
Pitäjänmäki-seuran
toimintakertomus

2019Kaloille vaarattomalla sähkökalastuksella 
selvitetään uhanalaisen taimenen levinneisyyttä 
Mätäjoen alajuoksulla.



Pitäjänmäki-seura ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Mätäjoen suojelu ja Raidejokeri, kadut ja kävelytiet, 
kaavat ja  kaupungin asiat ja tietysti Pitäjänmäki-päi-
vä ja Strömbergin leikkipuiston kevätjuhla. Pitäjän-
mäki-seuran vuosi 2019 on ollut täynnä työtä ja 
tapahtumia ja merkittäviä saavutuksiakin on kirjattu. 
Pitäjänmäki on entistä enemmän esillä ja kaupun-
ginosayhdistyksemme kuuluu tänään pääkaupunki-
seudun aktiivisimpiin. 

4. Pitäjänmäki-seuran kirjelmä Helsingin 
Seudun Liikenne kuntayhtymälle vuoden 
alkupuolella vaikutti omalta osaltaan sii-
hen että myös bussiliikenteen poikittais-
yhteydet aseman seudulta säilyvät kun 
linja 550 poistuu Raide-Jokerin myötä. 
HSL oli jo päättänyt olemaan kokonaan 
korvaamatta tämän Kaupintietä itään 
päin kulkevan bussilinjan.

Liikenne

Monet vuoden 2019 asiat ovat liittyneet pitäjänmä-
keläisten liikenneyhteyksiin ja liikenneturvallisuu-
teen. 

1. Pitäjänmäki-seuran pyynnöstä asetettiin 
Turkismiehentielle kiinteät liikenne-es-
teet turvaamaan lasten koulutietä ja 
kevyen liikenteen väylän turvallisuutta.

2. Pitäjänmäki-seuran pyynnöstä astettiin 
Kyläkirkontien ja Piispantien väliin kiin-
teät ajo-esteet poistettujen ’porsaiden’ 
tilalle estämään läpiajoa Konalantieltä 
Espoon suuntaan.

3. Pitäjänmäki-seuran aloitteesta rakennet-
tiin Viinentielle vihdoinkin jalkakäytävä 
kaupungin useita vuosia vanhaan mutta 
vielä toteuttamattomaan päätökseen 
perustuen. 

Liikenneturvallisuus on ollut vahvasti esillä vuoden 2019 toiminnassamme. Heti tammikuussa saatiin 
seuran pyynnöstä pysyvät liikenne-esteet sijoitettua Turkismiehenpolulle, Pitäjänmäen peruskoulun 
kohdalle. Samassa yhteydessä suljettiin läpiajo Piispantieltä Kyläkirkontielle pysyvillä esteillä ‘porsaiden’ 

Pitäjänmäki-seuran kirjelmöinti Helsingin seu-
dun liikenteelle myötävaikutti sihen että linjan 51 
poistuessa säilyy poikittaisliikenne Reimarlasta ja 
Marttilasta myös itään päin.

Helsingin  seudun liikenne HSL halusi poistaa Pitäjänmäen asemanseudun poikittaisliikenteen Raide-Jok-
erin valmistuessa. Pitäjänmäki-seura muistutti että pikaraitiotien reitti kulkee itse asiassa kaukana ran-
taradan toisella puolella. Tämä myötävaikutti siihen että myäs linja 550 poistuessa poikittainen bussil-
iikenne säilyy toisessa muodossa.

Jo vuosia sitten oli kaupunki tehnyt päätöksen 
Viinentien jalkakäytävän rakentamisesta. Tätä 
päätöstä ei kuitenkaan koskaan ollut toteutettu. 

Kun Pitäjänmäki-seura tästä tietoisena t eki osallis-
tuvan budjetoinnin ehdotuksen Omastadi-ohlem-
naan ei kaupungille jäänyt oikein muutakaan 
vaihtoehtoa kun ryhtyä rakentamaan. Näin valmis-
tuikin tämä varsinkin lasten liikenneturvallisuutta 
huomattavasti parantava noin 200 metrin pituinen 
jalkakäytävätyö kesällä 2019.



Raide-Jokerin ja muiden järjestämään 
katselmukseen Patterinmäellä ja siihen 
liittyvällä metsäalueella. Seuran edus-
tajan ehdotuksesta arvioitiin lain mää-
räämien pelastusteiden sijoittaminen 
uudelleen jolloin pystyttiin säilyttämään 
huomattavasti jo kaadettavaksi suunnitel-
tua puustoa. 

7. Pitäjänmäki-seura ei sen sijaan ole otta-
nut kantaa liito-oravien asuinalueiden 
suojelutarpeesen suunnitellulla raitio-
tiereitillä eikä lähtenyt mukaan luonnon-
suojeluyhdistyksen ja Pajamäki-seuran 
valituksiin Helsingin hallinto-oikeuteen ja 
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Oike-
usprosessissa pyritään nyt selvittämään 
vaikuttaako raitiotien rakentaminen 
liito-oravan asuinalueeseen siten että 
poikkeuslupa rakentamiseen voidaan 
myöntää ja rakennustöitä jatkaa vai 
täytyykö rakentamisesta tältä raideosalta 
luopua.. 

Raide-Jokeri
Raide-Jokeri on monella tavalla vaikuttanut 
Pitäjänmäen ja pitäjänmäkeläisten elämään. 
Pitäjänmäki-seura onkin aktiivisesti pyrkityt 
valvomaan kaupunginosamme oikeuksia ja 
etuja.

5. Raide-Jokeri suunnitteli mahdollisesti 
saastuneen maa-aineksen varastointia 
Meijeritielle Valion aluetta vastapää-
tä. Yhdessä Helsingin Perhokalastajien 
kanssa kiinnitti seura huomiota uhkaan 
että Mätäjokeen kulkisi huleveden kanssa 
myrkyllisiä aineita jotka vaarantaisivat 
joen luonnon ja varsinkin jo elpyneen 
taimenkannan. Tästä kävimme näkyvän 
julkisen keskustelun joka sitten johti 
siihen että Raide-Jokeri luopui suunnitel-
mistaan. Lopulta vedettiin myös ympäris-
tölupa-hakemus takaisin.

6. Pitäjänmäki-seura osallistui alkukesäs-
tä ELY-keskuksen, Helsingin kaupungin, 

Raide-Jokerin työmaa hallitsee rantaradan eteläpuolista Pitäjänmäentietä. Läpiajokielto siirtää suuren 
osan autoliikenteestä Kaupintien kautta Vihdintielle. Patterinmäen tunnelin itäj ja länsipuolen suuaukko-
jen liittymistä tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen saattaa pitkittää työmaata suunnitellustakin 
noin kahden vuoden ajasta. Pitäjänmäki-seura ei ole osallisena tässä oikeusprosessissa eikä ole ottanut 
järjestönä asiaan kantaa. Läpiajokiellon tultua voimaan vuoden 2020 alussa kävi Pitäjänmäki-seura 
aktiivista keskustelua ja kirjeencvaihtoa Raide-Jokerin kanssa hjalankulkijoiden ja varsinkin lasten turval-
lisuudesta ylityspaikoissa. Tämä johti työmaan johdolle annettuun ohjeistykseen jolla toteutettiin useita 
huomattavia parannuksia.

Yhdessä Perhokalastajien kanssa puuttui Pitäjänmäki-seura Raide-Jokerin suunnitelmaan varastoida mah-
dollisesti saastunutta maa-ainesta meijeritien varressa olevalle maa-alueelle. Aktiivisen julkisuus- ja net-
tikampanjan tuloksena saatiin aikaan neuvottelukosketus joka johti lopulta siihen että Ride-Jokeri luopui 
tästä suunnitelmastaan. Yllä tutkaillaan Mätäjoen taimenia. Alla suuniteltu varastointipaikka Atomitiellä. 



8. Jo aikaisemmassa suunnittelu- ja kaa-
va-vaiheessa katsoi Pitäjänmäki-seura 
että paras ratkaisu Raide-Jokerille olisi 
ollut että reitti olisi ulottunut Pitäjän-
mäen rautatieasemalle ja näin palvellut 
myös Reimarlan ja Marttilan alueilta ja 
kauempaakin tulevia matkustajia. Tämä 
olisi tapahtunut rautatien eteläpuolella ja 
todennäköisesti edellyttänyt Teknoksen 
teollisuustoimintojen poismuuttoa. Kun 
näin ei kuitenkaan päädytty tekemään 
pidettiin myönteisenä että Patterinmäki 
säilytetään koskemattomana rakentamal-
la tunneli sen alitse.

9. Pitäjänmäki-seura on käynyt useita 
keskusteluja kaupungin ja Raide-Jokerin 
edustajien kanssa radan eteläpuolisen 
Pitäjänmäentien palveluyritysten asiakas-
pysäköinnin turvaamisesta. Tässä tulee 
kyseeseen mm. lyhytaikaisten asiakas-
paikkojen luominen risteäville kaduille 
kun Pitäjänmäentien pysäköintipaikat 
poistetaan.

Yleisötilaisuudet

Vuonna 2019 järjestettiin edellisen vuoden ta-
paan kaksi suurempaa yleisötilaisuutta, Pitäjän-
mäki-päivä ja Strömbergin leikkipuiston vappu-
juhla. Pitskun Putous tapahtuma jäi pois osittain 
Strömbergin puiston rakennustöiden ja leikki-
puiston tilaisuuden samanaikaisuuden takia.

Pitäjänmäki-päivä

10. Pitäjänmäki-päivä järjestettiin totuttuun 
tapaan syyskauden alussa. Tänä vuonna 
se merkitsi syyskyyn 1 päivää. Kauniis-
sa aurinkoisessa säässä ylitettiin kaikki 
aikaisemmat osanottajamäärät. Näiden 
keskipäivän tuntien aikana kävi päivillä 
arviolta jopa noin 2000 osanottajaa, ehkä 
hieman enemmänkin. Ohjelma oli edel-
lisvuoden tapaan ’Pitäjänmäen näköinen’ 
ja moniin muihin vastaaviin tapahtumiin 
verrattuna vähemmän markkinanomai-
nen. 

Kaunis alkusyksyn sää suosi vuoden 2019 Pitäjän-
mäki-päivää. Ennätysmäärä osanottajia käytti 
hyväkseen tätä mahdollisuutta tutustua monipu-
ilisesti kaupunginosansa toimintaan ja palveluihin.

Pitäjänmäen-Konalan metsäalueella käydyssä 
maastikatselmuksessa kävi Pitäjänmäki-seuran 
puheenjohtaja keskustelun hankeen vastuullisten 
edustajien kanssa suunniteltujen pelastusteiden 
ylimitoituksesta. Tämä johtikin muutoksiin joilla 
säilytettiin paljon alueen arvokasta puustoa.



Strömbergin lkeikkipuiston vappujuhla (vas)

11. Strömbergin leikkipuiston Vappujuhlia 
vietettiin 27 huhtikuuta. Kaunis sää suosi 
tilaisuutta jonka kävijämäärä lienee ollut 
siinä 500 vaiheilla. Pitäjänmäki-seura 
toimi tilaisuuden vastuullisena järjestä-
jänä ja huolehti viranomaisilmoituksista 
ja turvallisuusjärjestelyistä. Ohjelmasta 
ja julhlan muusta sisällöstä huolehti 
leikkipuiston henkilökunta yhdessä laste 
vanhempien kanssa. 

Nuolipuiston kivikautiskaivaukset (oik)

12. Reimarlan Nuolipuistossa jatkettiin 
Helsingin rikkaimman kivikautisen löytö-
paikan kaivauksia, tällä kertaa Pitäjänmä-
ki-seuran toimesta yhteistyössä arkeologi 
Jan Fastin ja hänen tiiminsä kanssa. 
Kaivauksiin osallistui myös useita pitäjän-
mäkeläisiä. Kirjaston vitriineissä esitellyt 
löydöt ja valokuvat kaivaustyöstä houkut-
telivat monia katselijoita. Vuodelle 2020 
suunniteltu jatko siirtyy korona-kriisin 
takia vuotta myöhemmäksi. 

Strömbergin leikkipuiston vappujuhla (vas) oli 
iloinen perhetapahtuma joka houkutteli paljon 
osanottajia. Nuolipuistossa (oik) tutkittiin Helsingin 
rikkaina kivikautislöytymää ja voitiin jo arvioida 
että siellä ollaan oltu jo yli 5,500 vuotta sitten.



Siivouspäivä

13. Vuosittaonen siivouspäivämme järjes-
tettiin 11 toukokuuta 2019. Lopulta vain 
Marttilan kylä ja siihen liittyen osa Reimar-
lan lähialuetta sekä Ströbbergintie 1 asuk-
kaat osallistuivat. Näillä alueilla oli päivä 
kuitenkin menestyksekäs ja tulosta syntyi!

Läsnäolo netissä ja somessa

14. Vuoden alkupuolella uudistettiin Pitäjän-
mäki-seuran internet-sivut ja siirrettiin 
nämä WordPress-pohjaiset sivut pitäjän-
mäkeläisen yrityksen palvelimelle. Pitäjän-
mäki-seuran Facebook-sivua päivitettiin 
ahkerasti ja kevään aikana perustettiin 
uusi Pitäjänmäki-niminen FB keskustely-
ryhmä. Vuoden 2019 lopussa oli seuran 
FB-sivulla yli tuhat seuraajaa ja Pitäjän-
mäki-ryhmään oli liittynyt yli viisisataa 
jäsentä.Muihin vastaaviin järjestöihin 
verrattuna on Pitäjänmäki-seuran läsnäolo 
somessa selvästi aktiivisempi ja näkyväm-
pi.

Pitäjänmäen myönteinen erityiskohtelu

15. Vuoden 2019 aikana on seuran puheen-
johtaja useassa yhteydessä nostanut 
esiin Pitäjänmäen asukasrakenteen muu-
toksen ja myös maahanmuuttajataus-
taisten asukkaiden suhteellisen osuuden 

kasvun. Helsingin kaupungin tilastojen 
mukaan on heidän osuutensa nut 25 – 37 
% eli useiden itäisten kaupunginosien 
tasoa. Nämä yhteydenotot myötävai-
kuttivat siihen että Helsingin kaupungin-
valtuusto päätti sisällyttää vuoden 2020 
talousarvioon erityismäärärahan Pitäjän-
mäkeä varten. 

Asukastalo

16. Pitkään toivottua asukastaloa pidet-
tiin monessa yhteydessä esillä vuoden 
aikana. Maaliskuussa 2019 kävi seuran 
puheenjohtaja keskustelun asiasta Pitä-
jänmäen asemanseudun kaavaehdotuk-
sesta vastuullisen suunnitteluarkkitehdiin 
ja alueen kaavoittamista pyytävän sijoi-
tusyhtiön edustajan kanssa. Tämä kes-
kustelu johti siihen että kaavassa tehtiin 
mahdolliseksi asemanpuiston alueella 
sijaitsevien rakennusten käyttäminen 
myös asukastalona. Toinen selkeästi mai-
nittu vaihtoehto oli rakennusten myymi-
nen kuten itse asemarakennuksen osalta 
jo on tapahtunut. Hankkeen viemistä 
eteenpäin jatkettiin menestyksekkäästi 
vuoden 2020 puolella. Toukokuussa 2020 
tilanne on että kaupunkiympäristölauta-
kunta on äänin 11-1 pyytänyt kaupungin-
hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin jotta 
tänne saataisi asukastalo.

Vasemmalla: Strömbergin puistoa siivottiin Pitäjänmäki-seuran siivouspäivänä. Yllä: Strömbergin perusk-
oulun liput kertovat selvästi asukasrakenteen merkittävästä muutoksesta Pitäjänmäellä. Alla: Asukast-
aloista puhuttiin Helsingin Kaupunginosat Helka:n tilaisuudessa Helsingin Kaupungintalolla jossa myös 
Vuosaari-seura esitteli taloaan.



Muistipiiri

17. Pitkään toiminut muistipiiri lopetti 
toimintansa vuoden 2019 kevätkauden 
päättyessä. Tässä muistipiirissä kokoon-
tuivat aktiiviset ja kauan täällä asuneet 
pitäjänmäkeläiset kertomaan muistojaan 
menneiltä vuosilta mutta myös jakamaan 
tietoja kaupunginosamme kehityksen 
aikaisemmilta vuosilta. Muistipiirin toi-
minta on merkittävällä tavalla vaikuttanut 
kuvaan Pitäjänmäen lähihistoriasta ja sen 
ihmisistä. 

Pitäjänmäen-Konalan Ikäihmiset PitKo ry 

18. Vuoden 2019 aikana täytti aktiivinen 
Pitäjänmäen-Konalan Ikäihmiset ry 15 
vuotta. Säännöllisiä PitKon korttelikerhon 
kokoontumisia luentoineen ja edullisine 
keittolounaineen Konalan Vähätuvantien 
leikkipuistossa jatkettiin koko vuoden 
aikana kokoontumistilan puutteista huo-
limatta. Pitäjänmäki-seura yritti omalta 
osaltaan auttaa siten että oltiin mukana 
kantamassa kokous- ja ruokailuhuoneka-
luja leikkisaliin ja sieltä takaisin varastoon 
kokoontumisen aluksi ja lopuksi. PitKo 
vietti 15-vuotisjuhlaansa 15 toukokuu-
ta 2019. Pitäjänmäki-seuran onnittelut 
esittivät seuran puheenjohtaja, kunnia-
puheenjohtaja ja sihteeri. 

Mätäjoki

19. Helsingin Perhokalastajat on monen 
vuoden ajan tehnyt työtä alueemme läpi 
virtaavan Mätäjoen kunnostamiseksi ja 
sen erittäin uhanalaisen taimenkannan 
elvyttämiseksi. Pitäjänmäki-seura on 
omalta osaltaan aktiivisesti tukenut tätä 
toimintaa. Merkittävin yhteistyöprojekti 
liittyi Raide-Jokerin suunnitelmaan varas-
toida mahdollisesti pilaantunutta maa-ai-
nesta niin että siitä olisi saattanut valua 
huleveden kanssa myrkkyjä Mätäjokeen. 
Pitäjänmäki-seura kävi tästä aktiivisen 
julkisuuskampanjan jonka päätteeksi 
teimme aloitteen Raide-Jokerille neu-
votteluista asian ratkaisemiseksi. Näissä 
neuvotteluissa sovittiin ettei suunniteltua 
varastoimista toteuteta ja syksyllä 2019 
vetikin Raide-Jokeri pois suunnitelmasta 
tekemästään ympäristöhakemuksesta. 
Asiaa sivutaan myös Raide-Jokeria koske-
vassa kohdassa.

Ylhäällä ja keskellä: PitKon Pitäjänmäen-Konalan 
korttelikerho kokoontui lähes viikottain. Alimpana: 
Työväenyhdistyksen tiloissa Konalantiellä keskuste-
li muistipiiri ‘Pitäjänmäestä ennen’.

Helsingin Kaupunginosat ry Helka

20. Helsingin Kaupunginosat ry:n Helkan syys-
kokouksessa valittiin Pitäjänmäki-seuran pu-
heenjohtaja Jan Furstenborg Helkan hallituk-
sen jäseneksi vuosiksi 2020-21, edustamaan 
Helsingin läntistä suurpiiriä.

Kyläavustaja

21. Helsingin työllisyystilanteen parannuttua 
osoittautui kyläavustajan löytäminen yhteis-
työkumppanillemme Suomen Kylät ry:lle 
aikaisempaa vaikeammaksi. Haastatteluissa 
ei tahtonut löytyä ehdokkaita joilla olisi ollut 
toivottu profiili. Syksyllä päätettiin vihdoin 
täyttää kyläavustajan paikka toisen työnan-
tajajärjestön projektissa jo olevalla henki-
löllä jäljellä olevalle osalle vuoden mittaista 
kautta.

Seuran kokoukset

22. Pitäjänmäki-seuran kevätkokous pidettiin 14 
maaliskuuta 2019 ja syyskokous 29 marras-
kuuta 2019. Syyskokouksessa valittiin seuran 
puheenjohtajaksi Jan Furstenborg ja hallituk-
sen jäseniksi Sirpa Aromaa, Reijo Kallinen, 
Jouni Kekkonen, Matti Kiisseli, Mikko Kää-
riäinen ja Jussi-Petteri Lappi. Hallitus valitsi 
ensimmäisessä kokouksessaan varapuheen-
johtajaksi Jouni Kekkosen, sihteeriksi Sirpa 
Aromaan ja taloudenhoitajaksi Jussi-Petteri 
Lapin. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi 
kertaa minkä lisäksi käytiin useita nettipoh-
jaisia keskusteluja.

Helsingin Pitäjänmäessä 26 toukokuuta 2020

Pitäjänmäki-seuran hallitus

Seuran jäsenet olivat mukana rakentamassa ja huoltamassa Mätäjoen taimenten kutupaikkoja.
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