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Pihlajamäen ostoskeskuksen ensimmäinen osa rakennettiin vuonna 1962
ja kuuluu Pihlajamäen suojelukohteisiin. Vuonna 2010 sen pohjoispuolelle
rakennettiin tori. AG 2
Pihlajamäen lounaisosassa olevat Saton alueen korkeat
tornitalot antavat Pihlajamäelle sen siluetin. Kuvassa
kotikaupunkipolun tekijä Pauli Saloranta esittelemässä
opastetulle kävelylle 12.6.2011 osallistuneille alueen
arkkitehtuuria ja rakentamisen
historiaa. AG 4
Kohteita 33,

reitin pituus 5,5 km,
iso kartta sivulla 5

Pihlajamäen kotikaupunkipolku
Tervetuloa Pihlajamäkeen! Kotikaupunkipolku opastaa paikan päälle
kotikaupunginosan mielenkiintoisiin paikkoihin. Reitti kiertelee Pihlajamäen
laaksoissa ja kukkuloilla esitellen niiden historiaa ja nykyisyyttä, luontoa ja kulttuuria,
rakennuksia ja henkilöitä. Suurin osa on esteetöntä, mutta myös puiston puolella
poiketaan ja näköalapaikoille kiipeillään. Yhteydet lähimmille kotikaupunkipoluille
Pihlajistoon ja Savelaan on osoitettu kartalla sivu 5.
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Toriaukio

Pihlajamäen keskusaukio uudistettiin 2010 ja samalla rakennettiin kiertoliittymä. Rapakiventien kulmassa oli
aikaisemmin pitkään opastuspaviljonki
ja siellä pienoismalli 1960-luvun Pihlajamäestä. Mallin oli suunnitellut arkkitehti Sulo Savolainen ja rakentanut
Pentti Aaltonen. Pienoismallin päivitti Jari Jetsonen ja sen mukaan tehtiin
pronssinen reliefi, jonka Sato-yhtiöt
pystytti betoniseinäkkeeseen vuonna 2002, siirrettiin nykyiselle paikalleen 2010.
Aukion reunoilla ovat paraatipaikoilla
ostoskeskus (1963), nuorisotalo (1992)
ja terveysasema (1994). Pihlajamäkiseura on ehdottanut kaupungille aukion nimeämistä Pihlajamäen kaavoittajan, arkkitehti Olli Kivisen mukaan.

Jatkuu
seuraavalla sivulla >

Pihlajamäen rakentaminen

H

elsingin kaupunki sai tulevan Pihlajamäen omistukseensa jo 1917,
kun se osti Boxbackan kartanon ja 407 hehtaaria maalaiskunnan
puolelta. Hallinnollisesti maat liitettiin Helsinkiin 1946. Vuonna 1959
kaupunki luovutti Aarnikanmäestä ja sen ympäriltä 65 hehtaaria poliittisen
tasapainon mukaisesti puoliksi Helsingin asuntokeskuskunta Hakan ja
Sosiaalinen asuntotuotanto Oy:n eli Saton rakennettavaksi. Asemakaavan
laati arkkitehti Olli Kivinen 1960. Rakentaminen alkoi 1962 ja vuonna
1965 Pihlajamäessä asui jo 8 112 henkeä.
Pihlajamäki oli aluksi kuin erillinen saareke rauhallisen maaseudun
keskellä aikana ennen Lahdenväylän ja Kehä I:n rakentamista. Palvelut
saatiin omalta ostarilta, jonka kautta kulki ainoa alueelle johtava kunnollinen
tie. Kaupunginosaa on täydennetty ja laajennettu vaiheittain 1970-luvulta
alkaen, mutta asukasluku laski aina vuoteen 2013 saakka. Nyt se taas kasvaa
ollen tällä hetkellä noin 7 500.
Pihlajamäen 1960-luvun rakennuskanta on tarkoin tutkittu,
valtakunnallisesti merkittäväksi todettu ja myös suurimmaksi osaksi suojeltu
asemakaavalla, joka kohtasi ankaraa vastustusta kahden taloyhtiön taholta.
Korkein hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi valitukset ja kaava sai lainvoiman
11.6.2010. Rakennusperintöä esittelee netissä ja opastauluin Helsingin
lähiöprojektin vuonna 2009 laatima arkkitehtuuripolku ja sen säilymisen
takaa rakennustapaohje, jossa määritellään mm. miten julkisivuja on
kunnostettava.
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Pääkirjoitus

Ostoskeskus

Valmistui 1963, suunnittelijat Kai-

Luo oma
kotikaupunkipolkusi
Kun tänä syksynä aloimme päivittää Pihlajamäen kotikaupunkipolkua, tuli mieleen, että se pitäisi saada myös julkaistua. Ja
päädyttiin, että julkaistaan se tässä lehdessä.
Pihlajamäen kotikaupunkipolkuun ei ole voitu sisällyttää
kaikkia mielenkiintoisia paikkoja, asioita ja henkilöitä Pihlajamäestä. Ja monet asiat, jotka olisivat vaatineet pitemmän
selostuksen, ovat jääneet pelkälle maininnalle. Mutta mielestäni tämä nyt julkaistava polku on edustava ja hyvä läpileikkaus Pihlajamäestä.
Lisäksi tässä lehdessä on täydennyksenä varsinaisen kotikaupunkipolkutekstin ulkopuolella pikkujuttuina pilkahduksia
joistakin yhdistyksistä, yrityksistä, ihmisistä, asioista ja paikoista, jotka ovat kotikaupunkipolun varrella tai jäävät sen
ulkopuolelle.
Silloin kun tehtiin Pihlajamäen kotikaupunkipolun ensimmäistä versiota, joka julkaistiin supistettuna vuonna 2011 Pihlajamäen lähiölehden liitteenä, aloin mielessäni luoda omaa
varjokotikaupunkipolkua tai vaihtoehtopolkua. On selvää,
että nyt laadittu Pihlajamäen kotikaupunkipolku ei voi kulkea joka paikassa Pihlajamäkeä. On ollut pakko luoda kartalle
yksi sellainen reitti, jota pitkin voi kulkea.
Kovin moni henkilö ei ole mahtunut kulkemaan nyt julkaistavalle Kotikaupunkipolulle. Yksi omalla polullani kulkevista henkilöistä on Helkkulan Eero, joka on ollut 50 vuotta
sitten perustamassa niin Pihlajamäki-seuraa kuin Pihlajamäen Leijoniakin. Edelleen Eero tulee usein vastaani kävellessäni Pihlajamäessä.
Haastan jokaisen lehden lukijan vaikka pätkissä lukemaan
ohessa olevan Pihlajamäen kotikaupunkipolun tekstin ja vaikka paloissa kiertämään polun myös luonnossa.
Haastan myös lukijat kirjoittamaan omista lisäkohteistaan
tai kirjoittamaan nykyisiin kohteisiin täydennystä. Jos lähetät
tekstisi lehteen, ja jos lehti ilmestyy vuonna 2015, niin mielelläni julkaisen niitä myös lehdessä.

Kuva: Göran Nyholm

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden
päätoimittaja

ja ja Heikki Siren. Laajennusosa 1970
Eino Tuompo. Paikalla oli aikaisemmin
Ahlbergin kauppapuutarhan kasvihuoneita.
Pihlajamäen ostari on yksi Helsingin
hienoimpia aikakautensa edustajia. Sen
vaakasuoria linjoja korostavat suuret ikkunapinnat, joista liikkeiden houkutukset näkyivät suoraan kadulle. Tasakaton
leveä otsalista oli alun perin kuparipeltiä. Rakennus suorastaan ”kimalsi kilpaa ympäröivien punagraniittikallioiden
kanssa”. Jalankulkualue oli päällystetty
vaaleilla betonilaatoilla, joille kontrastiksi jätettiin kulmaan luonnontilainen
kalliokumpare mäntyineen. Parkkipaikat
olivat pienen kunnioittavan etäisyyden
päässä rakennuksesta.
Palveluvalikoimaan kuului parhaimmillaan kolme ruokakauppaa, posti, kolme pankkia, kaksi parturia, kaksi vaatekauppaa, kukkakauppa, kenkäkauppa, kirjakauppa, apteekki ja baari. Myös metroasemaa otaksuttiin tarvittavan piankin. Sittemmin ostovoima
on valunut lähistön suurmarketteihin,
mutta Pihlajamäen ostoskeskus puolustaa edelleen paikkaansa lähipalveluiden tarjoajana.
Ostarin vanha osa on asemakaavalla suojeltu ja se tulee palauttaa alkuperäiseen asuun kuparipeltiä myöten. Uuden osan paikalle on noin 10 vuoden
ajan ehdoteltu kaupungin puolelta täydennysrakentamista, joka edistäisi myös
ostarin liiketoimintaa.

Graniittitien ja
Liusketien väestönsuojat

Pihlajamäen osa-alueet

P

ihlajamäen asemakaavassa oli alun perin viisi 1 500 asukkaan
asuinsolua. Kuhunkin soluun johti päättyvä katu. Solujen keskellä
olivat lähimyymälät ja solujen välissä päiväkodit. Koulut on sijoitettu
alueen reunalle laaksoon, jossa on tasaista maata pihoille ja urheilukentälle.
Ostoskeskuksen luonteva paikka on solujen keskellä kokoojakadun varressa.
Lämpöä tuotti alkujaan kolme lämpökeskusta: Hakan pienemmät lämpökeskukset olivat Liusketie 16:ssa ja Maasälväntie 14:ssä, Saton suuri
lämpökeskus terveysasemaa vastapäätä lähellä Graniittitien väestösuojaa.
Rapakivenkujan taloilla oli omat lämpökeskuksensa.
Nykyisen Pihlajamäen voi jakaa karkeasti neljään osaan, joilla jokaisella
on oma luonteensa. Lounainen Saton alue tarjoilee asukkailleen komeita
näköaloja ja muodostaa Pihlajamäen tunnetun siluetin. Keskellä Hakan
alueella on panostettu asuntopohjien suunnitteluun ja käytännöllisiin
yksityiskohtiin. Autottomat pihapiirit ovat turvalliset lapsille. Koillisessa
Marmoritien varret ovat matalaa rivi- ja omakotialuetta, kun taas
kaakossa Pihlajamäentien eteläpuolella Johtokiven alueella on tiiviimpää
kaupunkirakentamista.
Kuva: Vesa Koskela
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Saton ja Hakan puolella on kummal-

lakin oma suuri kallioväestönsuoja erilaisia poikkeusolojen tilanteita varten.
Ne on rakennettu vuonna 1970 lähimpien taloyhtiöiden kustannuksella, suojapaikkoja löytyy yhteensä 4 470. Ne on
varattu näiden yhtiöiden asukkaille, heidän vierailleen sekä läheisten työpaikkojen henkilöstölle. Normaaliaikana
luolat on vuokrattu yksityisille yrityksille varastokäyttöön ja ne on voitava palauttaa suojavalmiuteen tarvittaessa 72
tunnissa. Lisäksi Pihlajamäessä on talokohtaisia väestönsuojia.
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Apteekkarina Stiina Piirainen
Proviisori Stiina Piirainen aloitti maaliskuussa 2014 Pihlajamäen
apteekin viidentenä apteekkarina. Piirainen valmistui proviisoriksi 1992.
Suurimman osan työurastaan hän on toiminut Yliopiston Apteekin
palveluksessa, mm. Malmilla 2001–2007 ja sen jälkeen palvelujohtajana.
Pihlajamäen apteekki on Piiraisen ensimmäinen oma apteekki.
Pihlajamäen apteekki on perustettu jo vuonna 1963 ja se on Pihlajamäen
ostoskeskuksen vanhin yritys. VK
Kuva: Päivi Seikkula

Saton tornitalot

Valmistuivat 1963–65, suunnitte-
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8. vuosikerta. Vuonna 2014 ilmestyy kolme kertaa: 21.5., 3.9. ja 26.11.
Jaetaan Koillis-Helsingin Lähitieto -lehden liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta,
Pihliskirppikseltä sekä Viikin kirjastosta.
Painos n. 38 100 kpl
Lehden yhteystiedot
		
		
		
Päätoimittaja
Toimittajat
Lähiöaseman asiat
Taitto
Kustantaja
Julkaisija
		
		
Ilmoitusmyynti
		
Paino

Pihlajamäen lähiölehti
c/o Pihlajamäen lähiöasema,
Liusketie 3, 00710 HELSINKI
pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com
Vesa Koskela, vesa.koskela@pennaacuta.fi, 040 506 5741
Ulla Artte
Jussi Salmisaari, Miia Ali-Yrkkö, Mia Küttner
ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
Koillis-Helsingin Lähitieto
Pihlajamäki-seura ry c/o Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3, 00710 HELSINKI
pihlajamakiseura@gmail.com
Jussi Haapasaari / Koillis-Helsingin Lähitieto,
puh. 050 5953 233, jussihaapasaari@lahitieto.fi
Sanomapaino, Vantaa 2014

Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info ja lahitieto.fi

lija Lauri Silvennoinen. Pihlajamäen
tunnetut maamerkit kohoavat kallioilla kuin suuret veistokset kahtena viiden
talon ryhmänä, muodostaen vastaparin pitkille matalille lamellitaloille. Varjoisilla koillisenpuoleisilla seinillä on ainoastaan keittiöiden ja porrashuoneiden ikkunat. Kaikki muut tilat avautuvat kohti aurinkoa ja Helsingin kantakaupunkia tarjoten asukkailleen laajat
näköalat. Samalla ne itse näkyvät kauas
halliten Vanhankaupunginlahden suurmaisemaa.
Tornien ulkoseinät eivät kestäneet
tuulisen paikan sääoloja ja niitä jouduttiin lisäeristämään jo 1970-luvulla. Levytysratkaisu kuitenkin muutti alun perin sileäpintaisia julkisivuja ja nyt edessä onkin suojelukaavan myötä pohdinta,
miten palauttaa ne alkuperäiseen tyyliin
nykyajan normit huomioiden.
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Kiillepuisto

Ränsistynyt puisto kunnostettiin
2005 kaupungin toimesta, leikkivälineet uusittiin ja kallioiden päälle raken-

Kesän alkuun sijoittuva Pihlajamäki goes Blues kokoaa runsaasti kuulijoita eri puolilta Helsinkiä ja kauempaakin.

Pihlajamäki goes taas Blues!
Pikkulinnut ovat laulaneet, että ensi kesänä olisi taas
Pihlajamäki goes Bluesin aika.
PgB:n aktiivit ovat jo työn touhussa. Ensi kesäkuun kuudenneksi
kaavailtu festari on vielä vailla rahoituspäätöstä, mutta tahtotilaa näyttäisi
kaupungilta löytyvän.
Pihlajamäki goes Blues on päihteettömänä rytmimusiikin tapahtumana
kerännyt kuulijoita ympäri pääkaupunkiseutua, ja saanut hurjan
kiittävää palautetta kävijöiltään. PgB:n omaleimaisuus syntyy sen
leppoisuuden ja läheisyyden sekä mittavan ja erilaista osaamista sisältävän
vapaaehtoispanoksen osalta. Huisin hauska joukko pihlajamäkeläisiä
kantaa bluesseissa kortensa kekoon, tavalla tai toisella.
Pihlajamäki goes Bluesin suunnittelun ja toteutuksen etenemistä voit
seurata facebookissa, käy tykkäämässä sivuja ja ajantasaiset päivitykset
näkyvät uutissyötteessäsi. Vapaaehtoiseksi voi käydä ilmoittautumassa
www.pihlajamaki.info/blues -sivuilla, mistä löydät myös päivitettyä tietoa
kevään mittaan.
Sini Heino-Mouhu
sini.heinomouhu@gmail.com, puh. 09 3102 4323
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Kuvat: Aune Greggas

Pihlajamäen arkkitehtuuri

P

ihlajamäen 1960-luvun alue on Suomen sotienjälkeisen
arkkitehtuurin tunnettu ja kansainvälisesti tunnustettu
merkkitapaus. Sen suunnittelussa yhdistyivät väljän
esikaupungin ihanteet avaruusajan estetiikkaan ja
elementtitekniikkaan lähtökohtanaan jylhä koskematon
luonto sekä sopiva etäisyys kaupungista. Pihlajamäessä
näkyy funktionalismin pyrkimys erottaa toiminnot toisistaan
tilallisesti laajoihin asuma-, työpaikka-, virkistys- ja
liikennealueisiin vastakohtana perinteiselle sekoittuneelle
kaupunkirakenteelle.
Luonnonläheisyys toteutuu Pihlajamäessä kulkureitteinä
ja näköalana metsään lähes jokaisesta asunnosta. Näkymät
olivat alussa vielä avoimemmat kuin nyt erityisesti pihlajien
levitessä. Toisaalta korkeat tornitalot ja pitkät, luonnonmuotoja
seurailevat rakennukset säästävät maastoa. Jos sama
asuntomäärä olisi sijoitettu lyhyihin ja mataliin taloihin, olisi
kallioita pitänyt räjäytellä ja puita kaataa runsaasti.
Rakennustyyliltään Pihlajamäki on monumentaalista
modernismia, jossa voi nähdä myös aikakauden japanismin
vaikutusta. Linjakkaat rakennukset kehystävät tuulen
tuivertamia mäntyjä ja kallioita. Pelkistetyillä seinäpinnoilla
niukoilla yksityiskohdilla on suuri merkitys. Kappalemaiset
vaaleat rakennukset viestivät funktionalismin arvostamaa
puhtautta ja keveyttä ikään kuin kelluen maan yläpuolella.
Vaikutelmaa vielä korostaa sisäänvedetyn pohjakerroksen
tumma väri. Pihlajamäen rakennustapa olikin aikanaan
niin futuristinen, että täällä kuvattiin vuonna 1969 jopa
tieteiselokuva, Risto Jarvan Ruusujen aika.
nettiin puisia terasseja mäntyjen suojaan. Puiston eri osia yhdistävä suurikokoinen laatoitus
ja oranssit penkit kunnioittavat
1960-luvun henkeä. Keskipisteenä on vuonna 1968 valmistunut
tyylikäs kuusikulmainen kahluuallas. Sen suunnitteli Auli Hieta-

kangas-Koch kaupungin puistoosastolla osana silloisen Kinttupolun kentän ja Vuolukivenpuiston kokonaissuunnitelmaa.
Kiillepuistossa järjestetään
vuosittain kesäkuussa maksuton Pihlajamäki goes Blues -tapahtuma.

Opastetulle kävelylle osallistujat tutustumassa Hakan
puolella Maasälväntie 5-9 pihaan. Talo seuraa
maaston linjoja. AG 6

Saton
lamellitalot
6

Valmistuivat 1963–64, suun-

nittelija Lauri Silvennoinen. Matalat lamellitalot eli usean rapun
kerrostalot muodostavat lähes
yhtenäisen muurin vastakohtana kahdelle tornitalojen ryhmälle. Lamellien korkeus määriteltiin alun perin puiden latvojen
tasalle, jonka vain tornit ylittävät.
Nauhaikkunat ja eleettömät julkisivut korostavat asetelmaa entisestään. Sisäänvedetty tumma
sokkeli saa rakennukset ikään
kuin leijumaan maan yläpuolella.
Pihasuunnitteluun ei kiinnitetty alun perin juurikaan huomiota, sillä ajateltiin metsän riittävän viherympäristöksi. Parkki-

paikat on jossain vaiheessa tuotu aivan talojen kylkeen. Nykyajan esteettömyysvaatimusten
myötä Vuolukiventie 11:ssä ja
Kiillekuja 3:ssa on vuonna 2002
rakennettu rungon ulkopuolelle
uudet porrastornit hissien asentamisen yhteydessä. Tämä on ollut mahdollista vielä aikana ennen nykyistä suojelukaavaa, sillä
ulokkeet muuttavat silmin nähden nauhajulkisivujen pelkistettyä ilmettä.
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Sorsalampi

Vuolukivenpuistossa on

pienessä notkelmassa metsälampi, jossa sorsat viihtyvät.
Kaupunki on ehostanut aluetta eri vuosikymmenillä istutuksin ja kiveämällä lammen reunan. Alkuperäisessä suunnitel-

Pihlajamäen seurakuntapiirin joulunaika 2014

Taas! Niinhän se on. Tämä joulunaika, sisällään niin monenlaista?
Kääräistään pakettiin itsellemme tärkein ja otetaan se omaksi. Lahjaksi.
Mitä se voisi olla tänä jouluna? Kyselee

Jukka Holopainen, kirkon pastori

Lauluhetkiä ja konsertteja:

Kirkon kuoron adventtikonsertti su 30.11. klo 16.
Kauneimmat joululaulut itsenäisyyspäivänä la 6.12. klo 15 Pihlajiston seurakuntakodilla.
Kalinka-balalaikkaorkesterin -konsertti su 7.12. klo 16.
Kauneimmat laulut vanhemmalle väelle ke 10.12. klo 12 Pekka Sorsa, laulu.
Lasten kauneimmat joululaulut su 14.12. klo 16, vauvamuskarilaiset avustavat.
Kauneimmat joululaulut su 14.12. klo 18. Mukana Kirkon kuoro.
Joululaulujen messu su 21.12. klo 10.
Jyrki Niskasen –konsertti su 21.12. klo 16.

Puuroa, yhdessäoloa ja joulutunnelmaa:

Jouluglögiä Harjannetie 44 kerhohuoneella ke 10.12. klo 18–20.
Yksinäisten jouluateria ti 9.12. klo 12, ilmoittautumiset kirkolle 5.12. mennessä.
Vanhemman väen joulujuhla ke 17.12. klo 12.
Joulupuuroa Pihlajiston ostarilla to 18.12. klo 11–13, Olohuoneen jouluglögit ja -laulut.
seurakuntakodilla to 18.12. klo 12–14.
Joulupuuroa Pihlajamäen ostarilla pe 19.12. klo 11–13.

Joulun pyhät:

Adventin perhemessu su 30.11. klo 10 Cantores Minores -muskarilaiset.
Aaton hartaus ke 24.12. klo 15.
Jouluyön hartaus ke 24.12. klo 23.
Joulupäivän messu to 25.12. klo 10 Kirkon kuoro.
Tapaninpäivän jumalanpalvelus pe 26.12. klo 10 Malmin kirkossa, bussikuljetus.

Lapsiperheille:

Jouluaskartelua to 11.12. klo 13–19.30 Pihlajiston seurakuntakodilla.
Lasten kirkkohetket yhdessä päivähoidon kanssa to 18.12. klo 9.15, 10.20 ja 12.00.
Lasten kauneimmat joululaulut su 14.12. klo 16.

Joulurauhaa!
Pihlajamäen kirkko (Liusketie 1, p. 09 2340 4427)
Pihlajiston seurakuntakoti (Tiirismaantie 4, p. 09 2340 4437)
Tarkemmat tiedot Kirkko- ja Kaupunki-lehdestä, kirkon esitteestä
ja www.helsinginseurakunnat.fi/malmi

I
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Vuolukiventie 5:n takana rinteessä on mahtavia betonipatsaita. Niiden alkuperä on epävarma. Kaupunginmuseo
toivoo saavansa vinkkejä niiden alkuperästä. AG 8

massa lammen poikki johti kivipaasista muodostuva polku japanilaisen puutarhan hengessä.
Lammen takana kohoavalla kalliolla on lähes erämainen tunnelma. Eteläpuolisessa notkelmassa
on pieni rapakivilohkare.
Sorsalampi on entinen Mustasuo. Perimätiedon mukaan sitä käytettiin hevosten juottopaikkana, kun venäläiset rakennuttivat Helsingin maalinnoitusta vuosina 1915–17.
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Raunio

Parikymmentä erikokoista,
sammaloitunutta betonijalustaa,
joiden käyttötarkoitus tuntematon. Kaupunginmuseon asiantuntijoiden mukaan arvoitukselliset jalustat eivät ilmeisesti
liity ensimmäisen maailmanso-

dan aikaiseen Helsingin maalinnoitukseen eivätkä myöskään
toisen maailmansodan aikaiseen Helsingin ilmapuolustukseen. Mahdolliset vinkit rakennelman alkuperästä voi lähettää kaupunginmuseoon arkeo
logi Markku Heikkiselle.
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HUYK

Pihlajamäen oppikouluyh-

distys perustettiin heti 1962
valmistelemaan oman oppikoulun rakentamista. Samoihin aikoihin uutta paikkaa etsi Helsingin Uusi yhteiskoulu, joka oli toiminut Kruununhaassa vuodesta
1899 lähtien. Nämä kaksi löysivät toisensa ja niin HUYK muutti
Jatkuu
seuraavalla sivulla >

4
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Kuva: Vesa Koskela

Jatkuu
edelliseltä sivulta >

Puheenjohtajan
palsta

Mikään ei ole pysyvää
Elämme kaikki isojen ja vähän pienempien muutosten keskellä. Kaikkialla maapallolla tapahtuu, jos haluamme ajatella asiaa
isona kuvana. Kun siirrymme omaan, paikalliseen näkymään,
mikä ei suinkaan ole mitenkään vähämerkityksellisempi kuin
laajempi kuva, niin meillä Pihlajamäen asukkaillakin on kaikenlaista edessämme.
Rakentamisrintamalla tapahtuu. Johtokiventien alkuun on
rakenteilla uusia asuntoja, itse asiassa niistä tulee varsin jännän
näköisiä kämppiä. Ja koko talosta tulee huomiota herättävän mielenkiintoinen. Ostarille on suunnitteilla isoja muutoksia ja lisärakentamista. ”Uusi puoli” on aikaa myöten mahdollisesti menossa kokonaan uusiksi.
Ja vaikka Malmin lentokentästä kerrotaan jatkuvasti eri medioissa, niin kyllä se tulee koskettamaan myös meitä pihlisläisiä,
ainakin siten, että läpiajoliikenne lisääntyy valtavasti, jos asuntojen rakentamishanke toteutuu.
Lähiöaseman kehittäminen on yhä kesken. Kaupungin sosiaalija terveysviraston ylläpitämien kymmenen asukastalon kohtalo on
edelleen auki. Odotamme, mitä kaupungin virkamiehet päättävät
ja toivomme, että Lähiöasema saisi jatkaa loistavaa työtään samalla toimintamallilla kuin ennenkin. Joka tapauksessa tulemme
kuuntelemaan tarkalla korvalla, mitä tuleva vuosi tuo tullessaan.
Taloudellisesti vaikeat ajat näkyvät väistämättä ihmisten arjessa. Silloin tarvitaan entistä enemmän välittämistä ja toinen toistemme huomioimista. Autetaan kaveria, kun hän tarvitsee apua.

Ulla Artte
Pihlajamäki-seuran
puheenjohtaja
ulla.artte@welho.com
044 722 8236

Vesa Koskela

Mikään maailmassa ei ole pysyvää kuin muutos. Siihen on vaan
totuttava, halusi tai ei. Kun asioihin edes yrittää suhtautua positiivisesti, vaikka ei niin huvittaisikaan, niin onhan se helpompaa
katsoa eteenpäin. Ja ihminen yleensä tottuu siihen, miten asiat
ovat. Viehän se toki aikaa.
Kaikista muutoksista huolimatta kiitos kaikille teille kuluneesta
vuodesta ja yhteistyöstä ja menestystä tulevalle vuodelle. Viedään
yhdessä viestiämme eteenpäin ja tehdään Pihliksestä aina vaan
parempi paikka elää ja asua.

sipuolella on toinen autopaikka-alue,
tiin 38017 liitettäväksi suurta osaa joka on pieni ja sitä käyttävät myös
ostoskeskusalueen autopaikoitus- terveyskeskuksen asiakkaat.
alueesta. Näin ei voi tehdä. Autopaikka-alue on jo nyt pieni ja se toi- Asemakaavan muutoksen lisäksi
mii ostoskeskuksen lisäksi myös kir- suunnitelmaan oli liitetty havainnekon autopaikka-alueena. Kirkollis- kuvia tulevista rakennuksista. Alue
ten juhlapyhien aikana paikat eivät on arkkitehtonisesti herkkä ja siinä
edes riitä. Ostoskeskuksen suojellun on otettava huomioon alkuperäisen
osan vieressä on vain muutama au- suojellun asemakaavan periaatteet
topaikka, koska tavaran toimitus liik- maanpinnan muotojen korostamikeisiin vaatii Moreenitien alkupääs- sesta ”Korkeille kallioille korkeat rasä autoista vapaan tilan. Pihlajamä- kennukset, laaksoihin matalat (oski-seura huomautti kyseisestä asias- toskeskus)”. Talojen korkeus ei mista jo edellisessä, aluetta koskevassa sään tapauksessa saa ylittää neljää
lausunnossaan. Ostoskeskuksen län- kerrosta, mieluummin alle sen.

Kuva: Aune Greggas

Pihlajamäen merkittävin luontokohde on sieltä löydetyt hiidenkirnut
Aarnipata ja Rauninmalja ovat
rinteessä lähellä kouluja ja Rapakivenkuja 1:n vieressä. AG 12

Kuva: Vesa Koskela

A

arnikanmäen lounaisrinne on loppukeväisin punaisenaan mäkitervakoita ja
keltaisenaan keltanoita. Rinteen maaperä
koostuu yläosastaan hiekasta, joka on
ilmeisesti tuotu sinne muualta linnoitustöiden
yhteydessä. Hiekkapitoisen maaperän,
aurinkoisuuden ja kukkien runsauden ansiosta
rinne tarjoaa elinympäristön lukuisille
hyönteislajeille, kuten hiekkamaassa pesiville
mesipistiäisille.
Pajukkomaamehiläinen
Keväisin runsain laji on väriltään harmaannaaras, joka on viemässä
musta pajukkomaamehiläinen, joka kerää
takajaloissa siitepölyä
siitepölyä yksinomaan pajun kukista. Sen
pesään. JP
pesissä loisii ulkonäöltään ampiaismainen
pajukkokiertomehiläinen. Hieman myöhemmin
lentävät hohtomaamehiläinen ja pesäloisensa
hohtokiertomehiläinen. Tervakoiden kukilla voi nähdä pitkäsarvimehiläisiä,
jonka koiraalla tuntosarvet ovat ruumiin pituiset.
Äskettäin pääkaupunkiseudulle levinnyt sitruunakiertomehiläinen elää
myös Aarnikanmäellä. Sen lähimmät löytöpaikat Suomen ulkopuolella ovat
Liettuassa ja Saksassa. Kimalaisista tavallisimpia lajeja ovat kivikkokimalainen
ja sen pesissä loisiva tummasiipinen kivikkoloiskimalainen.

nittelija Lauri Silvennoinen. Erittäin
puhdaslinjainen, laatikkomainen rakennus kätkee suojaansa kaksi suurta sisäpihaa. Auli Hietakangas-Koch teki korkeatasoisen pihasuunnitelman, jota ei
aivan sellaisenaan ole toteutettu.
Ennen Pihlajamäen kansakoulua lähimmät koulut olivat Pukinmäessä ja
Malmilla. Nyt suurin osa Pihlajamäen
lapsista käy koulua täällä ja osa Pihlajistossa, Viikissäkin. Pihlajamäen alaasteella oli oppilaita viime lukukaudel- kan rakentamia. Ne poikkeavat aikaila 318. Koulun teemana on monimuo- semmista mm. ulkoparvekkein. Rapatoinen oppiminen ei vain pulpetin ää- kivenkujan päässä on solun lähimyyrellä, vaan myös retkeillen, liikkuen, lau- mälä, jossa ruokakauppa lopetti vasta
laen, leikkien ja monella muulla tavalla. 1990-luvun lamassa. LäpiajoliikennetJuhlasali on Pihlajamäen suurin yleisöti- tä kehätielle suuntautuu Pihlajamäen
laisuuksien pitämiseen soveltuva paikka. halki tätä kautta.

historiallisen peltoaukean reunalla. Sen
halki kulki 1920-luvulta alkaen Boxbackan kartanolle johtava kärrytie, joka
palvelee nyt ulkoilutienä. Rapakivenkuja 3:n ja 5:n yhteisellä sisäpihalla kasvaa syreeneitä ja muita vanhoja pihapiirin lajeja.
Pihlajamäen pohjoisin solu rakennettiin vuosina 1964–65. Ensimmäisissä luonnoksissa tänne kaavailtiin rivitaloja. Rapakivenkuja 1 ja 2 ovat Lauri Silvennoisen suunnittelemia ja Saton
rakentamia samaan tyyliin kuin ylhäällä kalliolla. Rapakivenkuja 3, 4 ja 5 ovat
Esko Korhosen suunnittelemia ja Ha-
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Juho Paukkusen tekstistä

Valmistui kansakouluksi 1965, suun-

Alue on vanhaa kulttuurimaisemaa

Moreenitielle on esitetty tont-

Aarnikanmäen pistiäiset

Ala-asteen koulu

Rapakiventien alue

Pihlajamäki-seura esitti muun muassa seuraavia muutoksia
Pihlajamäen ostoskeskuksen eteläosan asemakaavan muutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan:

Pöytälätkän SM-kisat pidetään Helsingin
Uuden yhteiskoulun juhlasalissa la–
su 17.–18.1.2015. Sarjoja SM-kisoissa on avoimen lisäksi naisille,
superveteraaneille, vetetaaneille, junioreille, nappuloille sekä myös
tulokkaille. Pöytälätkä ei ole vain sisäpiirin harrastus, vaan kaikki ovat
tervetulleita mukaan. Lisätietoa SM-kisoista löytyy kisojen lähestyessä
netistä poytajaakiekko.fi. VK

10
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Pihlajamäki-seuran
lausunto ostoskeskuksen
suunnitelmista

Pöytälätkän SM-kisat
jälleen HUYK:lla

Pihlajamäkeen. Koulurakennus valmistui 1967, suunnittelijana Osmo Sipari.
Sen erikoisuutena on tähtitorni. Lisärakennus valmistui 1988 ja osat yhdistävä lasikäytävä 2006 kuvituksenaan itse
koulun perustaja Lucina Hagman, jonka
mukaan on nimetty myös viereinen kuja
ja Savelaan johtava kävelytie.
Kunnallista koulua korvaavana yksityiskouluna toimivan Uuden yhteiskoulun lukiossa aloitti kirjallisuuslinja 1999
ja kuvataidelinja 2009. Yläasteella on
mahdollista painottaa englantia tai kuvataiteita. Oppilaita näissä on yhteensä noin 500.
Vieressä on liikuntahalli, joka kouluaikoina palvelee koulua ja muulloin urheiluseuroja. Kesällä tila on avoin ja talvella paikalla on ylipainehalli. Jalkapallokentällä harjoittelevat PK-35:n juniorit.
Seuran perinteet alkavat Viipurista vuodelta 1935. Seura on vuokrannut kentän kaupungilta 10 vuodeksi ja hankkinut tekonurmen 2012.

12

Hiidenkirnut

Helsingin suurimmat hiidenkirnut
ovat samalla Suomen vanhimmat, ajalta ennen viimeisintä Etelä-Suomen jäätiköitymiskautta, ikää vähintään 30 000
vuotta. Kirnujen jauhautuminen on kestänyt arviolta 100 vuotta. Vesivirtauksen pyörittämät jauhinkivet ovat siististi esillä reikien vieressä. Niistä suurin
painaa noin 6 tonnia.
Isomman hiidenkirnun löysi 1993 Sulo Savolainen, Pihlajamäkeä 1960-luvulla suunnitellut arkkitehti. Savolainen oli vaimonsa kanssa kävelylenkillä juuri ennen kuin kirnu olisi räjäytetty
Rapakiventien kevyenliikenteen väylän
rakentamisen yhteydessä. Tietä siirrettiin, ja kun väylää sitten oltiin taas räjäyttämässä 1994, Savolainen löysi vielä toisenkin kirnun ensimmäisen vierestä. Molemmat hiidenkirnut rauhoitettiin 1995.
Katselutasanteet rakennettiin 2008,
jolloin kirnut myös nimettiin Pihlajamäki-seuran järjestämän nimikilpailun
tuloksena. Aarnipata on kirnuista suurempi: halkaisija on 6,9 metriä ja syvyys
8,45 m. Rauninmaljan halkaisija on 1,6
metriä ja syvyys 3,2 m.
Pihlajamäessä on useita hiidenkirnuja. Onpa erään taloyhtiön pihassa erikoinen vaakasuora hiidenuunikin. Kansanperinteessä kalliokuopat kuten myös
suuret siirtolohkareet ja kivikasat ovat
hiisien tekosia.

13

Aarnikanmäki

Aarnikanmäen nimen taustalla lie-

nee vanha muinaisruotsalainen henkilönnimi Arn. Aarnikka on ollut yleinen
sukunimi 1400- ja 1500-luvulla Satakunnassa ja Hämeessä ja kulkeutunut ehkä sitä kautta tännekin. Kiviaines puolestaan on peräisin 1800–1900
miljoonan vuoden takaa svekofennisestä vuorijonopoimutuksesta. Parhaimmillaan muutaman kilometrin korkuiset vuoret ovat aikojen saatossa kadonneet rapautumisen ja useiden jääkausien kuluttamina.
Viime jääkauden jälkeen kallion laki
nousi esiin luotona Ancylusjärven saaristossa noin 10 000 vuotta sitten maankuoren oietessa viime jääkauden jäljiltä.
Nyt Pihlajamäen korkein maastonkohta kohoaa jo lähes 46 metriin merenpinnan yläpuolelle. Ylhäältä aukeaa hieno
näköala luoteeseen Vantaanjoen laaksoon. Täällä lienee ollut tähystyspaikka
Hattujen sodan lopulla elokuussa 1742,
kun Venäjän armeija eteni Helsinkiin
ruotsalaisten perääntyessä taisteluitta.
Ensimmäisessä maailmansodassa puolestaan Venäjä linnoitti mäen saksalaisten uhkaa vastaan.
Aarnikanmäessä pesii useita pistiäislajeja, erityisesti pajukkomaamehiläinen
ja hohtomaamehiläinen sekä kivikkokimalainen.
Kallioilla ajettiin 1950-luvulla motocrossia ja tasaisella laella oli sotainvalidien ylläpitämä tanssilava. Koillisrinteeseen rakennettiin 1951 hyppyrimäki,
jonka nokka ja alamäen kivinen kumpu
sekä ylämäen perustukset erottuvat vielä maastossa. Hyppääjät tulivat junalla
Pukinmäen aseman kautta. Perimätiedon mukaan mäkiennätys on 23 metriä.
Ylämäki palveli loppuaikoina lintutornina, purettiin 1989.
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Helsingin maalinnoituksen tukikohta X (10)
14

Rakentaminen aloitettu 1915. Tukikohta käsittää nykyisen Pihlajamäen yhdistyen saumattomasti tukikohtaan XI
Pukinmäessä. Parhaiten säilyneet osat
ovat Aarnikanmäessä sisältäen kallioon louhittua ja maahan kaivettua yhdys- ja taisteluhautaa, betonista valettuja avoimia ja katettuja tulipesäkkeitä sekä suojahuoneita. Katetut rakenteet on sittemmin räjäytetty. Aarnikanmäen koillisrinteessä yhdyshaudassa on
hyvässä suojassa mielenkiintoinen graffitigalleria.
Tukikohtaan on kuulunut neljän 229
mm:n mörssärin patteri nykyisen Rapakiventien ja Vuolukiventien risteyksen
vaiheilla. Toinen tykkipatteri oli nykyisen
Johtokiventie 10–12:n paikalla. Aarnikanmäen etelärinteessä on ruutivarastona toiminut luola, joka on myöhemmin palvellut väestönsuojelukäytössä.
15

Puronvarsilehto

Pieni puro virtaa rehevän metsikön lä-

pi ja sen kyljessä on lampare. Lehtipuut
vallitsevat, lajeja raita, tuomi, haapa ja
koivu. Alueen monimuotoisuutta lisäävät pieni niitty sekä maahan jätetyt lahopuut, joiden ansiosta mm. tikat viihtyvät siellä. Tällainen ympäristö sopii
myös öisin liikkuvalle mäyrälle, jollainen on nähty metsikössä ainakin vuonna 2012. Keväällä valkovuokot kukkivat
runsaina ja tuomien kätköistä kuuluu
mustapääkertun laulu.
Ulkoilutie on vanha Boxbackan huvilayhdyskunnan tie, sittemmin ”maailman kaunein koulutie” Pihlajamäen
lapsille.
16

Kehä I

Valmistui 1980, pituus 24,2 km Kei-

laniemestä Itäkeskukseen. Pihlajamäen osuus rakennettiin jo 1969. Kehä I on
Suomen vilkkain tie. Arkisin sitä käyttää tällä kohtaa noin 59 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja määrän ennakoidaan
kasvavan reippaasti vuoteen 2020 mennessä. Samalla Kehä I on pääkaupunkiseudun työmatkaliikenteen pahin pullonkaula ja toisaalta meluntorjunta tien
varsilla on puutteellista. Väylän kehittämiseksi onkin suunniteltu 10 eri hanketta Helsingissä ja Espoossa.

Säilän talon
paikka
17

Ennen Pihlajamäen rakentamista nykyisen Marmoritien vaiheilla oli pieni
yhdyskunta, jonka korkeimmalla paikalla oli vuonna 1922 rakennettu Säilän
talo. Sen asukas Maunu ”Make” Säilä (1915–96) ehdotti uuden asuinalueen nimeksi Pihlajamäkeä ja teki myös
aloitteen Pihlajamäki-seuran perustamiseksi. Hän muutti vaimonsa Annikin
kanssa 1963 Graniittitien ensimmäisiin
tornitaloihin. Maunu Säilän syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta 2.1.2015.
Sittemmin 1970-luvun lopulla Säilän talosta tuli yksi ensimmäisiä helsinkiläisiä nuorten talonvaltauskohteita.
1980–90-luvuilla talossa majaili ekoyhteisö Aarnikan Arkki, joka oli monien
vaihtoehtoliikkeiden kotipesä. Monista
Arkin asukeista tuli sittemmin merkittäviä vaikuttajia taiteen ja tieteen aloilla.
Lopulta rakennus purettiin 2003 ja osa
sen hirsistä käytettiin Ritva Harlen yhteisötaideteoksessa Aarnivalkea, joka
muodostuu penkeistä, keinusta, muu-

Helsingin maalinnoitus

14

V

enäläiset rakennuttivat ensimmäisen maailmansodan alla laajan
linnoitusjärjestelmän Pietarin suojaksi. Suomenlahden molemmat
rannat linnoitettiin Ahvenanmaata ja Hiidenmaata myöten, mukaan lukien
Helsingin edustan saaret. Myös Järvi-Suomessa linnoitettiin tärkeimmät
kannakset.
Helsingin merilinnoituksen selustan turvaamiseksi rakennettiin 1914–
17 myös maalinnoitus, jonka varustukset ulottuvat yhtenäisenä kaarena
Vuosaaresta Westendiin. Tukikohtia yhdistävät tykkitiet tehtiin huolella
kestämään raskasta kalustoa myös kelirikon aikana. Muiden muassa
Maasälväntie, Rapakiventie ja Meripihkatie on rakennettu vanhojen
tykkiteiden päälle.
Linnoituksella taisteltiin ainoan kerran 11.–13.4.1918 Suomen sisällissodan
aikana, kun Hangossa maihin nousseet saksalaiset etenivät punaisten
hallussa olleeseen Helsinkiin lännestä ja pohjoisesta. Varustukset ovat
muinaismuistolain suojaamat.

Arkin asukkeja

17

T

unnettuja Aarnikan Arkin entisiä asukkeja ovat muiden muassa
ympäristötutkija Jakob Donner-Amnell, dramaturgi Annina Enckell,
tekstiilitaiteilija Johanna Gullichsen, von Hertzenin muusikkoveljekset,
kuvataiteilija ja tutkimusmatkailija Jussi Kivi, näyttelijä ja ohjaaja Heikki
Kujanpää, kirjailija Rosa Liksom, ekoradikaali Kai Vaara sekä filosofi
Thomas Wallgren.

reista ja nuotiopaikasta. Osa hirsistä kuljetettiin Pikkukosken uimarannalle, jossa niistä rakennettiin sauna.

Viipurin
rapakivilohkareet
18

Pihlajamäessä on lukuisia siirtolohkareita puistoissa ja talojen pihoilla. Ne
ovat tulleet paikalle noin 10 000 vuotta
sitten viime jääkauden jälkeisessä sulamisvedessä kelluneiden jäävuorten mukana.
Kun siirtolohkareen pinnassa erottuu pieniä muutaman sentin kokoisia
pyöreitä kuvioita, tietää että kiviaines
on Viipurin rapakiveä, jolla ikää 1600
miljoonaa vuotta. Maailman tunnetusta rapakivestä suurin osa on Suomessa.
Siksi kivilajin nimenä eri kielissä on sama sana (the rapakivi, der Rapakiwi).
Vieressä Maasälvän leikkipuisto, jossa on ollut leikkikenttä ja puistotäti jo
vuodesta 1962.
19

Hakan alue

Valmistui 1962–64, suunnittelijat Es-

Pihlajamäen nimen alkuperä

17

Ulla Welinin tekstistä

A

arnikanmäki sai nimen Pihlajamäki vasta vuonna 1959 alueen
asemakaavaluonnoksen käsittelyn yhteydessä. Tohtori Reino Castrén
otti tuolloin yhteyttä ”alkuasukkaisiin” ja haastatteli mm. rakennusmestari
Maunu (Make) Säilää. Tämä paljasjalkainen aarnikanmäkeläinen oli
maininnut mm. paikallisen vaikuttajahahmon, Rönnkullan Kallen.
Tästä professori Castrén sai ajatuksen nimetä suunnitteilla oleva lähiö
Pihlajamäeksi. Alueella on tiettävästi ollut myös Rönnbacka-niminen
torppa.
Rönnkullan Kalle oli värikäs hahmo. Nuoruutensa päivinä hän oli kiertänyt
meriä ja ja asettunut sitten paikalleen maanviljelijäksi ja monitoimimieheksi
ennättäen olla kolme kertaa naimisissa. Eräs vaimoista oli läheisen
Longinmäen koulun opettajatar. Rönnkullan Kalle omisti maa-alueen, joka
ulottui nykyiseltä Pihlajamäen ostoskeskukselta Kehä I:lle. Tätä kautta
Pukinmäkeen kulkeva tie sai sen tähden nimen Rönnkullantie.
Arkkitehti Sulo Savolainen on muistellut, että Rönnkullantiellä oli
Pihlajamäen suunnittelun alkaessa suomalainen nimi Pihlajamäentie ainakin
tien alkupäässä vanhan Hämeenlinnantien risteyksessä.

tyjen väriä toistavaa punaista, oranssia
ja ruskeaa väriä.
Asuntopohjiin kehiteltiin myös uudistuksia, mm. liukuovella kahteen
osaan jaettava makuuhuone sekä säleiköllä suojattu tuuletusparveke. Käytännöllisiä yksityiskohtia olivat metrin korkeuteen lasketut valokatkaisijat, joista
tuli sittemmin valtakunnallinen normi,
sekä parvekkeiden kaiteissa lapsille tarkoitetut kurkistusluukut!
Maasälväntien tornitalojen julkisivuissa eteläsivua lukuun ottamatta
käytettiin tummia sävyjä, koska niillä arveltiin olevan rakennuksia pienentävä visuaalinen vaikutus. Eteläsivun
erikoisen ikkunaruudukon mahdollistamiseksi ranskalaisten parvekkeiden
kaiteet tehtiin läpinäkyvästä muovista,
jonka yläreuna vielä jäykistettiin taivuttamalla se kaarelle: näin vältettiin valoa
rajoittavan metallitangon käyttö.

Pihlajamäen
kirkko
20

Valmistui 1976, suunnittelija Esko

Korhonen. Betoninen ja punatiilinen
ko Korhonen ja Sulo Savolainen. Maa- kirkko poikkeaa ilmeeltään Pihlajamäsälväntie 14 ja 16 olivat modernin Pihla- en muusta rakennuskannasta. Se tojamäen ensimmäiset kerrostalot.
teutettiin aikanaan säästöbudjetilla ja
Perusratkaisuna Hakalla oli keskittää paikkakin vaihtui kalliorinteellä aiottua
pienet asunnot korkeisiin torneihin ja alemmas, pois kaupungin vuokratalosuuret perheasunnot mataliin U:n muo- jen tieltä. Kirkkosaliin mahtuu 250 hentoisiin lamellitaloihin. Nämä sijoiteltiin keä ja siihen avautuvaan seurakuntasamaastoon huolellisesti, välttäen kalli- liin toiset 250. Alttariseinälle tuo valoa
on louhimista ja säästäen myös puus- suuri kattoikkuna. Alttarilla on kuvantoa rakennusvaiheessa tarkasti. Maa- veistäjä Tapio Junnon puureliefi Krissälväntie 5–9:ssä jopa rakennus itse- tuksen kärsimys.
kin noudattaa maaston muotoja rikkoMalmin seurakunta itsenäistyi 1955.
en näin muualla vallitsevat suorat linjat. Se on jäsenmäärältään Helsingin suurin
Karut kalliometsät suojaisilla keskipi- ja Suomen toiseksi suurin, vaikka aluhoilla ovat kuin japanilaisia puutarhoja een asukkaista vain 66 % kuuluu kirkja autottomina turvallisia leikkipaikkoja koon. Seurakunnalla on kuusi kirkkoa,
lapsille. Keskuspihojen ja talojen väliin joista uusin Viikissä.
laati istutussuunnitelmat Maj-Lis Rosenbröijer, mutta suunnitelmia ei selJatkuu
laisinaan toteutettu. Pihan puolen julkiseuraavalla sivulla >
sivuissa käytettiin yksityiskohdissa män-
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Kuva: Vesa Koskela

Eläkeläiset kokoontuvat
keväällä 2015
• Pihlajamäki-Pihlajiston Eläkeläisten
kokoontumispäivät kevätkaudella 2015 ovat 19.1., 2.2.,
16.2., 2.3. (kevätkokous), 16.3., 30.3., 13.4., 27.4. ja 11.5.
(kevätjuhlat). Tervetuloa mukaan toimintaan!
• Kokoontumiset ovat nuorisotalolla ja mottona on:
Vaikka vain päivän retki, se on meille ilon hetki.

MLL Pihlajamäen kevät
• MLL Pihlajamäki järjestää keväällä 2015 liikuntakerhon ja
suunnitelmissa on myös tanssikerhon järjestäminen.
• Perinteinen Kevätrieha järjestetään leikkipuisto
Maasälvässä toukokuussa.
• Lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kirpputori
on 8.3. kello 10–13.
• Perhekahvilamme kaipaavat pikaisesti uusia vetäjiä
kevätkaudelle 2015. Perhekahvilat toimivat Pihlajamäessä
(keskiviikkoisin klo 10–12, leikkipuisto Maasälpä) ja Pihlajistossa
(torstaisin klo 10–12, leikkipuisto Salpausselkä). Erityistaitoja ei
tarvita – riittää, että olet kiinnostunut kantamaan kortesi kekoon
lapsiperheiden hyväksi. Käytännössä pestiin kuuluu muun
muassa kaupassa käynti ja kahvin keitto. Palkinnoksi saat paljon
uusia tuttuja ja hyvän mielen!
Kuva: MLL Pihlajamäki
Kysy lisää perhekahviloiden
vetäjiltä tai sähköpostitse
osoitteesta mllpihlajamaki@
gmail.com.
• Iltaperhekahvila aloittaa
toimintansa tammikuussa
Pihlajistossa.
Tarkempia lisätietoja
kevään 2015 kokouksista,
kerhoista, perhekahviloista
ja muista tapahtumista
nettisivuiltamme
pihlajamaki.mll.fi.

Jatkuu
edelliseltä sivulta >
21

Lähiöasema

Pihlajamäen lähiöasema perustettiin Helsingin lähiöprojektin tukikohdaksi vuonna 2000. Nyt se on yksi sosiaali- ja terveysviraston hallinnoimista
matalan kynnyksen asukastaloista tärkeänä tehtävänään syrjäytymisen ehkäisy. Lähiöasemalla on asukkaiden käytössä tietokoneita sekä kaksi ompelukonetta ja saumuri. Asemalla toimii sosiaaliviJohtokivenpolun portaiden rakentamisen oli tarkoitus katkaista polku
raston aluetyöntekijä, siellä käy liikun(kuten liikennemerkistäkin voi päätellä), mutta monien valitusten
taviraston lähiöliikuttaja ja järjestetään
johdosta työmaan viereen tehtiin väliaikainen polku. Uudet portaat on
Kalliolan setlementin kursseja. Kävijöitä
tarkoitus saada käyttöön ennen roudan tuloa. VK 4
on ollut keskimäärin 1 200 kuukaudessa,
josta iltatoiminnan osuus 1/3.
Vuonna 2014 valmisteltiin asukastalojen luovuttamista kaupungilta paikallisten järjestöjen operoitaviksi. Asia on
Hautausmaalla toimii lounasravin- rakennetaan. Talon läpi kulkee kävelytie
edelleen kesken mm. Pihlajamäki-seu- tola korttelin 85 vieressä. Kadun varres- ostarin suuntaan.
Johtokiventie 1:n tontilla on jyrkässä
ran kannattaessa vakiintunutta toimin- sa on useita kiviliikkeitä sekä kahviloita.
tamallia.
Vanhan pääportin lisäksi hautausmaalla rinteessä pieni hiidenkirnu sekä toinen
on pohjoinen portti, entinen junaportti puoliksi haljennut kirnu.
sekä ns. Uusi portti ja Viikin tunneliport22
ti. Ne ovat auki vuoden jokaisena päivä- 29
Marmoritien eteläpuolen rivita- nä klo 7–22.
Suurin korkeus 43 metriä meren pinlot rakennettiin 1982 ja niiden keskelle
nasta. Laakealla lakialueella on pieni suo,
päiväkoti 1988. Pohjoispuolella on edus- 26
jolla viihtyvät suopursu, lakka ja rahkatava valikoima asuintaloja 1950-luvulta
sammalet. 2000-luvun alun kuumat
2000-luvulle.
ja kuivat kesät veivät suuren osan kuiNiityt ovat perinnemaisemia, jotka ka- vempien reunojen männyistä. Vielä löy23
toavat käytön puutteessa. Rinneniitty tyy valko- ja harmaaporonjäkälää, okainventoitiin 2006 ja siltä löydettiin van- torvijäkälää ja silotorvijäkälää. Harmaahoja kulttuurikasveja, kuten lääkeyrttejä hapsista kalliotierasammalta on paikoin
Valmistui 1987, suunnittelija Veli- ja muutama omenapuu entisestä hedel- suurina mättäinä. Myös ketokukkia ja
Pekka Tuominen. Hauskaa 1980-luvun mätarhasta. Niittyä on ylläpidetty niit- niiden myötä perhosia nähdään karuilarkkitehtuuria, jossa tehdään reipas ir- tämällä kaupungin toimesta 2008 alka- la kallioilla.
tiotto harmaaksi koetusta 1970-luku- en ja vähitellen myös laajennettu.
Lounaiselta jyrkänteeltä aukeaa yklaisesta estetiikasta. Nousukaudella leisi Helsingin hienoimmista näköaloista.
kiteltiin väreillä ja perinteisillä muodoil- 27
Alapuolella kohisee Lahdenväylä. Luola. Huomaa harjakatoilla valesavupiiput,
teisreunan näkymä Saton alueelle on
joita vielä rakennusten päätyjen värija- Ketokivenkaari noudattaa vuosisa- ikuistettu moneen valokuvaan ja mm.
ko korostaa. Alimmista kerroksista pää- toja vanhaa tielinjaa. Se haarautui ny- Pihlajamäen kaupunginosaviiriin, jonka
see suoraan asuntopihoille. Yhtenäinen kyisen hautausmaan portin vaiheilla on suunnitellut Annika Leipäjoki.
kolmikerroksinen osa suojaa liikenne- pohjoiseen kohti Hämeenlinnaa ja JyPorraskallioiden vanhempi nimi oli
väskylää sekä itään kohti Porvoota ja Stallberget lähellä olleiden tsaarinajan
melulta.
Hitas-järjestelmä syntyi 1978 Helsin- Viipuria. Vasta Lahden pikatien etelä- hevostallien mukaan. Kalliosta hakattiin
gin kaupungin halutessa tarjota asuk- osan avaaminen 1955 vei liikenteen ny- 1930-luvulla työttömyystöinä Helsingin
kailleen markkinahintoja edullisempia kyiselle paikalleen.
kaupungille katukiviä (nupukiviä) ja jopa
Nykyisen Ketokivenkaaren ja Lepo- Tallinnan sotilasakatemian portaat. Täomistusasuntoja. Hinta- ja laatusääntely jatkuu kohteen valmistumisen jäl- kivenpolun risteyksen eteläpuolella ol- män seurauksena kallio alkoi muistuttaa
keenkin. Järjestelmä on ollut koko histo- lut kilometripylväs on kadonnut, mut- portaita ja sai nykyisen nimensä.
riansa ajan kovan keskustelun kohteena. ta seuraavaksi pohjoisempi pylväs on
jäljellä Hiekkakiventien risteyksen vaiheilla. Näkyvissä ovat selvästi lukemat Oheiskohteet
24
10 ja 262.
Valmistui 1985, suunnittelija SakaTienvarressa on ollut Viikin latokar- 30
ri Laitinen, rakentajana Haka. Aikakau- tanoon liittyvää asutusta 1500-luvultensa rakennustyylin hyvä edustaja. Pie- ta alkaen. Kartano eli loistoaikaansa
nelle kallioiselle tontille on tarkoin so- 1700-luvulla. Vielä vuoden 1855 karvitettu 79 asuntoa ja päiväkoti. Porras- tassa näkyy tällä osuudella kolme torp- Virallisessa kaupunginosajaossa
tukset keventävät rakennusmassaa ja paa. Helsingin kaupungin kasvu vuosisa- Pihlajistoon kuuluvan puiston uudisparvekkeiden vaihteleva sijoittelu elä- dan lopulla johti myös maalaiskunnas- tus aloitettiin 2004 kyselemällä käytvöittää vaikutelmaa. Lähes kantakau- sa asutuksen leviämiseen maanteiden täjien toiveita kouluilla, nuorisotaloilla,
punkimainen suljettu sisäpiha on suojai- varsilla. Ketokivenkaari 28:ssa on säily- skedeharrastajilta sekä tyttö- ja poikasa. Erityyppisten asuntojen sijoittelu vie- nyt puutalo vuodelta 1910. Numeroihin porukoilta. Yli 200 alueen 7–25-vuotirekkäin tähtää myös asukkaiden kanssa- 26–18 kaavoitettiin vuonna 2008 tont- asta lasta ja nuorta osallistui suunnitkäymisen ja yhteishengen lisäämiseen.
teja uusille omakotitaloille, ensimmäi- teluun. Huomattiin, että puistoja oli aisenä valmistui numero 18 vuonna 2011. emmin rakennettu lähinnä poikamaisiin harrastuksiin. Niin nuorisopuistoon
25
suunniteltiin kolme erilaista aluetta, joi28
ta kuitenkin saa käyttää sukupuoleen
Korttelipuisto on vanhaa pihapiiriä, katsomatta.
Vihittiin käyttöön työläishautausmaa- jossa oli vanha puutalo vielä 1980-lu”Tyttöjen puistossa” on kukkia, keinuja
na 1894 entisellä tsaarin sotaväen har- vun lopulla. Puisto rakennettiin 1989 ja ja tasapainoilulaitteita, hengailukatokjoitus- ja leiripaikalla. Vainajat kuljetet- se on kunnostettu 2000-luvulla. Jäljellä sia sekä amfiteatteri. ”Poikien puistossa”
tiin hautausmaalle rautateitse Malmin on edelleen vanhoja syreenejä. Syreeni on puolestaan skeittiparkki, jossa sopii
kautta vuoteen 1954 saakka. Suomen on ollut yleinen puutaloalueiden koris- myös bleidata ja scootata, yksi Pohjoissuurimman hautausmaan pinta-ala on tekasvi ja vuodesta 1993 Helsingin kau- maiden suurimmista verttirampeista senyt 65 hehtaaria, josta hautakorttelei- pungin nimikkokukka.
kä dirt-pyöräilyrata. Koulun vieressä on
ta 54 ha. Hautoja noin 50  000, joihin on
Puistoa lähimmät korttelit on raken- soikea monitoimikenttä, katukoriskenttähän mennessä haudattu noin 200  000 nettu 1983–88. Vuoden 2010 asema- tä ja juoksurata sekä Longinojan varresvainajaa. Kappelirakennus valmistui kaavamuutoksessa osoitettiin Johto- sa fresbeegolfkenttä.
1923, suunnittelija Selim A. Lindqvist. kiventien länsireunalle paikka uudelle
Viereinen laskettelumäki houkutteli
Uusi krematorio valmistui 2007.
2–5-kerroksiselle terassitalolle, jota nyt vielä 1970-luvun alussa joukoittain las-

Marmoritie

Porraskalliot

Pihlajamäentien niitty

Liusketien
hitas-kortteli

Vanha maantie

Liuskekuja 1

Pihlajamäen
nuorisopuisto


Ammattitaitoista hiuspalvelua
arkeen ja juhlaan koko perheelle
Pihlajamäen ostarilla
Ajanvaraukset: 050 4070 003
Ma
Ti–pe
La

suljettu
klo 10–18
klo 9–15

www.pallopaa.net
facebook.com/pallopaapihlis
VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:
DS Full Body Mousse
hajusteeton muotovaahto 300ml

10€/kpl

(norm. hinta 16,90€) Voimassa 31.1.2015 asti

Malmin
hautausmaa

Johtokivenpuisto

www.pihlajamaki.info
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LIIKUNTAIN
FO
klo 1

Kuva: Minna Söderqvist

Aarnivalkeiden kuulumisia
Aarnivalkeat ry:n syksy on mennyt leppoisasti. Paljon uusia partiolaisia aloitti toiminnan.
Alkysyksyn retkien jälkeen on keskitytty viikkotoimintaan Kiillekuja 3:n kololla.
Hiipivä Haamu kokosi neljä lippukuntamme ryhmää kiertämään Helsinkiä koko
päiväksi Itämeren pelastamisen merkeissä. Päivän kaameasta kelistä huolimatta pääsimme
muun muassa tutustumaan merentutkimusalus Arandaan, meripelastuslaiva Jenny
Wihuriin ja tutustumaan Harakan saareen.
Lempin hämärähapuilu, Malmin seurakunnan lippukuntien perinteinen
kaupunkisuunnistuskilpailu yli 9-vuotiaille tutustutti alueen muita lippukuntia
Pihlajamäkeen 24.11. Kauden päätämme lippukunnan ja vanhempien yhteiseen
puurojuhlaan viikolla 50.
Lisätietoja: Minna (Mirri) Söderqvist, minna.soderqvist@welho.com,
puh. 050 64342.

kettelijoita. Nyt se on erityisesti lumilautailijoiden suosiossa. Snoukkaajilla
on temppukaiteetkin alhaalla. Nuorisopuisto on hyvin suosittu ja sinne tullaan
laajalti muualtakin Helsingistä.
31

Longinoja

Pihlajamäen ja Pukinmäen välisessä
laaksossa virtaava, Vantaanjoen vesistöön kuuluva Longinoja saa alkunsa Tattarisuolta. Nimensä se on saanut Malmin Långin tilasta. Puron pituus on 6,5
km ja valuma-alueen koko 9 km2. Alkuperäinen taimenkanta ehti jo hävitä,
mutta kunnostusten myötä 2006 alkaen Longinoja on muodostunut yhdeksi
Vantaanjoen merkittävimmäksi taimenen kutualueeksi. Longinoja on Helsingin kaupungin päätöksellä kokonaisuudessaan kalastuskiellossa.
Vantaanjoen tulviessa vesi ohjautuu ensimmäisenä Longinojan laaksoon. Korkein tulva miesmuistiin koettiin 1966, jolloin Pihlajamäestä kuljettiin Pukinmäen asemalle soutuveneellä.
Viimeksi vesi nousi 2004 melkein Savelan tulvavallin yli – vallia onkin sittemmin korotettu.
Longinojan tällä puolella ovat viljelypalstat, joita vuokraa Savelan palstaviljelijät ry. Myös Rapakivenkujalla on oma
palstaviljelyalue.
32

Terassitalo

Erikoislaatuinen terassikerrostalo
valmistui 1963, suunnittelija Esko Korhonen. Innovatiivisessa ratkaisussa kaksi kaksikerroksista asuntoa on sijoitettu
päällekkäin niin, että alemmalla asunnolla on oma piha ja ylemmällä sisäänvedetty terassi. Varastotilat ovat porrashuoneissa talon kylmällä sivulla.

Avarten
julkisivuveistos
33

Hiekkakiventien varressa on pääosin 1980-luvulla rakennettu pienteollisuusalue. Hiekkakiventie 2:n seinässä
on Kari Huhtamon teräksinen julkisivuveistos, jonka tilasi aikanaan talossa
toiminut huonekaluliike Avarte. Huhtamon töissä kylmästä materiaalista
syntyy humoristisia ja vereviä muotoja, joissa menneisyys ja avaruus kohtaavat. •

Lahdenväylä

Säävarauksella!

Sähköntuottajat
vauhdissa Harakan
saarella.

V

altatie Helsingistä Petsamoon sai numeron 4 vuoden 1938
tienumerointijärjestelmässä. Viime sotien alueluovutusten jälkeen
toiseksi päätepisteeksi tuli Utsjoki. Nelostie kulki aluksi Tuusulan kautta,
mutta muutettiin 1960-luvulla Lahden pikatielle, jonka eteläinen
osuus oli valmistunut jo 1955. Valtio aloitti uuden moottoritien
rakentamisen Maailmanpankin lainan avulla Suomen täyttäessä vielä
kehitysmaan määritelmän. Osuus Pihlajamäkeen saakka valmistui
1969 jatkuen Järvenpäähän 1973. Lahteen saakka moottoritie saatiin
1999 ensimmäisenä elinkaarimallilla rahoitettuna tiehankkeena
Suomessa. Sen sijaan Pihlajamäessä odotellaan edelleen pohjoisen
suuntaisia liittymäramppeja.
Liikennemäärä Lahdenväylällä Pihlajamäen kohdalla on nyt 47 000
ajoneuvoa vuorokaudessa, ennuste vuodelle 2020 jopa 78 000 ja
melutasot sen mukaiset. Toisaalta moottoritie vie paljon tilaa ja siksi
kaupunki onkin jo vuodesta 2007 alkaen tutkinut eri vaihtoehtoja
sen muuttamiseksi puistokaduksi. Tämä mahdollistaisi arviolta 1–2
miljoonan kerrosneliömetrin rakentamisen bulevardin varteen.

Viikin yliopistokampus

29

V

iikin historiallinen latokartano on palvellut vuodesta 1931 lähtien
yliopiston opetus- ja tutkimustilana. 1960-luvulla alkoi maa- ja
metsätieteellisen tiedekunnan rakentaminen alueelle. Nyt kampuksella
toimivat sen lisäksi biotieteellinen, eläinlääketieteellinen ja farmasian
tiedekunta, yliopistollinen eläinsairaala, neuvontapuutarha Gardenia,
yrityshautomo Cultivator sekä pyöreä infokeskus Korona kirjastoineen.
Sen kulmalla nököttää virolais–pirkkalalaisen kuvanveistäjän,
professori Villu Jaanisoon 6,5-metrinen kumiveistos Everything is
possible.

Viikin kirjastossa tapahtuu
Perjantaina 12.12. klo 10–14 vietetään Lucianpäivän juhlaa. Koko
Viikin Infokeskuksen yhteisessä tapahtumassa on lauluesityksiä ja
paikalla käsitöiden, jouluherkkujen ja muiden lahjatavaroiden myyjiä.
Viikin kirjaston lukupiirin kokoontumiset ovat keskiviikkoisin 4.2.,
4.3., 8.4. ja 6.5. klo 17–18.30. Lukupiiriin ovat tervetulleita uudet ja
vanhat jäsenet!
Suositussa Novellikoukussa vietetään iltaa käsitöiden ja novellien
parissa. Kevään kokoontumiskerrat ovat keskiviikkoisin 28.1., 25.2.,
25.3. ja 22.4. klo 18–20.
Satutunnit jatkuvat jälleen 4.2. keskiviikkoaamuisin klo 10.00.
Tabletlaitteiden sekä älypuhelinten opastukset jatkuvat helmi-kuusta
alkaen.

Huom! Muutokset mahdollisia!

Elämyksiä, yhteishenkeä, kuntoilua, iloa ja ystäviä!
Liikuntapassilla 20 e/kausi. Passin saa käteisellä joko paikan
päältä vetäjältä tai lähiöasemalta (Liusketie 3, p. 09 3104 1010).
Bocci klo 12.30–13.30 Pihlajamäen

nuorisotalo, 12.1.–27.4.
Tasapainojumppa klo 14.30–15.20
Pihlajamäen kirkko, 12.1.–20.4. (ei
30.3.)
Kuntosähly klo 19–20.30, aikuiset Hgin Uusi yht. koulu, 12.1.–27.4.
(pulpetit siirrettävä salissa 9.–20.3. )

Tiistai (ei 17.2.)

RapakuntoJumppa klo 9.30–10.20
Malmin palloiluhalli, 13.1.-21.4.
RapakuntoTreeni klo 10.30–11.20
Malmin palloiluhalli, 13.1.–21.4.
Kimppakävely klo 10, hidasvauhtinen omatoimiryhmä, Pihlajamäen
nuorisotalolta 13.1. alkaen.
Kuntosali klo 11–12 eläkeläiset,
vaativat laitteet. Latokartanon Liikuntahalli, 13.1.–28.4.
Luistelu klo 15–15.45 alkeet osaaville, yli 12 v. Malmin Jäähalli, 13.1.–28.4.
Opetellaan yhdessä perusluistelutaitoja, kuvioita ja temppuja,
Kuntojumppa klo19–20 Hgin Uusi yht. koulu, 13.1.–28.4. (ei 10.–17.3. /
yo. kirj., pulpetit salissa)
KorisTytöt klo 19–21, monikulttuurinen, nuoret yli 16 v. Ylä-Malmin
pk, 13.1.–28.4. Lisätietoja: Mohamed
Daud p. 040 681 5817.

Keskiviikko (ei 18.2.)

Kroppaa kuntoon klo 8.30–9.20,
eläkeläiset, ym. Pihlajamäen nuta, 7.1.–
22.4.
Veny Vetreäx klo 9.20–9.50, eläkeläiset, ym. Pihlajamäen nuta, 7.1.–22.4.
Kävelylenkit klo 10.30 Pihlajamäen
lähiöasemalta, 4.2.–22.4.
KuntoLentis klo 19–21, aikuiset.
Asukastalo Kunto, 7.1.–22.4.
KuntoJalkis klo 19.30–21, Maahanmuutt. miehet, Stadin ao / Malmi, 7.1.–
22.4. Lisätietoja: Said Aden
p. 0400 857 570.

Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11. www.helmet.fi/viikinkirjasto

Gardenian joulunaikaa

Tekniikan museon
Robottiviikko 25.–30.11. Robotit valtaavat Tekniikan museon,
kun Robottiviikko tuo Tekniikan museoon robottiautoa ja
uutta ja vähän vanhaakin teollisuusrobotiikkaa. Robottiviikon
ohjelma tarjoaa asiantuntijaseminaareja ja koululaisten työpajoja,
mutta näyttely on avoinna kaikille myös viikonloppuna museon
aukioloaikojen mukaisesti. Robottiviikolle on vapaa sisäänpääsy!
www.tekniikanmuseo.fi

Torstai (ei 19.2.)

Kuntosali klo 9–12, eläkeläiset,
helpot laitteet, omatoiminen. Miljan
palvelutalo, 8.1.–23.4.
Kuntosali klo 11–12, eläkeläiset,
vaativat laitteet, omatoiminen. Latokartanon Liikuntahalli, 8.1.–23.4.
KuntoFutis klo 20–21, nuoret ja aikuiset, Pihlajiston ala-aste/L-ovi. 8.1.–
23.4. (ei 2.4.). Lisätietoja: A. Laouari
p. 040 567 7699.

Perjantai (ei 20.2., 3.4.)

Tuolijumppa klo 11–11.30 Pihlaja-

mäen kirkko (alakautta sisään), 9.1.–
24.4.
Jalkapallo klo 17.00–18.30, monikulttuurinen, nuoret ja aikuiset.
Ylä-Malmin peruskoulu, 9.1.–24.4.
Lisätietoja: Ahmednur Mohamed
p. 040 963 1240.
KuntoJalkis klo 19–21, monikulttuurinen, nuoret ja aikuiset. Pukinmäen peruskoulu, 16.1.–24.4. Lisätietoja:
Said Aden p. 0400 857 570.
KuntoFutis klo 19–21 Monikulttuurinen, aikuiset. Stadin ao / Malmi,
9.1.–24.4. Lisätietoja: Bujar
p. 040 525 7255.

Lauantai (ei 21.2., 4.4.)

KuntoFutis klo 18–19.30, monikulttuurinen, nuoret ja aikuiset. Pukinmäen peruskoulu, 17.1.–25.4. (ei
18.4.). Lisätietoja: A. Laouari
p. 040 567 7699.
Lisätietoja:
virka-aikaan maanantai–tiistai,
keskiviikko klo 10–12
Mia p. 09 3107 1452,
050 588 1069,
mia.kuttner@hel.fi
Mia
Küttner

Kävelysauvoja lainataan
Viikin, Pukinmäen ja
Jakomäen kirjastoista.
Kuvat: Mia Küttner

Porojen pakinat 13.12.2014–6.1.2015. Tule tutustumaan
omatoimisesti sisäänpääsymaksun hinnalla.
Joulukukkatyöpaja ma 15.12. klo 17–19.30. Ennakkoilmoittautuminen puh. (09) 3478 400.
Trooppisen puutarhan maustekasvit -yleisöopastus ke 17.12.
klo 13 ja ti 30.12. klo 13
Oranki-polku 27.12.2014–11.1.2015
Karppien ja kilpikonnien ruokintaan lapset pääsevät osallistumaan ma
29.12.2014 ja 5.1.2015 klo 13.
Gardenia suljettu ti-pe 23.-26.12. • 31.12. auki klo 10-15. • www.gardenia-helsinki.fi

Toimittanut Pauli Saloranta / Suomen
Kotikaupunkipolut tmi • Työryhmä
2011 ja 2014 Aune Greggas (ryhmän vetäjä), Aura Kivilaakso, Vesa Koskela, Sampsa
Lommi, Sulo Savolainen, Päivi Seikkula ja
Juha Torikka • Kommentointi Ulla
Artte, Eero Helkkula, Päivi Hellman, Juho
Paukkunen ja Antti Salla • Kiitos
kaikille tietoja antaneille kaupunkilaisille
ja tahoille! • Hanketta ovat tukeneet Helsingin lähiöprojekti ja Suomen
Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto.

3.30–1
ma 12.1., 2 4.00
.3
Pihlajamäe . ja 13.4.
malla. Tule n lähiöasekysele
sinulle sopiv mään
ista
lähiöliikunta
mahdollisu
uksista.

Pihlajamäen ja
Malmin
lähiöliikunta
kevätkausi 2015 7.1.2015 alkaen
Maanantai (ei 16.2., 6.4.)

29

7

Luistimia
retkiluistim,
monoja, su ia,
ja lumikenksia
kiä
lainataan
Pukinmäe
n
kirjastosta
.

Ohjelma ja liikuntapaikkojen osoitteet netissä
www.hel.fi/liv > Liikuntakurssit > Lähiöliikunta > Malmi ja Pihlajamäki
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Kotikaupunkipolut
kutsuvat marraskuussakin
Pihlajamäen lähiölehti vastaa ylipormestari
Jussi Pajusen aloitteeseen ”Me rakastamme
Helsinkiä marraskuussakin” julkaisemalla
päivitetyn kotikaupunkipolun juuri
pimeimmän vuodenajan kynnyksellä.
Loppusyksy on mitä hienointa kävelyretkien aikaa. Kun lehdet ovat pudonneet ja maa jäätyy, näkee kaiken ja liikkuminen
on helppoa. Karussa marrasmaisemassa kulttuurimme saavutukset luovat ympärilleen erityistä lämpöä.
Kuten ylipormestari Pajunen toteaa, omilla kotikulmilla voi
kokea samaan aikaan mahtavat luonnonvoimat ja kaupungin
merkityksen. Raikkaasta ulkoilmasta saa samalla energiaa lyheneviin päiviin.
Kotikaupunkipolku tutustuttaa kulkijansa paikan päällä
kaupunginosan historiaan ja nykyaikaan, luontoon ja kulttuuriin, rakennusperintöön sekä erikoisiin henkilöhahmoihin. Pihlajamäkeen muuttaa vuosittain arviolta 1 100 uutta asukasta,
jotka Pihlajamäki-seura haluaa näin toivottaa tervetulleeksi ainutlaatuiseen kukkulakaupunkiimme. Myös vanhat asukkaat ja
vaikkapa koululaiset voivat oppia uutta kotikaupunkipolulla.
Toimitin Pihlajamäen kotikaupunkipolun karttoineen vuonna
2011 ja päivitin sen 2014 Pihlajamäki-seuran hankkeena, Pihlajamäki-aktiivien muodostaman työryhmän ohjauksessa. Lähtökohtana käytettiin Pihlajamäkeä koskevaa kirjallisuutta sekä asiantuntevien virkamiesten kommentteja. Työtä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto ja Helsingin lähiöprojekti.
Samaan aikaan Savelassa, Pihlajistossa ja Viikinmäessä laaditaan vastaavia kotikaupunkipolkuja.
Pihlajamäen kotikaupunkipolku julkaistaan tulevaisuudessa
myös seuran nettisivulla osoitteessa www.pihlajamaki.info/
kotikaupunkipolku. Jos olet kiinnostunut kehittämään nettiversiota, ota yhteyttä seuran puheenjohtajaan Ulla Artteen ja
ilmoittaudu talkoisiin!
Kotikaupunkipolkujen avulla voi tehdä informoituja

tutustumisretkiä muihinkin Helsingin kaupunginosiin ja
naapurikaupunkeihin. Linkit niihin löytyvät osoitteesta
www.kotikaupunkipolut.fi.

Pauli Saloranta
toimittaja, kaupunkiopas

Lähiöaseman hankkeet
Pihlajamäen lähiöaseman
hankkeet kotilähettiläät ja
kylätalkkarit tarjoavat lähialueiden
ikäihmisille veloituksetta kevyttä
siivous-, kaupassakäynti- ja
ulkoiluapua sekä pienimuotoisia
kodin korjaus- ja asennustöitä.
Kotilähettiläät liikkuvat pareittain
auttamassa lähialueen asukkaita
tarpeen vaatiessa.
Kaupassakäynti- ja ulkoiluavun

lisäksi tehtävillä siivouskäynneillä yleensä
esimerkiksi pyyhitään pölyt, imuroidaan,
pestään lattiat ja wc-tilat sekä viedään
roskat ja tiskataan. Mahdollista on myös
saada pyykinpesuun apua, jos ei itse kykene
käymään pesutuvassa.

Lähiöasema tarjoaa kotikäynneillä tietenkin
myös seuraa päivien ratoksi.
Kotilähettilästoiminnasta voit

katsoa videon, joka julkaistiin Stadi-tv:n
Päätöksen äärellä -ohjelmassa. Klipin löydät
internetistä osoitteesta:
http://stadi.tv/ohjelma/paatoksen-aarellapihlajamaenkotilahetit
Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti

liikuntarajoitteisille, vähävaraisille sekä
kotihoidontuen asiakkaille.
Kysy rohkeasti lisää kotilähettiläiltä,
puh. 09 3104 1011.

Kylätalkkarin apua taas kysytään
monesti esimerkiksi verhojen laittoon,
reikien poraamiseen ynnä muuhun
pikkunikkarointiin. Myös television/
digiboxin/tietokoneen kanssa esiintyvät
ongelmat ratkeavat Lähiöaseman
työntekijöiden avustuksella. Avun lisäksi

Loppuuko lahjoitusleivän jako
vapaaehtoisten puutteessa?
Lähiöasemalla on jaettu lahjoitusleipää keskiviikkoisin vuodesta

2011 lähtien. Toimintaa on ollut organisoimassa Tuula Heuramo,
joka järjestää jakelun viimeistä kertaa 17.12.

4.12. Suljettu
9.12. Suljettu
19.12. Suljemme
klo 12.00
Avaamme jälleen
8.1.2015 klo 10.00

Yhteystiedot

Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3 A, 00710 Helsinki

Avoinna:

ma 10–16, ti–to 9–16, pe 9–15
Cafe Lähiö avoinna
ma 10–15, ti–pe 9–15
Tilavaraukset ja lisätietoa
palveluistamme puh. 09-3104 1010

Aluetyöntekijä

Miia Ali-Yrkkö
puh. 09-3105 8566
miia.ali-yrkko@hel.fi

Pihlajamäen lähiöasema
kiittää asiakkaita
ja yhteistyökumppaneta.
Toivotamme
rauhallista joulua ja
hyvää uutta vuotta!
www.pihlajamaki.info/lahioasema
www.facebook.com/PihlajamaenLahioasema

Käytössäsi on
monipuolisin ohjelmistoin
varustettuja tietokoneita
sekä tietokoneen käytön
opastusta.
•
Kopiointi-, tulostus- ja
faksipalvelu
(osa pientä maksua
vastaan).
•
Asukkaiden käytössä on
ompelukoneita ja saumuri:
ota omat langat mukaan
ja tule ompelemaan.
Tarvittaessa sinua avustaa
ompelija klo 9–13.
•
Musiikkiluokassa on
kosketinsoittimet sekä
kitaroita.
•
Nuoremmalle väelle
leluja, pelejä
sekä Nintendo Wii.
•
Lähiöaseman tiloja
voi varata ilta- ja
viikonloppukäyttöön
esimerkiksi perhejuhliin
tai taloyhtiön kokouksiin.
Kysy
vapaista ajoista ja
tilavuokrista
kahvilan emännältä puh.
09-3104 1010.

– Aluksi vapaaehtoisia oli runsaasti, mutta ilmeisesti
pyyteetön, yhteiseen hyvään tähtäävä toiminta ei juurikaan
enää kiinnosta. Hankalinta on ollut kuljetusten järjestäminen eli
omakustannehintaan autoilevia ihmisiä on ollut vaikea löytää.
Mielenkiinnolla jännitämme jatkuuko ilmaisen leivän jako
lähiöasemalla ensi vuonna. Mahdollista vetäjää ja ajoneuvon
omistavia henkilöitä haetaan, ilmoittautua voi lähiöasemalle.

Tuula Heuramo

Joulunajan
ohjelmaa:

Joulukuun
aukioloajat:

Lähiöaseman
palvelut

VIIKKOOHJELMA
Maanantai

Jälkiviisaat
klo 10–11, keskustelua
ajankohtaisista aiheista.
Verkkopankin
käytön opetusta
klo 12–14
Pihliksen
Lauluryhmä
klo 16.30-18.30 (toistaiseksi
tauolla)

Tiistai

Englannin kielen
keskusteluryhmä
klo 11–12, vetäjänä
Tuula Aiso.
Ruotsin kielen
keskusteluryhmä
klo 13–14, vetäjänä
Tuula Aiso.
Lasten Atk
klo 12–15. Tervetuloa
tekemään myös läksyjä!

Keskiviikko

4.12.
Puurojuhla Malm
illa
9
Yksinäisten jou.1lu2.
juhla kirkolla
10.1
Perinteinen p2u.uro
juhla
Nutalla

Leivänjako
klo 9 alkaen (saantivaraus).
Levyraati
klo 10.30
Askartelukerho
klo 14–15, materiaalimaksu
1e/kerta.
NA-pihlis kokoontuu
klo 17–19

Torstai

Senioreiden
ATK-opastusta
klo 9–12
Karaoke
klo 10.30-12.00
Kirjallisuuspiiri
klo 13–14 joka kuukauden
ensimmäinen torstai.

Perjantai

Bingo
klo 12-13.15
Kuvataidekerho
klo 12–15, ohjaajana
Piia-Lii Toivola.

Seuraa Pihlajamäen kotisivuja www.pihlajamaki.info

Yksilökohtaista
apua
tietokoneiden
käyttöön
Lähiöaseman
ATK-vastaavat
auttavat kaiken
ikäisiä oppimaan
tietokoneiden alkeet
ja opastavat myös
haastavammissa
tehtävissä.

Kaiken siirtyessä
digitaaliseksi moni tuntee
tarvitsevansa apua laitteiden
ja ohjelmien käytössä.
Yksilön arkistenkin
asioiden hoitaminen saattaa
vaatia internetin käytön
osaamista ja siihen sopivia
välineitä.
Lähiöasemalta saat
avustusta arkipäivisin,
oli ongelmanasi sitten
verkkopankin käyttö tai
kuvan editoiminen.
Puhdistamme ja
uudelleen asennamme myös
muutaman vuoden vanhat
kannettavat, tuo siis
koneesi näytille!

