjoilun. 

Juhla järjestetään talkoovoimin asukkai-
den kesken. Liputkin askarreltiin itse. Puska-
radio on ollut tehokas tapa tiedottaa, ja tätä 
juttua kirjoitettaessa lähiöasemalla oli enää 
kymmenisen viiden euron lippuja jäljellä.

Vastaava tapahtumaa ei ole järjestetty ai-
kaisemmin, eikä sellaista ole ihan heti tulossa-
kaan. Mutta juhlatalkoissa virisi myös muita 
suunnitelmia. 

– Kun ihmiset kokoontuvat yhteen, niin ai-
na syntyy jotain uutta. Esimerkiksi nyt on jo 
heitetty ilmaan idea senioreiden päivärockeis-
ta. Ja mikä onkaan parempi liikuntamuoto 
kuin tanssi. Olen vienyt ajatuksen jo lähiölii-

kuttaja Mia Küttnerille, Sini kertoo.

Kansalaispäivällisillä lauletaan 
yhteislauluna Pihlajamäen laulu. Sitä ei mo-
ni ainakaan Pihlajamäen nuorempi asukas 
taida tuntea.

– Itsellenikin laulun olemassaolo oli yl-
lätys. Sen voisi ottaa ohjelmistoon laa-
jemminkin. Heitänkin tässä pallon kou-
luille, jotta ne ottaisivat sen vuosijuhlien 
ohjelmistoon. 

Teksti:  Päivi Seikkula

Kansalaispäivällisten koko 

ohjelma on luettavissa Pihla-

jamaen kotisivuilla osoitteessa 

www.pihlajamaki.info.

Kansalaispäivällisillä juhlistetaan 45-vuotiasta Pihlajamäkeä
● Pihlajamäen kirkolla vietetään 6.12. kansalaispäivällisiä. Silloin juhlitaan sekä 90-vuotiasta 
Suomea että 45-vuotiasta Pihlajamäkeä. ●

Pihlajamäen laulu on vuodelta 1971. 
Sen sävelsi ja sanoitti silloinen kanttori Pentti Tynkkynen.
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● Ota Lucia-kulkueeseen oma kynttilälyhty mukaan ●
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1. vuosikerta. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmikuu, 

toukokuu, syyskuu ja joulukuu. Seuraava lehti ilmestyy 

13.2. 2008. Jaetaan Koillis-Helsingin Lähisanomat / Vartti 

Helsinki Pohjoinen liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti 

Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista sekä 

Viikin kirjastosta.

Painos 62 000 kpl

Lehden yhteystiedot Pihlajamäen lähiölehti

  c/o Pihlajamäen lähiöasema

  Liusketie 3, 00710 HELSINKI

  pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com

Päätoimittaja  Vesa Koskela

Toimitussihteeri  Päivi Seikkula

Toimittaja  Riitta Sivonen

Taittaja ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin

Toimitusneuvosto  Aune Greggas, Vesa Koskela, 

  Sampsa Lommi, Päivi Seikkula, 

  Riitta Sivonen, Juha Valta, 

  Pirjo Veijalainen

Lähiöprojektin sivut Mikko Tainio, Sini Heino-Mouhu, 

  Mia Küttner, Mari-Anne Aronen

Ilmoitusmyynti  Vartti / Koillis-Helsingin Lähisanomat

  Puh. (09) 3508 7513, 040 570 8015

Kustantaja  Sanoma Kaupunkilehdet Oy

Julkaisija Pihlajamäki-Seura ry

  c/o Pihlajamäen lähiöasema

  Liusketie 3, 00710 HELSINKI

  pihlajamakiseura@gmail.com

Paino  Sanomala Oy, Vantaa

Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info

Pääkirjoitus
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Pihlajamäki täyttää 50 vuotta vuonna 2012. Ensimmäi-
set uudisasukkaat muuttivat Pihlajamäkeen alkuvuo-
desta 1962. Asutusta on ollut iät ja ajat. Uusi asumalähiö 
nimettiin Pihlajamäeksi vuoden 1959 lopulla. Sitä ennen 
puhuttiin Aarnikanmäestä ja Aarnikasta eli aarniomet-
sästä. Aarnikka-sana elää edelleen mm. paikallisten par-
tiolippukuntien nimissä.

Joitakin kuukausia sitten lehtemme toimittaja 
Riitta Ripsu Sivonen heitti ilmaan ajatuksen Pihla-
jamäki 50 vuotta -juhlatoimikunnan perustamises-
ta. Ajatuksesta innostuttiin, joten se siirtynee Pihla-
jamäki-Seuran helmikuussa 2008 pidettävän vuosi-
kokouksen esityslistoille.

Tänä vuonna ensimmäiset uudisasukkaat ovat 
asuneet täällä 45 vuotta, puolet itsenäisen Suomen 
iästä. Monet heistä ovat jo 90-vuotiaita, ja paikalliset 
juhlat ovat paikallaan. Hyvinsäilynyttä 45-vuotiasta 
Pihlajamäkeä ja 90-vuotiasta Suomea juhlistetaan-
kin kansalaispäivällisillä, jotka pidetään Pihlajamäen 
kirkossa itsenäisyyspäivänä 6.12.

On juhlan aika, myös jäähyväisjuhlan. Lähiöark-
kitehtimme Mikko Tainion työpesti Pihlajamäessä on 
hetken päästä ohi.  ”Meidän Mikko” on ollut korvaa-
maton apu myös Pihlajamäki-Seuralle. Niinpä mo-
nelle asialle täytyy pian löytää uudet tekijät.

Nyt on ideoinnin, sitten työnteon aika. Niin 
saamme Pihlajamäen sellaiseksi kuin haluamme 
sen nähdä vuonna 2012.

Pihlajamäki 
vuonna 2012

Vesa Koskela
Pihlajamäki-Seuran 

puheenjohtaja

Pihlajamäki-
paitoja 
myynnissä

Kvartaalikalenteri

Pihlajamäen ostoskeskuksen lasitettu ilmoitustaulu
●  Paikallisille, ei-kaupallisille ilmoituksille
●  Korkeintaan A4-koossa
●  Vastaanottaja Mervi Kuhta / Pihlajamäen Parturi-Kampaamo
●  Tarkemmat ohjeet ilmoitustaululla ja www.pihlajamaki.info

Pihlajamäen kotisivut www.pihlajamaki.info
●  Nopea, kattava ja monipuolinen kohtauspaikka ja viestintäkanava
●  Avoin kaikille paikallisille toimijoille
●  Tapahtumakalenteri, osta-ja-myy, tietopaketteja, keskusteluja …
●  Tarkemmat tiedot tässä lehdessä ja www.pihlajamaki.info

Pihlajamäen lähiölehti
●  Neljä kertaa vuodessa Pihlajamäen ja koko Koillisen-Helsingin alueelle
●  Tarkkaan luettu ja tavoittava väline kaupalliseenkin ilmoittellun
●  Paikalliset tapahtumat näyttävästi etusivulla ja kvartaalikalenterissa
●  Tarkemmat tiedot lehdessä ja www.pihlajamaki.info 

Pihlajamäki-Seuran 
viestintäkanavat

Nyt myynnissä on mustia paitoja, 
joissa on tyylitelty punainen teksti 
Pihlajamäki, Helsinki 71. Pihlajamäki-
Seura myy paitoja 13.12. puurojuh-
lassa nuorisotalolla ja muissa paikal-
lisissa tapahtumissa. Niitä voi myös 
ostaa lähiöasemalta. T-paidan hin-
ta on 13 euroa ja kokoja pienistä (S) 
jättiläisiin (XXXL).

Pihlajamäki-paidat on pai-
nanut Ylipaino Oy, jonka toinen 
omistaja Sari Sjöblom asuu itse-
kin Pihlajamäessä. Nelisen vuotta 
sitten juuri Sari valitsi sopivan ro-
soisen kirjasintyypin T-paitaan.

Myös Pihlajamäki goes Blues 
-paidat on painettu Ylipainossa. 
Bluesin logon on suunnitellut Sa-
rin mies Kimmo Sjöblom.

PIHLAJAMÄEN KOTISIVUT UUDISTUIVAT 
MARRASKUUN PUOLIVÄLISSÄ. Tutusta osoit-
teesta www.pihlajamaki.info löydät nyt runsaasti 
uutta tietoa mm. Pihlajamäen palveluista, tapah-
tumista ja suojelusta.

Uudet kotisivut eivät kuitenkaan ole vain 
tiedotuskanava, vaan ennen kaikkea vuorovai-
kutteinen kohtauspaikka kaikille Pihlajamäessä 
toimiville – asukkaille, yhdistyksille, taloyhtiöil-
le, yrityksille, yhteisöille ja virastoille.

Pihlajamaki-info kertoo jo hyvissä ajoin 
tulevat tapahtumat ja keskustelunaiheet. 

Sivuilta löydät myös tuhdin tietopaketin 
Pihlajamäestä sekä käytännöllistä tietoa siitä, 
miten voit vaikuttaa asuinalueesi kehitykseen. 
Ja paljon muuta.

Osallistumalla verkkosivuilla käytävään 
keskusteluun ja ilmoittamalla sidosryhmäsi ta-
pahtumistasi tapahtumakalenterissa olet mu-
kana viestimässä siitä, että Pihlajamäki on vireä 
kaupunginosa, jossa on hyvä elää ja asua.

Pihlajamäen kotisivut eivät ole valmiit, 
vaan ne kasvavat ja kehittyvät edelleen. Onko 
sinulla ideoita kotisivujen kehittämiseksi? Ha-

luatko olla mukana tekemässä hyviä kaupun-
ginosasivuja? Ota yhteyttä toimitukseen koti-
sivujen palaute-painikkeella.

TARKEMMAN OPPAAN UUSILLE SIVUILLE 
LÖYDÄT sivujen oikeasta ylälaidasta Pihlajamäki 
nyt -valikon alta. Näpyttele selaimeesi www.pih-
lajamaki.info ja tule tutustumaan! 

Kotisivujen toimitus, 
Päivi Seikkula 

ja Tuomas Työrinoja.

Nyt ne on avattu!

Tonttuja
Ostarilla
Tonttutytöt toivottavat hy-
vää joulunalusaikaa  ja ja-
kavat makeisia Pihlajamä-
en ostarilla. Tontut ovat liik-
keellä perjantaina 7.12.  ja 
14.12. kello 15–17, lauan-
taina 8.12. ja 15.12. kello 
11–13, torstaina Lucian päi-
vänä 13.12. kello 16–18 ja 
perjantaina 21.12. kello 13–
17. Tempauksen järjestävät 
Pihlajamäen ostarin yrittä-
jäyhdistys yhdessä PK-35 
D-12 ykkösjoukkueen 
tonttutyttöjen kanssa.

Anne Partasen 
koira-aiheinen taide-
näyttely Pihlajamäen 
lähiöasemalla vuoden 
loppuun.
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 Ma 13.12. Keskustelutilaisuus Pihlajamäen, Pihlajiston ja Viikinmäen nuorisotyön 
  uudistamisesta Pihlajamäen nuorisotalolla (Moreenitie 2) klo 18.30
 To 6.12.  Kansalaispäivälliset Pihlajamäen kirkossa kello 15–18. 
 Su 9.12.  Joulumarkkinat Viikin Gardeniassa kello 11–15
 To 13.12.  Koko perheen puurojuhla Pihlajamäen nuorisotalolla kello 17–20.
 To 13.12.  Joululaulutuokio Pihlajiston kerhohuoneella kello 9.30 ja klo 14.
 To 13.12.  Lucian markkinat Viikin Infokeskus Koronassa kello 10–15. 
 Su 16.12.  Joulusirkus Viikin Gardeniassa kello 16.
 Ma 24.12. Yksinäisten jouluaatto Pihlajamäen kirkossa kello 13.
 Su 3.2.  Laskiaissunnuntain tapahtumia.
 Ti 5.2.  Laskiaisrieha Maasälvän leikkipuistossa kello 16.30–19

● ● ● Ke 13.2.   Pihlajamäen lähiölehti 1/2008 ilmestyy.      ● ● ●

 Viikko 8 18.–24.2.   Talviloma Pihlajamäen ja Pihlajiston kouluissa
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Pihlajamäen pieniä lähikauppoja 
kutsuttiin ostariin nähden myös 
satellittikaupoiksi. Maasälväntiellä 
toimi Elanto ja sen vieressä Pohjo-
lan itsepalvelupesula. Kauppa laa-
jeni myöhemmin pesulan tiloihin, 
mutta sulki ovensa lopullisesti ju-
hannuksena 1980. Nykyään ovet 
käyvät taas ahkeraan Oleniuksen 
koneliikkeen asiakkaiden käsissä.

Liusketien kauppakiinteis-
tössä oli useita kauppiaita, mut-
ta nyt tiloissa on Itellan jakelupis-
te. Graniittitien HOK:n talossa on 
toiminut mm. kuntosali. Nyt talo 
on toimistona. Vuolukiventien T-
kaupan paikalla on ravintola ja 
sen vieressä kampaamo. Rapaki-
venkujan Kukkurakauppa lopet-
ti -90-luvun alussa. Sen tiloissa 
oli pari vuotta konekorjaamo ja 
vuonna 1995 paikalle tuli nykyi-
nen TK Kone Center. Rakennuk-
sen toisessa päässä nykyisen pit-
serian paikalla oli muinoin koulu-
laistenkin suosima kahvila.

– Kuppi kuraa, tuplasokeri ja 
tissilikööri – ja tuo Siiri se kupis-
sa! oli eräällä Eusella tapana hui-
kata sisään astuessaan.

Ostarin 
haasteita

Pihlajamäen ostarilla on ollut pal-
veluja joka lähtöön: kirjasto, bin-
go, kolme eri pankkia ja posti; ruo-
kakaupat Elanto, HOK ja K-kauppa 
RoiLa; vaatteita myyvät Malmin 
asuste, Anjan asuste, Papukaija ja 
Parttipuoti; kirja- ja rautakauppa, 
kemikalio, Salmisen sähköliike se-

kä kankaita ja ompelutarvikkeita 
myyvä Ellehto. Nyt ostarilla on ap-
teekki, kukkakauppa, kauneushoi-
tola ja parturi–kampaamoita, ter-
veyskeskuksen fysioterapia, yksi 
ruokakauppa ja pankki.

Ostarin ravintolamaailma on 
kasvanut, ja se on keskittynyt uu-
delle 1971 valmistuneelle puo-
lelle. Ennen ostarilla oli vain yksi 
ravintola, HOK:n Tilhenpesä, jos-
ta sai ihan maukasta ruokaakin. 
Tilhenpesä sijaitsi 1968 valmistu-
neella vanhalla puolella, suunnil-
leen nykyisen S-marketin leipä-
osaston kohdalla.

Alkuaikoina rakennuksen 
toisessa päässä oli nuorison 
suosima Elannon baari Kivitas-
ku. Sen suurten ikkunoiden ää-
ressä, paraatipaikalla, istui aina 
liuta nuoria miehiä, joten aika-
sen tarkkana sai siitä likkaihmi-
nen ohi kävellessään olla. Vatsa 
sisään ja rinta ulos!

Ostarin palvelujen yksipuo-

listuttua asiakkaat ovat suun-
nanneet kuka Malmille, kuka Itä-
keskukseen. Nyt uusi Prismakes-
kus kalastelee väkeä.

– Uusia kauppakeskuksia syn-
tyy kuin sieniä sateella. Meidän 
vahvuuksiamme ovat läheisyys 
ja omien kanta-asiakkaidemme 

tunteminen. Silti meidänkin on 
uusiuduttava sekä panostettava 
entistä enemmän hyvään palve-
luun, ostarin yrittäjien puhjeen-
johtaja, apteekkari Maija Holo-
painen sanoo.

Hän toteaa samaan hengen-
vetoon, että ostarin uuden puo-

len epävarma tilanne vaikeuttaa 
siinä toimivien yritysten tulevai-
suuden suunnitelmia. Esillähän 
on ollut kaksi vaihtoehtoa: uu-
den osan laajentaminen tai sen 
purkaminen ja kokonaan uuden 
rakentaminen.

– Yrittäjäyhdistykseen kuu-
luvat liki kaikki ostarin yrittäjät. 
Me pyrimme osaltamme paran-
tamaan ostarin viihtyisyyttä, mm. 
keväisin kukkistutuksin ja joulu-
koristeluin. Järjestämme ostaril-
la tempauksia ja olemme muka-
na muissa tapahtumissa, yhteis-
työssä mm. Pihlajamäki-Seuran 
ja lähiöaseman kanssa.

Ässä pysyy ja 
paranee

Pihlajamäen asukkaita on huoles-
tuttanut ostarin S-marketin koh-
talo –  käykö sille uuden Prisman 
satellittiina samoin kuin pienille 
lähikaupoille aikoinaan kilpailussa 
ostarin kauppojen kanssa?

– Meillä on kauppa remon-
tin jäljiltä loistokunnossa, nyt 
keskitytään myyntiin ja asia-
kaspalveluun, sanoo S-marke-
tin uusi päällikkö Ari Moilanen. 
Hän aloitti työssään lokakuun 
alussa.

– Kivoja asiakkaita täällä Pih-
lajamäessä on, eikä meno osta-

rilla ole sen kummempaa kuin 
muuallakaan. Kauppa on iltapai-
notteista, joten pyrimme kehittä-
mään kassapalveluja siten, ettei 
pitkiä jonoja synny, hän lupaa.

Entä ehtiikö nykyinen lähi-
kauppias enää jutella asiakkait-
tensa kanssa?

– No mikä ettei! Ottakaa vaan 
hihasta kiinni, kysykää ja anta-
kaa reilusti palautetta, Ari Moi-
lanen sanoo.

HOK-Elannon marketkau-
pan toimialajohtaja Veli-Matti 
Liimatainen lupaa, että S-mar-
ket pysyy Pihlajamäessä.

– Tavoitteenamme on luoda 
kattava palveluverkosto. Tähän 
kuuluvat Viikin ja Pihlajamäen 
alueella niin S-marketit, Alepat 
kuin uusi Prismakin. Kaikki van-
hat liikkeet siis säilyvät, Liimatai-
nen sanoo.

Niin pihlajamäkeläisten kuin 
viikkiläistenkin toiveena on poh-
joisen suuntaisten ramppien ra-
kentaminen Lahdentielle. Nyt 
Prisman liikenne rasittaa asun-
toalueiden katuja. Samalla asial-
la on HOK-Elanto, jolle ramppi-
en merkitys kasvaa entisestään 
ensi toukokuussa, kun Pihlajis-
ton Esso muuttuu S-ryhmän 
ABC Deliksi.

Teksti ja kuvat: 
Ri itta Sivonen

Pihlajamäessä oli lähiön alkuaikoina viisi lähikauppaa ja 

ostarilla vielä kolme isompaa elintarvikeliikettä. Viimeinen 

lähikauppa lopetti Rapakivenkujalla 1990-luvun alussa. 

Nyt on ostarilla enää yksi ruokakauppa. Malmin suurten 

markettien ja erikoistavarakauppojen vetovoimalle vastus-

ta antaa uusi Prismakeskus Viikissä.

Lähikauppa oli ennen lähempänä

– Nykäiskää reippaasti hihasta ja antakaa palautetta, kehottaa Pihlajamäen ostoskeskkuksen S-marketin uusi päällikkö Ari Moilanen.

Viikin Prisman kakkukahvit avajaispäivänä 8.11. vetivät väkeä.

Maija Holopainen
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jen kattolinjat pysytettiin mah-
dollisuuksien mukaan puuston 
latvojen alapuolella. Tornit sen 
sijaan nousevat selvästi puiden 
yläpuolelle. 

Jos Pihlajamäkeä katselee 
ympäristön laajoilta peltoaukeil-
ta, huomaa, että tornit ja pitkät 
talot muodostavat jäntevän ja 
sopusuhtaisen kokonaisuuden. 
Näin ei voi sanoa samassa mai-
semassa näkyvistä uudemmista 
asuntoalueista. Ilmasta katsottu-
na Pihlajamäki on helposti tun-
nistettavissa ja erottuu kaikista 
maailman asuntoalueista.

Edellä kerrottu koskee Pih-
lajamäen ulkoista ilmettä. Tär-
keämpi asia on kuitenkin, miten 
alue palveli – ja palvelee – asuk-
kaiden arkea. Lasten turvallisuus 
oli ulkoalueilla ensisijainen tavoi-

Pihlajamäen kävelevä historiankirja
Ulla Welin, sait aikoinaan 
lisänimen ”Pihlajamäen kä-
velevä historiankirja”. Mistä 
moinen kunnia?

– Tutkin Pihlajamäen histori-
aa vuosina 1986–1990, kun vä-
säsin aiheesta kirjaa. Keräsin ai-
neistoa ja kuvia, ja olin niin in-
nostunut, että kerroin aiheesta 
kaikille ja aloitin suurin piirtein 
jokaisen puheenvuoroni Pihlaja-
mäen historian pikakurssilla. 

– Kyllä minä siitä kuitenkin 
tasaannuin, ja nyt olen jo mel-
kein unohtanut, kuinka se kaik-
ki oikein menikään: 1400-luvulla, 
kun kuningas  Eerik Pommerilai-
nen antoi rälssitilaoikeudet Pu-
kinmäen kartanon isännälle …

Miten alun perin innostuit 
Pihlajamäen historiasta? 

– Kaupunki toivoi silloin -80-
luvulla, että kaikissa kaupun-
ginosissa joku paikallinen tekisi 
alueestaan kirjan, jonka kaupun-
ki kustantaisi ja julkaisisi sarjassa. 
Olin silloin innokas pihlajamäki-
seuralainen, seuran puheenjoh-
tajakin, ja tein työtä käskettyä. 

– Ainakin Käpylä ja Lauttasaa-
ri olivat saaneet kirjansa jo jul-
kaistuksi, kun minun kirjani ai-
neisto oli juuri ehtinyt kiertää 
kaikissa lautakunnissa hyväk-
syttävänä ja julistettu valmiiksi. 
Mutta silloinen kaupunginjohta-

ja, taisi olla Rahkamo, 
sanoi että sorry, ra-
hat on loppu, koet-
takaa saada rahoitus 
jostain muualta.

Kirja ”Pihlajamä-
ki, näköalalähiö” 
kuitenkin ilmestyi 
vuonna 1994, ja sitä on taas 
saatu myyntiin mm. lähiö-
asemalle. Miten kirjan julkai-
su onnistui?

– Olin tosiaan valmis poltta-
maan koko aineiston, kun silloi-
nen Pihlajamäki-Seuran sihtee-
ri Aune Greggas tuli hätiin ja sa-
noi, että stop – älä revi, älä pol-
ta – hän taittaa kirjan ja hankkii 
sille painopaikan. Niin hän teki-
kin, ja lisäsi kirjaan luontoa kos-
kevat tekstit ja viimeiset kokoa-
vat sivut. 

– Pihlajamäki-Seura maksoi 
osan kustannuksista, joitakin 
kappaleita myytiin ja sitten ki-
nuttuamme kaupungilta riittä-
vän monta kertaa kaupunki os-
ti loput painoksesta ja saimme 
kustannuskulut maksettua.

No kerropa jotain Pihlajamä-
estä, mitä täällä oli ennen lä-
hiön rakentamista, paljonko 
oli asukkaita?

– Täällä asui 1930-luvulla 73 
perhettä. Oli käsityöläisiä, teh-

dastyöläisiä, kivenhak-
kaajia ja puutarhurei-
ta. Pihlajamäessa toimi 
myös maankuulu Falckin 
matkalaukkutehdas, jos-
sa valmistettiin pahvisia 
matkalaukkuja.

– Vuoteen 1946 saak-
ka alue kuului Helsingin 

maalaiskuntaan, siis nykyisen 
Vantaan alueeseen. Silloin suu-
ren alueliitoksen yhteydessä Pih-
lajamäkikin liitettiin Helsinkiin. 

Entä Ruotsin ja Venäjän 
vallan aikana, kenelle alue 
silloin kuului? 

– Nykyisen Pukinmäen alu-
eella oli 1400-luvulla Sonabyn 
kylä, ja sen suurin tila oli Bocks-
backa. Kuningas Eerik Pommeri-
lainen antoi Pyhän Laurin päivä-
nä 10.8.1435 kirkossa luettavaksi 
käskykirjeen, jolla tilasta tehtiin 
aateliskartano eli rälssisäteri. Tä-
män kartanon maihin Pihlajamä-
ki kuului.  

– Alue vaihtoi omistajaa use-
aan otteeseen seuraavien parin 
sadan vuoden aikana, aateliselta 
toiselle. Sitten vuonna 1907 va-
paaherra Hjalmar von Bonsdorf-
fi n lapset perustivat Boxbacka 
Ab:n, sen aikaisen maankeinot-
teluyhtiön. Sen avulla heidän oli 
tarkoitus rakennuttaa mailleen 
huvilakaupunki myymällä radan 

pohjoispuolelta maata ruotsin-
kieliselle herrasväelle ja radan 
eteläpuolelta, johon Pihlajamä-
kikin kuului, suomenkieliselle 
työväestölle.

– Mutta ensimmäisen maa-
ilmansodan sekavat linnoitus-
työt sotkivat suunnitelmia, ja 
ruotsinkieliset myivät maitaan 
ja suomenkieliset ostivat. Lopulta 
Helsingin kaupunki osti vuonna 
1917 koko osakekannan, jolloin 
kaikki Boxbacka Ab:n myymät-
tömät maat, myös suurin osan 
Pihlajamäkeä, siirtyivät Helsingin 
kaupungin maatalouslautakun-
nan hoitoon. 

Nykyisen Pihlajamäen alu-
een nimi oli vuoteen 1959 as-
ti Aarnikanmäki. Mistä nimi 
Pihlajamäki keksittiin? 

– Täällä asui aikoinaan värikäs 
persoona, Rönnkullan Kalle. Hän 
oli kiertänyt merillä, jäänyt sit-
ten maanviljelijäksi ja ollut use-
aan kertaan naimisissa. Hänellä 
oli myös alueen ensimmäinen 
huoltoasema. Tältä Kallelta Pih-
lajamäki sai nimensä. 

Pihlajamäessä on ollut mm. 
hyppyrimäki ja kuulemma 
suosittu tanssilavakin?

– Sotien jälkeen Aarnikanmä-
en alue oli tosiaan lähinnä ur-
heilu- ja virkistyskäytössä. Siel-

lä hiihdeltiin, ja sinne rakennet-
tiin hyppyrimäkikin. 1950-luvulla 
siellä käytiin jopa moottoripyö-
rien SM-ajot.

– Ja huvitustakin oli: Sotain-
validit rakennuttivat tanssipai-
kan, Aarnikan lavan. Se oli suo-
sittu juhannusjuhlien pitopaikka. 
Mutta kun yksi humalikko putosi 
seitsemän metrin syvyiseen kal-
lionhalkeamaan, niin huvilupaa 
tanssilavalle ei enää saatu kuin 
juhannusjuhlia varten. 

Aarnikanmäellä on ensim-
mäisen maailmansodan ai-
kaisia suuria juoksuhautoja. 
Onko totta, että siellä oli 
kieltolain aikaan viinakät-
köjä? 

– Kieltolain aikaan aina 1930-
luvulle asti Aarnikanmäelle va-
rastoitiin suuria määriä Helsin-
kiin myytäviä väkeviä juomia. 
Aikain kuluessa sinne kertyi niin 
paljon tyhjiä kanistereita, että 
eräs mies jopa sai niistä mök-
kiinsä peltikaton. 

Mitä muuta mielenkiintoista 
voisit kertoa vanhasta Pihla-
jamäestä?

– Vaikka kuinka. Esimerkik-
si, vielä 1920-luvulla tämä oli 
pääkaupungista katsoen silkkaa 
maaseutua, täällä käytiin marjas-
sa ja sienestämässä ja pelättiin 

Saarankalliota. Maasälväntien 
puoleisella metsäisellä kallion-
nyppylällä laidunsi ja käyskente-
li ihmisrakas Saara-lehmä. Aina 
kun joku tuli näkösälle, se syöksyi 
valtavat utareet keikkuen tulijaa 
tervehtimään ja hakemaan rap-
sutusta. Ihmiset säikähtivät ute-
liasta eläintä ja pakenivat, ja niin 
lehmä hallitsi aluettaan, Saaran-
kalliota.

Olet itsekin pitkäaikainen 
pihlajamäkeläinen, muutit 
tänne jo -60-luvulla. Millai-
sia muistoja sinulla on? 

– Muistoja on niin mielettö-
mästi! Kun -60 ja -70-luvulla 
vain vähän käveli nykyisen Pih-
lajiston suuntaan, sai mustikoi-
ta poimittua niin mustikkamai-
toon kuin mustikkapiirakkaan-
kin. Silloinkin käytiin uimassa 
Pikkukoskella, vaikka joki oli yli-
tettävä laittomasti junasiltaa pit-
kin. Kun juna tuli, oli painutta-
va tiukkaan kaiteita vasten las-
tenvaunujen kanssa, mutta niin 
vain taas mentiin yli toisenakin 
päivänä.

– Muutin Puistolaan vuon-
na 2004, kun perin äitini pienen 
kaksion. Mutta sydämeni on ai-
na Pihlajamäessä, olipa osoittee-
ni mikä tahansa.

Haastattelu: 
Päivi Seikkula

Ulla Welin

ta avautuivat laajat näköalat me-
ren suuntaan, oli kallioiden välissä 
idyllinen metsälampi. Pohjoiseen 
suuntautuvilla mäkien harjoilla oli 
osa ensimmäisen maailmanso-
dan aikuista maalinnoitusjärjestel-
mää. Alueen halkaisi kahteen sel-
vään osaan kanjoni, joka muodos-
ti luonnollisen rajan, kun kaupunki 
antoi toteuttamistehtävän kahdel-
le suurelle yleishyödylliselle raken-
nuttajayhtiölle, Hakalle ja Satolle.

Luonnon muodot ja kasvilli-
suus antoivat lähtökohdan suun-
nittelulle, jossa käytettiin hyväk-
si näköalojen antamia mahdolli-
suuksia. Talot sijoitettiin mäkien 
laelle ja kadut luontevia reitte-
jä etsien. Jotta mahdollisimman 
paljon alkuperäistä luontoa oli-
si säilynyt, käytettiin tornitaloja 
ja pitkiä kaitiotaloja. Pitkien talo-

Näköalakaupunki kalliomaastossa
Pihlajamäki oli 1960-luvun alun huomattavin asuntoaluehanke Helsingissä. Se suunniteltiin ja 
rakennettiin yhtenä kokonaisuutena. Olli Kivinen suunnitteli asemakaavaa samanaikaisesti kun Esko 
Korhonen ja Sulo Savolainen suunnittelivat koillispuolen ja Lauri Silvennoinen lounaispuolen taloja. 
Molemmat suunnitteluprosessit vaikuttivat toisiinsa. 

te. Siksi autojen pysäköinti on ka-
tujen tuntumassa ja lapsille on 
varattu laajat leikkialueet. Kortte-
lien väliin on sijoitettu turvalliset 
reitit päiväkodeille ja kouluille. 

Asuntojen suunnittelua si-
toivat Aravan asettamat pin-
ta-ala- ja kustannusrajoitukset. 
Niinpä kehitettiin uudenlaisia 
perheasuntoja, joissa niukkoi-
hin tiloihin saatiin mahdutetuk-
si oma nukkuma- ja työskente-
lysoppi jokaiselle perheenjäse-
nelle. Parvekkeista tehtiin totut-
tua suurempia ulkotiloja. Ensim-
mäisen kerroksen asunnot saivat 
joissakin tapauksissa oman pie-
nen pihan.

Pihlajamäen rakentaminen 
aloitti kerrostalojen elementti-
tuotannon Helsingissä. Täällä 
elementtien valmistus tapah-

tui kuitenkin taloratkaisujen eh-
doilla, eivätkä elementtitehtaat 
määränneet talojen suunnittelua 
kuten myöhemmin. Elementtien 
siirrossa ja varastoinnissa varot-
tiin tarkoin haavoittamasta herk-
kää kalliokasvillisuutta.

Pihlajamäen asukkaat näke-
vät joka ikkunasta vehreän luon-
non ja kauniit kalliot. Syksyn vä-
riloisto on mahtava. Oravat ja jä-
nikset kisailevat pihoilla. Lumikot 
ja kärpät vilistävät hangilla. Lin-

nut konsertoivat ja esittelevät 
pesänrakennustaitojaan. Onpa 
pihoilla nähty kettuja ja hirviä-
kin. Ulkoilua ja liikuntaa harras-
tavat pääsevät liki suoraan koti-
oveltaan poluille ja laduille, jot-
ka Vantaanjokilaakson ja Viikin 
peltomaisemien kautta jatkuvat 
kaikkialle Helsingin ulkoilureitti-
verkostoon.     

Teksti: 
Sulo Savolainen

Kallioinen maasto oli suunnit-
telun alkaessa pääosin luon-

nontilassa. Niukkaravinteiset kal-
lionlaet kasvoivat tuulen tuiver-
tamaa mäntyä ja laaksot koivua 
ja pihlajaa. Lounaispuolella, jol-

Sulo Savolainen Maasälvän-
tien maisemissa
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Pihlajamäki-lehti esitteli -60-luvulla näköalakaupungin 
näkymiä.

Haastattelu

Ulla Welin
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kioski. Sitten tulikin Elanto, Le-
vanderin kiviveistämö ja kukka-
kauppa.

Kahvikupin ääressä puheem-
me kiertelee ja kaartelee nuorik-
kovuosista aina niihin vuosiin, 
jolloin aloitettiin kerrostalo-
jen rakentaminen. Nuoripari oli 
ensin asunut anopin keittiössä. 
Toisen lapsen synnyttyä he oli-
vat saaneet mummun toiselta 
vuokralaiselta, hautausmaan-
hoitaja Wikholmilta, vapautu-
neen huoneen. Make teki keitti-
östä siihen huoneeseen oven, ja 
näin heillä oli juhlavasti huone 
ja keittiö. 

Annikki muistaa nuoruuten-
sa vuodet ja koko nykyisen Pihla-
jamäen alueen turvallisena. Ainut 
vähän uhkaavampi oli Mustasuo, 
jota nykyisin sorsalammeksi kut-
sutaan, mutta se olikin jo etääm-
mällä.

Pihlajamäki syntyy

Kun alueelle nousi kerrostaloja ja 
väki lisääntyi, tuli tarve kotiseutu-
yhdistykselle. Make Säilä ja pasto-
ri Aimo Ajo, kumpikin kirkkokuoron 
laulajia, olivat hankkeen innokkaita 
alullepanijoita. Vuonna 1964 tam-
mikuun 12. päivänä oli sitten Pih-
lajamäki-seura ry:n perustamisko-
kous. Uusi kaupunginosayhdistys 
keräsi yhteen toimeliaat ihmiset ja 
Annikki Säilä muistelee, miten in-
nokkaasti naistoimikunta järjesti 
retkiä ja tempauksia.

Pihlajamäki-päivää vietettiin 
eräänkin kerran Kaivopuistossa 
asti. Ajettiin kuorma-autoilla ja 
myytiin makkaroita ja hauskaa 
oli. Ja itse Eric von Frenckell suu-
teli Annikkia kädelle.

– Taisi suudella kaikkien nais-
toimikunnan puuhanaisia. Ku-
kaan meistä ei olisi malttanut 
muutamaan päivään kättään 
pestä, Annikki nauraa. 

Annikki on toiminut kaiken 
ikää kirkkokuorossa. Hän muis-
telee miten hienoa oli, kun vuon-
na 1971 silloinen kanttori, Pentti 
Tynkkynen sävelsi ja sanoitti Pih-
lajamäelle oman laulun. Sitä lau-
lettiin rinta rottingilla niin kirkos-
sa kuin koulussa.

Vaikka takana on jo kunni-
oitettavat 90 vuotta, on Annikin 
muisti peilinkirkas. On mieluis-
ta kuunnella, kuinka hän kertoi-
lee tapahtumia vuosien varrel-
ta. Ja vaikka lonkkia on korjail-
tu, hän silti liikkuu innokkaasti ja 
on edelleen mukana kaikissa alu-
eemme tapahtumissa. Tulevana 
itsenäisyyspäivänä Annikki lau-
suu runojaan kansalaispäivällisil-
lä Pihlajamäen kirkossa.

Teksti: 
Ulla Welin

Säilän talon tienoilla

Annikki Säilää voi 
hyvällä syyllä voi kutsua 
Pihlajamäen alkuasuk-
kaaksi, sillä hän muutti 
nuorikkona vuonna 
1948  appensa raken-
tamaan Säilän taloon 
Säiläntielle. Tuolloin 
aluetta ei vielä edes 
kutsuttu Pihlajamäeksi. 
  Annikki ja Maunu 

”Make” Säilä olivat 
asuneet Malmilla erään 
omakotitalon yläker-
rassa, mutta esikoisen 
syntymän jälkeen se ei 
enää luonnistunut. 

Säilän taloa ei enää ole. 

Sen paikalla on vanhan 

talon hirsistä rakennetut 

penkit ja hirsikehikos-

ta riippuva keinu, talon 

puutarhasta muistuttavat 

istutukset ja talon kivi-

jalan kivistä rakennetut 

matalat muurit ja kiveyk-

set. Ne ovat muistomerk-

ki Säilän talolle ja sen 

värikkäälle elämälle. 

Aarnikanmäen vii-

meinen vanha omako-

titalo purettiin vuonna 

2003, kun kaupunki piti 

sen korjaamista liian kal-

liina. Osa talon hirsista 

sai uuden elämän van-

halla paikallaan taiteilija 

Ritva Harlen ympäristö- 

ja yhteisötaideteoksessa 

Aarnivalkea, osasta hirsiä 

rakennettiin sauna Pik-

kukosken uimarannalle. 

Säilän talo kukois-

ti myös 1980-luvulla ja 

pitkälle 1990-luvullakin, 

kun talossa toimi ekoyh-

teisö Aarnikan Arkki. Ta-

loa asutti joukko nuoria, 

jotka toteuttivat ajatusta 

hyvästä elämästä vähillä 

luonnonvaroilla ja kulu-

tuksella. Talo oli tuolloin 

varsinainen monitoimi-

keskus ja vaihtoehtoliik-

keiden ideapesä. 

Monista Arkin asu-

keista tuli sittemmin 

merkittäviä vaikuttajia 

kuka taiteen, kuka tie-

teen alalla. Arkista tul-

leita tekijöitä ovat mm. 

Rosa Liksom, Jussi 

Kivi, Thomas Wallgren, 

Jakob Donner-Am-

nell, Johanna Gullich-

sen, Kai Vaara, Annina 

Enckell ja Heikki Ku-

janpää.

Aarnivalkean lähtö-

kohtana oli Annikki Säi-

län ja Vilma Parkkosen 

muistikuviin perustuva 

talon 1920-luvun piha-

piiri. Vilma Parkkonen, 

Maunu Säilän sisko ja 

Annikki Säilän käly, asui 

talossa sen valmistu-

misesta vuodesta 1922 

vuoteen 1957 saakka. 

Vuonna 2004 valmis-

tunut Aarnivalkea oli 

lähiöprojektin kesällä 

eläkkeelle jäävän projek-

tipäällikkö Ulla Korho-

nen-Wälmän idea. 

Aarnivalkea 
muistaa 
mennyttä elämää

Annikki-alkuasukas 90 v.

Kävin haastattelemassa Annik-
kia tämän kotona Graniittitie 7:ssä,  
jonne Annikki muutti1963, kun 
Pihlajamäen ensimmäiset tornita-
lot olivat valmistuneet. Make Säilä 
oli rakennusmestari ja oli rakenta-
massa Pihlajamäen uusia taloja.

Annikki antoi minulle kau-
niisti käsin kirjoittamansa muis-
tiinpanot Säiläntie 24:n maise-
mista. Hän oli kaiken kirjoitta-
nut muistiin, jottei haastatte-
lun lomassa unohtaisi tärkeim-
piä asioita. 

Säiläntien 
maisemat

Kaikkiaan alueella oli yli 40 taloa. 
Nykyisen Marmorikujan paikkeil-
la kulkeneita Säiläntietä ja Toivon-
tietä myöten huristelivat kahden 
eri omistajan linja-autot montaa 
kertaa päivässä.

– Ja silloin joka ainoa juna, jo-
ka huristeli rataa myöten myös 
pysähtyi Pukinmäessä, Annik-
ki kertoo.

Unionin bensa-asemalta, 
melko lailla nykyisen Nesteen 
luota, alkoi koivujen reunusta-
ma 400 metriä pitkä tie yli pel-
tojen.

– Sitten tuli oja, jonka äärellä 
Piki-kissamme kyttäsi piisameja. 
Tästä lähti kaupungin suuntaan 
Toivontie, jonka varrella oli mon-
ta asuttua taloa.

Säiläntie jatkui kohti hirsita-
loa, Säilän taloa, joka oli korkean 
mäen päällä: 100 metrin matkal-

Sadun metsä

Uusi koti oli kuin sadun metsä: oli 
puita ja kallioita, pihalla kieloja ja 

Kirjallisuutta Pihlajamäestä
Mätäs, Lauri: Päiväkirja. Pihlajamäki 1962–1984. Helsinki 2007.
Salastie, Riitta (toim.): Pihlajamäen arvot ja aatteet - suojelun viitekehystä hakemassa. Helsinki 2003.
Sinkkilä, Jyrki & Timonen, Heta: Pihlajamäen maisemaselvitys. Helsinki 2003.
Korhonen-Wälma, Ulla: Helsingin lähiöprojekti, Pihlajamäen kehittämisohjelma 2000-2003. Helsinki 2001.
Pihlajamäki-Pihlajiston luonnonhoitosuunnitelma 1999-2008. Rakennusvirasto. Helsinki 1999.
Welin, Ulla & Greggas, Aune: Pihlajamäki - näköalalähiö. Helsinki 1994.
Hurme, Riitta: Suomalainen lähiö Tapiolasta Pihlajamäkeen. Helsinki 1991.

Annikki Säilä rollasi rokkaamaan Kiillepuiston bluusseihin kesällä 2007.
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Säilän talo silloin ennen.
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la nousua oli 15 metriä! Mäen al-
la oli lähdekaivo, josta kannettiin 
kaikki vesi. Matkan varrella kes-
kellä mäkeä oli huilipaikka ison 
männyn juurella.

– Toiselta puolen taloamme 
jatkui tie Uutalantielle ja sieltä 
edelleen Brusastielle. Se oli au-
tolla kuljettava tie ja sitä varten 
oli oikein tienhoitokunta. Tämä 
meidän autotie jäi sitten Maa-
sälväntie 16 talon alle, Annikki 
kertoo.

Uutelan tie kulki kutakuin-
kin siinä missä nykyinen Maasäl-
väntie. Aukio, joka oli aivan Maa-
sälväntien alussa oli nimeltään 
Uutelan aukio. Nykyisin siinä on 
päiväkoti ja aukio on kutistunut 
ja siirtynyt leikkikentäksi Maasäl-
väntie 16:n päähän. Sen laitaa 
kulkee nyt Hiekkakivenpolku.

valkovuokkoja. Vähän kauempana 
sinivuokkoja. Hevoshaka oli juok-
suhautojen takana. Metsä oli tur-
vallinen liikkua yölläkin.

– Pihalla saattoi puuhata 
kaikenlaista, jopa pelata sulka-
palloa. Talvella pääsi suoraan 
pihalta hiihtämään ja plotista 
(lätäkkö) tehtiin luistinrata, An-
nikki muistelee.

Kauppaan, hautausmaan lä-
hellä olevaan Elantoon, mentiin 
ensin polkua pitkin Kivenhakkaa-
jantielle, jossa oli jo useita taloja 
ja Sundellin kiviveistämö. Tien-
haarassa oli Pleniuksen talo ja 
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Kaupunginosaseurojen yh-
teistoimikunta alkoi valmistella 
suurta kansanjuhlaa, joka toteu-
tettiin seuraavan vuoden hela-
torstaina Uutelan aukiolla Maa-
sälväntien puistossa. Yleisömää-
rä onnistuneessa juhlassa kohosi 
yli tuhanteen. Näin saivat alkun-
sa yhteiset kotiseutujuhlamme. 

Hauskaa pidettiin myös 
Kaivopuistossa yhdessä muiden 
kaupunginosien väen kanssa. 
Nuoret matkasivat sinne kuor-
murikaravaanissa ja vanhempi 
väki bussilla. Aina ahkera seu-
ran naistoimikunta möi Kai-
vopuistossa lähes puoli tonnia 
makkaraa, 496 kiloa!

Pihlajamäki-lehti kertoi vuo-
den 1964 toukokuun numeros-
saan kävelyn suurrynnistyksestä 
helatorstaina Kontulaan. Mars-
siin osallistui lähes tuhat pihla-
jamäkeläistä. Kaikkiaan vuoden 
1964 ”Terveiden Elintapojen 
Edistämisvuoden” kävelyretkiin 
osallistui lähes 2000 pihlajamä-
keläistä.

Oma koulu

Kansakoulun rakentaminen oli vii-
västynyt, mistä seura esitti apu-
laiskaupunginjohtaja A.K. Loima-
rannalle huolestumisensa. Alati 
kasvavan Pihlajamäen koululaiset 
joutuivat aluksi työskentelemään 
väliaikaisissa tiloissa mm. Maasäl-
väntiellä, Kiillekujalla ja Latokarta-
nontiellä Malmilla, jonne johtavaa 
polkua lasten vanhemmat ja mo-
net muutkin pihlajamäkeläiset pa-
rantelivat talkoilla.

Vihdoin helmikuussa 1965 
oppilaat pääsivät omaan kou-
luun. Pihlajamäki-seuran vuo-
sikokous saatettiin heti pitää 
siellä ja koulu antoi kaivattuja 
tiloja myös muille toiminnoil-
le. Siellä järjestettiin seuran pal-
loilu- ja voimisteluillat, ja seura 
aloitti koulun kerhohuoneistos-
sa oman nuorisotoiminnan. Kau-

  

Pihlajamäen kirkossa
Adventtisunnuntaina 2.12. klo 10 perhemessu.
Tule mukaan laulamaan Hoosiannaa!
Jouluaattona ma 24.12. klo 15 Jouluaaton hartaus sekä
klo 23 Jouluyön sana ja sävel.
Joulupäivänä ti 25.12. klo 10 jumalanpalvelus.
Tapaninpäivänä ke 26.12. klo 10 jumalanpalvelus.

Musiikkia:
Adventtilaulujen ilta su 2.12. klo 18. Timo Olli.
Jouluinen konsertti su 9.12. klo 18. Jimmie Lawson, Hannah
Wilson, Heikki Poutanen.
Lasten kauneimmat joululaulut su 16.12. klo 16
Kauneimmat joululaulut su 16.12. klo 18.

Yksinäisten jouluaatto ma 24.12. klo 13. Juhla, jouluista
musiikkia. Puurotarjoilu.

Pihlajiston seurakuntakodissa 
Kauneimmat joululaulut to 6.12. klo 12. Ohjelmaa, Glöbi- ja
puurotarjoilu.
Asukaskahvila Olohuone to 13.12. klo 12–14 Lucian päivä,
to 20.12. klo 12–14 Joulukahvit.

Joulukuun tapahtumia

”Pihlajamäessä ovat kotimme ja 
Pihlajamäki on kaunis kaupungin-
osamme, oikea näköalakaupun-
ki. Pitäkäämme huolta sen henki-
sestä ja aineellisesta kehittämises-
tä, hyvästä yhteishengestä ja viih-
tyisyydestä.” Nuo olivat Pihlajamä-
ki-seuran ensimmäisen puheen-
johtajan, sosiaalineuvos Toivo Ai-
lion, alkusanat Pihlajamäki-lehden 
ensimmäisessä numerossa vuon-
na 1964.

Saatuaan oman sopen, pih-
lajamäkeläiset halusivat muuta-
kin kuin viettää kaiket illat asun-
noissaan. Nämä tavoitteet ku-
vastuvat ensimmäisissä Pihlaja-

mäki-lehdissä. Pihlajamäki-seu-
ra julkaisi ensimmäisenä vuonna 
kuusi, seuraavina vuosina seitse-
män lehteä.

Vireätä väkeä

Seuran urheilu- ja nuorisotoimi-
kunta oli kiirehtinyt kaupunkia ra-
kentamaan Pihlajamäkeen täydel-
lisen urheilukentän. Maaliskuun 
alussa kaupunginhallitukselle ja lii-
kelaitosten lautakunnalle valitet-
tiin sitä, että liikennelaitoksen bus-
silinjan siirtyessä yksityiselle yhtiöl-
le jäävät pihlajamäkeläiset muita 
kaupunkilaisia huonompaan ase-
maan. 

>  Pihlajamäki-lehden juttuja vuonna 1964

Nukkumalähiö ei riittänyt

Eero Helkkula, Helsingin Sanomien entinen toimittaja, selailee 
kotonaan Ketokiventiellä vanhoja Pihlajamäki-lehtiä, joihin 
itsekin kirjoitteli juttuja 1960-luvulla.
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punki otti molemmat toiminnat 
myöhemmin hoitaakseen. Kan-
sakoulu sai seuraltamme kierto-
palkinnon kotiseutuaiheisiin ai-
nekirjoituksiin. Se jakoi palkintoa 
vuosittain. 

Urheilutoimikunnan jär-
jestämät Pihlajamäen hiihto-
mestaruuskilpailut maaliskuus-
sa 1965 olivat todellinen urhei-
lujuhla: siellä niin nuoret kuin 
vanhat mittelivät voimiaan ja 
taitojaan.

Kirjelmiä ja toiveita

Seuran kirjelmät suojateiden saa-
misesta ja Viikin ampumaradan 
ampuma-aikojen rajoittamises-
ta johtivat tuloksiin. Sitä vastoin 
maistraatti katsoi aiheettomaksi 
pommisuojien suuaukkojen tur-
vallisuuden parantamisen eikä lää-
ninhallituksen mielestä asia lain-
kaan kuulunut pihlajamäkeläisiä 
edustavalle seuralle.

Seuran luonnonsuojelutoi-
mikunta kiinnitti kaupungin huo-
miota puiden runsaaseen kuole-
maan Pihlajamäessä ja kaupun-
ki lupasi ryhtyä toimiin omista-
millaan vihealueilla. Kaupunkiin 
olitiin yhteydessä myös nuoriso-
talon, aluelääkärin vastaanoton, 
kirjaston ja uimahallin saamisek-
si Pihlajamäkeen.

Pihlajamäki-lehden päätoi-
mittajana oli koko 1960-luvun 
Olavi Sadeoja. Ritva Honkavaa-
rasta tuli päätoimittaja 1970-lu-
vun alussa. Pian sen jälkeen Pih-
lajamäki-lehti muuttui Pihlajan-
lehdeksi, joka tänä vuonna uudis-
tui Pihlajamäen lähiölehdeksi.

Lehden aiheet vuonna 2007 
muistuttavat yllättävän paljon 
vuoden 1964 teemoja: jälleen 
on puhuttu kaavoituksesta, toi-
mittu oman koulun puolesta ja 
järjestetty onnistuneita kansan-
juhlia.  

Teksti: 
Eero Helkkula

Pihlajamäen ja Pihlajiston asukkaiden, asukasjärjestö-
jen, Pihlajamäen aluetyön ja Kalliolan setlementin sekä 
viranomaisten yhteinen aluefoorumi kokoontui Pihlajamäen 
nuorisotalolla 1.10.  Se keräsi viitisenkymmentä henkeä 
keskustelemaan koko kylä kasvattaa -hengessä. Turvalli-
suudesta ja hyvinvoinnista huolehtiva turvaverkosto Pih-
lajamäessä on entistä tiiviimpi monien uusien hankkeiden 
kuten 9–12 vuotiaitten iltaleksun, alaikäisten ennaltaeh-
käisevän päihdetyöohjelman Puutu Nyt ja työllistämispro-
jektin Saate ansiosta. Foorumissa nousi esille myös ajatus, 
että taloyhtiöiden edustajat kokoontuisivat yhteiseen 
palaveriin pohtimaan mm. tulevia putkiremontteja. 

Iloiset kahvi- ja pullakassanhoitajat Suvi, Noora ja 
Carmen Pihlaja-
mäen ala-asteen 
marrasjuhlilla 
18.11. Pullat meni-
vät hyvin kaupaksi, 
sillä koulu oli 
piukassa väkeä 
koko kolmitunti-
sen juhlan.

Pihlaja-foorumi

Graniittitie 1, Postin vieressä
Puh. (09) 3877 341
ma 9-18, ti-pe 9-17, la 10-13

MONI-
TEHOT alk.190190€€

YKSITEHOT alk.

9090€€

Aurinkolasit
voimakkuuksilla alk.

6060€€

Tilaa valokuvasi meiltä.
EIRI-kuvapalvelu

digikuvat alk. 0,12 €/kpl

PIHLAJAMÄKI
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Maasälvänpolun uusittu porras. Tuli parempi, mutta 
tuliko hyvä?

SightFirst II 
Lions-järjestöllä on meneillään 
maailmanlaajuinen kampanja nä-
kövammaisten hyväksi. Pihlajamä-
en Lions-klubi lahjoitti 6.11. palvelu-
keskus Iiriksessä sokealle Rauli Lep-
pijärvelle suomea puhuvan kalen-
teripöytäkellon. Vuonna 1964, kun 
Rauli oli 13-vuotias, hän sai klubil-
ta magnetofonin, joka helpotti so-
kean pojan opiskelua. 

Kuvassa Pihlajamäen klubin 
presidentti Tapani Puska ja klubin 
perustajajäsen Eero Helkkula luo-
vuttavat kellon Raulille.

Edellisessä lähiölehdessä esitelty 
kalusteasennusliike Vate kaipasi li-
sätietoa ostarille, entisen K-kaupan 
alakertaan, ilmestyneestä paitapai-
nosta. Yllätys oli, että Paitamylly on 
toiminut kellarissa jo viisi vuotta.

– Meidät huomattiin vasta 
sitten kun laitoimme kyltin tuo-
hon portaiden yläpäähän, pai-
non toinen omistaja Esa Hyvö-

Paitamylly pyörii ja menestyy
Kukapa olisi arvannut, 
että Pihlajamäen 
ostarin kellarissa 
pyörii kolmen miehen 
voimin yksi Suomen 
suurimmista bändipai-
toja painavista teks-
tiilipainoista: sieltä 
lähtee ulos 500–1000 
fanipaitaa päivässä. 
Oman suosikkibändin 
paitaa ei kuitenkaan 
kannata lähteä etsi-
mään Paitamyllystä, 
sillä yrityksellä ei ole 
vähittäismyyntiä eikä 
se varastoi paitoja. 
Valmiit tuotteet 
lähtevät painosta 
saman tien.

nen toteaa.
– Kolme ensimmäistä vuot-

ta olimme vuokralla toisaalla 
tässä samassa kellarissa ja nyt 
kaksi vuotta on tehty hommia 
näissä omissa tiloissa, Timo Re-
po kertoo.  

Fanipaitaa vauhdilla

Paitamyllyn tuotannosta 99 % on 
paitoja. Tuotteet ovat pääosin mu-
siikkiaiheisia, ja niitä teettävät bän-
dien lisäksi monet taustaorgani-
saatiot. Omistajakaksikolla on hy-
vät yhteydet ja pitkä kokemus alal-
ta – yhteensä 50 miestyövuotta. 
Yritys työllistää heidän lisäkseen 
Timo Purasen. 

vastaan digitaalisesti sähköpos-
tilla ja toimitusaika on pari viik-
koa, Timo kertoo.

Silkkipainolaattojen pesus-
sa käytettiin ennen voimakkai-
ta kemikaaleja, mutta nykyään 
aineet ovat ympäristöystävälli-
siä. Toimitilossa riesana on teks-
tiilipöly, joka tunkeutuu tietoko-
neidenkin sisuksiin ja tekee siel-
lä tuhojaan. 

– Toiveissamme on saada 
tuosta vierestä jossain vaihees-
sa lisää tilaa, jotta saamme kun-
nolla erotettua toimiston ja tuo-
tantotilat, Timo kertoo. 

Tiimo pitää Pihlajamäkeä 
etenkin liikenneyhteyksien puo-
lesta hyvänä paikkana fi rmal-
le, mutta ostarin uuden puolen 
kohtalo huolestuttaa. Ison fi r-
man muutto olisi vaativa rul-
janssi.

Entä mihin suuntaan Pai-
tamylly toimittajan seuraavak-
si pyöräyttää?

– Tarvitsin moottorisahaan 
uutta terää ja googlasin Oleniuk-
sen, joka yllätyksekseni toimii 
täällä Pihlajamäessä. Siitä olisi 
kiva kuulla lisää, Timo sanoo.

Teksti ja kuva: 
Riitta Sivonen

Timo Repo ja Gwen Stefani

– HIM:llä ja Rasmuksella aloi-
tettiin. Ai tunnetuin? No oisko 
Paul McCartney, Repo hymäh-
tää.

Kolmikko puskee töitä tiuk-
kaan tahtiin, parhaimmillaan 
valmiita paitoja syntyy 300 ki-
paletta tunnissa.  Painotyön hy-
vä laatu, eli kirkkaat, hyvin peit-
tävät ja kestävät värit teettävät 
paljon työtä. Laatu ja varmat toi-
mitukset pitävät kuitenkin asiak-
kaat uskollisina. 

– Kesä on sesonkiaikaa, silloin 
ei ehdi edes laskuja kirjoittaa, vir-
nistelee Esa ja toteaa, ettei mie-
hillä viime vuonna ollut yhtään 
työtöntä päivää. 

Koneet kovilla

Fanipaitaa syytävä 7-sakarainen 
”paitamylly” on virallisesti 8-väri-
nen tekstiilipainoautomaattikone. 
Sen vieressä hurisee vanhempi 6-
värimanuaalipainokone, jota tarvi-
taan mm. kaksinkertaista kangas-
ta olevien huppareiden huppujen 
työstämiseen. 

– 20–30 kappaletta on pie-
nin määrä, joka meillä kannattaa 
teettää. Sitä pienemmät määrät 
ohjaamme yhteistyökumppaneil-
le. Paitamallimme ovat nähtävil-
lä nettisivuillamme www.paita-
mylly.fi . Painoaineiston otamme 

Yritys

hieman naiivi tulevaisuudenus-
ko oli omiaan pitämään huolen 
siitä, että ympäristönmuutokset-
kin näyttäytyivät vain positiivise-
na edistyksenä.

Palvelujen väliaikaisuus te-
ki arkisista asioinneista kiehtovia 
seikkailuja. Ostoskeskuksen paik-
ka oli vielä vaaleana kiiltelevää 
graniittikalliota. Siitä oli jo kuo-
rittu pois puut ja sammaleet rä-
jäytystöiden esivalmisteluna. 

Pankin virkaa hoiti pankki-
auto, joka pysähtyi liikenneym-
pyrän laidalle. Oli kiehtovaa astua 
pankkiin auton takaovesta, jos-
ta pääsi suoraan pankkitiskille. 
Pankki taisi olla Mercedes Ben-
zin muunneltu pikkubussi.

Postimme oli raakalaudasta 
rakennettu vaja Maasälväntie 5-
9:n yläpihalla. Posti seisoi tolppi-
en päällä kallionkielekkeen reu-
nalla, ja se näytti tuolloin kuin 
joltakin pimeimmän Afrikan nor-
sunluukauppiaiden puodilta. 

Pihlajamäen kiehtovuutta 
lisäsi se, että tätä uutta asuin-
aluetta ei ollut rakennettu pellol-

le, vesijättömaalle tai koskemat-
tomaan luontoon vaan kallioille, 
joilla oli jo pitkä asutushistoria 
takanaan. Tuo historia oli koko 
ajan läsnä, ja se loi miljööseen 
voimakasta ajallisen kerrokselli-
suuden tuntua. 

Ostoskeskuksen takana toi-
mi vanha kauppapuutarha. Ko-
ko aluetta kiersivät puutaloalu-
eiden vyöhykkeet. Puutaloja oli 
myös uusien rakennusten lo-
massa, kuten kummitusmainen 
mutta asuttu, kaksikerroksinen 
rakennus Liusketien ja Maasäl-
väntien välisen aukean laidalla. 
Siellä täällä oli vanhoja maakel-
lareita ja kaivoja. 

Ensimmäisen maailmanso-
dan aikaiset juoksuhaudat, kone-
kivääripesäkkeet ja luolastot, joi-
den ovet olivat aina silloin tällöin 
unohtuneet auki, toivat ympäris-
tölle oman pikkupoikia innosta-
van ulottuvuutensa. Itse asiassa 
koko Helsingin seudun historia 
oli käden ulottuvilla.

Teksti: 
Vi l le Lukkarinen

Tuokiokuvia 
60-luvun Pihlajamäestä 

P ihlajamäen uudisasuk-
kaista monet ovat jo sii-
nä iässä, että painovoima 

tuntuu entistä selvemmin mäkiä ja 
portaita kiipeillessä. Ostoskassi pai-
naa kaupasta kotiin palatessa. On 
välillä pysähdyttävä huoahtamaan, 
kun ylämäki on pitkä. Kotiportaan 
ovella pitää vielä kerätä voimia ker-

roksiin nousemista varten.  Kun 
Pihlajamäkeä rakennettiin, määrä-
ykset kielsivät hissin tekemisen alle 
viisikerroksisiin taloihin. 

Asialla on kuitenkin valoisa 
puolensa. Uskon, että Pihlajamä-
en asukkaat ovat keskimääräis-
tä paremmassa kunnossa kamp-
pailtuaan vuosikymmenet paino-

Painovoimaa
Tapasin entisen Pihlajamäen asukkaan Ragni 
Malmstenin vähän ennen hänen yllättävää pois-
menoaan. Kun kysyin hänen kuulumisiaan, oli 
vastaus: ”Elän nykyisin metallikautta – hiukset 
ovat hopeaa, hampaat kultaa ja jalat lyijyä.” 

Varhain keväällä 1962 teimme retken Lauttasaaresta katsomaan kaupungin 
meille lupaamaa asuntoa Pihlajamäen uudesta lähiöstä. Epäselvän numeroin-

nin vuoksi erehdyimme hetkeksi luulemaan taloamme viimeiseksi Maasälvän-
tien tummista tornitaloista, mutta huomasimme nopeasti, että ilmoitukseen 

merkitty Maasälväntie 5–9 sijaitseekin tien vastakkaisella puolella. 

En silloin 5-vuotiaana arvannut, 
että tuo puolen minuutin nä-

kymä kuplavolkkarin takaikkunan 
ahtaasta perspektiivistä kohti kor-
kealle kohoavaa Maasälväntie 8:
aa, sekä sitä seuraavat seitsemän 
vuotta Pihlajamäessä, jäisivät mie-
leeni elävämpinä ja merkitykselli-
sempinä kuin mikään sen jälkeen 
kohtaamistani ympäristöistä.

Tuleva kotitalomme luikerteli 
hämmästyttävän pitkänä hevo-
senkengänmuotoisena ja puh-
taan valkoisena nauhana mäen-
rinteen laskevaa linjaa myötäillen. 
Vasta yläpiha oli valmis ja asut-
tu. Talo oli loppupäästään vielä 
keskeneräinen. Rakennus näytti 
esimerkiltä kaikista mahdollisista 
talonrakentamisen vaiheista. 

Juuri keskeneräisyys ja jat-
kuva muutos tekivät -60-luvun 
Pihlajamäen erityisen kiehtovaksi 
miljööksi. Rakentaminen oli vie-
lä mittakaavaltaan siinä määrin 
inhimillistä, ettei nykyisten kes-
keneräisten asuntoalueiden ah-
distavaa vieraudentunnetta syn-
tynyt. 1960-luvun aikuisten ehkä 

– Pihlajamäen hiekkakent-
tä muuttuu luonnonjääken-
täksi heti kun säät sallivat. Ta-
voitteena on saada jää jo en-
nen joulua sellaiseen kun-
toon, että lapset ja aikuisetkin 
pääsevat luistelemaan, ker-
too Koillis- ja Itä-Helsingin 
kenttien kenttäpäällikkö Pet-
ri Angelvuo Helsingin liikun-
tavirastosta. 

Parhaiten jäädytystyö 
onnistuu, kun satanut lu-
mi painetaan tiukasti maa-
ta vasten ja kastellaan. Kun-
non jään saamiseksi muu-
taman päivän pakkaset ei-
vät riitä, vaan tarvitaan noin 
viikon mittaisia pakkasia.

Kun jää on luistelukun-
nossa, Pihlajamäen kentän 
pukukopit ovat avoinna ar-
kisin kello 8–21 ja viikonlop-
puisin kello 10–18. 

Pihlajamäen luonnon-
jääkenttä sijaitsee Pihlaja-
mäen koulujen läheisyy-
dessa osoitteessa Rapaki-
ventie 16. Lähinnä Pihlaja-
mäkeä olevat maksuttomat 
tekojääradat ovat Pukinmä-
essä ja Lassilassa. Oulunky-
län, Käpylän ja Rautatiento-
rin tekojäät ovat maksulli-
sia. 

Jääkentistä löytyy tie-
toa www.pihlajamaki.info 
> palvelut > virastot.

Pihlajamäen 
luistinrata auki 
jouluksi?

Pihlajamäki 
1960-luvun valokuvissa
Lähiöasema ja Pihlaja-
mäki-Seura myyvät 12 
kuvan postikorttisarjaa, 
jossa Pihlajamäki hohtaa 
uuden ajan modernina 
asuinalueena. Pääosassa 
ovat valkeat asuinraken-
nukset, mutta sarjassa on 
myös tilannekuvia kuten 
presidentti Urho Kekkosen 
vierailu vuonna 1963. 
Postikorttisarjaan kuuluu 
myös U.A.Saarisen 
kuva Maasälväntie 
5–9:stä. Sarjan hinta 
on neljä euroa.
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Ketokivenkaaren asemakaavan 
muutosehdotuksesta jätettiin 
määräaikaan 24.9. mennessä kak-
si muistutusta. – Muistutukset ja 
kaupunginmuseolta saatu lausun-
to kritisoivat lähinnä uutta raken-
tamista, aluetta kaavoittava Sari 
Ruotsalainen kaupunkisuunnitte-
luvirastosta kertoo.

Pihlajamäki-Seuran muis-

tutus on nähtävänä osoitteessa 
www.pihlajamaki.info > Pihlaja-
mäki-Seura > Lausunnot.

Asemakaavan muutoseh-
dotus ja siitä jätetyt muistutuk-
set esitellään kaupunkisuunnit-
telulautakunnalle vuoden 2008 
alussa. Sen jälkeen ehdotus ete-
nee kaupunginhallitukseen ja 

-valtuustoon.

Oikaisu: 
Pihlajamäen lähiölehden 2/2007 
Ketokivenkaaren asemakaava nyt 
ajankohtainen -juttuun oli eksynyt 
vanhentunut, syksyn 2006 tilan-
netta esittelevä karttakuva. Oikea, 
hieman väljemmän asemakaava-
ehdotuksen kartta löytyy www.hel.
fi /ksv > suunnitelmat kartalla. 

Ketokivenkaaren kaavaehdotuksesta kaksi muistutusta

Jouluksi kotiin
–Ja laitettaiskos pesä, 
myös pikkulinnuille, 
visertää Ostarin Onnin 
titi-tyy -kerholainen 
Habe esitellessään 
pöllönpönttöä.

Ostarin Onni -projektissa 
loppukesästä perustetul-
la puutyöverstaalla syn-
tyy nyt käteviä ja edullisia 
joululahjoja: linnunpönt-
töjä, maustehyllyjä sekä 
kenkärenkejä ja -telinei-
tä. Muitakin pieniä puutöi-
tä tehdään tilauksesta ja 
asiakkaan omien piirros-
ten mukaan. Tuotteita voi 
kysellä kirkolta numerois-
ta (09) 2340 4525 / Elina ja 
(09) 2340 4535 / Pia.

Pellekaija Pum tuli 16.9. 

Pihlajapäivään viihdyttämään 

pikkuväkeä, mutta iloisesta 

menosta nauttivat isommatkin.

voimaa vastaan. Harjoittelu an-
taa tunnetusti voimia, mutta toi-
set luonnonlait vaikuttavat vää-
jäämättä, ja kunto hiipuu. 

Paljon on kuitenkin tehtävis-
sä ikäihmisten liikkumisen hel-
pottamiseksi. Samat toimen-
piteet lisäävät turvallisuutta ja 
auttavat myös lastenvaunujen 
työntäjiä, pyörätuolin käyttäjiä 
sekä pieniä koululaisia. 

Maasälvänpolun porras, jo-
ka on suuren asukasjoukon yhte-
ys bussipysäkille, on vuosikausia 
ollut tervejalkaisellekin vaaralli-
nen. Asukkaiden lukuisten yhtey-
denottojen jälkeen portaiden ra-
kenne on vihdoin osittain uusittu. 
Pahimmat virheet on korjattu. 

Vanhan portaan ja uuden 
osan liittymäkohta on kuitenkin 
arveluttava. Portaiden yläpuolel-
la on edelleen liian kalteva polku, 
jolla moni on liukkaalla kaatunut. 
Itse portaitakin on ehditty jo kau-
histella, sillä niillä on noin kolme-
kymmentä yhtäjaksoista askel-
maa ilman lepotasoa.  

Nyt sopii toivoa, että uusista 
portaista myös pidetään huolta. 
Pyryjen jälkeen ei edellisinä tal-
vina aina poistettu lunta portail-
ta, jonne sitten syntyi liukumä-
ki. Sitten heitettiin lumen pääl-
le vähän hiekkaa. Viime keväänä 
hiekat jäivät paikoilleen ja pyöri-
vät vielä juhannuksena laakerei-
na kenkien alla. Vaatimattoman 
toivomuksen tukena on Suo-
men laki, jonka mukaan kadut 

on pidettävä kulkukelpoisina, ja 
Maasälvänpolku on katu. Porras-
ta täydentämään voisi tehdä kie-
murtelevan luiskan, mikä huomi-
oisi liikuntaesteiset ja lastenvau-
nujen työntäjätkin. 

Toinen esimerkki on oiko-
polku Graniittitien mäeltä osto-
keskukselle. Sen loiventamiseksi 
kaupunki lienee jo tehnyt suun-
nitelmia. Tällä hetkellä painovoi-
ma huolehtii siitä, että molem-
missa paikoissa pääsee nopeasti 
alas varsinkin talviliukkailla. 

Hissien rakentaminen on-
kin monimutkaisempi juttu. Es-
teet eivät ole pelkästään teknisiä 
tai esteettisiä, vaan myös kustan-
nusten jakoon liittyviä. Eräs rat-
kaisu voisi olla se, että asukkaat 
vaihtavat huoneistoja. Näin on 
tapahtunutkin jossakin talossa. 
Muutos saattaisi olla alueella 
viihtyville helpompi kuin muu-
alle muuttaminen. 

Palvelulinja on mainio asia 
ikääntyneille. Sitä kannatta käyt-
tää ja osoittaa siten sen tarpeel-
lisuus. 

Edellä kirjoitettu ei tieten-
kään ole purkaus painovoimaa 
vastaan.  Sehän on koko olemi-
semme elinehto tällä planeetalla. 
Haluan vain muistuttaa, että lä-
hiömme ei ole vielä valmis. Meil-
lä on syytä jatkaa uudisasukasai-
kojen tapaan yhdessä yrittämistä 
ja asioihin vaikuttamista.  

teksti ja kuva: 
Sulo Savolainen    

S-market –
herkkuja jouluusi!

Palvelemme ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-21.

Kaikki ainekset
jouluvalmisteluihisi,
S-marketista.
Tervetuloa!

Pihlajamäki, Meripihkantie 3, p. 010 76 62650
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