
HYVÄÄ MIELTÄ JA 
SUJUVAA ARKEA 
PIHLAJISTOSSA



Pihlajiston Soinnussa 
vallitsee elämäniloinen, 
kodikas ja yhteisöllinen 
tunnelma. Turvallinen 
asuminen nykyaikaisissa 
asunnoissa, aktiivisuus ja 
yhteisöllisyys luovat elä-
mäniloa ja merkitystä ar-
keen. Täällä voit keskittyä 
olennaiseen - sujuvasta 
arjesta nauttimiseen.

Pihlajiston kodit on ra-
kentanut suomalaisessa 
vakavaraisessa omistuk-
sessa oleva Graniittiasun-
not, jotka takaavat tule-
van kotisi olevan paitsi 
turvallinen, myös viih-
tyisä ja laadukas. Uudet 
vuokra-asunnot valmis-
tuivat Helsinkiin syksyllä 
2021.

PIHLAJISTON SOINTU
ON ASUKKAAN OMA KOTI.



Pihlajiston Soinnussa on 
panostettu arjen suju-
vuuteen ja turvalliseen 
asuinympäristöön.  Laa-
dukkaat vuokra-asunnot 
ovat rakentuneet kauniille 
Pihlajiston asuinalueelle, 
jossa kaikki lähipalvelut 
ovat samassa naapurus-
tossa.

Asunnot ovat yksiöitä, yk-
siöitä alkovilla ja kaksioita. 

Materiaalivalinnoissa on 
kiinnitetty huomiota help-
pohoitoisuuteen ja kestä-
vyyteen. 

Olemme rakentaneet tu-
levan kotisi palvelut yh-
teistyössä Kotipalvelu Päi-
väkummun kanssa. Talon 
yhteisissä tiloissa on ta-
vattavissa viikoittain pal-
veluavustaja, joka avustaa 
asukkaita arjen asioissa. 



ALUE / ASUINYMPÄRISTÖ

Pihlajisto on luonnon-
läheinen paikka asua ja 
elää. Taloyhtiöllä on iso 
oma puutarhapiha, jossa 
on marjapensaita ja ome-
napuita. Pihalla on oles-
keluryhmiä sekä leppoisa 
pihakeinu kesäpäivistä 
nauttimiseen. Pihalta löy-
tyy myös aikuisille tarkoi-
tettuja fysioterapeuttien 
suosittelemia liikuntavä-
lineitä.

Puolen kilometrin päässä 
virtaa Vantaa-joki, jonka 
vartta voi kävellä vaikka 

Vanhankaupungin lahdel-
le saakka. Vain kahden ki-
lometrin päässä on upea 
suojeltu Lammassaari pit-
kospuineen.

Lähikauppaan on matkaa 
50 metriä ja Raide-joke-
rin pysäkille saman ver-
ran. Raidejokerilla pääsee 
alle kymmenessä minuu-
tissa Oulunkylän katta-
vien palveluiden äärelle 
ja vartissa Itikseen. Pihla-
jistossa arki ja elo on siis 
aidosti sujuvaa.

Hattelmalantie 2, Helsinki



HELPOT JA NOPEAT YHTE-
YDET PALVEUIDEN ÄÄREL-
LE SAAVAT ARJEN TUNTU-
MAAN VAIVATTOMALTA.

Oulunkylä 5 min
Itäkeskus 15 min
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SOINTU



PALVELUT

Asukkaana sinulla on 
käytössäsi arkea helpot-
tavia palveluita, joista 
osa sisältyy kuukausi-
vuokraan. Jotta sinä voi-
sit keskittyä arjessa iloa 
tuoviin asioihin, olemme 
tehneet palveluiden käyt-
tämisen sinulle sujuvaksi. 

Talon asukkaiden käytös-
sä on yhteisiä tiloja, jois-
sa järjestämme ohjelmaa 
viikoittain asukkaiden 
yhteisten toiveiden mu-
kaan. Yhteiset tilat ovat 
käytössäsi myös yksityis-
tilaisuuksissa, jos haluat 

juhlistaa merkkipäivääsi 
tai kutsua koko perheesi 
koolle yhtä aikaa.  

Talon palveluavustaja 
auttaa sinua pienissä 
arjen askareissa, jotka 
voivat olla esimerkiksi 
lampun vaihtaminen tai 
sähkölaitteiden käytön 
avustaminen. 

Koulutettu henkilökunta 
pystyy auttamaan myös 
pienissä sairaanhoidolli-
sissa asioissa, kuten ve-
renpaineen mittauksessa 
tai haavanhoidossa. 

Pihlajistossa arki on mutkatonta.



Kotisiivous

Kotisiivous ker-
ran kuukaudessa 

ja ikkunoiden 
pesu vuosittain.

Palveluavustaja

Koulutettu henkilö 
apunasi arjessa 
(paikalla kerran 

viikossa).

Aktiviteetit

Mahdollisuus 
ideoida ja osal-
listua yhteisiin 

aktiviteetteihin.

Kotisiivous

Siivouspalve-
lut. Esimerkiksi 
viikkosiivous ja 

liinavaatehuolto. 

Turvapuhelin

Avustamme tur-
vapuhelimen 

valinnassa ja sen 
käytössä.

Kotihoito

Kotihoidon pal-
velut. Esimerkiksi 
lääkkeiden anto 
ja kylvetysapu. 

NÄMÄ PALVELUT KUULUVAT 
KUUKAUSIVUOKRAAN.

LISÄPALVELUT, JOTKA SAAT KAUTTAMME

Palvelut tuottaa Kotipalvelu Päiväkumpu Oy



VUOKRAUS 
JA LISÄTIEDOT

Vuokraukseen liittyvät kysymykset:
Graniittiasunnot

puh. 010 315 4140
vuokraus@graniittiasunnot.fi

Palveluihin liittyvät kysymykset: 

Maiju Suomela
Palvelupäällikkö

Kotipalvelu Päiväkumpu Oy
 

Puh. 045 636 1252
maiju.suomela@paivakumpuhoiva.fi

www.paivakumpuhoiva.fi



PIHLAJISTON
SOINTU


