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Kumposti kiittää väistyvää päätoimittajaa

Kumposti 2/2009 ilmestyy poikkeuksellisen myöhään. Se selittyy kevään huiman tapahtumien
vyöryn lisäksi päätoimittaja Tuomo Heikkolan vetäytymisellä
pois lehden tekemisestä ja luopumisella päätoimittajan tehtävästä. Kumpula-seuran johtokunnan päätöksellä Kumposti
2/2009 tehtiin kuitenkin valmiiksi väliaikaisen toimituskunnan
voimin.
Tuomo Heikkola aloitti Kumpostin päätoimittajana vuoden
2005 alusta. Tuomo peri tehtävän Veikko Neuvoselta, joka
syksyyn 2004 mennessä oli
tehnyt Kumpostia ansiokkaasti
kymmenen vuotta.
Vapaaehtoisvoimin tehtävässä julkaisussa päätoimittajan
tehtävät eivät rajoitu varsinaiseen päätoimittajana toimimiseen. Tuomo hoiti juttujen teon

ohella myös mainoshankinnan ja hintaneuvottelut
kirjapainojen kanssa – taisipa toimia jakelupäällikkönäkin. Numeroon 2/2007 asti Tuomo myös taittoi toimittamansa lehdet itse.
Haluankin tässä esittää Tuomolle lämpimät kiitokset kuluneesta neljästä vuodesta: lukijat ovat
saaneet nauttia hyvästä, usein humoristisesta ja
omintakeisesta journalismista. Olen varma, ettei
yksikään vapaaehtoisvoimin toimitettu kaupunginosalehti yllä sille tasolle, jolle meidän Kumpostimme on yltänyt. Eivätkä taida yltää monet isolla rahalla tehdyt lehdetkään.
Tähän Kumpostin numeroon on dokumentoitu
kevään 2009 tapahtumat. Vt. toimituskunta on
pyrkinyt antamaan kaikille näkökulmille tilaa ja
kertomaan mahdollisimman kattavasti tästä poikkeuksellisen aktivismin keväästä.
Kesän ja syksyn haaste on sitten käydä keskustelua Kumpostin tulevaisuudesta ja lehden linjasta. Mikä on tällaisen kylälehden rooli ja tehtävä
nykyisinä sähköisen viestinnän aikoina? Pitäisikö
lehden dokumentoida Kumpulan elämää ja keskittyä nykyhetkeen? Tarvitaanko menneisyyden luotaamista ja historiatarinoita? Jos lehti on lukijoil-

leen edelleen tärkeä, ketkä sitä
jatkossa tekevät?
Toivon, että tätä keskustelua
käydään aktiivisesti ja ihmiset ilmoittautuvat vapaaehtoisiksi
toimittajiksi, valokuvaajiksi, ilmoitusmyyjiksi ja muihin lehden
toimittamiseen ja jakeluun liittyviin tehtäviin. Myös päätoimittajan pesti on avoinna. Lehden
tekeminen jatkuu, jos innokkaita ja halukkaita tekijöitä löytyy.
Kumpostia ovat tehneet kumpulalaiset kumpulalaisista kumpulalaisille. Näin ja ainoastaan
näin se on mahdollista jatkossakin.
Hyvää kesää kaikille – muistakaa kuunnella satakieltä ihanassa, autottomassa
Kumpulanlaaksossa!
Vt. päätoimittaja
(tämän numeron
verran) Ulla Agopov

Kumpula-seuran
johtokunta 2009

Tule mukaan tekemään Kumpostia!

Ulla Agopov, pj
Limingantie 24,
(09) 757 3264
ulla.agopov(a)triticum.inet.fi
Hannu Hakala
Limingantie 90, (09) 797 770
hannu.hakala(a)om.fi
Leila Mélart
Limingantie 41–43 B,
050 9122 851
leila.melart(a)nettiviesti.fi
Ulla Neuvonen
Limingantie 56, (09) 790 885
ulla.neuvonen(a)helsinki.fi
Miro Reijonen
Väinö Auerin katu 4 A 1
0400 770 987, miro(a)iki.fi
Martti Tolvanen
Väinö Auerin katu 7 G 86
050 4389 190,
martti.tolvanen(a)netsonic.fi
Sari Väntänen
041 523 4850,
sari.vantanen(a)kolumbus.fi
Varajäsenet:
Sirkkaliisa Jetsonen
jetsonen(a)saunalahti.fi
Salme Kauppila
salme.kauppila(a)pp.inet.fi

Kumpostin toimituskunta etsii joukkoonsa
uusia ihmisiä tekemään aktiivista, yhteisöllistä ja moniäänistä kylälehteä.
Voit tulla mukaan toimitusrinkiin, joka
kokoontuu ajoittain ideoimaan & suunnittelemaan tulevia numeroita tai ilmoittautua laajempaan avustajajoukkoon (kerro, mitä voisit tehdä: kirjoittaa juttuja, editoida, ottaa valokuvia, kuvittaa piirtämällä, tehdä grafiikkaa tai ilmoituksia, pitää
yhteyttä mainostajiin, hoidella jakeluasioita...). Tällöin otamme sinuun yhteyttä
sopivan homman ilmaantuessa.
Ilmoittautuminen ei sido mihinkään, vaan voit
osallistua kulloisenkin ehtimisesi & jaksamisesi
mukaan. Tietenkin voit myös itse tarjota aiheita,
juttuja ja kuvia toimitukselle entiseen tapaan.
Kumpostia tehdään täysin vapaaehtoisvoimin, joten rahapalkkioita ei makseta (painokulut
kustannetaan ilmoitustuloilla), mutta lehden tekeminen on hauska harrastus! Samalla tutustut
uusiin mukaviin naapureihin & kylämeininkiin.
Ilmianna itsesi osoitteeseen kumposti(a)yahoo.com tai puhelimitse:
Ulla Agopov 050 573 5923, Leila Oksa 050 343 9635.

Kallista katulämmitystä
Kumpulanmäelle
Vaikka kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus
hylkäsivät Pietari Kalmin kadun jatkamisen Kumpulanlaakson puiston läpi, HKL-liikelaitoksen johtokunta painaa edelleen päälle Kumpulanmäen katujen lämmittämiseksi busseja
varten.
Suunnitelman mukaan Väinö Auerin kadulla ja Pietari
Kalmin kadun jo olemassa olevalla osuudella lämmitetään talvisin kaukolämmöllä yli 2000
metrin pituudelta ajorataa (ei
siis jalkakäytävää, kuten Espalla ja Aleksilla!). Lämmittämiseen käytetään normaalitaksan
mukaista lämpöenergiaa – arviolta yhteensä yli 500 MWh vuodessa. Myös järjestelmän ylläpito on kallista: siinä ilmenevien
vikojen korjaaminen on hankalaa ja aiheuttaa suuria kustannuksia.
Lämmitysjärjestelmän investointikustannukset, joita jopa
HKR:n suunnitteleva virkamies

piti vuonna 2008 “jumalattoman kalliina” (suuruusluokka
2 miljoonaa euroa), ovat taantuman aikana pudonneet. Tarjouskilpailun voitti Destia Oy
(entinen Tieliikelaitos), jonka
tarjouksen loppusumma lähentelee 800 000 euroa.
Sen sijaan, että ryhdyttäisiin
ripeästi suunnittelemaan kävely- ja pyörätietä Ilmatieteen laitoksen kulmalta Jyrängöntielle
ja edelleen Kumpulantaipaleelle,
päättäjämme tilaavat kadunlämmitystä isolla rahalla. Kumpulaseura yhdessä Väinö Auerin kadun asukkaiden kanssa on useaan otteeseen kirjelmöinyt kaupunkisuunnitteluvirastolle
Intiankadun ja Väinö Auerin
kadun risteyksen liikenneongelmista ja vaatinut jo vuonna 2007
suunnitellun korotetun risteyksen toteuttamista.
Päättäjillämme on kuitenkin
tapana koplata erilaisia asioita
yhteen. Niin tässäkin: Kaupunkisuunnitteluvirasto ja

Sofianlehdonkatu 12
00610 Helsinki
Puh. (09) 796 230
sofianlehto(a)sofianlehto.com
www.sofianlehto.com

Kukkakimput
Äitienpäiväkukat
Ylioppilasruusut
Häät ja hautajaiset

Kärhöt
Ruusut
Perennat
Puut ja pensaat

EKO-OSASTO: Pakastava käymälä
Huussitehtaan rakennussarja

Palvelemme joka päivä! Tervetuloa!

puutarhurit

Kati ja Börje Fri

Avoinna:
ma-pe 9-19
la 9-18
su 10-16

Ps. Martti Tolvanen (Väinö
Auerin katu 7) on vaatinut
HKL:n johtokunnan päätöksen
oikaisua. Kumpula-seura on
lähettänyt oikaisuvaatimusta tukevan kirjeen samalle instanssille. Toivoa näiden kirjeiden vaikuttavuudesta on kuitenkin hyvin vähän.

Kumpulan sivukouluun jää vain yksi luokka

Käpylän peruskoulun rehtori Sirpa Kopsa on
päättänyt, että Kumpulan sivukoululla on ensi
syksynä vain yksi luokka ja yksi opettaja. Kopsan
mukaan syynä on oppilasmäärän vähentyminen.
Ykkösluokalle Kumpulaan oli ensi syksyksi tulossa vain 13 lasta. Tänä vuonna ykkösluokkalaisia
on ollut vielä 18 (+ tokaluokkalaisia 20).
Pääkouluunkin halunneiden määrä on vähentynyt. Syynä on Kopsan mukaan se, että niin moni, 15
oppilasta, Käpylän peruskoulun alueelta halusi nyt
Käpylän Yhtenäiskouluun, jonne heistä otettiin 14.

B���� �����
Huonekasvit
Parvekekukat
Kesäkukat
Yrtit

HKL-liikelaitoksen johtokunta
päättivät linjojen 55 ja 55A siirtämisestä kiertämään mäen
kautta jo 10. elokuuta 2009 alkaen ja katutöiden aloittamisesta nyt toukokuussa. Samaan
syssyyn toteutettaneen korotettu risteys, mutta hinta, jonka
asukkaat joutuvat siitä maksamaan, on kohtuuttoman korkea.
Ulla Agopov

– Mikäli kaikki he olisivat halunneet omaan
kouluun, olisi Kumpulan sivukouluunkin todennäköisesti syntynyt ykkösluokka, sanoo Kopsa.
Nyt Kumpulan koulussa on syksyllä siis vain
yksi luokka, jossa on 8-9 ekaluokkalaista ja 17 tokaluokkalaista. Kumpulaan halunneista ekaluokkalaisista viidelle on näin ollen osoitettu paikka
Käpylän pääkoulusta.
Luokkien muodostaminen ja sijoittaminen on
rehtorin päätös, jonka hän tekee yhdessä johtoryhmän kanssa koulun kokonaistilanteen mukaan.

Limingantien alkupää on siirretty 00560-postinumeroalueeseen, jossa loppupää on jo ollutkin. Lähetysten noutopaikka on Arabiassa.
Kun 00550-postin toimipaikka muutti Hermannista Sturenkadulle, Itella kysyi asukkailta, haluavatko he vaihtaa postia. Vaihtoehdoksi tarjottiin vain 00560, ei esimerkiksi
00600-00610 (Käpylä), jossa Sofianlehdonkatu on. Itellan aluepäällikkö Riku Punkkinen
kertoo, miksi:
– Alueen siirtäminen postinumerolle 00600
olisi postinjakelun kannalta tarkoittanut myös
Limingantien loppupuolen ja Limingantien lopun yhteydessä olevien katujen postinumeron
vaihtamista. Nyt tehdyllä muutoksella muutettiin huomattavasti pienemmän alueen postinumeroa. Asiakaskyselyyn vastanneista selkeästi suurin osa oli sitä mieltä, ettei muutokselle olisi estettä.

Valtio tuli mukaan
Kenian kouluprojektiin
Tulevaisuuden johtajat ry. jatkaa Lusoin koulun tukemista Kenian Naro Morussa (ks. Kumposti 2 ja 3/2008). Nyt yhdistys voi aloittaa vesihuoltoprojektin ja opetuskummiohjelman,
kun ulkoasiainministeriö on myöntänyt projektille rahoitusta kolmen vuoden ajalle yhteensä
56 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannuksista yhdistyksen on itse rahoitettava 15 %.
Varainkeräys jatkuu kirpputoripäivänä su
17. 5. Silloin on Limingantie 8-10:n kohdalla klo
10–16 Kenia Café, jossa myydään kahvia, sämpylöitä ja keittoa, jota voi hakea myös mukaan,
sekä hyvän mielen lahjoja. Lapsille on ongintaa.
Tavoitteena on lähettää koululle vähintään
kolme opetuskummia ja järjestää puhdas vesi.
Lisätietoja: kirsi.pyykko(a)kolumbus.fi ja
ullamaija.hanninen(a)netsonic.fi.

Yhteiskäyttöauto
Limingantielle
Kumpulaan saatiin vihdoin City Car Clubin yhteiskäyttöautojen nouto- ja palautuspiste. Tarkempi osoite on Limingantie 76, Limiksen ja
Intiankadun kulmassa lähellä Tanua. Lisätietoa klubista osoitteessa www.citycarclub.fi.
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UUSI

Noudamme ja otamme vastaan lahjoituksena hyväkuntoisia
huonekaluja, vaatteita ja kaikenlaista tavaraa myytäväksi
kristillisen narkomaanityön hyväksi.
Tervetuloa tutustumaan!
Avoinna

Hämeentie 122

ma-pe 10-18

p. 044 5477767

Avoinna
Arkisin 7–17
La-Su 9.30–16

TERVETULOA!

Meiltä myös
eesim. täyte- ja
voileipäkakut.
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Koko Limingantie on nyt
00560 Helsinki



Puh. 757 20 87
Intiankatu 23,
00560 Helsinki
kahvila.kapusiini(a)elisanet.fi

Koskelan ala-asteen lasten ryhmä tulee jututtamaan senioreita
siitä, millaista ennen oli olla
lapsi
Jos haluaa mummoksi tai
vaariksi päiväkotiin, se onnistuu:
SPR:n osasto tekee yhteistyötä
päiväkoti Kotikallion kanssa.
Osasto on lomalla kesä- ja
heinäkuun.
Lisätietoja: seniorityön
suunnittelija Kari Kotila,
puh. 045 112 9010, kalliokapyla(a)punainenristi.fi.

Tulevia tapahtumia kylällä ja Kylätilassa

Kuva lukijalta
Kumpulan Puistotaloista Limingantieltä: Laivanrakentaja Erkki
Pehkonen odotti
malttamattomasti
pääsyä taas Suomenlinnan Telakalle uuden projektin
kimppuun. Herra
Lumiukko taas
antoi Erkin jäälaivalle tuulen- ja
sateensuojaa kohti
hiipivää kevättä
vastaan.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

pe 15.5. klo 17 Siirtymäliike–luento (ks. viereinen
sivu)
su 17.5. klo 10–14 Koko Kylän Kirppispäivä:
Ilmoita pöytäsi osoite Kylätilaan, hoidamme
yhteismarkkinoinnin. Voit myös varata pöydän
Kylätilasta (hinta 5 e/jäsenet, muut 10 e)
su 17.5. klo 14 alkaen Leijat laakson yllä
– piknik Kumpulanlaakson kaduttomassa puistossa!

Lasten bändileirillä maaliskuussa revitettiin kunnolla. Vasemmalta Aarni Huuskonen, Saara
Hämäläinen, Anni Väntänen, Kaisla Kyyhkynen, Alessandra Kuutschin, Kira Siuruainen, Oskari
Luoma ja Sini Hämäläinen.

Kylätilasta kajahtaa!
Kehitysvammaisten ryhmäkotia kaavaillaan Sofianlehdonkadun mutkaan.

Sofianlehdossa muutetaan kaavaa
Kaupunkisuunnitteluvirastolta on tullut osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka koskee Sofianlehdon keskuslaitoksen tontin asemakaavan muutosta.
Tontille 949/2 (Sofianlehdonkatu 8) suunnitellaan kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamista. Uusi rakennus on noin 2500 kerros-m2:n kokoinen. Rakennusoikeutta on 3000 kerros-m2, mikä
mahdollistaa tulevat laajennukset.
Kaavaa valmistelee arkkitehti Mikael Sundman, (09) 310 37239,
mikael.sundman(a)hel.fi.

Siirtymäliike
on rantautunut
Kumpulaan
Siirtymäliike on organisaatio ja
toimintamalli, joka tähtää inspiroimaan ihmisiä paikallistasolla
valmistautumaan ilmastonmuutoksen ja halvan
öljyn ehtymisen
tuplahaasteeseen.
Jupiter
Cormier
luennoi
Kylätilassa
perjantaina 15. toukokuuta klo 17–20 siitä, kuinka tämä haaste tulee ravisuttamaan ihmiskuntaa perinpohjaisesti, mutta kuinka paikallisia
toimintamalleja elvyttämällä on
mahdollista saada aikaan entistä kestävämpi ja joustavampi
elämäntapa. Tilaisuudessa esitetään myös aiheeseen liittyvä
elokuva. Vapaa pääsy!



Alkuvuotta on Kylätilassakin
leimannut kansalaisaktivismi.
Ei katua Kumpulanlaaksoon
-kansalaisliikkeen ”päämaja” on
sijainnut Kylätilassa; kokouksia
on pidetty ja strategioita laadittu. On hienoa, että olipa kyseessä Kyläjuhlat tai ”kapinaliike”,
niin kyliltä löytyy tekijä ja osaaja joka hommaan.
Kevättalven tapahtumat Kylätilassa ovat olleet upeita, ja
olemme päässeet kahdesti Hesariinkin hehkuttamaan niitä.
Ennen kesää musiikista pääsee
vielä nauttimaan monta kertaa
ja Kyläjuhlien sijaan tänä vuonna vietetään Koko Kylän Kirppispäivää. Sen yhteydessä järjestämme piknikin Kumpulanlaaksoon, jonka kaduttomuuden
puolesta olemme kamppailleet.
Kylätilayhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti.
Vanhoille jäsenille on postitettu
jäsenmaksukaavake, mutta
uudet liittyjät voivat maksaa
vuosimaksun 8 euroa Kumpula-Toukola Kylätilayhdistyksen

tilille Nordea 126830-102748. Muista kirjoittaa
viestikenttään nimesi ja osoitteesi.
Muistutukseksi kaikille: Kylätilayhdistys ja
Kumpula-seura ovat kaksi eri paikallista toimijaa.
Kylätilayhdistys ylläpitää Kylätilaa (Intiankatu 31,
päivystys maanantaisin klo 18–19) ja järjestää tapahtumia, kursseja ja kerhoja; Kumpula-seura taas seuraa aktiivisesti kaupunginosamme ympäristö- ja liikenneasioita ja on tiiviisti yhteydessä kaupungin virkamiehiin ja poliitikoihin.
Sekä tietenkin julkaisee tätä Kumposti-lehteä, joka jaetaan ilmaiseksi jokaiseen alueen kotiin.
Kumpula-seuraan voi liittyä
maksamalla vuotuisen jäsenmaksun 8 euroa/kotitalous yhdistyksen tilille
Sampo 800011-179465.
Jälleen muista kirjoittaa
osoite viestikenttään.
Jäsenmaksutuotot ovat tärkeitä
molempien yhdistysten olemassaololle. Tervetuloa myös mukaan
toimintaan!
Kylätilan Sari
puh. 041 527 8932
kylatila(a)kolumbus.fi

ti 19.5. klo 18–20 100%-luento (ks. viereinen sivu)
ke 20.5. klo 18–20 100%-luento (ks. viereinen sivu)
pe 22.5. klo 19.30 Oljenkorsi Small Band
-livemusiikki-ilta Oljenkorressa
pe-su 22.–24.5. Salsa–intensiivikurssi
hinta 79/69 e. Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
suvi.isotalo(a)gmail.com / 050 403 2007
pe 29.5. klo 18–20 100%-luento (ks. viereinen sivu)

Sami Väätänen

Suomen Punaisen Ristin KallioKäpylän osasto tarjoaa maksutonta toimintaa senioreille osoitteessa Hämeentie 85-89 (Sturenkadun risteys).
• Seniorikahvila on avoinna joka torstai klo 12–15. Paikalla
puhujavieraita
• Senioreiden muisteluryhmä
parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 13
• Runopiiri parillisten viikkojen
perjantaisin klo 13
• Joka kuun 1. torstai klo 11.30

Appe vanajas

Sami Väätänen

Senioreille toimintaa Vallilassa

la 6.6. klo 19 Lauluyhtye Soivan konsertti
la 13.6. klo 18 Groovy Eldorado –klubi
Alvar Gullichsenin isännöimä groove-ilta
la 15.8. klo 14 alkaen Limingantien valtaus
Nosta juhlapöytäsi Limikselle ja kutsu ystävät ja
naapurit syömään yhdessä. Saadaanko
tänä vuonna koko kadun mittainen juhlapöytä?
la 5.9. klo 19 Kylätilan Syyskauden avajaiset

Kylätilalle uusi hallitus
Kylätilayhdistyksen vuosikokouksessa 19.4. valittiin
yhdistyksen hallitukseen uusia jäseniä.
Puheenjohtajana jatkaa Jussi Liski, varapuheenjohtajana Kyösti Väntänen, sihteerinä Eija Reeves
ja taloudenhoitajana Sari Väntänen. Muista jäsenistä jatkavat Sinikka Grönberg-Kykkänen, Marjo
Hyötyläinen ja Riitta Hämäläinen. Uusina hallituksessa aloittivat Maarit Koskinen, Leena Poranen
ja Mariska Rahikainen. Tervetuloa!
Hallitus kiittää pestinsä päättäneitä Rauni
Eskelistä ja Markku Tuurnaa!

Kylätilan Juustojamit 4. huhtikuuta avasi Kisu Jernström
vuoden 1974 Syksyn sävel -hitillään Juustossa löytyy.

Kotisiivouksia/
kotipalvelua
Siivousinto/Hanne
p. 0400 188 908
www.siivousinto.com



18.12.2008 Helsingin
kaupunkisuunnittelulautakunta hylkää yksimielisesti bussikadun rakentamisen Kumpulanmäeltä vanhan junaradan väylälle ja sitä pitkin kohti Mäkelänkatua.
Lautakunta päättää, että Kumpulanmäen bussiyhteyksiä on parannettava nykyisiä katuja käyttäen, ja rataväylä
varataan vain mahdollista raitiotietä varten.
(Vuodelta 1985 olevassa asemakaavassa näkyvä varaus Pietari Kalmin kadun jatkeelle on
yksimielisesti päätetty
jättää toteuttamatta jo
vuonna 2006.)
29.12.2008 Apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä käyttää ns. otto-oikeuttaan ja vie asian uuden kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Hän perustelee tätä
sillä, että ”lautakunta
ei kyennyt tekemään
asiasta päätöstä”.

Kaupunginhallitus
jättää asian
pöydälle.
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Facebookiin perustetaan ryhmä Ei katua
Kumpulanlaaksoon.
Neljässä vuorokaudessa ryhmään liittyy
658 ihmistä.

Kiihkeä katuka pinakevät 2009
Ei katua Kumpulanlaaksoon! Iskulause oli ahkerassa käytössä, kun kaupunkilaiset
puolustivat puistoaan Pietari Kalmin kadun jatkeen rakentamista vastaan.
Koonneet: Leila Oksa,
Sari Väntänen,
Suvi Heinonen,
Ulla Agopov
ja Erja Salo
Kaupunginhallituksen kokouksessa otetaan mukaan äänestykseen vanha Pietari Kalmin kadun
jatkosuunnitelma, vaikka sitä ei ole esityslistalla. Kh hyväksyy sen äänin 9–1, sillä muut esitetyt vaihtoehdot kuulostavat vielä huonommilta.
Enemmistön muodostavat kokoomuksen, SDP:n,
keskustan ja kristillisdemokraattien edustajat.
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys lähettää
kaupunginhallitukselle
kannanoton, joka vastustaa jyrkästi Kumpulanlaakson halki
rakennettavaa katua
vedoten kulttuuri- ja
luontoarvoihin.

TAMMIKUU
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26.2.

Kumpulantaipaleen ja Jyrängöntien mutkaan
ilmestyy isoniittyläisten tekemä Laakson valtausta mainostava lakana ja Limingantien alkumutkaan, jossa bussit joutuisivat odottamaan väylän vapautumista tyhjäkäynnillä päiväkodin vieressä, iso EI KATUA -banderolli.

Helsingin Sanomat
uutisoi asiasta, ja
moni kumpulalainen
ja vallilalainen tuohtuu. Joku kirjoittaa
suoraan Penttilälle,
joku kaupunginvaltuustolle. Moni ottaa
yhteyttä Kumpulaseuraan ja Kylätilayhdistyksen väkeen.
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Katukapina-sähköpostilista perustetaan.
Meililistalla keskustellaan liikkeen nimestä.
Joidenkin mielestä nimi Katukapina voi karkottaa ihmisiä,
parempi olisi
Kumpulanlaakson suojeluliike.

1

2

3

6.3.

Laaksoon suunnitellun tielinjauksen paikalle ilmestyy
leegio lumiukkoja. Niitä potkitaan hajalle ja rakennetaan sitkeästi uudelleen viikkojen ajan.

Mediaryhmän kokoontumisessa mediayhteyksien ja
lehdistötiedotteen laatimisen lisäksi selvitellään katuhankkeen laillisuutta. Selviää, että asemakaava on ristiriidassa vuoden 2002 yleiskaavan kanssa. Jälkimmäisessä todetaan, että puisto- ja virkistysalueiden määrä ja pinta-ala henkeä kohden on etenkin itäisen kantakaupungin kohdalla vähäinen ja että kantakaupungin
koillisosaan Vallilanlaaksoon ja Kumpulaan luodaan
uusi laaja kaupunginosapuisto. Yleiskaava kuitenkin toteutuu sitä tarkemmanasteisen kaavan, asemakaavan,
avulla, joten asemakaavan mukainen Pietari Kalmin
kadun jatkaminen Kumpulanlaakson läpi voidaan toteuttaa laillisesti, vaikka asemakaava on vanha.

HELMIKUU

Kumpulan Kylätilaan kokoontuu alullaan olevan kansalaisliikkeen väkeä Isostaniitystä, Kumpulasta ja Vallilasta. Tapaamisessa päätetään järjestää tapahtuma laaksossa maaliskuun alussa. Perustetaan tapahtumaryhmä suunnittelemaan sitä ja mediaryhmä hoitamaan yhteyksiä toimittajiin ja laatimaan lehdistötiedotteita. Toimintalinja
määritellään rakentavaksi ja yhteistyöhaluiseksi: kampuksen tarpeita paremmista yhteyksistä ei enää kyseenalaisteta, vaan etsitään uutta katua parempia vaihtoehtoja.

8

9

13

15

Väkeä oli yli
tuhat, ehkä
puolitoista.

Isoniittyläiset merkkasivat kuolonuhan
alla olevat puut.



Tapahtumaryhmän kokouksessa herää idea kokeilusta, jossa
pikabussi sukkuloisi Kumpulanmäen ja Pasilan välillä yhden
iltapäivän ajan. Kyytiin kutsuttaisiin päättäjiä ja mäen väkeä.
Varat tempaukseen päätetään
kerätä Laakson valtauksessa
arpoja ja makkaroita myymällä.
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Laakson valtaus -flaiereita ja tolppamainoksia
tehdään Kylätilassa ja
aletaan levittää kylälle,
Kumpulanmäelle ja
lähikaupunginosiin.

Tapahtumaryhmä kokoontuu ensi kerran suunnittelemaan mielenilmausta,
jonka nimeksi sähköpostikeskustelussa päätetään
Laakson valtaus.

Kylttien ja
tyylien kirjo
oli suuri.

Koiria omistajineen
oli paikalla kymmeniä, ellei satoja.

Kumpula-seura ja kansalaisliike
pyrkivät keskusteluyhteyteen yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen
kanssa. Kaupunginhallitus
perustelee kadun rakentamista
ainoastaan yliopiston ja ITL:n
tarpeilla ja antaa ymmärtää, että katuhankkeesta voitaisiin luopua, jos nämä ilmoittaisivat, ettei
katua tarvita. Yo ja ITL sen sijaan
ilmoittavat, ettei niillä ole kantaa
uusiin joukkoliikenneväyliin eivätkä ne ole neuvotteluosapuolia
asiassa, vaan asukkaiden täytyy
vedota poliittisiin päättäjiin.
Vastausviestissään yksityishenkilölle ITL:n pääjohtaja Petteri Taalas vakuuttaa yhteistyöhalujaan, mutta ei enää vastaa
uusiin yhteydenottoihin.

KEVYTakt
ivismi
kannatta
a!

Kansalaisliikkeen kokouksessa on lamaantunut tunnelma,
koska on juuri ilmennyt, että Väinö Auerin
kadulle aiotaan rakentaa lämmitysjärjestelmä jo tulevan
kesän aikana. HKLjohtokunnan jäsen
piipahtaa paikalla.

Kumpostin Katukapina-erikoisnumero ilmestyy
ja jaetaan alueen koteihin.

Kaksi katukapinallista vierailee
aamulla Lähiradion lähetyksessä.

Facebookissa Laakson valtaus
-tapahtumaan on ilmoittautunut 469 ihmistä ‘varmasti’ tulevaksi ja 587 ‘ehkä’ tulevaksi.
Kylttitalkoot Kylätilalla.

Kansalaisadressi
Ei katua kaupunkipuistoon luodaan ja nimienkeruu aloitetaan.
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Ylen aikainen
-alueradio käy
tekemässä lyhyen ennakkojutun
tapahtumapaikalta. Kansalaisliikkeen julkilausuma
ja kirjallinen ehdotus uudesta kampusbussilinjasta
valmistuvat.

Banderollija kylttitalkoita Isossaniityssä.

Jotta suunniteltua katulämmitystä
ei rakennettaisi vain yhtä bussilinjaa (506) varten, HKL-johtokunta
käsittelee 55:n reitin muuttamista
kulkemaan Väinö Auerin katua pitkin. Johtokunta kuitenkin palauttaa
asian uudelleen valmisteltavaksi.

MAALISKUU

3

Laakson valtauksessa kansalaisadressiin kertyy heti
toistatuhatta nimeä. Päivän aikana juttuja käy tekemässä pari televisiokanavaa, pari radiota ja joukko
lehtitoimittajia. Illalla MTV3:n Kymmenen uutisissa on
aiheena uudenlainen kansalaisaktivismi – ns.
kevytaktivismi – ja esimerkkinä Kumpulan katukiista.

Arvanmyyntiä ja yksi
paikalla vaivautuneista poliitikoista,
kaupunginhallituksen
jäsen Outi Ojala (vas).

Laakson valtaajat
jättivät jälkeensä
monikymmenpäisen
lumiukko-, lumiakkaja lumieläinjoukkion.



4

Mielenilmauskyltit pysyvät
laaksossa vielä päiviä.
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Valtaus herätti Pietari Kalmin
– Jos me kaikki äänestetään ettei me haluta katua, niin
eihän sitä tule?, kyseli Laakson valtaus -mielenilmaisuun marssinut viisivuotias äidiltään.
Äiti uskoi kansalaisvaikuttamiseen:
– Ei tule, kun meitä kerran on näin paljon äänestämässä.
Heidän edessään aukeni näky valtavasta mielenilmaisijoiden joukosta. Laakson valtaus kokosi yli tuhatpäisen ihmisjoukon banderolleineen ja kyltteineen
osoittamaan mieltään autottoman kaupunkipuiston
puolesta. Väkeä oli saapunut kauempaakin.
Juontajat totesivatkin, ettei tätä joukkoa kannata
nimbyilystä syyttää. Päättäjistä kutsun olivat saaneet
kaupunginhallituksen ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet. Harvalukuinen poliitikkojen joukko
sai kiitosta paikalle saapumisestaan ja toivoa herättäneistä lausunnoistaan.
Vaikka tilaustyönä tehdyt ohiajavan bussin äänitehosteet välillä peittivät puheet alleen, poliitikkohaastattelujen jälkeen ihmismeri huusi: ”Ei katua – toivoa
on!” Mielenilmaisun viesti oli selvä: järjetön päätös on
pyörrettävä ja ajateltava uusiksi.
Valtaukseen osallistui myös historiallinen kasvitieteilijä Pietari Kalmin hahmo, joka varoitti nimensä tahrimisesta mihinkään tarpeettomaan katuhankkeeseen.

Kampusbussin neitsytmatkalla oli mukana
päättäjiä, mäen väkeä ja
median edustajia.

Kampusbussissa on
myös tunnelmaa

Kylätilan keitto- ja
keskustelutilaisuuteen
ilmestyi aikakoneella
myös yliopiston edustaja
kertomaan paikallaolijoille, ettei mikään ole muuttunut sitten 1980-luvun.
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Sadat kaupunkilaiset pommittavat kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginhallituksen jäseniä sähköpostein, joiden viesti on selvä: emme halua katua Kumpulanlaaksoon!

Kumpula-seura jättää HKL-liikelaitoksen johtokunnalle esityksen pysäyttää 55:n reittimuutoksen suunnittelu, kunnes muut vaihtoehdot kampuksen bussiyhteyksiksi on selvitetty. Kirjeessä muistutetaan
myös Isonniitynkadun liikenneongelmista. Myös Väinö Auerin katu 7:n asukkaat kirjelmöivät asiasta.

Kumpula-seura
lähettää kaupunginhallitukselle
kirjeen, jossa
muistutetaan
Helsingin uudesta yleiskaavasta
(maininta alueellisesta kaupunkipuistosta) ja ehdotetaan kevyellä kalustolla liikennöitävää bussiyhteyttä Pasilan
asemalta Kumpulanmäelle eli esitellään bussikokeilun ajatus.

Kumpula-seura jättää kaupunkisuunnittelulautakunnalle esityksen pysäyttää Pietari Kalmin katua varten tehdyn
liikennesuunnitelman valmistelu, kunnes kampusbussikokeilusta on saatu tuloksia.
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MAALISKUU

Kylätilalla jaetaan Kampusbussikokeilun
valmistelutöitä kuten bussien tilaukset, ilmoitusten teko ja jakelu, tiedotustilaisuuden
järjestelyt ja kutsujen lähettäminen ym.
HKL-liikelaitoksen johtokunta päättää siirtää bussilinjat 55 ja 55A kulkemaan Kumpulanmäen kautta lämmitettäviä katuja
myöten. Aiempaa ehdotusta on nyt muutettu niin, että linja ajaa Väinö Auerin katua vain arkisin ja päiväsaikaan.
Kansalais- ja järjestöadressit toimitetaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle illan kokoukseen. Kansalaisadressissa on 1940 nimeä.
Kumpula-seuran kokoaman järjestöadressin
viheralueen säilyttämiseksi on allekirjoittanut
15 tahoa: Käpylä-seura, Käpylän seudun ympäristöryhmä, Käpylän peruskoulun vanhempainyhdistys, Kumpulan Koy:n vuokralaistoimikunta, Alppila-seura, Kallio-seura, Koskela-Forsby-seura, Merihaka-seura, Siltasaariseura, Pasila-seura, Metropoliseura, Hyötykasviyhdistys, Kanta-Helsingin omakotiyhdistys, Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ja
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys.

Kumpostin
toimittaja
haastattelee
yliopiston
vararehtori
Markku
Löytöstä,
joka on tiukasti kadun
rakentamisen kannalla.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää jättää liikennesuunnitelman pöydälle käsiteltäväksi jälleen 2.4.
Kansanliikkeen väki pitää
edelleen yhteyttä sekä kh:n
että ksl:n jäseniin. Selviää,
että tapaus on lainopillisesti niin kinkkinen, ettei oikein
tiedetä, kenelle päätösvalta
asiassa lopulta kuuluu.

Facebookissa 2168 ihmistä
on liittynyt Ei katua Kumpulanlaaksoon -ryhmään.
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HUHTIKUU

Kaupunginjohtajien johtoryhmän on vietävä Pietari
Kalmin kadun jatke kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 14.4., koska kaupunkisuunnittelulautakunta ei noudattanut kh:n aiempaa päätöstä.
Kaupunkisuunnitteluvirastosta todetaan, että tilanne
on poikkeuksellinen – vastaavaa ei ole koskaan ollut.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hylkää Pietari Kalmin kadun
liikennesuunnitelman äänin 7–1. Ainoa kannattaja on kokoomuksen Lasse Männistö.
Lautakunta kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään Kumpulan kampuksen liikenneyhteyksien järjestämistä ja poikittaisliikenteen tehostamista sekä aloittamaan
Kumpulanmäen kevyen liikenteen väylien parantamisen
suunnittelun välittömästi. Selvityksessä tulee tarkastella ainakin seuraavia toimia:
• raitiovaunuyhteyttä Munkkiniemestä Arabianrantaan ja/
tai Kalasatamaan, myöhemmin ehkä Otaniemestä Viikkiin
• joukkoliikennettä palvelevaa yhteyttä (raitiovaunu ja/
tai bussi) käyttäen pitkin Vallilan laakson käytöstä poistettua ratapohjaa
• erillistä Pasila-Kumpula bussiyhteyttä käyttäen olemassa olevaa katuverkkoa
• koneellista tasovaihtoa Kustaa Vaasan tieltä Kumpulanmäelle erillisenä hankkeena tai alueella toteuttavaan rakentamiseen liittyen



Tapahtumaryhmän ideoima kampusbussikokeilu toteutettiin aprillipäivänä. Laakson valtauksessa saaduilla makkaran- ja arpojenmyyntituloilla oli vuokrattu kaksi pikkubussia, jotka
sukkuloivat Kumpulanmäeltä Sturenkadun
kautta Pasilaan ja takaisin Koskelantien kautta
neljän tunnin ajan non-stop. Neitsytmatka ajettiin Kylätilan soppalounaalle ja keskustelutilaisuuteen kutsuttujen päättäjien, yliopiston väen
sekä tiedotusvälineiden edustajien kanssa.
Bussiemännät ja -isännät jakoivat käyttäjäkyselyitä busseissa matkustaneille. Samoin kellotettiin jokaisen vuoron ajoaika. Tulokset raportoitiin medialle vielä samana iltana.
Matka Vallilan kautta lukuisine liikennevaloineen kesti keskimäärin yhdeksän minuuttia
ja Koskelantien kautta ainoastaan seitsemän
minuuttia. Matkustajat vaikuttivat tyytyväisiltä,
mutta bussipysäkiltä katsottuna näytti siltä,
että valtaosa mäen opiskelijoista lähti päivän
päätteeksi kohti Kustaa Vaasan tien pysäkkejä.
22 kyydin aikana matkustajia oli yhteensä vain
noin kahdeksankymmentä, vaikka matka oli
maksuton ja vuoroväli vain noin 12 minuuttia.
Kyytiläisten kanssa jutustellessa kävi bussissakin ilmi, että suurin toive oli alas mäeltä johtavien kävely-yhteyksien parantaminen.
Saman päivän aikana kokeilusta kerrottiin
usealla eri radiokanavalla. Ylen kanavalla puhuttiin ”ennennäkemättömästä kansalaisaktivismista”, ja sitähän tämä tietenkin oli! Hienoa,
että kansalaisliikkeen oma kokeilu ja maantieteen laitoksen tutkimus tuottivat samansuuntaisia tuloksia. Niillä varmasti oli vaikutusta kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksentekoon.
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Kadun toisella puolella kuikuillut opiskelijaporukka rynni joukolla bussiin, joskin vasta
pienoisen maanittelun jälkeen.

Eläviä pysäkkitolppia Pasilassa ja
Kumpulanmäellä.

Bussissa päivystävät bussiemännät ja -isännät
jakoivat matkustajille palautelomakkeita ja
kyselivät mielipiteitä kokeilusta.

Ajoajat ja
matkustajamäärät
kirjattiin muistiin.

Katukapina-kansanliikkeen toiminnan jatkoksi perustetaan
Kylätilassa Pro Laaksoratikka
-liike, jonka tunnus on YIMBYratikka (Yes in My Backyard).
Liikkeen tarkoituksena on pitää
laakson kaupunkipuisto autottomana (ks. juttu sivulla 12).
Pro Laaksoratikka -Facebook-ryhmä perustetaan.
Kampusbussikokeilu: kaksi kansalaisliikkeen
vuokraamaa bussia ajaa klo 13.30–17.30 rengaslinjaa Kumpulanmäen ja Pasilan välillä.
Välipysäkeillä pysähdytään tarvittaessa.
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Pietari Kalmin haamu
jakaa pieniä YIMBYratikoita kaupunginhallituksen kokoukseen
menijöille kaupungintalolla.
Kaupunginhallitus
päättää äänin 9–6, että
kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös Pietari Kalmin kadun hylkäämisestä pysyy voimassa. Enemmistön muodostavat nyt vihreiden,
SDP:n, vasemmistoliiton ja keskustan edustajat. Helmikuisen päätöksen jälkeen puolta
vaihtoivat SDP:n Arto
Bryggare, Tarja Kantola ja Osku Pajamäki
sekä keskustan Terhi
Peltokorpi. Kokoomus
ja RKP ovat edelleen
kadun rakentamisen
kannalla.

Leijat laakson yllä – tule mukaan!

Väinö Auerin katu 7:n asukkaat tekevät oikaisuvaatimuksen HKL-liikelaitoksen johtokunnalle kadunlämmittämistä
koskevasta päätöksestä.
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Kansalaisliikkeen väkeä kokoontuu vappupiknikille
nauttimaan autottoman laakson rauhasta ja nostamaan maljan hedelmälliselle yhteistyölle sekä niille
päättäjille, jotka kuulivat kaupunkilaisten ääntä.

Kaduttomasta laaksosta iloitsevat kaupunkilaiset kokoontuvat puistoon
sunnuntaina Kumpulan pihakirppisten jälkeen klo 14–17. Ota mukaan
perhe, ystävät, piknikkori ja/tai leija ja tule; voit käydä myös hevosajelulla ja kuulla lisää YIMBY-ratikasta & uudesta kansanliikkeestä!

TOUKOKUU
Yimby-ratikkasähköpostilista
perustetaan.

9
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Pro Laaksoratikka
-Facebook-ryhmään
on liittynyt 275 ihmistä.

17
Kuvat: Leila Oksa,
Ullamaija Hänninen,
Suvi Heinonen,
Christer ådahl ja
rona proudfoot

KIITOS kaikille mukana olleille:
Kiitos Laakson valtaukseen osallistuneille.
Kiitos kokouksissa kävijöille ja ideoiden esittäjille.
Kiitos kutsujen, tiedotteiden, infolappujen, tolppamainosten tekijöille ja jakajille.
Kiitos banderollien ja surunauhojen tekijöille sekä ripustajille.
Kiitos blogien ja kannanottojen kirjoittajille sekä päättäjäpostin lähettäjille.
Kiitos taustatiedon keräilijöille ja faktatiedon jäsentäjille.
Kiitos tapahtuman telttojen pystyttäjille ja äänentoiston valmistajalle.
Kiitos adressin nimenkerääjille.
Kiitos arpojen ja makkaroiden myyjille.
Kiitos linjuriemoille, -isännille ja eläville pysäkkitolpille.
Kiitos soppa-aineiden ostajille, kuorijoille, keittäjille ja leivän leipojille.
Kiitos Kylätilan kattajille, liinan silittäjälle, kahvin keittäjille ja jälkien siivoajille.
Kiitos linjurikyselyn tekijälle, taittajalle ja yhteenvedon tekijöille.
Kiitos postien postittajille ja adressien kirjaamoon kiikuttajille.
Kiitos kansalaisaktivismin dokumentoijille ja Kapinakumpostin tekijöille.
Kiitos sen asian tekijälle, joka kuitenkin unohtui listasta.
ps. Kiitos päättäjille, että annoitte kaupunkilaisten mielipiteen ja uusien tietojen vaikuttaa harkintaanne ja päätöksentekoonne!


Yliopiston yhteydet
tutkittiin vihdoin

utkimus oli kumpulalaisille
T
sikäli merkityksellinen, että
sen tulokset julkaistiin netissä samalla viikolla kuin me toteutimme bussikokeilumme. Kaiken lisäksi tulokset olivat varsin samansuuntaisia monien esittämiemme argumenttien kanssa.

Lukijan ääni
Kampuksella töissä käyvä
espoolainen Markus
Peura yritti herätellä
kampusta Kumpulanlaakson suojeluun jo muutama
vuosi sitten. Hän ei halua leimautua kapinalliseksi, koska
ymmärtää työyhteisönsä tarpeita. Hän on kuitenkin esimerkki
siitä, että laitosten johtajat eivät
ole puhuneet kaikkien kampuslaisten äänellä. Tässä hänen terveisensä Kumpostille:
Näkymiä Kumpulanmäeltä
Työpaikkani Ilmatieteen laitos
muutti Kumpulanmäelle syksyllä 2005. Muuttoa oli valmisteltu
vuosikausia. Uuteen toimitaloon
siirtyminen avasi tavallaan uuden aikauden. Eri puolille Helsinkiä sijoittuneista ahtaista tiloista päästiin vihdoin yhteiseen
rakennukseen ja samalla Helsingin yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan
kanssa yhteiselle kampukselle.
Muutto Kumpulanmäelle tiesi
haasteita myös päivittäisiin työmatkoihin. Kaisaniemen toimitilat sijaitsivat melkein metroaseman päällä ja bussiyhteydetkin
olivat erinomaiset. Koska Rau-

Lehdistö uutisoi tutkimusta varsin näyttävästi.
Helsingin Sanomat otsikoi juttunsa 2.4.: ”Harva
Kumpulan kampuslainen hyötyisi bussikadusta”.
Reittioppaan perusteella noin 11 % kampuslaisista käyttää tiedelinjaa kotimatkallaan. Nettikyselyssä linjan heikkoudeksi todettiin harvat
vuorovälit ja epätäsmällisyys ajoajoissa, mikä
on tyypillistä tällaisille pitkille reiteille. Vastauksista kävi ilmi myös tarve lisätä kevyen liikenteen väyliä ja parantaa nykyisten väylien kunnossapitoa. Erityisesti nousi esiin kevyen liikenteen väylän puuttuminen Kumpulan kartanon
suuntaan. Joukkoliikenteen nousua Kumpulanmäelle piti tärkeänä 38 %, 11% toivoi erikseen
liikuntaesteisten parempaa huomioimista. Nopeampia (joukkoliikenne)yhteyksiä eri suuntiin
peräänkuulutti kaikkiaan 50% vastaajista. 32%
vastaajista tunnisti tärkeäksi kehityskohteeksi
nopean yhteyden Pasilan suuntaan, Otaniemen
otti esille 12% vastaajista. Nykyisten linjojen
vuorovälin tihentämistä toivoi 34% vastaajista.
Autoilua helpottavia muutoksia liikennejärjestelyihin piti tärkeimpien joukossa 19%.
Kaikkiaan 71 %:lla vastaajista työ tai opiskelu edellyttää myös työpäivän aikaista liikkumista kampusalueelta muualle. Keskeisimpiä suuntatieasema oli aivan naapurissa, vuosien aikana moni
oli esimerkiksi asuinpaikkaa valitessaan ottanut
huomioon hyvät junayhteydet töihin.
Nyt lähin asema, Pasila, on
merkittävästi kauempana. Toisaalta joukkoliikenneyhteydet
ovat Helsingin keskustan suunnasta varsin hyvät. Bussilinjoja
on niin useita, että harva osaa
ne ulkoa.
Itse asun Espoon Tapiolassa ja yhdensuuntaiseen työmatkaan aikaa kuluu 40-50 minuuttia: ensin bussilla Ruoholahteen,
sieltä metrolla Sörnäisiin ja siitä
bussilla tai ratikalla Kumpulaan.
Kesäisin kuljen usein pyörällä Munkkiniemen, Keskuspuiston ja Pasilan läpi. Viimeinen
nousu Kumpulanlaaksosta mäen päälle on yksi matkan kauneimpia osuuksia.
Olin ihmeissäni, kun kuulin
Kumpulaan muuton yhteydessä,
että laaksoon yritetään saada
bussiliikenteelle mitoitettua tietä. Säilytetään ihmeessä viheralue! Maisemallinen menetys
olisi kohtuuttomaan suuri suh-

tia ovat keskusta (54 % kaikista
vastaajista), Viikki (24 %), Pasila
(21 %) ja Otaniemi (18 %).
ettikyselyn sanallisissa komN
menteissa toivottiin painokkaasti alueen liikenneyhteyksi-

en parantamista. Parempia yhteyksiä kaivattiin etenkin Kustaa
Vaasan tien ja Hämeentien pysäkeille sekä Pasilaan. Keinoina
esitettiin kevyen liikenteen portaiden ja siltojen rakentamista,
raitiovaunuyhteyttä Kumpulanlaaksoon, bussien vuorovälin tihentämistä ja parempaa ennakoitavuutta, sekä joukkoliikenteen ulottamista mäelle saakka.
Saatuja tietoja analysoidaan
lisää kevään ja kesän aikana.
Ulla Agopov
Lue lisää maantieteen laitoksen blogista: https://blogs.helsinki.fi/liikenneyhteystutkimuskumpula/

teessa matkan nopeutumiseen.
Toisaalta kevyen liikenteen väylä olisi jo hyvä saada mäeltä kartanon suuntaan. Kumpulanmäelle kävelee ja pyöräilee länsisuunnasta
päivittäin ilmeisesti satoja työntekijöitä ja opiskelijoita. On kummallista, ettei mäelle johda siinä vieläkään edes kapeaa hiekkatietä, vaan
mutainen polku. Myös Kustaa Vaasan tieltä
nousevat kävelytiet ovat jostain syystä edelleen
epävirallisia.
Kumpulanlaakson suunnassa ilmeisesti
vain yhteen vaihtoehtoon – bussiväylään – jumiutuminen on estänyt asianmukaisen kävelytien toteuttamisen.
Markus Peura
Yhteinen viisaus voi kasvaa
päätöksenteossa
Olin kaupunginhallituksen jäsenenä päättämässä Pietari Kalmin kadun rakentamisesta
helmikuussa. Kaupunginhallituksen keskustelun perusteella uskon, että useampikin meistä
katsoi silloin, että jossain järkevässä aikataulussa toteutettava joukkoliikenneyhteys vaatii
tien rakentamista.
Asian käsittelyn aikana yhteinen viisaus on
kuitenkin karttunut. Huhtikuussa pystyin (ja
enemmistö pystyi) paljon paremmalla mielellä
äänestämään kaupunginhallituksessa kadun rakentamista vastaan. Suunnitelma Pietari Kalmin
kadun jatkamisesta on syytä lopullisesti hylätä.
Kansalaiskeskustelu kirkasti asian faktoja ja pakotti ajattelemaan joitain asioita uudestaan.
Tarja Kantola
kph:n jäsen (sd) Toukolasta
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Tuomo Heikkola

Maantieteen laitos käynnisti maaliskuussa lyhyellä varoitusajalla tutkimuksen, jossa selvitettiin Kumpulan kampuksen
perusopiskelijoiden ja työntekijöiden joukkoliikenneyhteyksiä
kodin ja työ- tai opiskelupaikan
välillä. Tutkijat selvittivät postinumeroiden perusteella 6200
kampuslaisen kotipaikat ja laskivat työmatka-ajan YTV:n reittioppaan tietoja käyttäen. Lisäksi 784 henkilöä vastasi kampuksen liikenneoloja koskevaan
nettikyselyyn. Tutkimusta johti
geoinformatiikan yliopistonlehtori Tuuli Toivonen.

Kerttu Mutanen, 81, keräsi
15 % kansalaisadressin nimistä

Hermannissa asuvalla Kerttu Mutasella on mökki Kumpulan siirtolapuutarhalla.

Kaiken maailman bussikatuja
suunnittelevien päättäjien täytyy kaikkien käydä Mutasen
Kertun puheilla! Kerttu voisi
olla se kansalaisliikkeen terävä
kärki, joka herättäisi kadunrakentajapoliitikot, jotka luuloissaan “poikittaisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämisestä” uinuvat. Tulisi ainakin
selväksi kaikille, että katua ei
kannata Kumpulan-/Vallilanlaaksoon laittaa!
81-vuotias Kerttu Mutanen
asuu Wellamonkadulla Hermannissa. Pietari Kalmin katuhankkeesta kuulleena hän riensi oitis Laakson valtaus -tapahtumaan ja keräsi heti siellä viisi listallista nimiä katua vastaan.
Mutta siihen Kerttu ei tyytynyt.
Hän kulki lista mukanaan kaikissa hänelle tavallisissa päivätoimissa (= mm. viisi eri kuoroa, kolme eri eläkeläisjärjestöä,
Hämeentien ja Sturenkadun
kirpparit jne.).
Nyt nimiä on kertynyt jo 15
listaa. Se tarkoittaa 300:a nimeä.
Ja se tarkoittaa 15:ta prosenttia
kaikista kansalaisadressiin ker-

’’

Heti kaikki halusi
kirjoittaa, kun
kuulivat, mistä on
kyse. Kyllä kaikki
siitä laaksosta tykkää,
mutta kadusta ei.

tyneestä 2000:sta nimestä!
– Itse minä kuljen laakson poikki jatkuvasti tuttujen kanssa. Kävellään sauvojen kanssa, katsellaan. Siellä on yllättävän monenlaisia kukkiakin.
– Ja minulla on tuttuja, jotka tulevat vartavasten sinne ulkoilemaan Herttoniemestä ja Kontulasta. Ja kuinka monet kulkevatkaan sen poikki
matkallaan.
Kerttu Mutasella on lyhyt kokemus asumisestakin Kumpulassa.
– 1950-luvun puolivälissä muutettiin neljän
lapsen kanssa Polvijärveltä Helsinkiin miehelle
töitä hakemaan. Ensimmäinen asunto oli Intiankadulla. Siinä se oli bussipysäkin kohdalla, rapattu
talo silloista Elantoa vastapäätä. (tuumimme, että
taitaa olla ollut talo, jossa nyt on Tanu-kauppa).
Intiankadulla meni vain yksi vuosi, ja sitten
Mutaset muuttivat Wellamonkadulle. Neljälle tytölle tuli vielä kaksi sisarta lisää, mutta Kerttu ehti

Veteraanidemari jyrähti nuoremmilleen:

Ei vähennä kenenkään katukapinallisen työn arvoa, jos toteaa,
että ratkaisevaan rooliin asiassa nousi lopulta Risto Kippola:
monenlaisissa liemissä keitetty ekonomi, yritysjohtajana menestystä maistanut, mutta tässä
tarinassa ennen kaikkea sosiaalidemokraatti, jonka suhdeverkosto on kuin SDP:n Kuka kukin on -kirjasta.
Ei ole Risto Kippolan onni,
että sairaudet ovat panneet miehen eläkkeelle, mutta tässä tarinassa vapaus päivätyöstä mahdollisti sen, että hän ehti ryhtyä
hätistämään puoluetovereitaan
pois pahanteosta. Kippola lähti
peräämään heiltä ympäristötietoisempaa toimintaa kuin mitä
demarijäsenet edustivat kaupunginhallituksessa 2. helmikuuta, kun äänestivät Pietari Kalmin
kadun rakentamisen puolesta.
Kippola aloitti ankaran sukkuloinnin vanhojen ja uudempien puoluetovereiden luona ja
yhdessä isoniittyläisen Timo
Salovaaran kanssa tehtiin puo-

Kerttu Mutanen

myös töihin, nuorisotyönohjaajaksi ja myöhemmin Paavalin
kirkon luona olevan leikkipuiston vastaavaksi.
Aktiivisuus ei Kertusta lähde, kunto kun on pysynyt hyvänä. Ja sopraano:
– Hyvin pääsen yhä ihan
ylimpiin ääniin asti, sanoo
Kerttu.
Ja hän todellakin laulaa viidessä eri kuorossa. Kristillisten
eläkeläisten kuoro Kristel kiertää kolme kertaa vuodessa ympäri Suomea. Kansalaistoiminnastakin on kokemusta:
– Silloin oli kaikenlaista vaikuttamista, kun Klaus Varvikko touhusi täällä Hermanni-Vallila-seurassa. Kaadettiin
piippujakin. (Kyläsaaren jätteenpolttolaitos suljettiin huhtikuussa 1983 kansalaistoiminnan tuloksena.)
Nyt Kerttu Mutanen on valmis keräämään lisää nimiä, jos
pitää tyhmiä katuhankkeita vielä torjua:
– Kun vaan joku tuo lisää listoja.
Tuomo Heikkola

EI KATUA!
Tuomo Heikkola

Kuka Risto Kippola?

Ex-kumpulalainen Risto Kippola lobbasi ahkerasti Pietari Kalmin kadun jatketta -vastaan – hyvällä menestyksellä.

lueen piirikokoukselle aloite, että puolue työskentelisi Pietari Kalmin kadun suunnittelun
keskeyttämiseksi.

SDP:n Helsingin piirikokous oli vasta 27.4., mutta kaupunginhallituksen sosiaalidemokraattiset jäsenet ottivat asi-

an ajaakseen heti ja äänestivät
Pietari Kalmin katua vastaan jo
14.4. Se riitti: hanke kaatui.
Tuomo Heikkola
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• syntynyt 1953 Ylivieskassa
• isä puuseppä ja kommunisti
• olisi halunnut itsekin puusepäksi, mutta isä
patisti korkeakoulutielle
• palkittiin kurssinsa parhaana Reserviupseerikoulussa
• aloitti opinnot Helsingin kauppakorkeakoulussa 1975 ja toimi SDP:n opiskelijajärjestön varapuheenjohtajana
• nimitettiin 27-vuotiaana Kauppakorkeakoulun
ylioppilaskunnan KY:n talousjohtajaksi 1980
• hankki talon Limingantieltä 1985
• toimi vuosina 1985–90 KY-konserniin kuuluneen Ekomen-yhtiön toimitusjohtajana ja
1991–99 osastopäällikkönä Veikkaus Oy:ssä
• Wayup-yhtiöön liittyen viranomaiset tutkivat
Kippolan (kuten myös Ulf Sundqvistin) toimia
1996-1999, mutta ei lopulta saanut syytettä
• siirtyi eläkkeelle sydänvaivojen ja diabeteksen
vuoksi vuonna 2006
• vaimo Camilla Lommi-Kippola kuoli kesällä
2007: “Viimeiset lenkkinsä Camilla käveli Kumpulan laaksossa.”
• jätti Limingantien talon poikiensa Jannen ja
Antin hoitoon ja hankki asunnon Paavalin kirkkoa vastapäätä talvella 2009

YIMBYjä!

Vaikka Pietari Kalmin haamu poistuikin toistaiseksi kummittelemasta laaksomme yltä, emme
saa herpaantua. Kaupunkisuunnittelulautakunta
osoitti viisautta ja rohkeutta torjuessaan kaupunginhallituksen helmikuisen, hätiköidyn päätöksen. Samalla lautakunta ehdotti alueen poikittaisliikenteen kehittämiseksi useampaa eri ratkaisua,
joista jokainen hyödyntäisi käytöstä poistuneen
satamaradan pohjaa. Liikennesuunnitteluviraston tehtävänä onkin nyt tutkia, olisiko radan
paikalle paras rakentaa raitiovaunukiskot, joukkoliikennekatu vai molemmat.
Suuri osa seudun asukkaista varmaan toivoisi, että laakso jätettäisiin kokonaan rauhaan ja poikittaisliikenne johdettaisiin kulkemaan laakson alta, kuten yleiskaavaan on merkitty. Tämän suunnitelman toteutumiseen menee
kuitenkin kauan, ja poliittinen paine poikittaisliikenteen nopeuttamiseksi on äärettömän kova.
Sen tietää jokainen, joka seurasi läheltä, millä kiivaudella Pietari Kalmin kadun rakennushanketta
ajettiin läpi. Selvää on, etteivät minkäänlaisen aktivistijoukon voimat riitä tyrmäämään joukkoliikenteen tuloa entisen satamaradan paikalle.

Kehnoista vaihtoehdoista paras

’’

Tuskin kukaan haluaa, että laaksoon tulee sekä
joukkoliikennekatu että raitiovaunukiskot. Jo pelkän joukkoliikennekadun huono puoli on se, että se veisi huomattavasti leveämmän tilan kuin
raitiotielinja, ja häiritsisi etenkin Vallilan siirtolapuutarhan väkeä paljon ratikkaa enemmän. Kadulla sallittaisiin myös huoltoliikenne, ja ennen
pitkää sitä alkaisivat vääjämättä käyttää muutkin
linja-autot kuin tiedelinjan bussit. Paras
ja oikeastaan ainoa vaihtoehto tuntuu olevan se, että laakson ystävät
yhdistävät voimansa ja alkavat
ajaa satamaradan tilalle kauniisti maisemoitua, ruohotettua ratikkalinjaa.
Moni kaupunginvaltuutettu
tuntuu uskovan, että raitiotielinjan rakentaminen kestää äärettömän paljon kauemmin kuin
kadun rakentaminen. Valtuutetut
pelkäävät myös kaavamuutosta seuraavan valituskierroksen hidastavan rakennushanketta kohtuuttomasti. Kaavamuutos on joka tapauksessa edessä, ja luultavaa on, että vastarinta on
huomattavasti voimakkaampaa, mikäli laaksoon hyväksytään rakennettavaksi katu.

Pari kaupunginhallituksen
jäsentä oli livahtanut
sisälle väärästä ovesta,
mutta palasi varta
vasten ulos hakemaan
ratikkansa.

vimme kirkastuisivat ikävimmällekin skeptikolle, taistelu laakson rauhasta jatkuu nyt kumpulalaisen Markku Toikan ehdotuksesta YIMBY-teeman alla (Yes in my Backyard). Toivotamme siis
hyvin maisemoidun ratikkalinjan tervetulleeksi
takapihallemme.
Pro Laaksoratikka -liike polkaistiin
kiireesti pystyyn pääsiäislomalla, sillä pelkona oli, ettei kaupunginhallitus peruisikaan kokouksessaan 14.4.
aiempaa päätöstään, vaan hyväksyisi
Pietari Kalmin kadun jatkeen sillä verukkeella, että laaksossa vastustetaan kuitenkin kaikkea, ja
jokin päätös on tehtävä.
Joku olisi myös saattanut ehdottaa Vallilanlaakson joukkoliikennekadun hyväksymistä välittömästi. Siksi
kaupunginhallitukselle
haluttiin välittää viesti,
että monille täkäläisille
on selkeää, mikä on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdottamista vaihtoehdoista vähiten kehno, mikäli kaupunkipuistoon on pakko liikennettä tuoda.
Suomen puutarhanhoidon isä Pietari Kalm
johti siis joukkonsa Senaatintorin laidalle
14.4.2009. Jokaiselle kaupunginhallituksen kokoukseen menijälle ojennettiin Pro laaksoratikka liikkeen kirjallinen kannanotto osviitaksi päätöksentekoon, ja muistoksi he saivat pikkuisen YIM-

Ratikka
ni?
takapihalle E!
S
– YES PLEA

Mikä ihmeen YIMBY?
Kun itäisen kantakaupungin väki tänä keväänä
nousi vastustamaan Pietari Kalmin kadun jatketta, jotta seudun ainoa laajempi viher- ja virkistysalue säilyisi autottomana, meidät leimattiin NIMBY-joukoksi (Not in my Backyard). NIMBYhän
hyväksyy epämiellyttävätkin hankkeet, kunhan ne
eivät uhkaa oman takapihan rauhaa. Jotta motii-

12

kuvat: Ullamaija Hänninen

Nimbyjä
emme ole,
olkaamme siis

BY-ratikan,
jonka kyljessä luki
“Autoton kaupunkipuisto”. Rohkenen väittää, että tempaus herätti myönteistä huomiota. Pari kaupunginhallituksen jäsentä oli livahtanut sisälle väärästä ovesta, mutta palasi vartavasten ulos hakemaan ratikkansa.
Pro Laaksoratikka -liikkeen kannanotossa toivottiin, että laaksoa koskevia liikenneratkaisuja
tehtäessä osattaisiin erottaa kaksi tärkeää asiaa:
1) Kumpulanmäen kampusalueen liikennejärjestelyt, jotka ovat yliopiston etu, ja 2) kauaskantoisemmat ja vaativammat poikittaisliikenteen
ratkaisut, jotka vaikuttavat eritoten Vallilan, Kumpulan, Pasilan, Arabian, Viikin, Käpylän, Koskelan ja tulevan Kalasataman asukkaiden elämään.
Mitä tulee yliopiston kampusalueen liikenneongelmiin, kaikki ymmärtänevät, etteivät ne ratkea kierrättämällä paria bussia mäen kautta, sillä kaikki muilla busseilla ja raitiovaunuilla mäen juureen tulevat joutuisivat edelleen kapuamaan
jyrkän mäen jalkaisin. Ainoa kaikkia linjoja palveleva, kestävä ratkaisu, joka on myös Esteetön
Helsinki -periaatteen mukainen, on rakentaa mäelle silta ja/tai hissi, mikä sisältyykin jo tontin rakennussuunnitelmaan. Välittömästi toteutettavat
parannukset ovat Tiedelinjan vuorojen lisääminen ja kevyellä kalustolla Pasilasta Kumpulanmäelle ajavan kampusbussilinjan käyttöönotto.
Pro Laaksoratikka -liikkeelle toivotaan laajaa kannatusta. Voit liittyä mukaan liikkeen sähköpostilistalle (ilmoittaudu osoitteeseen leila.
oksa(a)gmail.com) tai Facebookin Pro Laaksoratikka -ryhmään.
Kaikkien YIMBYJEN puolesta
Suvi Heinonen

TULE PIKNIKILLE
LAAKSOON SU 17.5.!
Vapaa kansalaispiknik kaupunkipuistossa (hylätyn Pietari Kalmin kadun jatkeen
linjauksella) Kumpulan pihakirppisten jälkeen klo 14–17: nautitaan kaduttomasta
laaksosta yhdessä! Tule leijasi, perheesi, ystäviesi ja piknikkorisi kanssa viettämään rentoa sunnuntai-iltapäivää. Samalla voit kuulla lisää YIMBY-ratikasta ja uudesta kansanliikkeestä.

Sarjakuvakisan voitto Limingantielle
Kumpostin numerossa 4/2008 julistettu sarjakuvakilpailu on ratkennut. Voiton vei Virpi Liinoja
teoksellaan Green green grass of home, joka on
nähtävissä yllä.
Tuomaristo luonnehti voittajasarjista ammattitaitoiseksi, hienosti piirretyksi ja selittelyjä kaipaamattomaksi, mutta ehkä hieman liian pitkäksi.

Pohdiskeltiin, voisiko päähenkilöä vaihtamalla sama tapahtua Espoon Westendissä?
Tuomaristoon kuului seitsemän kumpulalaista,
yksi toukolalainen, yksi käpyläläinen ja yksi Kampista asti saapunut arvioitsija.
Täpärästi toiseksi kisassa jäi Eija Reeves Kylätila-aiheisella stripillä. Kolmanneksi selvisi Valtte13

ri Väntänen Kumpulan siili -sarjakuvallaan ja neljänneksi Matti Lammin-Soila teoksellaan Lopun
loppu. Nämä muut sarjakuvat julkaistaan Kumpostin seuraavissa numeroissa.
Voittaja saa palkinnoksi vapaavalintaisen Kylätilan viikonloppukurssin ja Kumpula-t-paidan.
Muut saavat t-paidan sekä mainetta & kunniaa.

Sue Van Doen kolmas levy on kokonaan Made in Kumpula
14-vuotiaana Vando Suvanto
soitti jo ensimmäisessä oikeassa
bändissään, The Miragesissä.
– Olisin halunnut olla kitaristi. Mutta mä olen vasenkätinen, ja mulle sanottiin, että vasenkätiset ei soita kitaraa. Näyttäisi kuulemma ihan tyhmältä,
jos on eri suuntaan kuin muut.
Sitten mut käskettiin rumpaliksi. Siitä se alkoi. Myöhemmin
soitin kyllä kitaraakin.

”Pakkorumpaliudesta”
taustabändeihin
Sittemmin Vando on vaikuttanut monissa bändeissä Silverystä Ofeukseen ja soittanut useiden nimekkäiden muusikoiden
taustabändeissä tai laulanut heidän levyilleen taustoja: Hector,
Pelle Miljoona, Muska, Tumppi Varonen, Sammy Babitzin,
Jukka Gustavson…
– Tietenkin kaikissa taustabändeissä oppii. Mä olen oppinut paljon hyviltä muusikoilta. Kaikkihan on löytävinään
mun biiseistä Pelleä tai Hectoria, mutta en mä pysty itse sanomaan, pohtii Vando.

kuva: Sami Väätänen

Kolmas kokopitkä
äänitettiin Kymintiellä
Vandon oma bändi, Sue Van
Doe, on nykykokoonpanollaan ollut kasassa yli kymmenen
vuotta. Paitsi rumpali, Miska Simanainen, joka on uusin tulokas viiden vuoden takaa. Sue
Van Doessa bassoa soittaa Jan

Brunberg ja kitaraa Jyrki Nikkinen. Vando itse laulaa. Ja soittaa kitaraa. Vaikka onkin vasenkätinen. Lisäksi kaikki bändin
sävellykset ja sanoitukset ovat
Vandon käsialaa. Kumpulan Kyläjuhlillakin bändi on esiintynyt
useasti, viimeksi vuonna 2006.
Maaliskuussa 2009 ilmestyi
Sue Van Doen levy Vinossa. Kyseessä on bändin kolmas ”virallinen” levy. Vandon mukaan
todellisuudessa jo neljäs, sillä levyä Hengenmiehet ei hellitä
(1995) ryhdyttiin tekemään Sue
Van Doe -levynä, mutta levy-yhtiön toivomuksesta se muuttui
Vandon soololevyksi. Vinossa on
myös Sue Van Doen ensimmäinen ihan kokonaan Kumpulassa,
Kymintien studiolla tehty levy.

Musiikkia ilman
kategorioita
– Lähtökohtana oli, että tällä kertaa koko levyllä soittaa sama bändi. Se ei ole vielä koskaan aikaisemmin onnistunut. Toinen lähtökohta oli, että kanteen tulee koko bändistä kuva, kertoo Vando.
Bändiyhtenäisyys kuuluukin
levystä, joka koostuu kahdestatoista kappaleesta. Hallitsevassa
osassa biiseissä ovat rytmielementit, aika ajoin jopa shamanistisen hypnoottiset. Toisella kuuntelukerralla löytää lisää
taustalla olevia instrumentteja hienovaraisista miksauksista. Monissa biiseissä on erikoisia soundeja ja uskaliaita alkuja
pelkillä perkussioilla. Vando it-

Palveleva – edullinen lähikauppiaasi

Hannu Auranen

TANU OY
Lähikauppa – ekonominen ja ekologinen
Intiankatu 34, puh. 791 282

Avoinna arkisin 9–19, lauantaisin 9–16
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se vastaa koko levyn äänityksestä ja miksauksesta.
Levyllä avustavat myös Karla Suvanto (kosketinsoittimet)
ja Jaakko Nieminen (sello).
Levyn kappaleistossa kuuluu
vahvasti bluesia, jopa kansanlaulu-, jazz- ja latinovaikutteita,
mutta allekirjoittaneesta kuulijasta vaikuttaa siltä, että vahvimmat musiikkijuuret löytyisivät progesta.
Vando itse ei proge-kuvaustani kuitenkaan hyväksy.
– Mitä edes on proge, tuhahtaa Vando.
– Proge oli aikoinaan jotain
sellaista, mistä en pitänyt. En
missään tapauksessa soita progea, vaan teknisesti ottaen bluesia, joskaan en blueskaavaa.
Mutta sen sijaan jos progella
tarkoitetaan vaikkapa Zappaa,
joka on postmoderni muusikko
ja yhdistää mitä tahansa tapaa
mihin tahansa, niin silloin se on
ajatuksena ok. Mä en yleensäkään tykkää kategorioista. Kirjoittajat vaan yrittää verbalisoida abstrakteja asioita kuten musiikkia. Se on mahdotonta.

Spontaani ja simppeli
studiomeininki
– Rockhan on pohjimmiltaan
simppeliä kansanmusiikkia sähkösoittimilla. Sen pitäisi olla
rentoa ja spontaania, vaikka
nykyisin näin ei useinkaan ole.
Mutta jos sen rentouden löytää,
se on paljon, tuumii Vando.

Vando Suvannon musiikkiura alkoi
Elviksestä ja peilistä. 50-luvulla
Elvis teki jyväskyläläispoikaan
lähtemättömän vaikutuksen.
– 11-vuotiaina seistiin parin
kaverin kanssa peilin edessä ja
oltiin esittävinämme poppia,
varmaankin Four Catsia tai jotain,
nauraa kumpulalaistunut Vando.
– Lou Reedistä mä
pidän paljon. Siinä
kappaleet on se asia.
Neljä ukkoa on studiossa ja sitten vaan
soitetaan eikä pilata
hommaa krumeluureilla.
Samanlaista ykhaettu
sinkertaista tekemisen meininkiä on
i kesti
sess
ypro
synt
n
levy
o
Kok
llä.
levy
uudella
iina
valm
t
oliva
t
biisi
jopa 1-2 vuotta, mutta kun
eaa.
nop
an
lesta
puo
oli
tys
yksi kerrallaan, levy
n si– Me soitetaan yksi harjoituskerta, sitte
saaon
elma
ong
sään ja vielä varmistus. Suurin
alle.
paik
a
aika
da kaikki jätkät yhtä
uun
– Nykyisin mä en tee biisejä ihan lopp
n
yriti
min
asti, vaan jätän tilaa bändille. Aiem
ii
toim
että
nut,
man
eri tavalla, mutta olen huo
sa
alan
käsi
n
oma
tuo
inen
joka
paremmin, kun
biiseihin, huomauttaa Vando.
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jen osuus on vaan ¼ kaikesta.
Vando on työskennellyt pitkään teatterimaailmassa ja säveltänyt teatterimusiikkia. Parhaillaan teatteri Rollossa on
alkanut uusi projekti. Teatteritausta näkyykin vahvasti Vandon musiikissa, varsinkin
teksteissä.
– Mun biisit ovat tavallaan
näytelmiä. Niissä on pieniä tarinoita, tuokioita tai ajatuksia, jotka kerrotaan minä-muodossa. Se
ei silti tarkoita, että se olisin juuri minä. Henkilöt biiseissä ovat
yhdistelmiä omista kokemuksista, muista ihmisistä ja keksitystä,
sellaisesta, joka voisi olla mahdollista. Joskus voi olla kaksikin kertojaminää, jotka saattavat
nähdä asian eri näkökulmasta.

Kappale, joka maailmalta
on puuttunut
Kysymykseen omasta lempikappaleestaan levyllä Vando ei osaa
heti vastata.
– Ehkä se on kukin kappale tekovaiheessa. Silloin ajattelee, että tässä on just se kappale,
joka maailmalta on puuttunut.
Pakkohan se on psyykata itsensä sellaiseen tilaan. Ei muuten
pystyisi tekemään musaa. Jotkut
biisit sitten toteutuu paremmin
kuin on ajatellutkaan, jotkut taas
alakanttiin. Esimerkiksi Mitä tapahtuu on sellainen rento ralli,
joka rupesi toimimaan paremmin kuin osasin kuvitellakaan.
Haastattelijan lempikappaleita taas ovat jopa hieman af-

ro-latinohenkisesti keinuvat Rjyvät Marshallit ja Jokainen päivä. Vando tosin huomauttaa,
että R-jyvät Marshallit on valssi. Mutta kuulija saa kuulla mitä haluaa?
Levyjulkaisukeikkaa Sue Van
Doelta ei ole tulossa, eikä muitakaan keikkoja. Vando kertoo
nykyisin kieltäytyvänsä keikoista jo periaatteellisesti.
– Kun oltiin 14-vuotiaita, eikä varmasti osattu soittaa kovin
hyvin, meille maksettiin yleisön
viihdyttämisestä. Jos nyt tarjoan
bändiä keikalle, oletetaan, että
soitetaan ilmaiseksi, vaikka soittaminen on meille ammatti. Ehkä joskus joissain Kumpulan bileissä voisi.

”Maaseudulle”
muutettiin lasten takia
Kymintielle Vando muuten
muutti jo yli kaksikymmentä
vuotta sitten. Aiemmin Jyväskylän keskustassa ja Kalliossa
asustellut mies piti arveluttavana lähtöä ”maaseudulle”. Lapsiperheellisen oli kuitenkin löydettävä keskustan kivitaloja paremmin lapsille sopiva ympäristö, ja Kumpulaan perhe eksyi
vaimon työkaverin kautta.
– Olen mä kuitenkin ihan
hyvin sopeutunut Kumpulaan.
Kun en tee musaa, luen tai poimin viinimarjoja ja omenia.
Riitta Häm’äläinen
www.vandosuvanto.net

KOSKELAN
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Kampaamo

Amarillo

Käpyläntie 1, puh. 720 6800
Erikoshammaslääkäri
Pirkko Aho – iensairaudet
Hammaslääkärit
Marja Romu, Elina Saaristo
Suuhygienisti
Marika Pelkonen

Satu ja Kikka
Väinö Auerin katu 3, p. 757 2117
Avoinna arkisin 9–17,
lauantaisin 9–14

HUOM! Meillä on suoraveloitussopimus Kelan kanssa.
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SOTA-AIKA
KUMPULASSA

sairaalaa pommitettu. Sairaalan
portilla oli iso kuoppa, mutta
sairaala oli säästynyt. Niin lähellä me oltiin.

Pommeja, jäätyneitä
putkia ja tulipaloja

– muistoja kotirintamalta
Berit Enckellin arkisto

Kylätilassa järjestettiin
18. tammikuuta jo
kolmas muistelutilaisuus siitä, millaista
elämä Kumpulassa
oli silloin ennen, kun
alueella oli valtavasti
lapsia sekä runsaasti
kauppoja ja erilaisia
yrityksiä.

Suojaan viemäriin ja
sairaalan kellariin
Otto Bergman oli Osramin autonkuljettajana 40 vuotta.
Tämä ’lamppuauto’ toimi heidän evakkoautona talvisodan aikana, kun perhe lähti sotaa pakoon Kuivannolle.

min. Hän kirjoitti sodan ensimmäisistä päivistä
seuraavasti:
”Marraskuun aamu valkeni harmaana. Lapset olivat juuri ennättäneet lähteä kouluun. Kuulin valtavan räjähdyksen ja lentokoneiden jylinää.
Elimme talvisodan aattopäiviä. Yläpuolellamme
asuvan perheen äiti juoksi luokseni kysyen ’Mikä
se räjähdys oli?’ ’Nyt se on varmaan alkanut, jota
on odotettu’, vastasin. Kiirehdimme läheiseen metsään. Väestönsuojia ei silloin Kumpulan taloissa ollut. Ne tehtiin vasta myöhemmin. Keskikaupungilla

’’

Kun tulimme takaisin
huoneeseemme,
oli kattokruunu
pudonnut juuri
meidän sänkyjemme
päälle, ja ne olivat
täynnä sirpaleita.

Brita Kinnari

Bergmanin sisarusten Beritin ja
Britan omakohtaiset lapsen kokemat muistot aina talvisodan
alkuhetkistä jatkosotaan asti ovat
vaikuttavia. Niistä näkee sen inhimillisen surun ja tuskan, minkä sota aiheutti ihmisille. Niistä
näkee myös, kuinka sota yhdisti
toisilleen tuntemattomia ihmisiä
ja kuinka oltiin valmiita auttamaan hädässä olevia lähimmäisiä. Bergmanit asuivat silloin Limingantie 72-74:ssä.
Berit Enckell kertoo:
– Sinä aamuna kun talvisota
alkoi, kuulin kauheata pauketta ja lentokoneiden ääniä. Menin parvekkeelle katsomaan ja
näin, kun lentokoneen perässä
oli jotain. Vasta sitten alkoivat
sireenit huutaa. Tuolloin äiti sanoi, että nyt lähdetään. Niin me
menimme Saksansaaren taakse suojaan viemäreihin. Siellä ei
saanut sytyttää edes tulitikkuja, koska viemärikaasu olisi räjähtänyt. Siellä sitä seistiin pimeässä kunnes kuulimme isäm-

anja pursiaisen arkisto

Aikaisemmat tilaisuudet ovat
palauttaneet mieliin ne ’vanhat
hyvät ajat’ ja mukavat lapsuuden
muistot. Tällä kertaa aiheena oli
sota- ja jälleenrakentamisen aika. Vanhempien muistelijoiden
mieliin palautuivat raskaat ja kipeät lapsuuden muistot.
Talvisota jyrähti käyntiin 30.11.1939 varhaisina aamun tunteina, kun Venäjän joukot ylittivät maamme rajan ensimmäiseksi Pohjois-Karjalassa. Pilvinen Helsinki sai kokea
ensimmäiset sodan kauhut vielä samana päivänä, kun pommikoneet ilmestyivät mereltä kaupungin ylle. Rajaseuduilla asiaan oli varauduttu, mutta
Helsinki tuli yllätetyksi, joten ilmahälytyskin oli myöhässä.
Luin tilaisuudessa otteita
mummini Elin Ikosen muistelmista, jossa hän kertoo sota-ajastaan Kumpulassa. Hän
oli muuttanut perheineen Intiankadulle nykyiseen Tanun taloon parisen vuotta aikaisem-

oli syttynyt tulipaloja ja olin lapsistamme huolissani. Vähitellen
he kuitenkin saapuivat koulusta. Tämän jälkeen suljettiin Helsingin koulut. Pommitukset jatkuivat ja rajoillamme taisteltiin
kaikkialla. Ihmiset valmistautuivat lähtemään kaupungista.”

Taisto Enckell juoksi Taivaskalliolla bunkkerista toiseen vieden tärkeitä viestejä. Anja Pursiaisen arkistosta löytyi kuva Saara Laasosen
veljistä Taivaskalliolla syksyllä 1941.

me äänen kutsuvan äitiämme.
Isä sanoi vievänsä meidät pois
viemäristä läheiseen metsään,
siellä olisi parempi. Tätä ennen isä oli hakenut autolla Käpylän koululta siskoni ja kaikki
muutkin, jotka asuivat Kumpulassa päin. Hänellä oli ’Osramin
lamppuauto’, jonka kaikki pojat varmaan muistavat hyvin, oikea pikkupoikien ihanne. Äiti ja
isä olivat soittaneet tuttavan tuttaville Kuivantoon Lahden lähelle, jonne me seuraavana aamuna lähdimme. Koskelantien
kulmassa seisoi vanhempi pa-

riskunta, he nostivat kätensä ylös ja pyysivät, että ottaisimme heidät mukaan ja veisimme heidät
ihan mihin vain. Niin hekin lähtivät matkaamme.
Kuivannossa me sitten vietimme koko talvisodan
ajan. Meillä oli talon yläkerrassa yksi pieni huone,
jossa asusti kymmenen ihmistä. Talvi oli kylmä ja
usein huoneen nurkat olivat jäässä. Näin ihania
ihmisiä löytyi silloin hädän hetkellä maailmasta ja
vielä tänäkin päivänä olen heidän tyttärensä kanssa yhteydessä.
Jatkosodan ajalta Brita Kinnarin muistiin on
erikoisesti jäänyt eräs sairaalareissu:
– Oli talvi ja me leikimme pihalla, rakensimme
lumilinnaa ja meillä oli kivaa. Yöllä minä tulin sairaaksi. Seuraavana päivänä äiti vei minut kulkutautisairaalaan, jossa minulla todettiin tulirokko.

Minun oli jäätävä sairaalaan ja
se oli kauhea kokemus, koska en
ollut siihen mennessä koskaan
ollut kotoa pois. Kun pommitus alkoi, kaikki siinä huoneessa olevat lapset joutuivat kellariin. Siellä ollessani huomasin,
että minun nuorin sisareni Elsekin oli siellä. En tiennyt, että
hänkin oli joutunut sairaalaan.
Otin Elsen syliini kun hän pelkäsi vieraassa paikassa niin kauheasti. Kysyin jälkeenpäin äidiltäni, että eikö meidän olisi ollut
turvallisempi olla siellä yhdessä?
Selvisi, että Else ei ollut sairasta-

nut tulirokkoa ja siksi meidät oli
erotettu toisistamme. Kun tulimme takaisin huoneeseemme,
oli kattokruunu pudonnut juuri meidän sänkyjemme päälle, ja
ne olivat täynnä sirpaleita. Onneksi olimme olleet kellarissa.
Ja kuinka ollakaan, äiti oli tullut
meitä katsomaan. Isäkin oli ollut
lomalla, mutta hän ei tullut meitä katsomaan, koska meille olisi tullut vielä ikävämpi. Eräänä
päivänä äiti näki kuinka tulenlieskat nousivat sairaalan suunnalta, ja hän lähti potkukelkalla
Limingantieltä katsomaan onko

LVI-asennus ja -urakointi
LVI-mittaus ja perussäätö
LVI-saneeraus

Helsingin toimipiste, Päijänteentie 43, 00510 HELSINKI, puh/fax 09 694 2756
Jukka Olander, puh 0400 535 125 jukka.olander(a)soputyo.fi
Huom! Työkohteen tarkastuksia myös iltaisin.
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Puh. 020 741 1820

Anja Pursiainen, o.s. Pulkkinen, ei itse muista sota-aikaa,
mutta kertoi mitä hänen äitinsä
Saara Laasonen oli talvisodan
alusta hänelle kertonut:
– Siskoni Raili oli silloin 9
kuukauden ikäinen ja meillä oli
tyttö hoitamassa häntä, kun äiti
oli Arabiassa töissä. Kun pommeja alkoi tulla, Arabian tehdas
suljettiin ja työläisten käskettiin
mennä koteihinsa. Äidin tullessa kotiin ei siellä ollut ketään.
Hoitotyttö oli mennyt Railin
kanssa metsään, josta äiti heidät
löysi. Sitten alettiin hommata
paikkaa, mihin lähdettäisiin turvaan. Äidin Eeva-siskon miehen suku asui Kirkkonummella.
Eevan mies Otto ajoi kuormaautoa, johon kerättiin hillot ja
muut tavarat ja ajettiin Kirkkonummen Friggesbyhyn turvaan.
Kun palattiin talvisodan päätyttyä takaisin kotiin, niin kaikki
talon vesijohtoputket olivat jäätyneet ja haljenneet, myös sauna
oli pilalla, mutta muuten talo oli
ehjä. Sodan jälkeen tuli vuokralaisia talo täyteen, tuli Karjalasta
isän sukulaisia ja paljon muita.
Vuokralaisia oli silloin paljon, ja
niitä tuli ja meni. Laskin kerran
talonkirjasta, että heitä on ollut
kaiken kaikkiaan 152.”
Olavi Lindströmin muistot
ajoittuivat jatkosotaan. Hän tiesi kertoa mm. alueen pommisuojista:
– Saksansaaren takana oli yksi aukko, joka oli yhteydessä Siamintielle ja edelleen Arabian tehtaalle. Silloin pommisuojissa oli
jo valot, jotka pommien pudotessa vilkkuivat. Asuimme vielä
Limingantie 45-47:ssä, kun erään

Sirpale ikkunan läpi
liinavaatekaappiin
Ei ole tarkkaa tietoa siitä, paljonko pommeja Kumpulan alu-

Olavi lindströmin arkisto

eelle putosi, mutta muistelijoiden mukaan kolme niistä olisi
aiheuttanut aineellisia vahinkoja. Tuon jo kerrotun lisäksi putosi yksi pommi lähelle nykyistä Kymintie 6:ta, silloista lit. Ö:
tä, vaurioittaen sen tallirakennusta niin, että yksi siellä olleista hevosista kuoli. Sirpaleita lensi naapuritaloihin, ja yksi oli koitua Pasi Mäkisen kohtaloksi.
Pasilla oli muisteloillassa
mukana sirpale, joka tuli heidän ikkunastaan sisään ja iskeytyi liinavaatekaapin oveen.
Ikkunalasit tulivat Pasin päälle, mutta hän selvisi siitä vammoitta. Yksi pommi putosi Kumpulan kartanon alueelle

tuhoten siellä puisen talousrakennuksen ja vaurioittaen portin vieressä sijaitsevaa kivirakennusta.
Intiankadun silloiselle pellolle, nykyiselle kivitaloalueelle, putosi useitakin pommeja. Olen kuullut, että yksi henkilö Kumpulassa olisi saanut surmansa pommin sirpaleista, mutta tieto on vahvistamaton.

Fillarilähettinä Käpylän bunkkereissa
Taisto Enckell kertoi, kuinka hän toimi sota-aikana
viestinviejänä:
– Olin aina siellä, missä jotain tapahtui, ja kun
Taivaskalliolla rupesi jyskämään, niin tämä poika
oli siellä. Kun sotilaat tarvitsivat lähettiä, niin minä olin mukana viemässä erilaisia kirjeitä juoksujalkaa bunkkerista toiseen. Loppujen lopuksi minulle annettiin huono armeijan fillari, jolla ajelin
moneen paikkaan. Kaikki ihmettelivät miten uskallan liikkua siellä, mutta ajattelin, että jos se tu-

Olavi Lindströmin päikkäriryhmä
Marjalan päiväkodissa (Intiankatu
31) sodan jälkeen.

lee, niin sillä siisti.
Sodan aikana oli pulaa niin
ruoasta kuin vaatteistakin. Elin
Ikonen kirjoittaa, että he kärsivät välillä suoranaista nälkää.
Myös hänen muistelmissaan
mainitaan Taivaskallio:
”Sota jatkoi riehumistaan,
ja Helsinkiä pommitettiin ajoittain. Taivaskalliolla oli ilmatorjuntapatteri, ja sen alkaessa toimia oli korviahuumaava jyske
ja pauke niin, että ovetkin loksuivat. Jälkeenpäin ihmettelin,
kuinka sitä jaksoi neljä vuotta
kestää jokapäiväistä hermojännitystä. Elintarvikkeita oli hyvin niukasti. Varsinkin talvella
1942 ei ollut paljon muuta kuin
jäätyneitä lanttuja. Leipä- ja
maitoannokset olivat minimaalisen pieniä ja samoin liha-annokset. Olisimme saaneet olla
loppukuukauden ilman ruokaa,
ellei kälyni olisi lähettänyt meille leipäkortteja. Omaiset lähettivät joskus ruokapakettejakin.
Kaikesta oli puutetta, saippuastakin. Vanhat vaatteet saimme
kääntää ja keksiä vaikka palasista yhdistellen päälle pantavaa.”
Jorma Ikonen
Osa kertomuksista on kuunneltavissa äänitiedostoina osoitteessa www.kumpula.info.

Pauli Ikonen – kaupunginosamme puolustaja

Meiltä
lahjakortit
kevään
juhliin.
Intiankatu 25
00560 Helsinki
(Kumpula)
puh. (09) 876 3391
tai 041 571 9929

Isäni Pauli Ikonen kuoli jouluaattona
2008 Oulunkylän sotainvalidien kuntoutussairaalassa. Hän oli syntynyt
31.7.1924 Ilomantsissa. Perhe muutti 30-luvun puolivälissä Helsinkiin ja
asettui asumaan Kumpulaan Limingantie 76:ään. Avioliiton myötä hän
muutti vaimonsa Mirjan kotitaloon Limingantie 64-66:een, jossa asui syksyyn 2008 asti. Tuolloin hän joutui jättämään kotinsa raskain mielin.
Sodan jälkeen Pauli toimi yksityisyrittäjänä valmistaen kovasimia kellaritiloissaan. Kumposti kertoi Suomen
Kovasin Oy:n toiminnasta numerossa 3/2008 (lehti on luettavissa netissä:
www.kumpula.info). Myöhemmin hän
työskenteli Liikennelaitoksella.
Jo yrittäjänä toimiessaan hän osoitti aktiivisuutensa pyrkiessään suojelemaan kotimaista tuotantoa ulkomaista kilpailua vastaan. Asiasta käytiin keskusteluja eduskunnassa ja ministeritasolla. Kokemuksesta viranomaisten ja
päättäjien kanssa toimimisesta oli hänelle myöhemmin suurta hyötyä.
Pauli Ikonen oli aktiivisesti muka-
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na KantaHelsingin omakotiyhdistyksen toiminnassa ja toimi sen puheenjohtajana vuosina1999–2001. Tuolloin
yhdistyksen jäsenmäärä oli laskussa, mutta hän sai suunnan kääntymään. Paulin voidaan sanoa olleen
myös Kumpulan ensimmäisiä kansalaisaktivisteja: hän oli 1960-luvulla yksi aktiivisista toimijoista, jotka pelastivat kaupunginosamme purkutuomiolta. Vielä sairasvuoteellaan hän
kantoi huolta Kumpulan tulevaisuudesta ja patisti jälkipolvia olemaan
aktiivisia, kun vuokrasopimukset kaupungin kanssa umpeutuvat
vuonna 2020.
Jorma Ikonen

Limingantiellä
asunut Pauli Ikonen
kamppaili
Kumpulan
purkamista
vastaan neljä
vuosikymmentä sitten.

Tuomo heikkola

pommituksen aikana menimme kellariin, jossa muu talon väki jo oli ja jonne It-tykistön äänet
hyvin kuuluivat. Kun tuli ’vaara
ohi’ -merkki, tulimme pihalle, ja
silloin näimme kuinka Vallilassa paloi. Siellä paloi tosi kauheasti. Seuraavana päivänä kävimme kaverien kanssa katsomassa
tuhoja. Sturen- ja Mäkelänkadun
kulmauksessa Inarintien paikkeilla puutalot olivat palaneet
maan tasalle ja niistä oli pystyssä
vain korsteenit. Myöhemmin selvisi, että 22 puutaloa oli tuhoutunut. Alueella oli vielä voimakas paloöljyn haju. Ilmeisesti se
oli peräisin palopommeissa käytetystä palavasta aineesta, paloöljystä. Sitten muutimme Siamintie
2:een, ja sieltä äiti toi minut aamuisin Kumpulaan Marjalan tarhaan ja meni itse töihin Arabian
tehtaalle. Kun päivällä tuli hälytyksiä, me tarhalaiset menimme
suojaan talon kellariin, joka oli
tuettu paksuilla parruilla. Yhtenä
aamuna tullessamme äidin kanssa Marjalaan näimme Limingantiellä hirveän montun. Pommi
oli repinyt pienkerrostalon sivun
auki ja hirret törröttivät rikkinäisestä seinästä. Myöhemmin menimme kaverin kanssa ovesta sisään tutkimaan paikkoja.

Katukiistan keskiössä ovat olleet
Kumpulan- ja Vallilanlaakson
alueen kulttuurihistorialliset arvot.

Tämä perintö on nyt yliopistolla
Mitä ovat ne kulttuurihistorialliset arvot, joita
Pietari Kalmin kadun
on katsottu uhkaavan?
Tässä siitä lyhyesti.
Perusteellisemmin
Kumpulan historiaan
voi tutustua netissä:
www.kumpula.info.

Kumpulan maanviljelyskylä ja
sen kantatila lienevät olleet olemassa jo ainakin 700–800 vuotta sitten. Kylä esiintyi ensimmäisen kerran kirjoitetussa
tekstissä 26.7.1460 pidettyjen
käräjien tuomiokirjassa, jonka
mukaan Sigfrid Gumtechtistä
luovutti maata toiselle kyläläiselle, Per Clemetssonille. Kumpulan kylä täyttää siis pian vähintään 550 vuotta.
Kylän ytimenä olleen Kumpulan kartanon historia alkaa
vuodesta 1481, jolloin Oluf Lydiksson sai Raaseporin käskynhaltijalta, ritari Lars Axelssonilta 14. elokuuta rälssikirjan
Gumtächtin maihin ja kartanoon. Lydikssonin kuoltua hänen leskensä Kerstin Persdotter sai rälssin Gumtächtin kartanoon Turussa 27.9.1488 päivätyssä rälssikirjassa.
Jo vuosisatojen ajan ennen
näitä merkintöjä elettiin aikaan
nähden vaurasta elämää Kumpulan mäen viljavilla rinteillä, kalaisan Itämeren sisälahden
rannalla, lähellä Vantaanjoen
suiston markkinapaikkaa ja Turun-Viipurin välistä valtatietä.
Kun Kustaa Vaasa 1550 perusti Helsingin kaupungin Vantaanjoen suulle, ruokittiin uusia kaupunkilaisia paljolti Gumtäktin rälssin tuotteilla, ja sen
jälkeen vielä vuosisatoja aina
1900-luvulle saakka.
vaiheita KumpuMainittavia
lan historiassa olivat karta-

non maakiistat Helsingin porvareiden kanssa 1500-luvulta 1700-luvulle. Näissä kiistoissa Kumpula piti puolensa niin
hyvin, että kartanon alueet vain
laajenivat. Kartanon omistajiin kuuluivat vuorollaan monet Helsingin seudun mahtisuvut kuten Jägerhornit, Tavastit, Hisingerit, Sederholmit ja
Bonsdorffit.
Kun keisari Aleksanteri I
päätti vuonna 1812 siirtää pääkaupungin Turusta Helsinkiin,
kaupunki alkoi kasvaa ripeästi. Helsinki oli palanut pahasti muutamaa vuotta aikaisemmin, ja jälleenrakentaminen sai
uutta pontta muutoksesta pääkaupungiksi. Lisääntyvä väki
tarvitsi aiempaa enemmän ympäröivän maaseudun tuottamia elintarvikkeita, joita saatiin
myös melko läheltä, kaupungin rajan tuntumasta Kumpulan kartanon mailta. Maalaiset
toivat tuotteitaan kaupunkiin
myös Itäistä Viertotietä (nyk.
Hämeentie) ja joutuivat maksamaan kuormastaan tullin kaupungin portilla Hermannissa.
Valtioneuvos Johan Gabriel von Bonsdorff osti Gumtäktin kartanon 1840 ja aloitti oitis
uuden, nykyisen päärakennuksen suunnittelu- ja rakennustyöt.
Tuolloin kartano kukoisti yli neljän neliökilometrin laajuisena.

Max-Åke Lagerbohm

Näkymä vuonna 1956 Kumpulasta kohti merta. Laakso
oli tuolloin lähinnä viljelyskäytössä.

bergin vuotta aiemmin kirjoittamaan runoon Vårt
land. Juhlassa Academiska Sångföreningen esitti säveltäjän johdolla Maamme-laulun ensi kerran.
Juhla päättyi Fredrik Cygnaeuksen pitämään puheeseen ”Suomen nimi”, joka nostatti Toukoniityllä juhlijoiden kansallismieltä ja palkittiin hurraa-huudoin. Paikalla olleen Zachris Topeliuksen
muistiinpanojen perusteella juhlan tapahtumat
tunnetaan tarkkaan. Maamme-laulun ensiesityksestä katsovat arvostetut historioitsijat Suomen
valtiollisen kehityksen alkaneen.
Kartanokausi päättyi, kun Helsingin kaupunki
vuonna 1893 osti kartanon ja vuokrasi sen viljelysmaat Isak ja Albertina Saarlalle. Uusilla isännillä oli kartanossa hoidossaan mm. 150 lehmää,
50 hevosta ja pariasataa sikaa. Kotisaaren meijeri Hämeentien varrella syntyi Kumpulan kartanon
maidontuotannon tarpeisiin.

V

uosisatoja Helsingin hallintoa vastaan hangoitelleesta Kumpulasta tuli pääkaupungin osa

vasta vuonna 1906 Suomen senaatin päätöksellä. Kartanon rakennukset vuokrattiin valtiolle
ja sinne perustettiin ylimääräinen sukupuolitautien hoitolaitos. Päärakennuksesta tuli kansan suussa ”Kuppala” puolen
vuosisadan ajaksi, kunnes antibioottien yleistyminen tekin pitkät sairaalahoidot tarpeettomiksi. Sairaalatoiminta lopetettiin ja
kartanoon sijoitettiin kansakoulu 1960-luvun alussa.
Kumpula sai ensimmäisen
asemakaavansa, ensimmäiset
Limingantien tonttien vuokrasopimukset solmittiin vuonna
1926 ja Puu-Kumpulan rakentajat perheineen muuttivat kylään
talojen valmistuessa. Kartano
ympäristöineen ja Kumpulan
mäen alue siirtyivät vaihdossa
Helsingin kaupungilta valtiolle
vuonna 1977. Alue on nykyisin
pääasiassa Helsingin yliopiston
matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan käytössä. Kartanon
puutarhaan on perustettu kasvitieteellinen puutarha ja päärakennuksessa sijaitsee tiedekunnan kanslia.
Ulla ja Veikko Neuvonen
Puutarha avautuu yleisölle
10. kesäkuuta, lähes 25 vuoden
rakennustyön jälkeen.

auras kartano oli myös yksi Helsingin huvielämän kesV
kuksista. Sen maille tekivät Helsingistä maaseuturetkiä muutkin kuin ylioppilaat. Toukokuun
kuuluisimmat Floran päivän
juhlat vietettiin vuonna 1848,
jolloin yliopistolaiset saapuivat Toukoniitylle ja juhlivat puheiden, viinin ja laulun voimin
isänmaallisessa hengessä. Keväiseen juhlaan oli tilattu yliopiston musiikinopettaja Fredrik
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Bussikadun sijaan sittenkin

clematispuisto?

leila oksa

Parikymmentä vuotta sitten yliopisto teki jo tuloaan Kumpulan mäelle, mutta Pietari Kalmin katu ei vielä näyttänyt uhkaavan Nylanderin puiston
niittyä. Silloinen kaupunginpuutarhuri Pekka Jyränkö ja clematiskasvien erikoistuntija Börje Fri
ideoivat uudentyyppistä puistoa Kumpulan kartanon idänpuoleiselle niitylle.
Istun Börjen kanssa hänen Sofianlehdonkadulla sijaitsevassa “kasvihuoneessaan”, Puutarhakeskuksessa.
– Clematis, suomeksi kärhö, on kauniskukkainen köynnös- tai perennamainen koristekasvi, joita on satoja lajeja. Monet lajit menestyvät meillä pitkän valoisan kauden ansiosta paremmin kuin
etelässä. Kukintakausi kestää parhaimmillaan toukokuusta lokakuuhun. Puutarhoihin liittyvä matkailu on kovassa nousussa. Yliopiston kasvitieteellisen puutarhan naapuriin tällainen puisto sopisi
erinomaisesti, Börje toteaa.
Börje Fri on laatinut suunnitelman Rakennusviraston puisto-osaston idean pohjalta. Koko puisto on suunniteltu kaksihaaraisen clematiskasvin muotoon: kasvin varret ovat puolitoista
metriä leveitä puistokäytäviä, lehtien varret kapeampia käytäviä. Lehtikuvioiden valkoiset, punaruskeat ja keltaiset pinnat ovat värillistä soraa.
Clematisköynnökset kasvavat parin metrin korkuisina jokaisen lehtikuvion pohjoisreunoille
asennettujen tukirakennelmien varassa (vihertävät kapeat kentät). Kentän pohjoisosassa on suuren kukan muotoinen, matalampien kasvien reunustama köynnöstorni.
Heikki Pyykkö

Börje Fri ja puistosuunnitelma, jota voi käydä tutkailemassa Sofianlehdon puutarhakeskuksessa. Oikealla
yksityiskohta suunnitelmasta.
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