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Pääkirjoitus
O n ko va ra a ?
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KUINKA monelle kävi niin kuin minulle? Juuri joulunalusruuhkaan ja -tunnelmiin tuli
kaupungilta kirje, jossa esiteltiin tulevia tontinvuokrien korotuksia. Siirsin kirjeen odottamaan sopivampaa aikaa, jota ilman tätä
Kumpostia ei olisi vieläkään tullut. Korotus on
tulossa kolmen vuoden päästä, mutta juuri
nyt on oikea aika paitsi perusteellisesti tutustua asiaan, myös vaikuttaa. Tulevista korotuksista päättää huhtikuussa valittava valtuusto.
Kumpostin pyynnöstä Salli Hakala on toiminut Kiinteistöviraston kirjeen ”esilukijana”
ja selvittänyt samalla, mitä yhtä perusteltuja
vaihtoehtoja kuin kirjeessä esitetyt on laskea
tuleva vuokrankorotus.

pungissa, jossa valtaosa taloista seisoo omalla
tontilla”.
Talouselämän mukaan kaupungin virkamiehet ovat keksineet ”ikiliikkujan”, jolla Helsingin jo valmiiksi ylikorkeat asuntojen hinnat
nousevat yhä lisää. Ikiliikkuja toimii näin: Kaupungin omien tonttien vuokra nousee pilviin
– yksityisten tonttien arvo nousee – kaupunki käyttää tonttivuokrien verrokkina kohonnutta maan hintaa – ja taas vuokrien entistä suuremmille korotuksille on perusteita.
Kenellä siis on varaa asua … Helsingissä?
Lukekaa Kumpostin juttu tonttivuokrista ja
tulkaa mukaan Tonttistarttiin 13.3. klo 18.30
Kylätilaan kuulemaan ja keskustelemaan lisää.

TONTTIVUOKRIEN korotus ei koske koko Kumpulaa ja Toukolaa, ja esimerkiksi Kumpulanmäen tonteilla vuokra-aika jatkuu vuoteen
2050, joillakin pidempäänkin. Välillisesti ylisuuret vuokrankorotukset kuitenkin vaikuttavat Helsingin yleiseen asuntojen hintatasoon. Tämä perusteltiin hyvin Talouselämän
15.2. julkaistussa kommenttikirjoituksessa,
joka on otsikoitu Helsingin virkamiehet keksivät, miten voi romuttaa asuntojen arvot.
Uhka rajuista korotuksista koskee vuokrakausien loppuessa kaikkia vuokratonteilla asuvia helsinkiläisiä, ja lehti arvioi, että
kiinteistöjen hoitokulut nousisivat tonttivuokran kasvaessa vähintään 44 prosenttia.
Kun vuokratontilla olevien asuntojen hoitokulut ovat tuplasti suuremmat kuin omistustonteilla sijaitsevien, niistä halutaan maksaa
vähemmän. Vuokratontilla olevien asuntojen
hinnat siis laskevat ja omistustontilla olevien
nousevat. Talouselämä epäileekin, että ”kaupungin uuden vuokramallin kehittäneet lakimiehet ja -naiset taitavat itse asua kantakau-

TAITTAJAMME Lasse Määttä muutti, jos ei
kauas, niin Kallioon asti kumminkin. Lämmin kiitos, Lasse kolmesta Kumposti-vuodesta! Tervetuloa Kumpostin taittajaksi Matilda
Gronow, joka seuraavalla sivulla esittelee itsensä ja kirjoitti ja valokuvasi tähän numeroon
myös jutun naapureistaan HOASin taloissa.
AIRI VILHUNEN
PÄ ÄT O I M I T TA J A

Muistathan maksaa Kumpula-seuran
jäsenmaksun 2017
12 euroa 4.4.2017 mennessä
tilille SAMPO FI46 8000 1100 1794 65.
Merkitse viitenumero 20174 ja kirjoita
osoitteesi kommenttikenttään.
Maksulomake on tämän Kumpostin
sisällä.

Kumpula-seuran
KEVÄTKOKOUS Kylätilassa
24.4.2017 klo 18
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kumpula-seuran johtokunta
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K u m p u l a s ta kat s o e n
K u m p u l a ss a u n o hta a y m p ä r ö i v ä n m a a i l m an - j a j os k u s hy v ä n i i n

OLEN aina viihtynyt synnyinseudullani, ja sikäli on
käynyt hyvin, että kauas ei ole koskaan tarvinnut lähteä. Lukiolaisena ihmettelin kavereita, jotka asuivat jo
tuolloin viidennessä, kuudennessa tai seitsemännessä kodissaan. Tuntuu melkoisen etuoikeutetulta, että
oman lapsuudenkotini tutut, siniset ovet ovat yhä minulle auki – ne samat, joista minut kannettiin sisään
Kätilöopistolta tullessa keväällä 1987. En koskaan kokenut kaipuuta ulkomaille, vaikka monet ystävät lähtivät vaihto-oppilaiksi. Pisimmillään opiskelin Karjaalla,
josta sieltäkin tulin aina viikonlopuiksi kotiin. Myös
opinahjoni Taideteollinen korkeakoulu sattui olemaan
melkein nurkan takana Arabiassa.
OPISKELUVUOSIENI alun vietin Kalliossa ja noina aikoina löysin vierelleni – kuinkas muutenkaan – Kumpulan pojan. Kävimme vuosien mittaan majailemassa
keskustan suunnalla ikimuistoisissa paikoissa, mutta
veri veti molempia takaisin kotikonnuille. Eräänä päivänä sain töihin puhelun, jossa puolisoni kertoi meidän saaneen HOASilta tarjouksen vapaasta asunnosta
Väinö Auerin kadulla. ”Otetaan se!”, huusin puhelimeen täyttä kurkkua näkemättä kämpästä edes kuvia.
Tarjousta ei tarvinnut harkita hetkeäkään, vaikka uusi
koti oli melkein kolmanneksen edellistä pienempi.
Täällä on melkein kaikki, mitä voi kaivata: ihana naapurusto, palvelut lähellä, luontoa ja rauhaa, mutta
nopea pääsy kaupungin rientoihin. Kuten Kumpostia
varten haastattelemani naapuri asian ilmaisi: Kumpulassa on best of both worlds – ei tarvitse valita kaupunkia tai maaseutua, vaan täällä saa molemmista
parhaat päältä. Keskusta vartin päässä, Viikin pellot
ihan vieressä, ja jos sattuu kaipuu kaukomaille, pääsee

lentokentällekin hujauksessa! Ennen kaikkea Kumpula
on koti; paikka, jonka arvoa ei voi mitata rahassa tai
asuinneliöissä.
YMPÄRÖIVÄ maailma on kenties muuttunut kolmessakymmenessä vuodessa, mutta Kumpula ei omasta näkökulmastani juuri ole. En ehkä enää voi ostaa Kumpukiskalta nallekarkkeja kymmenellä sentillä, mutta Ärrä
tuttuine myyjineen on täyttänyt onnistuneesti kioskin
paikan. Pizzeriasta leijuvat aina samat houkuttelevat
tuoksut ja samoja naapureita moikkaan kadulla edelleen. Tiedän, kuka asuu missäkin talossa; kyläjuhlia
puuhaavat samat perheet ainakin toisessa, ellei kolmannessakin polvessa, ja muualle muuttaneisiin Kumpulan entisiin lapsiin törmää hyvin todennäköisesti
kadulla tuona kevään parhaana päivänä.
PARASTA Kumpulassa onkin se, että täällä unohtaa
helposti muun muassa sen, että Trump on nykyään
muutakin kuin liero liikemies. Tämän unohduksen
saattelemana voi kesäaamuiselta uintiretkeltä palatessaan heilauttaa kättä pihoillaan kuopsuttaville
tutuille, käydä ostamassa Erjalta eväät ja heittäytyä
riippumattoon hyvän kirjan kanssa. Mitä muuta voi
kaivata?
M AT I L D A G R O N O W
K I R J O I T TA J A O N VA L O K U VA A J A J A K U M P O S T I N U U S I TA I T TA J A
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SYNTYESSÄNI Kumpulaan 30 vuotta sitten maailma oli
jossain määrin erilainen paikka kuin nykyään. Asuimme Neuvostoliiton naapurissa ja Berliinin muuri oli
vielä pystyssä. Kotitalouksissa ei ollut internetiä ja kavereille juteltiin lankapuhelimitse. Donald Trump oli
pelkkä bisneshai ja lauantaimakkarat maksettiin markoissa. Elämäni ensimmäiset parikymmentä vuotta
vietin Limingantiellä Kumpulan lintukodossa, joka oli
nousemassa laitapuolenkulkijoiden ja pimeän viinan
kauppaajien tyyssijasta taiteilijoiden ja lapsiperheiden
suosimaksi asuinalueeksi, omaksi pieneksi ja turvalliseksi saarekkeekseen. Täällä saarekkeessa oli hyvä
kasvaa (ehkä hieman liiankin hyvä, jos pullamössösukupolven edustajalta kysytään).

L y hyes t i K u m p u l a s ta
KAUPUNKIPYÖRIEN uudelleen käynnistynyt vuokraus
oli menestys, ja tänä keväänä pyöriä ja pyöräasemia tulee rutkasti lisää. Toukokuun alussa alkavalla kaudella
pyöriä on 1400 ja pyöräasemia 140. Kumpulan ja Toukolan alueelle pyöräasemia on tulossa Intiankadulle
(Väinö Auerin kadun risteymään), Sofianlehdonkadulle
Kätilöopiston nurkalle, Kumpulan siirtolapuutarhaan,
Arabian kauppakeskukseen, Arabianaukiolle, Kaironkadulle ja Verkatehtaanpuistoon. Pyöräasemien kartta on
osoitteessa hsl.fi/kaupunkipyorat.

sitä mieltä, ettei katujen hoito ole mennyt ainakaan
huonompaan suuntaan. Vertailuvuosia on vähän, ja
vuodet ovat olleet vähälumisia ja kelit vaihtelevia. Jalkakäytävät ovat edelleen jäisiä ja jalankulkijat käyttävät ajorataa kävelyyn, aitoon kumpulalaiseen tyyliin.
Koska Kumpulan katujen hoitoluokitus (III luokka) ei
ole muuttunut, ei isoa muutosta kunnossapidossa ole
odotettavissakaan. Katuluokitus taas ei muutu, ellei
asuinalueen sisälle tule joukkoliikennettä – ja sitähän
me emme halua.

INTIANKADUN pyörätie ei ole ollut samanlainen menestys. Kumposti kertoi viime syksynä pyörätien muutosten valmistuvan syyskuussa. Eivät valmistuneet,
koska ”talven takia kaistamerkintöjä ei pystytty maalaamaan”. Rakennusviraston projektinjohtaja Jarkko Karttunen lupaili nyt helmikuussa Kumpostille: ”Pyritään
hoitamaan homma nopeasti.” Odotamme jännittyneinä, miten pitkään syyskuussa alkanut talvi jatkuu Staran
kalenterissa.

KUMPULANMÄEN asukkaita ja koko Kumpulaa raivostuttavat Gadolininkadun rakennustyöt: muuttuva
maisema, tuhotut metsiköt ja rakennustöistä aiheutuva meteli. Pahimmillaan työt on aloitettu lauantaiaamuna klo 6.15. Ainakaan VVO:n taloissa asukkaille ei
ole tiedotettu etukäteen mitään naapurissa alkavista
ja asumista erittäin paljon haittaavista rakennustöistä.
Tämä kuuluu isännöitsijän velvollisuuksiin, ja isännöitsijän/VVO:n tai muun taloyhtiön kuuluu saada tieto
tulevista rakennustöistä rakentajayhtiöltä. Missä katkos tällä kertaa?

KATUJEN ja jalkakäytävien kunnossapito siirtyi kaupungille, ja tästä palvelusta keskikokoisen kumpulalaisen
omakotitontin haltijalta peritään arvonlisäveroineen
noin 80 euron vuosimaksu. Kumpostin pienen katugallupin perusteella vastaantulijat tuntuivat olevan

S i lta Ca fé
MARJAANA MARKKANEN

SYKSYLLÄ 2016 Kylätilassa alkoi kokoontua moninainen porukka eri maista ja kulttuureista lähtöisin olevia lapsia ja
aikuisia yhteisen tekemisen ja jutustelun merkeissä. Kyseessä on kulttuuriyhdistys Tambor Vivon kuukausittain järjestämä maksuton Silta Café – monikulttuurinen kohtaamispaikka, johon ovat tervetulleita ihan kaikki!
Tapaamiset alkavat joka kerta yhteisellä liikunnallisella ja musiikillisella
työpajalla (esim. capoeiraa, tanssia,
musiikkia ja laulua), ja sen jälkeen tutustutaan ja jutustellaan ruoan ja kahvittelun lomassa.
Viime syksynä Silta Cafén tunnelma
oli loistava ja tänä vuonna tapahtuma
jatkuu Kylätilassa neljänä lauantaina
(25.2., 25.3., 29.4., 13.5. klo 11 – 14).
Kaikki ovat erittäin tervetulleita mukaan, ja ilmoittautumiset voi lähettää
osoitteeseen info@tamborvivo.org.
Tapahtuman mahdollistaa Moniheli
ry, RAY ja Kumpula-Toukola kylätilayhdistys.

S I LTA C A F É N O H J A A J A B O M C A B E L O ( O I K . ) O N T U T T U M Y Ö S K Y L ÄT I L A N
C A P O E I R A - T U N T I E N V E TÄ J Ä N Ä , VA S E M M A L L A M A R J A A N A M A R K K A N E N .
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Tan u n ka u p p i a s p a r i s k u n n a s ta t u l i
viikkiläisiä
S E I J A RYÖ M Ä

ENSIN katosi Tanun kauppa, ja nyt ei kauppiaspariskuntaakaan ole nähty aikoihin. Moni kumpulalainen on
tätä talven mittaan ihmetellyt, olivathan Aino ja Hannu
Auranen kylän vakiokalustoa neljänkymmenen vuoden
ajan. Ainon kanssa asioitiin Tanun kassalla, Hannun näki
yleensä lihatiskin takana. Ja vielä eläkepäivien koitettua
Aurasiin törmäsi tämän tästä Kumpulan lenkkipoluilla.
VIIME VUOSIEN aikana Auraset tulivat huomaamaan,
ettei Kumpula ei ole hyvä asuinpaikka, jos liikkuminen on
hankalaa. Tanun yläpuolella olevasta asunnosta pääsi vielä melko hyvin alas, mutta portaita ylös kipuaminen alkoi
olla vaikeaa. Alakerran asuntoihinkin joutuu kiipeämään,
kun taloissa on korkeat sokkelit. Ja sitten vielä vintit ja
kellarit. Kesti kuitenkin pitkään, ennen kuin Aino ja Hannu alkoivat harkita muuttoa, niin vannoutuneita kumpulalaisia he olivat. Lopulta lapset rupesivat painostamaan
ja esittelemään palveluasumisen etuja. Kun Tanun talossa päätettiin syksyllä putkiremontin aloittamisesta, muuttopäätös oli lopulta helppo tehdä. Lokakuun lopussa Auraset muuttivat Viikissä sijaitsevaan palvelutaloon.
”Aikamoinen ruljanssi tämä on ollut”, huokaa Aino
tammikuussa, kun istumme uuden asunnon viihtyisässä
olohuoneessa. ”Kun neljäkymmentä vuotta asuttiin samassa talossa, tavaraa oli kertynyt uskomattomat mää-

rät. Suuresta osasta oli pakko luopua.”
NYT kuitenkin kaikki on kohdallaan. Entiset huonekalut
on saatu sopimaan, vain sohva jouduttiin uusimaan,
kun vanha oli liian iso. Uusi sohva on punainen ja sopii
täydellisesti taustaseinän ja seinällä riippuvan maalauksen väreihin. Maalaus on muotokuva Aurasten viidestä
lapsesta. Lasten, lastenlasten ja yhden lapsenlapsenlapsen kuvat ovat kunniapaikalla myös kirjahyllyssä. Vaikka
asunto on pienempi kuin entinen, siihen on saatu mahtumaan kaikki tarpeellinen. Erityinen ihanuus on suuri,
lasitettu parveke. Siitä aukeaa avara, puistomainen näkymä. Talon vieressä on lampi, jossa uiskentelee kymmeniä
sorsia. Niiden touhuja on parvekkeelta mukava seurata.
PALVELUTALOSSA on päivystys vuorokauden ympäri ja
joitakin terveyspalveluja. Oma bussi vie kerran päivässä
palvelujen äärelle Malmille. Talossa on myös ruokala ja
kahvio. Erilaisia tapahtumia ja illanviettoja järjestetään
usein. Eikä portaita tarvitse kiivetä, hissit kuljettavat.
”Vaikka Kumpulasta lähtö oli vaikeaa, nyt meitä ei saisi
takaisin millään”, todistavat Aino ja Hannu yhteen ääneen. Ihan kokonaan siteet entiseen kotikylään eivät ole
katkenneet. Aurasten Tarja-tytär asuu edelleen Tanun
talossa.

A I N O J A H A N N U A U R A N E N L Ä H E T TÄVÄT U U D E N K O T I N S A PA R V E K K E E LTA T E R V E I S I Ä K U M P U L A L A I S I L L E .
K U VA : M AT I L D A G R O N O W
K U M P O S T I

T E K ST I U L L A AG O P OV
K U VAT S A N T T U S Ä R K Ä S

4

2 0 1 6

HELSINGIN SANOMAT kertoi vuoden alussa eri kaupunginosien vaurastumisesta ja
taantumisesta. Silmiin pisti etenkin Kumpulan suhteellinen köyhtyminen. Miten
tämä selittyy? Onko eläköityminen Kumpulassa kiihtynyt ja väkeä yhä enemmän
työelämän ulkopuolella? Vaikuttaako opiskelija-asuntojen suuri ja kasvava määrä?
Vai olemmeko me – kirjava free lancereiden, taiteilijoiden, humanistien ja muiden
pätkätyöläisten joukko – jääneet totaalisesti Helsingin tulokehityksestä? Pohdin
asiaa Vesa Keskisen ja kaupungin tietokeskuksen tuottamien tilastojen valossa.
KOKO HELSINGIN, Espoon ja Vantaan yhteisessä
pienituloisuustilastossa Kumpula oli vuonna
2014 sijalla 6, heti Kannelmäen, Espoon Suvelan, Roihuvuoren, Pihlajiston ja Malminkartanon
jälkeen (Ruotsalainen 2016). Tilastojen valossa on siis totta, että olemme helsinkiläisittäin
pienituloisia.
Helsingin Sanomien jutussa (2.1.2017) tarkasteltiin Helsingin osa-alueiden kehitystä asukkaiden koulutuksen, tulotason ja työttömyyden
perusteella. Vertailuajanjaksoina olivat vuodet
2001-2003 ja 2014-2016. Kolmen tarkasteltavan
ominaisuuden perusteella Vallilan sijoittuminen
oli noussut 13 sijaa, Kumpulan laskenut 34 sijaa.
Miten tällaiset muutokset selittyvät?
UUDISRAKENTAMINEN ON yksi mahdollinen
selitys. Vallilan alueella on viime vuosina ollut
vilkasta työpaikka- ja asuntorakentamista. Vallilan Teollisuuskatua on jopa nimitelty Helsingin
Wall Streetiksi. Yksin Konepajan alue on tuonut
Vallilaan paljon uusia asukkaita, joiden tulotason on pakko olla korkea, koska asunnot Konepajan alueella ovat varsin hintavia. Kumpulassa
sen sijaan on viime vuosina rakennettu lähinnä
opiskelija-asuntoja ja muita vuokra-asuntoja,
poikkeuksena kovan rahan talo Huvikumpu
Kumpulanmäellä.
Ulkomaalaistaustaisten asukkaiden osuus
nähtiin HS:n jutussa yhtenä keskimääräistä tulotasoa alentavana seikkana. Pienituloisia kaupunginosia Helsingissä ovat myös Kallahti ja Itäkeskus, joskin ne tulevat pienituloisuuslistalla vasta
paljon Kumpulan jälkeen. Näissä kaupunginosissa pienituloisuus selittyy ulkomaalaistaustaisten
suurella osuudella. Kumpulassa asuu 460 hlöä,
jotka ovat vieraskielisiä eli muiden kuin suomen,
saamen tai ruotsin puhujia. Heidän osuutensa
on siis 12 % Kumpulan väestöstä. Tämä tuskin
selittää pienituloisuutta millään tavoin.
PIENITULOISUUS SELITTYY monessa kaupunginosassa opiskelijoiden suurella osuudella,
esimerkiksi Espoon Otaniemessä (asukkaiden
vertailukelpoinen mediaanitulo vuonna 2014 oli
14 530 e) ja Helsingin Viikissä (17 100 e), joissa
tulotaso on huomattavasti alle Helsingin keskiarvon. Kumpulassa nuorta väkeä (15-39-vuotiaita)
on 49,45 prosenttia koko väestöstä, enemmän
kuin esimerkiksi Pasilassa, mutta vähemmän
kuin Vanhankaupungin alueella. Opiskelijoiden

osuus tästä nuorten joukosta on 28,2 %. Vain Koskelassa opiskelijoiden osuus on suurempi (29,3
%), mikä selittyy opiskelija-asuntojen suurella
määrällä.
Lukuja tarkasteltaessa on muistettava, että
opintolainaa ei lasketa opiskelijan tuloksi.
Entä sitten eläkkeellä olevat? Onko heitä Kumpulassa erityisen paljon? Eläkeläisiä meillä on
Tietokeskuksen tiedon mukaan 363 henkilöä, mikä
on 9,5 % Kumpulan koko väestöstä (3838 henkilöä). Vanhankaupungin peruspiirissä yli 65-vuotiaiden osuus on alle 12,0 %. Enemmän eläkeläisiä
on esimerkiksi Oulunkylässä, Länsi-Pakilassa ja
Maunulassa (yli 20,0 %) (Lähde:
Helsingin väestö vuodenvaihteessa
2015/2016). Eläkeläiset eivät siis
selitä pienituloisuutta.
KUMPULAN TYÖTTÖMYYSASTE vuonna 2015 oli 12,7 %, kun
koko Helsingissä sama luku
oli 12,4. Olemme siis vain hienokseltaan työttömämpiä kuin
keskivertohelsinkiläinen.
Helsinkiläiset ovat keskimäärin
varsin koulutettua väkeä: korkea-asteen tutkinnon suorittaneita oli
vuonna 2016 kaiken kaikkiaan 39,2
% kaupungin väestöstä. Kumpulassa
korkea-asteen koulutuksen saaneita
on 33,9 % väestä. Keskiasteen tutkinto on 41,6 %:lla kumpulalaisista,
kun koko Helsingissä luku on 32,9
%. Koulutus ei kuitenkaan aina korreloi tulotason kanssa, kuten Kumpulan tapauksesta näkyy.
Ammattien jakauma on kaupungin tietokeskuksen tilastoista saatavissa ainoastaan peruspiireittäin.
Vanhankaupungin peruspiirissä
korostuu erityisasiantuntijoiden ja
asiantuntijoiden osuus; heitä on
enemmän kuin Helsingissä keskimäärin (Helsinki 46,76 %, Vanhankaupungin peruspiiri 51,78 %). Uusin ammattirakennetiedosto tosin
on vuodelta 2012, joten muutoksia
on voinut tapahtua. Viime vuosien
YT-neuvottelut ovat kohdelleet
kaltoin juuri erityisasiantuntijoita,
joita meillä on paljon.
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KUMPULAN JA TOUKOLAN sijoitus HS:n taulukossa osui vuonna 2016 välille 76.-100., samaan
sarjaan Itä-Pasilan ja Myllypuron kanssa, joiden
sijoitus oli mennyt ylöspäin aiempaan vertailukohtaan nähden.
Kaupunginosan ”kurjistuminen” on toki suhteellinen asia. Mutta kun tähän saumaan osuu
kaupungin kiinteistöviraston viesti tontinvuokrien korotuksista, jonka kaikki kumpulalaiset
tontinvuokraajat saivat mukavasti juuri joulun
alla, voikin kysyä, miten tontinvuokrien korotus
vaikuttaa kumpulalaisten sijoitukseen Helsingin
kaupunginosien joukossa? Onko meillä jatkossa
rahaa maksaa moninkertaisesti nykyistä korkeampia tontinvuokria?
Miten vaikuttaa Koskelan varikkoalueen
rakentaminen? Entä Gadolininkadun uudet
talot? Miten vaikuttaisi Kustaa Vaasan tien

bulevardisointi? Entä onko alhainen tulotaso hyvä vai
huono asia?
Kaupunginosien vertailu eri näkökulmista on mielenkiintoista. Aivan erinomainen asia on kuitenkin se,
että Kumpulassa asuu edelleen hyvin erilaisia ihmisiä: koulutustausta ja varallisuus vaihtelevat, sosioekonominen tilanne on mukavan kirjava. Monenkirjavuus on yksi kylämme valteista. Yksi asia on selvä:
äveriäisyys ei ole ekologista.
Lähteet
Ruotsalainen Pekka,
Tuloerot kasvaneet pääkaupunkiseudulla
Tiedot & trendit 5/2016. Tilastokeskus.
http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/173/
Helsingin Sanomat 2.1.2017.
Vauraus valtaa Vallilaa, Joonas Laitinen, Juhani Saarinen.

T I L A S T O T I E T O A K U M P U L A S TA
Vuodenvaihteessa 2015/2016 Kumpulassa asui 3838 hlöä
Vähentymää vuodenvaihteeseen 2005/2006 verrattuna - 103 hlöä
Eläkeikäisiä oli 363 hlöä eli 9,5 % koko väestöstä
Nuorta väkeä (15-39-vuotiaita) on 49,45 % koko väestöstä
Opiskelijoiden osuus tästä nuorten joukosta on 28,2 %
Muita kuin suomen, ruotsin ja saamen puhujia 470 hlöä eli 12 %
koko väestöstä
Kumpulan työttömyysaste vuonna 2015 oli 12,7 %
(koko Helsingissä 12,4 %)
Kumpulassa korkea-asteen koulutuksen saaneita on 33,9 % väestä
(koko Helsinki 39,2 %)
Keskiasteen tutkinto on 41,6 %:lla kumpulalaisista
(koko Helsingissä 32,9 %)
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HELSINGIN KAUPUNGIN Kiinteistövirasto lähetti joulukuussa (15.12.2016) kirjeen kaikille, joiden
tontinvuokrasopimukset päättyvät vuonna 20202021. Kumpulassa korotus koskee 139 tonttia ja
Toukolassa 100 tonttia, joilla on vanha omakotitalo,
paritalo, rivitalo tai kerrostalo. Kirje on vaikeaselkoinen, mutta niin on asiakin. Tässä jutussa yritän
hiukan yksinkertaistaa: kysymys on siitä, mikä on
vuokratontin käypä arvo ja kenelle kuuluu arvonnousu vanhoilla puutaloalueilla, joissa omistajan
vastuulla on myös ylläpitää suojelumääräyksiä.

Hyvä, että meitä suojelua puolustavia asuu Kumpulassa ja muissa Kanta-Helsingin kaupunginosissa paljon. Nyt on aika vaikuttaa, liittyä alueen omakotiyhdistykseen ja äänestää henkilöitä, jotka eivät halua mitata
asukkailta kaikkea markkinahintaisina pikavoittoina.
Asia ei ole edes asiantuntijoille yksinkertainen. Siksi
Kanta-Helsingin omakotiyhdistys tilasi jo hyvissä ajoin
Maanmittauslaitoksen johtavalta asiantuntijalta Risto
Peltolalta selvityksen, miten vuokratontin käypä arvo
lasketaan.

K U M P O S T I

Myös omakotiyhdistyksen hallituksessa istuu asiantuntevia jäseniä, kuten puheenjohtaja, DI Tuuli Kunnas,
joka on rakennustuotteiden asiantuntija Länsi-Käpylästä, sekä taloustieteen professori Hannu Vartiainen Taivaskalliosta. Omakotiyhdistyksen tavoitteena on turvata, että korotukset ovat kohtuullisia, kohtelevat yhdenvertaisesti vuokraoikeuden haltijoita myös suojelualueilla ja että niiden markkinahinta lasketaan totuudenmukaisena.
Helsingin kaupungin esittämä malli
KAUPUNGIN tonttiosaston lähettämän kirjeen mukaan tontinvuokramme laskettaisiin 2020 alkaen näin:
0,04 x kerrosalaneliöiden määrä x kerrosalaneliön arvo
Esimerkki 1: Omakotitalo Limingantiellä, 150 kerrosneliötä, vuokra olisi:
0.04 x 150 k-m2 x 710euroa/k-m2 = 4260 euroa vuodessa.
Esimerkki 2: Asuinkerrostalossa olevasta, 50m2 kaksiosta taloyhtiölle aiheutuva tontinvuokra on kaupungin kirjeen mukaan 0,04 x 50k-m2 x 520 e/k-m2 = 1040 euroa. Lisäksi yhtiöllä voi olla muita yhteisiä asuintiloiksi laskettavia tiloja, joista yhtiö maksaa laskukaavan mukaan tontinvuokraa.

Talotyyppi

Yksikköhinta

(esimerkki 150 kerrosneliötä, k-m2)

(Kaupungin arvio
kerrosalaneliön
arvoksi)
noin 520 euroa/k-m2

Kaupungin kirjeessä
tuottovaatimus (4%)
= vuokran suuruus

Tontin vuokran porrastus 10
vuodelle (1.v: 50 %; 2.v: 55%;
3.v: 60%;… 10.v 100%)

3120 euroa

1560e, 1716e, 1872e…3120e

noin 580 euroa/k-m2

3480 euroa

1740e, 1914e, 2088e,…3480e

noin 650 euroa/k-m2
Omakotitalotontit (AP): noin 710 euroa/k-m2

3900 euroa

1950e, 2145e, 2340e,…3900

4260 euroa

2130e, 2343e, 2556e, …
4260e

Asuinkerrostalotontit
(AK):
Rivitalotontit:
Paritalotontit (AP):

NÄILLÄ ARVOILLA tontinvuokrasi Kumpulassa nousee omakotitalosta riippuen 3500-8000 euroon vuodessa. Se tarkoittaa monelle pieni- ja keskituloiselle
1-3 kuukauden palkkaa. Minkä kuukauden menot
jätät väliin? Yhteensä korostus koskee Helsingissä
750 tonttia ja keskihinnoilla arvioituna kaupungin
kokonaistuotto vuodessa, jos sen ehdottamat korotukset toteutuisivat, olisi peräti 4,5 miljoonaa euroa!
Kerrosneliö k-m2 tarkoittaa kaikissa kerroksissa asumiskäyttöön määriteltyjä tiloja, myös matalassa kellarissa olevaa suihkutilaa, jos se on talon ainoa suihku.
Mistä sitten kerrosneliön arvo, esim. omakotitaloissa 710€ tulee? Se on kaupungin tonttiosaston kohtuullistama arvo alueen kerrosneliöille ja perustuu
konsulttiyritys Catellan tulkintaan alueen neliöiden
markkinahinnasta. Professori Hannu Vartiaisen mukaan asianmukainen ja kansalaisia yhdenvertaisesti
kohteleva neliön arvo alueellamme on noin 590€ (eli
vuokra 23,6€/k-m2/vuosi). Tämän lisäksi Vartiaisen
mielestä pitäisi neuvotella myös vuokratonteilla olevien puutaloalueiden kulttuuriarvojen suojelusta,
1
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mikä nostaa selvästi asumiskustannuksia. Suojelukaavan takia tontit ovat asiantuntijatermein ”loppuun jalostettuja”, eikä lisärakentaminen ole tulevaisuudessakaan mahdollista. Tämä pitäisi kohtuudella
ottaa huomioon tontinvuokraa alentavana tekijänä.
Tonttiosasto ilmoittaa kirjeessään kymmenen vuoden siirtymäkaudesta, jotta korotukset eivät heti kerralla aiheuttaisi markkinahäiriöitä. Kirjeen mukaisesti
ensimmäisenä vuonna korotettaisiin puolet eli 50%, toisena vuonna 55 %, kolmantena 60 % jne., kunnes kymmenen vuoden kuluttua maksettaisiin täyttä hintaa.
Helsingin kaupungin soveltama laskusääntö tontinvuokralle 0,04 eli 4 % tarkoittaa nimellistä tuottovaatimusta vuodessa. Tätä sovelletaan monissa kaupungeissa. Kaupungin laskennallinen malli ja tonteille
kaavailtu yksikköhinta voidaan Risto Peltolan ja Hannu
Vartiaisen mukaan hyvin kiistää. Vartiaisen mukaan
kaupunki on viime vuosina tosiasiallisesti käyttänyt laskutapaa, jossa todellisen käyvän arvon suhde
alueittain on vaihdellut 47-64 prosenttia tavoitteesta
eli käytännössä kaupungin todellinen tuottovaatimus

on noin 2% vuodessa. Tämä tarkoittaa, että kaupungin tonttiosaston kirjeessä ilmoittamat luvut voitaisiin
puolittaa.
Vaihtoehtoinen laskutapa kerrosneliöihin
TUULI KUNNAS toteaa omassa selvityksessään, että
Käpylän, Kumpulan, Koskelan ja Toukolan 1920- ja
30-luvuilla rakennetut pientalot ja puukerrostalot
ovat yksilöllisiä. Kaupungin arkistossa on lupakuvia rakennuksesta riippuen 1920-luvulta tähän päivään tai
ei ollenkaan. Kerrosalaan laskettavien neliöiden määrittely onkin tulkinnanvaraista, kun laskijoita on useita
eikä periaatteita pystytä kattavasti ja kirjallisesti esittämään etukäteen. Vuokralaisten on vaikea verrata
eri tonttien vuokraperusteita – läpinäkyvyys puuttuu.
Tontinvuokran sitominen ainoastaan lupakuvista
määritettyyn kerrosalaan johtaisi siihen, että tontinvuokra muodostuisi kalliimmaksi niille, jotka ovat hakeneet muutoksille rakennusluvat ja joiden lupakuvat
ovat ajantasaiset. Erot vuokralaisten välillä ovat useita
kymmeniä neliömetrejä. Kunnaksen mukaan rakentamista tehtäisiin ilman lupia, koska luvan hakeminen
vaikuttaisi nostavasti tontinvuokraan.
Tuuli Kunnaksen vaihtoehtoinen laskentamalli:
Otetaan käyttöön laskennallisen kerrosalan vaihtoehto
ja jokainen vuokralainen voi valita, onko tontin vuokraperuste 1) ajantasaisista lupakuvista saatavat kerrosneliöt vai 2) laskennallinen kerrosala. Laskennallista kerrosalaa määritettäessä kaupungin ei tarvitse
tehdä ”tupatarkastusta” jokaiseen taloon, vaan talon
ulkomitat saadaan riittävällä tarkkuudella ilmakuvista.
Helsingin kaupungilla on käytössään esim. 3D-mallit ja
myös tätä digitalisaation tuomaa mahdollisuutta voisi
Tuuli Kunnaksen mukaan hyödyntää. Laskennallinen
kerrosala määritetään seuraavasti: pohjapinta-ala x
korjauskerroin + kuistien/erkkerien pohjapinta-ala.
Korjauskerroin huomioi kerrosten lukumäärän (kasvattava), räystäiden vaikutuksen (vähentävä), matalan
tilan vaikutuksen (vähentävä) ja porrasaukon vaikutuksen (vähentävä). Kerrosten lukumäärä ja kuistien
luonne saadaan selville alueella tehtävästä rakennusten ulkopuolisesta katselmuksesta.
Korjauskertoimet (ehdotus):
1-kerroksiset rakennukset 0,85 (räystäiden vaikutus)
1,5-kerroksiset rakennukset 1,275 (räystäiden vaikutus, matalan tilan vaikutus)
2-kerroksiset rakennukset 1,65 (räystäiden vaikutus,
portaan aukko ylimmässä kerroksessa)
3-kerroksiset rakennukset 2,5 (räystäiden vaikutus,
portaan aukko ylimmässä kerroksessa)
Laskennallisen kerrosalan eduiksi Tuuli Kunnas listaa
kymmenen perustetta, miksi tontinvuokrat voitaisiin
laskea yksinkertaisella vaihtoehdolla. Edellä esitetty
malli olisi 1) vuokralaisia yhdenvertaisesti kohteleva,
2) läpinäkyvä, 3) ei tulkinnanvaraisuutta, 4) hallintokustannuksiltaan alhainen, 5) kaupungin tekemien lin-

jausten mukainen (kerrosneliöt, tavoitteet kaupungin
tiivistämisestä), 6) yksinkertainen, 7) riippumaton rakennuksen sisäpuolisista tilajärjestelyistä, 8) valitukset
minimoiva, 9) naapurustoriitoja estävä ja 10) kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden säilymistä tukeva.
Hannu Vartiaisen mukaan on oikeusturvakysymys,
että kaupunki selittää etukäteen kerrosalan laskentaperiaatteet. Tämä vaikuttaa välittömästi myyntiin tulevien
talojen hintoihin. ”Laskenta tulee olemaan huomattavan
työlästä ja se tulee perustumaan ilmeisen epäkuranttiin
tietoon”,
Vartiainen
huomauttaa.
Vartiaisen mielestä keskeisten periaatteiden tulisi
olla: 1) kansalaisten yhdenvertaisuus sekä prosessien
ennakoitavuus ja läpinäkyvyys, 2) alueita tulee kohdella samoin periaattein, 3) samaa aluetta tulee kohdella samojen periaatteiden mukaan yli ajan, 4) tonttien
arvonmäärittämisperiaatteet ja neliöiden määräytymisperiaatteet oltava avoimesti ja etukäteen tiedossa.
Oleellinen kysymys on siis, mikä on tontin yksikköhinta eli millä periaatteella kerros- tai pintaneliöt lasketaan? Siitä käydään varmasti vielä poliittista vääntöä.
Kuntavaalit – tontinvuokrat esiin!
KUNTAVAALIT lähestyvät. Tontinvuokrista päättää
9.4. valittava uusi kaupunginvaltuusto keväällä 2018.
Nyt on aika vaikuttaa ja kertoa poliitikoille, miten alueen
suojelu vaikuttaa tontinvuokran määräytymiseen.
On poliittinen valinta, lasketaanko tontinvuokrat täyteen markkinahintaan ja mitataan nykyisilta
ja tulevilta omistajilta mahdollisimman suuri tuottovaatimus ulos. Vaihtoehto ainakin joillakin kaupungin alueilla voisi olla selvästi alueen historiaa
kunnioittava laskentakaava ja siihen yhdistetty suojelukorvaus tontin yksikköhinnassa. Suojelusta aiheutuvat kulut maksaa käytännössä talon omistaja.
Kulttuurihistorian ja yhteisöllisyyden tuomat kerrostumat ovat tämän alueen vahvuudet. Esimerkiksi
perinteisten rakennusmateriaalien käyttö korjausrakentamisessa lisää huomattavasti asumiskustannuk-
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Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ry. Kohtuullisten
tontinvuokrien puolesta jo vuodesta 1927. Tule mukaan - joukossa on voimaa!

sia. Siksi suojelu on hyvä argumentti sen puolesta, että kaupunki ottaisi näillä alueilla huomioon
suojelusta aiheutuvat kustannukset asukkaille ja
omistajille. Muutoin on vaarassa myös alueen rakennushistoriallinen tuhoutuminen.

1. Liity Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen
jäseneksi:
http://kaupunginosat.net/kantahelsinki/120

Tiedätkö oman tonttisi käytetyt kerrosneliöt?
UUSI tontinvuokramme tulee perustumaan tontin
käytettyihin kerrosneliöihin. Koska alueemme on
vanha, rakennuslupakuvat eivät ole kaikilla ajantasaisia. Kaupungin ilmoituksen mukaan sen palkkaamat ulkopuoliset asiantuntijat käyvät parhaillaan läpi kaupungin arkistoista löytyviä lupakuvia ja
laskevat niistä käytettyjä kerrosneliöitä. Kaupunki
tulee ilmoittamaan laskemansa kerrosneliömäärän jokaiselle vuokralaiselleen tarkistusta varten.
Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan
kaupungille, mikäli laskennassa saatu kerrosneliömäärä ei vastaa todellisuutta. Kaupunki näet
varaa oikeuden periä väärien tietojen takia saamatta jäänyt maanvuokra taannehtivasti. Saattaa
olla, ettei vuokralaisella ole kykyä tai osaamista
arvioida kaupungilta saamansa laskentatuloksen
oikeellisuutta. Käytetyt kerrosneliömetrit voi laskettaa alan ammattilaisella.

2. Liity Facebook-ryhmään: Kanta-Helsingin
omakotiyhdistyksen jäsenet
3. Piirrätä ajantasaiset lupakuvat. Lähetä Omakotiyhdistyksen jäsenenä viesti yhdistyksen sihteerille (katjaik@gmail.com) tai puheenjohtajalle
(tuulikunnas@gmail.com) otsikolla: ”Rakennuslupakuvien ajantasaistaminen”.
4. Äänestä kuntavaaleissa ja vaikuta!
Tietoja tontinvuokrien uusimisesta kootaan
Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen sivuille:
http://kaupunginosat.net/kantahelsinki/
tontinvuokrien-uusiminen

Lähteet
Helsingin kaupunki, Kiinteistöviraston Tonttiosasto. Tiedote – Vuosina 2020-20121 päättyvät asuntotonttien maanvuokrasopimukset. 15.12.2016
Risto Peltola: Maan arvo Helsingissä: Kunnallistalouden näkökulma. Kansantaloudellinen aikakauskirja.
vsk. 110 - 3/2014.
Risto Peltola: Selvitys Kanta-Helsingin omakotitonttien vuokrasopimusten uusimiseen liittyvistä seikoista (KHKOY Luonnos 13.9.2016; ei julkinen asiakirja).
Hannu Vartiaisen esitys: Yhteenveto Risto Peltolan selvityksestä Kanta-Helsingin omakotitonttien
vuokrasopimusten uusiminen. 20.11.2016 Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen vuosikokouksessa.
Tuuli Kunnas (2016). Laskennallinen kerrosala. Vaihtoehto ajantasaisista rakennuslupakuvista määritettävälle kerrosalalle. Esitys Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen hallitukselle 7.12.2016.
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Herääkö taistelumieli uudestaan?
TEKSTI JORMA IKONEN
K U VAT J O R M A I K O S E N K O T I A L B U M I S TA

Kumpulan ja Toukolan olemassaolo oli uhattuna 1960-luvulla vuokrasopimusten päättymisen lähestyessä. Alueet piti rakentaa ”kivikyliksi”.
Viisivuotisen raivoisan taistelun tuloksena asemakaavoitusta ei muutettu
ja omakotiasukkaat saivat uudet sopimukset. Onko nyt edessä uusi
taistelu, kun vuokrasopimukset päättyvät 2020?
KUMPULA läheisine omakotialueineen rakennettiin
vuokratonteille pääsääntöisesti 20- ja 30-luvuilla ja
vuokraaminen liittyi läheisesti sosiaalilautakunnan
johtamaan yleishyödylliseen rakennustoimintaan.
Kyse oli asuntopulan pikaisesta helpottamisesta ja
se oli toteutettavissa halvimmin puurakentamisen
avulla. Ajatus oli, että rakennukset eivät tulisi kivirakennuksiin verrattuna kestämään kovin kauan ja että
aikanaan kivikaupunki vyöryisi omakotialueiden ylitse. Siksi vuokra-ajaksi määrättiin 50 vuotta.
Vuokra-alueet ja vuokralaisten asema oli pitkään
ollut Suomessa sosiaalinen ongelma. ”Laki eräiden
vuokra-alueiden lunastamisesta maalaiskunnissa”
astui voimaan 1958 ja se antoi toivoa tonttien lunastamisesta myös kaupunkialueilla. ”Laki vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa” astui
lopulta voimaan vuonna 1963, mutta suureksi pettymykseksi laki mahdollisti ainoastaan vuokrasopimusten jatkamisen 50 vuodella.
ALKUPERÄINEN NÄKEMYS Kumpulan ja Toukolan
omakotitalojen kohtalosta oli 60-luvulla käydä toteen, kun kesken vuokrasopimusneuvottelujen kaupunki ilmoitti keskeyttävänsä neuvottelut ja laativansa aluille uudet asemakaavat. Kaupunginhallituksen
ehdotuksessa vuonna 1969 todetaan:
Kumpulan ja Toukolan tonttitehokkuus on nykyisten
asemakaavojen mukaan keskimäärin 0,33. Kolme- ja
nelikerroksisella lamellitaloasutuksella voidaan nykyisten standardien mukaan saavuttaa nykyiseen verraten

nelinkertainen tehokkuus ja kahdeksan- tai yhdeksänkerroksisella rakennustavalla kuusinkertainen tehokkuus.
Teksti jatkuu yhtä kylmäävästi:
Mikäli asemakaavan muuttamispäätöstä ei tehdä ja siten
sallitaan uudisrakentaminen, jota on pidettävä jo ko. rakennusten iänkin takia välttämättömänä, ei rakentamista
kuitenkaan voitaisi suorittaa tarkoituksenmukaisesti voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Kumpulan ja Toukolan
sijainti hyvine kulkuyhteyksineen tekee näiden alueiden nykyistä huomattavasti tehokkaamman maankäytön perustelluksi. Tällaisen maankäytön tehostaminen on osoittautunut
muissakin taajamissa normaaliksi kehitykseksi.
Kaupungin ehdotuksesta selviää myös, kuinka Toukolan
alue suunniteltiin tiivistettäväksi ja liitettäväksi pitkän tähtäyksen asunto-ohjelmaan ja Kumpulan alue suunniteltiin
varattavaksi yleisiä laitoksia varten.
ASUKKAISSA HERÄSI raivoisa taistelumieli kotiensa pelastamiseksi ja merkittävänä toimijana asiassa oli jo vuonna
1927 perustettu Kumpulan, Toukolan, Käpylän ja Taivaskallion alueilla edelleenkin toimiva Kanta-Helsingin omakotiyhdistys. Vaikka kaupunkeja koskeva järjestelylaki vailla
lunastamismahdollisuutta oli vuokralaisille aluksi suuri pettymys, se koitui lopulta Kumpulan ja Toukolan pelastukseksi
kaupungin kompuroidessa lain pykälissä. Lopulta vuokrasopimuksia jatkettiin 50 vuodella 1.1.1970 alkaen.
Alueiden arvostus alkoi vuokrasopimusten uusimisen
jälkeen nousta ja niiden kulttuurihistoriallinen arvo ymmär-
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rettiin laajemminkin. Nyt 100 vuoden ikää lähestyvien talojemme säilyminen on varmistettu suojelukaavalla.
ENNEN 30-LUVUN puoliväliä tehdyissä sopimuksissa
oli kultaehto, joka mahdollisti vuokran tarkastamisen puolin ja toisin, jos markan arvossa tapahtuisi
vähintään 20 prosentin muutos suuntaan tai toiseen.
1950-luvun alussa rahan arvo aleni ja kaupunki ryhtyi
tarkastamaan tonttivuokrien tasoa. Laskelmien mukaan kultaehdon soveltaminen olisi merkinnyt vuoden 1952 vuokriin noin kymmenkertaista korotusta
1939 vuokriin verrattuna. Vuokrat alistettiin sosiaaliministeriön tarkastettavaksi ja lopulta ne nousivat
7,2-kertaisiksi.
Keväällä 1953 kaupunki päätti muuttaa ennen
30-luvun puoliväliä tehdyt kultaklausuuliehtoiset
sopimukset indeksiehtoisiksi, mikä merkitsi jälleen
suuria korotuksia tontinvuokriin. ”16 rohkeaa vuokramiestä” kieltäytyi allekirjoittamasta sopimusta. He
vaativat kaupunkia pysymään kultaehdossa tai kotimaisen kultakannan puuttuessa ottamaan uudeksi
laskuperusteeksi USA:n dollarin.

K U M P U L A N I DY L L I Ä 1 96 0 - L U V U L L A .

16 vuokraajan aloittamalla taistelulla kaupungilta perittiin takaisin liikaa maksettuja vuokria 172 silloista miljoonaa markkaa. Yhdistys vetosi palautuksen saaneisiin
vuokralaisiin, jotta nämä luovuttaisivat osan palautuksesta Käpylään suunnitellun nuorisotalon rahoittamiseksi.
Osa näin menettelikin, mutta nuorisotalohanke jäi toteutumatta ja varat jäivät yhdistyksen tilille. Nämä palautukset muodostivat pääoman, jonka tuotot mahdollistavat
Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen aktiivisen toiminnan
käynnissä olevissa tontinvuokrasopimusten uusintaneuvotteluissa.

OMAKOTIYHDISTYS PALKKASI lakimiehen tutkimaan
kaupungin menettelyn laillisuuden ja keräsi siihen
varat jäseniltä. Asia meni oikeuteen ja 16 vuokramiestä vaati kaupungilta takaisin vuosina 1952-56
liikaa perittyjä vuokria ja esittämänsä vuokran vahvistamista. Yhdistys hävisi juttunsa käräjillä, mutta
hovioikeudessa se voitettiin. Hovioikeus totesi, että
vuokra on määrättävä kanteessa esitetyllä tavalla ja
että kaupungin on maksettava takaisin välillä 1952
- 1956 liikaa perimiään vuokria korotettuna kuuden
prosentin korolla.
Kaupungin sovelsi päätöstä vain 1933 jälkeen tehtyihin 305 vuokrasopimukseen, joissa vuokra aleni yli
kolmanneksella, ja 120 ennen vuotta -33 sopimuksen
tehnyttä vuokralaista jäi muita epäedullisempaan
asemaan. Tähän yritettiin vaikuttaa, mutta lukuisat
valitukset eivät tuottaneet tulosta.

TONTINVUOKRAT OVAT nyt nousemassa tasolle, mistä on
uhka jopa monen perheen asumisen jatkumiselle omakotialueillamme. Löytyykö meistä omakoti- ja pientaloasukkaista jälleen sellainen yhteinen tahto ja voima, jolla
edellisten sukupolvien tapaan käymme organisoidusti
yhteisvoimin vaatimaan kaupungin meille yksipuolisesti
esittämien vuokrankorotusten kohtuullistamista?

Kumpulan, Toukolan, Koskelan ja Käpylän alueen asukas!
Sait tonttivuokrien korotusta koskevan kaupungin kirjeen. Menikö ohi?
Älä huoli – et ole yksin.
Tule kuulemaan asukas-asiantuntijoiden mietteitä ja osallistumaan tonttivuokrien korotusten kohtuullisuuden puolesta -kampanjastarttiin.
Asukkaat tekevät Helsingin, joten tavataan porukalla, ja ota naapurikin
mukaan!
Tonttistartti 13.3.2017 klo 18.30- 20
Kumpulan Kylätilassa, Intiankatu 31
Tervetuloa!
Kanta- Helsingin Omakotiyhdistys ry
Kumpula-seura ry
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Kansainvälisyyttä ja kotoisuutta
HOASilla
T E K S T I J A K U VAT M AT I L D A G R O N O W

HELSINGIN seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS omistaa Intiankadun ja Väinö
Auerin kadun risteyksessä sijaitsevat
pastellinväriset pienkerrostalot. Vuonna 1989 valmistuneet, kumpulalaisten
Anna Brunowin ja Jussi Maunulan suunnittelemissa rakennuksissa asuu opiskelijoita yksiöissä, kaksioissa, perheasunnoissa ja soluissa. Sekä Väinö Auerin katu
1:n että 3:n pihoilla on päiväkodit, jotka
tuovat väriä opiskelijaelämän keskelle.
Asukastoimikunta on aktiivinen ja
järjestää esimerkiksi kansainvälisiä
ruokailtoja, pikkujouluja ja muita juhlia
sekä pihatalkoita. Naapureita voi tavata myös kuntosalilla, lenkkisaunassa
ja tietysti ohimennen pesutuvassakin.
Korttelin yhteisessä Facebook-ryhmässä
jutellaan taloyhtiön asioista, tarjotaan
turhaksi jäänyttä tavaraa halukkaille tai
kysellään vaikkapa työkaluja lainaan.

Pekka Löhönen, 26
Kaksio: kaksi huonetta ja keittokomero
PEKKA Löhönen opiskelee parhaillaan musiikkipedagogiksi Metropolian
ammattikorkeakoulussa. Varkaudesta kotoisin oleva Pekka ja hänen avopuolisonsa Ansku ovat asuneet Kumpulassa syksystä 2013. Jyväskylässäkin
asunut Pekka pitää Kumpulaa hyvänä siirtymäpaikkana pieneltä paikkakunnalta isompaan. Opiskelija-asumisen ainoa huono puoli on Pekan mukaan
ajoittainen melu yöaikaan, mutta plussat nousevat kuitenkin tämän pienen
haitan yli: asukaskunnan virkeys ja nuorekkuus on mieluisaa, ja asunto on
edullinen ja hyvällä sijainnilla. Hän kehuu Kumpulan kylätunnelmaa ja sitä,
että kaikki mitä isolta kaupungilta kaipaa on kuitenkin hyvien kulkuyhteyksien päässä – Kumpula sisältää Pekan sanoin ”best of both worlds”, parhaat
palat molemmista.

”Kumpula on best of both worlds”

NÄMÄ talot olivat Kumpulan lapsille outo
paikka omassa lapsuudessani. Tiedettiin,
että tänne ei esimerkiksi kannattanut tulla virpomaan, koska silloin harvoin, kun
joku avasi oven palmusunnuntaina ennen puoltapäivää, vastaanotto oli todennäköisesti nuukahtanut ja palkaksi sai hyvällä lykyllä appelsiinin. Olen sittemmin
päätynyt oven toiselle puolelle ja harmittelen sitä, että vanha maine näkyy yhä
elävän nykyisten Kumpulan lapsien keskuudessa – virpojat kiertävät nämä talot
kaukaa, joten karkit täytyy syödä itse!
Taloissa asuu kuitenkin ihan samanlaista porukkaa kuin muuallakin. Välillä
joku soittaa kitaraa liian myöhään, toinen
taas herää aamuvarhaisella smoothieta soseuttamaan; pääosin on kuitenkin
hiljaista ja sopuisaa. Mitä mieltä asukkaat itse ovat? Tapasin kolme naapuriani
ja kyselin heidän tuntemuksiaan opiskelijaelämästä Kumpulassa. Vaikka täällä
asutaan usein suhteellisen lyhyt aika, voi
Kumpulassa kuitenkin helposti tuntea
olonsa kotoisaksi.
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Péter Ivanics, 24
Soluasunto: neljä huonetta, keittokomero ja oleskelutila
PÉTER Ivanics on muuttanut Suomeen Székesfehérvárista, Unkarin entisestä pääkaupungista. Kumpulassa Péter
on asunut kesäkuusta 2016 soluasunnossa kahden suomalaisen ja yhden suomenruotsalaisen pojan kanssa.
Hän opiskelee tietojenkäsittelytieteiden maisteriopintoja Helsingin yliopistolla, ja kampus sattuu mukavasti olemaan Kumpulanmäellä. Tästä Péter on ymmärrettävästi iloinen – luennoille voi kipaista minuuteissa sen sijaan,
että koulumatka veisi päivässä tunnin tai enemmänkin.
Péter kuuluu HOASin Väinö Auerin kadun talojen
asukastoimikuntaan, mikä on hänen kokemuksensa mukaan
hyvä väylä tutustua naapureihin ja olla mukana taloyhtiön
tapahtumissa. Jos omat kämppäkaverit sattuvat olemaan
hiljaista sorttia, saa naapuruston yhteisestä toiminnasta
täytettä sosiaaliseen elämään. Péter on kiitollinen toimikunnan yhteisöllisyydestä: saatavilla on aina apua, ja HOASin
asukastilat ovat hänen mielestään mahtavat, tarjolla on kaikki tarvittava. Urheilullisena miehenä Péter käyttää ahkerasti
Kumpulan liikuntakeskusta, lenkkeilee pikkumetsissä ja
iloitsee myös maauimalan olemassaolosta. Paras asia
Kumpulassa on Péterin mielestä kotoisuuden lisäksi sijainti:
keskustaan pääsee vartissa ja lentokenttäkin on helposti saavutettavissa, mikä ei ole mikään itsestäänselvyys!

”Täällä on kaikki, mitä tarvitsen”

Peeter-Erik Kiis, 27
Perheasunto: kolme huonetta ja keittiö
TALLINNASTA kotoisin oleva Peeter-Erik Kiis on asunut
Kumpulassa kiinalaissyntyisen vaimonsa Lulun kanssa
runsaat kaksi vuotta. Tytär Annabel on 2,5-vuotias ja
maaliskuussa pariskunnalle syntyy toinen lapsi. Siihen
mennessä he kuitenkin ovat jo muuttaneet Puistolaan,
sillä HOASilta täytyy muuttaa pois valmistumisen jälkeen,
ja nyt, Peeter-Erikin saatua paperit käteensä Metropolian
International Business -linjalta, perheen vanhemmat ovat
kumpikin saattaneet opintonsa päätökseen. Ei kuitenkaan
vie kauaa, kun perhe pääsee takaisin näille seuduille: jo
kuukauden päässä odottaa uusi koti Arabiassa. Tulevalta
naapurustolta Kiisit odottavat samoja hyviä puolia, joihin
he ovat Kumpulassa tykästyneet: turvallisuutta ja rauhaa.
Perhe on viihtynyt hyvin Kumpulassa, jota he kuvailevat lapsiystävälliseksi – harmi vain, että naapureista tutuimmaksi tullut perhe on muuttanut pois eivätkä Kiisit
juuri tunne muita talonsa asukkaita. Peeter-Erik kannustaakin ottamaan selvää, kuka seinän takana asuu ja osallistumaan naapuruston yhteisiin aktiviteetteihin. Siten
kenties osaisi paremmin ottaa toiset huomioon – opiskelijoitakin on monenlaisissa elämäntilanteissa, ja juhlivan
yksineläjän naapurissa voi asua lapsiperhe. Konflikteilta
voisi siis Peeter-Erikin mielestä välttyä parhaiten tutustumalla toisiinsa. Kumpulan puistomaisuus on ulkoilevan
perheen mieleen – Peeter-Erik kertookin kaupunginosan
parhaaksi puoleksi pikkukadut, joille on mukava tehdä
kävelyretkiä.
1
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”Tämä on taideteollista työtä”, kumpulalainen äänisuunnittelija
Kyösti Väntänen määrittelee työnsä. ”Kenttätyö on fyysistä hommaa,
suurimmaksi osaksi roudaamista. Jälkikäsittelyssä sitten ideoidaan,
mietitään ja kokeillaan. Unelma-ammatti, varsinkin jos voisi tehdä
kesät ulkona ja talvet sisällä.”

Ä Ä N E E N A J AT E LT U A
K y ö s t i V ä n t ä n e n h e r ä tt ä ä k u v a t e l o o n
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TEKSTI AIRI VILHUNEN
K U VAT S A N T T U S Ä R K Ä S

KUMPULALAISET tuntevat Kyösti
Väntäsen Kössinä, OSB-iltojen kitaristina ja laulajana sekä Kyläjuhlien
tekniikasta ja äänestä vastaavana,
korvaamattomana vapaaehtoisena.
Itse Kössi sanoo, että on epäreilua
oikeita muusikoita kohtaan, jos häntä pidetään muusikkona. ”Minähän
olen vain harrastaja. Sitä paitsi suurin
osa äänisuunnittelijoista ja äänittäjistä soittaa, kyllä sillä jokin yhteys on.”
Tässä jutussa keskitytäänkin Kössin
varsinaiseen työhön pitkien elokuvien ja tv-sarjojen äänisuunnittelijana,
ja haastattelu tehdään työhuoneella, kahden huoneen äänitystudiossa.
Kössi availee toisen huoneen nurkassa olevan matalan korokkeen
kansiluukkuja, ja alta paljastuu hiekkaa, soraa, betonilaattaa, asfalttia ja
erilaisia pussukoita, joista yhdessä
taitaa olla perunajauhoa, kaikki äänisuunnittelijan työssä tärkeitä tarvikkeita. Yhdessä lokerossa on myös
halkaistu kookospähkinä. Sen puolikkaita soran päällä liikuttamalla syntyy
aidolta kuulostava hevosen kavion
kopse. Kun sitten katsomme valmiista työstä kohtauksen, jossa lämminveriset askeltavat kanveesissa, en
osaa mistään epäillä, että hevosten
kavioiden sijaan naapurihuoneessa ovat kopsuneet kookospähkinät.
Mutta ennen kuin on tultu kookospähkinöihin eli äänen jälkikäsittelyyn, kuvauksissa on tallennettu dialogi. Kaikki muu elokuvan ja tv-sarjan
ääni syntyy vasta jälkikäteen. Tämä
talvi Kössiltä on kulunut Rike Jokelan
12-osaisen tv-sarjan kuvauksissa ja
12-tuntisissa työpäivissä, joihin matkat lisäävät vielä pari tuntia lisää. ”Mä
tykkäään kuvauksista. Jos istuisi pelkästään täällä työhuoneella, en naut-

tisi tästä työstä niin paljon. Kuvauksissa
näkee ihmisiä ja se on vastapainoa jälkityölle, joka on aika yksinäistä”, Kössi
kuvailee. ”Parasta on aina jos pääsee
kesäksi kuvauksiin ja saa olla ulkona, ja
talvet sitten viettää täällä työhuoneella. Nyt menee just toisinpäin”, Kössi
nauraa.
”Ääni on alitajuista, ei niin läpinäkyvää
kuin kuva”
ÄÄNISUUNNITTELIJAKIN lukee tietysti
ensimmäiseksi tulevan sarjan tai pitkän
elokuvan käsikirjoituksen. Vaikka Kössi
korostaakin käsikirjoituksen merkitystä ja haluaisi, että niihin Suomessakin
panostettaisiin nykyistä enemmän, varsinainen äänen suunnittelutyö alkaa
myöhemmin. ”Kun mä näen ensimmäisen työkopion, niin siitä vasta alan
kehitellä ideoita.” Kyösti havainnollistaa
kohtauksella, jossa nuori nainen ja mies
kävelevät Vuosaaren sillalla, metro
ajaa ohi. ”Käsikirjoituksessa saattaa
lukea, että metro menee ohi, mutta
tuskin edes sitä. Ehkei koko kohtausta
ole käsikirjoituksessa. Kuvatussa kohtauksessa on pilvinen ilma, synkän näköistä, kohtaukseen sävelletty musiikki
on surullista, ja ne kaikki vaikuttavat
lopputulokseen ja tarvittaviin ääniin.”
”Musta on makeeta, että äänessä
pystyt vaikuttamaan ihmisiin keinoilla,
joita he eivät välttämättä tiedosta, tuntevat vain fiiliksen. Kuvan keinot tiedostetaan paremmin, koska ihmiset ovat
niin tottuneita lukemaan visuaalisia ärsykkeitä. Jos kuvassa on metsä, ja teet
sinne hienon linnun äänen tai pienen
huminan, niin katsoja ajattelee, että
se on kaunis metsä. Kuvan tunnelman
voi sitten muuttaa toisenlaisilla äänillä.
”Jännittävintä on kun laitat kaksi ääntä
päällekkäin, ja kokeilet, mitä siitä tuli.”
”Vaikein äänisuunnittelutehtävä
on se, jossa kaksi ihmistä istuu pöydän ääressä ja keskustelee. Miten
siitä luodaan oikea mielikuva, ja miten kohtaukseen saadaan jännitettä.” Vain 5 % ihmisistä määritellään
1
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auditiivisiksi, ja tähän vähemmistöön lukeutuu Kössikin. ”Kuuntelen
aina, miltä jossakin kuulostaa. Kun
aloimme käydä Italiassa, se oli mulle aluksi mahdotonta, koska siellä oli
niin paljon meteliä. Musiikkia tulee
kahdesta eri lähteestä, ihmiset puhuvat äänekkäästi, liikenteessä tööttäillään. Nyt siihenkin on tottunut.”
Myrskyn jälkeen, josta Kössi näyttää esimerkkejä, on Kaarina Hazardin
käsikirjoittama ja Leea Klemolan ohjaama tv-sarja. Se kuvattiin vuoden
2015 syksyllä ja äänen jälkityöt valmistuivat viime kesänä. Tänä vuonna
tv-esityksensä saava kolmiosainen
sarja on palannut Kössin työlistalle
taas, kun sarjan trailereita eli mainoksia valmistetaan. Normaali tilanne on,
että äänisuunnittelijalla on useampia
töitä päällekkäin. Vaikka Kössi onkin
vähentänyt työmäärää takavuosien
mielettömistä urakoista, yhä päivät
voivat kulua kuvauksissa ja illat jälkitöissä.
”Vieläkin tulee hyvä fiilis kun näitä
näkee”
TÄRKEIMMIKSI töikseen Kössi luettelee Olli Saarelan ohjaaman Bad Luck
Love -elokuvan ja Minna Virtasen kehittämän Kylmäverisesti sinun -tv-sarjan. ”Bad Luck Love oli eka leffa, jossa
löysin oman tavan tehdä.” Elokuva
sai ensi-iltansa vuonna 2000 ja siitä
Kyösti sai ensimmäisen Jussi-palkintonsa. ”Kylmäverisesti sinun -sarjaa
tehdessä opin oikeastaan tekemään
tv-juttuja. Tahti oli tiukka, minulle
jakso tuli aina viikkoa ennen kuin se
piti luovuttaa tv-yhtiölle. Ihan kädestä suuhun elettiin. Tein 15-tuntista
päivää ja usein myös viikonloput.”
”Myös Petri Kotwican Koti-ikävä
oli tärkeä, pienen budjetin elokuva,
ja Lauri Törhösen Raja. Se oli iso tuotanto, ja sain siitä Jussi-palkinnon.
Hauska on ollut nähdä, että niistä
töistä, jotka itse on ottanut tosi tosissaan, muutkin ovat tykänneet”, Kössi
toteaa palkintoihin viitaten. ”Ja niin
hyvähän sitä on kuin viimeisin työ.”
Ohjaajan kanssa elokuva tai sarja käydään leikkauksen jälkeen läpi,
puhutaan tunnelmat ja jutun luonne, mutta sen jälkeen Kössi tekee
varsinaisen työn mielellään hyvin
itsenäisesti. ”Teen aika valmiiksi ja
sitten katsotaan yhdessä ohjaajan

kanssa ja tehdään muutosehdotuksia.”
Jälkiäänityksissä näyttelijöiden kanssa Kössi haluaa, että ohjaaja on mukana. Joskus
kuitenkin käy toisin. Rölli ja metsänhenki
-elokuvan ohjaajalla Olli Saarelalla oli kiireitä eikä hän ehtinyt jälkiäänitykseen.
”Kalle Holmberg tuli tuohon”, Kössi viittaa
äänistudion toiseen huoneeseen. ”Sanoin
Kallelle, että anteeksi, minusta tuntuu ihan
typerältä ruveta ohjaamaan sinua”, Kössi
muistelee. ”Taiteilijaprofessori sentään.”
”En ole ostanut ikinä oikeasti mitään niin
järkevää”
LAPSINÄYTTELIJÄNÄ tunnettu Kössi haki
yhden kerran Teatterikorkeakouluun, ainoa kerta, kun hän on ajatellut muuta
ammattia kuin äänisuunnittelijan. Isoveli
oli jo alalla, ja Kössikin meni mukaan vel" M I K S A A M I N E N O N H I E N O I N VA I H E " , K Ö S S I S A N O O J A V E R TA A S I TÄ
jen firmaan suoraan lukiosta. ”Meillä oli
S Ä H K Ö J U N A - R ATA A N . " R ATA K A S AT T U J A VA U N U T K O H D I L L A A N J A V O I
ihan järjettömästi velkaa. Armeijastakin
R U V E TA L E I K K I M Ä Ä N . "
piti saada lykkäystä, koska piti tehdä töitä
ja maksaa velkoja. Broidi lähti vielä Taideteolliseen opiskelemaan, ja jäin yksin maksamaan velkoja. omakotitalosta. Ymmärrettävästi lähipiiri kauhisteli kallista
hankintaa, joka kuitenkin mahdollisti siirtymisen myös ääSe oli aika rajua.”
nen jälkitöitä tekemään.
Kössiä Taideteollinen ei kiinnostanut sen jälkeen, kun
hän oli siviilipalveluksessa nähnyt, miten vähän ope- ”Ville äänittää ja mä voin kävellä”
tusta ja resursseja korkeakoululla vielä 80- ja 90-luvun taitteessa oli. Nyt Kössi opettaa itse, Tampereella TYÖKUMPPANINA Kössillä on kuvauksissa aina kaksi
ja Helsingissä Metropoliassa, iloitsee oppilastöiden ää- puomimiestä ja jälkityövaiheessa assistentteja. Yksi asnityön korkeasta tasosta, mutta murehtii niiden opis- sistenteista on oma poika Ville, jonka kanssa Kössi on
kelijoiden tilannetta, jotka eivät saa kunnon opetusta. tehnyt pariin pitkään elokuvaan ja tv-sarjaan synkroniAlkuun Kössi toimi musiikkituotannoissa äänittäjänä, tehosteet eli foleyt, askeleet, vaatteiden kahinat, avainmutta työt loppuivat 90-luvun lamaan. Tilalle tulivat elo- ten kilinät ja muut ihmisten aiheuttamat äänet. Kössille
kuvatuotannot, ensin veljen äänileikkausassistenttina ja on jäänyt työnjaossa äänien tuottaminen mm. niiden
sitten kenttä-äänittäjänä kuvauksissa. ”Elettiin vielä ana- studiohuoneen laatikoista löytyvien materiaalien avullogista aikaa ja elokuvia leikattiin raita kerrallaan. Ikinä ei la. ”Villen kanssa on hauska tehdä, se on ihan hyvä työskuullut kokonaisuutta. Se oli hirveetä leikkaa-liimaa-as- sään”, isä-Väntänen kehuu Heltecissä elokuvaääntä
kartele-hommaa. Siksi en halunnut tehdä jälkitöitä. ” opiskelevaa esikoistaan. Myös Valtteri aikoo alalle ja pyrDigitaalisuus muutti suhtautumisen. Ensimmäisten jou- kii Pop & Jazz Konservatorioon musiikkituottajalinjalle.
Tammikuussa 50-vuotisiaan juhlinut Kössi on ehtinyt
kossa Suomessa Kössi osti digitaalisen työaseman, hinnaltehdä
paljon. ”Töitä on ollut tosi paljon, ja on yhä, mikä
la jolla siihen aikaan olisi saanut puolet kohtuuhintaisesta
on hienoa, sillä 50 tuntuu olevan elokuva-alalla sellainen
raja, jolloin ihmiset väsyvät tai niille ei enää tule keikkaa.
Ikärasismi on aika kova leffamaailmassa.” Kössi vertaa tätä
Yhdysvaltojen tilanteeseen, missä ohjaajista ja kuvaajista
monet ovat 70-vuotiaita, eikä kukaan sano heitä vanhoiksi.
”Musta olis hienoa, jos pystyisi tekemään tätä työtä vielä
15 tai 20 vuotta. Jos 70-vuotiaaksi pystyisi tekemään, niin
uskoisin, että olisin oppinut aika paljon.”

T I E T O K O N E E N K U VA R U U D U LTA N Ä K Y VÄT Ä Ä N E N M O N E T
KERROKSET.
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K U VA : S I R PA PÄ Ä K KÖ N E N

Oopperalaulajalle Kumpula on
henkinen koti
S I R PA PÄ Ä K KÖ N E N

J e n i Pa c k a l e n m u u tt i O r a n s s i n t a l o i h i n 1 9 9 9 j a o n
s i i t ä a s t i v i i h t y n y t K u m p u l a s s a j a To u k o l a s s a .
OOPPERALAULAJA Jeni Packalenille Kumpula on
kuin maailmannapa. Tänne on aina hyvä palata, kun
reissaa maailmalle tai työt painavat päälle. Kumpula
rauhoittaa. Kumpulassa on henkinen koti. ”Olkapäät
laskeutuvat aina, kun palaan Kumpulaan. Täällä voi
olla oma itsensä, kun töissä joutuu asettumaan monenlaisiin rooleihin.”
Jeni vietti lapsuutensa puu-Vallillassa. Kumpulalainen hänestä tuli parikymppisenä opiskelijana, kun
hän pääsi asumaan Oranssi-yhdistyksen puutaloihin
vuonna 1999. Sieltä koti löytyi vaaleansinisestä Akkalasta Vilja Schepellin kämppäkaverina. 1990-luvun
lopussa alueelle ei ollut rakennettu vielä uusia
kerrostaloja, vaan kotipihalla kasvoi kesällä voikukkia
ja ympärillä oli paljon lenkkipolkuja ja metsää.
”Muutto Kumpulaan oli minulle käänteentekevä
muutos elämässäni. Se osui nuoruuteen. Ympärillä
oli mukavan boheemia elämää. Maailmaa parannettiin isolla jengillä ja opiskelijoilta sai vertaistukea
1

2 0 1 7

aivan toisella tavalla kuin jos olisin asunut yksin parinkymmenen neliön yksiössä.” Jeni asui Oranssilla
yhdeksän vuotta. Hän opiskeli musiikkia ja laulua
ensin kansanopistoissa ja sitten ammattikorkeakoulu
Stadiassa.
MUSIIKIN hän löysi lapsena ja nuorena kuuntelemalla levyjä ja laulamalla laulajien päälle. Kerran kämppäkaveri kuuli, kun hän lauloi Rusalkaa ja kehotti
häntä menemään laulutunnille. Ensimmäisen laulutunnin jälkeen Jeni tiesi, että hän haluaa musiikista
ammatin.
Vuonna 2007 Jenille tarjoutui työpaikka Kansallisoopperan kuorosta. Hänen miehensä Jyrki oli
saanut työpaikan Korkeasaaresta. He ajattelivat,
että Oranssin asunto täytyy luovuttaa nuoremmille
sukupolville ja ostivat asunnon Annalasta. Se tuntui
kuitenkin liian syrjäiseltä Kumpulaan nähden ja seuraava koti löytyi Väinö Auerin kadulta.

Vuonna 2014 Jeni sanoi itsensä irti Kansallisoopperasta ja ryhtyi luomaan omaa soolouraa
laulajana. Silloin pariskunta myi asuntonsa ja
perhe muutti vuokrataloon samaisella Kumpulanmäellä. Uusin muutto tapahtui ennen joulua,
kun Toukolasta Siaminkadulta löytyi paritalosta
ihana vuokra-asunto. Yhteys Kumpulaan
säilyy silti lujana. ”Kumpulassa vallitsee ihana
yhteisöllisyys. Täällä voi poiketa Kumpuotiin
vaihtamaan muutaman sanan Erjan kanssa,
R-kioskin myyjät tuntevat ja kadulla tulee melkein aina tuttuja vastaan.”
MUSIIKKI on valtavan suuri osa Jenin elämää.
”Laulaminen on maailman hienoin ja kamalin
ammatti. Muusikot ovat ihania ihmisiä, joiden
kanssa on mukava tehdä töitä. Laulaminen on
kuitenkin myös stressaavaa, koska joka ainoa
esitys on käyntikortti. Laulajaa arvioidaan uusimman esityksen mukaan eikä vuoden takaisen
menestyskonsertin mukaan. Aina täytyy onnistua ja esiintyä täysillä.”
Kansallisoopperassa ihmeteltiin, kun Jeni
irtisanoutui pari vuotta sitten ja lähti soolouralle. Kuorossa olisi voinut laulaa 55-vuotiaaksi ja
päästä sitten aikaisin eläkkeelle. Nyt 39-vuotias
Jeni halusi muuta. ”Omalle uralle lähtö oli sisäinen pakko. Soololaulajana saan tehdä musiikkia
omilla ehdoilla ja ottaa enemmän vastuuta.
Välillä minusta tuntuu, että ammatti vie ja minä
vikisen.”
Freenä Jenillä on ollut riittävästi töitä. Hän
kävi apurahan turvin Pariisissa opiskelemassa
oman äänityyppinsä eli mezzosopraanon ranskalaista oopperarepertuaaria. Maisterin tutkinto Sibelius-Akatemiassa on edennyt niin, että
tänä keväänä hän valmistuu solistiselta osastolta pääaineenaan oratorio- ja liedmusiikki.
Keväällä hän laulaa Kansallisoopperassa Olgan
roolin Tšaikovskin Jevgeni Onegenissa ja Erkki
Melartinin Aino-oopperassa Tainan roolin. Kesällä odottaa Kuhmon kamarimusiikkifestivaali,
jonne hän suuntaa jo seitsemännen kerran. Hän
laulaa myös Ilmajoen musiikkijuhlilla Mannerheim-oopperassa.
Äänen kunnossa pitäminen on tärkeä osa
oopperalaulajan työtä. Se vaatii Jenin mukaan
puhdasta hengitysilmaa, hyvää unirytmiä,
hyvää ruokaa, hyvää mieltä ja liikuntaa. Laulaa
pitää joka päivä. Perheen lomamatkakin
valitaan niin, että Jeni pääsee laulamaan. Viikko
hotellissa on Jenille kauhistus, jos siellä ei voi
yhtään laulaa.

J E N I PA C K A L E N I N E S I T Y S AVA S I V U O D E N 2 0 1 4
K Y L Ä J U H L I E N P U I S T O L AVA N O H J E L M A N .
K U VA : S A M I S E P PÄ N E N

PERHEESEEN kuuluu aviomiehen lisäksi viisivuotias tytär Hulda ja koira Frida. Hulda käy tarhassa Marjalassa.
”Marjala on ihana päiväkoti”, Jeni kehuu. Marjalan maine hyvänä päiväkotina on säilynyt sukupolvelta toiselle.
Kumpulasta Jeni keksii vain yhden asian, jota hän kritisoi.
Tänne rakennetaan liikaa uusia taloja. On ikävää, kun
metsikköjä raivataan uusien rakennusten tieltä.
Täällä voi kuunnella Jeni Packalenin laulua:
Jevgeni Oneginin ensi-ilta Kansallisoopperassa 17.3.
Melartinin Aino Kansallisoopperassa 26.5.
Ilmajoen musiikkijuhlat 7.6.-18.6.
Kuhmon kamarimusiikkijuhlat 13.7.-30.7.

K U M P O S T I
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M A 13.3. K LO 18.30–20

TO N T T I STA RT T I
Tule kuulemaan asuk asasiantuntijoiden mietteitä ja
osallistumaan tonttivuok rien korotusten kohtuullisuuden puolesta
-k ampanjastar ttiin. Asuk k aat tekevät Helsingin, joten
tavataan poruk alla, ja ota naapurik in muk aan!
L A J A S U 18.–19.3. K LO 10-17 L AST E N J A N U O RT E N B Ä N DI L E I R I 10-16-vuotiaille.
K aik ille avoin päätöskonser tti su 19.3. k lo 16. Viikonlopun hinta
80 euroa sisältää lounaat Kylätilassa. Ilm. k ylatila@kolumbus.fi
M A 20.3. K LO 18
K Y L ÄT I L AY H DI ST Y K S E N V U O S I KO KO U S
L A 25.3. K LO 11–14
S I LTA C A F É – monikulttuurinen kohtaamispaik k a
Vapaa pääsy. Etuk äteisilmoittautumiset: info@tambor vivo.org
L A 25.3. K LO 19
O S B - M U SA I LTA
S U 26.3. K LO 13–15
VA A L I PA N E E L I – kuntavaaliehdok k aat tentissä
L A 1.4. K LO 19
KUMPULAN KOMEDIAKLUBI
S U 2.4. K LO 10–15.30
KOTIMAISTEN PIENMERKKIEN KEVÄT-POP-UP
Vaatteita lapsille ja aikuisille,
muk ana mm. K auneve, Vanja Sea ja O tus
S U 9.4.
K U N N A L L I SVA A L I T
Kylätila toimii vaalihuoneistona k lo 9-20
M A 24.4. K LO 18
K U M P U L A - S E U R A N K E VÄT KO KO U S
L A 29.4. K LO 11–14
S I LTA C A F É
S U 30.4. K LO 18
K Y L ÄT I L A N VA P P U J A O S B : N M U SA I LTA
L A 6.5. K LO 19
K U M P U L A N KO M E DI A K LU B I
L A 13.5. K LO 11–14
S I LTA C A F É
L A 20.5.
KO KO K Y L Ä N K I R P P I S PÄ I VÄ , K U M P U L A - J U O K S U J A
K U M P U L A N K U O RO N KO N S E RT T I

K u m p u l a - To u k o l a - k y l ä t i l a y h d i s t y k s e n
sääntömääräinen vuosikokous
KYLÄTILASSA MA 20.3. KLO 18. TER VE TULOA KUULEMAAN KYLÄTILAN ASIOISTA!
JÄSENISTÖLLE ON LÄHE TE T T Y JÄSENMAKSUKAAVAKKEE T SÄHKÖPOSTITSE
HELMIKUUN AIKANA, JA MAKSUN TULEE OLLA MAKSE T TUNA 20.3.
MENNESSÄ. JOS SAIT OMASI VIELÄ PERINTEISELLÄ POSTILLA, ILMOITATHAN
SÄHKÖPOSTIOSOIT TEESI KYLÄTILAAN! KYLATILA@KOLUMBUS.FI

Jäseneksi liittyminen:
MAKSA JÄSENMAKSU 15 EUROA YHDIST YKSEN TILILLE
KUMPULA-TOUKOLA KYLÄTILAYHDIST YS RY FI23 1268 3000 1027 48.
KIRJOITA VIESTIKENT TÄÄN SÄHKÖPOSTIOSOIT TEESI, NIIN SAAT JATKOSSA
LASKUN SUORAAN SÄHKÖPOSTIIN.
JÄSENMAKSULLA ON TÄRKEÄ ROOLI KYLÄTILAN JA SEN TOIMINNAN
YLLÄPITÄMISESSÄ!

- YHDISTYKSEN HALLITUS -
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Vuorotellen vai kertaheitolla
TEKSTI JOUNI FLINKKILÄ
K U VAT J O R M A I KO N E N

Mikään ei ole ikuista. Jonakin päivänä se tapahtuu:
viemäri tukkeutuu tai raakavesiputki alkaa vuotaa.
M o l e m m a t o v a t k a l l i i t a r e m o n tt e j a , m u tt a v o i k o
m i t ä ä n t e h d ä e n n a k k o o n , j o tt e i n ä i n k ä v i s i .
KAUHAVANKUJALLA viemäriputki oli rikkoontunut
lattian alla. Vanhan betonilaatan päälle oli levitetty
peruskorjauksen vuoksi kosteussuojaksi muovi ja sen
päälle valettu uusi betonilattia. Putkeen ja sitä kautta
pääviemäriin tarkoitetuista aineksista osa oli valunut
kuukausien ajan pitkin muovia laajalle lattian alle.
Haju kellarikerroksessa oli vähitellen kuin vasta-avatusta hapansilakkapurkista. Onni onnettomuudessa
oli, että talon peruskorjaus olisi muutenkin edessä.
Vanha lattia pois ja samalla kellaria syvennettiin ja
eristettiin nykyisten vaatimusten mukaisiksi.
Kumpulan ja naapurialueiden talonomistajille tulee
tänä päivänä vähän väliä puheluita remonttiyrityksistä, jotka haluavat tarkistaa katot, sähkölaitteet, vesijohdot ja viemärit ”kun sattuvat tekemään täällä päin
töitä”.

Viemärin kuvaus
MONISSA taloissa maanalaisten vesi- ja viemäriputkien kunto arvelluttaa – varsinkin kun putket ovat
alkuperäiset. Ostimme aika tarkalleen 36 vuotta sitten
talon Limingantieltä. Silloin teetätimme taloon sähköja vesijohtoremontin eli kaikki uusittiin paitsi kellarista
lähtevä pääviemäri ja vesijohtomittarista lähtevä vesijohtoa.
Pääviemäri talon alla on 100 millin valurautaputki
ja se oli hyvässä kunnossa, mutta talon perustuksista
pääviemäriin vievää, todennäköisesti betoniputkea
ja raakavesiputkea, ei tarkistettu. Meillä ei ole edes
tietoa, ovatko putket alkuperäisiä vai onko niitä joskus
uusittu. Joka tapauksessa ne ovat kestäneet putkille
ajatellut 30 - 40 vuotta eli mitä todennäköisimmin
alkavat lähestyä ikäkaarensa loppua.
Tammikuun puolessa välissä soitti kaveri LVIturvasta ja kertoi mahdollisuudesta kuvauttaa ilmaiseksi
viemäri, jolloin sen kunto paljastuisi. Kuvaus sovittiin,
ja täsmälleen sovittuna aikana Joel Sankala saapui
ison mustan laukun kanssa. Tarkistusluukku oli jäänyt
uuden betonilattian alle, mutta Sankalo pääsi helposti ujuttamaan kaapelin, jonka kärjessä oli led-valoin

varustettu pienoiskamera, alakerran vessan viemäriputkesta pääviemäriin.
Eihän se putki uutuuttaan kiiltänyt, mutta näytti
ensi näkemältä kuitenkin olevan kohtuullisen hyvässä kunnossa ikäisekseen. Heti talon ulkopuolella
kamera sukelsi pieneen painaumaan, ruostetta ja
muutama pienehkö halkeamakohta löytyi, mutta viemäri vetää hyvin. LVIturvan Sankalo kuitenkin suositteli putken sukitusta ennen kuin mitään pääsee
tapahtumaan. Nyt se olisi hyvä tehdä, kun viemäri
on vielä kunnossa, eikä missään ole romahduksia tai
tukkeutumia, jolloin putki pitää kaivaa esiin ja vaihtaa uuteen.

Sukitus
PUTKIREMONTEISSA on tullut uusia menetelmiä,
joista sukitus on yksi vaihtoehto. Siinä viemäriputki
ensin rassataan puhtaaksi ja sen jälkeen sujutetaan
paineilmalla viemärisukka, joka kovetetaan hartsilla.
Lopputuloksena viemärin sisälle muodostuu uusi,
kantava viemäriputki, jonka pitäisi kestää yhtä hyvin
kuin vanhojen viemäreiden uusiminen kokonaan.
Sukituksen suurimpana etuna on sen nopeus,
remontti on ohi parissa, kolmessa päivässä ja haittaa
asumista vain vähän. Sukitus edellyttää alkuperäisiltä viemäreiltä kohtuullisen hyvää kuntoa. Viemärin
pitää kestää puhtaaksi rassaaminen ja huuhtelu. Jos
rassaamisessa syntyy vaurioita, joudutaan rakenne
avaamaan ja vaihtamaan vaurioitunut viemärin pätkä.
Sukittamalla korjatun putken käyttöiästä ei ole
vielä pitkäaikaisia testituloksia. Tuotteet ja menetelmät ovat kyllä VTT:n sertifioimia, mutta vasta aika
näyttää, miten ne oikeasti kestävät. Sukitusmenetelmissä on myös keskinäisiä eroja ja menee aikaa
ennen kuin niiden käyttöiästä saadaan vertailukelpoisia, pitkän aikavälin testituloksia.
Yksi vaihtoehto on pinnoitus epoksihartsilla, mutta sen voi vanhojen putkien osalta unohtaa.
Muotoputki- tai pakkosujutuksessa muoviputki
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sujutetaan viemäriin puristettuna, minkä jälkeen
muotomuisti ja/tai lämmittäminen sekä paineistaminen palauttavat sen alkuperäiseen kokoonsa tiiviisti
vanhaa putkea vasten.

Lievästi sanoen ”tyyris”
KUN KUVAUS oli ohi, Joel Sankalo istahti takkahuoneen sohvalle, otti tietokoneensa esille ja naputteli
tarjouksen: ei enempää eikä vähempää kuin 10 000
euroa. Siihen kuului noin 12 metriä pitkän putken
sukittaminen sekä suihkuhuoneesta viemäriin tulevan poistoputken sukittaminen. Pienen tinkimisen ja
pomolle soiton jälkeen tarjouksesta tippui 200 euroa
ja kaupan päälle vessanpönttö.
Sukitus tuntui lievästi sanoen ”tyyriiltä”. Päätös
olisi pitänyt tehdä mieluummin heti, mutta ainakin
viikossa. Pyysin pari vertailutarjousta muilta sukittajilta. Halvin tarjous oli 4 000 euroa eli hintahaitari soi
komeasti.
On korostettava, että Sankalo oli erittäin asiallinen
ja minkäänlaista painostusta ei esiintynyt. Hinta oli
johdon määrittelemä ja sitä oli hänenkin noudatettava. Toisenlaisiakin tarinoita on ilmaantunut.

Molemmat vaihtoon
MUTTA SITTEN se suurin mutta; kannattaako sukitus
tehdä, sillä raakavesiputki jää vielä alkuperäiseksi.
Raakavesiputki on halkaisijaltaan vain viisi senttiä,
joten sitä ei voi sukittaa eikä laki edes salli sitä, eli
se on vaihdettava. Eikö sittenkin kannattaisi uusia
molemmat samalla? Se onkin suurempi urakka, sillä
raakavesiputki kulkee yli kahden metrin syvyydessä ja
putkien uusimisessa täytyy myös rikkoa asvalttia pääviemäriin saakka. Samalla on kellarissa betonilattia
viemärin osalta rikottava ja samalla tuhoutuu kellarilattian sähkölämmitys.
Muutaman mutkan jälkeen saan puhelimeen
miellyttävän ja asiallisen putkimestari Stina Ruuskasen Helsingin Seudun Vesi Oy:n vesihuolto- ja
verkko-osastolta. Kun kerron osoitteeni, tietoa alkaa
löytyä. HSY:n arkistotietojen mukaan valurautaiset
vesijohtoputket taloon ovat vuodelta 1935 eli alkuperäiset. On syytä olettaa, että myös viemäriputket ovat
samaa ikäluokkaa. Kun 50 vuotta pidetään jo vaihtoon sopivana ajanjaksona, taloni putket ovat yli 80
vuotta vanhat. Veden laadussa emme ole havainneet
vikaa, eikä pitkänkään tauon jälkeen putken vesi ole
ruskean ruosteista.

Asukas aina vastuussa
K A M E R A K A A P E L I T Y Ö N N E TÄ Ä N V I E M Ä R I I N J A
N ÄY T Ö LTÄ V O I S E U R ATA V I E M Ä R I N K U N T O A .
S U K I T U K S E S S A V I E M Ä R I I N P U H A L L E TA A N
PA I N E I L M A L L A S U K K A , J O K A H A R T S I L L A
KOV E T E T T U N A M U OV I P U T K E N A J Ä Ä

LOPPUTULOKSENA VIEMÄRIN SISÄLLE.

1

RUUSKASEN mukaan taloudellisinta on vaihtaa
molemmat samalla kerralla, jos putket on kerran
vaihdettava. ”On kuitenkin otettava huomioon, että
putkien vaihtamiset ovat tapauskohtaisia. Asukas on
kuitenkin aina vastuussa.” Kiinteistön omistaja vastaa
kaikista kustannuksista kaivuutöineen, HSY tekee put-
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kityön vesijohdon liitoskohdasta (runkolinja kadulla)
vesimittarille asti. Kiinteistö vastaa liittämisestä mittarin jälkeiseen talon verkkoon. Viemärin osalta HSY
hoitaa taloviemärin liittämisen pääviemäriin. Hinta
on tämän kokoluokan saneerauksissa 2 200 – 3 000
euroa ja se sisältää viemärin liittämisen.
Yksi vaihtoehto on kimppaurakka eli jos putkien
vaihtotarvetta on myös naapureilla, projektit tehdään kerralla luotettavan urakoitsijan toimesta.

Myös töiden valvonta on tärkeää. Harkintaa kannattaa
siis käyttää ja vertailla eri vaihtoehtoja.
Valvontatoimia ei kannata sivuuttaa näissä hankkeissa. Kaupungin rakennusvalvonta ei vaadi urakoitsijoiden
työnjohdolta pätevyystodistuksia, ja liikkeellä onkin valitettavasti monenlaisia urakoitsijoita ja työnjälki on sen
mukaista. Tästä enemmän seuraavassa Kumpostissa, jossa Jorma Ikonen kirjoittaa, millaista tunarointia vesi- ja
viemäriliittymän uusintaan voi liittyä.

ÄÄNESSÄ
SILVIA
MODIG!

INTIANKADULLA
VUODESTA 1998
@SILVIAMODIG — SILVIAMODIG.FI

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA
Hammaslääkärit
Sanni Aho, Katariina Savijoki, Katja Kurhela
Erikoishammaslääkäri
Susanna Paju (iensairaudet)
Suuhygienisti
Maria Jaakkola

Varaa aika soittamalla
(09) 720 6800 tai netistä.

AU TOV E R H O O M O

SISUSTUSEXPERT
LIMINGANTIE 57
00560 HELSINKI

Käpyläntie 1 , 00610 Helsinki | www.koskelanhammas.fi

P. 757 0339

PARTURI-KAMPAAMO

MAARIT, MERVI JA PAULIINA
INTIANKATU 25
P. 050 555 7381
AUKI ARKISIN 9-17, LAUANTAISIN SOPIMUKSESTA

KUMPOSTI

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO
KORJAUS JA HUOLTO

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24H

P U H . 0 2 0 741 1 8 2 0

KUMPOSTI

HUIPPU-UUTUUS! KASVOHOITO, JOSSA
NAAMIO VALMISTETAAN PAIKAN PÄÄLLÄ
HOITOLASSA JUURI SINUN IHOASI VARTEN!
Tämä uusi, täysin sinulle
räätälöity hoito takaa
parhaat tulokset
ja
kasvoillesi!

Täydellinen hoitava
rentouttava erikoistehohoito kasvoille
n. 100 min / 110 € Sis. alkurentoutuksen,
pintapuhdistuksen, ihoanalyysin, kulmakarvojen muotoilun,
kuorinnan, seerumin + hieronnan (kasvot + dekoltee), naamion,
toisen hieronnan (kasvot + dekoltee), toisen naamion, joka
määritellään yksilöllisestiasiakkaan ihon mukaan ja myös
valmistetaan asiakkaan ihon mukaan
vasta hoidon aikana.
Lopuksi silmänympärysvoide
ja kevyt ehostus.

TESTAA

ja ihastu ikihyviksi!

Kasvojesi iho saa upean käsittelyn erilaisilla vaikuttavilla
supertehoaineilla ja erityisesti ainutlaatuisella naamiolla, joka
valmistetaan paikan päällä ihotyypin mukaisesti räätälöiden.
Lisäksi hoidossa on kaksi erityylistä
hierontaa eli ns. klassinen hieronta,
sekä kasvojasi tehokkaasti
muokkaava ja kiinteyttävä
hieronta. Laitehoito tai
mekaaninen syväpuhdistus
tehdään tarvittaessa.

Kulmat ja Ripset

23€

chef wotkin’s palvelutiskit
prisma itäkeskus Vanhanlinnantie 1
00900 Helsinki ☎ 010 766 8912
s-market sokos helsinki Postikatu 2
00100 Helsinki ☎ 010 766 1047

tehtaanmyymälä

ma-pe 7-21, la 7-18, su 10.30-17
Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki
☎ 09-774 33 477
www.wotkins.fi

www.villavadelma.fi

Kauneuspuoti Villa Vadelma Puh. 044 020 4750
Intiankatu 25
hanna@villavadelma.fi
00560 HELSINKI
HSL-matkakortit | Paistotuotteet | Paninit | Pokkarit | Ruokaa-valikoima | Vuokraelokuvat

Pullat, puustit
ja croissantit
perjantaista
sunnuntaihin

1€/kpl

uksi kotiin
Hae viikonlop
pullat!
t
ee
or
uunitu

Meiltä lisäksi kaukolämpötyöt
Teen kotikäyntejä myös iltaisin

K I S A K Y L Ä N K A M PA A M O
Naisille ja miehille
Koskelantie 9
00610 Helsinki
p. 09 793872
Kikka ja Pirjo
Tervetuloa!

KUMPOSTI

R-KIOSKI KUMPULA

VÄINÖ AUERINKATU 3, 00560 HELSINKI
MA-PE 7–21 | LA 8–21 | SU 9–21

PA R T U R I - K A M PA A M O

Amarillo
puhelin 097572117
Auki arkisin 9-17
Ke suljettu,
La 9-14
VÄ I N Ö AU E R I N K AT U 3
KUMPULA

T: Satu

Paavalinkirkossa messu joka sunnuntai klo 10 ja keskiviikko klo 18
Lisätietoja toiminnasta, tapahtumista ja kursseista helsinginseurakunnat.fi/paavali ja FB: Paavalin seurakunta & Olkkari

KUMPOSTI

SILMÄLASIEN

O S TA JA L L E AU R I N KO L A S IT

VAHVUUKSILLA
K A U PA N PÄ Ä L L E !

=
+
Kaikki OAKLEY
-aurinkolasit

-30%

SIL M

Ä SET

KAUPPAKESKUS ARABIA • Hämeentie 111 • Helsinki
Avoinna ark. 10–18, la 10–15 • puh. 09 2780 0160

A J A N V A R A U S S I L M Ä S E T. F I
KUMPOSTI

