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Pihlajamäki goes Blues on tuh-
ti paketti rentoa rytmimusiikkia 
ehdassa 60-luvun maisemassa. 
Kesän 2008 festivaalia tähdittä-
vät iki-ihana Maarit ja tyrmäävän 
taitava Erja Lyytinen slide-kitaran 
ja bändin kera. 

Legendojen ylivoimaa

Maaritin ura laulajana ja lau-
luntekijänä perustuu jo tavara-
merkiksi muodostuneeseen ää-
neen, omaperäiseen laulutyyliin 
ja upeisiin kappaleisiin. Kiillepuis-

Pihlajamäki goes Blues 
lauantaina 7.6. kello 14–18

Kiillepuistossa soi taas

blues
Kesäkausi rävähtää auki komeasti: Pihlajamäki goes Blues tarjoilee nyt ylivoimaisia naisia, 
legendaarisia riffejä ja aimo annoksen omaperäistä otetta. 

Jäätelökesää! Maarit on suomalaisen 
populaarimusiikin kuningatar. 

Blues Lady Lyytinen 
äänestettiin viime vuonna viiden parhaan 

suomalaiskitaristin joukkoon. 

Blueskaavaa tukevat      Lähiöprojekti • Kulttuuriasiainkeskus • Terve- ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunta • Klaari Helsinki • Taltec • Beweship • Digital Media Partners • Ylipaino • Ravintola Ralli • 
Lagerblad Foods • Chef Wotkin’s • Baguette Malmi • Bar 71 • Bar U2 • Pihlajamäen S-Market • HOK-Elanto

Kiillepuisto – missä?
Pihlajamäki, Kiilletie 6

Helsingin keskustasta kahdeksan kilometriä. 
Pihlajamäen ostoskeskukselta 400 metriä: 

Ostarin viereen Meripihkatielle tulevat bussit 71, 71 V, 79 ja 05N ja 
Pihlajamäntielle bussit 70, 70T, 73, 74 ja 75.

Kävelymatkan päähän tulevat myös bussit 52A, 52V, 54, 
57, 68, 69, 72, 77, 506, 519, 519A ja jokeribussi 550.

Pukinmäen asemalla pysähtyvät I-, T- ja N-junat.

l  Faktaa

•  Pihlajamäki  goes  Blues on maksuton ja päihteetön 
blues- ja rytmimusiikin festivaali.

•  Festarin järjestää Pihlajamäen yhdyskuntatyö ja 
Pihlajamäki-Seuran Musatiimi. Se toteutetaan 
talkoovoimin.

•  Kiillepuisto on osa rakennus- ja kulttuurihistori- 
allisesti arvokasta 1960-luvun Pihlajamäkeä. 

• Janko Manneh & PK Keränen kello 14–
• Olli Siikanen & Gypsy Experience kello 15–
• Erja Lyytinen Band kello 16–
• Maarit kello 17–
• Linnanmäen sirkuskoulun työpajat kello 14–17

tossa Maarit svengaa Sami Hur-
merinnan kanssa. Maarit ei jätä 
kylmäksi! 

Lyytisellä (laulu ja kitara) on 
asennetta, ääntä ja taitoa. Kiil-
lepuistossa Blues Lady Lyytisen 
tinkimätöntä menoa ryydittä-
vät Davide Floreno (kitara), Iiro 
Kautto (basso) ja Sami Eskelinen 
(rummut).

Kitaravirtuoosi Olli Siikanen 
yhtyeineen revittelee Jimi Hen-
drixiä. Janko Manneh & PK Kerä-
nen bluussaavat Gambian ja 22-
Pistepirkon taustoineen. 

Kiillepuiston ikärajattoman 
festivaalin jälkeen legendojen 
tulkinnat jatkuvat iltajameissa 
ravintoloissa Ralli, Bar 71 ja U2. 
Rallissa on myös tarjolla maukas 
ja svengaava bluesmenu.

Lasten bluussit

Pihlajamäki goes Blues myös las-
ten tahtiin. Lintsin sirkuskoulun 
ohella ohjelmasta vastaa pomp-
pulinna sekä leikkialue riippuka-
ruselleineen ja keinuineen. Ja ja-
ossa on 500 ilmapalloa!

Festivaalin ruokateltoilla 
talttuu isompikin nälkä ja herk-
kusuille maistuu vaikka vohve-
li. Pihliksen retropuistossa voi 
myös ostaa festaripaidan, pai-
naa oman festarikassin tai kuu-
lostella, miten Stadin slangilla 
bluussataan.

Tule fiilistelemään Kiille-
puistoon: se on kuin luotu sini-
siin soundeihin. Festariin on va-
paa pääsy!

Ohjelma
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Koko ohjelma festarin verkkosivuilla 
www.pihlajamaki.info/blues

Teksti: 
Päivi Seikkula
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Pihlajamäki-Seura ja miltei kaikki muutkin Helsingin kaupunginosayh-
distykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Helsingissä yhdistyksillä on oma 
katto-organisaatio, Helka, jonka palkattujen työntekijöiden panos on 
tärkeä kaikille kaupunginosayhdistyksille.

Yksi konkreettinen ja näkyvä Helkan tarjoama tukipalvelu on kau-
punginosien kotisivujärjestelmän ylläpito. Itse sivustojen sisällöstä ja 
ylläpidosta vastaa kukin kaupunginosayhdistys. Pihlajamäen kotisivu-
jen osoite on www.pihlajamaki.info.

Suuren vapaaehtoisjoukon johtaminen vapaaehtoisvoimin olisi to-
della vaativaa. Siksi onkin tärkeää, että meillä on Pihlajamäen lähiö-
asemalle palkattu yhdyskuntatyöntekijä Sini Heino-Mouhu. Ilman Si-
niä ja hänen vapaaehtoisjoukkojaan ei Pihlajamäessä olisi omaa blues-
festaria. 

Pihlajamäki-Seuralla on kumppanuussopimus Helsingin kaupun-
gin sosiaaliviraston ja Kalliolan setlementin kanssa: sosiaalivirasto mak-
saa Pihlajamäen lähiöaseman vuokran ja yhdyskuntatyöntekijän pal-
kan, Kalliola tuo alueelle omia palvelujaan ja seura viestii palveluista 
omilla kanavillaan. 

Jokaisessa kaupunginosassa olisi hyvä olla kaupungin ylläpitämä 
asukastila ja siellä palkattu yhdyskuntatyöntekijä. Tällainen panostus 
yhteisöllisyyteen varmasti säästäisikin kaupungin varoja.

Lähiöprojekti on 2000-luvulla tuonut paljon hyvään Pihlajamäkeen. 
Vaikka projekti on täällä jo varsinaisesti ohi, se osallistuu edelleen mm. 
tämän lehden tekemiseen toimittamallla lehden kaksi viimeistä sivua. 

Pihlajamäen lähiölehden ensimmäinen numero ilmestyi 16.5.2007 
Koillis-Helsingin Lähisanomien välissä. Lehtemme viettää nyt 1-vuotis-
synttäreitä Vartti-lehden pohjoisen painoksen välissä. Koillisen alueen 
oman lehtigurun Heimo ”Hemppa” Laaksosen kanssa luomamme yh-
teistyökuvio on osoittautunut niin toimivaksi, että muutama muukin 
kaupunginosalehti ilmestyy nyt Vartin välissä.

Pihlajamäki-Seura pyrkii yhteistyöhön kaikkien Pihlajamäessä toimi-
vien tahojen kanssa. Tuoreimpana yhteistyönä on rakennusviraston tu-
kemien ”puistokummien” ilmaantuminen Pihlajamäkeen. Puistokummi-
lupauksia tehtiin tiuhaan Pihlajamäen siivoustalkoissa, jotka tänä vuonna 
järjestettiin äitienpäivän aattona ja näyttävästi nuorisotalolta käsin.

Samalla kaavalla siistitään Pihlajamäkeä myös ensi vuonna. Suuri 
kiitos kaikille talkoiden toteuttajille: useille kymmenille asukkaille, partio-
laisille, eläkeläisille, martoille, nuorisotalon nuorille ja aikuisille. Lämmin 
kiitos myös Pihlajamäen S-Marketille, Malmin Baguettelle, HOK-Elan-
nolle sekä Pihlajamäen MLL:lle kahvilatuotteista. 
Kiitos jo etukäteen myös Pihlajamäki goes Bluesin 
vapaaehtoisille. Nautitaan tänäkin kesänä oman 
työmme hedelmistä! 

Vapaaehtoisuutta, kumppanuutta 
ja yhteistyötä

2. vuosikerta. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
Seuraavat lehdet ilmestyvät 3.9. ja 3.12. 
Jaetaan Vartti Helsinki Pohjoisen liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti 
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista sekä Viikin kirjastosta.

Painos 56 500 kpl

Lehden yhteystiedot Pihlajamäen lähiölehti
  c/o Pihlajamäen lähiöasema
  Liusketie 3, 00710 HELSINKI
  pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com

Päätoimittaja  Vesa Koskela
Toimitussihteeri  Päivi Seikkula
Toimittajat  Eero Helkkula, Sampsa Lommi,  Tanja Railo, 
  Riitta Sivonen, Tuomas Työrinoja
Taittaja  ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin

Lähiöprojektin sivut  Mari-Anne Aronen, Sini Heino-Mouhu, Päivi Hellman,
  Mia Küttner 

Ilmoitusmyynti  Vartti Helsinki Pohjoisen
  Puh. (09) 3508 7513, 040 570 8015

Kustantaja  Sanoma Kaupunkilehdet Oy

Julkaisija Pihlajamäki-Seura ry c/o Pihlajamäen lähiöasema
  Liusketie 3, 00710 HELSINKI
  pihlajamakiseura@gmail.com

Paino  Sanomala Oy, Vantaa

Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info
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Vesa Koskela
Pihlajamäki-Seuran 

puheenjohtaja

 La 24.5.  Pihlajamarkkinat ostarilla kello 10-15.
 2.–6.6.  Kesäakatemia 1.–6.-luokkalaisille Maasälvän ja Salpausselän leikkipuistoissa.
 La 7.6.  Pihlajamäki goes Blues Kiillepuistossa kello 14–18.
 To 12.6.  Helsinki-päivä Pihlajamäessä:
  Kyläjuhla Leikkipuisto Maasälvässä kello 16–18. Luontoretki kello 18-19.30, 
  lähtö leikkipuistosta. Hiidenkirnujen nimiäiset kello 19.30.
 Ti 5.8.  Hembölen kotieläintila vierailee leikkipuisto Maasälvässä kello 10–15.
 Ke 6.8.  Puistokävely Pihlajamäessä. Lähtö ostoskeskukselta kello 18.
 4.–10.8.  Kiillepuisto ja Vuolukivenpuisto Viikon puistoina.

l l l  Pihlajamäen lähiölehti 3/2008 ilmestyy ke 3.9. l l l  

 La 6.9.  Pihlajamäen ostarin 45-vuotisjuhlat.
 Su 7.9.  Pihlajapäivä Pihlajiston ala-asteen kentällä. Lavalla mm. Pekka Ruuska.

Koko tapahtumakalenteri osoitteessa www.pihlajamaki.info

Tapahtumakalenteri

PK-35:n miehet palasivat Pukinmäen nurmelle
Pihlajamäkeläisen jalkapalloseura PK-35:n sekä miesten että naisten edustus-
joukkue pelaa tällä kaudella ykkösdivisioonassa.

Miesten kotiottelut pelataan vanhalla tutulla kotinurmella Pukinmäessä. Nais-
ten kotiottelut pelataan useilla kentillä, enimmäkseen Pukinmäessä, Siltamäessä ja 
Myllypurossa. PK-35:n naisten, miesten ja junnujen ottelukalenterit ja uutiset voi 
lukea osoitteessa www.pk-35.fi.  VK

Ketokivenkaaren asemakaava 
vahvistettu
Pihlajamäessä sijaitsevan Ketokiven-
kaaren varren asemakaava on vahvis-
tettu. Kaavan valmisteluvaiheessa lä-
hialueen asukkaat, Pihlajamäki-Seu-
ra ja Helsingin kaupunginmuseo esit-
tivät rakentamisen huomattavaa väl-
jentämistä, jotta suojelluille 1920-lu-
vun rakennuksille sekä Malmin hauta-
usmaalle jäisi arvoaan vastaava väljä 
ympäristö. Lausunnot toivat asema-
kaavaan vain hieman lisää väljyyt-
tä. VK

Rekkula remontissa
Maasälvän koirapuistoa remontoi-
daan tänä kesänä. Puiston yläpuolinen 
tie ojitetaan, jotta vedet eivät enää 
juoksisi koirapuistoa velliinnyttämään. 
Pienten koirien puistoon tulee maa-
han upotettu roska-astia. Puustoa 
harvennetaan mm. huonon kunnon, 

ojitusten ja uuden huoltorei-
tin vuoksi. Rakennuviras-

tosta vakuutetaan, että 
myös koiranmentävät 
reiät aitojen alaosissa 
korjataan. RS

Kyläjuhla kello 16–18 Maasälvän leikkipuistossa järjestetään koko perheen kyläjuhla kello 16–18. Silloin mm. Hovinarrit rokkaa 
ja ihan uskottavasti myös aikuisempaan makuun. Kyläkirpputorille voit tulla myymään omia kirpputoritavaroitasi, ei paikkavuokraa. 
Tapahtuman järjestää Maasälvän leikkipuisto yhteistyössä Pihlajamäki-Seuran kanssa.

Kasviretki kello 18–19.30
Tämän kesän luontoretkellä tutustutaan 
kallioiden kasvilajistoon. Matkaan läh-
detään Maasälvän leikkipuistosta. Ret-
ki huipentuu hiidenkirnujen nimiäisiin. 
Kasviretken järjestää Pihlajamäki-Seu-
ran luontoryhmä.

Hiidenkirnujen nimiäiset 
kello 19.30
Pihlajamäen hiidenkirnujen nimikilpai-
luun sateli yli tuhat nimiehdotusta. Ni-
miäisissä selviää, millaiset nimet Suo-
men vanhimmat kirnut saivat. Tilaisuu-
den järjestää Pihlajamäki-Seura yhteis-
työssä rakennusviraston kanssa. Ja hiisi 
vieköön – ota oma vihellyspilli mukaan, 
sitä saatetaan tarvita! 

Helsinki-päivä 12.6. Pihlajamäessä

Päivitämme vuonna 1964 perustetun Pihlajamäki-Seuran hajanaista jäsenrekis-
teriä. Lähetämme toukokuun aikana kirje- tai sähköpostia kaikille niille jäsenille, 
joiden yhteystiedot ovat tiedossa.

Jos olet Pihlajamäki-Seuran jäsen, mutta et saa toukokuussa seuralta postia, 
voit ilmoittaa yhteystietosi jollakin seuraavista tavoista:

• Voit täyttää jäsenlomakkeen Pihlajamäen kotisivuilla www.pihlajamaki.info
• Voit täyttää jäsenlomakkeen myös Pihlajamäen lähiöasemalla (Liusketie 3)
• Voit kertoa yhteystietosi Pihlajamäki-Seuran esittelypöydällä, esimerkiksi 

Pihlajamarkkinoilla 24.5. tai Pihlajamäki goes Bluesissa 7.6.
• Voit ottaa suoraan yhteyttä jäsenrekisterin hoitajaan Sampsa Lommiin, 

Sampsa.Lommi@gmail.com, puh. 040 578 5286.
Pihlajamäki-Seuran johtokunta 

Kaikkiin 
tapahtumiin on 

vapaa pääsy. Tervetuloa!

Tiedote Pihlajamäki-Seuran jäsenille

Postin palvelut muuttavat Pihlajistoon
Pihlajamäen posti Graniittitiellä sulkee 
ovensa 6.6. kello 14. Pihlajamäestä ei löy-
tynyt asiamiespostin pitäjää ja Pihlajamä-
en postipalvelut siirtyvät 9.6. alkaen Pih-
lajiston K-Marketiin. Itellasta luvataan, et-
tä asiamiespostista saa kaikki samat pos-
tipalvelut kuin mitä postin omasta myy-
mälästäkin on saanut. TT

Pihlajamäen leijonien järjestämät Pihla-
jamarkkinat levittäytyvät ostarin tienool-
le lauantaina 24.5 klo 10–15. Markkinoi-
den rytmistä ja musiikista huolehtivat 
Punanokka The yhtye ja Helsingin polii-
sisoittokunta. Juhlassa mukana myös Jo-

kerien cheerleaderit, arpajaiset, pomppu-
linna sekä tietysti sitä perinteistä makka-
raa ja hernekettoa. Vapaa pääsy!

Pihlajamäen Lions-klubi on 44-vuo-
tisen toimintansa varrella järjestänyt 
monia mittavia yleisötilaisuuksia. Olipa 

juhlan nimi kevätkonsertti, lastenpäivä 
tai talvipäivä, se on ollut suosittu koko 
perheen tapahtuma. 1990-luvulla elet-
tiin ensin karnevaaliaikaa,  vuonna 1997 
starttasivat Pihlajamarkkinat. 

Teksti:  Eero Helkkula

Aarnivalkea odottaa 
ylläpitoa

Lähiöprojektin vuonna 2004 raken-
nuttamaa Aarnivalkeaa ei saada 
puistotasoisen ylläpidon piiriin aina-
kaan toistaiseksi.

– Roska-astia sinne kuitenkin tulee 
jo tänä kesänä, puistovastaava Petri 
Arponen lupaa.

Arposen mielestä osin asukaspro-
jektina toteutettu Aarnivalkea olisi oi-
va kohde puistokummeille. RS

Pihlajamarkkinoilla 24.5. soi ja raikaa

LÄHIÖLEHTI   2/2008

Halkaisija 6,9 m, syvyys 8,45 m, 
ikää ehkä jo 100 000 vuotta, 
mutta nimi vasta 
tulossa.
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Pihlajamäelle ovat antaneet tun-
nustusta sekä kansainvälinen 
modernismin perintöä vaaliva 

DoCoMoMo-järjestö että koti-
mainen Museovirastokin. 

Katsaus Internetin asun-

toilmoitussivustoille ja välittäji-
en verkkosivuille paljastaa, ettei-
vät välittäjät ole vielä heränneet 

Välittäjät uskovat Pihlajamäen 
olevan hyvä sijoitus
Pihlajamäessä on jo pitkään ollut vireillä poikkeuksellinen hanke. Alueen arkkitehtuuria 
pidetään niin korkealaatuisena, että Helsingin kaupunki suojelee koko 1960-luvun 
rakennuskannan pihapiireineen asemakaavalla. 

hyödyntämään alueen arkkiteh-
tuurin saamaa arvostusta myyn-
tivalttina. Esimerkiksi suositussa 
Etuovi.com-verkkopalvelussa oli 
toukokuun alussa myynnissä 20 
asuntoa suojeltavalta alueelta, 
mutta ainoastaan kahdessa il-
moituksessa oli maininta suoje-
lusta tai korkeatasoisesta arkki-
tehtuurista. 

Välittäjien mukaan osa asi-
akkaista on kuullut suojelus-
ta, mutta tiedot siitä ovat usein 
hataria. 

– Osalle asiakkaista suojelu on 
aivan vieras asia. He luulevat, et-
tä se jollakin lailla rajoittaa hei-
dän osto- tai myyntimahdolli-
suuksiaan tai että sillä on nega-
tiivinen vaikutus. Me tietysti ker-
romme, että kyseessä on asema-
kaavallinen suojelu, jolla turva-
taan muun muassa se, että ton-
tit pysyvät niin väljinä kuin ne 

nyt ovat, myyntipäällikkö Leena 
Vahtera Malmin Huoneistokes-
kuksesta toteaa. 

Putkiremontit jarrutta-
vat asuntokauppaa

Kiinteistövälittäjien mukaan suu-
rin hintoja laskeva tekijä alueel-
la ovat lähestyvät putkiremon-
tit. 1960-luvulla rakennettujen 
asuntojen putkiston elinkaari al-
kaa jo olla lopussa. Vaikka put-
kiremonttiin liittyy usein pelkoja, 
näkyy se asunnonostajan kukka-
rossa myös positiivisesti.

– Remontin jälkeen yksit-
täisten asuntojen hinnat voivat 
nousta enemmänkin kuin mitä 
putkisaneeraus maksoi, kiinteis-
tönvälittäjä Tero Laurila Kiinteis-
tömaailmasta muistuttaa. 

Pihlajamäessä paljon 
potentiaalia

Vuonna 2007 Pihlajamäessä 
myytiin 177 kerros- tai rivitalo-
asuntoa. Kauppojen keskiarvo-
hinta oli noin 2 150 euroa neli-
öltä. Koko Helsingissä keskiarvo-
hinta liikkui noin 3 400 euron tie-
tämillä. Vaikka asuntojen hinnat 

ovat Helsingin keskiarvoa selke-
ästi maltillisemmat, ainakin suu-
ret välittäjäketjut tuntuvat usko-
van alueen mahdollisuuksiin. 

– Pihlajamäen asunnot ovat 
todella kivoja ja sijainti erinomai-
nen. Huoneissa on isot ikkunat 
ja kauniit näköalat. Esimerkiksi 
Vuolukiventien tornitaloista on 
upeat näkymät Vanhankaupun-
ginlahdelle. Koko Helsingin silhu-
etti näkyy kirkontorneineen, ja 
metsäistä aluetta on vaikka mil-
lä mitalla. Vieressä on mm. Viikki 
kasvavine palveluineen.

– Kun putkiremontit ovat ta-
kana, en näe mitään syytä miksi 
Pihlajamäen hintojen pitäisi ol-
la ympäristöä matalammat, Huo-
neistokeskuksen Leena Vahtera 
toteaa.  

Myös Kiinteistömaailman 
Tero Laurila uskoo Pihlajamäen 
olevan hyvä sijoitus. 

– Pihlajamäki on tällä hetkellä 
hyvä ostos, sillä hinnat ovat mal-
tillisia ja tulevaisuus näyttää hy-
vältä. Kohtuuhintaisia asuntoja 
hyvällä sijainnilla ja lähellä luon-
toa, Laurila summaa.

Teksti: 
Tuomas Työrinoja

Pihlajamäen vahvuuksiin kuuluvat myös väljät ja autottomat pihapiirit. 

Maasälväntien 
tornitalojen julkisivua 
koristaa pystysuuntaisten
maisemaikkunoiden ja 
vaakasuuntaisten ylä-
ikkunoiden muodostama 
näyttävä ristikko. 
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Kuva: Tuomas Työrinoja

Pihlajamäen lähiölehti kutsui 
arkkitehdin pienelle tutustu-
miskierrokselle Pihlajamäen 60-
luvun asuntoihin. Pihliksen talot 
olivat Päiville jo tuttuja, mutta 
vain ulkoapäin ja paperilta.

– Asunnot olivat todella toi-
mivia ja valoisia, aivan kuten 
pohjapiirroksiin tutustuessa-
ni arvelinkin. Hienoa, että myös 
alkuperäisiä keittiö- ja eteiska-
lusteita kauniine heloineen oli 
säilytetty, Päivi kertoo kierrok-

sen jälkeen.
Ennen pestiään lähiöarkki-

tehtina Hellman työskenteli yk-
sityisellä sektorilla mm. projekti-
päällikkönä vastuualueinaan jul-
kisivukorjaukset sekä linjasanee-
raukset eli putkiremontit.

Nyt Hellman keskittyy neu-
vomaan taloyhtiöitä kaikessa 
korjausrakentamisessa sekä ra-
kennuslupien hankinnassa. Neu-
vonta on maksutonta, ja sitä saa-
vat kaikenikäiset yhtiöt.

Päivi Hellman neuvoo nyt 
myös putkirempassa
Lähiöarkkitehti Päivi 

Hellman on juuri saanut 

valmiiksi ensimmäisen 

ison urakkansa: hän 

kirjoitti tekstit, etsi kuvat 

ja suunnitteli ulkoasun 

Pihlajamäen arkkitehtuuri-

polun opastauluihin.

– Varsinkin julkisivuremon-
teissa sekä mutkikkaissa putki-
remonteissa kannattaa kääntyä 
puoleeni, jopa pieniltä tuntuvissa 
kysymyksissä, Päivi kehottaa.

Jatkossa Päivi on tavatta-
vissa Pihlajamäen lähiöasemal-
la kerran–pari kuussa. Häneltä 

saa neuvoja myös puhelimitse.
Eipä taida olla hullumpaa 

työtä, sillä Malmilla asuvan 
Hellmanin on jo kuultu puhu-
van muutosta Pihlajamäkeen.

Teksti ja kuva: 
Päivi Seikkula

Päivi Hellman ihasteli huimia näkymiä Graniittitien 6:n katolta.

Lähiöarkkitehti 
Päivi Hellman 

puhelin (09) 310 26406 ja
 040 3347 787, 

sähköposti 
paivi.hellman@hel.fi
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Palvelemme ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-21.

Pihlajamäki, Meripihkantie 3, p. 010 76 62650

Atria
Pizzat
200 g (3,45/kg) 
5/talous

069
Viennetta
Jäätelökakut
0,65 l (1,98/l)
3/talous

129

079
Valio
Appelsiini-
täysmehu
1 l 
5/talous

Palvelemme sunnuntaisin klo 12-21 Hinnat voimassa toukokuun loppuun

Asiakasomistajuus kannattaa touko- ja 
kesäkuussa myös sunnuntaisin!

Etu on voimassa 30.6.2008  saakka S-Etukortilla 
ja tällä etusetelillä. Kääntöpuolelta löydät 

HOK-Elannon ravintolat, joissa etu on voimassa. 
Etusetelin voi käyttää vain ruokailun yhteydessä. 

Yksi etuseteli / henkilö / ruokailu.

ETUSETELI

5
www.hok-elanto.fi

MALLI

Kun teet yli 25 euron kertaostoksen S-marketissa 
touko- ja kesäkuussa sunnuntaisin, saat  S-Etukortilla 
kassalta  yhden etusetelin HOK-Elannon ravintoloihin, 
jolla saat 5 euron alennuksen ruokailun yhteydessä. 
Yksi etuseteli/henkilö/ruokailu. Etuseteli voimassa 
rajoitetun ajan.

Hyvä kasvaa

Vapaaehtoisten lukumäärä on 
Helsingissä kovassa kasvussa, 
nyt heitä on jo yli 200. Keväi-
siin siivoustalkoisiin osallistuu 
noin 30 000 henkeä. 

Pihlajamäki-Seura järjes-
ti 10.5. Pihlajamäen siivoustal-
koiden yhteydessä puistokum-
mikahvilan, jossa tehtiin peräti 
14 siivouslupausta. Puistokum-
meja syntyi Kiillepuiston ja Vuo-
lukivenpuiston lisäksi mm. Lius-
ketielle, Aarnikanmäelle, Rapaki-
venkujalle, Aarnivalkealle, Maa-
sälvänpuistoon ja Gneissipolul-
le. Myös ostari kiinnosti kummi-
kohteena.

 Pihlajamäen puistokummi-
kahvilasta on tulossa jokavuoti-
nen perinne äitienpäivän aatto-
na järjestettävien siivoustalkoi-
den yhteyteen. Ensin kotikontu 
siistiksi ja sitten kahville paranta-
maan Pihlistä hyvässä seurassa. 

– Ja lopultahan me mennään 
siivoustalkoisiin enää vain kah-
ville, Lahja nauraa. 

Teksti ja kuvat:  
Päivi Seikkula

Kiillepuisto loistaa asukkaiden avulla
Pihlajamäen puistokummit jakavat hyvää mieltä kaikille

Kiillepuistossa ja 
Sorsalammen liepeillä 
on tänä keväänä nähty 
outoa vipinää. Hienot 
puistot ovat olleet 
poikkeuksellisen viih-
tyisiä paikkoja. Jotain 
siellä on tapahtunut, 
mutta mitä? 

Marianne Huhtamäki ja Lah-
ja Holopainen asuvat kumpikin 
Vuolukiventiellä ja nauttivat lähi-
puistoistaan. Mutta aina puistot 
eivät miellytä. Jostain syystä osa 
asukkaista, viskoo roskia pitkin 
poikin ja ohi roskisten. Toimin-
nan naiset päättivät siirtyä sa-
noista tekoihin: heistä tuli Kiil-
lepuiston ja Vuolukivenpuiston 
puistokummeja, vapaaehtoisia 
kotikontujensa puunaajia.

– Olimme jo mukana Roska 
päivässä -liikkeessä, mutta sen 
lisäksi halusimme löytää suo-
ran yhteyden Pihlajamäestä vas-
taaviin kaupungin työntekijöihin, 
Marianne kertoo

Niinpä Marianne ja Lahja te-
kivät Hyvällä asialla -lupauksen 

ja saivat työvälineitä, puistokum-
mien tunnukset sekä rakennus-
virastosta yhteyshenkilön, jon-
ka kanssa hoitelevat käytännön 
asioita. He voivat mm. ilmoittaa 
tälle täysistä roska-astioista ja 

saavat nopeasti vastauksia ky-
symyksiinsä.

Itsekästä puuhaa

Marianne ja Lahja muuntautu-

vat puistokummeiksi kerran–pa-
ri viikossa töiden jälkeen ja vii-
konloppuisin. Suojaliivit pääl-
le, roskapihdit käteen, jätesäkki 
mukaan ja viuuuh – hiekka vain 
pöllyää, kun puistokummit syök-
syvät paikalle. Supermiehet jää-
vät vauhdissa jalkoihin.  

– Ihan itsekkäistä syistä me 
tätä tehdään: saa puuhata ul-
kona, tulee hoidettua kuntoa ja 
oma naapurusto tulee siistik-
si. Ja jäljen näkee heti. Tämä on 
konkreettista työtä, jonka tulok-
sista nauttivat kaikki, Lahja pe-
rustelee. 

– On hyvä ottaa vastuulleen 
vain sellainen alue, jonka siistey-
destä jaksaa ja haluaa pitää huol-
ta. Puistokummiudesta ei saa tul-
la taakkaa. Sen pitää olla mukava 
harrastus, Marianne jatkaa. 

Vähemmän roskia, 
enemmän kauneutta

Mutta hetkinen, miksei Helsingin 
kaupunki siivoa roskia pois ka-
duilta ja puistoista? Eikö kaupun-
ki voisi palkata lisää väkeä ros-
kaajien perään ja siivoamaan näi-
den jälkiä? 

– Toki roskia siivotaankin, ihan 
koko ajan. Mutta roskien kerää-
miseen käytetty aika on suoraan 
pois kaikelta siltä kauniilta, mihin 
resurssit voitaisiin suunnata, va-
paaehtoismallin Helsinkiin ideoi-
nut Elina Nummi rakennusviras-
tosta sanoo. 

Elina Nummi korostaa, et-
tä vapaaehtoisten panos on iso 
apu kaupungille. Kaupunki myös 
muistaa vapaaehtoisiaan, ja täl-
le vuodelle on suunniteilla yhtei-
nen kiitostilaisuus.

– Vapaaehtoiset eivät vain 
siisti katuja ja puistoja, he myös 
näyttävät hyvää esimerkkiä muil-
le, toisin kuin roskaajat.

Kaduilla ja puistoissa asuk-
kaiden ja kaupungin yhteistyöl-
lä voi edistää viihtyisyyttä. Mut-
ta entäpä esimerkiksi ostoskes-
kusten epäsiivo, sekin puhutut-
taa asukkaita?

– Myös yritykset voivat tulla 
mukaan hyvälle asialle ja tehdä 
yhteistyötä kaupungin ja asuk-
kaiden kanssa. Ja asukkaat voi-
vat muutakin kuin siivota: Kalli-
on Karhupuistossa on aktiivinen 
porukka hoitanut Helsingin suu-
rinta kesäkukkaryhmää jo toista-
kymmentä vuotta, Nummi mai-
nostaa.

Kuka ketale on viskonut roskia hienoon Kiillepuistoon? Mariannea (oik) naurattaa Lahjan 
kysyvä ilme.

Lisätietoja Pihlajamäen puistokummeista saat 
www.pihlajamaki.infosta, Pihlajamäen lähiöasemalta ja 
Pihlajamäki-Seuran pisteistä mm. Pihlajamarkkinoilla 
24.5. ja Pihlajamäki goes Bluesissa 7.6. 

Haluatko puistokummiksi?

Siivoustalkoiden kahvilassa vilisi puistokummeja uusissa 
hohtavissa vetimissä. Löydätkö kuvasta kuusi kummia?
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Pihlajamäen karun kauniit kalliokasvit
PiHlAjAmäen laajimmat yh-
tenäiset kalliot ovat Rapaki-
ventien hiidenkirnujen yläpuo-
liset kalliot juoksuhautoineen, 
eli Aarnikanmäen kalliot, sekä 
Porraskalliot Pihlajamäentien 
ja Lahdenväylän välissä.

Vaikka nämä kalliot ovat 
karuja, ne silti ovat kasvistol-
taan varsin monipuolisia. Viime 
vuosien äärimmäisen kuivat ke-
sät ovat tappaneet suuren osan 
kallioiden männyistä, jotka oli-
vat aiemmin selvinneet kallion 
kapeiden halkeamien varastoi-
man veden avulla. Jotkut kata-
jat ovat myös kärsineet kuivuu-
desta. 

Suopursuja 
ja poronjäkäliä

Porraskallioiden päällä oleva 
pieni kostea painanne on sen-
tään säilyttänyt suopursunsa, 
lakkansa ja rahkasammaleensa, 
liekö kallion laella piilossa vettä 
varastoiva hiidenkirnu. Ainakin 
Porraskallioiden juurella Johto-
kiventien alkupäässä on yksi vä-
hemmän tunnettu hiidenkirnu. 

Porraskalliot on hyvin karu 
kasvupaikka, humusta tai hiek-
kaa ei siellä juurikaan ole. Jä-
kälät ja sammalet sekä vanhat 
männynkäkkärät luovat kallioi-
den yleisilmeen. Kallioilta löytyy 
vielä paikoin valko- ja harmaa-
poronjäkälää, okatorvijäkälää ja 
silotorvijäkälää, joskin kaikki ovat 
tallaukselle alttiita ja siksi niuk-

koja. Harmaahapsista kalliotie-
rasammalta on siellä täällä suu-
rina mättäinä.

Aarnikanmäen kallioilla on 
paikoitellen hiekkaa ja humusta 
kallion päällä, joten Rapakiven-
tien puoleiselta lämpimältä rin-
teellä löytyy myös ketomaista 
kasvillisuutta. Keto-orvokki, ke-
vätkynsimö, lituruoho ja kevät-
taskuruoho kukkivat tätä kirjoit-
taessani vapun jälkeen. Alkupe-
rältään arvoituksellinen pölkky-
ruohokin on jo tunnistettavissa 
sinertävistä lehdistään. 

Maisemia 
suurennuslasin läpi ja 
horisonttiin saakka

Pystyllä kalliopinnalla rehot-
taa lettumaisia kuhmujäkäliä ja 

maassa ryppyreunainen rusko-
nahkajäkälä. Erikoisuutena mai-
nittakoon lasinsirpaleella kasva-
nut silokeltakarve, joka tosin ku-
vaamisen jälkeen tuli kerättyä 
pois. Sammalista ainakin har-
mosammal on kallioilla yleinen. 

Kasvilajiston tarkempi selvit-
täminen jää odottamaan kesän 
edistymistä ja lähestyvää Helsin-
ki-päivän luontoretkeä Pihlaja-
mäessä. Jo pikaisten kävelyret-
kien perusteella on varmaa, että 
lajistosta ei retkellä ole pulaa. 

Kallioilla retkeillessä kannat-
taa kasvikirjan lisäksi ottaa mukaan 
pieni kassi, johon voi kerätä lasin-
siruja. Näin saamme upeat maise-
makalliomme yhä viihtyisämpinä 
meidän kaikkien käyttöön. 

Teksti ja kuva: 
Sampsa Lommi

– Komeat juhlat pidetään vasta  
kun vuosia on 50, Pihlajamäen 
Marttojen puheenjohtaja Eeva 
Läikkö toppuuttelee juhlakut-
sua odotelleita.

Helsingin Marttayhdistyksen 
alainen toimintaryhmä, joka al-
kuaan tunnettiin nimellä Pihla-
jamäen Marttakerho, perustettiin 
vuonna 1963. Alkuvuosina jäse-
niä oli liki 40, nyt heitä on 17. Yhä 
vireän toimintaryhmän keski-ikä 
on korkea, sillä uusia jäseniä on 
viime vuosina tullut toimintaan 
mukaan vain harvakseltaan. Yk-
si syy työikäisten puuttumiseen 
on se, että Pihlajamäen Martat 

kokoontuu päiväsaikaan.
– Kun viimeinenkin jäsen jäi 

eläkkeelle, päätimme siirtää ta-
paamiset päivänvaloon. Iäkkäät 
eivät halua liikkua ja liukastella 
pimeällä, kertoo yli kaksikym-
mentä vuotta menossa mukana 
ollut Läikkö. 

Pitkät perinteet

Pihlajamäen Marttojen toimin-
nassa näkyy yli satavuotiaan 
Marttaliiton sivistyshenkiset pe-
riaatteet. Säännöllisissä tapaami-
sissaan toimintaryhmä kartuttaa 
kokemuksia ja tietoa paitsi talou-

Arjen ohjeista yhdessäoloon

Pihlajamäen martat 
täytti 45 vuotta
denhoidosta myös kulttuurillisis-
ta ja yhteiskunnallisista asioista. 
Pihlajamäen Martat tekee yh-
teistyötä muun muassa seura-
kunnan diakoniatyön ja Punai-
sen Ristin kanssa: tälläkin het-
kellä laatikollinen villasukkia ja -
pipoja odottaa siirtymistä kriisi-
aluepakkauksiin. 

Maailmanmeno on 45 vuo-
dessa muuttunut. Ennen oli 
enemmän aihetta ihmetyk-
seen ja sen myötä tiedonjakoon. 
Läikkö kertoo, että toimintaryh-
män alkuaikoina, jäsenistön ol-
lessa nuorempaa, tapaamisis-
sa oli nykyistä enemmän arjen 
pyörittämiseen liittyvää aiheita, 
kuten ruoanlaittoa tai pesuaine-
esittelyjä.  

– Vielä 80-luvulla opiskeltiin 
yhdessä mikroaaltouunin käyt-
töä ja pizzan tekoa. Nykyään tie-
toa ja kilpailevia harrastuksia tul-
vii joka suunnasta.

– Ryhmämme vanhetessa 

toiminnassamme on korostu-
nut sosiaalisuus. Yhdessä teke-
minen ja oleminen on tullut tär-
keämmäksi kuin uusien asioiden 
oppiminen, sanoo Läikkö.  

Oma Lucina

Pihlajamäen Martat kokoontuu 
seurakuntatalolla joka toinen 
maanantai kello 14, seuraavan 
kerran syyskauden käynnistyes-
sä 29. syyskuuta. Kaikki toimin-
nasta kiinnostuneet ovat terve-
tulleita mukaan. 

Ja vielä: Martta-historia on 
Pihlajamäessä vahvasti läsnä 
myös Lucina Hagmanin kujan 
nimessä. Suomalaisen naisliik-
keen pioneeri, kansanedustaja, 
koulunjohtaja ja professori Hag-
manhan oli sekä Marttaliiton et-
tä Helsingin Uuden Yhteiskoulun 
kunnioitettava perustaja.

Teksti:  
Tanja Railo

Martat osallistuivat taannoisiin Pihlajamäen siivoustalkoisiin 
pitämällä talkookahvilaa. Kuvassa martat Eeva Läikkö ja Raisa 
Kiuru (oik) sekä asiakkaana talkoolainen Elvi Ahonen.

Kuva: Päivi Seikkula

Porraskallioiden maisemaa. 
Etualalla kalliotierasammalen 
harmaita mättäitä.

Luonto
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Juttusarja Pihlajamäen yrityk-
sistä on palannut samaan kortteliin, 
josta se vuosi sitten alkoi. Salaatti-
siskojen paikalla aikoinaan aloittanut 
Kai Meramo on toiminut Pihlajamä-
essä optikkona jo yli 20 vuotta.

– Aloitin täällä vuonna 1987 ja 
ensimmäiset kuusi vuotta toimin 
Rapakiventien puolella. Tässä Gra-
niittitie 1:ssä on vierähtänyt jo 14 
vuotta. Posti on naapurista lähdös-
sä pois, mutta minä olen juurtunut 
Pihlajamäkeen.

Meramo viihtyy hyvin työssään, 

joka on pääasiassa asiakkaiden hen-
kilökohtaista näönhuoltoa, mutta si-
sältää vielä ripauksen käsityötaitoja-
kin. Silmä- ja aurinkolasien lisäksi liik-
keessä on fotopiste, jossa myydään 
mm. Eiri-kuvia.

Alalla on käynnissä erittäin ko-
va kilpailu, jossa mennään volyymi 
edellä ja karsitaan palveluja. Sellai-
nen liukuhihnahomma ei sovi kylä-
optikolle.

– Nautin työstäni, kun voin teh-
dä sitä kiireettömästi ja asiakasta 
kuunnellen. Minun ammattitaitoa-
ni on löytää kullekin asiakkaalle ja 
juuri hänen silmilleen ja kukkarol-
leen sopiva ratkaisu.

Pieni optikko ei laukkaa joka ke-
hystrendin perässä isojen tahtiin, sil-

ti kehysvalikoima uusiutuu jatkuvasti. 
Linssivalikoima on kilpailukykyinen ja 
toimitusajatkin ihan mukavat. Mera-
molta hoituu myös silmälasien kor-
jaaminen.

– Monet ketjut ovat lopettaneet 
liikkeistään “pajan puolen” kokonaan 
ja teettävät korjaustyöt jossain muu-
alla. Minusta pajassa väsääminen, kä-
sillä tekeminen, on sopivaa vastapai-
noa myyntityölle.

Entä mikä olisi seuraava esiteltä-
vä yritys? Meramo ei päästä toimit-
tajaa korttelista mihinkään, vaan toi-
voo seuraavaan lehteen juttua Pihla-
jamäen fysioterapiasta . Sehän sopii, 
niskat kun ovat aina juntturassa.

Teksti ja kuva: 
Ri itta Sivonen

Yritys

Kai meramo pitää näöstä huolta Optikko Pihlajamäki

Optikko Kai Meramo esittelee 
Pihlajamäki goes Blues -yh-
teensopivaa aurinkolasimallistoa 
aikuisille – lapsille löytyy omansa.

toivoo, että rampit skeittausta, 
BMX-pyöräilyä sekä rullaluiste-
lua varten valmistuvat vielä en-
nen syksyä. Alueelle tulee myös 
DIRT- eli maastopyörärata. 

– Jos rampit saadaan valmiik-
si, järjestetään puistossa elokuun 
alussa BMX-pyöräilykurssi sekä 

Nuorisotalo remontissa, nuorisopuisto rakenteilla
Kiillepuiston kahluualtaalla kuo-
huu, vaan ei vesi. Pihlajamäke-
läinen varakaupunginvaltuutet-
tu Miina Kajos teki syksyllä 2007 
valtuustoaloitteen altaan täyttä-
misestä. Aloitteen pohjalta val-
tuusto vaati rakennusvirastoa 
selvittämään, voidaanko Kiille-
puiston kahluualtaan valvon-
ta järjestää ja siten ottaa allas 
käyttöön.

Puistovastaava Petri Arpo-
nen rakennusvirastosta sanoo, 

että Kiillepuiston altaaseen saa-
daan vettä, kunhan joku taho kir-
jallisesti sitoutuu valvomaan al-
lasta samaan tapaan kuin leik-
kipuistojen kahluualtaita val-
votaan. Veden äärelle täytyisi 
siis löytyä valvonta arkipäivisin, 
mutta öisin ja viikonloppuisin 
valvontaa ei tarvita.

Kaupunki kunnosti Pihlaja-
mäen länsiosassa sijaitsevan Kiil-
lepuiston kahluualtaineen vuosi-
na 2005–2006. Puistosta tuli ko-

mea, mutta suuri allas on am-
mottanut tyhjillään siitä asti. 

Teksti ja kuva: 
Ri itta Sivonen

Farssi Kiillepuiston altaalla

Blues-tunnelmaa Kiillepuiston 
altaan reunalla kesällä 2007.

Pihlajamäen nuorisotalo sääs-
tyi säästöiltä ja toiminta jatkuu. 
Talon sisäilma- ja kosteusvauriot 
on nyt tutkittu ja talolle laadittu 
korjaussuunnitelma. Siihen kuu-
luvat työt pyritään tekemään niin, 
että niistä on mahdollisimman 
vähän häiriötä talon käytölle.

Kiireelliset korjaukset alkoi-
vat heti talon mentyä kesätauolle 
16.5. Sisäilmassa on ollut mine-
raalivillapölyä, ja ensimmäisek-
si vaihdetaan ongelman aiheut-
taneet kattolevyt. Nuorisotalo 
avaa ovensa kesätauon jälkeen 
25.8.2008.

Tänä kesänä myös skeit-
tipuisto on pois käytöstä, sil-
lä puistoa laajennetaan Pihla-
jamäen nuorisopuistoksi. La-
tokartanon nuorisotyöyksikön 
toiminnanjohtaja Lea Packalén 

Inline- eli temppurullaluistelu-
kurssi 13–17-vuotiaille. Mikäli 
työt kuitenkin viivästyvät, kurs-
sit pidetään Kontulan skeittihal-
lissa, Packalén sanoo.

Nuorisopuiston erikoisuute-
na on varsinkin tyttöjen toivei-
den mukaan suunnitteltu puisto, 
jossa on erilaisia keinuja, amfite-
atteri, suojaisia oleskelupaikkoja 
ja -katoksia sekä pelinurmi. Nuo-
risopuiston suunnittelussa ja ke-
hittämisessä kaikki tärkeät pää-
tökset on tehty yhdessä nuorten 
kanssa. Hanke on ainutlaatuinen 
koko Suomessa. 

Teksti: 
Päivi Seikkula

Vaikka omat tilat 
ovat kesällä kiinni, 

nuorisoasiainkeskuksen 
toimintaa on tarjolla 

myös Pihlajamäen nuorille. 
Kesäohjelmaan 

voi tutustua osoitteessa  
nuoriso.hel.fi/kesapassi

Laaditaan sinulle 
säästämisen 
suunnitelma
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) 
ma-pe 8-20.
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Pihla-
jamäen 
nuoriso-
puiston 
avajaisia 
vietetään 
keväällä 
2009. 
Kuvassa 
osa 
puisto-
suunni-
telmasta.



Euroopassa suositut arkkitehtuuripolut nyt Suomessa

Euroopassa suojelluilla alueil-
la, kuten Berliinissä Siemens-
stadtin alueella ja Italiassa Ivrean 
kaupungissa sijaitsevalla Olivetti-
yhtiöiden asuinalueella, on vas-
taavia opastauluilla varustettuja 
modernia arkkitehtuuria esittele-
viä reittejä. Näiden alueiden suun-
nittelijat olivat eturivin arkkitehteja 
ja kaupunkisuunnittelijoita, joilla 
oli mahdollisuus luoda uudenlai-
sia arkkitehtuurin malleja ja muo-
tokieltä. 

Pihlajamäen arkkitehtuuripol-
ku on tarkoitettu sekä alueen 
asukkaille että vierailijoille. Var-
sinkin uudet asukkaat saavat 
polun ja opasteiden avulla lisää 
tietoa Pihlajamäen ainutlaatui-
suudesta ja merkittävyydestä 
ja näin kotoutuminenkin alu-
eelle helpottuu. Tavoitteena on, 
että reitin avulla Suomen 1960-
luvun asuntoarkkitehtuuriin ja 
kaupunkisuunnitteluun voivat 
tutustua myös arkkitehtuurista 
kiinnostuneet matkailijat ja opis-
kelijaryhmät, joita Helsingissä käy 
vuosittain suuri määrä. Tauluihin 
tulevat tekstit suomeksi ja ruot-
siksi. Arkkitehtuuripolku löytyy 
kohta myös internetistä, jonne 
lisäksi tuleva englanninkielinen 
osuus suunnataan palvelemaan 
ulkomaisia matkailijoita.

Polku seuraa yleisiä  
väyliä

Arkkitehtuuripolku kiertää mil-
tei kaikki 1960-luvun arkki-
tehtuurikohteet. Se nousee 
ostoskeskukselta ylös kalliorinnet-
tä kohti Graniittitien päätä, polveil-
len SATO:n alueella Graniittitiellä, 
Kiilletiellä ja Vuolukiventiellä. Vuo-
lukiventieltä polku kääntyy kohti 
pohjoisosaa ja Hiidenkirnujen koh-
dalta polku jatkuu Rapakiventietä 
pitkin kääntyen terassitalon koh-
dalla portaita ylös Maasälväntielle 
ja Hakan alueelle. Liusketieltä pol-
ku kääntyy kirkon kohdalla jälleen 
kohti ostoskeskusta. Virallisen po-
lun kulku on ohjattu seuraamaan 
yleisiä väyliä, mutta rohkea mat-
kailija voi poiketa polulta kallioille 
ja puistoihin. Opastaulujen tuki-
pilarit ja reitin risteyksiin sijoitetut 
opastepilarit ohjaavat kirkkailla, 
hyvin erottuvilla väreillään, punai-
sella, oranssilla ja keltaisella, eksy-
neen takaisin polulle.

Arkkitehtuuripolun kaksiosai-
sissa opastauluissa esitellään jo-
kaisessa kuvin ja lyhyin tekstein 
Pihlajamäen lähiön syntyhistoria, 
kaavoituksen ja arkkitehtuurin 
erityispiirteet sekä suunnittelijat: 
kaavoituksesta vastannut pro-
fessori Olli Kivinen, SATO:n alu-
een arkkitehti Lauri Silvennoinen 

Päivi Hellman, lähiöarkkitehti

Ensimmäinen polku valmistuu Pihlajamäkeen 
Pihlajamäen halki kulkeva, kuvallisin opastauluin 
varustettu 1960-luvun arkkitehtuuria esittelevä reit-
ti tulee olemaan ensimmäinen arkkitehtuuripol-
ku Helsingissä. Moderni arkkitehtuuri koetaan nyt 
kansainvälisesti kiinnostavaksi ja opastetut polut 
ovat olleet suuria yleisömenestyksiä. 

sekä Hakan alueen arkkitehdit 
Esko Korhonen ja Sulo Savolai-
nen. Kunkin osa-alueen tauluis-
sa esitellään lisäksi kyseiseen 
aiheeseen liittyviä yleistietoja ja 
tarkempia tietoja rakennuksista.

Tunnetut valokuvaajat  
taulujen kuvittajina

Kaikki taulujen valokuvat ovat 
mustavalkoisia 1960-luvun kuvia, 
kuvaajina aikansa tunnetuimpia 
valokuvaajia kuten Otso Pietinen, 
Eero Troberg ja U. A. Saarinen. 
Jokaisessa taulussa on suuri il-
makuva ko. alueelta. Näistä ku-

vista näkyy erityisen hyvin alueen 
solukaava-ajatus ja veistoksellinen 
vastakohta rakennettujen aluei-
den ja maiseman välillä. On hie-
noa huomata, että alkuperäinen 
1960-luvun Pihlajamäki on yhä 
selkeästi hahmotettavissa.

Opastauluja polulle tulee yh-
teensä viisi. SATO:n alueen laa-
juuden vuoksi sen molempiin 
päihin sijoitetaan samanlaiset 
alueesta kertovat taulut. Hakan 
alueelle tulee yksi taulu, pohjois-
osaan yksi kouluista ja Rapaki-
venkujan alueesta kertova taulu ja 
ostoskeskukselle omansa. Polun 
varrella sijaitsevien opastepilarei-
den tehtävänä on ilmaista polun 

suunta risteyskohdissa. Taulujen 
pystytyksestä vastaa HKR Ympä-
ristötuotanto ensi syksyn aikana.

Pihlajamäki valittiin DoCo-
MoMo:n kansalliseen rekisteriin 
1990-luvun alussa ”esimerkkinä 
käyttökelpoiselle tavalle saada 
aikaan hyviä teollisesti valmistet-
tuja asuntoalueita”. Matkailijoille 
tarjottavat kohteet ovat yleensä 
keskustan historiallisia tai vaihto-
ehtoisesti aivan uusia alueita. Nyt 
Helsingissä tullaan matkailijoille 
tarjoamaan ensimmäistä kertaa 
mahdollisuus nähdä myös muu-
ta: Helsingin asumiselle tyypillistä, 
tavallista, mutta kuitenkin korkea-
laatuista arkiasumisympäristöä.

Lähiöasemalla kävijämäärät ovat 
lisääntyneet huimasti. Asukkaat 
ovat omatoimisesti alkaneet muo-
dostaa kerhoja eri asioiden ympä-
rille – mikä on upea juttu. Yhteinen 
asukasmatka Valamon luostariin 
pääsiäisen alla oli varmasti jokai-
selle osallistujalle mieleenpainuva 
ja uusia tuttavuuksiakin rakennet-
tiin. Vappuna Aarnivalkea täyttyi 
perheistä grillimakkaroiden kera 
ja samalla sai tutustua niihin ”naa-
pureihin”. 

Ja nyt olen saanut työnteki-

Pihlajamäkikö nukkumalähiö 
– hui hai!

Näiden kahden vuoden  
”Pihlajamäki-urani” aikana 
olen ilokseni saanut huomata, 
että täällä ihmiset tuntevat 
toisensa, välittävät naapuris-
taan ja haluavat olla muka-
na rakentamassa parempaa 
Pihlajamäkeä.

jänä äimistellä Pihlajamäki goes  
Bluesin vapaaehtoisjoukkoa, jo-
ka on kivunnut 93:een! Eikä 
tässä vielä kaikki: jopa alueen 
yrityksetkin ovat tulleet mukaan 
rakentamaan yhteisöllisempää 
Pihlajamäkeä. Ostarin yrittäjät 
lahjoittavat arpajaispalkintoja ja 
Taltec Oy:n osallistuminen Blue-
seihin tuntuvalla summalla mah-
dollistaa 500 lapselle ilmaiset 
ilmapallot ja puolelle talkoolaisis-
ta bluespaidat. Odotettavissa on 
siis upea kesäkauden avajaisjuhla 
niin pihlajamäkeläisille kuin muil-
lekin lähiseudun asukkaille – ter-
vetuloa siis tutustumaan upeaan 
lähiöömme bluesin rytmeissä vii-
meistään 7.6.

Aurinkoista kesää  
toivottaen

  Yhdyskuntatyöntekijänne Sini

Leikkipuistot 
Maasälpä ja Salpausselkä 

ovat avoinna 
Kesäakatemiaviikon 

jokaisena päivänä 
klo 9–16. 

Leikkipuistoissa tarjotaan 
maksuton lounas lapsille 
klo 12.00. Omat ruokailu-

välineet mukaan!  

Retkille ilmoittaudutaan 
leikkipuisto Maasälpään.

Kuva: Ol l i  Turunen

Leikkipuisto Maasälpä ja Salpausselkä

Kesäakatemiaviikko 2.–6.6.2008
ala-asteikäisille
Maanantai 2.6.
• klo 10
Molemmissa leikkipuistoissa leikkimieliset olympialaiset 
• klo 9.30–11.30 ja klo 13–14 
Futiskoulu Lp Salpausselässä
Tiistai 3.6.
• Lp Salpausselässä taiteillaan kankaanpainannan parissa. 
• Lp Maasälvässä opetellaan tekemään erilaisia savitöitä.  
Keskiviikko 4.6.
• Klo 10.30
Pyöräretki Pukinmäen Minigolfradalle ja Mc Donald’siin. 
Mukaan mahtuu 12. Ilmoittautuminen Lp Maasälpään.
• klo 9.30–11.30 ja klo 13–14
Futiskoulu Lp Salpausselässä
Torstai 5.6.
• Klo 9.45
Koko päivän retki Korkeasaareen. Lähtö Pihlajamäen nuorisotalon edes-
tä. Aikuisilta pääsymaksu. Ilmoittautuminen Lp Maasälpään.
Perjantaina 6.6.
Molemmissa leikkipuistoissa on Kotiseutusuunnistus

Kesäakatemian järjestäjät:
• Maasälvän leikkipuisto 
Maasälväntie 3, puh. (09) 310 57558. lp.maasalpa@hel.fi 
• Salpausselän leikkipuisto 
Salpausseläntie 1, puh. (09) 310 57553. lp.salpausselka@hel.fi
• Järjestämässä myös Malmin seurakunta ja Pihlajamäen nuorisotalo. Helsingin lähiöprojekti 
rahoittaa Kesäakatemian toimintaa.

Kuva: Päiv i  Hel lman

Helsingin lähiöprojekti tiedottaa 2/2008
�
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Helsingin lähiöprojekti tiedottaa 2/2008

Lähiöaseman yhteystiedot ja aukioloajat
Avoimet ovet ti ja ke klo 14–18, pe klo 10–16

Yhdyskuntatyöntekijä Sini Heino-Mouhu, sini.heino-mouhu@hel.fi 
 p. (09) 310 69960 / 040 334 7415 (virka-aikana)
Lähiöliikuttaja  Mia Küttner, mia.kuttner@hel.fi
 p. (09) 310 71452 /  050 588 1069 (virka-aikana)

Vahtimestarit:  p. 044 951 4523
Katso myös:  www.hel.fi/lahioprojekti
 

Lähiöliikuttaja Mia Küttner, 

p. (09) 310 71452 /  050 588 1069 

Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3 B

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Pihlajamäen 
lähiöaseman 
kesäaikataulu 
1.6.2008–30.6.2008

 Senioreiden ATK-kurs-
sit loppuvat toukokuun 29. ja 
alkavat jälleen 1.9.2008.

 Cafe Lähiö on auki kesä-
kuun loppuun aina perjantai-
na klo 10–16.

 Omatoiminen kuvatai-
deryhmä kokoontuu perjan-
taisin klo 13 juhannukseen 
asti.

AVOimeT OVeT tiistaisin ja  
keskiviikkoisin klo 14–18. Tule 
tietokoneelle tai ompelemaan!

Lähiöaseman väki on 
kesälaitumilla heinäkuun 
ajan, toiminta alkaa
jälleen elokuussa. 
Aurinkoista kesää kaikille! 

Kalliolan 
kansalais-
opiston kurssit
Opi ompelemaan (30 t)

• Paikka: Pihlajamäen 
 lähiöasema, Liusketie 3
• Aika: Torstaisin 18.9.–20.11. 
 klo 17–19.15
• Ilmoittautuminen viim. 8.9. 
 p. (09) 7701 2310

Kiinnostaako ompelu, muttet 
ole koskaan uskaltautunut 
koneen ääreen? Haluaisitko 
kerrata oppimaasi? Valmis-
tamme yksinkertaisia 
vaatteita opiskelijan valinnan 
mukaan. Kurssilla ompeluko-
ne ja ompelun työtavat tulevat 
tutuksi. Opitaan mittojen otto, 
kaavan valinta ja jäljentämi-
nen, kankaan leikkaaminen, 
työjärjestys sekä helppoja 
ompeluratkaisuja. Opiskelijat 
vastaavat materiaalihankin-
noista itse. Ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla anne-
taan lista ompelutarvikkeista 
ja välineistä.

www.pihlajamaki.info

Kotilähettiläät 
Pihlajamäen lähiöaseman Kotilähettiläät tarjoavat kaupassakäyn-
tiapua ikäihmisille maanantaina ja torstaina päiväaikaan. 

Varaukset vahtimestareilta ma ja to klo 9–10, 
p. 044 951 4523

Maksuton. Heinäkuussa ei toimintaa.

Pesäpalloa
Ma 5.5.–29.9. klo 17–19, 
Punakiventien kenttä, 
Vuosaari
(liikuntapassi, säävaraus)

Kimppakävelyä
Ti klo 10, Pihlajamäen nuoriso-
talolta (hidasvauhtinen oma-
toimiryhmä)
Ke 1.1.–28.5. ja 6.8. eteenpäin, 
klo 10 Pihlajamäen lähiö-
asemalta

Lihakset vetreix
Ke 7.5.–11.6., 6.–13.8. 
klo 8.30–9.15, Malmin virkis-
tyskeskus
(liikuntapassi)

Pingistä
Ke 7.5.–18.6., 13.–27.8. 
klo 11.30–12.30, Malmin virkis-
tyskeskus / sali

Kaupunkitanssit
Ke klo 19–19.45, Pikkukosken 
uimaranta 
11.6. Bugg eli lavarokki, 18.6. 
rumba, 25.6. polkka, 2.7. sam-
ba, 9.7. cha-cha, 16.7. jive

Kirkkovenesoutua
Ke 28.5., 4.–18.6., 6.8., 20.8., 
27.8. klo 17 ja 19, Venesatama 
Vehkalahdentien päässä
Ilmoittaudu p. 050 593 3447
(liikuntapassi, rankkasade-
varaus)

Pyöräretket 
to 22.5., 5.6., 12.6., 7.8., 14.8. 
klo 9.15, Pihlajamäen lähiö-
asema (kesto 3–4 t)
Erilliset esitteet lähiöasemalta.

Lähiöliikunnan kesäohjelmaa 2008

Myös muuta ohjelmaa, kysy lisätietoja!

Melontakurssi
Pikkukosken uimaranta
Kurssi 2 ma-ke 2.–4.6. klo 
12.30–15
Kurssi 3 ma-ke 16.–18.6. klo 
9–11.30
Kurssi 4 ma-ke 16.–18.6. klo 
12.30–15 

Hinta 12 euroa / lähiöliikunta-
passi. Vain uimataitoisille yli 
12-vuotiaille. Säävaraus.
Ilmoittaudu p. (09) 310 71452 / 
050 588 1069  

Myös melontakokeilua, melontaa 
joella sekä kuutamomelonta. 

Lentopalloa 
Salpausselän leikkipuiston 
kenttä
Su 11.5.–31.8. klo 18–20
Ti 6.5.–26.8. klo 18–20
To 8.5.–28.8. klo 18–20 
(säävaraus)

Jalkapalloa 
Su 4.5.–28.9. klo 17–18 juniorit, 
klo 18–21 aikuiset, Pukinmäen 
jalkapallokenttä
(monet kulttuurit, liikuntapassi, 
kentällä ei pukukoppeja)
Pe 6.6.–12.9. (ei 20.6.) 
klo 20–21, Ala-Malmin nurmi-
kenttä 
(monet kulttuurit, aikuiset ja 
nuoret, liikuntapassi, kentällä ei 
pukukoppeja)

Petankkia
Ma 5.5.–24.9. klo 12–13, Leikki-
puisto Maasälpä 
(säävaraus)

Rantajumppaa
Ma 2.6.–7.7. klo 18–18.50, 
Pikkukosken uimaranta
(oma alusta mukaan)

Kuva: Mia Küt tner


