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Pihlajamäen rakentaminen

Helsingin 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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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.

1   Toriaukio
PiHLaJaMäen keskusaukio uudistet-
tiin 2010 ja samalla rakennettiin kier-
toliittymä. Rapakiventien kulmassa oli 
aikaisemmin pitkään opastuspaviljonki 
ja siellä pienoismalli 1960-luvun Pih-
lajamäestä. Mallin oli suunnitellut ark-
kitehti Sulo Savolainen ja rakentanut 
Pentti Aaltonen. Pienoismallin päivit-
ti Jari Jetsonen ja sen mukaan tehtiin 
pronssinen reliefi, jonka Sato-yhtiöt 
pystytti betoniseinäkkeeseen vuon-
na 2002, siirrettiin nykyiselle paikal-
leen 2010.

Aukion reunoilla ovat paraatipaikoilla 
ostoskeskus (1963), nuorisotalo (1992) 
ja terveysasema (1994). Pihlajamäki-
seura on ehdottanut kaupungille auki-
on nimeämistä Pihlajamäen kaavoitta-
jan, arkkitehti Olli Kivisen mukaan.

Kuva: Kari SundvallKuva: Aune Greggas

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  

Jatkuu 
seuraavalla sivulla >

Kohteita 33, 
reitin pituus 5,5 km, 
iso kartta sivulla 5
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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 Pihlajamäen lähiölehti
  c/o Pihlajamäen lähiöasema,  
  Liusketie 3, 00710 HELSINKI 
  pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com
Päätoimittaja  Vesa Koskela, vesa.koskela@pennaacuta.fi, 040 506 5741
Toimittajat  Ulla Artte
Lähiöaseman asiat Jussi Salmisaari, Miia Ali-Yrkkö, Mia Küttner 
Taitto ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
Kustantaja  Koillis-Helsingin Lähitieto
Julkaisija Pihlajamäki-seura ry c/o Pihlajamäen lähiöasema
  Liusketie 3, 00710 HELSINKI 
  pihlajamakiseura@gmail.com
Ilmoitusmyynti Jussi Haapasaari / Koillis-Helsingin Lähitieto, 
  puh. 050 5953 233, jussihaapasaari@lahitieto.fi
Paino  Sanomapaino, Vantaa 2014
 
Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info ja lahitieto.fi
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Luo oma 
kotikaupunkipolkusi

Kun tänä syksynä aloimme päivittää Pihlajamäen kotikaupun-
kipolkua, 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 Pihla-
jamäestä. Ja monet asiat, jotka olisivat vaatineet pitemmän 
selostuksen, ovat jääneet pelkälle maininnalle. Mutta mieles-
täni tämä nyt julkaistava polku on edustava ja hyvä läpileik-
kaus Pihlajamäestä.

Lisäksi tässä lehdessä on täydennyksenä varsinaisen kotikau-
punkipolkutekstin ulkopuolella pikkujuttuina pilkahduksia 
joistakin yhdistyksistä, yrityksistä, ihmisistä, asioista ja pai-
koista, jotka ovat kotikaupunkipolun varrella tai jäävät sen 
ulkopuolelle.

Silloin kun tehtiin Pihlajamäen kotikaupunkipolun ensim-
mäistä versiota, joka julkaistiin supistettuna vuonna 2011 Pih-
lajamäen lähiölehden liitteenä, aloin mielessäni luoda omaa 
varjokotikaupunkipolkua tai vaihtoehtopolkua. On selvää, 
että nyt laadittu Pihlajamäen kotikaupunkipolku ei voi kul-
kea joka paikassa Pihlajamäkeä. On ollut pakko luoda kartalle 
yksi sellainen reitti, jota pitkin voi kulkea.

Kovin moni henkilö ei ole mahtunut kulkemaan nyt jul-
kaistavalle Kotikaupunkipolulle. Yksi omalla polullani kulke-
vista henkilöistä on Helkkulan Eero, joka on ollut 50 vuotta 
sitten perustamassa niin Pihlajamäki-seuraa kuin Pihlajamä-
en Leijoniakin. Edelleen Eero tulee usein vastaani kävellessä-
ni Pihlajamäessä.

Haastan jokaisen lehden lukijan vaikka pätkissä lukemaan 
ohessa olevan Pihlajamäen kotikaupunkipolun tekstin ja vaik-
ka 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 mie-
lelläni julkaisen niitä myös lehdessä.

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden 

päätoimittaja

2   Ostoskeskus
VaLMiSTUi 1963, suunnittelijat Kai-
ja ja Heikki Siren. Laajennusosa 1970 
Eino Tuompo. Paikalla oli aikaisemmin 
Ahlbergin kauppapuutarhan kasvihuo-
neita.

Pihlajamäen ostari on yksi Helsingin 
hienoimpia aikakautensa edustajia. Sen 
vaakasuoria linjoja korostavat suuret ik-
kunapinnat, joista liikkeiden houkutuk-
set näkyivät suoraan kadulle. Tasakaton 
leveä otsalista oli alun perin kuparipel-
tiä. Rakennus suorastaan ”kimalsi kil-
paa ympäröivien punagraniittikallioiden 
kanssa”. Jalankulkualue oli päällystetty 
vaaleilla betonilaatoilla, joille kontras-
tiksi jätettiin kulmaan luonnontilainen 
kalliokumpare mäntyineen. Parkkipaikat 
olivat pienen kunnioittavan etäisyyden 
päässä rakennuksesta.

Palveluvalikoimaan kuului parhaim-
millaan kolme ruokakauppaa, pos-
ti, kolme pankkia, kaksi parturia, kak-
si vaatekauppaa, kukkakauppa, kenkä-
kauppa, kirjakauppa, apteekki ja baa-
ri. Myös metroasemaa otaksuttiin tar-
vittavan piankin. Sittemmin ostovoima 
on valunut lähistön suurmarketteihin, 
mutta Pihlajamäen ostoskeskus puo-
lustaa edelleen paikkaansa lähipalve-
luiden tarjoajana.

Ostarin vanha osa on asemakaaval-
la suojeltu ja se tulee palauttaa alkupe-
räiseen asuun kuparipeltiä myöten. Uu-
den osan paikalle on noin 10 vuoden 
ajan ehdoteltu kaupungin puolelta täy-
dennysrakentamista, joka edistäisi myös 
ostarin liiketoimintaa.

3   Graniittitien ja
Liusketien väestön-
suojat
SaTOn ja Hakan puolella on kummal-
lakin oma suuri kallioväestönsuoja eri-
laisia poikkeusolojen tilanteita varten. 
Ne on rakennettu vuonna 1970 lähim-
pien taloyhtiöiden kustannuksella, suo-
japaikkoja löytyy yhteensä 4 470. Ne on 
varattu näiden yhtiöiden asukkaille, hei-
dän vierailleen sekä läheisten työpaik-
kojen henkilöstölle. Normaaliaikana 
luolat on vuokrattu yksityisille yrityksil-
le varastokäyttöön ja ne on voitava pa-
lauttaa suojavalmiuteen tarvittaessa 72 
tunnissa. Lisäksi Pihlajamäessä on talo-
kohtaisia väestönsuojia.

4   Saton tornitalot
VaLMiSTUiVaT 1963–65, suunnitte-
lija Lauri Silvennoinen. Pihlajamäen 
tunnetut maamerkit kohoavat kallioil-
la kuin suuret veistokset kahtena viiden 
talon ryhmänä, muodostaen vastapa-
rin pitkille matalille lamellitaloille. Var-
joisilla koillisenpuoleisilla seinillä on ai-
noastaan keittiöiden ja porrashuonei-
den ikkunat. Kaikki muut tilat avautu-
vat kohti aurinkoa ja Helsingin kanta-
kaupunkia tarjoten asukkailleen laajat 
näköalat. Samalla ne itse näkyvät kauas 
halliten Vanhankaupunginlahden suur-
maisemaa.

Tornien ulkoseinät eivät kestäneet 
tuulisen paikan sääoloja ja niitä joudut-
tiin lisäeristämään jo 1970-luvulla. Le-
vytysratkaisu kuitenkin muutti alun pe-
rin sileäpintaisia julkisivuja ja nyt edes-
sä onkin suojelukaavan myötä pohdinta, 
miten palauttaa ne alkuperäiseen tyyliin 
nykyajan normit huomioiden.

5   Kiillepuisto
RänSiSTynyT puisto kunnostettiin 
2005 kaupungin toimesta, leikkiväli-
neet uusittiin ja kallioiden päälle raken-

Pihlajamäen osa-alueet 

Pihlajamäen 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 lämpö-
keskukset 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

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

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

Kesän alkuun sijoittuva Pihlajamäki goes Blues kokoaa runsaasti kuulijoi-
ta eri puolilta Helsinkiä ja kauempaakin.
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nettiin puisia terasseja mänty-
jen suojaan. Puiston eri osia yh-
distävä suurikokoinen laatoitus 
ja oranssit penkit kunnioittavat 
1960-luvun henkeä. Keskipistee-
nä on vuonna 1968 valmistunut 
tyylikäs kuusikulmainen kahluu-
allas. Sen suunnitteli Auli Hieta-

Pihlajamäen arkkitehtuuri

Pihlajamäen 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.

kangas-Koch kaupungin puisto-
osastolla osana silloisen Kinttu-
polun kentän ja Vuolukivenpuis-
ton kokonaissuunnitelmaa.

Kiillepuistossa järjestetään 
vuosittain kesäkuussa maksu-
ton Pihlajamäki goes Blues -ta-
pahtuma.

6   Saton 
lamellitalot
VaLMiSTUiVaT 1963–64, suun-
nittelija Lauri Silvennoinen. Ma-
talat lamellitalot eli usean rapun 
kerrostalot muodostavat lähes 
yhtenäisen muurin vastakoh-
tana kahdelle tornitalojen ryh-
mälle. Lamellien korkeus määri-
teltiin alun perin puiden latvojen 
tasalle, jonka vain tornit ylittävät. 
Nauhaikkunat ja eleettömät jul-
kisivut korostavat asetelmaa en-
tisestään. Sisäänvedetty tumma 
sokkeli saa rakennukset ikään 
kuin leijumaan maan yläpuolella.

Pihasuunnitteluun ei kiinni-
tetty alun perin juurikaan huo-
miota, sillä ajateltiin metsän riit-
tävän viherympäristöksi. Parkki-

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

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

Kuvat: Aune Greggas

Jatkuu 
seuraavalla sivulla >

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. 

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

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

Joulurauhaa!

paikat on jossain vaiheessa tuo-
tu aivan talojen kylkeen. Nyky-
ajan esteettömyysvaatimusten 
myötä Vuolukiventie 11:ssä ja 
Kiillekuja 3:ssa on vuonna 2002 
rakennettu rungon ulkopuolelle 
uudet porrastornit hissien asen-
tamisen yhteydessä. Tämä on ol-
lut mahdollista vielä aikana en-
nen nykyistä suojelukaavaa, sillä 
ulokkeet muuttavat silmin näh-
den nauhajulkisivujen pelkistet-
tyä ilmettä.

7   Sorsalampi
VUOLUKiVenPUiSTOSSa on 
pienessä notkelmassa metsä-
lampi, jossa sorsat viihtyvät. 
Kaupunki on ehostanut aluet-
ta eri vuosikymmenillä istutuk-
sin ja kiveämällä lammen reu-
nan. Alkuperäisessä suunnitel-

massa lammen poikki johti kivi-
paasista muodostuva polku ja-
panilaisen puutarhan hengessä. 
Lammen takana kohoavalla kal-
liolla on lähes erämainen tunnel-
ma. Eteläpuolisessa notkelmassa 
on pieni rapakivilohkare.

Sorsalampi on entinen Mus-
tasuo. Perimätiedon mukaan si-
tä käytettiin hevosten juotto-
paikkana, kun venäläiset raken-
nuttivat Helsingin maalinnoitus-
ta vuosina 1915–17.

8   Raunio
PaRiKyMMenTä erikokoista, 
sammaloitunutta betonijalustaa, 
joiden käyttötarkoitus tuntema-
ton. Kaupunginmuseon asian-
tuntijoiden mukaan arvoituk-
selliset jalustat eivät ilmeisesti 
liity ensimmäisen maailmanso-

dan aikaiseen Helsingin maa-
linnoitukseen eivätkä myöskään 
toisen maailmansodan aikai-
seen Helsingin ilmapuolustuk-
seen. Mahdolliset vinkit raken-
nelman alkuperästä voi lähet-
tää kaupunginmuseoon arkeo-
logi Markku Heikkiselle.

9   HUyK
PiHLaJaMäen oppikouluyh-
distys perustettiin heti 1962 
valmistelemaan oman oppikou-
lun rakentamista. Samoihin ai-
koihin uutta paikkaa etsi Helsin-
gin Uusi yhteiskoulu, joka oli toi-
minut Kruununhaassa vuodesta 
1899 lähtien. Nämä kaksi löysi-
vät toisensa ja niin HUYK muutti 

UUSI
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Mikään ei ole pysyvää
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Puheenjohtajan
palsta

eLäMMe kaikki isojen ja vähän pienempien muutosten keskel-
lä. 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 kaiken-
laista edessämme. 

Rakentamisrintamalla tapahtuu. Johtokiventien alkuun on 
rakenteilla uusia asuntoja, itse asiassa niistä tulee varsin jännän 
näköisiä kämppiä. Ja koko talosta tulee huomiota herättävän mie-
lenkiintoinen. Ostarille on suunnitteilla isoja muutoksia ja lisä-
rakentamista. ”Uusi puoli” on aikaa myöten mahdollisesti me-
nossa kokonaan uusiksi. 

Ja vaikka Malmin lentokentästä kerrotaan jatkuvasti eri me-
dioissa, niin kyllä se tulee koskettamaan myös meitä pihlisläisiä, 
ainakin siten, että läpiajoliikenne lisääntyy valtavasti, jos asun-
tojen rakentamishanke toteutuu.

LäHiöaSeMan kehittäminen on yhä kesken. Kaupungin sosiaali- 
ja terveysviraston ylläpitämien kymmenen asukastalon kohtalo on 
edelleen auki. Odotamme, mitä kaupungin virkamiehet päättävät 
ja toivomme, että Lähiöasema saisi jatkaa loistavaa työtään sa-
malla toimintamallilla kuin ennenkin. Joka tapauksessa tulemme 
kuuntelemaan tarkalla korvalla, mitä tuleva vuosi tuo tullessaan. 

Taloudellisesti vaikeat ajat näkyvät väistämättä ihmisten arjes-
sa. Silloin tarvitaan entistä enemmän välittämistä ja toinen tois-
temme huomioimista. Autetaan kaveria, kun hän tarvitsee apua. 

MiKään maailmassa ei ole pysyvää kuin muutos. Siihen on vaan 
totuttava, halusi tai ei. Kun asioihin edes yrittää suhtautua posi-
tiivisesti, 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. 

Ulla Artte
Pihlajamäki-seuran  

puheenjohtaja
ulla.artte@welho.com

044 722 8236

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

MOReeniTieLLe on esitetty tont-
tiin 38017 liitettäväksi suurta osaa 
ostoskeskusalueen autopaikoitus-
alueesta. Näin ei voi tehdä. Auto-
paikka-alue on jo nyt pieni ja se toi-
mii ostoskeskuksen lisäksi myös kir-
kon autopaikka-alueena. Kirkollis-
ten juhlapyhien aikana paikat eivät 
edes riitä. Ostoskeskuksen suojellun 
osan vieressä on vain muutama au-
topaikka, koska tavaran toimitus liik-
keisiin vaatii Moreenitien alkupääs-
sä autoista vapaan tilan. Pihlajamä-
ki-seura huomautti kyseisestä asias-
ta jo edellisessä, aluetta koskevassa 
lausunnossaan. Ostoskeskuksen län-

sipuolella on toinen autopaikka-alue, 
joka on pieni ja sitä käyttävät myös 
terveyskeskuksen asiakkaat.

aSeMaKaaVan muutoksen lisäksi 
suunnitelmaan oli liitetty havainne-
kuvia tulevista rakennuksista. Alue 
on arkkitehtonisesti herkkä ja siinä 
on otettava huomioon alkuperäisen 
suojellun asemakaavan periaatteet 
maanpinnan muotojen korostami-
sesta ”Korkeille kallioille korkeat ra-
kennukset, laaksoihin matalat (os-
toskeskus)”. Talojen korkeus ei mis-
sään tapauksessa saa ylittää neljää 
kerrosta, mieluummin alle sen.

kan rakentamia. Ne poikkeavat aikai-
semmista mm. ulkoparvekkein. Rapa-
kivenkujan päässä on solun lähimyy-
mälä, jossa ruokakauppa lopetti vasta 
1990-luvun lamassa. Läpiajoliikennet-
tä kehätielle suuntautuu Pihlajamäen 
halki tätä kautta.

12   Hiidenkirnut 
HeLSinGin suurimmat hiidenkirnut 
ovat samalla Suomen vanhimmat, ajal-
ta ennen viimeisintä Etelä-Suomen jää-
tiköitymiskautta, ikää vähintään 30 000 
vuotta. Kirnujen jauhautuminen on kes-
tänyt arviolta 100 vuotta. Vesivirtauk-
sen pyörittämät jauhinkivet ovat siis-
tisti esillä reikien vieressä. Niistä suurin 
painaa noin 6 tonnia. 

Isomman hiidenkirnun löysi 1993 Su-
lo Savolainen, Pihlajamäkeä 1960-lu-
vulla suunnitellut arkkitehti. Savolai-
nen oli vaimonsa kanssa kävelylenkil-
lä juuri ennen kuin kirnu olisi räjäytetty 
Rapakiventien kevyenliikenteen väylän 
rakentamisen yhteydessä. Tietä siirret-
tiin, ja kun väylää sitten oltiin taas rä-
jäyttämässä 1994, Savolainen löysi vie-
lä toisenkin kirnun ensimmäisen vieres-
tä. Molemmat hiidenkirnut rauhoitet-
tiin 1995.

Katselutasanteet rakennettiin 2008, 
jolloin kirnut myös nimettiin Pihlaja-
mäki-seuran järjestämän nimikilpailun 
tuloksena. Aarnipata on kirnuista suu-
rempi: halkaisija on 6,9 metriä ja syvyys 
8,45 m. Rauninmaljan halkaisija on 1,6 
metriä ja syvyys 3,2 m.

Pihlajamäessä on useita hiidenkirnu-
ja. Onpa erään taloyhtiön pihassa eri-
koinen vaakasuora hiidenuunikin. Kan-
sanperinteessä kalliokuopat kuten myös 
suuret siirtolohkareet ja kivikasat ovat 
hiisien tekosia.

13   aarnikanmäki
aaRniKanMäen nimen taustalla lie-
nee vanha muinaisruotsalainen henki-
lönnimi Arn. Aarnikka on ollut yleinen 
sukunimi 1400- ja 1500-luvulla Sa-
takunnassa ja Hämeessä ja kulkeutu-
nut ehkä sitä kautta tännekin. Kiviai-
nes puolestaan on peräisin 1800–1900 
miljoonan vuoden takaa svekofennises-
tä vuorijonopoimutuksesta. Parhaim-
millaan muutaman kilometrin korkui-
set vuoret ovat aikojen saatossa kadon-
neet rapautumisen ja useiden jääkausi-
en kuluttamina.

Viime jääkauden jälkeen kallion laki 
nousi esiin luotona Ancylusjärven saa-
ristossa noin 10 000 vuotta sitten maan-
kuoren oietessa viime jääkauden jäljiltä. 
Nyt Pihlajamäen korkein maastonkoh-
ta kohoaa jo lähes 46 metriin merenpin-
nan yläpuolelle. Ylhäältä aukeaa hieno 
näköala luoteeseen Vantaanjoen laak-
soon. Täällä lienee ollut tähystyspaikka 
Hattujen sodan lopulla elokuussa 1742, 
kun Venäjän armeija eteni Helsinkiin 
ruotsalaisten perääntyessä taisteluitta. 
Ensimmäisessä maailmansodassa puo-
lestaan Venäjä linnoitti mäen saksalais-
ten uhkaa vastaan.

Aarnikanmäessä pesii useita pistiäis-
lajeja, erityisesti pajukkomaamehiläinen 
ja hohtomaamehiläinen sekä kivikkoki-
malainen.

Kallioilla ajettiin 1950-luvulla moto-
crossia ja tasaisella laella oli sotainva-
lidien ylläpitämä tanssilava. Koillisrin-
teeseen rakennettiin 1951 hyppyrimäki, 
jonka nokka ja alamäen kivinen kumpu 
sekä ylämäen perustukset erottuvat vie-
lä maastossa. Hyppääjät tulivat junalla 
Pukinmäen aseman kautta. Perimätie-
don mukaan mäkiennätys on 23 metriä. 
Ylämäki palveli loppuaikoina lintutorni-
na, purettiin 1989.

Pihlajamäen merkittävin luontokoh-
de on sieltä löydetyt hiidenkirnut 
Aarnipata ja Rauninmalja ovat 
rinteessä lähellä kouluja ja Rapaki-
venkuja 1:n vieressä. AG 12

Kuva: Aune Greggas

aarnikanmäen pistiäiset 13

Juho Paukkusen tekstistä 

aarnikanmäen lounaisrinne on loppu-
keväisin 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. 

Keväisin runsain laji on väriltään harmaan-
musta pajukkomaamehiläinen, joka kerää 
siitepölyä yksinomaan pajun kukista. Sen 
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.

Pajukkomaamehiläinen 
naaras, joka on viemässä 
takajaloissa siitepölyä 
pesään. JP

Jatkuu 
edelliseltä sivulta >

Pihlajamäkeen. Koulurakennus valmis-
tui 1967, suunnittelijana Osmo Sipari. 
Sen erikoisuutena on tähtitorni. Lisära-
kennus valmistui 1988 ja osat yhdistä-
vä lasikäytävä 2006 kuvituksenaan itse 
koulun perustaja Lucina Hagman, jonka 
mukaan on nimetty myös viereinen kuja 
ja Savelaan johtava kävelytie.

Kunnallista koulua korvaavana yksi-
tyiskouluna toimivan Uuden yhteiskou-
lun lukiossa aloitti kirjallisuuslinja 1999 
ja kuvataidelinja 2009. Yläasteella on 
mahdollista painottaa englantia tai ku-
vataiteita. Oppilaita näissä on yhteen-
sä noin 500.

Vieressä on liikuntahalli, joka kouluai-
koina palvelee koulua ja muulloin urhei-
luseuroja. Kesällä tila on avoin ja talvel-
la paikalla on ylipainehalli. Jalkapallo-
kentällä harjoittelevat PK-35:n juniorit. 
Seuran perinteet alkavat Viipurista vuo-
delta 1935. Seura on vuokrannut ken-
tän kaupungilta 10 vuodeksi ja hankki-
nut tekonurmen 2012.

10   
ala-asteen koulu
VaLMiSTUi kansakouluksi 1965, suun-
nittelija Lauri Silvennoinen. Erittäin 
puhdaslinjainen, laatikkomainen raken-
nus kätkee suojaansa kaksi suurta sisä-
pihaa. Auli Hietakangas-Koch teki kor-
keatasoisen pihasuunnitelman, jota ei 
aivan sellaisenaan ole toteutettu.

Ennen Pihlajamäen kansakoulua lä-
himmät koulut olivat Pukinmäessä ja 
Malmilla. Nyt suurin osa Pihlajamäen 
lapsista käy koulua täällä ja osa Pihla-
jistossa, Viikissäkin. Pihlajamäen ala-
asteella oli oppilaita viime lukukaudel-
la 318. Koulun teemana on monimuo-
toinen oppiminen ei vain pulpetin ää-
rellä, vaan myös retkeillen, liikkuen, lau-
laen, leikkien ja monella muulla tavalla. 
Juhlasali on Pihlajamäen suurin yleisöti-
laisuuksien pitämiseen soveltuva paikka.

11   Rapakiven-
tien alue
aLUe On vanhaa kulttuurimaisemaa 
historiallisen peltoaukean reunalla. Sen 
halki kulki 1920-luvulta alkaen Box-
backan kartanolle johtava kärrytie, joka 
palvelee nyt ulkoilutienä. Rapakivenku-
ja 3:n ja 5:n yhteisellä sisäpihalla kas-
vaa syreeneitä ja muita vanhoja piha-
piirin lajeja.

Pihlajamäen pohjoisin solu raken-
nettiin vuosina 1964–65. Ensimmäisis-
sä luonnoksissa tänne kaavailtiin rivi-
taloja. Rapakivenkuja 1 ja 2 ovat Lau-
ri Silvennoisen suunnittelemia ja Saton 
rakentamia samaan tyyliin kuin ylhääl-
lä kalliolla. Rapakivenkuja 3, 4 ja 5 ovat 
Esko Korhosen suunnittelemia ja Ha-

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

Pöytälätkän SM-kisat 
jälleen HUYK:lla

Kuva: Vesa Koskela

Kuva: Vesa Koskela
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14   Helsingin maa-
linnoituksen tuki-
kohta X (10)

RaKenTaMinen aloitettu 1915. Tuki-
kohta käsittää nykyisen Pihlajamäen yh-
distyen saumattomasti tukikohtaan XI 
Pukinmäessä. Parhaiten säilyneet osat 
ovat Aarnikanmäessä sisältäen kalli-
oon louhittua ja maahan kaivettua yh-
dys- ja taisteluhautaa, betonista valet-
tuja avoimia ja katettuja tulipesäkkei-
tä sekä suojahuoneita. Katetut raken-
teet on sittemmin räjäytetty. Aarnikan-
mäen koillisrinteessä yhdyshaudassa on 
hyvässä suojassa mielenkiintoinen graf-
fitigalleria.

Tukikohtaan on kuulunut neljän 229 
mm:n mörssärin patteri nykyisen Rapa-
kiventien ja Vuolukiventien risteyksen 
vaiheilla. Toinen tykkipatteri oli nykyisen 
Johtokiventie 10–12:n paikalla. Aarni-
kanmäen etelärinteessä on ruutivaras-
tona toiminut luola, joka on myöhem-
min 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 lisää-
vät pieni niitty sekä maahan jätetyt la-
hopuut, joiden ansiosta mm. tikat viih-
tyvät siellä. Tällainen ympäristö sopii 
myös öisin liikkuvalle mäyrälle, jollai-
nen on nähty metsikössä ainakin vuon-
na 2012. Keväällä valkovuokot kukkivat 
runsaina ja tuomien kätköistä kuuluu 
mustapääkertun laulu.

Ulkoilutie on vanha Boxbackan hu-
vilayhdyskunnan tie, sittemmin ”maa-
ilman kaunein koulutie” Pihlajamäen 
lapsille.

16   Kehä i
VaLMiSTUi 1980, pituus 24,2 km Kei-
laniemestä Itäkeskukseen. Pihlajamä-
en osuus rakennettiin jo 1969. Kehä I on 
Suomen vilkkain tie. Arkisin sitä käyt-
tää tällä kohtaa noin 59 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa ja määrän ennakoidaan 
kasvavan reippaasti vuoteen 2020 men-
nessä. Samalla Kehä I on pääkaupunki-
seudun työmatkaliikenteen pahin pul-
lonkaula ja toisaalta meluntorjunta tien 
varsilla on puutteellista. Väylän kehittä-
miseksi onkin suunniteltu 10 eri hanket-
ta Helsingissä ja Espoossa.

17   Säilän talon 
paikka
ennen Pihlajamäen rakentamista ny-
kyisen Marmoritien vaiheilla oli pieni 
yhdyskunta, jonka korkeimmalla pai-
kalla oli vuonna 1922 rakennettu Säilän 
talo. Sen asukas Maunu ”Make” Säi-
lä (1915–96) ehdotti uuden asuinalu-
een nimeksi Pihlajamäkeä ja teki myös 
aloitteen Pihlajamäki-seuran perusta-
miseksi. Hän muutti vaimonsa Annikin 
kanssa 1963 Graniittitien ensimmäisiin 
tornitaloihin. Maunu Säilän syntymäs-
tä tulee kuluneeksi 100 vuotta 2.1.2015.

Sittemmin 1970-luvun lopulla Säi-
län talosta tuli yksi ensimmäisiä helsin-
kiläisiä nuorten talonvaltauskohteita. 
1980–90-luvuilla talossa majaili eko-
yhteisö Aarnikan Arkki, joka oli monien 
vaihtoehtoliikkeiden kotipesä. Monista 
Arkin asukeista tuli sittemmin merkittä-
viä vaikuttajia taiteen ja tieteen aloilla. 
Lopulta rakennus purettiin 2003 ja osa 
sen hirsistä käytettiin Ritva Harlen yh-
teisötaideteoksessa Aarnivalkea, joka 
muodostuu penkeistä, keinusta, muu-

Helsingin maalinnoitus 14

Venäläiset 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

Tunnettuja 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.

Pihlajamäen nimen alkuperä 17

Ulla Welinin tekstistä

aarnikanmäki 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.

reista ja nuotiopaikasta. Osa hirsistä kul-
jetettiin Pikkukosken uimarannalle, jos-
sa niistä rakennettiin sauna.

18   Viipurin 
rapakivilohkareet
PiHLaJaMäeSSä on lukuisia siirtoloh-
kareita puistoissa ja talojen pihoilla. Ne 
ovat tulleet paikalle noin 10 000 vuotta 
sitten viime jääkauden jälkeisessä sula-
misvedessä kelluneiden jäävuorten mu-
kana.

Kun siirtolohkareen pinnassa erot-
tuu pieniä muutaman sentin kokoisia 
pyöreitä kuvioita, tietää että kiviaines 
on Viipurin rapakiveä, jolla ikää 1600 
miljoonaa vuotta. Maailman tunnetus-
ta rapakivestä suurin osa on Suomessa. 
Siksi kivilajin nimenä eri kielissä on sa-
ma sana (the rapakivi, der Rapakiwi).

Vieressä Maasälvän leikkipuisto, jos-
sa on ollut leikkikenttä ja puistotäti jo 
vuodesta 1962.

19  Hakan alue
VaLMiSTUi 1962–64, suunnittelijat Es-
ko Korhonen ja Sulo Savolainen. Maa-
sälväntie 14 ja 16 olivat modernin Pihla-
jamäen ensimmäiset kerrostalot.

Perusratkaisuna Hakalla oli keskittää 
pienet asunnot korkeisiin torneihin ja 
suuret perheasunnot mataliin U:n muo-
toisiin lamellitaloihin. Nämä sijoiteltiin 
maastoon huolellisesti, välttäen kalli-
on louhimista ja säästäen myös puus-
toa rakennusvaiheessa tarkasti. Maa-
sälväntie 5–9:ssä jopa rakennus itse-
kin noudattaa maaston muotoja rikko-
en näin muualla vallitsevat suorat linjat.

Karut kalliometsät suojaisilla keskipi-
hoilla ovat kuin japanilaisia puutarhoja 
ja autottomina turvallisia leikkipaikkoja 
lapsille. Keskuspihojen ja talojen väliin 
laati istutussuunnitelmat Maj-Lis Ro-
senbröijer, mutta suunnitelmia ei sel-
laisinaan toteutettu. Pihan puolen julki-
sivuissa käytettiin yksityiskohdissa män-

tyjen väriä toistavaa punaista, oranssia 
ja ruskeaa väriä.

Asuntopohjiin kehiteltiin myös uu-
distuksia, mm. liukuovella kahteen 
osaan jaettava makuuhuone sekä sälei-
köllä suojattu tuuletusparveke. Käytän-
nöllisiä yksityiskohtia olivat metrin kor-
keuteen lasketut valokatkaisijat, joista 
tuli sittemmin valtakunnallinen normi, 
sekä parvekkeiden kaiteissa lapsille tar-
koitetut kurkistusluukut!

Maasälväntien tornitalojen julki-
sivuissa eteläsivua lukuun ottamatta 
käytettiin tummia sävyjä, koska niil-
lä arveltiin olevan rakennuksia pienen-
tävä visuaalinen vaikutus. Eteläsivun 
erikoisen ikkunaruudukon mahdollis-
tamiseksi ranskalaisten parvekkeiden 
kaiteet tehtiin läpinäkyvästä muovista, 
jonka yläreuna vielä jäykistettiin taivut-
tamalla se kaarelle: näin vältettiin valoa 
rajoittavan metallitangon käyttö.

20  Pihlajamäen 
kirkko
VaLMiSTUi 1976, suunnittelija Esko 
Korhonen. Betoninen ja punatiilinen 
kirkko poikkeaa ilmeeltään Pihlajamä-
en muusta rakennuskannasta. Se to-
teutettiin aikanaan säästöbudjetilla ja 
paikkakin vaihtui kalliorinteellä aiottua 
alemmas, pois kaupungin vuokratalo-
jen tieltä. Kirkkosaliin mahtuu 250 hen-
keä ja siihen avautuvaan seurakuntasa-
liin toiset 250. Alttariseinälle tuo valoa 
suuri kattoikkuna. Alttarilla on kuvan-
veistäjä Tapio Junnon puureliefi Kris-
tuksen kärsimys.

Malmin seurakunta itsenäistyi 1955. 
Se on jäsenmäärältään Helsingin suurin 
ja Suomen toiseksi suurin, vaikka alu-
een asukkaista vain 66 % kuuluu kirk-
koon. Seurakunnalla on kuusi kirkkoa, 
joista uusin Viikissä.

Jatkuu 
seuraavalla sivulla >
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• 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! 
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.

MLL Pihlajamäen kevät

Kuva: MLL Pihlajamäki

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.

Kuva: Vesa Koskela

21  Lähiöasema
PiHLaJaMäen lähiöasema perustet-
tiin Helsingin lähiöprojektin tukikoh-
daksi vuonna 2000. Nyt se on yksi so-
siaali- ja terveysviraston hallinnoimista 
matalan kynnyksen asukastaloista tär-
keänä tehtävänään syrjäytymisen ehkäi-
sy. Lähiöasemalla on asukkaiden käytös-
sä tietokoneita sekä kaksi ompelukonet-
ta ja saumuri. Asemalla toimii sosiaalivi-
raston aluetyöntekijä, siellä käy liikun-
taviraston lähiöliikuttaja ja järjestetään 
Kalliolan setlementin kursseja. Kävijöitä 
on ollut keskimäärin 1 200 kuukaudessa, 
josta iltatoiminnan osuus 1/3.

Vuonna 2014 valmisteltiin asukasta-
lojen luovuttamista kaupungilta paikal-
listen järjestöjen operoitaviksi. Asia on 
edelleen kesken mm. Pihlajamäki-seu-
ran kannattaessa vakiintunutta toimin-
tamallia.

22   Marmoritie 
MaRMORiTien eteläpuolen rivita-
lot rakennettiin 1982 ja niiden keskelle 
päiväkoti 1988. Pohjoispuolella on edus-
tava valikoima asuintaloja 1950-luvulta 
2000-luvulle.

23   Liusketien 
hitas-kortteli
VaLMiSTUi 1987, suunnittelija Veli-
Pekka Tuominen. Hauskaa 1980-luvun 
arkkitehtuuria, jossa tehdään reipas ir-
tiotto harmaaksi koetusta 1970-luku-
laisesta estetiikasta. Nousukaudella lei-
kiteltiin väreillä ja perinteisillä muodoil-
la. Huomaa harjakatoilla valesavupiiput, 
joita vielä rakennusten päätyjen värija-
ko korostaa. Alimmista kerroksista pää-
see suoraan asuntopihoille. Yhtenäinen 
kolmikerroksinen osa suojaa liikenne-
melulta.

Hitas-järjestelmä syntyi 1978 Helsin-
gin kaupungin halutessa tarjota asuk-
kailleen markkinahintoja edullisempia 
omistusasuntoja. Hinta- ja laatusään-
tely jatkuu kohteen valmistumisen jäl-
keenkin. Järjestelmä on ollut koko histo-
riansa ajan kovan keskustelun kohteena.

24  Liuskekuja 1
VaLMiSTUi 1985, suunnittelija Saka-
ri Laitinen, rakentajana Haka. Aikakau-
tensa rakennustyylin hyvä edustaja. Pie-
nelle kallioiselle tontille on tarkoin so-
vitettu 79 asuntoa ja päiväkoti. Porras-
tukset keventävät rakennusmassaa ja 
parvekkeiden vaihteleva sijoittelu elä-
vöittää vaikutelmaa. Lähes kantakau-
punkimainen suljettu sisäpiha on suojai-
sa. Erityyppisten asuntojen sijoittelu vie-
rekkäin tähtää myös asukkaiden kanssa-
käymisen ja yhteishengen lisäämiseen.

25  Malmin 
hautausmaa 
ViHiTTiin käyttöön työläishautausmaa-
na 1894 entisellä tsaarin sotaväen har-
joitus- ja leiripaikalla. Vainajat kuljetet-
tiin hautausmaalle rautateitse Malmin 
kautta vuoteen 1954 saakka. Suomen 
suurimman hautausmaan pinta-ala on 
nyt 65 hehtaaria, josta hautakorttelei-
ta 54 ha. Hautoja noin 50  000, joihin on 
tähän mennessä haudattu noin 200  000 
vainajaa. Kappelirakennus valmistui 
1923, suunnittelija Selim A. Lindqvist. 
Uusi krematorio valmistui 2007.

Johtokivenpolun portaiden rakentamisen oli tarkoitus katkaista polku 
(kuten liikennemerkistäkin voi päätellä), mutta monien valitusten 
johdosta työmaan viereen tehtiin väliaikainen polku. Uudet portaat on 
tarkoitus saada käyttöön ennen roudan tuloa. VK 4

rakennetaan. Talon läpi kulkee kävelytie 
ostarin suuntaan.

Johtokiventie 1:n tontilla on jyrkässä 
rinteessä pieni hiidenkirnu sekä toinen 
puoliksi haljennut kirnu.

29  Porraskalliot
SUURin korkeus 43 metriä meren pin-
nasta. Laakealla lakialueella on pieni suo, 
jolla viihtyvät suopursu, lakka ja rahka-
sammalet. 2000-luvun alun kuumat 
ja kuivat kesät veivät suuren osan kui-
vempien reunojen männyistä. Vielä löy-
tyy valko- ja harmaaporonjäkälää, oka-
torvijäkälää ja silotorvijäkälää. Harmaa-
hapsista kalliotierasammalta on paikoin 
suurina mättäinä. Myös ketokukkia ja 
niiden myötä perhosia nähdään karuil-
la kallioilla.

Lounaiselta jyrkänteeltä aukeaa yk-
si Helsingin hienoimmista näköaloista. 
Alapuolella kohisee Lahdenväylä. Luo-
teisreunan näkymä Saton alueelle on 
ikuistettu moneen valokuvaan ja mm. 
Pihlajamäen kaupunginosaviiriin, jonka 
on suunnitellut Annika Leipäjoki.

Porraskallioiden vanhempi nimi oli 
Stallberget lähellä olleiden tsaarinajan 
hevostallien mukaan. Kalliosta hakattiin 
1930-luvulla työttömyystöinä Helsingin 
kaupungille katukiviä (nupukiviä) ja jopa 
Tallinnan sotilasakatemian portaat. Tä-
män seurauksena kallio alkoi muistuttaa 
portaita ja sai nykyisen nimensä.

Hautausmaalla toimii lounasravin-
tola korttelin 85 vieressä. Kadun varres-
sa on useita kiviliikkeitä sekä kahviloita. 
Vanhan pääportin lisäksi hautausmaalla 
on pohjoinen portti, entinen junaportti 
sekä ns. Uusi portti ja Viikin tunneliport-
ti. Ne ovat auki vuoden jokaisena päivä-
nä klo 7–22.

26  Pihlaja-
mäentien niitty
niiTyT ovat perinnemaisemia, jotka ka-
toavat käytön puutteessa. Rinneniitty 
inventoitiin 2006 ja siltä löydettiin van-
hoja kulttuurikasveja, kuten lääkeyrttejä 
ja muutama omenapuu entisestä hedel-
mätarhasta. Niittyä on ylläpidetty niit-
tämällä kaupungin toimesta 2008 alka-
en ja vähitellen myös laajennettu.

27   Vanha maantie
KeTOKiVenKaaRi noudattaa vuosisa-
toja vanhaa tielinjaa. Se haarautui ny-
kyisen hautausmaan portin vaiheilla 
pohjoiseen kohti Hämeenlinnaa ja Jy-
väskylää sekä itään kohti Porvoota ja 
Viipuria. Vasta Lahden pikatien etelä-
osan avaaminen 1955 vei liikenteen ny-
kyiselle paikalleen.

Nykyisen Ketokivenkaaren ja Lepo-
kivenpolun risteyksen eteläpuolella ol-
lut kilometripylväs on kadonnut, mut-
ta seuraavaksi pohjoisempi pylväs on 
jäljellä Hiekkakiventien risteyksen vai-
heilla. Näkyvissä ovat selvästi lukemat 
10 ja 262.

Tienvarressa on ollut Viikin latokar-
tanoon liittyvää asutusta 1500-luvul-
ta alkaen. Kartano eli loistoaikaansa 
1700-luvulla. Vielä vuoden 1855 kar-
tassa näkyy tällä osuudella kolme torp-
paa. Helsingin kaupungin kasvu vuosisa-
dan lopulla johti myös maalaiskunnas-
sa asutuksen leviämiseen maanteiden 
varsilla. Ketokivenkaari 28:ssa on säily-
nyt puutalo vuodelta 1910. Numeroihin 
26–18 kaavoitettiin vuonna 2008 tont-
teja uusille omakotitaloille, ensimmäi-
senä valmistui numero 18 vuonna 2011.

28   Johtokivenpuisto
KORTTeLiPUiSTO on vanhaa pihapiiriä, 
jossa oli vanha puutalo vielä 1980-lu-
vun lopulla. Puisto rakennettiin 1989 ja 
se on kunnostettu 2000-luvulla. Jäljellä 
on edelleen vanhoja syreenejä. Syreeni 
on ollut yleinen puutaloalueiden koris-
tekasvi ja vuodesta 1993 Helsingin kau-
pungin nimikkokukka.

Puistoa lähimmät korttelit on raken-
nettu 1983–88. Vuoden 2010 asema-
kaavamuutoksessa osoitettiin Johto-
kiventien länsireunalle paikka uudelle 
2–5-kerroksiselle terassitalolle, jota nyt 

Jatkuu 
edelliseltä sivulta >
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Ammattitaitoista hiuspalvelua 

arkeen ja juhlaan koko perheelle 
Pihlajamäen ostarilla

Ajanvaraukset: 050 4070 003

Ma  suljettu
Ti–pe  klo 10–18
La  klo 9–15 

www.pallopaa.net

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

VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:

10
DS Full Body Mousse 

hajusteeton muotovaahto 300ml

facebook.com/pallopaapihlis

€/kpl

OHeiSKOHTeeT

30   Pihlajamäen 
nuorisopuisto
ViRaLLiSeSSa kaupunginosajaossa 
Pihlajistoon kuuluvan puiston uudis-
tus aloitettiin 2004 kyselemällä käyt-
täjien toiveita kouluilla, nuorisotaloilla,  
skedeharrastajilta sekä tyttö- ja poika-
porukoilta. Yli 200 alueen 7–25-vuoti-
asta lasta ja nuorta osallistui suunnit-
teluun. Huomattiin, että puistoja oli ai-
emmin rakennettu lähinnä poikamai-
siin harrastuksiin. Niin nuorisopuistoon 
suunniteltiin kolme erilaista aluetta, joi-
ta kuitenkin saa käyttää sukupuoleen 
katsomatta.

”Tyttöjen puistossa” on kukkia, keinuja 
ja tasapainoilulaitteita, hengailukatok-
sia sekä amfiteatteri. ”Poikien puistossa” 
on puolestaan skeittiparkki, jossa sopii 
myös bleidata ja scootata, yksi Pohjois-
maiden suurimmista verttirampeista se-
kä dirt-pyöräilyrata. Koulun vieressä on 
soikea monitoimikenttä, katukoriskent-
tä ja juoksurata sekä Longinojan varres-
sa fresbeegolfkenttä.

Viereinen laskettelumäki houkutteli 
vielä 1970-luvun alussa joukoittain las-
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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.

Aarnivalkeiden kuulumisia

Sähköntuottajat 
vauhdissa Harakan 
saarella.

Kuva: Minna Söderqvist

Kuvat: Mia Küttner

Pihlajamäen ja 
Malmin lähiöliikunta
KeVäTKaUSi 2015  7.1.2015 alkaen  Huom! Muutokset mahdollisia!

Säävarauksella!

LiiKUnTainFOklo 13.30–14.00 ma 12.1., 2.3. ja 13.4. Pihlajamäen lähiöase-malla. Tule kyselemään sinulle sopivista lähiöliikunta-mahdollisuuksista.

Maanantai   (ei 16.2., 6.4.) 
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, aikui-
set 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, hidasvauh-
tinen omatoimiryhmä, Pihlajamäen 
nuorisotalolta 13.1. alkaen.
KUnTOSaLi klo 11–12 eläkeläiset, 
vaativat laitteet. Latokartanon Liikun-
tahalli, 13.1.–28.4.
LUiSTeLU klo 15–15.45 alkeet osaavil-
le, yli 12 v. Malmin Jäähalli, 13.1.–28.4. 
Opetellaan yhdessä perusluistelutaito-
ja, kuvioita ja temppuja,
KUnTOJUMPPa klo19–20 Hgin Uu-
si yht. koulu, 13.1.–28.4. (ei 10.–17.3. / 
yo. kirj., pulpetit salissa)
KORiSTyTöT klo 19–21, monikult-
tuurinen, 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, eläke-
läiset, 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, Maahan-
muutt. miehet, Stadin ao / Malmi, 7.1.–
22.4. Lisätietoja: Said Aden 
p. 0400 857 570.

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. Lato-
kartanon Liikuntahalli, 8.1.–23.4.
KUnTOFUTiS klo 20–21, nuoret ja ai-
kuiset, 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, moni-
kulttuurinen, nuoret ja aikuiset. 
Ylä-Malmin peruskoulu, 9.1.–24.4. 
Lisätietoja: Ahmednur Mohamed 
p. 040 963 1240.
KUnTOJaLKiS klo 19–21, monikult-
tuurinen, nuoret ja aikuiset. Pukinmä-
en peruskoulu, 16.1.–24.4. Lisätietoja: 
Said Aden p. 0400 857 570.
KUnTOFUTiS klo 19–21 Monikult-
tuurinen, 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, moni-
kulttuurinen, nuoret ja aikuiset. Pu-
kinmäen peruskoulu, 17.1.–25.4. (ei 
18.4.). Lisätietoja: A. Laouari 
p. 040 567 7699.

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).

Ohjelma ja liikuntapaikkojen osoitteet netissä 
www.hel.fi/liv > Liikuntakurssit > Lähiöliikunta > Malmi ja Pihlajamäki

Mia 
Küttner

ToimiTTanuT Pauli Saloranta / Suomen 
Kotikaupunkipolut tmi • Työryhmä 
2011 ja 2014 Aune Greggas (ryhmän ve-
täjä), 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 TuKe-
neeT Helsingin lähiöprojekti ja Suomen 
Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto.

Luistimia, retkiluistimia, monoja, suksia ja lumikenkiä lainataan Pukinmäen kirjastosta.

Kävelysauvoja lainataan 
Viikin, Pukinmäen ja 

Jakomäen kirjastoista.

Lahdenväylä 29

Valtatie 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  

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

GaRdenian JOULUnaiKaa
  Porojen pakinat 13.12.2014–6.1.2015. Tule tutustumaan 

omatoimisesti sisäänpääsymaksun hinnalla.
  Joulukukkatyöpaja ma 15.12. klo 17–19.30. Ennakko-

ilmoittautuminen 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

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

kettelijoita. Nyt se on erityisesti lumi-
lautailijoiden suosiossa. Snoukkaajilla 
on temppukaiteetkin alhaalla. Nuoriso-
puisto on hyvin suosittu ja sinne tullaan 
laajalti muualtakin Helsingistä.

31   Longinoja 
PiHLaJaMäen ja Pukinmäen välisessä 
laaksossa virtaava, Vantaanjoen vesis-
töön kuuluva Longinoja saa alkunsa Tat-
tarisuolta. Nimensä se on saanut Mal-
min Långin tilasta. Puron pituus on 6,5 
km ja valuma-alueen koko 9 km2. Al-
kuperäinen taimenkanta ehti jo hävitä, 
mutta kunnostusten myötä 2006 alka-
en Longinoja on muodostunut yhdeksi 
Vantaanjoen merkittävimmäksi taime-
nen kutualueeksi. Longinoja on Helsin-
gin kaupungin päätöksellä kokonaisuu-
dessaan kalastuskiellossa.

Vantaanjoen tulviessa vesi ohjau-
tuu ensimmäisenä Longinojan laak-
soon. Korkein tulva miesmuistiin koet-
tiin 1966, jolloin Pihlajamäestä kuljet-
tiin Pukinmäen asemalle soutuveneellä. 
Viimeksi vesi nousi 2004 melkein Save-
lan tulvavallin yli – vallia onkin sittem-
min korotettu.

Longinojan tällä puolella ovat viljely-
palstat, joita vuokraa Savelan palstavil-
jelijät ry. Myös Rapakivenkujalla on oma 
palstaviljelyalue.

32   Terassitalo
eRiKOiSLaaTUinen terassikerrostalo 
valmistui 1963, suunnittelija Esko Kor-
honen. Innovatiivisessa ratkaisussa kak-
si kaksikerroksista asuntoa on sijoitettu 
päällekkäin niin, että alemmalla asun-
nolla on oma piha ja ylemmällä sisään-
vedetty terassi. Varastotilat ovat porras-
huoneissa talon kylmällä sivulla.

33   avarten 
julkisivuveistos
HieKKaKiVenTien varressa on pää-
osin 1980-luvulla rakennettu pienteol-
lisuusalue. Hiekkakiventie 2:n seinässä 
on Kari Huhtamon teräksinen julkisi-
vuveistos, jonka tilasi aikanaan talossa 
toiminut huonekaluliike Avarte. Huh-
tamon töissä kylmästä materiaalista 
syntyy humoristisia ja vereviä muoto-
ja, joissa menneisyys ja avaruus koh-
taavat. •

LISäTIETOJA: 
virka-aikaan maanantai–tiistai, 

keskiviikko klo 10–12 
Mia p. 09 3107 1452, 

050 588 1069, 
mia.kuttner@hel.fi
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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. 

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 

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-aarella-
pihlajamaenkotilahetit

TOiMinTa on tarkoitettu ensisijaisesti 
liikuntarajoitteisille, vähävaraisille sekä 
kotihoidontuen asiakkaille. 

KySy ROHKeaSTi lisää kotilähettiläiltä, 
puh. 09 3104 1011.

Lähiöaseman
palvelut

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.

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!

LäHiöaSeMaLLa on jaettu lahjoitusleipää keskiviikkoisin vuodesta 
2011 lähtien. Toimintaa on ollut organisoimassa Tuula Heuramo, 
joka järjestää jakelun viimeistä kertaa 17.12. 

– 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.

Loppuuko lahjoitusleivän jako 
vapaaehtoisten puutteessa?

Tuula Heuramo

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!

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
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.

VIIKKO-
OHJELMA

Kotikaupunkipolut 
kutsuvat marraskuussakin

LOPPUSyKSy on mitä hienointa kävelyretkien aikaa. Kun leh-
det ovat pudonneet ja maa jäätyy, näkee kaiken ja liikkuminen 
on helppoa. Karussa marrasmaisemassa kulttuurimme saavu-
tukset luovat ympärilleen erityistä lämpöä.

Kuten ylipormestari Pajunen toteaa, omilla kotikulmilla voi 
kokea samaan aikaan mahtavat luonnonvoimat ja kaupungin 
merkityksen. Raikkaasta ulkoilmasta saa samalla energiaa lyhe-
neviin päiviin.

KOTiKaUPUnKiPOLKU tutustuttaa kulkijansa paikan päällä 
kaupunginosan historiaan ja nykyaikaan, luontoon ja kulttuu-
riin, rakennusperintöön sekä erikoisiin henkilöhahmoihin. Pih-
lajamäkeen muuttaa vuosittain arviolta 1 100 uutta asukasta, 
jotka Pihlajamäki-seura haluaa näin toivottaa tervetulleeksi ai-
nutlaatuiseen kukkulakaupunkiimme. Myös vanhat asukkaat ja 
vaikkapa koululaiset voivat oppia uutta kotikaupunkipolulla.

Toimitin Pihlajamäen kotikaupunkipolun karttoineen vuonna 
2011 ja päivitin sen 2014 Pihlajamäki-seuran hankkeena, Pih-
lajamäki-aktiivien muodostaman työryhmän ohjauksessa. Läh-
tökohtana käytettiin Pihlajamäkeä koskevaa kirjallisuutta se-
kä asiantuntevien virkamiesten kommentteja. Työtä ovat tuke-
neet Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto ja Helsin-
gin lähiöprojekti.

SaMaan aikaan Savelassa, Pihlajistossa ja Viikinmäessä laadi-
taan vastaavia kotikaupunkipolkuja.

Pihlajamäen kotikaupunkipolku julkaistaan tulevaisuudessa 
myös seuran nettisivulla osoitteessa www.pihlajamaki.info/
kotikaupunkipolku. Jos olet kiinnostunut kehittämään netti-
versiota, 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

Pihlajamäen lähiölehti vastaa ylipormestari 
Jussi Pajusen aloitteeseen ”Me rakastamme 
Helsinkiä marraskuussakin” julkaisemalla 
päivitetyn kotikaupunkipolun juuri 
pimeimmän vuodenajan kynnyksellä.

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

Joulunajan ohjelmaa:
4.12. Puurojuhla Malmilla
9.12. Yksinäisten joulujuhla kirkolla

10.12. Perinteinen puurojuhla Nutalla

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

www.pihlajamaki.info/lahioasema
www.facebook.com/PihlajamaenLahioasema


