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Marjatta Tahvanainen ja Sulo
Sallinen haluavat katsoa muutakin kuin Helsingin teatteria.

Marjatan edustusmies
Mauri Tahvanainen piti tunnelmallisesta ravintola Nataliesta,
jossa kävimme syömässä.
Maurin mielestä ruoka oli
hyvää ja sitä oli riittävästi.

teksti ja kuvat Tuula Suksi

Pääkirjoitus

keväällä 2011

Tähän aikaan taloyhtiöissä suunnitellaan jo pihatalkoita. Mikä sen mukavampaa kuin saada lumen
alta paljastuneet nurmikot, istutukset ja pihat taas kesäkuntoon. On hauskaa suunnitella kukkaistutuksia ja puuhailla taas talven jälkeen naapureiden kanssa. Talven pakkasissahan ei edes tunnistanut pipo silmillä kulkevia tuttuja. Haravoiminen ja touhuaminen ulkoilmassa eivät varmasti tee kenellekään pahaa. Siinä taas naapurihenki herää ja on yhteistä kivaa.
Siinä on kääntöpuolensakin, kun katselee lumen alta paljastuneita roskakasoja. Joidenkin taloyhtiöiden parvekerivistön alapuolella on uskomaton määrä tupakantumppeja ja jopa kaljatölkkejä. Olen
nähnyt myös vanhan telkkarin hankeen heitettynä. Siinä tulee todella vihaiseksi. Miksi meidän muiden pitää siivota toisten tahallisesti aiheuttama sotku? Mikä ihme näitä ihmisiä vaivaa? Kaikki eivät
ilmeisesti ole kasvaneet aikuisiksi, vaan olettavat, että joku kulkee äidin tavoin perässä siivoamassa
jäljet.Siinä on aivot unohdettu kokonaan sinne kuuluisaan narikkaan. Ei varmastikaan paljon rasitu, jos roskat kuljettaa niille tarkoitettuun paikkaan ja tupakat tumppaa parvekkeelle laitettuun purkkiin tai tuhkakuppiin. Puhumattakaan, että parvekkeelta ja ikkunasta heitellään maahan kaikki mitä
kädessä sattuu olemaan.Tiedonpuutteesta ei luultavasti ole kysymys. Ideoita otetaan vastaan, jos
joku keksii parannuskeinon moisille tyypeille. Sama koskee tietenkin pihalle ja lumihankeen heiteltyjä roskia. Eivät ne sieltä itsekseen katoa. Tämä on tietenkin joka kevät klassikkoaihe ja harmittaa
enemmistöä. Pitäisi saada talkoisiin mukaan nämä oman pihan megaroskaajat.
Iloista yhdessäoloa ja hyötyliikuntaa on kuitenkin luvassa, koska asukasyhdistyksemme on ilmoittautunut mukaan kaupungin siivoustalkoisiin. Ne pidetään toukokuun 11 päivä. Kokoonnutaan kyläkuusen luo kello 16. Talkoista ilmoitetaan myös julisteilla kaupassa, pankkiautomaatilla jne. Sinäkin
olet tervetullut ja tuo kaverisikin. Kaupunki antaa meille roskapihdit ja jätesäkkejä. Talkoot koskevat
vain kylämme julkisia alueita ja poimimme luontoon kuulumattomat roskat.
Nähdään talkoissa ja talkoohengessä!
Kiitän kaikkia lehtitalkoisiin osallistuneita.
Asukaslehti on luettavissa myös osoitteessa www.pihlajisto.com
kevätterveisin
Tuula Suksi, päätoimittaja
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Puheenjohtajan terveiset
Jokaisen elämässä on aikoja, jolloin eteen tulee suruja ja muitakin huolen aiheita. Usein ikävät asiat tuntuvat
oikein kasaantuvan toinen toisensa perään. Silloin tulee miettineeksi enemmän ikuisuusasioita kuin normaalin
arkisen kiireen keskellä.Tällaisina hetkinä oma perhe ja sukulaiset ovat tukena, mutta myös hyvät ystävät ovat
kullanarvoisia. Ystävien kanssa voi keskustella ja saada kevennettyä huoliansa ja heidän kanssaan voi myös
jakaa iloisia asioita. On mukavaa, jos ystävät ovat lähellä. Hyvistä, pitkäaikaisista naapuruussuhteista voi kehittyä ystävyyssuhteita. Sellaisista ainakin Pihlajistossa on runsaasti eläviä esimerkkejä jo vuosikymmenien ajalta.
Ystävyyssuhteet laajentuvat yhteisöllisyydeksi ja se vielä laajemmaksi kokonaisuudeksi, josta meillä on elävänä esimerkkinä oma asukasyhdistyksemme. Naapureihin voi tutustua vaikka osallistumalla pihatalkoisiin, jos ei
kehtaa mennä suoraan ovikelloa soittamaan. Takuulla on mukavampaa voida ainakin tervehtiä tuttua naapuria
kuin kulkea ohi kengänkärkiinsä tai pilviin tuijotellen, mikä ei kuulemma nykyään ole edes harvinaista.
Konkreettisempia ja toisella tavalla ikävämpiä ikuisuusasioita tulee mieleen, kun pitkin Salpausselänpolkua lähtee
kävelemään kohti lähikauppaa ja joutuu pujottelemaan lumisohjossa sulavien koirankakkojen seassa keskellä kävelytietä. Eihän ole kauaakaan siitä, kun omien lasteni päiväkodin vanhempain toimikunnan yhteisellä päätöksellä
meillä kotona kirjoitettiin lähilehteen mielipideartikkelia siitä, miten saataisiin koirien ulkoiluttajat huolehtimaan lemmikkiensä jätöksistä, niin etteivät ne pilaisi puistoja ja kävelyteitä. Se oli siis aivan äskettäin 1970-luvulla.
Ikuista on myös loputon ilkivallan tekeminen. Paikkoja rikotaan ja sotketaan yhä uudelleen. En tiedä, onko sellainen ilmiö jokavuotista, mutta olen itse tänä keväänä huomannut, että lähes joka toisen bussipysäkin kohdalla maassa on valtava määrä lasinmurua, kun pysäkkien lasiseinät on rikottu ja tilalle jouduttu laittamaan uudet.
Samaan aiheeseen liittyy myös Hajumysteeri, josta kerrotaan tässä lehdessä, niinkuin lähes kaikista muistakin
edellä mainitsemistani asioista. Lukekaa ja hämmästykää.
Ilkivallantekijät tuottavat turhia kustannuksia yhteiskunnalle kuin myös murhetta läheisilleen.
Toivottavasti jotain tuntisivat sydämissään myös ne 200 ihmistä, jotka suurin lupauksin ovat juuri päässeet eduskuntaan, silloin kun yhteiskunnan rahanjaoista päättävät.
Marjatta Tahvanainen
puheenjohtaja
Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry
Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry on perustettu vuonna 1993. Yhdistyksen tavoitteena on asukkaiden asuinympäristön, elinolojen sekä sosiaalisten olosuhteiden kehittäminen ja parantaminen järjestämällä
erilaista toimintaa ja asukastilaisuuksia, julkaisemalla asukaslehteä sekä vaikuttamalla viranomaisiin Pihlajiston ja Viikinmäen asioiden hoitamiseksi.
Asukasyhdistyksellä ei ole jäsenmaksua, eikä yhdistykseen tarvitse erikseen liittyä. Käytännössä jokainen
Pihlajistossa ja Viikinmäessä asuva on yhdistyksen jäsen. Kaikki ovat tervetulleita yhteisille retkille, illanviettoihin ja kokouksiin. Samoin yhdistyksen organisoimat yhteiset projektit ja tapahtumat ovat kaikille tarkoitetut.
Tervetuloa mukaan!
HALLITUS 2011 :
Marjatta Tahvanainen, puheenjohtaja,
marjatta.tahvanainen@gmail.com
Anna-Lisa Korhonen, sihteeri,
anna_lisak@hotmail.com
Eeva-Liisa Arola
eeva-liisa.arola@suomi24.fi
Anna-Liisa Järvo
annjarvo@welho.com
Elisa Lehtonen, nettisivut
elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi

Silja Muuri-Möykky
sic@elisanet.fi
Paula Perho,
paula.perho@elisanet.fi
Sulo Sallinen,
sulo.sallinen@nic.fi
Kati Sundell, kati.sundell@luukku.com
Armi Kuusela, rahastonhoitaja,
armi.kuusela@kotiportti.fi

Pihlajisto-Viikinmäki Asukaslehti ilmestyy touko- ja marraskuussa ja
jaetaan alueen talouksiin
Toimitus:
Tuula Suksi, päätoimittaja, tuula.suksi@welho.com
Anna-Lisa Korhonen, anna_lisak@hotmail.com
Kati Sundell, kati.sundell@luukku.com
Marjatta Tahvanainen, marjatta.tahvanainen@gmail.com
taitto: Päivi Salminen/Painorauma Oy
Ilmoitukset: Anna-Lisa Korhonen, anna_lisak@hotmail.com
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Pakinoitsija Naiseläjän
vaativa vieras
Isäukko Itä-Suomesta kävi helmikuussa visiitillä Helsingissä.
Kyläilypaikkoja hänellä oli peräti neljä, meidän tyttärien kodit Oulunkylässä, Suutarilassa,
Malmilla ja lopuksi Pihlajistossa,
minun luonani. Vajaassa viikossa ukko sai tarpeekseen kaikesta näkemästään: ”Huonoo on
eläminen Helsingissä, mie lähen
nyt kottiin ja pysyn siel.”
Ei kelvannut Pihlajisto meidän
isäukolle. ”Eihä tääl oo mittään,
ei ees kunnon kahvilaa.” Yritin
sanoa, että kesällä lähiömme
ympäristöineen on vallan viehättävä, Vantaanjokikin virtailee
niin kauniina tuossa alapuolella. ”P...ajoki se on”, ukko sanoi.
”Meillä päin veet virtaavat sinisinä, tääl ne ovat ruskeeta löpöttiä. Ja nämä hullut helsinkiläiset
uija rypläävät kaiken sen sonnan
seassa!” Näin jyrisi isäukko, joka

oli telkkarista nähnyt kuvia kesäisestä Pikkukosken uimarannasta.
Ehdotin isälle pistäytymistä Viikin Prismassa, sehän on sentään komea kauppakeskus lyhyen kävelymatkan päässä.
Käsikynkkää kuljimme ja ukko
noitui julmasti kävelyteiden
liukkautta. ”Eikö näillä Helsingin herran ketkuilla oo rahhaa
ees hiekottamiseen! Täälhä
pittää taiteilla ko luistelujäällä,
henkensä uhalla, p..kele!”
Viikin kirjastoakin kävimme isän
kanssa vilkaisemassa. ”Eikös
olekin upea sininen rakennelma”, yritin mainostaa. ”Arkkitehtien konstailua”, virkkoi isä. ”Ei
taloja oo tarkoitettu pyöreiksi.”
Mutta jotain merkittävää löysimme sentään kävelyreissullamme.

Se oli se gorillapatsas kirjaston
kupeessa. ”Johan on joku tehny
rumiluksen, muistuttaa meijän
kunnanjohtajaa. Yhtä ilettävännäköinen. Tää patsas pitäis siirtää meijän kunnantalon etteen
ihmisten naurettavaksi.”
”Naiseläjä”
kuva Lauri Perho
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Pihlajamäki-Pihlajisto-Savela –alueen aluesuunnitelmaa
2010-2011 koskevaan

asukaskyselyyn liittyvä vastaus
pääosin Pihlajiston alueelta
Pihlajisto – Viikinmäki
asukasyhdistys PNV
ry:n hallitus on tehnyt kävelykierroksen
alueella, keskustellut
asukkaiden kanssa
eri yhteyksissä ja käsitellyt kyselyä hallituksen kokouksessa
25.10.2010 ja lähettää
nyt seuraavan yhteenvedon näiden tuloksista. Lisäksi on lähetetty nettivastauksia.
Yhteenveto numeroitu
kartan mukaisesti, lisäksi mainittu katujen
tai paikkojen nimiä:

Osa hallituksen jäsenistä jalkautui tutkimaan paikkoja. Kuvassa Kati Sundell, Sulo Sallinen,
Marjatta Tahvanainen ja Anna-Lisa Korhonen.

Pihlajistontie
Pyörätiet puuttuvat molemmin
puolin, asfaltit ja reunakivet huonossa kunnossa.
Tunneli I.
Alikäytävä koulun kentälle Pihlajistontien ja Salpausseläntien
mutkassa on lähes käyttökelvoton, koska se kerää vettä varsinkin keväisin ja syksyisin, talvella
täysin mahdoton. Se on kuitenkin mm. osa Viikinmäen lasten
turvallisinta koulutietä. Tunnelin
sillan pylväissä olevat mosaiikit
on suojeltava ja säilytettävä.
Maapohjaa nostettava ja asfaltoitava tai muuten parannettava.
Valaistusta lisättävä.
Tunneli II.
Salpausselänpolulta leikkipuistoon, koululle ja Pihlajamäkeen
johtaa erittäin paljon käytetty alikäytävä. Sen reunamat ovat kuluneet ja asfalttipohja rikkinäinen
ja kivinen. Kunnostettava kokonaan siistimmäksi, mutta tunnelin sillan pylväissä olevat mosaiikit on suojeltava ja säilytettävä.
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Harjulanpolku on ulkoilutie, jota
pitkin kulkevat
- Viikinmäen lapset kouluun
- koirien ulkoiluttajat koirapuis-		
toon,
- kävelijät esim. Lahdentien 		
ylittävälle sillalle ja sitä kautta 		
kauppakeskus Prismaan,
- kauttakulkevat työmatkapyö-		
räilijät
Pihlajistonkalliot
Korkeilta Pihlajistonkallioilta on
hienot näköalat Pihlajamäen
Aarnikankallioille, Viikin Latokartanoon ja luonnonsuojelualueelle ja Vanhankaupunginlahdelle.
Kunnolliset suojakaiteet puuttuvat. Alue on sotkuinen ja epäsiisti, ”jätöksiä”, kaatuneita puita ja
pusikoita. Alue on epäsosiaalisten ainesten juhlimispaikka.
Koirapuisto
Myös koirapuiston alue kaipaa
siistimistä. Lisäksi kunnollinen
INFO karttoineen ja tienviitat olisivat tarpeen myös muualle alueella, sillä kaikki eivät edes tiedä
sen olemassaolosta eikä sijainnista.

Harjulanpolun pää
Ko. ulkoilutie päättyy liikenteellisesti hengenvaaralliseen loukkuun Aulangontielle.
Tie päättyy jyrkän alamäen jälkeen suoraan kadun reunakiveykseen. Ei ole jalkakäytävää oikealle
eikä vasemmalle, ei suojatietä, ei
suojakaidetta eikä varoitusmerkkejä jalankulkijalle eikä autoilijalle.
Lisäksi on huono näkyvyys kummallakin. Tästä kulkevat siis Viikinmäen lapset koulumatkojaan,
koirien ulkoiluttajat, pyöräilijät ja
muut edellä kerrotut.
Harjulanpolulle on lisäksi ehdottomasti saatava valaistus. Sijainti on
syrjäinen ja pelottava pimeällä ja
vaihteleva maastokin vaatii valoa.
Maaherrantien sillan risteys
Vasemmalle tästä noin 10-20
metrin päässä on Maaherrantien
silta ja jokerilinjan reitti + risteys,
joka on myös liikenteellisesti ongelmallinen, vaikka siinä on bussin (550) tulosta varoittavat liikennevalot. Paikalla on sattunut
kolareita. Liikennevalojen näkyvyydessä on ”kuolleita kulmia”.

Maaherrantien silta
Silta on alun perin tehty liian kapeaksi. Jos yhtaikaa tulee bussi,
ja kävelyosuudella kulkee joku
lastenvaunujen kanssa tai polkupyörällä ja vastaan tulee kuka
tahansa, niin hankalaa on jatkaa
matkaa pysähtymättä. Talvella
kulkuosuudet vain kapenevat.
Hernepellontie
Bussi 71:n kulkureitti kulkee tätä
kautta ainakin toistaiseksi. Hernepellontieltä ajetaan kovia vauhteja Aulangontielle.
Koulun kenttä
Pihlajistontien ja Salpausseläntien mutkasta kääntyy kulkuväylä koulun kentälle ja siitä leikkipuistolle. Koulun kenttä on erittäin kuoppainen ja siinä kuitenkin
koululaiset joutuvat välituntien lisäksi pelaamaan urheilutunneilla
eri palloilulajeja, mm. jalkapalloa,
mikä saattaa olla tapaturmille altistavaa, koska kuopat ovat aika
isoja. Vaatii ehdottomasti kunnostusta.
Samalla kentällä jäädytettiin ennen luistinrata. Ihmetystä herättää se, että kun vihdoin saatiin
paikalle hienot valonheittimet,
luistinradan jäädyttäminen lopetettiin. Onhan niitä lumisiakin talvia. Asiaan toivotaan korjausta
eli luistinrata takaisin talvisin!
Vaahtera
Koulun kentän laidalla kasvaa
kaupungin kaunein vaahtera. Siitä kertova kyltti on hävinnyt tai
poistettu ja pitää palauttaa paikoilleen. Tämä puu on rauhoitettu. (Vaahtera on Helsingin nimikkopuu.)
Pihlajalaakso
Kaunis, monipuolisesti toimiva ja
hyvin hoidettu puisto, jossa on
vain pieniä puutteita. Urheilukentän puoleisessa päässä oleva
penkki on keskeltä poikki, ja se
on vaihdettava uuteen. Hiekkatiet alkavat vähitellen ruohottua,
joten niitä pitää hoitaa.Pihlajalaakson molemmissa päissä on
metalliportaat kallion yli Pihlaja-

mäkeen. Ne ovat oikein hyvät ihmisille, mutta ei koirien tassuille.
				
”Varislaakso”
Pihlajalaakson metsäistä jatketta
kutsutaan meillä ”Varislaaksoksi”.
Se on hieno luontoelämyksiä tarjoava paikka, jossa suopohjaisen
metsikön vieressä kulkevaa ulkoilutietä reunustavat jylhät kalliot
molemmin puolin. Paikka on kuitenkin sotkuinen ja risukkoinen ja
vaatii metsänhoidollisia toimenpiteitä ja siistimistä. Myös penkit
ja roskapöntöt kaipaavat kunnostusta.

tauluja siinä ei ole näkynyt miesmuistiin, vaikka asiasta on huomautettu jatkuvasti. Koko pysäkki pitää uusia, jollei sitä korjata.
Pysäkin vieressä oleva sähkökaappi (kuulunee energialaitokselle) on puhki ruostunut ja todennäköisesti hengenvaarallinen.

”Purupolku”
Metsässä kallioiden yli kulkeva
entinen purupolku on kiva lenkkipolku kävelijällekin. Sen kuntoa
voisi tarkistaa. Polun alapäässä
on pari aika vanhaa voimistelutelinettä, joiden kunnosta ei ole
varmuutta, joten nekin on tarkistettava.

Pihlajiston keskusta
Pihlajiston ”keskustassa ” Montun sillalla oleva ympäristötaiteilija Ritva Harlen suunnittelema
kadun kuvioitu kivetys on hieno.
Liikenteen hidastus tällä kohdin
on ollut hyvin paikallaan.

Salpausseläntie
Salpausseläntielle mutkan kohdalle on saatava kaistaviiva, koska sen puuttuminen aiheuttaa
toistuvasti vaaratilanteita. Ylinopeuttakin tällä tiellä ajetaan jatkuvasti.
Patsas
Samassa em. mutkassa oleva
unkarilaisen taiteilijan Tamás Ortutay´n patsas ”Maailman synty"
(toiselta nimeltään”Alkumuna”),
on aika huomaamattomassa
paikassa, jonka kohdalla ei ole
esim.kävelyteitä tai jalkakäytäviä. Ehdotetaan, että patsas siirrettäisiinkin Kulmatontille, neljän
tien risteyksen muodostamalla
aukiolle. Jos siirto ei ole mahdollinen, ehdotetaan patsaan valaisemista. Katso kohta ”Kulmatontti”.
Pysäkki
Bussipysäkki Salpausselänpolun päässä on ollut vuosia törkeän ala-arvoisessa kunnossa. Syynä on alun perin ilkivalta,
mutta myös se, että sille ei tehdä
yhtään mitään korjauksia. Aika-

Salpausseläntien ja
Tiirismaantien risteys
Risteys on vaarallinen liikenneturvallisuuden kannalta, koska oikealta tulevien etuoikeutta ei noudateta. Tiirismaantielle ehdotetaan laitettavaksi varoituskolmio.

Monttu
Nk. ”Monttu” on kunnostettava ja vesiaiheet elvytettävä. Asfaltti ja laatoitus ovat huonossa
kunnossa. Montun seinämillä on myös mosaiikkeja, jotka
on säilytettävä. Montussa oleva polveileva suihkulähde on
rappeutunut ja umpeenkasvanut. Ehdotetaan, että koko rakennelma korjattaisiin ja siihen
kuuluva kasvillisuus uudistettaisiin. Jos vesisysteemiä ei
saada toimimaan, voisi tilalle
ajatella japanilaista kivipuutarhaa kasvien lisäksi. Kiveä löytyy toistaiseksi tonneittain viereiseltä Viikinmäen alueen rakennustyömaalta!
Ruusupuisto
Korttelin keskellä oleva Ruusupuisto on kaunis ja rauhallinen
sen jälkeen kun penkit poistettiin, mikä on toisaalta valitettavaa, mutta se poisti rauhattoman porukan vetelehtimästä ja
metelöimästä puistosta.
Kulmatontti
Hattelmalantien ja Salpausseläntien kulmatontti on ehostettava,
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hoidettava ja valaistava. Tontilla on kauniit, matalat, sammaloituneet kalliot ja se olisi oivallinen
paikka pienelle puistikolle penkkeineen, mikäli järjestys saadaan säilymään. Jos ajatellaan Maailman
synty –patsaan siirtoa, se voisi olla
tämän kulmatontin kalliolle, koska
tontti ja siihen liittyvä neljän tien
risteys, joka jatkuu vielä Maaherrantien sillalle, muodostavat ison
piazzamaisen aukion, ikään kuin
keskusaukion. Paikka olisi aika
näkyvä ja patsas voisi olla enemmän kaikkien, myös ohikulkijoiden,
havaittavissa ja samalla Pihlajiston
maamerkki. Pihlajiston mosaiikkien aihehan liittyy Maailman syntyyn eli on mielleyhtymä, joka on
saatu tästä patsaasta.Tontilla oleva, yhteisesti istutettu kyläkuusi,
on säilytettävä.
Tontin edustalta alkavan Hattelmalantien katuosuuden talvihoidosta on huolehdittava täst´edes.
Tähän asti se on ollut hoitamatta.
Neljän tien risteys
Salpausseläntien, Hattelmalantien, Harjannetien ja Aulangontien
risteys on liikenneturvallisuuden
kannalta ongelmallinen. Kun bussi 71 ja muukin liikenne alkaa kulkea suoraan Harjannetielle, vaaratilanteet luultavasti lisääntyvät,
koska nopeudet lisääntyvät suoraan päin ajettaessa.
Ehdotetaan liikennevaloja tai vaihtoehtoisesti liikenneympyrää.
Hattelmalantie
Hattelmalantien päässä olevat
portaat alas Savelanpuistoon
ovat rikki. Ne on kunnostettava
tai uudistettava.
Hattelmalanpolun
sementtiportaat ovat rikkikuluneet
ja vaaralliset. Ne on uudistettava
tai korjattava, jos enää pystyy.
Pyynikintie
Pyynikintien päähän muodostuneen kinttupolun paikalle jyrkkään
rinteeseen olisi tehtäva portaat
alas Savelanpuistoon, koska siitä
kuljetaan kuitenkin hankalasti.
Pyynikinpolulta alas metsään ja
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”Varislaaksoon” ulkoilutielle johtavat puiset portaat ovat muuten
erittäin hienot paitsi alhaalta, jossa
kaiteet loppuvat ”kesken” ja alin
porras puuttuu (hankalaa nousta
ja laskeutua).

Savelanpuisto ja Vantaan joen
laakso
Ulkoilutiet Savelan ja Pihlajiston
välillä (Savelanpuisto) tarvitsevat
valaistusta, koska siellä samoin
kuin Vantaan joen rannalla on iltaisin turvatonta liikkua ja alueella on myös skeittipuisto ja Tyttöjen puisto. Viimeksi mainitut ovat
aika uusia ja hienoja ja ainakin
vielä hyvin hoidetun näköisiä.
Koirien uintipaikka
Johonkin kohtaan joen rantaan
ehdotetaan rajattavaksi pieni alue
koirien uimapaikaksi.
Mosaiikit
Koko Pihlajistossa betoniseinillä
olevat mosaiikkitaideteokset on
säilytettävä ja suojattava remonttien ajaksi. Ne ovat monivuotisen Pihlajiston mosaiikkiprojektin työn tulos, jota mm. kaupungin kulttuuriasiainkeskus ja muutkin viranomaiset ja esim, Arabian tehtaat (poltto) ovat tukeneet.
Mosaiikkeja voi kutsua Ite-taiteeksi ja projektista on tehty n. ½
tunnin videotaltionti. Mosaiikkien
tekemiseen osallistui kymmeniä
pihlajistolaisia aina päiväkotilapsista ja koululaisista seurakunnan eläkeläiskerholaisiin ja muihin asukkaisiin saakka. Lieneekö
siinä syy, että mosaiikit ovat saaneet olla aika rauhassa töhryiltä.
Ko. projekti valmistui v. 2003.
Mosaiikkien aihe, joka on saatu
Maailman synty –patsaasta, on
Kalevalan alusta samasta aiheesta. Mosaiikkikoosteita on 17
eri kohteessa ja jokaisen yhteyteen on kiinnitetty messinkilaatalle kaiverrettu kohta runosta, jota
kuva esittää.

Lopuksi
Yleisesti ottaen kaikki asfalttikadut ja –tiet sekä katujen reunat ja kulmat ovat
huonossa kunnossa.
Pyöräteitä ei ole ollenkaan!
Kävelijät, pyöräilijät ja lastenvaunujen tai pyörätuolien ja rollaattorien kanssa
liikkujat kulkevat samoilla
väylillä. Pyöräilijät siksi, että
ajotiet ovat paikoitellen liian pelottavia ja vaarallisia.
Tilanne on erittäin hankala
varsinkin talvella, kuten viime talvi, välillä aivan katastrofaalinen.
Katujen kaistaviivoituksia
puuttuu.
Ylinopeuksia ajetaan, joten
joitakin hidastuksia pitäisi
harkita ”kiihdytyskaistoille”.
Hernepellontiellä sijaitsevien
automyymälöiden asiakkaat,
hienojen autojen kokeilijat,
ilmeisesti testaavat nopeuksia ainakin Aulangontiellä ja
myös läpiajo Pihlajistossa on
lisääntynyt, koska Salpausseläntiellä ajetaan ylinopeutta.
Valaistuksia on lisättävä kaikille ulkoilualueille.
Hiekkatiet on tarkistettava,
koska ne alkavat paikoitellen
kasvaa umpeen.

Helsingissä 25.10.2010
Pihlajisto – Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry:n hallitus
Puheenjohtaja 		
Marjatta Tahvanainen
Sihteeri Anna-Lisa Korhonen
kuvat Tuula Suksi

Rakennusvirasto järjesti syyslokakuussa 2010 Pihlajamäen,
Pihlajiston ja Savelan asukkaille suunnatun kyselyn. Kyselyllä selvitettiin asukkaiden näkemyksiä Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan katu-, puisto- ja
metsäalueiden
vahvuuksista,
puutteista ja parantamistarpeista aluesuunnitelman laadinnan
pohjaksi.
Ensimmäistä kertaa kysely tehtiin kokonaan Internetissä, Helsingin kaupungin Kerrokartallapalvelussa. Kyselyyn vastaamista kannustettiin joka kotiin
lähetetyllä postikortilla. Kyselyyn tehtiin kaikkiaan yli 3000
karttamerkintää! Vastaajat merkitsivät vastaukset eri aihepiireistä, kuten parhaasta kohtauspaikasta tai huonosti hoidetusta kasvillisuudesta, pisteinä
kartalle. Lisäksi pisteen kohdalle oli mahdollista kirjoittaa ajatuksiansa. Näin suunnittelijat
saivat suunnitelman laadinnan
lähtöaineistoksi tarkkaa, paikkaan sidottua tietoa asukkaiden
näkemyksistä.
Asukaskyselyn tuloksia hyödynnetään, kun mietitään tulevaisuuden painopistealueita: minne ja miten katu- ja puisto-osaston käytössä olevat resurssit on
tarkoituksenmukaista suunnata? Yksittäisistä huomioista, kuten kadulla liikkujien näkemän
esteenä olevasta pensaskasvillisuudesta, on taas hyötyä kohteen hoidossa ja jatkosuunnittelussa.
Kyselyn tuloksista tehtiin pikayhteenveto heti kyselyn päätyttyä, mutta tarkempi vastausten analysointi on vielä kesken.
Yhteenvedosta saa jo käsitystä monista suunnitteluun vaikuttavista asioista: Pihlajamäen
ostoskeskuksen
ympäristössä koetaan olevan paljon erilai-

sia ongelmia, lähimetsien raiteilla on
valaistuspuutteita,
Vantaanjoen varsi
on suosituinta ulkoilualuetta ja sinne toivotaan lisää
penkkejä.
Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan aluesuunnitelman
laadinta on alkamassa
keväällä. Aluesuunnitelmaan kartoitetaan katu- ja viheralueiden
nykytila Lähimetsien ulkoiluteille tarvitaan lisävalaistusta.
Kuva Marjatta Tahvanainen
sekä määritellään
kunnostusta vaativat kohteet.
vuodesta. Sen jälkeen suunniMyös metsä- ja niittyalueiden
telmaluonnos esitellään yleisten
maisemalliset ja hoidolliset tatöiden lautakunnalle. Lautakunvoitteet määritellään.
nan hyväksynnän jälkeen katuAluesuunnitelma on rakennusja puisto-osasto käyttää alueviraston katu- ja puisto-osaston
suunnitelmaa ohjeena ylläpidon
työväline, joka auttaa kohdenja investointien ohjauksessa.
tamaan välillä niukatkin resursRakennusvirasto
tiedottaa
sit mahdollisimman järkevässuunnitelman laadinnan eteneti ja alueen asukkaita kuunnelmisen vaiheista erikseen asulen. Aluesuunnitelmia laaditaan
kasyhdistyksille ja muille sisuunnittelualueille noin kymmedosryhmille. Vuorovaikutustilainen vuoden välein. Parhaillaan
suuksista myös julkaistaan tieHelsingissä on alkamassa viitidote paikallislehdessä. Pihlasen aluesuunnitelmaa eri puoliljamäen, Pihlajiston ja Savelan
le kaupunkia.
aluesuunnitelmassa seuraava
Aluesuunnitelmaa varten kerätärkeä tapahtuma on käyttäjätään aluksi perustietoja suunkyselyn tulosten analyysin valnittelualueesta. Sitten käydään
mistuminen keväällä. Voit seuläpi kaikki suunnittelualueen karata suunnittelun etenemistä radut ja viheralueet maastossa ja
kennusviraston Internet-sivuilla
luokitellaan ne kunnon mukaan.
http://www.hkr.hel.fi/aluesuunAsukaskyselyn tulosten, lähnitelmat.
töaineistojen ja maastokartoiVirpi Vertainen
tuksen jälkeen on yhteenvedon
aika: silloin tarkastellaan käytettävissä olevien hoito- ja korjausresurssien suuntaamista alueen
parhaaksi.
Kun suunnitelma-aineisto alkaa olla valmiina, on aika esitellä luonnos asukkaille. Yleisötilaisuuden ajankohta on tällä
alueella todennäköisesti loppu9

Kuva Matteo Cattaneo

Aluesuunnittelija kertoo
asukaskyselystä

Ketokivenkaari 32
00710 Helsinki
Puh. 387 3215

GARDENIA-HELSINKI
KEVÄTTAPAHTUMA SU 22.5. KLO 11-14

Gardenian 10-vuotissyntymäpäiviä juhlistetaan perinteisen
kevättapahtuman yhteydessä. Toimintaa ja tutustuttavaa
koko perheelle niin ulkona kuin sisälläkin. Vapaa pääsy.

LASTEN SYNTTÄRIT TROPIIKISSA

Ohjattua ohjelmaa lapsille erilaisilla teemoilla. Tila tarjoiluille
ohjelman jälkeen. Tutustu tarjontaan internet-sivuillamme tai
soita p. (09) 3478 4050.
SISÄÄNPÄÄSYT
aikuinen
lapsi, opiskelija
eläkeläinen
perhelippu

4,00
2,00
2,30
9,00

€
€
€
€

AVOINNA

ma-to
pe
la-su

klo 10-18
suljettu
klo 10-17

WWW.GARDENIA-HELSINKI.FI

Koetilantie 1, Viikki, Helsinki p. (09) 3478 400

Ketokivenkaari 32
00710 Hki
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Puh. 09-4114 0707

Ylipormestari Jussi Pajusen
asukasilta kiinnosti

Jussi Pajunen kuuntelee, Marjatta Tahvanainen
kysyy ja virkamiehet valmiina vastaamaan.

Puuhanaisena illan järjestämisessä toimi Savela-seuran puheenjohtaja. Innolla mukaan lähdimme
me Pihlajisto-Viikinmäki alueen
sekä Pihlajanmäen asukasyhdistykset. Pihlajanmäen ala-asteen
juhlasali täyttyi ääriään myöten
huolimatta pimeästä, kylmästä
ja liukkaasta kelistä. Liukkaus ja
yleensäkin ympäristön kulkureittien hoito puhutti paljon. Asukasyhdistyksemme oli lähettänyt tukun kysymyksiä etukäteen asiantuntijoiden vastattavaksi. Moni
ongelma oli samankaltainen kaikilla alueilla. Melu, lisääntynyt liikenne, alueiden ja erityisesti teiden talvikunnossapito olivat tärkeimmät ongelmakohdat. Terveyspalveluiden siirtyminen kauemmas käyttäjistä oli myös huolenaihe. Eniten puheenvuoroja
kaupungin asiantuntijoista saivat
rakennusviraston ja liikuntaviraston asiantuntijat.
Asukasyhdistyksemme kysymykset koskivat meluestettä Lahdentien ja asujaimiston väliin, Pihlajiston ostoskeskuksen kohtaloa
ja Meripihkan fysikaalisen hoitolaitoksen lopettamisuhkaa. Edelleen vaadimme pyöräteiden ja
yleensäkin kevyenliikenteen väylien parantamista ja parempaa
merkitsemistä, sekä niiden iltavalaisun parantamista. Bussilinjan 71 lisäksi tarvitsemme toisen
bussilinjan. Viimeiseksi pohdittiin
kysymyksissämme, onko Pihlajisto yleensäkin unohdettu alue
vanhenevan väestönsä avun tarpeiden vain lisääntyessä. Mainittiin, että aikanaan alkuperäisissä
suunnitelmissa oli ollut mm. uimahallin rakentaminen alueelle.
Viikinmäki valmistuu ja tuo alueen palveluille paineita. Oma lähikauppa on tärkeä.
Meluongelma paheni Lahdentien lähitaloissa Prismakeskuksen oman meluesteen valmistuttua. Kaupungin mukaan melueste

nostaa melun Lahdentien yli korkeammalla sijaitseviin asuintaloihin. Kauppakeskuksen alueelle
piti rakentaa muuta liiketoimintaa ja näin saada sinne korkeita
rakennuksia melua pehmentämään, mutta esteeksi ilmaantui
toimijoiden puute. Sama ongelma on myös Pihlajiston ostoskeskuksessa. Koska rohkeita yrittäjiä
ja rakennuttajia ei löydy toimijoiksi tiloihin, ei kaupunki voi yksin tyhjenneille liiketiloille mitään.
Ostoskeskus ja sen ympäristö on
agendalla, mutta rahoitus ei lähiaikoina sen kehittämiseen riitä.
Ostoskeskuksen alueella paljon
pientä voidaan tehdä, ja asuinalueen talkoohenki on myös kiitettävä. Täältä kentältä useimmiten
tulee se viesti, miten kaikki toimii
tai missä lisäresursseja tarvitaan.
Toivotaan että yhteistyössä kaupungin virkamiesten ja käytännön töitä puurtavan korjaushenkilöstön kanssa moni ongelma
ratkeaisi jo vuoden 2011 syksyyn mennessä. Poliisilta ei erityisesti mitään uutta kysyttävää
ollut. Partiointi toimii, eikä alueella ole kaivattu erityisiä toimenpiteitä viime aikoina.
Julkisen liikenteen parantaminen

tehdään yhteistyössä liikenneviraston kanssa. Bussien aikatauluja sorvataan käyttäjämääriä
seuraamalla. Kesällä 2011 pitäisi
olla parannusta tulossa 71V -linjan myötä. Terveyspalveluja siirretään, koska toimintoja on tehostettava. Erityispalvelujen yhdistäminen tapahtuu aina sen
mukaan, miten niille on käyttöä
ja minkälaisia mahdollisuuksia
kullakin alueen terveyskeskuksella on niitä ylläpitää. Kotihoidon resursseja pyritään lisäämään, koska tavoite on ihmisten
omatoiminen selviytyminen kotona. Koulujen ja muiden julkisten rakennusten perusparannuksia tehdään kaiken aikaa.
Tuolloin ajankohtainen talvikunnossapito sai sapiskaa. Kaupunki myönsi, että jo toista talvea
ulkoistettuna toimiva kunnossapito ei pelannut. Rankkoihin talviin ei yksinkertaisesti oltu osattu
varautua. Sanktioita alihankkijalle lisätään ja parannusta luvattiin
tavalla tai toisella, resursseistahan tuo ympäristön päivittäinen
hoitaminen on kiinni.
Elisa Lehtonen
kuva Tuula Suksi
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Aktiivinen Anja
Anja Koljonen on monien tuntema Pihlajiston pohjoiskarjalainen, joka asuu miehensä Matin
ja pienen valkoisen koiransa Vapun kanssa Salpausseläntiellä.
He ovat nyt muuttamassa pois
Pihlajistosta ja jättävät suuren
aukon meidän monien sydämiin, ja erityisesti omassa taloyhtiössään, jonka asukkaiden
oman yhdistyksen Satopihlajan
Muksujen toiminnassa Anja on
ollut heti tulostaan lähtien aktiivisesti mukana, mm. sen oman
nukketeatterin sieluna ja roolihahmo noitamuorina. Ja meistä
naapureista on tullut myös ystäviä näiden vuosien aikana.
1. Milloin muutit Pihlajistoon ja
mistä?
Joensuusta juhannuksen seutuun vuonna 1992.
2. Minkä vuoksi valitsit juuri Pihlajiston?
Lapsenlapset asuivat täällä ja
Kumpulassa. He olisivat lähellä,
ja ukki ja mummi voisivat vielä
auttaa arkisissa asioissa.
3. Minkälaista oli elämä täällä Pihlajistossa alkuaikoina verrattuna
entiseen kotipaikkaan?
Noitamummohahmoa
lapset
rakastavat.
Kuva
Anna-Lisa
Korhonen.

Olin jo harjoitellut talven
aikana pihlajistolaisena
olemista. Oli hyvä olla ja
elää. Joki virtasi täällä
niin kuin Joensuussakin.
4. Onko Pihlajisto tai
sen palvelut muuttuneet niistä ajoista ja jos
on niin miten se vaikuttaa arkielämään?
Aina on pieniä muutoksia. Vesilaitos
valmistui. 'Täällä olleen
terveyskeskuksen palvelut
siirtyivät Pihlajamäkeen. Lisäksi
asuntoja on rakennettu ja tullut
uusia asukkaita. Sen huomaa
varsinkin bussissa 71. Julkinen
liikenne toimii kuitenkin hyvin,
esimerkiksi bussi viisi viisi nolla
vie nopeasti Itäkeskukseen. Jos
hiiva tai maito unohtuu, ne saa
lähikaupasta.
5. Olet aktiivinen ja moneen osallistuva ihminen ja harrastuksiakin
on riittämiin. Oletko aina ollut sellainen?
Olen aina osallistunut. Harrastuksia on riittänyt liikunnasta vähän politiikkaankin ja toimessa
olessani olin mukana ammattiyhdistyksissä.
6. Mitä parannettavaa Pihlajistossa
olisi tällä hetkellä?
Enpä osaa sanoa. Meillä on ollut
hyvä olla ja olisi tulevaisuudessakin ellei iän mukanaan tuomat
ongelmat pakottaisi hakeutumaan palvelutaloon. Ei Viikki ole
kaukana. Kunhan vain noidan
luudanvarsi ei katkea, lentää
noitamuori edelleenkin.
7. Mitä hyvää on Pihlajistossa?
Pihlajisto on melko rauhallinen
lähiö. Täällä on mukava lenkkeilymaasto ja luonto on kaunis.
Pyöräilytiet ovat hyvät. Omaa
autoa ei välttämättä tarvita, kun
julkisilla pääsee joka suuntaan.
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Anja ja Vappu-koira.
Kuva Marjatta Tahvanainen.

8. Miten toivoisit Pihlajiston kehittyvän tulevaisuudessa?
Ajat muuttuvat, aina löytyy uusia
asioita ja tarpeita, jotka varmasti hoituvat yhteistyöllä ja paikat
kunnossa pitämällä.
9. Minkälaisen viestin haluaisit jättää pihlajistolaisille, kun nyt olet
muuttamassa täältä pois?
Yhdelle osalle asukkaita kyllä,
jos tämä heidät tai heidän läheisensä tavoittaisi:
“Ne, jotka rikkovat penkit ja
sotkevat aikataulut pysäkeillä,
voisivat vähän miettiä,
mikä on mielessä heillä,
näytön paikkaako hakevat?
Penkit pirstoiksi pannen,
paikat siistit sotkemalla.
Eivät muista nuo mokomat:
Rahat ei riitä rikkomiinsa,
veromarkat voimankäyttöön.
Ei eurot puussa kasva.
Ne on työllä ansaittava!”
Hyvää, kaunista kesää toivoen
teille ja meille.
Toivottaa Koljosen Anja
Marjatta Tahvanainen

Yrttitarha parvekkeella

Salaatin ituja.

Kyllästyttävätkö kaupan nahistuneet ruukkuyrtit ja pölisevän
kuivat yrttipussit? Et tarvitse
kasvimaata päästäksesi nauttimaan omasta tuoksuvantuoreesta sadosta. Yrttitarha on
yksinkertaisimmillaan muutama
ruukku ikkunalaudalla, parvekkeelle syntyy jo monipuolinen
hyötytarha. Kärsivällinen aloittaa kasvatuksen siemenestä,
nopeimmin satoa saa, kun istuttaa valmiita pikkutaimia.
Helppoa, edullista ja nopeaa
Mausteyrtit ovat ihanteellinen
tapa aloittaa puutarhaharrastus.
Suuri osa yrteistä on nopeakasvuisia ja suhteellisen vaatimattomia kasvupaikkansa suhteen, varsin kiitollisia hoidokkeja
siis. Jo melko pienistä taimista
pääsee latvomaan versonkärkiä
aterian kruunuksi , mutta lisäksi
suloiset tuoksut ja iloinen kukkakimara hellivät muitakin aisteja. Varteenotettava vaihtoehto
perinteiselle petuniaistutukselle!
Parvekkeen yrttitarha ei vaadi
sen kummempaa kalustoa kuin
kesäkukkaistutuskaan. Nopeakasvuiset pikkuyrtit voi mainiosti kasvattaa vaikka siinä petunioilta vapautuvassa parvekelaa-

tikossa. Suuret kasvit istutetaan
kookkaampiin ruukkuihin, jolloin
kastelukin helpottuu. Kasvualustaksi sopii aivan tavallinen
kukkamulta, mutta kasvuturve
on toki edullisempi vaihtoehto,
jos viljelykset kasvavat suuremmiksi. Luomutarhuri tietenkin
ravitsee yrttinsä orgaanisilla lannoitteilla. Kun kananlantarakeet
hautaa ruukun pohjalle, ei synny
hajuhaittoja ja ravinteet vapautuvat kasvien käyttöön vähitellen kasvukauden aikana. Lisälannoitus on toki usein loppukesällä tarpeen.
Siemenpussi on varsin edullinen
hankinta, muutaman euron pussista saa tehtyä jo monta kylvöä
ruukkuun. Esimerkiksi raikkaat
salaatin lisukkeet sinappikaali,
villirukola ja vuonankaali taimettuvat kevätauringon lämmössä
hyvin nopeasti ja satoa pääsee
saksimaan parhaimmillaan jo
muutaman viikon kuluttua kylvöstä. Aasialaisiin ruokiin mieltynyt kylvää mietoa mitzunaa eli
japaninkaalia tai korianteria, jonka vahva aromi jakaa mielipiteitä – toiset rakastavat, toiset eivät voi sietää ”luteen” tuoksua!
Myös tutut kirveli ja tilli kasvavat

vauhdikkaasti suloisiksi pikkutaimiksi, joilla voi kruunata aterian.
Siemenestä tai taimesta?
Kaikkia yrttejä ei ole tarkoituksenmukaista kasvattaa siemenestä asti. Esimerkiksi rosmariinin ja laventelin siementen itäminen on hyvin hidasta ja epävarmaa, joten ne ainakin aloittelevan tarhurin kannattaa hankkia valmiina taimina. Ranskalainen rakuuna ja piparminttu ovat
risteymiä, jotka eivät tee lainkaan itävää siementä, joten niitä ei edes voi kasvattaa siemenestä. Ranskalainen rakuuna on
melko hidaskasvuinen ja hiukan
oikukas kasvateltava, mutta lähes pippurisen pirteä maku kyllä palkitsee vaivannäön. Piparminttu on toki satoisa ja erittäin
nopeakasvuinen, mutta aromikkaampiakin minttuja on tarjolla,
myös siemenestä lisättäviä. Viherminttu (Mentha spicata) on
miellyttävän mieto ja käyttökelpoinen. Marokonminttu (Mentha spicta var. crispa)on LähiIdän mintturuokien ja –juomien
”ainoa oikea” voimakas mauste.
Myös esimerkiksi yrtti-iison,
ruohosipulin ja kesäkyntelin voi
kylvää suoraan kasvatusruukkuihin, mutta sen sijaan tutut
suosikkiyrtit salvia, oregano,
maustemeirami ja basilika vaativat esikasvatuksen. Siemenet kylvetään huhtikuulla sisälle ja pikkutaimet koulitaan sitten
ruukkuihin. Jos epäilee tarhurin
taitojaan, voi valmiit taimet ostaa puutarhaliikkeestä. Ruokakaupan ruukkuyrteillekin voi
yrittää antaa uuden elämän istuttamalla ne uuteen multaan
suurempaan ruukkuun, mutta
niiden kasvuun lähtö on usein
epävarmaa.
Eija Keski-Korpela,
puutarhaneuvoja,
eija.keski-korpela@helsinki.fi
kuva Plantagen
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Polkupyörän keväthuolto
		

Lumet sulavat ja tiet & polut alkavat kutsua. Tekisi mieli ottaa polkupyörä
esille. Mutta missä kunnossa onkaan ajopeli? Syksyn viimeisten lenkkien
jäljiltä fillari saattaa lojua renkaat tyhjentyneinä, ketju kuivuneena ja runko lian
ja pölyn peitossa. Jotain pitäisi tehdä ennen ajokauden aloittamista!!! Pyörän
huolto maksaa useita kymmeniä euroa pyöräliikkeessä – jossa näin keväällä on usein myös
ruuhkaa – joten omatoimisuus kannattaa. Eikä huolto ole edes vaikeaa; tekemällä myös oppii. Seuraavana keväänä pyörän huolto käykin sitten jo wanhalla rutiinilla.
Tässä yksinkertainen "resepti"
pyörä kunnostamiseksi alkavaa ajokautta varten.
1. Laske muovipurkkiin (esim.
jogurttipurkki) 1-2 dl vettä + lisää muutama tippa astianpesuaineitta.
2. Otetaan talouspaperirulla ja
käytetty hammasharja.
Vinkki: taivuta tuikkukynttilän
avulla hammasharjan varsi sopivampaan eli jyrkempään työskentelykulmaan.
3. Varataan polvien alle pehmikettä, esim. solumuovinen istuinalusta, vanha tyyny tai muuta joustavaa materiaalia. Myös
matala jakkara, miel. säädettävä, sopii huoltotyöhön.
Vinkki: Nosta pyörä sopivalle työskentelykorkeudelle, esim.
pöydälle tai korokkeelle, jos mahdollista. Näin säästät selkääsi ja
etenkin polviasi.
4. Pukeudutaan remonttivaatteisiin ja kädet suojataan tiski- tai
kertakäyttökäsineillä. Myös silmät
kannattaa suojata roiskeilta.
Vinkki: Jos kätesi sotkeutuvat
kaikesta huolimatta öljyyn, hiero
likaisiin kohtiin hieman ruokaöljyä, jolloin lian sekainen öljy liukenee. Pese lopuksi kädet puhtaaksi tavalliseen tapaan.
5. Otetaan mukaan vähintään
seuraavat työkalut: pieni tai keskikokoinen jakoavain, kokoelma kuusiokoloavaimia, taltta- ja
ristipäinen ruuvimeisseli, pienet
pihdit, ketjuöljyä - esim. 5-56 tai
WD-40 suihkepullossa ovat käteviä käyttää & edullisia - sekä
pyörän venttiiliin sopiva pumppu. Jos näitä työkaluja/varusteita ei ole, käydään ostamassa ne.
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Öljyäminen

Vauhtiveljekset Nuutti ja Otso Hurme eivät epäröi tarttua menopelin huoltohommiinkaan.

Vinkki: Työkalujen halpisversiotkin (ns. halpahallista) yleensä
riittävät perushuoltoon.
Lisävinkki:: Erityisen kätevä on
ns. monitoimityökalu, jossa on
yhdessä rungossa useita eri
työkaluja sveitsiläisen linkkuveitsen tapaan.
7. Viedään pyörä ulos tai muuhun hyvin tuuletettuun työskentelytilaan. Sisätiloissa lattialle
(tai työpöydälle) levitetään sanomalehtiä.
8. Pumpataan talven aikana
löystyneet renkaat täyteen.

Vinkki: Vaikkapa jouluaattona on
hyvä hetki muistaa myös ajopeliä pumppaamalla renkaat, jotta
ne eivät vioitu tyhjentyneinä talven aikana.). Jos renkaassa on
reikä, se paikataan.
Ks. ohjeet: http://www.polkupyoraily.net/wiki/Kumin_paikkaus
tai video: http://www.yhteishyva.
fi/vapaa-aika_perhe/retkeily_kalastus/pyorankumin_paikkaus/fi_
FI/ pyorankumin_paikkaus/
Myös loppuun eli sileäksi kulunut
ulkorengas on syytä vaihtaa (tai
vaihdattaa pyöräliikkeessä) ajo-

kauden alkaessa, niin välttyy ainakin yhdeltä rengasrikolta.
9. Pestään eli pyyhitään märällä ja harjataan hammasharjalla
pyörän runko ja vanteet puhtaiksi. Varotaan, ettei vettä valu
laakeristoihin (keskiö- ja ohjainlaakeri, pyörien navat). Takarattaiden välit tulee puhdistaa,
esimerkiksi tavallinen jäätelö-/
pumpulitikku toimii tässä työssä

rillä, niin ketjua puhdistettaessa
öljyinen lika roiskuu vähemmän.
Parhaat tuloksen saat, jos voit irrottaa ketjun (vakiopyörän ketjussa saattaa olla erityinen lukkopala
irrottamista varten).
Huom! Rungon tai vanteiden ei
tarvitse kiiltää, eikä ketjun olla täysin puhdas, mutta suurimmat liat
ja pölyt tulee poistaa, jotta keväinen pyörämatka ei "katkea" en-

Pesu

Fillarivarikolla vaahtoaa veljesten päästessä pesemiseen.

hyvin, ruuvimeisselillä voi koputella irti pinttyneempi lika. Myös
taka- ja etuvaihtajat sekä jarrut
puhdistetaan vähintään kerran
vuodessa.
Vinkki: Tippa tai suihkaus öljyä
takavaihtajan pyörivien rissojen
laakereihin (niiden puhdistuksen
jälkeen) sekä muihin vaihtajan
laakeritappeihin & -pintoihin varmistaa näiden liikkuvien osien toiminnan. Lopuksi hammasharjalla
puhdistetaan ketju.
Lisävinkki: Pidä talouspaperia
hammasharjan ja ketjun ympä-

nen aikojaan teknisiin ongelmiin.
10. Loppuun kuluneet osat,
esim. jarrupalat vaihdetaan, ja
jarrut säädetään ja öljytään.
Vinkki: Pyörää nostetaan ja käännetään sopivaan kulmaan, jotta
jarrukahvojen kautta voidaan valuttaa hieman öljyä jarruvaijereihin.
11. Tarkistetaan laakerien (ohjaus-, keskiö-, navat-) kunto. Jos
väljyyttä ("lonksuntaa") ilmenee,
säädetään laakeri.
Vinkki: Laakeri on sopivan kireällä, kun se pyörii takeltelemat-

ta, eikä siinä ole havaittavaa väljyyttä.
12. Öljytään ketju. Ketjun voi öljytä helposti avustajan kanssa,
joka pyörittää ylösalaisin käännetyn pyörän polkimia hitaasti ja
tasaisesti. Tällöin öljy suihkutetaan liikkuvaan ketjuun. Öljyäminen onnistuu yksinkin, kun öljyää pätkän ketjua kerrallaan, ja
kääntää polkimista pyörittämällä uuden kohdan esiin, kunnes
koko ketju on käsitelty.
Vinkki: Merkitse vaikka pienellä
nivelen sisään työnnetyllä paperitupolla öljyämisen alkamiskohta, niin et turhaan öljyä ketjua
kahteen kertaan.
Lisävinkki: Kun suihkutat öljyä
ketjuun, pidä ketjun takana talouspaperipalaa, johon ketjun
ohitse mennyt öljy kertyy. Samalla paperinpalalla voit pyyhkiä lopuksi ketjun liiasta öljystä.
13. Tarkistetaan pyörän mutterit
ja ruuvit. Kiristetään löystyneet,
etteivät esim. lokasuojat tai tarakka ala rämistä. Tarkista, etteivät jarru- ja vaihdevaijerit ole
rispaantuneet (ks. myös jarrukahvojen sisältä).
14. Testataan vaihteiden ja jarrujen toiminta lyhyellä koeajolla.
Vinkki: Pyykkipojat tms. lahkeisiin.
15. Säädetään ajoasentoa, jos
tarpeen.
Ks. ohjeet: http://www.yhteishyva.fi/vapaa-aika_perhe/retkeily_kalastus/pyoran_ajoasento/ fi_FI/pyoran_ajoasento/).
16. Lukitaan pyörä laadukkaalla
lukolla, sekä kiinnitetään pyörä
mielellään vielä johonkin kiinteään esineeseen ketjulla tai vaijerilla.
17. Siistitään lopuksi huoltoympäristö, kerätään työkalut ja lattian suojana olleet sanomalehdet.
Turvallisia kilometrejä!!!
2011 © Pekka Sirkiä
Helsingin Polkupyöräilijät ry
(www.hepo.fi)
Kuvat Jokke Toivonen
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Koirien kakkoset ja
kellot pyörineen
Kevät on saapunut ja paljastanut taas tuhannet tuotokset kinosten uumenista. Ei tarvittu
suurempaa ennustajan lahjakkuutta todeta mitä tuleman pitää, kun lunta tuli isompina annoksina ja pitkään. Hanki ei kantanut koirien painoa, puhumattakaan omistajasta. Tiet kaventuivat paikoitellen poluiksi, joita
reunustivat keltaiset kuviot ruskeilla pikkuruisilla kasoilla pienen koiran kokoisiin läjiin asti.
Olo tuntui usein pujottelija Tanja Poutiaiselta, kun yritti ohittaa kakat oikealta, vasemmalta,
neulansilmä ja tiukka vasen. Tosin ilman suksia ja ainoa voitto
oli se, jos pääsi kotiin ilman kakkavaurioita.
Kun lumi tukkii koirien mahdollisuuden käydä toimillaan metsässä, vaikka kaikki ei siellä käy,
kaventuneet tiet tulevat näöllisesti ja hajullisesti melko inhottaviksi paikoiksi, joissa ei ihan
vapaaehtoisesti tahdo tarpoa.
Eihän se mitään mukavaa ole
napata se lämmin haiseva tavara pussiin, kun parhaimmillaan sitä saa sitten kuljettaakin

enemmän kuin pitkään roskakorien vähyyden vuoksi. Tiedän
myös henkilöitä, joilla on lapio
mukanansa ja sillä viskaavat kakat sivummalle metsään, joka
on hyvä vaihtoehto. Talojen keskellä se ei sitten onnistukaan.
Jos sellainen kunnon koirankakka painaa 0,2 kg (200g) ja koira tekee sen kahdesti päivässä,
se tekee jo vuodessa n. 146 kg
ehtaa koiran p..kaa. Sanotaan,
että koiran elinaika olisi noin 12
vuotta. Ajattele, pitäisitkö kotonasi kaksitoista vuotta 146 kiloista pahalle haisevaa partneria. Minä en ainakaan pitäisi.
Voisin väittää, että jokaisessa
tämän alueen kodissa sijaitsee
posliininen ”vesiroskakori” hätiämme varten. Luulen myös,
että suurin osa ihmisistä käyttää sitä säännöllisesti, eikä tee
tarpeitaan keittiöön, olohuoneeseen tai missä se hätä nyt vaan
yllättää. Siksi olisikin mukava,
ettei niitä koirien jätöksiä myöskään tarvitsisi meille muille kadulle kylvää. Se miltä kotonasi
taas näyttää ei kuulu muille. Ulkona sen valitettavasti näkee,

Pitäisitkö Sinä kotonasi kaksitoista vuotta 146 kiloista pahalle haisevaa partneria?
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haistaa ja joutuu vielä välillä
puhdistamaan kengästä tai pienen taaperon vaatteista.
En minäkään pensaiden juurilta
tai metsänlaidalta kakkoja kerää. Mutta sääntönä itselleni pidän, etten jätä koirani kakkoshätää, kakkosia, kakkoja sinne,
missä muut yleisesti kulkevat.
En siis polulle, keskelle nurmikenttää tai asfaltille, koska näin
vältän oman koirani jätökseen
astumisen ja muidenkaan ei tarvitse kiroilla siihen astuttuaan.
Nyt vielä kun kaksipyöräisten
liikenne kiihtyy kesää kohti, toivoisin kovasti pyöräilijöitä huomioimaan niin vanhukset, lapset, nuoret, eläimet ym. soittamalla sitä kelloa ajoissa. Ilmoittaen sillä; Että hei täältä tullaan!
Varsinkin kun lapsen, koiran tai
sen yhdistelmän kanssa liikkuu.
Ehkäpä kerään juuri sitä kakkaa
peppu pystyssä pois ja vaikka kuinka yrittää pitää tilanteen
kasassa, se ei vaan aina onnistu. Turha fillaroitsijoiden vedota, ettei hänellä ole kelloa, jota
soittaa. Suusta kyllä löytyy sanat haistattelulle, jos me emme
huomanneet sinua ja hypätään
tahattomasti eteesi. Itse ratkaisin ongelman pyöränkelloni rikkoutuessa, että suustani päästin huudon ring ring ja se toimi
erittäin hyvin, ihan hymyyn ja kiitoksiin asti.
Mielestäni toisen ihmisen huomioiminen monissa pienissä
asioissa on niin vähän aikaa itseltä pois. Sillä antaa helposti
toiselle hyvän mielen ja varmasti saa itse samalla mitalla joskus
takaisin. Miksi en siis tekisi niin?
Näin saataisiin myös helposti
mukavampi paikka asua meille
kaikille, jos kaikki huomioisivat
toisia hitusen enemmän. Kiitos!
Teksti ja piirros Kati Sundell
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Hajumysteeri talvimaisemassa
Jätevesivuoto Säynäslahdenpuroon Pihlajistossa
Tammikuun pakkasilla alkoi tuntua ikävää hajua Pihlajistontien mutkassa. Päätin ilmoittaa asiasta Rakennusviraston asiakaspalveluun. Asia eteni nopeasti. Pian tuli kaupungin ympäristökeskuksen ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikön tutkijalta viesti, että hän oli jo ottanut näytteet ojasta. Analyysitulokset osoittivat, että vedessä oli valtava määrä Escherichia
coli-bakteereita. Sitten tulivat isot loka-autot letkuineen touhuamaan koulun ja leikkipuiston tienoille. HSY:n (Helsingin seudun
ympäristöpalvelut) tiedottajalta sain viestin jonka lyhennelmästä (alla) selviää, mitä virallisesti tapahtui.

Jätevettä joutui Säynäslahdenpuroon ilkivallan takia

Tässä idyllissä oli pyörryttävä löyhkä.

Tahallaan tukittu viemäri aiheutti jäteveden pääsyn Säynäslahdenpuroon helmikuun
alussa. Tukos avattiin välittömästi, minkä jälkeen jätevesi pääsi taas virtaamaan normaalisti. Asian lopullinen selvittely vei kuitenkin viikkoja runsaan lumimäärän ja pakkasten
vuoksi.
Yhteen Salpausseläntien vieressä kulkevan jätevesiviemärin tarkastuskaivoista oli työnnetty muun muassa lankkuja, oksia ja kiviä, jotka estivät jäteveden virtauksen eteenpäin.
Jätevesi oli päässyt puroon jätevesiviemärin vieressä kulkevan sadevesiviemärin kautta,
mikä estettiin heti kun asiasta oli saatu tieto. Sadevesiviemäri puhdistettiin ja ruvettiin
selvittämään, miten jätevesi oli päässyt sadevesiviemäriin. Runsaan lumen, kovan pakkasen ja sadevesiviemärissä olevan poikeuksellisen suuren hiekkamäärän vuoksi työ
kesti noin kolme viikkoa. Kaikki sadevesiviemärissä oleva hiekka imettiin yhdistelmäautoihin ja vietiin jätteenkäsittelylaitokselle puhdistettavaksi.Sen jälkeen viemärit tv-kuvattiin. Jätevesi- ja sadevesiviemärin väliltä ei löytynyt yhteyksiä, jota kautta jätevesi olisi
sadevesiviemäriin päässyt. Jätevesi on todennäköisesti noussut kaivonkansien kautta
maanpinnalle ja valunut lumen alla maanpintaa pitkin ja päätynyt taas kaivonkansien
kautta alas sadevesiviemäriin ja lopulta Säynäslahdenpuroon.
Lopputulos ei siis ollutkaan sellainen, mikä olisi ollut tavallisen ihmisen järjellä ymmärrettävissä, kuten vaikka putken repeytymä tai muu vaurio, vaan jälleen aivan typerä ilkivallan teko. Jokainen voi miettiä, minkälaiset
kustannukset siitä aiheutuu. Voi vain kuvitella, minkälainen haju olisi ollut vaikka kesähelteillä. Tosin siihen olisi taatusti reagoitu
nopeammin ja korjaaminenkin olisi ollut helpompaa, joskaan ei ehkä miellyttävämpää korjaajille.
Teksti ja kuva Marjatta Tahvanainen

Kierrätys on kivaa!
Wikipedian mukaan kierrätys tarkoittaa materiaalin, esineen
tai muun kulttuurillisen asian käyttämistä hyödyksi uudessa
yhteydessä. Usein kierrätyksellä tarkoitetaan jätteiden hyötykäyttöä uusien tuotteiden valmistuksessa. Kierrätys vähentää
yleensä neitseellisten raaka-aineiden ja energian kulutusta,
minkä vuoksi se on ympäristöä säästävä ratkaisu.
Jokaisessa kodissa syntyy paljon jätteitä päivittäin. Kierrätystä
varten jätteet tulee lajitella materiaalin mukaan. Taloyhtiöissä
tavallisimmat jäteastiat ovat paperi, -pahvi, -seka ja biojäte.
Lisäksi helppoa on lajilla lasit ja metallit. Myös pantillisten
juomapullojen - ja tölkkien palautus kauppaan on kannattavaa.
Taloyhtiössäni on järjestetty niin, että pantilliset pullot voi
lahjoittaa asukasyhdistykselle, joka huolehtii kierrätyksen, ja
saa näin varoja toimintaa.
Ilokseni olen havainnut, että pihakirpputoreja on alkanut tulla
lähiympäristöömme. Nämä ovat mainioita paikkoja kierrättää
itselle turhia tavaroita, jotka voivat olla toiselle loistavia
aarrelöytöjä. Lisäksi tapahtumat luovat yhteisöllisyyttä alueen
asukkaiden kesken.
Helsingin seudun ympäristöpalveluilla, HSY, on erittäin hyvät
nettisivut, joista löytyy todella paljon tietoa kierrätyksestä ja
paljon muustakin. Käy tutustumassa Jätkä-jätelajitteluun tai fiksu
vähentää jätettä sivuihin. Kierrätys on kivaa, kun sen oivaltaa!
teksti ja kuva Tiina Turkia - iloinen kierrättäjä
Kierrätyslasista valmistettuja kynttilälyhtyjä.

Kevätmarkkinat
Pihlajiston ala-asteen vanhempaintoimikunta järjesti kevätmarkkinat. Perinteisiä Palmumarkkinoita ei voitu pitää, koska
sinä päivänä oli eduskuntavaalipäivä. Kuvassa Lena Elfving ja
Tiina Oksanen Kevätmarkkinoiden puffetissa.
Teksti Tuula Suksi ja kuva Marjatta Tahvanainen

Bussi 71 saa kaverin
Kesäkuun 6. päivä aloittaa bussi 71V liikennöimisen Viikinmäen ja Pihlajiston kautta.
Uusi reitti kulkee Kustaa Vaasan tietä Koskelan eritasoliittymän kautta Viikintielle ja
sieltä bussin 71 reittiä Hernepellontietä
Pihlajiston ja Pihlajamäen kautta Savelaan.
Saamme kauan kaivattua helpotusta ruuhka-aikojen matkustamiseen. 		
Teksti Tuula Suksi ja kuva Lauri Perho

Itsenäisyyspäivänä
asukasyhdistyksen edustajat sytyttivät roihun Maan synty-patsaan
eteen ja kyläkuusen juurelle.
Patsaan edustalla roihusi tuli myös
jouluaattona.
Teksti ja kuva Anna-Lisa Korhonen
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KIITOKSET katujen talvikunnossapidosta

Viikinmäessä työskentelevä huoltomies
Kati Vollakka on harvinainen näky. Naispuolisia huoltomiehiä on todella vähän
koko maassa. Kati on ollut alalla 6 vuotta ja
pitää työtään monipuolisena ja kiinnostavana. Nykyisin kaikki on niin koneistettua,
ettei fyysisiä esteitäkään ole tielle osunut.
Häneen on suhtauduttu erittäin myönteisesti. Tosin joskus asiakkaan kanssa
keikkaa sopiessa saatetaan vielä pyytää
”oikeaa” huoltomiestä puhelimeen. Puhelut ovat aina päättyneet ystävälliseen hämmästykseen.

Yleensä ihmiset moittivat, kun hommia ei ole hoidettu. Itse ainakin suosittelisin kiittämään
urakoitsijaa hyvin tehdystä työstä. Olen asunut alueella vuodesta 2004. Siitä lähtien, kun
kaupunki on katujen lumenaurauksesta huolehtinut, ei ole koskaan hommia hoidettu näin
hyvin.
Ainakin Tiirismaantie, Hattelmalantie + lähiseudut, jotka kuuluvat sille urakoitsijalle, joka ajaa
sitä älyttömän isoa vihreää John
Deeriä ja sitä samanmerkkistä
pientä ratvaattoria. Vertailukohtana on Etelä-Helsinki, Koskela,
Pitäjänmäki, Reimarla, Puotila.
Näillä seuduilla auton pysäköinti
on tuskaa tänä päivänäkin au- Hattelmalantiellä ei lumivalleja näkynyt.
rausvallien ja kinosten takia ja jalkakäytävät ovat edelleen paikoittain vain kapeita polkuja.
Voihan olla, että täällä asuu niin aktiivisia palautteen antajia, ettei urakoitsija uskalla jättää
hommia tekemättä. Siinä tapauksessa on ainakin yrittäjä, joka ottaa huomautukset tosissaan.
Itse olen päässyt kehumaan kinoksia tuskaileville kavereille sitä, kuinka meillä näkyy parhaimmillaan jalkakäytävän reunakivikin, kun on aurattu pohjia myöten. Lumet on kuljetettu
poiskin kohtuullisessa ajassa, ottaen huomioon paljonko sitä lunta oikein on tullut. Jos minulta kysyttäisiin, olisi ensi talven urakoitsija sama, vaikka ei antaisi sitä halvinta tarjousta.

Teksti ja kuva Tuula Suksi

Teksti Tomi Kivelä ja kuva Tuula Suksi

Kati rikkoo rajoja

Seurakuntakodin kerhoja
Pihlajiston seurakuntakoti, Tiirismaantiellä kerrostalon alakerrassa, on yksi Malmin seurakunnan toimipaikoista. Tänä keväänä seurakuntakodin ovet ovat olleet auki lapsiperheille neljänä
päivänä viikossa: sunnuntaisin pyhäkoulu, maanantaisin muskarit, keskiviikkoisin perhekerho ja torstaisin päiväkerho.
Perhekerho aloitti toimintansa viime syksynä muutaman vuoden
tauon jälkeen. Kävijöitä on ollut mukavasti – useimmiten kymmenkunta äitiä lapsineen. Joukossa on myös lapsia mummin,
hoitajan tai isän kanssa. Alkuhartauden ja aamupalan jälkeen
isommat lapset askartelevat lastenohjaajan kanssa ja aikuiset
saavat jakaa omia kuulumisiaan. Paikalla on useimmiten joku
alueemme papeista.
Kouluikäisille on ollut omaa kerhotoimintaa, samoin eläkeläisille.
Naisten raamattupiiri kokoontuu vapaehtoisten johdolla. Olohuone torstai-iltapäivisin on avoin kävijöille vauvasta vaariin. Alueen
diakoniatyöntekijän, Helena Pietisen, voit tavata seurakuntakodilla.
Seurakuntakoti palvelee seurakuntalaisia myös erilaisissa kirkollisissa perhejuhlissa. Siellä voi järjestää kaste- tai rippijuhlat ja
kokoontua muistotilaisuuteen. Ensi syksyn toiminnasta tiedotetaan seurakunnan verkkosivuilla, ilmoitustauluilla sekä alueen
lehdissä. Kannattaa poiketa iltakävelyllä etsimässä tuo Tiirismaantie 4:ssä oleva ovi. Sen takaa voi löytyä apua arkeen, helpotusta juhlaan, ravintoa sielulle ja mahdollisuus uusiin ystäviin.
Teksti ja kuva
Sari Hakuri,
pastori

Tarpeellinen palvelu
Paula Pelkonen avasi joulukuun alkupuolella Pihlajiston asustehuollon Ärrän
talossa. Paula on koulutukseltaan sekä
pukuompelija että vaatturi.
Hän korjaa työvaatteet, vetoketjut, ompelee paikkoja ja taskuja.
Suosituinta on ollut housujen lyhennys. Asiakkaita on tullut bussilla jopa keskustasta ja muista lähiöistä. Tällaista asustehuoltoahan
meillä ei ole aivan lähietäisyydellä. Töiden jälkeen kotimatkalla
ehtii hyvin piipahtaa liikkeeseen - onhan se auki klo 19.00 saakka.
Teksti ja kuva Tuula Suksi

Pihlajiston Huolto Oy
toivottaa pihlajistolaisille
kaunista ja rentouttavaa
kesää!
Toimistomme aukioloajat ovat:
ma-ke 12-16, to-pe 10-14

puh. 2252 830
www.pihlajistonhuolto.fi

Perhekerhossa
keskustellaan
kavereiden
kanssa.
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Aluesuunnitelma
Asukasyhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuussa projektijohtaja Heikki Rinne kertoi lähialueiden ajankohtaisista rakennus- ja suunnitteluasioista. Ohessa Viikinmäen länsiosan aikataulu.
Viikinmäen aluesuunnitelmista voi tarkemmin
Viikinmäen länsiosa
katsoa osoitteesta www.
Aikataulu
uuttahelsinkia.fi/viikki
Kaikkia kiinnosti Pihlajiston
ostarin kohtalo. Rinteen
mukaan mitään virallista
suunnitelmaa ei ole vielä.
Kauppapalvelut kuitenkin
pyritään säilyttämään.
Teksti ja kuva Tuula Suksi

Viikinjyrkänsilta

Lucian päivää

Vuoden 2010 sillaksi nimetty Viikinmäen kevyen liikenteen silta on nimeltään Viikinjyrkänsilta.
Viikinmäen kevyen liikenteen silta
Vantaan yli avattiin lokakuussa
2009. Silloin virisi keskustelu sillan nimestä. Useista ehdotuksista
asukasyhdistys teki nimistötoimikunnalle esityksen, jonka mukaan
sillan nimeksi tulisi Munkin silta/
Munks bro, ovathan Viron munkit
kalastaneet aikoinaan Vantaan
joen suulla.
Nimistötoimikunta käsitteli ehdotusta kokouksessaan viime vuoden marraskuussa. Ehdotusta pidettiin hiukan sekaannuttavana muiden Munkki-alkuisten nimien kanssa, joita on pääkaupunkiseudulla paljon
(Munkkiniemen silta, Munkkiranta, Munkinpuisto jne.). Ihmisten mielessä munkki-alkuiset nimet viittaavat Munkkiniemeen, Munkkisaareen tai Munkkivuoreen. Lisäksi sanaleikki (minunkin silta) ei aukea ruotsiksi. Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.
Kokouksen jälkeen kuitenkin selvisi, että nimistötoimikunta onkin käsitellyt asiaa jo vuonna 2006 ja esittänyt sillalle nimeä Viikinjyrkänsilta/Viksbrantsbron. Siltaa ei ole virallisesti nimetty asemakaavaan, mutta tämä nimi on nimistötoimikunnan tekemä esitys,
joka on edelleen voimassa. Alueen arkkitehti Taru Tyynilä pitää ehdotusta hyvänä.
Meille silta on silti Munkin silta.

vietettiin joulukuussa 2010 Pihlajiston
leikkipuistossa pakkassäässä. Aluksi
päivää saapui juhlistamaan Lucia-neito
kynttiläkruunu päässään ja yhdessä
laulettiin Santa Lucia-hymni suomeksi ja ruotsiksi. Lucia-neidon nimi oli Anu
Pälsynaho ja hän tuli naapurilähiö Pihlajamäen nuorisotalolta asti. Päivä jatkui vauhdikkaasti laulujen, leikkien ja hevosajelun merkeissä sekä kuumaa mehua
ja pipareita nautiskellen.
Pihlajisto -Viikinmäki asukasyhdistys
PNV osallistui tapahtumaan lahjoittamalla
lapsille 450 joulupiparia. Asukasyhdistyksen edustajia oli myös mukana juhlassa.

Teksti Anna-Lisa Korhonen ja kuva Lauri Perho

Teksti ja kuva Marjatta Tahvanainen

Heikki Koivisto
Architect M.Sc., SAFA

Arkkitehtuurityöhuone Heikki Koivisto
Salpausseläntie 12-16 E 79
00710 Helsinki, Finland
Tel. 09 387 7676, GSM 050 461 1987

Leikkipuisto Salpausselkä
kutsuu kesänviettoon:
Leikkipuisto on avoinna koko kesän klo 9.00-16.00
Lauluja, leikkejä ja mukavaa yhdessäoloa
Kesällä lämmin ruoka klo 12.00
(alle 16 v.) 6.6.-29.7. 11
(omat ruokailuvälineet ja muut eväät mukaan)
Retkiä ja teemapäiviä, ohjelmasta tarkemmin
puiston ilmoitustaululla.
Lisätietoja puistosta puh. 3105 7553
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yösyöpöille
ma- la 7-23
su 10-23

Ostokset
kotiin
vaivatta
netistä:
alepa.fi

alepa pihlajisto
salpausseläntie 11
00710 helsinki
alepa viikki
norkkokuja 3
00790 helsinki

bonus

jopa 5%
lisätietoja:
hok-elanto.fi

naapuri, jonka
tunnet nimestä

Kauneushoitola

TUULIKKI
Tuija Hasu
SKY/kosmetologi

äitiä
Muista lla!
rti
lahjako

PIHLAJAMÄEN OSTOSKESKUS
Meripihkantie 3, 00710 Helsinki
Puh. 09-374 3584
www.kauneushoitolatuulikki.fi

PIHLAJISTON ASUSTEHUOLTO

Salpausseläntie 13, ostoskeskus R-kioskin vieressä, 00710 Hki

Avoinna: ma-pe klo 11-19, la sopimuksen mukaan

PIHLAJISTON ASUSTEHUOLTO

Salpausseläntie
13, ostoskeskus
R-kioskin
vieressä, 00710 Hki
-vaatekorjaukset
nopeasti
ja edullisesti
-kodintekstiilit esim. verhot, päiväpeitteet, tyynyt ym ym
joka 10.s
ilmainen mukaan
Avoinna: ma-pe
klohousun
11-19,lyhennys
la sopimuksen

puh 046
627 ja5743
-vaatekorjaukset
nopeasti
edullisesti
-kodintekstiilit esim. verhot, päiväpeitteet, tyynyt ym ym
www.pihlajistonasustehuolto.fi
joka 10.s housun lyhennys ilmainen
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puh 046 627 5743
www.pihlajistonasustehuolto.fi

