
PIRKKOLAN ohi hurauttaa hel-
posti, vaikka ei kannattaisi. Sym-
paattinen alue Keskuspuiston,
Maunulan ja Länsi-Pakilan kai-
nalossa on poikkeamisen arvoi-
nen – onhan se parhaiten säily-
neitä jälleenrakennuskauden
pientalomuistoja Helsingissä. 

Pieni Pirkkola tuntee oman ar-
vonsa eikä pidä itsestään sen
kummempaa meteliä.

JALKAUTUMINEN Pirkkolaan kan-
nattaa varsinkin kesällä – luvas-
sa on ilman muuta elämys. 

Kaarevat kadut, pienet tontit
harjakattoisine ja erivärisine ta-
loineen, orapihlaja-aidat, tako-
rautaportit sekä puutarha-arkki-
tehti Elisabeth Kochin ohjeilla
aikoinaan rakennetut pihat teke-
vät alueesta pittoreskin. Omako-
titaloja on runsaat kaksisataa, ei-
vätkä ne edusta ainakaan öky-
arkkitehtuuria. 

Pirkkolan väkiluku oli kor-
keimmillaan heti sodan jälkeen.
Olympiavuonna 1952 asukkaita
oli yli tuhat, ja heistä peräti joka

neljäs oli alle 15-vuotias. Nyt
asukkaita on enää vajaat viisi-
sataa ja alle 15-vuotiaita joka seit-
semäs. 

Kesäisenä päivänä Pirkkolan
raiteilla törmää kaikenikäisiin
asukkaisiin. 

Albert, Loviisa, Pietari
ja Mika Heikkilä sekä 
Kaarina Pitkänen-Heikkilä
Metsänvihreän talon pihalla
Kangastiellä kirmailevat Loviisa,
3, ja Pietari, 2. Isän, Mika Heik-
kilän, 46, sylissä nukkuva Al-

bert ei ole vuottakaan, mutta ai-
to pirkkolalainen hän on.

Heikkilän piha on tämän jutun
kirjoittajalle tuttu, sillä talossa
asui isoisäni Nuuti Rastas vuo-
desta 1950 aina kuolemaansa,
vuoteen 1986 asti. 

Mietin, mitäköhän ”Pirkkolan
pappa” sanoisi, jos tietäisi, että
hänen 1960-luvulla taloon asen-
tamansa kamalat mineriittilevyt
on nyt poistettu. 

Ne Mika ja vaimo Kaarina Pit-
känen-Heikkilä, 40, purattivat
aika pian taloon muutettuaan.
Levyjen alta paljastui kelpo puu-
verhoilu.

Arkkitehtinä Mikaa kiinnostaa
alueen talojen ja asukkaiden
menneisyys. Kerron, että isoisä-
ni oli kirvesmies, joka teki puu-
töitä kellariverstaassaan. 

Hänen rakkain, tai raskain,
työ lienee ollut Karjalasta tuo-
dun omenapuun oksan kehystys
tauluksi. Oksa oli taitettu rajan
taakse jääneen kotipihan puusta
Raudussa.

Nyt kellarissa on Kaarinan
työhuone, jossa hän syventyy
suomen kielen tutkimukseen. 

Pirkkolan papan luo kokoon-
tui koko suku syntymäpäiville,
saunomaan tai vain saijuu eli
teetä juomaan. 

Lapset poimivat karviaismar-
joja, keinuivat ja heittivät tikkaa.
Ja tietenkin Karjalan viiri liehui
salossa.

Raili ja Esko Kuronen
Raili, 84, ja Esko, 83, Kurosen
puutarhassa sipulinvarret ovat
jo pitkiä. Niitä pilkotaan pakka-
seen ja syödään salaatin seassa
pitkin talvea. Eskon bravuuri on
omenahillo pihan runsaasta
omenasadosta. Hyvin hoidetulla
pihalla kasvavat omenapuut ovat
alkuperäisiä, 1940-luvun alusta.

Railin ja Eskon tarina on rak-
kautta yli rajojen – nimittäin
tontin rajojen. Kangastiellä asu-
nut Esko iski silmänsä viereisellä
tontilla asuneeseen Railiin. Vai
oliko se toisinpäin? Yhdessä ol-
laan joka tapauksessa oltu jo 60
vuotta. Railin lapsuudenkodissa
paluumuuttajat ovat asuneet jo
yli neljäkymmentä vuotta.

”Joka kerran, kun tulemme
Kaskitietä pitkin kotiin, ajatte-
len, mikä onni ja autuus on asua
täällä”, Raili sanoo.

”Työmaa lähestyy”, ajattelee
puolestaan Aikamiehissä Iltatuu-
len viestiä laulanut Esko.

Omin voimin on uusittu katto,
lajennettu olohuonetta, raken-
nettu autotalli ja talliin johtava
tie. Kun kalliota räjäytettiin, Rai-
lin oli lähdettävä kauas ääntä pa-
koon. Sodan aikana juostiin
pommeja pakoon Pirkkolan plo-
tin eli uimalammikon lähellä ole-
vaan väestösuojaan. Mukaan
otettiin pöytähopeat, sillä ne
saattoi aina myydä, vaikka kaik-
ki muu menisi.

1940-luvun loppupuolelle
asukkailla sai olla kotieläimiä.
Railin perheelläkin oli kellarissa
lehmä, joka oli päivät pellolla.

Pellolla on nykyisin Maunulan
uusi S-market. Kun lehmälle
syntyi vasikka, kaikki Pirkkolan
tytöt olivat ikkunan takana to-
distamassa tapahtumaa.

Annaleena, Mathilda
ja Max Soult
Suuri terijoensalava suojaa An-
naleena Soultin pihaa liialta au-
ringonpaahteelta.
Innokas puutarhaharrastaja is-
tahtaa hetkeksi puuhun ripustet-
tuun keinuun ja kertoo, miten
ranskalainen pikkukylä Pariisin
liepeillä vaihtui nopeasti Pirkko-
laan Annaleenan ja lasten, Mat-
hildan, 13, ja Maxin, 11, muutet-
tua Papinmäentien siniseen ta-
loon vuosi sitten.

”Parin tunnin kuluttua muu-
tosta olimme jo naapurin pihalla

tervetuliaismaljoilla! Tosin mu-
kana oli sattumaa, sillä kävi ilmi,
että ystävättäreni ystävätär asui
tässä lähellä. Mutta naapureihin
on ollut täällä helppo tutustua,
helpompi kuin pikkukylässä
Ranskassa.”

Pirkkola ei ollut kaksikym-
mentä vuotta Ranskassa asu-
neelle, myynnin ja markkinoin-
nin parissa työskentelevälle An-
naleenalle ennestään tuttu, mut-
ta veljen vakuuttelu ja Keskus-
puiston läheisyys ratkaisivat
muuttovalinnan.

Suora bussiyhteys ranskalais-
suomalaiseen kouluun Munkki-
vuoreen on lasten kannalta tär-
keää.

Ökyily istuu tänne huonosti

Marja Hakola

Pirkkola rakennettiin alun perin karjalaiselle siirtoväelle runsaat 70 vuotta sitten. 
Nyt alue kiehtoo etenkin lapsiperheitä. Talot ovat hyväkuntoisia ja puutarhat kuosissa.
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Pirkkola kiinnostaa nuoria perheitä: seutu on rauhallista ja alueella on kiinnostava historia. Kaarina Pitkänen-Heikkilä sekä Pietari, Loviisa ja Mika Heikkilä muuttivat Ullanlinnasta
Pirkkolan Kangastielle vähän ennen kuin seitsemän kuukauden ikäinen Albert (oik. keinussa) syntyi.

Heikkilöiden piha 1960-luvun alussa. Tuolloin Kangastien talossa asui Nuuti Rastas, joka oli
kotoisin Karjalan kannekselta. Pihalla vietettiin usein syntymäpäiviä. Kuvassa Nuuti Rastaan
tytär Seija ja lapsenlapset Risto, Pekka ja Riitta. Takana Kauko Rastas ja Aulis Javela.

Pariisin liepeiltä Pirkkolaan muuttanut Annaleena Soult ihastui Papinmäentiellä sijaitsevaan kodik-
kaaseen taloon ja yhtenäiseen alueeseen. Edellinen asukas oli laajentanut olohuonetta puutarhan
puolelle. Liitoskohdassa on puilla lämmitettävä uuni.

Pietari Heikkilän mehuhetki. Talon alkuperäistä pientä keit-
tiötä on laajennettu ja avattu eteiseen päin. 

RIO GANDARA HS

Annaleena Soult tuli katso-
maan Pirkkolan taloa viime maa-
liskuussa ja ihastui oitis pihaan
ja yhtenäiseen alueeseen.

”Talo on kodikas ja toimiva.
Edellinen omistaja laajensi olo-
huonetta, itse haluaisin uudistaa
keittiön jossain vaiheessa”, hän
kertoo suunnitelmistaan.

Naapurustosta löytyi saman-
ikäisiä lapsia ja samanhenkisiä
äitejä. Pian muutettuaan viisi-
kymppinen Annaleena liittyi
Pirkkolan uimahallissa vesi-
jumppaavien naisten porukkaan
ja lähti mukaan omakotitaloyh-
distykseen. C’est la vie!

Seija ja Heikki Pirhonen
Kaskitien alkupäässä pihallaan
puuhailevat toiset paluumuutta-
jat Seija, 74, ja Heikki, 74, Pir-
honen. Heikki puhdistaa uima-
allasta ja Seija kohentaa peren-
napenkkiä. Altaassa uidaan ke-
säisin joka aamu.

Heikki on Pirkkolan
alkuperäisasukkaita. Hän oli
vuoden ikäinen, kun Viipurista
sodan jaloista lähtenyt perhe
löysi kodin Kaskitieltä.

1940-luvulla elämä Pirkkolassa
oli vielä aika ankeaa ja kukoista-
vat puutarhat vasta ihmisten
unelmissa. 

”Syksyn harmaudessa tämä oli
synkän näköinen kylä. Taloissa
oli koksilämmitys, ja usein
lauantai-iltaisin, kun lämmitet-
tiin saunaa ja tehtiin ruokaa, ko-
ko kylä peittyi savu-usvaan.”

Toista oli jo olympiakesänä
1952, kun koteihin otettiin asu-
maan kansainvälisiä kisavieraita.
Pirkkolan talot olivat vielä melko
uusia ja sisävessoilla varustettu-
ja, joten niihin kelpasi tulla. 

Pirhosille majoittui kaksi ruot-
salaista, mutta Seijan kotona
Kangastiellä asui ihmeellisissä
kaavuissa kulkevia intialaisia. 

Jossain asui myös kaksi paris-
kuntaa Kaliforniasta – ensim-
mäiset Pirkkolan lasten näkemät
mustaihoiset ihmiset. 

ALKUJAAN pieniksi rakennetut
tyyppitalot ovat joustaneet ja
laajentuneet ajan vaatimusten

mukaan, mutta asemakaavan
avulla omakotialueen vanha il-
me on onnistuttu säilyttämään.

ELOKUUSSA vietetään Pirkkolan
73-vuotissyntymäpäiviä. Jos tra-
ditiota noudatetaan, juhlat pide-
tään lyhtyjen loisteessa, lohisop-
paa ja täytekakkua nauttien. 

Lyhtyjen Yö, kirpputori, pik-
kujoulut, jätelavatempaus – naa-
pureiden kanssa puuhasteluun
on Pirkkolassa paljon mahdolli-
suuksia, jos niin haluaa.

Museoviraston merkittäväksi
ympäristöksi luokittelema kylä
elää nykypäivää.

”Pirkkola ei ole Seurasaari”,
sanoo Pirkkolan Omakotiyhdis-
tyksen aktivisti Lisa Ressler-
Gabrielsson.

”Historia ei saa olla riippakivi.
Jokainen uusi perhe tuo uutta
tullessaan ja elävöittää kylää.”

Pirkkolan tontit rajattiin alun perin pensasaidoilla. Orapihlaja-aidat ja erilaiset rauta-
portit antavat alueelle puutarhamaisen luonteen. Aidan leikkuussa Seija Pirhonen.

Pirhostenkin taloon Kaskitielle tehtiin lisähuoneita vuoden 1952 olympiakisavieraita
varten. Alakerran paneloidussa huoneessa Heikki Pirhonen luki aikoinaan läksyjä. 

Esko ja Raili Kuronen ovat asuneet Railin nuoruudenkodissa Kaskitiellä yli 40 vuotta.
Autotallissa komeilee yksityiskuljettana toimineen Eskon Chevrolet Caprice Classic.
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ja yhtenäiseen alueeseen.

”Talo on kodikas ja toimiva.
Edellinen omistaja laajensi olo-
huonetta, itse haluaisin uudistaa
keittiön jossain vaiheessa”, hän
kertoo suunnitelmistaan.

Naapurustosta löytyi saman-
ikäisiä lapsia ja samanhenkisiä
äitejä. Pian muutettuaan viisi-
kymppinen Annaleena liittyi
Pirkkolan uimahallissa vesi-
jumppaavien naisten porukkaan
ja lähti mukaan omakotitaloyh-
distykseen. C’est la vie!
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oli vielä aika ankeaa ja kukoista-
vat puutarhat vasta ihmisten
unelmissa. 

”Syksyn harmaudessa tämä oli
synkän näköinen kylä. Taloissa
oli koksilämmitys, ja usein
lauantai-iltaisin, kun lämmitet-
tiin saunaa ja tehtiin ruokaa, ko-
ko kylä peittyi savu-usvaan.”

Toista oli jo olympiakesänä
1952, kun koteihin otettiin asu-
maan kansainvälisiä kisavieraita.
Pirkkolan talot olivat vielä melko
uusia ja sisävessoilla varustettu-
ja, joten niihin kelpasi tulla. 

Pirhosille majoittui kaksi ruot-
salaista, mutta Seijan kotona
Kangastiellä asui ihmeellisissä
kaavuissa kulkevia intialaisia. 

Jossain asui myös kaksi paris-
kuntaa Kaliforniasta – ensim-
mäiset Pirkkolan lasten näkemät
mustaihoiset ihmiset. 

ALKUJAAN pieniksi rakennetut
tyyppitalot ovat joustaneet ja
laajentuneet ajan vaatimusten

mukaan, mutta asemakaavan
avulla omakotialueen vanha il-
me on onnistuttu säilyttämään.

ELOKUUSSA vietetään Pirkkolan
73-vuotissyntymäpäiviä. Jos tra-
ditiota noudatetaan, juhlat pide-
tään lyhtyjen loisteessa, lohisop-
paa ja täytekakkua nauttien. 

Lyhtyjen Yö, kirpputori, pik-
kujoulut, jätelavatempaus – naa-
pureiden kanssa puuhasteluun
on Pirkkolassa paljon mahdolli-
suuksia, jos niin haluaa.

Museoviraston merkittäväksi
ympäristöksi luokittelema kylä
elää nykypäivää.

”Pirkkola ei ole Seurasaari”,
sanoo Pirkkolan Omakotiyhdis-
tyksen aktivisti Lisa Ressler-
Gabrielsson.

”Historia ei saa olla riippakivi.
Jokainen uusi perhe tuo uutta
tullessaan ja elävöittää kylää.”

”KUKA PERKELE tänne keskelle
mettää tulee!” huudahti raken-
nusmestari, kun Pirkkolaa raken-
nettiin. 

Vuoden 1940 lokakuussa alue
näytti alakuloiselta ja oli hukkua
kuraan. Näin kuvailee Pirkkolaan
ensimmäisten joukossa muutta-
nut näyttelijä Vilho Siivola muis-
telmissaan.

Oulunkylään kuuluva alue
varattiin omakotitaloille jo 1930-
luvun loppupuolella helpotta-
maan kasvavan kaupungin asun-
topulaa. Aikaisemmin toteutetut
Puu-Käpylä, Toukola ja Kumpula
olivat rohkaisevia esimerkkejä. 

VUONNA 1939 Pirkkolaan raken-
nettiin kolme tehdasvalmisteista
taloa, osana Messuhallin asunto-
näyttelyä. Yksi tyyppitaloista oli
Alvar Aallon suunnittelema. 

Sota muutti suunnitelmat.
Pirkkolaan sijoitettiin Ruotsin
valtiolta lahjaksi saatuja puutalo-
ja, joihin päätettiin asuttaa sodan
vuoksi kodittomiksi jääneitä
karjalaisia. 

Yhteensä 150 ruotsalaistalon
pystytys alkoi elokuussa 1940.

Talot piirsi arkkitehti Lauri
Pajamies, joka kuvaili niitä ”kuin
puolukoiksi metsässä”. 

Talot maalattiin lahjoituksena
saadulla punamaalilla. Maalaus-
ohjeet löytyivät Pirkkolan uuden
Elannon seinältä. 

Yksikerroksisiä asumuksia oli
kahta tyyppiä: 52 ja 58 neliötä.
Varastot ja pesutupa oli sijoitettu
ruotsalaiseen tapaan kellariin. 

Taloissa oli liesilämmitys-
järjestelmä, jolloin lämpökattila
tuli keittiöön hellan viereen. WC
oli savupiipun muurin lähellä,
jotta putket eivät jäätyisi. 

ASUKKAAT haettiin lehti-ilmoi-
tuksella. Kaikki talonostajat tai
-vuokraajat olivat karjalaista
siirtoväkeä kolmea hankolaista
perhettä lukuun ottamatta.
Yhden taloista osti lopulta paik-
kaa kironnut rakennusmestarikin. 

Sodan jälkeen Pirkkolaan
rakennettiin vielä suomalaisia
tyyppitaloja.

Ruotsin valtio lahjoitti 
yhteensä 150 pientaloa

Tausta

Juuri Pirkkolan historia, sen jän-
nittävä tarina, tekee asuin-
alueesta halutun, sanovat aluet-
ta hyvin tuntevat kiinteistön-
välittäjät. 

Eduiksi katsotaan myös hyvät
yhteydet keskustaan, Keskus-
puiston ja urheilupuiston lähei-

syys sekä rauhallisuus. Pirkkola
kiinnostaa erityisesti nuoria per-
heitä, mutta taloja vapautuu
harvakseltaan, keskimäärin
muutama vuodessa. 

Hinnat vaihtelevat talon kun-
non mukaan 300 000 euron ja
500 000 euron välillä. 

Pirkkolan tarina kiehtoo ostajia
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