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Hyvä kumpulalainen! Muistathan
maksaa Kumpula-seuran jäsenmaksun!
Jäsenmaksu vuonna 2013 on 10 euroa.
Kumposti-lehti on Sinunkin jäsenetusi!
Tilinumero: SAMPO FI46 8000 1100 1794 65.
Käytäthän ystävällisesti viitenumeroa 20129.

KUMPULA-SEURAN sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS
pidetään
maanantaina 15.04.2013, klo 18.00 Kylätilassa
(Intiankatu 31)
Kokouksen yhteydessä voidaan keskustella mistä
tahansa Kumpulaa koskevasta asukkaita kiinnostavasta aiheesta!

Kuherrus(kuu)kauteni Kumpulassa
Hyvät kanssakyläläiset ja muut lukijat, tämä on ensimmäinen kirjallinen tuotokseni Kumpostiin ja samalla ensimmäinen julkinen rakkaudenosoitukseni Kumpulaa kohtaan. Olen nimittäin rakastunut. Tai
ehkä voisi puhua vielä tässä vaiheessa ihastumisesta, se alkuhuuman
tunne kun kaikki on vielä hyvin ja ihmeellistä, vatsaa nipistelee kun
katselee tai ajattelee toista, eikä ole tietoakaan ongelmista tai ärsyttävistä piirteistä. Jos tätä tunnetta jatkuu vielä tovin, uskon että pääsen
tunteissani vielä syvemmälle – ehkä jopa niin syvälle, ettei tarvitse katsella muita pitkään aikaan, ehkä enää ikinä. Neljän kuukauden kokemuksella minulla ei ole pienintäkään syytä uskoa, etteikö näin kävisi.
Ensimmäisiä kosketuksiani Kumpulaan uutena asukkaana oli Kumposti, jonka joku ystävällinen oli tuonut postilaatikkooni odottamaan.
Luettuani lehden toivoin, että olisin muuttanut tänne jo hieman aiemmin ja päässyt kokemaan esimerkiksi Kyläjuhlien tunnelmaa. No, kliseisesti sanottuna ”parempi myöhään kuin ei milloinkaan”. En ollut
uskoa, että jossain tehdään vielä tällaista lehteä, ja vieläpä vapaaehtoisvoimin! Päätin siltä istumalta, että haluan osallistua lehden tekoon, ja
tässä sitä nyt kirjoitetaan pääkirjoitusta. Mahtavaa.
Kuherrus(kuu)kauteni Kumpulan kanssa jatkuu edelleen. Ehkä tätä
kaikkea voisi kuitenkin verrata parisuhteista tuttuihin kokemuksiin: se
mihin aluksi ihastuu, alkaa jossain vaiheessa ärsyttää. Todennäköisesti
näin käykin, ja huonoja kokemuksia ja kyllästymistä on varmasti edessä yllin kyllin. Sen takia ja siitä huolimatta jaksan yhä hymyillä kotoa
ulos astuessani, bussista jäädessäni ja ikkunastani katsellessani.
Eihän rakkaus välttämättä ikuista ole, tässäkään tapauksessa. Siksi aion nauttia olostani niin kauan kuin sitä kestää, ja kailottaa rakkauttani koko maailmalle. Toivottavasti tekin, jotka olette ehkä jo vähän kyllästyneitä Kumpulaan tai ette minunkaltaisiani ylitsevuotavia
tunteita ole kokeneet, muistelisitte hienoja hetkiä ja unohdettuja tunteita ja löytäisitte ne uudestaan. Asian tiivisti kauniisti eräänä talvisena
sunnuntaiaamuna Kapusiinin pöydässä istuva nainen. Hän totesi lapselleen monen minuutin riisuutumis- ja istuutumissäädön päätteeksi pöytään asetuttuaan, molempien mussuttaessa tyytyväisenä korvapuustia: ”Eikös vaan meidän elämä olekin ihanaa”. Onhan se, ainakin
kun asuu Kumpulassa.
Rakkaudella,
Jaana
(tämän numeron toinen päätoimittaja)
ps. Kumposti hakee edelleen
päätoimittajaa, ilmianna itsesi
osoitteeseen kumposti@yahoo.com

TERVETULOA KAIKKI!

Tule apuun, Aarno!
Tiekarhu höyläsi portin eteen lähes puolen metrin muurin
jääkokkareita. Hessu-naapuri lapioi omaa puoltaan hiki pipossa.
Totesin hänelle tyynesti, että odottelen ensin, josko Aarno pyörähtäisi
Limingantiellä. Lähtiessäni sisälle, huudahdin Kymintien suuntaan
anelevasti: ”Tule apuun, Aarno!”
Kun seuraavana aamuna vilkaisin ikkunasta tielle, ihme oli tapahtunut: portin
edusta oli putipuhdas asvalttia myöten.
Aarno Leivo aloitteli lumiurakoita jo 60-luvun lopulla, jolloin hän hankki ensimmäisen kuorma-auton. Silloin hän oli vielä Haka-Autossa töissä. Pikkuhiljaa ”rekvisiittaa” alkoi kertyä ympärille. Aarno jäi vakitöistä pois ja alkoi yrittäjänä miehineen urakoida kaupungille. Kun talvisin oli hiljaista, kuljettajat piti kuitenkin pitää leivässä. Näin alkoi lumenajo. Liikennelaitos tuli 70-luvun alussa asiakkaaksi. Aarnon miehet ryhtyivät ajelemaan varikoiden ja asuintalojen pihoja.
”Kuorma-autoja ei ollut kuin kolme, koneita vähän enemmän. Isoimmat olivat
13-tonnisia. Meillä oli Liikennelaitoksen kaikki varikot, hallit ja muut kiinteistöt.”
Kun Aarno päätti eläköityä vuosituhannen vaihteessa, kaveri osti kaluston, mutta Aarno
jätti itselleen yhden ”seitsemäntonnisen mopon”. Sillä hän käy hoitamassa yhä vieläkin
Koskelan varikon piha-alueet, vaikka on ilmoittanut joka vuosi lopettavansa. ”Kun tulen
varikolta kahville tai ruokatunnille kotiin, työntelen siinä sivumennen tuttavien jalkakäytäviä ja portineduksia puhtaaksi. Joskus kun haen R-kioskilta iltapäivälehden, samalla
matkalla puhdistan kävelytien. Kaupungin miehet tulevat sitten hiekottimella perässä.”
”Minulta se ei vie aikaa kuin muutaman hetken, asukkaille se teettäisi paljon
enemmän töitä”, hän sanoo vaatimattomaan tyyliinsä.

Tervehdys kiitokseksi

Itse asiassa Aarnon ”hyväntekeväisyystyö” alkoi, kun porukka ikääntyi ja alkoi kysellä, voisiko Aarno puhdistaa heidän jalkakäytävänsä.
”Tämä siis koskee viimeistä 12 vuotta. Kun esimerkiksi karhu oli ajanut tien
puhtaaksi, sen tekemä valli jäätyy silmänräpäyksessä. Ajelen sitten vallit kasoihin
ja kaupunki vie aikoinaan pois.”
Tulin kerran kaverini kanssa melkoisessa lumimyräkässä Kumpulaan.
Kun käännyimme Limingantielle, sanoin hänelle, että katsotaanpa, kuka on vienyt
Aarnolle viskipullon, kukkia tai jonkun muun pienen lahjan kiitokseksi lumitöistä.
”Vaimon mielestä kukkia on viime vuosina tullut jo liikaakin. Kyllä minulle riittää, että talonomistaja moikkaa kiitokseksi.”

Työteliäitä talvia

Viimeiset neljä vuotta ovat olleet työteliäitä talvia. Nyt Aarnon on pakko myöntää, että 14 tunnin työpäivä alkaa jo ottaa hieman voimille...
”Jätkä taitaa vanheta. Täytyisi varmasti kuunnella vähän omaa itseään. Lumihommissa pitäisi olla iskussa kaiken aikaa. Sääennustuksen jälkeen yöllä ei oikein saa kunnolla unta, kun aamulla on viideltä lähdettävä keikkaa heittämään.”
Lippalakkinen Aarno tunnetaan todellisena herrasmiehenä ja Kumpulan pitkäaikaisena asukkaana. Hänen hommansa on siis pelkkää naapuriapua, jossa hoidetaan selkävaivaisen tai sydänvaivaisen kaverin jalkakäytävä ja portinedusta.
Tästä kumpulalaisesta yhteisöllisyydestä on paljon puhuttu. Aarnon matalalla
profiililla hoitama vapaaehtoistyö on yksi arvokas esimerkki vilpittömästä auttamishengestä.

Aarno ja hänen ”moponsa”. Seitsemäntonninen kuormaaja on Aarnolle kuin
vanha uskollinen hevonen.

Paremmassa kunnossa

Kumpulan kadut olivatkin tosi surkeassa kunnossa, vosikat jopa kieltäytyivät ajamasta Kumpulaan. Tänä talvena Kumpulan kadut ovatkin olleet olot huomioon
ottaen huomattavasti paremmassa kunnossa.
”Kyllä kaupungin ote on selvästi parantunut”, Aarno vahvistaa. ”Kaikkien meidän lumityöläisten
toivomuksena onkin, että ihmiset pitäisivät autojaan kotipihalla. Voisihan se olla asukkaiden
yhteisesti sopima päivä. Näin päästäisiin hoitamaan kadut kerralla ongelmitta kuntoon.”
Aarnon mukaan kadut pitäisi olla ainakin niin hyvin aurattuja, että jäteautot ja erityisesti pelastuslaitoksen paloautot pääsisivät vaikeuksitta kulkemaan.
Teksti ja kuva: Jouni Flinkkilä
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KAUPUNGINHALLITUS
EDELLYTTÄÄ PAREMPAA
SUUNNITTELUA
Isoniitynpuiston myllerrys voi päättyä
ympäristön voittoon

ja esiteltiin ja keskustelusta syntyi hyvää vuorovaikutusta. Seuraavana päivänä (14.1.2013) kaupunginhallitus päätti palauttaa puiston muutostöitä koskevan suunnitelman valmisteltavaksi uudestaan yhdessä asukkaiden ja järjestöjen kanssa. Vain kokoomus ja perussuomalaiset olisivat olleet valmiit hyväksymään rakennusviraston suunnitelman sellaisenaan. Suurkiitos kaupunginhallituksen enemmistön viisaudelle!

M
äkelänkadun melulta ja pölyltä suojaavat puut ja pensaat hakattiin lokakuussa pois kahdessa päivässä. Neljä kaivuria alkoi kaivaa savimaahan isoja
kuoppia Isonniityn nurmikentällä ja lähitalojen vieressä maa jo liikkui. Monet heräsivät vasta silloin. Mitä on tekeillä ja mitä tapahtuu seuraavaksi?

R

ankkasateilla Kumpulanpuro saattaa tulvia Vallilan siirtolapuutarhassa,
mikä on estettävä. Ilmaston muuttuessa rankkasateita tulee entistä useammin ja ne ovat nykyistä voimakkaampia, joten tulviin on varauduttava kunnolla. Lisäksi merivedenkorkeus tulee nousemaan, mikä lisää tulvasuojelun
tarvetta. Sadevesiä ja lumen sulamisvesiä eli hulevesiä pitäisi saada imeytettyä maaperään mahdollisimman paljon siellä missä niitä syntyy. Lisäksi tarvitaan alueita, joille vettä voidaan tulvatilanteissa vahinkoja aiheuttamatta
pysäyttää ja johtaa.

R

akennusvirasto oli toukokuussa esitellyt Vallilanlaakson hulevesisuunnitelmaa neljälle osallistujalle, jotka olivat löytäneet Kumpulan yliopistokampuksella järjestettyyn tilaisuuteen. Osallistujien kommentteja ja tilaisuuden
jälkeen toimitettuja ehdotuksia ei otettu huomioon. Työmaan naapuritaloille ja -päiväkodeille suunnitelluista tuhansien kuutioiden maansiirtotöistä ei
edes tiedotettu. Lautakunta käsitteli hulevesisuunnitelman ilman vastalauseita ja rakennusvirasto käynnisti työt ennen kuin kaupunginhallitus oli hyväksynyt suunnitelman.

O
nneksi muutama valpas kumpulalainen oli ehtinyt perehtyä suunnitelmiin. Ensilumen tultua kokoonnuttiin jo porukalla mielenilmaukseen Villa

T
ammikuussa kutsuttiin poliittisia päättäjiä ja virkamiehiä Kylätilaan keskustelutilaisuuteen kuuntelemaan kaupunkilaisten näkemyksiä, ja kiitettävän
moni saapui paikalle. Paikalla oli yhteensä lähes 70 henkilöä. Vaihtoehto-

Sorsalammen vieressä oleva kivisilta suunniteltiin purettavaksi hulevesialtaiden tieltä.
Kuva: Sirpa Pääkkönen
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V

allilanlaakso on kulttuurihistoriallisesti arvokas alue ja sen läpi virtaava Kumpulanpuro on merkitty jo ensimmäisiin Helsingin
karttoihin. Nykyisin Vallilan- ja Kumpulanlaakson puisto palvelee koko itäistä kantakaupunkia ja sitä käyttävät tuhannet helsinkiläiset. Tämä henkireikä tarvitaan tulevaisuudessakin. Pidetään huoli siitä, että voimassa olevassa yleiskaavassa luvattu kaupunkipuisto
pysyy kohtaamis-, kulttuuri- ja luontoympäristönä ja siitä tehdään
vielä entistä ehompi. Joku päivä sen keskellä kulkee puhdas, ainakin nykyistä paljon puhtaampi, Kumpulanpuro, jossa joku pojanviikari ehkä taas ui.

Sorsalampi ennen, kuva: Anneli Pacius

Teksti: Raisa Mäkipää ja Marja-Leena Pohjanen

O
llaan oikealla tiellä. Yhteissuunnittelu on käynnistetty. Nyt ei pidä hellittää, sillä työ on vasta alkanut. Kumpula-seuran ja Isoniityn alueen edusta-

Vallilanlaakson puistosuunnitelma facebookissa:
http://www.facebook.com/groups/Vallilanlaakso/

Isonniityn kenttä ja avohakattu uimahallin penger
Kuva: Olli Hakanen

Kumpulanpuro tulvii siirtolapuutarhassa rankkasateella.
Kuva: Patrik Floreen 2010

jaksi suunnitteluryhmään on nimetty Olli Hakanen. Suunnitelmasta käytävää keskustelua varten on perustettu Facebook-ryhmä, johon rakennusvirasto laittaa suunnitelmia koskevan materiaalin. Jos kaikki menee hyvin, niin
asukkaiden kanssa yhteistyössä muokattu suunnitelma valmistuu ripeästi,
kaivinkoneet palaavat keväällä Isoniityn kentälle jatkamaan työtään, tulvaongelmat saadaan torjuttua, Kumpulanpuron uoma ja puistonotkelma Villa Novillan kohdalla säilyvät ja koko puisto valmistuu vuoden loppuun mennessä. Rakennusviraston ja kaupunkilaisten suunnitteluyhteistyöstö on tulossa monessa mielessä vuorovaikutuksen pioneerihanke Helsingissä. Onnistuessaan se luo esimerkin miten ilmastonmuutoksen vaikutuksiin voidaan sopeutua asukkaiden näkemyksiä kuunnellen ja heidän paikallistuntemustaan
ja osaamistaan hyödyntäen. Jokaisen Vallilanlaakson kaupunkipuiston säilyttämisestä kiinnostuneen kannattaa seurata suunnitelman edistymistä ja antaa siihen oma panoksensa. Näin taataan paras lopputulos.

Novillan puiston pulkkamäkeen torjumaan puronotkelman tuhoamista. Jouluun mennessä iso joukko asukkaita oli perillä hankkeesta. Tavoitteena on
torjua tulvavahinkoja, mutta kallis ja epätarkoituksenmukainen toteutus tulisi mylläämään kallisarvoisen puiston pilalle, johtaisi vanhan kaatopaikkaalueen vesiä Kumpulanpuroon ja toisi syviä saostusaltaita Isoniityn savimaahan. Suunnitelmiin perehtyneet kumpulalaiset näkivät että tulvat voidaan
torjua kustannustehokkaammin ja puistoja tuhoamatta.

P

uroihin laskevan huleveden pitäisi olla mahdollisimman puhdasta. Kumpulanpuroon johdettavan veden likaisuuden lähteet tulee selvittää ja poistaa. Noin viidennes puron vedestä tulee Ilmalan
ratapihan alueelta, missä sijaitsi vuosina 1949-63 Pasilansuon kaatopaikka. Sinne ajettiin 9 milj. tonnia jätettä, seassa ongelmajätettä.
VR sai ympäristöluvan (5/2011) johtaa vanhalta kaatopaikalta tulevat vedet hulevesien mukana Kumpulanpuroon. Lupa pitää harkita uudestaan. Vanhan kaatopaikan vedet ovat tulossa hulevesien
mukana Isoniityn puistoon rakennettaviin saostusaltaisiin, joita on
suunniteltu rakennettavan 20 metrin päähän lähimmistä asunnoista. Isonniitynkatu 3:n As Oy on jo tehnyt esityksen Etelä-Suomen
aluehallintoviranomaiselle kumota ko. lupa. Likaiset vedet kuuluvat
Viikinmäen jätevesipuhdistamoon, eivät asutuksen ja puiston keskellä kulkevaan puroon eivätkä Vanhankaupunginlahdelle. Yleisten
töiden lautakunta kantaa vastuun Kumpulanpuron valuma-alueen
veden laadun parantamisesta, joten kannattaa seurata millä toimeksiannoilla ja resursseilla rakennusvirasto ja ympäristönsuojeluviranomaiset asiaa edistävät.

Lue myös Kumposti 4/2012, jossa kerrottiin hulevesisuunnitelmista.
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Raskaita kuormia
ratapenkalle?

Autoverhoomo

K
aupunginvaltuusto päätti kesäkuussa 2012 hylätä Vallilanlaakson kaupunkipuiston halkaisevan kadun asemakaavan. Puoli vuotta tämän jälkeen

Lausunnossaan Kumpula-seura paheksuu kaupungin virkamiesten tapaa edetä asiassa, jonka valtuusto oli juuri päättänyt hylätä.

saimme tietää, että kaupungin byrokratiasta oli ponnahtanut julkisuuteen
uusi suunnitelma raskaan ajoneuvoliikenteen aloittamiseksi entisen satamaradan ratapenkereellä, josta ratakiskot on purettu. Kumpula-seuralta pyydettiin hankkeesta lausunto 21.12. 2012 mennessä.
Tällä kertaa on kyse Mäntymäeltä Alppilan ja Vallilan kallioiden läpi louhittavasta parin kilometrin pituisesta viemäritunnelista, johon ohjataan Keski-Pasilan aluerakentamisprojektin jätevedet. Louhinta on järkevää tehdä tunnelin molemmista päistä samanaikaisesti. Tunnelin louhinnan pohjoinen työaukko on tulossa kalliorinteeseen vajaan sadan metrin päähän satamaradan tunnelin suulta, suurin piirtein Mäkelänrinteen lukion kohdalle. Tämän jälkeen louhittava viemäri liittyy maanalaiseen pääviemäriin.

M

yönteisintä asiassa on lausuntopyynnön liiteaineistossa esitetty ilmoitus,
että ”Louheenajoa Pasilan kautta selvitetään vielä.”
Seura esittääkin, että kuormat ajettaisiin viemärin louhintatunnelin aukolta suoraan satamaradan käyttämättömän kalliotunnelin kautta Keski-Pasilan työmaalle ja sieltä edelleen määränpäähänsä. Näin koko ongelma Vallilanlaakson kaupunkipuistoon sopimattomasta louhekuormien rallista olisi kerralla ratkaistu. Seura toivoo, että kaupunki päättäisi purkaa satamaradan sepelipenkan ja myydä tämän arvokkaan rakennusmateriaalin uudelleen
käytettäväksi sekä esittää, että satamaradan paikalle ”ryhdytään suunnittelemaan kevyen liikenteen väylää - Viherbaanaa - jonka toteutuminen edistäisi terveellisen, lihasvoimalla käyvän liikenteen lisääntymistä Helsingissä.”

H
ankkeessa ovat mukana kiinteistöviraston geotekninen osasto, Helsingin
seudun ympäristöpalvelut (HSY) sekä toimenpiteelle luvan myöntäjänä Hel-

SISUSTUSEXPERT
Limingantie 57
00560 Helsinki
p. 757 0339

Naapuri, vai ystävä
L

K
umpula-seuran lausuntoon ei ole vastattu. Maaliskuun alku lähestyy.
Louheenajosta päättänee rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osasto-

singin kaupungin rakennusvirasto (HKR).
Kaupungin suunnitelmissa on ajattaa louhekuormia satamaradan penkalla halki koko laakson n. 800 metrin matkan. Vallilan siirtolapuutarhan ja yliopiston kasvitieteellisen puutarhan välisen kapeikon jälkeen louhekuormat
siirtyisivät Hämeentien sillan alitse Haukilahdenkadulle ja siitä vilkkaalle Hämeentielle kohti pohjoista. Satamarataa pitäisi ajoreitin pituudella vahvistaa
suodatinkankaalla ja arviolta tuhannella kuutiometrillä hienompaa sepeliä.

päällikkö. Emmekö tavanneetkin tämän asiansa tuntevan virkamiehen Kylätilassa, seuran järjestämässä keskustelutilaisuudessa sunnuntaina 13. päivänä tammikuuta?
Louheenajosta päättäminen ei kuitenkaan ole yksin osastopäällikön asia,
sillä yleisten töiden lautakunnalla on mahdollisuus ottaa päätös käsiteltäväkseen. Lautakunnan puheenjohtaja vetää uudelleen käynnistettyä Kumpulanpuron hulevesiprojektin suunnittelua, jossa asukkaatkin ovat mukana. Lautakunnan varapuheenjohtaja oli paikalla Kylätilan kokouksessamme. Monet meistä
tuntevat lautakunnan jäseniä. Otetaan nyt yhteyttä lautakunnan jäseniin ja varajäseniin. Meillä on hyvät mahdollisuudet saada päätös louheenajosta yleisten
töiden lautakunnan käsittelyyn ja parhaassa tapauksessa koko louheralli käännetyksi entisen satamaradan hiljaiseen Pasilan tunneliin, jossa lumimyrskyt eivät louhekuormien kuljetusta hidasta. Eikö tämä olisi sekä kaupungin että laaksoa käyttävien kaupunkilaisten kannalta taloudellinen ja toimiva vaihtoehto?

L

ouheenajoa on tarjolla tulevan maaliskuun alusta vuoden 2013 loppuun.
Työmaatietä käytettäisiin kuitenkin vielä koko vuoden 2014 ajan tunnelityömaan tarvikkeiden ja betonimassojen kuljettamiseen sekä kaikkeen muuhunkin työmaaliikenteeseen.
Lausuntopyynnön liiteaineiston mukaan louhetta syntyy Vallilanlaakson läpi ajettavaksi koko projektin aikana n. 25 000 kuutiometriä, toisin sanoen 35-40 kuormaa päivässä. Tämä merkitsee yhteensä n. 8000-9000
kuormaa vuoden 2013 aikana. Raskaat kuorma-autot jyristelisivät kakkosvaihteella (10 km/h) laakson halki lähes 20 000 kertaa ensi maaliskuun
alusta vuoden loppuun. Liikenne jatkuisi vielä koko seuraavan vuoden.

Teksti: Heikki Pyykkö
Kumpula-seuran lausunto kokonaisuudessaan: www.kumpula.info

R

atapenkereeltä jouduttaisiin liikenteen vuoksi ”poistamaan kasvillisuutta”. Tarkoittaako tämä ruohon leikkaamista vai puiden kaatoa? Hulevesialtaiden työmaalta on meillä näiden ilmoitusten tulkinnasta tuoretta kokemusta.
Paljon ei lohduta virkamiestasolta saatu lupaus, että ”Työmaan loputtua ratapenkka palautetaan nykyiseen kuntoon.” Kumpula-seura ei valita lausunnossaan viemäritunnelin rakentamisesta, mutta vastustaa jyrkästi suunnitelmaa jyrätä raskaita louhekuormia laakson läpi. Seura ei luota siihen, että ratapenkalle levitetyt tuhat kuutiota sepeliä kerättäisiin pois.

apsiperheet tutustuvat omakotialueella nopeasti toisiinsa. Tai siis lapset
tutustuvat, ystävystyvät keskenään, ja vetävät pian perässään vanhempansa. Niin syntyvät vaivatta naapuruussuhteet, joita vielä vahvistavat yhteiset remonttihuolet, työkalut, pihajuhlat, samat tarhat ja koulut.
”Naapuriapu” on hyvä sana, ja hyvät naapurit ovat välttämättömiä. Sen
huomaa silloin, kun alkavat naapuririidat. Silloin tulee mieleen, että hyvä
naapuri voi olla myös sellainen, joka ei ilmoita itsestään vuosikausiin yhtään
mitään. Hyvään naapuruuteen kuuluu ystävällisyys, avuliaisuus, neuvotteleminen, ja sekin, että jotkut asiat nielaistaan, puhumatta mitään. Tarkkaan on
mietittävä, mistä huomauttaa. Jokaisella on oikeus omaan reviiriinsä ja elämiseen siinä niin kuin parhaaksi näkee. Sitä tähdellisemmäksi asia tulee, mitä pienemmät ovat tontit, ja sitä tärkeämmäksi hienotunteisuus.

www.parmesan.fi
p. 757 1011

Minulla on aina ollut hyvät naapurit, ja itsekin olen yrittänyt olla sellainen. Kun naapuritonteilla rojahtavat koivut yhä suuremmiksi ja varjostavat yhä pahemmin pihaani ja imevät voiman kasvipenkeistäni, juttelen puiden kaatamisesta kerran, ja jos vastaus on myönteisen oloinen, muistutan siitä vielä toisen kerran. Sitten en puhu asiasta enää mitään, vaikka asia olisikin
minun kannaltani tärkeä. Jatkuva omasta asiastaan jankuttaminen on paras
tapa vaikeuttaa kaikkien elämää.

Aurinkoista kevättä!

SATAMARATA

Mutta milloin naapuruus muuttuu ystävyydeksi, ja mikä on naapurin ja ystävän ero?

Satamarata rakennettiin kiireisesti 1960-luvun alussa Sompasaaren satamaliikenteen kasvaessa. Sen tieltä oli siirtolapuutarhasta pakko purkaa muutamia
mökkejä. Radan rakentamiselle ei haettu rakennuslupaa eikä sitä merkitty yhteenkään Helsingin kaupungin viralliseen maankäytön suunnitelmaan: ei asemakaavoihin, eikä yleiskaavoihin. Satamarata rakennettiin, kun sitä tarvittiin
ja purettiin kun se kävi uuden Vuosaaren sataman takia tarpeettomaksi. Radan kapea kaistale on nyt ainoa Vallilanlaakson alue, jolla ei ole asemakaavaa.
Lainvoimainen yleiskaava määrää, että mikäli rata-alueelle aiotaan tehdä asemakaava, rata-alue on kaavoitettava puistoksi. Miksi kukaan ei tee aloitetta?

V

allilanlaakso on vanhaa merenpohjaa. Savea on siellä enimmillään kuusitoista metriä.
Yksiraiteista satamarataa rakennettaessa 1960-luvun alussa iskettiin radan alle
teräsbetonipaalut. Tämä oli hidasta työtä. Jos Vallilanlaaksonkatu joskus myöhemmin haluttaisiin rakentaa, se olisi tehtävä satamaradan paikalle. Radan leveys
ei kuitenkaan riitä kadulle, ei edes raitiovaunuille. Ratalinjan molemmin puolin
tarvitaan lisää paalutusta, sitä enemmän, mitä leveämpi katu halutaan rakentaa.
Pyörillä liikkuvaa raskasta paalutuskalustoa varten on katutyön ensimmäisenä vaiheena rakennettava ratalinjan paalujen varaan raskaan liikenteen kestävä työmaatie.

Jäin miettimään asiaa, kun kävin tammikuussa Espanjan-matkan varrella tapaamassa entisiä naapureita, joiden kanssa yhteydenpito oli vielä viime vuosituhannen puolella vilkasta. Viihdyimme siihen aikaan yhdessä, vietimme parikin kertaa kesäisiä viikkoja yhdessä, juhlimme yhdessä, lapsemme kulkivat taloissamme sisään ja ulos kuin kotonaan. Meillä oli yhteinen remonttimies ja yhteisiä työhuolia. ”Ystäviini” en heitä silti koskaan laskenut.
He olivat ”naapureita”. Kun Toukolan talo tyhjeni ja siirtyi uudelle omistajalle, yhteydenpito harveni ja hiipui lopulta pariin sähköpostiin tai postikorttiin vuodessa. Poissa silmistä, poissa mielestä –sanonta toteutui lähes sataprosenttisesti.
Tapaaminen Espanjassa oli pitkästä väliajasta huolimatta hauska, ja taas
kerran sai huomata, miten yhteinen menneisyys ja muistot yhdistävät. Pienellä, tiiviisti rakennetulla omakotialueella asuneina olimme tienneet loppujen lopuksi toistemme elämistä paljon, ehkä joissakin asioissa enemmänkin
kuin muualla asuvat ystävämme tiesivät.

K
un louheenajo ja tunnelin työmaaliikenne loppuvat, huomataan, että kahden vuoden raskaan kuorma-autoliikenteen jälkeen yksiraiteisen sata-

Saattaakin olla, että sanat ovat vain sanoja. Naapurissa ja ystävässä ei ole
yhtään samaa kirjainta. Mutta jotakin samaa niissä silti on.

maradan penkka olisi jyrätty täsmälleen sellaiseksi raskaan paalutuskaluston
vaatimaksi työmaatieksi, jota valtuuston hylkäämän Vallilanlaaksonkadun
rakentaminen ensimmäisenä tulisi tarvitsemaan. Vallilanlaaksonkadun rakentamisen ensimmäinen vaihe olisi syntynyt, kuin vahingossa. Vahingossa?

Eeva-Kaarina Aronen
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Kylätilan tapahtumia
Äijäjoogassa kuorsataan
sunnuntaisin

Su 10.3. klo 11-14
Käsityötarvikekirppis. Tarjolla kankaita, lankoja,
puikkoja, koukkuja, helmiä, nappeja, nauhoja,
käsityölehtiä ja –kirjoja ja Vohvelikahvila

Äijäjooga on helppoa ja kevyttä joogaa. Se on saavuttanut suuren suosion Kumpulasta Kuusamoon ja Hangosta Yli-Kiiminkiin. Moni perusjäykkä mies ei halua tulla venyttelemään nuorten norjien naisten joukkoon. Äijäjooga on vertaisryhmä. Kylätilalle on nyt sellainen syntynyt.

La 16.3. klo 19.00
Riffejä ja Riimejä –ilta Runoja ja musiikkia

Joogi rumpujen takaa
Pekka Suvanto eli Vando on Kylätilan sankariäijäjoogeja. Hän on syksystä lähtien käynyt rentoutumassa ja venymässä melkein joka sunnuntai.
Jo parikymppisenä Vando tutustui joogaan oopperalaulaja Tuure Aran tunneilla.
”En oikein osaa sanoa, miksi menin Tuure Aran joogatunneille. Se taisi olla
vähän muodikasta. Kuuluisan laulajan joogassa opin vapaampaa hengittämistä ja rentoutumista”, kertoo 65-vuotias Vando Kapusiinin pöydässä.
Rummut ovat olleet Vandon pääinstrumentti. Nuorempana hän säesti Hectoria, Pelle Miljoonaa ja Rauli Badding Somerjokea. 90-luvun
alussa Vando alkoi tehdä töitä tanssi- ja lastenteatterin parissa. Hän
on Body Percussionin harvoja suomalaisia taitajia. Siinä musiikkia
soitetaan kehon avulla, keho on kuin rumpu. Vando on opettanut Body Percussionia mm. Oopperan baletin koreografi Kenneth Grevelle.

Su 17.3. klo 15.00
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistyksen
vuosikokous
Su 7.4. klo 15-17
Lähidemokratia-iltapäivä. Sunnuntaikahvittelua
ja keskustelua alueen kaupunginvaltuutettujen
ja lautakuntien jäsenten kanssa.
Ma 15.4. klo 18
Kumpula-seuran kevätkokous

Apua kipuihin
”Olen aina halunnut olla hyvässä kunnossa ja minulla on pitkään ollut
oma aamujumppaohjelma. Se on tärkeää, kun muusikon hommissa joutuu
istumaan paljon autossa, roudaamaan kamoja jne.” Vando kertoo ja jatkaa: ”Kunto pysyi hyvänä pitkään, mutta pari vuotta sitten iski hermopinne. Hermo kuoli olkapäästä. Se kai tuli siitä, että tein pitkään töitä tietokoneen ääressä huonossa asennossa, äänitin, ja miksasin. Seoli uskomattoman kivulias, ja oli pakko syödä särkylääkkeitä. Alussa en pystynyt nostamaan edes kahvikuppia ylähyllylle. Lääkäri ehdotti leikkausta.” Onneksi Vando meni
vielä osteopaatti Veikko Vuorelan luo. Jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen kivut hävisivät hetkeksi. Vando tajusi, että hänen kannattaa jatkaa tällä tiellä. Äijäjoogassa itsekin käynyt osteopaatti kehotti Vandoakin kokeilemaan: ”Ne harjoitukset tekee hyvää sulle.”
”Hyvä, että lähdin joogaan. Niskaliikkeet olivat aluksi vähän vaikeita jäykkyyksien vuoksi. Äijäjoogasta innostuneena aloin tehdä kotona niskaliikkeitä. Vähitellen kotijoogarepertuaari laajeni. Äijäjooga on helppoa, leppoisaa, rentouttavaa”, Vando kerttoo nyt tyytyväisenä. ”Kun asun 100 metrin päässä Kylätilasta, on helppo tulla joogailemaan. Äijäjoogan nimi jo kertoo, että sinne uskaltaa helpommin tulla kuin johonkin muuhun liikuntajuttuun”, Vando iloitsee.

La 20.4.
Kumpulan kuoron konsertti ja Iltamat
Su 21.4. klo 15.30
Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen
kevätkokous
Ti 30.4.
Kylätilan Vappu – perinteinen Vappujuhla
La 25.5.
Koko Kylän Kirppispäivä ja Kumpula-juoksu

Rentoa hommaa
Vando kertoo, että aluksi rentoutuminen oli toisaalta mukavaa, mutta myös vähän hankalaa, kun päässä pyöri muita juttuja. Vähitellen rentoutuminen on tullut helpommaksi. ”Tää
on kuntouttavaa ja rentouttavaa hommaa. Keskittymis- ja
hengitysharjoitukset tekevät terää. Kunnolla hengittäminen on rentouttavaa”,
Vando tiivistää.
Äijäjoogan takana on usein nainen. Kiitos Kylätilan Sarille jooga-ajan
löytämisestä Kumpulan äijäjoogeille, joiden ikähaitari on alle kolmestakympistä yli kuuteenkymppiin. Haitaria voi ja
saa laajentaa. Äijäjoogan pääsyvaatimukset näkyvät sivuilta
www.aijajooga.fi. Perusidea on tässä: mitä jäykempi äijä, sen parempi äijäjoogi.
Teksti: Veikko Tarvainen
Kuva: Santtu Särkäs
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Kylätilan kuulumiset
– vaikeuksien kautta voittoon!

saataisiin kuntoon. Suhtaudun toiveikkaasti, saihan Oulunkylän Seurahuonekin 0.5 miljoonaa euroa kellarin remontointiin lähiörahastolta. Ehkä tarvitsen
taas teidänkin apua, jotta äänemme kuullaan ja saamme tasavertaisen kohtelun!
Hieno uusi toiminto on tänä keväänä ollut Lähidemokratia-iltapäivät, joita järjestetään vuorotellen Artova-yhdistyksen kanssa. Kylätila sai kunnian aloittaa iltapäivät helmikuussa ja paikalla oli kuusi alueen luottamushenkilöä. Puhuimme asukkaita askarruttavista asioista, ja päällimmäiseksi nousi uuden yleiskaavan valmistelu, erityisesti alueen tulevat liikennejärjestelyt. On mahtavaa, että nämä asiat kiinnostavat asukkaita, ja saamme vastedes jutella niistä suoraan oman alueen luottamushenkilöiden kanssa, kahvipöydässä! Iltapäivien ajankohdan muistaa helposti siitä, että ne
järjestetään aina jokaisen kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 15.

Jo ennen joulua saimme murskaavan tiedon kirjasto- ja kulttuurilautakunnalta:
emme saisikaan enää vuokraa vastaavaa tukea. Syyksi tähän kerrottiin oman varainhankintamme (vuokratulot muilta toimijoilta ja yksityishenkilöiltä) olevan
liian suurta ja toisaalta toimintamme katsottiin painottuvan liiaksi kerho- ja kurssitoimintaan, joka ei kuulu kulttuuriviraston avustuksien myöntökriteerien piiriin.
Jätimme tammikuun alussa oikaisuvaatimuksen ja helmikuussa uusi lautakunta ei
ainoastaan kumonnut edellisen lautakunnan päätöstä, vaan edellytti vastedes virastoilta
poikkihallinnollista yhteistyötä selventämään uusissa ja vanhoissa kaupunginosissa
vaikuttavien asukastalojen ja kaupunkilaisten asukastoiminnan avustusten ja tukien
tasaveroisuutta, jotta hakijoiden kohdalla ei esiinny epäyhdenmukaista kohtelua.
Voi sitä ilon määrää, kun päätösasiakirja julkaistiin netissä! Kylätilayhdistyksen hallitus on vuosikaudet ”taistellut” oikaisuvaatimuksien kautta rahoituksesta
ja ihmetellyt, kuinka moni uudempi talo pyyhkii summillaan aina Kylätilan ohi.

Yhdistysasiaa!
Kylätilayhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kylätilassa su 17.3. klo
15. Jäsenet saavat kutsun kokoukseen postitse. Kutsun mukana tulee myös jäsenmaksukaavake. Jäsenmaksuista muodostuu merkittävä osa Kylätilan tuloja, joilla
ylläpidämme toimintaa. Siksi muistutankin kaikkia jäseniä maksamaan 10 euron
vuosittaisen maksun! Uudet jäsenet voivat liittyä yhdistyksen jäseneksi maksamalla
jäsenmaksun suoraan yhdistyksen tilille Nordea FI23 1286 3000 1027 48. Viestikenttään kirjoitetaan katuosoite jäsenrekisteriä ja myöhempiä jäsenkirjeitä varten.

Lautakunnan kokousta seuraavana päivänä Jukka Relander (Vihreiden kirjasto- ja
kulttuurilautakunnan jäsen) teki valtuustoaloitteen, jossa todetaan mm. näin: Me
allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki järjestää asukastiloille mahdollisuuden hakea rahoitusta, osoittaa yhden luukun jolta sitä voi hakea ja myöntää
riittävästi varoja, joiden turvin tärkeää lähidemokratiatoimintaa voidaan pitää yllä.

Tämän lehden välistä löydätte Kumpula-seuran jäsenmaksulapun. Uusille asukkaille
kerrottakoon, että Kumpulassa toimivat nämä kaksi eri yhdistystä. Kumpula-seura
on kaupunginosayhdistys, joka seuraa asuinympäristömme asioita, esimerkiksi
juuri tällä hetkellä Isoniityn hulevesialtaiden suunnittelua yhdessä asukkaiden
kanssa, sekä julkaisee Kumposti –lehteä. Kylätilayhdistyksen toimintaan kuuluvat
Kylätilan ylläpitäminen tapahtumineen, kerhoineen ja kursseineen, sekä tietenkin ulkoilmatapahtumien, kuten Kyläjuhlat ja Kumpula-juoksu, järjestäminen.

Nyt näyttää vihdoinkin siltä, että kaupunki joutuu tosissaan miettimään, miten rahat vastaisuudessa jaetaan. Kylätilan omalla varainhankinnalla, vuokratuloilla, katetaan talon ylläpito hallintoineen, mutta nyt tällä rahalla tavallaan kehotettiin maksamaan vuokra. Jos näin tekisimme, joutuisimme sitten
vaan hakemaan avustusta eri nimellä: tarvitsisimme rahaa toiminnan ylläpitoon. Ihan sama, miten talot kikkailevat tekstit hakemuksiinsa, virkamiehillä luulisi olevan taitoa nähdä, että talojen toimintaperiaatteet lienevät suurin piirtein samanlaiset, eikä kukaan hae avustusta turhaan (toivottavasti!).
Poikkihallinnollinen yhteistyö punnitaan touko-kesäkuussa, kun sosiaali- ja terveyslautakunta päättää Kylätilan palkkarahoituksesta, ja ensi vuonna, kun yhden luukun periaate on toivottavasti jo käytössä. Viime kesänähän
elimme tammikuuta vastaavia piinaviikkoja, kun sosiaalivirasto esitti meille
alle puolta haetusta (ja edellisenä vuonna myönnetystä) avustuksesta työntekijän palkkaan. Ironista, silloin syyn sanottiin olevan se, että toimintamme sisältää niin paljon kulttuuria, ettei se voi olla sosiaalilautakunnan avustettavaa.

Ja vielä tiedottamisesta…
Läheskään kaikista Kylätilan tapahtumista emme pysty aikataulusyiden vuoksi
tiedottamaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Kumpostissa. Tästä syystä kannattaa liittyä Kylätilan sähköpostilistalle. Lähetän postia Kylätilan toiminnasta ja
tapahtumista sekä muiden lähialueen toimijoiden tapahtumista kerran-pari kuukaudessa. Listalle voit liittyä lähettämällä postia osoitteeseen kylatila@kolumbus.fi.
Facebookin Kylätila-sivu on nykyään merkittävä tiedotuskanava. Kylätilan
sivuilla on reilut 800 kaveria ja tieto uusista tapahtumista tavoittaa nopeasti
ison joukon alueen asukkaita. Kylätila-sivun lisäksi Facebookista löytyy myös
Kumpula-ryhmä, jossa keskustellaan laajemmin Kumpulaa koskevista asioista.

Kiitos tämän hyvän päätöksen aikaansaamisesta kuuluu myös Teille asukkaille,
jotka kauhistuneena Kylätilan kohtalosta otitte yhteyttä lautakuntaan ja äänestämiinne valtuutettuihin. Uskon, että tämä keskustelu ja valtuustoaloite saavat aikaan muutoksen ikuisessa epätietoisuuden sävyttämässä arjessa. Kylätilassa kun
olisi muutakin puuhaa kuin oikaisuvaatimusten kirjoittaminen ja lobbaaminen!

Mukavaa kevättä kaikille toivottelee
Kylätilan Sari
Kylätila facebookissa:
www.facebook.com/kumpulankylatila
Kumpula-ryhmä facebookissa:
www.facebook.com/groups/6396122211/

Kevättä kohti, remonttia odotellen
Kevätkauden toiminta lopetetaan tänä vuonna pari viikkoa normaalia aiemmin,
sillä Kylätilan taloon tehdään sähkö-, putki- ja ilmastointiremontti. Moni muukin asia kaipaisi kunnostusta ja yritän vielä ennen remontin alkua kartoittaa
mahdollista rahoittavaa tahoa, jotta esimerkiksi salin lattia, keittiö ja takaeteinen

Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ry tiedottaa

Omakotiyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 21.4.2013 klo 15.30
Kumpulan Kylätilassa Intiankatu 31. Varsinaisen kokouksen jälkeen kuulemme mitä maksaa
omakotitalon lämmitys eri lämmitysmuodoilla ja olisiko lämmitysmuodon vaihto ajankohtainen.
Kuulemme myös millaisia säästöjä lämmityskuluihin voi saada ilmalämpöpumpun avulla.
Kevätkokous on oiva paikka tuoda esille muita asumiseen liittyviä
kysymyksiä tai yhdistyksen toimia kaipaavia asioita.
Ellet vielä ole yhdistyksen jäsen, voit liittyä kokouksen yhteydessä.
Tämän hetken suurin kysymys on tulevat roimat tonttivuokrien korotukset.
Aktiivisia jäseniä ei ole koskaan liikaa ja isommalla porukalla saamme
enemmän aikaan.
Yhdistys hakee hallitukselle sihteeriä, joka mm. osallistuu n. kahdeksan
kertaa vuodessa järjestettäviin hallituksen kokouksiin. Sihteerin toimesta
maksetaan palkkio.
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TOUKOLAN TERÄS
PÖYTÄTENNIKSEN PAULOISSA

KOKONAISVALTAISTA HYVINVOINTIA ISONNIITYNKADULLA

Urheiluseura Toukolan Teräs on perustettu 1932 Annalan kentällä, missä on myös
muistokivi perustamisesta. ToTe täytti viime vuonna 80 vuotta. Toukolan Teräs ry:llä
on varsin aktiivisesti toimiva pöytätennisjaosto. Jaostossa on 27 jäsentä, joista 22
lisenssipelaajaa eli aktiivisesti kilpailutoimintaan osallistuvia pöytätennisliiton pelaajia.
Suomen Pöytätennisliiton sarjoissa pelaa kaudella 2012-2013 viisi joukkuetta, joista neljä pelaa III-divisioonassa ja yksi IV-divisioonassa.
Pelaajista 2/3 on veteraaneja eli yli 60-vuotiaita. He ovat kilpailullisesti se näkyvämpi osa toiminnasta. Kaksi vanhinta, mutta edelleen aktiivisesti pelaavaa täyttää tänä vuonna 81 vuotta. Nuorin pelaaja on 45-vuotias.
Pöytätennisjaoston jäsenistä useat ovat vuosien varrella osallistuneet Veteraanien MM-kilpailuihin eri puolilla maailmaa, mm. Australiassa, USA:ssa,
Kanadassa, Japanissa, Brasiliassa ja Kiinassa. Euroopan eri maissa järjestettyihin Veteraanien EM-kilpailuihin on myös osallistuttu, samoin kuin
pohjoismaissa järjestettyihin Veteraanien Pohjois-Euroopan kilpailuihin. Veteraanien Viro/Suomi maaotteluihin ToTe osallistuu vuosittain.

”Be all you can be”, ”Go for your dreams”, ”You can always become the person you would love to be”. Tälläisia kannustuslauseita on maalattu yksi seinä täyteen Kumpulan Isonniitynkadulle viime lokakuussa avatussa Tension Pointissa. Yritys tarjoaa naprapatiaa, hierontaa sekä henkistä ja fyysistä valmennusta. Seinämaalaus jo kielii siitä, että tässä paikassa ihmistä halutaan kannustaa voimaan hyvin ja kehittymään toimissaan.
Tension Pointin omistaja Teemu Siliuksen kanssa keskusteltaessa paistaa koko ajan läpi tämän humaani, ihmistä kokonaisuutena katsova ja ympäristöään tarkkaileva arvomaailma. Siliuksen vision mukaisesti Tension Point tarjoaa parasta palvelua jokaiselle asiakkaalleen huippu-urheilijasta niska-hartiasärkyiseen toimistotyöläiseen. Lisäksi Silius on kehittänyt ensimmäisenä toimijana Suomessa kummiurheilijamallin, joka mahdollistaa nuorille urheilijoille ammattilaistasoista valmennusta niin fyysisellä kuin henkisellä puolella.

Korkein osaaminen kaikkien saataville
sa. Erikoisuutena mainittakoon, että pöytätennisjaoston pitkäaikainen ja
nykyinen vetäjä Pentti Niukkanen on osallistunut kaikkiin tähän mennessä järjestettyihin Veteraanien MM-kilpailuihin eli 16 kertaa. Tällaisia pelaajia maailmassa on vain 13 henkilöä, joista siis vain yksi Suomesta.
Pöytätennis tuli mukaan seuran toimintaan jo 1930-luvulla. Seurassa on ollut
myös, kuten muussakin seuran toiminnassa, mukana samasta perheestä aktiiveja kahdesta sukupolvesta. Myös kolmannen sukupolven aktiiveja on ollut. Pöytätennisläiset ovat saaneet useita TUL:n ja sen piirin ansiomerkkejä.
Pöytätennis jatkaa toimintaansa tavoitteena jäsentensä iästä riippumatta yhä parempi fyysinen, tekninen ja henkinen osaaminen sekä elämysten saaminen pöytätenniksen parissa. Kalenterissa on sekä kansainvälisiä että kansallisia turnauksia.

Parhaita saavutuksia ovat Veteraanien naisten nelinpelin EM-hopea Prahassa, Tsekissä
1997 ja Veteraanien naisten nelinpelin EM-pronssi Courmayerissa, Sveitsissä 2003. Veteraanien Pohjois-Euroopan kilpailuista on tuotu useita kulta-, hopea- ja pronssimitaleita.
Yksi parhaimpiin kuuluva mitaleja saavuttanut on Eeva Eriksson. Hän sai myös TUL:n
SuurHelsingin piirin urheilijanmitalin vuonna 1997 ollessaan 65-vuotias (saajat ovat
melkein poikkeuksetta huomattavasti nuorempia) ja menestyy edelleenkin turnauksissa.
Kotimaassa järjestettyihin Veteraanien SM-kilpailuihin osallistuminen kuuluu myös toimintaan ja on tuottanut lukuisia mitaleita. Seuran sisäisissä kilpailuissa kamppaillaan joka vuosi kiertopalkinnosta.
Pelivuoroja Ruskeasuon hallissa on kolme kertaa viikossa. Turnauksia vuoden aikana, sekä kansainvälisiä että kotimaisia, kertyy yleensä 12 vuodes-

Teksti ja kuva: Hedvig Mikkolanniemi

Vaikka Simmiksen uimarit ovat oleellinen osa Tension Pointin asiakaskuntaa, koostuu siitä puolet tavallisista kansalaisista. ”Tykkään yhtälöstä, että puolet ja puolet”, Silius pohtii asiakkaitaan, ja tuo esiin osan ammattifilosofiaansa: ”Urheilupuolella asioita tutkitaan ja kehitetään koko ajan. Tension Pointissa tätä tietoutta pääsevät kaikki asiakkaat hyödyntämään. Eiurheilijoiden kanssa työskentelminen taas avartaa omaa tekemistäni.”
Ovet ovat auki myös sillä ajatuksella, ettei aina tarvitse olla varma, mikä
vaivaa. ”Monesti huomaa hoitavansa eri ongelmaa kuin alkuperäinen hoitoon hakeutumisen syy olikaan”, toteaa Silius, joka on opiskellut myös ratkaisukeskeistä terapiaa ja NLP:tä. ”Itseasiassa työni on jatkuvaa henkistä valmennusta. Iso osa ihmisistä, jotka tulevat hoitoihin tarvitsevat paljon enemmän kuin sen nikaman niksautuksen”, miettii Silius. ”On ehkä helpompi tulla hierojalle tai naprapaatille kuin mennä psykoterapeutille. En aina itsekään tiedä loppujen lopuksi, mikä asiakasta auttoi, fyysinen hoito vai
vuorovaikutuksen kautta tullut henkinen puoli. Pääasia onkin, että auttaa.”

Ammattitaito nuorten hyödyksi

Iso remppa alkanut Chemicumissa

Kumpulan kotikaupunkipolku
opasteena

Monet ohikulkijat ovat ihmetelleet valtavaa nosturia, joka nostelee peltirakennelmia kemianlaitoksen rakennuksen Kustaa Vaasan tien puoleisella
kulmalla. Kyseessä on vuonna 1994 valmistuneen
Chemicumin talotekniikan remontti.

Jo vuoden ajan Kumpula-Forumin sivuilla (kumpula.info/kotikaupunkipolku-mainmenu-1019) on ollut kuvailuja alueemme kiinnostavista kohteista, niiden historiasta ja niihin liittyvästä muistitiedosta. Kumpulan kotikaupunkipolku on osa kehittyvää helsinkiläistä polkuverkostoa. Palaute, korjaukset ja täydennykset kotikaupunkipolun tietoihin ovat tervetulleita.
Maastossa kulkijoille Kumpula-seura on nyt julkaissut painetun opaskirjasen, jossa lyhyesti kuvaillaan
polun kohteita, niiden menneisyyttä ja nykytilaa. Kartta
ja kuvitus auttavat paikkojen tunnistamisessa. Kumpula-seuran johtokunnan jäseniltä voi pyytää omaa kappaletta, samoin Kylätilasta. Maksuton opaskirja on jaossa myöhemmin myös Arabian ja Käpylän kirjastoissa ja kasvitieteellisessä puutarhassa, kun pääsy kaikkiin lumen sulkemiin kohteisiin taas onnistuu. Keväällä järjestetään julkistamistilaisuus ja kävelykierros, jolloin opaskirjaa on myös saatavilla.

Kumpulan kampuksen toiseksi vanhimman rakennuksen – Chemicumin – peruskorjaus on alkanut vuoden
2012 lopulla. Rakennustyön päätoteuttaja on NCC
Rakennus Oy.
Peruskorjaustyö alkoi Chemicumin C-osan ilmanvaihtokonehuoneiden laajennuksesta, joka toteutettiin
pääosin jo viime vuoden puolella. Ilmanvaihtokoneiden käyntiäänentasoon on tilapäällikkö Pirjo Rannan
mukaan kiinnitetty huomiota: rakennusvalvonta vaatii nykyään äänitasoselvitykset ilmanvaihtolaitteista, joten olettaa sopii, että uusissa koneissa äänenvaimennus on parempaa tasoa kuin 1990-luvun laitteissa.
Chemicumin peruskorjaus toteutetaan neljässä vaiheessa, ja jokainen vaihe kestänee suunnitteluineen
aina noin yhden vuoden.

Tension Point tarjoaa ensimmäisenä Suomessa nuorille urheilijoille suunnattua kummiurheilija-toimintaa. Kerran kuussa kokoontuva kahdentoista hengen
kummiurheilijaryhmä koostuu eri lajien aktiivisista harrastajista. Ikävuosiltaan
10-18-vuotiaat tulevaisuuden toivot treenaavat ryhmässä henkistä puoltaan, saavat
vinkkejä fyyiseen harjoitteluun sekä, mikä tärkeintä, saavat vertaistukea muilta
nuorilta. ”Tavoitteeni oli luoda ryhmä, josta on riisuttu kilpailuasetelma kokonaan. Ryhmässä on urheilijoita jalkapallosta uintiin ja tenniksestä kävelyyn. En
ennakkoon osannut edes ajatella, kuinka tärkeäksi tuo vertaistuki nouseekaan
nuorten keskuudessa. Ryhmässä voi olla aidosti onnellinen muiden saavutuksista”.
”Paljon puhutaan, että nuorille urheilijoille pitäisi saada ammattitasoista osaamista myös huollon puolella. Mutta se ei toteudu. Parhaat ammattilaiset eivät
työskentele nuorten parissa. Itse en voisi toimia millään muulla tavalla, sil-

Teemu Silius ja kummiurheilijat Annalan kentällä haastamassa itseään
umpihangessa.

lä uskon, että paras ammattitaito pitää osoittaa nuorten käyttöön”, selittää Silius syitä kummitoiminnan taustalla. Kummiurheilijatoiminta onkin herättänyt maanlaajuista kiinnostusta. Kummiurheilijatoiminnan ideana on tuoda ammattitasoinen yksilöllinen valmennus myös nuorten ulottuville, ei pelkästään maajoukkuetasolla jo oleville. ”Meillä Suomessa vallitsee usein talvisota-ajatus, jonka mukaan minun poikani ei tarvitse apuja, ainakaan henkisellä puolella, vaan pärjää omillaan. Yhtä älykästä olisi ajatella Usain Boltin
olevan luontaisesti niin nopea, ettei hän tarvitse nopeusharjoittelua lainkaan.”
Oman valmennusfilosofiansa Silius summaa niin, että hän haluaa antaa näille
kummiurheilijanuorille eväitä, jotta he voivat kasvaa hyviksi ihmisiksi. Sivutuotteena nuorista tulee mahdollisesti huippu-urheilijoita. Muutama kummioppilas onkin jo valittu Rion olympialaisiin tähtäävään valmennusryhmään.

Oman unelman äärellä
Silius sanoo monesti, ettei osaa markkinoida omaa tuotettaan. Mies itse onkin filosofiansa kanssa paras markkinointimateriaali. ”Helpommalla pääsisi, jos olisi vähän
itsekkäämpi”, Silius hymähtää, kun häneltä kysyy, miksi hän huippuammattilaisena
on esimerkiksi ainut, joka tarjoaa nuorille urheilijoille suunnattua kummitoimintaa.
Ihmisläheinen maailmankatsomus on tämän Toukolan Teräksen kasvatin vahvuus.
Silius on viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Toukolassa ja Kumpulassa. Tuttu
kyläyhteisömäisyys kiehtoo häntä edelleenkin ja ensimmäisen oman yrityksen
paikkana Kumpula onkin luonteva. Tosin muutama sattuma tarvittiin matkaan,
että Tension Point sijaitsee nykyisessä paikassaan. Kun Teemu alkoi miettiä oman
yrityksen pystyyn pistämistä, vinkkasi isä vapautuvasta liiketilasta. Sattuman
kautta Siliukseen otti yhteyttä entisen opettajan kautta naprapaatti Lauri Kalima,
joka etsi työtilaa itselleen. Näin Siliuksella oli pakka kasassa työtoverin ja tilan
suhteen. Kun tytär vielä maalasi kannustuslauseita sisältävän seinätaideteoksen,
Silius toteaa: ”Nyt luulen, että olen sellaisessa paikassa, josta en halua lähteä.”
Teksti: Heidi Backström
Kuva: Emilia Silius

Teksti: Ulla Neuvonen

Teksti: Ulla Agopov
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KYLÄN KONKAREITA JA
KELTANOKKA

Kumpostin liikennepalsta

Minkälaisia tarinoita kylän vanhimmilla asukkailla on
Kumpulasta, ja mitä ajatuksia tämä kaikki herättää yhdessä
kylän tuoreimmista tulokkaista?

Oudot suojatiet

Kumpulassa on asunut aikojen saatossa jos jonkinlaisia asukkaita. Osa
heistä on viihtynyt pidempään, ehkä jopa koko ikänsä, osa käynyt vain
kääntymässä. Tammikuisena sunnuntaina Limingantie 83:n olohuoneessa
istuu vanhempi pariskunta, joka on asunut Kumpulassa lähes koko ikänsä
sekä nuorehko nainen, joka on astellut Limistä pitkin vasta neljä kuukautta.

Limingantien ja Intiankadun risteys

Laulussa laulettiin taannoin ”yhdet portaat, huvin
vuoksi ei minnekään”. Sama laulu sopisi muutamalle
Intiankadun suojatielle.

Elämän kirjo
Mirja Bedda, 82, on asunut lähes koko elämänsä Limingantiellä kauniissa keltaisessa puutalossa, jonka hänen isänsä rakensi vuonna 1935. Samaisessa talossa on koettu sota-aikoineen elämän koko kirjo: iloa, surua, pelkoa, toivoa, rakkautta.
Rakkautta löytyi yllättävän läheltä kauan sitten, kun Mirjan veli ja muuan Aarno tapasivat viritellä ja korjailla radioita talon kellarissa. Sieltä alkoi nuorenparin yhteiselo, vaikkei kumpikaan oikein osaa näin jälkikäteen sanoa, miten rakkaus lopulta syttyi.
Aarno Bedda, 81, on paljasjalkainen stadilainen, joka on nuoruusvuosinaan asettunut Kumpulan niin sanottuun parakkikylään. Pariskunnan mentyä naimisiin Aarno muutti Mirjan luokse vuonna
1952. Talossa asui tuolloin myös Mirjan perhe, ja he kaikki asuivat
yläkerrassa. Alakerta oli ajan hengen mukaisesti vuokrattuna - tuohon aikaan oli normaalia, että samassa talossa asui useita perheitä.

sa, aikuisten iltasatuja ja teemailtoja maailman parhaassa Kylätilassa, omistautuvaa asiakaspalvelua ja arvostettavan sinnikästä toimintaa Kumpuodissa, ensisuudelma mukavan pojan kanssa Limiksellä satumaisessa talvi-illassa 20 asteen pakkasessa, muutamat tuopposet Oljenkorressa, elämäni ensimmäiset lumikolaukset talomme pihassa, kävelylenkkejä kauniissa maisemissa, uusia ihmisiä sekä mukavia, kitaraa kauniisti soittelevia naapureita.
Beddojen elämä monen kymmenen vuoden Kumpula-kokemuksella sisältää
hieman monipuolisempia ja realistisempia muistoja kuin tämän
rakkauden ensihuumassa piehtaroivan tyttösen.
Pelkoa ja epävarmuutta
Vaikka Beddat täällä täydellisesti viihtyvätkin ja valtavasti hyvää on elämän varrella tapahtunut, mukaan mahtuu myös pelon ja epävarmuuden
sävyttämiä sota-ajan muistoja, niukkuutta ja selviytymistä sodan jälkeen,
aikansa lieveilmiöitä kuten viinantrokausta... listaa voisi jatkaa loputtomiin ja nämä tarinat ansaitsisivat oikeastaan kokonaiset muistelmat.
Muutaman tunnin vierailulla sain kuulla mielettömiä tarinoita Kumpulan historiasta vuosikymmenten takaa ja muistoja asioista, joita en
voisi kuvitella todeksi. Nöyrän hiljaisena ja liikuttuneena kuuntelin
Beddojen tarinoita, jotka herättivät syvää kunnioitusta ja arvostusta.
Voisiko nykynuori ikinä ymmärtää, millaista elämä on ollut ennen nykyajan itsestään selvää kulutusyhteiskuntaa? Minä en ainakaan. Siksi olisikin äärimmäisen tärkeää, että tämänkaltaiset tarinat säilyisivät sukupolvilta toisille ja kertoisivat todellisista asioista, joita nykyään näkee lähinnä elokuvissa.

Unelma todeksi
Muutaman talon päässä söpössä vaaleansinisessä pienkerrostalossa asustan minä, Jaana Santanen, 28. Pääsin toteuttamaan pitkäaikaisen unelmani puutalossa asumisesta lokakuussa 2012, kun ihmeen (tai kohtalon) kaupalla onnistuin saamaan vuokrayksiön Kumpulasta. En ollut ikinä edes käynyt Kumpulassa, mutta olin luonut puutaloelämästä illuusion ja unelman, joka oli pakko toteuttaa.
Tällaista elämä parhaimmillaan nykyaikana on: kun on peruspuitteet kunnossa,
sinnikkyyttä ja tietää mitä haluaa, asiat yleensä järjestyvät tavalla tai toisella.
Ja miksipä eivät, meillä on asiat äärimmäisen hyvin ja kaikki ovet auki,
elämä täynnä mahdollisuuksia.
Se ainoa oikea
Kumpula merkitsee Beddoille turvallista kotipaikkaa, sitä ainoaa ja
oikeaa. He eivät voisi kuvitella muuttavansa minnekään muualle, ja
aikovat asua täällä ”niin kauan kun joku pois vie”, kuten Mirja vakavana totesi. Heidän tarinoitaan kuunnellessa ja omien lyhyiden kokemusteni perusteella ymmärrän täysin, miksi he ajattelevat näin.
Beddojen mielestä parasta Kumpulassa on ystävälliset ihmiset ja naapureiden apu ja tuki. Tästä on hieno esimerkki kahden vuoden takaa,
kun Aarno loukkasi selkänsä pihan omenapuusta pudotessaan. Siitä asti
heidän lumityönsä on hoitanut ystävällinen naapuri, Väntäsen Kössi.
Muutenkin naapurisopu on säilynyt erinomaisesti. Ihmiset ovat Beddojen mielestä mukavia ja ystävällisiä. Vaikkei heti uskoisi, näin ei kuulemma ole aina ollut. Heidän mukaansa suurin muutos Kumpulassa on se, että ennen elettiin enemmän omissa oloissaan ja eristyksissä, eikä puututtu toisten asioihin.
Tätä on vaikea kuvitella nykypäivänä, kun minullekin yksi suurimmista syistä Kumpulaan muutossa oli nimenomaan mielikuva yhteisöllisyydestä. Beddojen mielestä asiat ovat nykyään erittäin hyvin ja he ovat tyytyväisiä Kumpulaan ja elämäänsä täällä. Palveluita ei ole enää niin paljoa kuin aiemmin, mutta kaikki
tarvittava löytyy onneksi viimeistään Arabianrannasta. Kaikki on siis Beddojen elämässä hyvin. Tämä on mukava kuulla, minulla on siis paljonkin yhteistä heidän kanssaan.

Muistot talteen
Olisi hienoa, jos näitä tarinoita dokumentoitaisiin, kysyttäisiin,
kuunneltaisiin ja tallennettaisiin. Ne jotka pystyvät, tehkööt siis
niin!
Elämä Kumpulassa on siis luonnollisesti ollut erilaista ennen ja nyt, mutta jotain
erikoista tässä paikassa tulee aina ansaitusti olemaan. Tänäkin päivänä
kyläläisiä yhdistävät monet tekijät, jotka saavat heidät juurtumaan tähän
satumaahan Beddojen tavoin.
Saa nähdä, kuinka toisen ääripään eli tuoreen asukin käy. Tällä hetkellä ainakin toivon salaa, että minäkin voisin joku päivä kertoa nykyajan
tarinoita Kumpulasta tuoreelle, innokkaalle kyläläiselle - edelleen rakastuneena Kumpulaan. Ja ehkä johonkin oman elämäni radionvirittelijään.

Mitä autoilija ei näe katsoessaan vasemmalle Intiankadulle...

Liikennesäännöissä sanotaan ”Jalankulkijan on liikuttava jalkakäytävällä, jos sellainen on”. Janika ja Minnea ylittävät Intiankadun Allastien risteyksessä ja päätyvät pientareelle, jossa ei saa liikkua. Samankaltainen
tilanne on Intianpuiston kohdalla olevalla suojatiellä. Koskakohan joku
tekee asialle jotain; siirtää suojatien vaikka Limingantielle Vallinkoskentien risteykseen paikkaan, jossa kevyt liikenne ylittää Limingantien
ilman karttoihin merkittyä, mutta puuttuvaa suojatietä.

...-Aino ja Hannuhan siellä kasan takana odottavat, jos joku autoilija
sattuisi antamaan tietä ylittää Intiankatu turvallisesti.
Teksti ja kuvat: Jouni Flinkkilä

Teksti: Jaana Santanen
Kuva: Jouni Flinkkilä

Ensihuuman kokemuksia
Jos minulta kysyttäisiin, mitä ajatuksia Kumpula minussa herättää
tai mitä olen tässä lyhyessä ajassa ehtinyt kokea, kertoisin seuraavaa:
Ihanan pitkiä viikonloppuaamiaisia sympaattisessa Kapusiinis12
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”Paljonko teidän talon
lämmityskulut ovat?”

Öljy kallein,
maalämpö halvin

”5 000, eiku pari tonnia…
en mä tiedä ku vaimo
hoitaa laskut.”

Lämmitysmuodoilla
tuhansien eurojen
erot

tys osoittautui todelliseksi sähkösyöpöksi. Niinpä hankittiin ilmalämpöpumppu.
Nyt kellarikerroksessa lämpötila on noin 16 astetta. Lattialämmitys on vain
varalämpölähteenä.
Kun lapset asuivat vielä kotona, molemmissa asuinkerroksissa lämpötila oli
normaalisti reilut 20 astetta ja kellarikerroksessa hieman alhaisempi. Nyt lämpöisenä on kahdesta asuinkerroksesta 2/3 osaa, eli n. 100 m2. Loput 50 m2 ja
toisen ilmalämpöpumpun varassa oleva 78 m2:n kellari ovat n. 16 asteessa.
Sähkön kokonaiskulutus oli viime vuonna 19 238 kWh. Se on vähän, sillä aikaisemmin kulutus oli 33 000 kWh:n paikkeilla. Kun kokonaiskulutuksesta vähentää
muun sähkön osuuden, lämmityksen osuudeksi jää 14 238 kWh eli 1 650 euroa.
Ensimmäinen lämpöpumppu maksoi asennuksineen noin 1 100 euroa ja toisen
tarjoushinta oli 1 590 euroa. Täydet käyttövuodet ovat olleet 2008 ja 2012. Pumppuihin on uponnut rahaa 2 700 euroa, joten äkkiä ne maksavat itsensä takaisin.
Ilmalämpöpumpulla saavutetun säästön voi helposti hukata, jos sitä käyttää
kesällä jäähdytykseen.
”Me emme sitä tee, mutta olen kuullut tapauksista, joissa sähkölasku
on jopa kasvanut ilmalämpöpumpun asentamisen jälkeen”, Jouni kertoo.
”Nyt voi todeta, että lämmityskulujamme ei lämmitystavan
vaihdolla voi enää juurikaan pienentää. Eiköhän mennä näillä.”

piirros: Valtteri Väntänen

Sähkölämmitteisissä taloissa kahdessa oli suora sähkölämmitys ja
1 tai 2 ilmalämpöpumppua sekä yhdessä varaava sähkölämmitys.
Kaikissa hyödynnettiin, joskin vain hieman edullisempaa aikasähköä, jonka keskihinnaksi haarukoimme loppuvuoden 2012 tason mukaan 0,115 euroa / kWh (yleissähkö 0,127 euroa / kWh). Muun kuin lämmitykseen kuluvan sähkön osuudeksi kokonaiskulutuksesta arvioimme 5 000 kWh/vuosi.

Oikean vastauksen löytämiseksi otimme tarkasteluun Kumpulan
pientalojen lämmitysenergian kulutuksen. Talojen ulkomittojen mukainen pohjapinta-ala on 78 m2 ja kolmen kerroksen ala 235 m2.
Lämmönlähteenä niissä oli sähkö-, öljy-, kauko- tai maalämpö. Hybridejäkin löytyi. Sähkötaloissa oli lisänä 1 tai 2 ilmalämpöpumppua, öljylämmityksen lisänä osassa tiloja oli sähköinen lattialämmitys. Tulisijojakin löytyi ja sellaisia käytettiin kahden pumpun talossa, joskin vähän.
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja, dipl.ins. Tuuli Kunnas
Käpylästä sanoo:
”Taloissamme on massiiviset muuratut piiput ja ne varastoivat itseensä
tehokkaasti kylmää, jos tuli ei pala takassa. Kylmäsilta katolta koko rakennuksen läpi on olemassa melkein kaikilla. Kylmäsiirtymä on tietysti pienempi, jos tulisijoja käyttää edes jonkin verran.” Käyttöveden lämmittämiseen kuluvaa energiaa emme erotelleet, mutta yhden henkilön kuluttaman vesimäärän lämmittäminen kuluttaa energiaa vuodessa n.1000 kWh.
Valitsemissamme taloissa osassa on energiatehokkuutta paranneltu ja
siitä on maininta tekstissä. Myös tilojen hyödyntämisessä, asukasmäärissä
ja käyttötottumuksissa on eroja, samoin kuin asuntojen lämpötiloissa.

Lämpöä varaajalla

Ensimmäisessä esimerkissämme on yösähköllä lämpiävä vesivaraaja, josta lämpö puretaan vesikiertoisen patteriverkoston välityksellä. Talon energiatehokkuutta on parannettu huomattavasti lisäeristeillä ja asianmukaisilla ikkunoilla ja talon kaikki 235 m2 ovat käytössä ja lämpiminä.
Nelihenkisen perheen talossa sähköä kuluu vuodessa keskimäärin 37 500 kWh,
josta lämmityksen osuus on 32 500 kWh. Näin lämmityskulu vuodessa on 3 730 euroa.
Limingantiellä sijaitsevan talon omistaja manaileekin sähkölaskun suuruutta.
Ratkaisuna kulujen alentamiseksi hänellä on suunnitelmissa asentaa vesivaraajaan yhteyteen kattila, jossa voi polttaa niin puuta kuin pellettejäkin.
Ilmalämpöpumppukin on harkinnassa.

Sähkölämmityksen laitteisto ei kaipaa paljon tilaa, eikä huollon tarvetta juuri ole. Hyötysuhde
sähkölämmityksessä
on hyvä, sillä sähkö
muuttuu lämmöksi 100
prosenttisesti. Sähkön
ongelmana on vain sen
korkea hinta.

Suorasähköä ja ilmalämpöpumppu

Toisen sähkötalon yläpohjan energiatehokkuutta on kohennettu. Kaikki neliöt ovat lämpiminä ja asukkaita on 2+3.
Tilastot ovat käytössä vain muutamalta viime vuodelta. Sähkön kokonaiskulutus oli kylmänä vuonna 2010 35 900 kWh. Vuonna 2012 oli toiminnassa ilmalämpöpumppu. Sen ja yläpohjan lisäeristämisen johdosta kokonaiskulutus oli enää 27 000 kWh. Muu sähkö vähennettynä lämmityksen osuus on n. 22 000 kWh ja kustannus noin 2500 euroa.
Pudotus on suuri, mutta Tuuli Kunnas tähdentää: ”Energiatehokkuuden parannustoimilla on erilaisia vaikutuksia. Vaipan lämpöhäviöistä
n. 60 % menee yläpohjan kautta. Siksi yläpohjan lisäeristys vaikuttaa niin paljon.

Pieni otanta

Johtopäätöksien teossa on syytä huomioida kaikki edellä mainitut seikat ja se,
että otanta on varsin pieni.
Epätieteellinen vertailumme antaa kuvan lämmityskulujen suuruusluokista ja jokainen voi verrata niihin oman talonsa lämmityskustannuksia.
Mikäli juttumme antaa aihetta pohtia ilmalämpöpumpun asentamista
tai jopa oman lämmitysjärjestelmänsä vaihtamista kustannustehokkaampaan lämmitysmuotoon, on siitä syytä tehdä omat talo- ja olosuhdekohtaiset laskelmat. Korvaamalla öljy- tai sähkölämmitys esimerkiksi maalämmöllä, on mahdollista saada energia-avustusta ja työn osuudesta saa kotitalousvähennyksen. Näitä seikkoja emme ole laskelmissa huomioineet.

Tuplapumpuilla lisäsäästöä
Hilkka ja Jouni Flinkkilän muuttaessa Limingantien pohjoispäähän toukokuussa 1980 talon lämmitys hoitui alakerran keittiön hellalla, olohuoneen ja
yläkerran kaakeliuunilla sekä irrallisilla sähköpattereilla.
Kun ryhdyimme saneeraamaan taloa, oli nuoren parin rahat tiukoilla. Luontainen valinta oli suora sähkölämmitys. ”Mietimme myös yösähköllä toimivaa varaajaa ja vesikiertoista patterijärjestelmää, mutta sen rakentamiseen budjetti ei antanut myötä. Sähkö oli halpaa ja ongelmatonta
käyttää. Yö- ja päiväsähkön erokin oli nykyistä suurempi”, Jouni muistelee.
Kellari rakennettiin lämpimäksi. Pesu- takka- ja työhuoneiseen asennettiin sähkölattialämmitys. Takkahuoneeseen muurattiin myös varaava takka.
Purueristeinen talo on edelleen ulkolaudoitukseltaan alkuperäisessä kunnossa
ikkunoita myöten.
Näillä mentiin aina vuoteen 2009. Sähkön hinta kipusi koko ajan ja lattialämmi-

Ilmestyvätkö porarit?

Taisimme löytää ääripäät lämmityskulujen suuruudessa. Edullisin on
1 200 euroa ja kallein yli 5 000 euroa. Juttumme perusteella kahdella lämpöpumpulla saisi edullisesti melkoisen säästöpaketin, mutta reilulla
20 000 euron satsauksella maalämpöön kallein talo säästäisi 3 800 euroa
vuodessa.
Selvitystemme perusteella voisi olettaa, että yhä useampi talo vaihtaa
lämmityksensä maalämpöön ja monen seinälle ilmestyy ilmalämpöpumppu. Ilmestyvätkö porarit ja asentajat Kumpulaan, se jää nyt nähtäväksi.
Tämä juttukokonaisuus herättää varmasti keskustelua ja arvostelua. Antakaa rohkeasti palautetta jatkojutun ja –keskustelujen toivossa jutun tekijöille Jormalle jore.ikonen@saunalahti.fi tai Jounille jouni.flinkkila@kolumbus.fi
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Öljytalo 1
Pelkän öljylämmityksen varassa olevassa varsin alkuperäiskuntoisessa yhden henkilön asuttamassa vertailutalossamme öljyn kulutus oli viime vuonna
’vain’ 3 400 litraa. Keskihinnalla 1,16 euroa / litra kustannus oli 3 550 euroa.
Molemmat asuinkerrokset, yhtensä 156 m2 ovat lämpimiä. Suhteellisen pieni
kulutus selittyy sillä, että 78 m2:n kellaritiloissa on vain yhdessä huoneessa pieni
patteri ja kattilahuonetta lämmittää kattilan vuotolämpö. Muuten tilat ovat kylmänä.

Öljytalo 2
Toisessa öljylämmitteisessä Limingantien talossa ei kaikissa tiloissa ole
vesipattereita. Vaje on korjattu sähköisillä lattialämmityksillä kellarin
asuin- ja pesuhuoneessa, sekä yläkerrassa kylpy- ja pienessä makuuhuoneessa. Kahdessa asuinkerroksessa on normaali, reilu 20 asteen lämpötila ja pohjakerroksessa jonkin verran matalampi. Talossa asuu viisi henkeä.
Tämä yhdistelmä tekee lompakkoon aika loven. Isännän mukaan öljyä kuluu vuodessa lähes 4 000 litraa. Se tekee noin 4 500 euroa ja sen
päälle vielä sähköä 600 eurolla. Lämmityslasku nousee yli 5 000 euroon.
Talonväki harkitseekin ilmalämpöpumpun hankkimista kellariin, eikä
maalämpökään ole poissa laskuista.

Maalämmöllä roimat säästöt

Suora sähkö vaivattomin

Samantyyppiset talot, eri lämmitysmuodot, kaikilla sama
sää ympäri vuoden. Kumposti vertaili energian kulutusta
ja hintoja. Erot kustannuksissa ovat oletettua
suuremmat.

Öljy polttaa euroja

Öljylämmitys vaatii
jatkuvaa seurantaa ja
huolenpitoa. Sen lisäksi,
että poltin ja suodattimet on huollettava, on
kattila puhdistettava
ainakin kerran, mieluusti kaksi kertaa vuodessa.
Nokeentunut kattila
laskee hyötysuhdetta
voimakkaasti: 1millin
nokikerros lisää öljynkulutusta 10%:lla.

Niemiset ostivat öljylämmitteisen talonsa vuonna 1986. Kattila ja poltin uusittiin vuonna 1990. Purueristeisen talon ikkunat ovat edelleen alkuperäiset, ja talon on kaikki kolme kerrosta ovat lämpiminä.
Kun öljyn hinta nousi jatkuvasti ja vuosittainen öljynkulutus oli yli 4 500
litraa, kohosi öljylasku lähes 4 000 euroon, joka nykytasolla olisi 5 200 euroa.
Heikki Nieminen toteaa: ” Pani vähän ajattelemaan, että jotain pitäisi tehdä.”
Vuonna 2007 öljylämmitys vaihdettiin maalämpöjärjestelmään. Kumpulassa oli jo muutamassa suuremmassa talossa sellainen. Hessu tilasi kyselyjen, tiedustelujen, muiden kokemusten ja muun aineiston jälkeen järjestelmän pakettina porvoolaiselta Tom Allen Oy:ltä, alan tunnetulta toimijalta.
Pihatielle porattiin 170 metriä syvä lämpökaivo, jonne upotettiin tarvittava
keruuputkisto.
Kaikkineen homma maksoi noin 20 000 euroa. Investointia avitti työkuluista
saatu kotitalousvähennys.
Vuonna 2011 lisättiin osaan yläpohjaa 35 cm selluvillaa, mutta sisäkattojen vinojen osien kohdalla on edelleen vain 100 mm purua. Samaan aikaan kaikkiin 13 patteriin vaihdettiin termostaattiventtiilit.
Nyt kesällä asennuksesta tulee kuluneeksi kuusi vuotta. Sähköä Niemisten
taloudessa kului viime vuonna 14 870 kWh josta maalämpölaitteiston osuus oli
9 157 kWh. Maalämpö lämmittää sekä käyttöveden että pattereissa kiertävän veden, ja niille kertyi hintaa noin 1 200 euroa. Säästö aiempaan öljylämmitykseen
verrattuna tämän päivän hintatasolla laskettuna on 4 000 euroa. Se on paljon se.
Niemisten maalämpöinvestoinnille laskettiin 7-8 vuoden takaisinmaksuaika.
Tämän päivän öljyn hinnalla takaisinmaksu olisi lyhyempi, jopa viisi vuotta.
Maalämpölaitteisto on melko huoltovapaa. Niemiset ovat
olleet tyytyväisiä ratkaisuun:
”Alussa oli pieniä ongelmia pesuhuoneen lattialämmityksen
kanssa. Kiertovesipumppu ei
jaksanut pitää lattiaa riittävän
lämpimänä. Erilaisten säätöjen jälkeen tämäkin ongelma
poistui.” Huoltaa on tarvinnut vain tuon yhden kerran
koko laitteiston käyttöaikana.

Maalämpölaitteisto on siisti
paketti ja vie tilaa pystypakastimen verran. Eräs valmistaja
lupailee laitteistolle 20-25
vuoden ikää. Onko siinä
optimismia, sen näyttää aika.
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Huoleton kaukolämpö

Polttopuusta maakaasuun

Tutkimme Kumpulassa neljää taloa, joissa vanhimmat kaukolämpöjärjestelmät
ovat 90 -luvun alusta. Silloin liittymismaksu oli noin 7 200 markkaa eli nykyrahaksi
muutettuna 1 570 euroa. Tänä päivänä liittyminen maksaa yli 6 000 euroa ja kun
siihen päälle tulee laite- ja asennuskustannukset, niin ollaan n. 15 000 euron tasolla.
Kaukolämmön kulutus tyypillisessä kumpulalaisessa kahden hengen
talossa oli viime vuonna 34 000 – 38 000 kWh, eli 2 600 – 2 800 euroa. Eroja selittää ehkä eniten asuntojen hieman eritasoiset lämpötilat, sillä jo asteen
muutoksella on viiden prosentin vaikutus energiankulutukseen. Talossa,
jossa energiatehokkuutta oli parannettu, lasku oli alle 2 000 euroa.
Kaukolämpö on huoleton vaihtoehto. Esimerkiksi Jorma Ikosen talossa
kaukolämpö asennettiin jo 20 vuotta sitten. Ainoa vika on ollut viiden vuoden kohdalla hajonnut ala-arvoinen ensiasennusventtiili. Tiukalla väännöllä takuu korvasi osan. Töistä aiheutui ainoa huoltokulu käyttövuosien aikana.

Kaukolämpölaitteiston
tilantarve on pieni, ja
se on usein asennettu kellariin vanhaan
pannuhuoneeseen.
Normaalin seurannan
lisäksi mitään säännöllisiä huoltotarpeita ei ole.
Oheislaitteita voi tarvittaessa uusia, mutta kun
lämmönvaihdin syöpyy
puhki ja kraanasta
tulee sinistä vettä, on
laitteisto tiensä päässä
ja silloin oltaneen reilun
20 vuoden iässä.

Kulutus puolittui
Tuorein tiedossa oleva muutos öljystä kaukolämpöön on Toukolan puolelta.
Talo ei ole lämmityskustannuksiltaan vertailukelpoinen esimerkkitalojemme kanssa. Muutos tehtiin vuonna 2011 ja kokonaiskulut olivat 15 000 euroa.
Aikaisempi lämmitys kulutti öljyä vuodessa keskimäärin 5 500 litraa, eli nykyhinnoilla 6 380 euroa.
Sävel plus -palvelu kertoo, että viime vuoden kaukolämpökulut olivat 3 151 euroa. Säästö on melkoinen, sillä lämmityskulut puolittuivat.

Kumpulaa rakennettaessa lämmitysmuodon valinta ei aiheuttanut päänvaivaa,
sillä ainoa ratkaisu oli puun polttaminen varaavassa kakluunissa ja keittiön
muuratussa hellassa. Puun poltto oli kuitenkin työlästä ja lämpötilan säätö hankalaa. Kun kakluuni talvi-iltana lämmitettiin, oli lämpötila korkea, mutta aamulla peiton alta piti nousta kylmään, jopa 13-14-asteiseen huoneeseen.
Hieman myöhemmin valmistuneissa kerrostaloissa oli jo koksilla tai
kivihiilellä toimiva keskuslämmitys ja lämmityksestä huolehti se sama talkkari, joka hääti pois meitä nuoria metelöimästä talon nurkilta. Voi vain kuvitella millaista ilmaa nuuskimme talviaikoina ja etenkin iltaisin, kun jokainen piippu tuprutti ilmoille savua tuutin täydeltä.
Olojen kohennuttua ja vaatimusten kasvaessa öljylämmitys alkoi 60-luvulla yleistyä. Öljy oli halpaa, mutta uuden lämmitysjärjestelmän rakentaminen patteriverkostoineen oli iso ja kallis toimenpide. Niinpä osa taloista siirtyi suhteellisen helposti toteutettavaan suoraan sähkölämmitykseen. Kun tilaakin tarvittiin, niin valtaosa toinen toistaan hienoim- Tyypillisen Kumpulan puolitoistakerroksisen pientalon pohjapinta-ala on 78
mista kaakeliuuneista purettiin surutta ja haudattiin maan uumeniin. m2 . Ensimmäinen kerros on joko hirsi- tai puurakenteinen ja toinen kerros aina
puurakenteinen. Puurunko on tehty ”kakkosnelosesta”, jolloin purukerroksen

Seuraavaksi yleistyi kaukolämpö ja nyt maalämpö tekee tuloaan. Maakaasulla vahvuus on sama vaivaiset 100 mm, sama kuin on katon lappeissa vinojen
sisäkattojen kohdalla. Maanvarainen kellarikerros on useimmiten valettu
lämpiää jo muutama Limingantien kerrostalo ja ilmalämpöpumppuja alkaa näkyä ”säästöbetonista”, eli valuun on lisätty kaikki tontilta löytyneet kivenmurikat.
talojen seinillä pienentämässä varsinaisia lämmityskuluja. Auringon suoraan
tuottamaa lämpöä ei ainakaan vielä hyödynnetä, mutta senkin aika on tulossa.

teksti ja kuvat: Jouni Flinkkilä & Jorma Ikonen

Teksti ja kuva: Jouni Flinkkilä & Jorma Ikonen

Vertailun vuoksi
Kun talon energiankulutus on vuodessa 35 000 kWh, sen tuottamiseksi
tarvitaan 2012 hintatasolla:

4 100 litraa öljyä (hyötysuhde 0,85) à 1.16 euroa / l

4 760 euroa

34 mottia koivuklapeja (hyötysuhde 0,85)

2 300 euroa

35 000 kWh aikasähköä, keskihinta 0,115 euroa /
kWh

4 025 euroa

35 000 kWh maalämpöä (riippuu laitteen
kertoimesta, tässä se on 3)

1 480 euroa

35 000 kWh kaukolämpöä

2 600 euroa

Perustamiskustannuksia

• Maalämpöjärjestelmä maksaa kokonaisuudessaan
reilut 20 000 euroa.
• Kaukolämpö maksaa reilut 15 000 euroa.
• Maa- ja kaukolämpö edellyttää, että talossa on
vesikiertoinen patteriverkosto. Hintahaarukka sellaisen
rakentamisessa alkaa reilusta 6000 eurosta.
• Ilmalämpöpumpun voi saada asennuksineen jopa
tonnilla, mutta laadukas laite maksaa yli 2 000 euroa.
Uusimmissa laitteissa on myös toiminto, jolla voi pitää
yllä 10 asteen peruslämpöä.

KISAKYLÄN
KAMPAAMO
miehille ja naisille

Hauskaa kevättä!
avoinna 9–17, la sop. mukaan
puh. (09) 793 872
Koskelantie 9

KIKKA ja PIRJO
TERVETULOA!

Flinkkilän talon sähkön kulutus. Vertailun vuoksi mukana on yhden kaukolämmön varassa
olevan talon energian kulutus.
		
Vuosi

Sähkö		
				
kWh/v
Huom.					

Kaukolämpö
kWh/v

2004-06

33 200

Rivillä kolmen vuoden keskiarvot

36 000

2007

26 400

1. pumppu asennettiin 19.1.2007

33 000

2008

20 900

Poikkeuksellisen lämmin vuosi		

31 000

2009

25 600

2010

29 700

Poikkeuksellisen kylmä vuosi		

42 000

2011

23 000

2. pumppu asennettiin 9.11.2011		

36 000

2012

19 238						

36 000
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Olemme avoinna arkisin 6.30–17.00
ja viikonloppuisin 9.30–16.00

36 000

Pöytävuokra
37 €/viikko

Intiankatu 25,Väinö Auerinkatu 1, 00560 Helsinki, Puhelin: 09 7572087
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PIKKUVAPPU VALTAA KAPUSIININ

”À bientôt, Bruxelles”

Kahvila Kapusiinissa virittäydytään iloiseen vapputunnelmaan huhtikuun viimeisenä
viikonloppuna, jolloin siellä vietetään pikkuvappua. Luvassa on julkkiskokkeja, simaa,
munkkeja ja paljon muuta hauskaa ohjelmaa. Herkkuja voi ostaa myös mukaan.

Ulkomaan kirjeenvaihtaja

Pikkuvappu-tempauksen järjestävät Kipparintalon tulevat asukkaat vanhempineen, jotka työskentelevät kahvilassa vakituisen henkilökunnan apuna. Yksi taloon muuttavista kehitysvammaisista on Sami-Matias Siiskonen eli Samppa, joka on jo monelle Kapusiinin asiakkaalle tuttu. Hän on työskennellyt kohta kolme
vuotta osa-aikaisena kahvila-apulaisena Kapusiinissa. Kesäisin Sami-Matias on töissä päivittäin ja talvikaudella hänet tapaa tiskin takaa iltapäivisin tai viikonloppuisin. Arki kuluu opiskelujen parissa Invalidiliiton Järvenpään Koulutuskeskus KOPA 12-linjalla. Takana on ensimmäinen lukukausi ja edessä vielä 2,5 vuotta opintoja.
”Samppa on oleellinen osa työporukkaamme ja olemme iloisia, että olemme saaneet hänet joukkoomme”, kertoo Kapusiinin omistaja Carita Modenius. ”Sami-Matiaksen lisäksi Kapusiinissa työskentelee kuusi työntekijää. Ihan alkuun Samppa tarvitsi jonkin verran toisen työntekijän tukea ja ohjausta työtehtävissä, mutta nykyään hommat sujuvat jo täysin itsenäisesti”, Carita lisää.
”Autan keittiössä, täytän vitriiniä, pyyhin pöytiä, vien roskia ja huolehdin siitä, että asiakkaat viihtyvät ja paikat pysyvät järjestyksessä. Tykkään kokata ja kokeilen mielelläni
uusia reseptejä sekä täällä Kapusiinissa että kotona”, Sami-Matias kertoo. Opiskelujen,
kokkauksen ja Kapusiinissa työskentelyn lisäksi, Samppa harrastaa musiikkia, tennistä, käy
kaverien kanssa konserteissa ja leffoissa ja rakastaa uutisia ja niiden tekemistä. Näillä
näkymin Samppa muuttaa vuonna 2015 Kalasatamaan, jonne vanhempien perustama
Savulaiset-yhdistys on rakennuttamassa Kipparintaloa 12 kehitysvammaiselle nuorelle.
”Palkkasin Sami-Matiaksen aikanaan siksi, että uskon erilaisten ihmisten rikastuttavan työyhteisöjä. Näiden vuosien aikana olen tutustunut iloiseen ja oma-aloitteeseen Samppaan ja hänen perheeseensä. Haluan omalta osaltani olla tukemassa ja
kannustamassa kehitysvammaisten toimintaa ja arkea. Annoin Sami-Matiakselle ja
hänen äidilleen Sirkalle mahdollisuuden etsiä Samppaa lähellä oleva taho, jolle tai
joille järjestäisimme varainkeruutapahtuman täällä Kapusiinissa. Pikkuvappu-tempauksella on tarkoitus kerätä varoja Kipparintalolle. Mukana on myös Sami-Matiaksen luokka Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksesta”, kertoo Carita Modenius.

Carita Modenius ja Sami-Matias Siiskonen

tuskeskuksen KOPA12-linja. Tempauksen aikana kahvila Kapusiinin kahvilatarjonta päivittyy julkkisten ja julkkiskokkien reseptien myötä. Mukaan ovat jo lupautuneet muun muassa Teresa Välimäki, Sami Hiltunen, Pipsa Hurmerinta, Antto Melasniemi sekä Piia Pasanen. Luvassa on vappuhenkistä ohjelmaa esiintyjinä muun muassa Tapio Liinoja, Helena Lindgren, Aleksi Sariola ja Puntti Valtonen. Myynnissä on simaa, munkkeja ja paljon muuta mukavaa pikkuvappuun
sopivaa ohjelmaa. Herkkuja voit nauttia paikan päällä tai viedä mennessäsi kotiin.
Pikkuvappu-tapahtumaan kahvila Kapusiinissa liittyvät tiedustelut:
info@doromediapalvelu.com, puh. 040 841 86 77 / Sirkka Siiskonen.

Pikkuvappu-tempaus järjestetään Kapusiinissa vappua edeltävänä viikonloppuna la-su 27.-28.4. Kahvila ja sen terassi on auki molempina päivinä klo 9-19.

Kahvila Kapusiini, Intiankatu 25
Teksti: Leena Tyynilä
Kuva: Jari Jetsonen

Tempauksessa työskentelevät Kapusiinin vakituisen henkilökunnan lisäksi Kipparintalon tulevat asukkaat vanhempineen sekä Invalidiliiton Järvenpään koulu-

Olen nyt ollut noin puoli vuotta Brysselissä. Joskus täytyy ottaa
kalenteri käteen ja tarkistaa, onko se oikeasti totta. Aika on mennyt niin ripeästi, että sitä on vaikea tajuta. Vuodenvaihteen jälkeen
aika on todella lentänyt siivillä. On ihanaa huomata, kuinka kevät
rientää nopeasti Brysselin kaduille ja ihmisten kasvoille.
Syksyllä oli paljon aikaa ajatella tulevaisuutta, ja punnita eri
opiskeluvaihtoehtoja. Olin jo pitkään miettinyt hakevani yliopistoon
keväällä 2013, mutten ajatellut muuttavani takaisin Suomeen kuin
vasta kesällä. Ensin ajattelin, että Suomessa toukokuussa olisi
vain tarkoitus käväistä pääsykokeissa, ja sitten palata au pairin
arkeen. Päätin kuitenkin, että on parasta jos tulen takaisin jo
aiemmin, sillä valmennuskurssi alkaa huhtikuussa. Pohdin asiaa
muutaman kuukauden, ja päätös vain vahvistui päivä päivältä
mielessäni. Asiasta kertominen vanhemmille oli rankkaa ja vaikeaa, mutta sen sanottuani oloni keveni todella paljon. Vanhemmat
kertoivat olleensa hieman pettyneitä valintaani, mutta ymmärsivät
tarpeeni ja olivat iloisia puolestani. Perheen isä sanoi, etten tullut
tänne vain hoitamaan lapsia ja oppimaan ranskaa, vaan myös
pohtimaan tulevaisuuttani.
Niin kuin varmasti monilla juuri lukionsa päättäneillä nuorilla,
minullakin oli ylioppilasjuhlien jälkeen epävarma olo tulevaisuudesta. Ajatukset kuitenkin selkeytyivät huomattavasti, kun lähdin
hetkeksi pois koti-Suomesta. Joskus ehkä täytyy lähteä kauemmas kotoa, jotta näkisi paremmin lähelleen.
Olen nauttinut yhä enemmän olostani täällä sen jälkeen kun kerroin vanhemmille lähdöstäni. Kun tiedän, että aikaa on enää vähän jäljellä, pystyn elämään paremmin hetkessä ja ottamaan kaiken ilon irti tästä kaupungista. Jätän hetkeksi jäähyväiset
Brysselille, konvehdeille ja salkkumiehille.

Aino Liinoja pähkinänkuoressa:
~ Brysselissä au pairina
~ Ylioppilastutkinto keväällä
2012.
~ Asunut Kumpulassa koko ikänsä.
~ Rakastaa kesäiltoja!

Aino Liinoja

Parturi-kampaamo

AMARILLO
Satu

Maarit, Mervi ja Pauliina

Väinö Auerin katu 3
p. 7572 117

Intiankatu 25, p. 050 555 7381
Auki arkisin 9–17, lauantaisin sopimuksesta.

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO
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Auki ma - pe 9 - 17, la 9 - 14, ke suljettu
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