
Kulosaarelaiset ry on kaupunginosayhdistys, joka työskentelee 
kotisaaremme liikennejärjestelyjen, palvelujen, turvallisuuden ja 

viihtyisyyden puolesta.

Brändöborna rf är en stadsdelsförening som arbetar för att påverka
 trafi kplanering, service, trygghet och trivsel på Brändö.

VUOSIKOKOUS Lukutuvassa tiistaina 8.3.2016 klo 18.00
Kulosaaren yhteiskoulun kirjasto, Ståhlberginkuja 1  / Svinhufvudinkuja 6

KULOSAARELAISET ry
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
5.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
6.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus 
7.  valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja muut hallituksen jäsenet
8.  valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
9.  päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta
10. käsitellään muut esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, 

 tai jotka hallitus haluaa vuosikokouksessa esittää.

Tervetuloa!

KULOSAARELAISET ry

ÅRSMÖTET hålls i läsesalen tisdagen den 8.3.2016 kl.18.00
KSYK’s  (Kulosaaren yhteiskoulu) bibliotek, Ståhlbergsgränden 1 / Svinhufvudsgränden 6

BRÄNDÖBORNA rf
Årsmötets föredragningslista:

1. mötets öppnande
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare
3. konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförande
4. presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen 
5. fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvariga
6. fastställande av verksamhetsberättelsen, budgeten samt medlemsavgifterna
7. val av styrelseordförande, som även kallas till föreningens ordförande,  och övriga styrelsemedlemmar
8. val av verksamhetsgranskare jämte suppleant
9. beslut om möteskallelseförfarande
10. övriga ärenden, som kommit till styrelsens kännedom minst trettio (30) dagar innan mötet, eller ärenden som styrelsen vill framföra på  

 årsmötet

Välkomna!BRÄNDÖBORNA rf

KULOSAARELAISET •BRÄNDÖBORNA

1/2016
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Ostoskeskusyhtiö haluaa uudis-
taa vuonna 1960 rakennettua 

ostaria.  Kulosaaren Ostoskeskus 
Oy on hakenut asemakaavamuu-
tosta tontilleen kaupunkisuunnit-
teluvirastolta. Hanke on herättänyt 
vilkasta keskustelua.

Ostoskeskus on tärkeä osa Kulo-
saarta ja tarjoaa alueelle päivittäiset 
palvelut. Ostoskeskus on toimin-
nallisesti vanhentunut. Esimerkiksi 
liikehuoneistojen huoltoa on vaikea 
hoitaa ja ostoksilla käynti ei ole asi-
akkaille esteetöntä. Myös kaupan 
rakenteet ovat muuttuneet ja kil-
pailuasetelma muuttuu entisestään, 
kun Kalasataman ja Herttoniemen 
kauppakeskukset valmistuvat. Ku-
losaarelaiset ovat olleet huolissaan 
paikallisten palveluiden säilymises-
tä alueella. Tämä tuli esiin kaupun-
kisuunnitteluviraston marraskuussa 
2015 järjestämässä keskusteluillas-
sa ja verkkokeskustelussa.

Keskustelua varten ostoskeskuk-
sen korttelin tulevaisuudesta oli 
tehty viime syksynä kolme vaih-
to-ehtoa: A) ostarin säilyminen, 
B) ostarin osittainen purku ja uutta 
asuin- ja liikerakentamista sekä C) 
koko tontin uudelleen suunnittelu 
asuin- ja liikerakentamiseen. Lisäk-
si Kulosaarelaiset ry:ltä tuli vaihto-
ehtoinen suunnitelma ratkaisuun, 
jossa ostari säilyisi osittain ja osa 
purettaisiin. Nämä kaikki vaihtoeh-
dot olivat asukkaiden arvioitavina 
verkkokeskustelussa sekä keskus-
teluillassa 2.11. Kulosaaren ala-as-
teella. 

Tilaisuudessa kukin vaihtoehto 
oli esillä omalla pisteellään, jossa 
sai tuoda esiin vaihtoehdon hyviä 

ja huonoja puolia sekä kehittämi-
sehdotuksia. Illan aikana kävi sel-
väksi, että jokaisella vaihtoehdolla 
(säilyttävä, osittain purkava tai ko-
konaan purkava) oli kannattajan-
sa. Osalla keskustelijoista on huoli 
vaihtoehdossa B esitetystä korkeas-
ta uudisrakennuksesta, jonka he ko-
kevat liian korkeaksi ympäristöön 
nähden. Palveluiden häviämisestä, 
erityisesti päivittäistavarakaupan 
säilymisestä kannetaan huolta. Kri-
tiikkiä herätti se, että ostari on pääs-
tetty huonoon kuntoon. Toisaalta 
osittaisen tai kokonaan uudisraken-
tamisen nähdään tuovan mahdolli-
suuksia ja uusia ratkaisumalleja ja 
suunnitelmien parantamisideoita 
kehiteltiin illan aikana. Erityisesti 
esteettömän asioinnin ja asumisen 
tarve Kulosaaressa nousi keskuste-
luissa esiin. 

Verkkokeskusteluun tuli samaan 
aikaan noin 120 eri kommenttia. 
Lisäksi kaupunkisuunnitteluvirasto 
sai asiantuntijoiden lausuntoja, 9 
mielipidekirjettä ja adressin, jossa 
oli yli 220 allekirjoittajaa. Adressin 
allekirjoittajat olivat sitä mieltä, että 
ostoskeskusta ei saa purkaa eikä 
sen paikalle rakentaa uudisraken-
nuksia, vaan se tulee peruskorjata 
niiltä osin kuin se on välttämätöntä.

Jatkosuunnittelun lähtökohdaksi 
on saadun palautteen ja asiantunti-
joiden käymien keskustelujen jäl-
keen valittu ratkaisu, jossa pääosa 
ostoskeskuksen Svinhufvudintien 
puoleisesta osasta ja ostarin piha 
säilytettäisiin, mutta tontin itä- ja 
pohjoisosalle voitaisiin suunnitella 
uutta asuinrakentamista. Uudisra-
kennus tai rakennukset eivät ylit-

täisi pohjoispuoleisen asuinraken-
nuksen tulevaa räystäskorkeutta. 
Tontin itäosaan tulisi mahdollisesti 
useampia, mutta matalampia asuin-
kerrostaloja.

Vaikka ostarin säilyttämistä kan-
nattavaa palautetta saatiin paljon, 
niin myös uudistusmyönteistä 
palautetta tuli runsaasti. Ostarin 
kokonaan säilyttämisen ja kun-
nostamisen on arvioitu olevan ta-
loudellisesti pitkällä aikavälillä 
kannattamatonta, jolloin oltaisiin 
ennen pitkää samassa tilanteessa 
kuin nyt, mutta ilman vaihtoehtoja 
- käsissä olisi entistä huonokuntoi-
sempi ja kannattamattomampi os-
tari, joka olisi pahimmassa tapauk-
sessa pakko purkaa kokonaan.

Kun suunnittelu jatkuu, järjes-
tetään kiinnostuneille taas mah-
dollisuus keskustella kehitetyistä 
suunnitteluratkaisuista. Ajankoh-
dasta tiedotetaan kaupunkisuunnit-
teluviraston verkkosivuilla hel.  /
ksv ja sosiaalisen median kanavissa 
(facebook.com/helsinkisuunnitte-
lee, twitter.com/ksvhelsinki, www.
youtube.com/helsinkisuunnittelee) 
sekä Suunnitelmavahti-palvelun 
avulla (tilaa sähköpostiosoitteesee-
si: www.hel.  /suunnitelmavahti). 

Tiina Antila-Lehtonen
vuorovaikutussuunnittelija
kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätietoa:
Kaavahankkeen perustiedot ja 
asiakirjat, mm. keskustelutilai-
suuden ja verkkokeskustelun yh-
teenvedot verkosta: 
Kartta.hel.  /suunnitelmat

Kulosaaren ostoskeskuksen uudistuminen herättää keskustelua

KENESTÄ VUODEN KULOSAARELAINEN 2015?
 Ehdota henkilöä tai yhteisöä, joka mielestäsi on toiminut merkittävästi kotisaaremme hyväksi vuoden 2015 aikana.

Ehdotukset 4.3.2016 mennessä satu.vakiparta@kolumbus.fi 

VEM BLIR ÅRETS BRÄNDÖBO 2015 ?
Föreslå en person eller en sammanslutning , som du anser har agerat förtjänstfullt 

för Brändös bästa under år 2015
Förslag senast 4.3.2016 satu.vakiparta@kolumbus.fi 
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LÄHIKAUPPASI AAMUSTA ILTAAN!

MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %
Lisätietoa asiakasomistajuudesta: S-kanava.fi

Ma–la 7–23 ja su 9–23

 

Alepa Kulosaari
Kyösti Kallion Tie 2
00570 Helsinki
Puh: 010 76 69820 
(0,0835 €/puhelu + 
0,1209 €/min) 

Kulosaarelaisillla oli vuodenvaih-
teessa 1918-19 ihmettelemistä, 

kun ns. Bernerin huvilan tienoille oli 
yhtäkkiä ilmestynyt kolme torpedove-
nettä, jotka puoliupoksissa keikkuivat 
rannassa.

Sotamuseon Merivoima-materiaalin 
kokoelmanhoitaja ja Suomen Laiva-
historiallisen seuran jäsen Juha Joutsi 
valotti mysteeriä Kulosaaren Lukutu-
vassa tammikuun viimeisenä torstaina.

Joutsi törmäsi takavuosina Museo-
viraston kuvakokoelmissa kuvaan ve-
näläisestä sota-aluksesta Kulosaaren 
rannassa keväällä 1919. Arkisto- ja 
sanomalehtilähteistä hän selvitti, että 
kyseessä oli itsenäistyneen Suomen 
Neuvosto-Venäjältä takavarikoimat 
torpedoveneet, jotka valtio oli huuto-
kaupannut jo vanhentuneina ja tarpeet-
tomina.

Kolme venettä oli itselleen huutanut 
insinööri Yrjö Nenonen Lander-nimi-
sen kumppaninsa kanssa. Ne oli lo-
pulta virkamiehiä tuskastuttaneen vii-
vyttelyn jälkeen siirretty Korkeasaaren 
lähisaarelle odottamaan kuljetusta, 
mutta joulukuisena yönä myrsky vei 
ne ja toimitti Kulosaaren rantaan.

Vielä enemmän kummasteltavaa kulo-
saarelaiset saivat, kun veneet nostettiin 
ylös kesällä ylös mahtavien nostureiden 
avulla kalliissa operaatiossa. Mitä Neno-
nen ja Lander olivat torpedoveneillään 
aikoneet tehdä, siitä Joutsilla ei ollut tar-
kempaa tietoa.

Riika Kuuskoski

Joutsin asiantuntemus sai yleisön innos-
tumaan siinä määrin, että päätettiin ko-
koontua uudelleen torstaina 10.3.

Lukutuvassa teemailtoja 
torstaisin klo 18:00-19:00

3.3. Jouko Koppinen: 
  Mitä eläinlääkäri toivoo 
  jokaisen lemmikin-omistajan  

 tietävän?
10.3.  Juha Joutsi: Saksan laivasto  

 Helsingin vapautuksessa
31.3.  Keskustelua elämästä Kulosaa-
  ressa sota-aikana, paikalla 
  muistelemassa Kyllikki Laakso, 
  Harry Blässar ja Erik Heinrichs
28.4.  Pamela White: Finnish 
  development cooperation 
  with the example of Nepal 

Lukutuvassa lukupiiri 
torstaisin klo 18:00-19:00

14.4.  Chimamanda Ngozi Adichie:  
 Purppuranpunainen hibiscus

12.5.  Fredrik Backman: 
  Mies, joka rakasti järjestystä

Seuraa, mitä Lukutuvassa tapahtuu in-
ternetin avulla: www.kulosaarelaiset.   
ja tule sinne lukemaan ja lainaamaan. In-
ternet-osoitteessa www.ksyk.  /  /kirjas-
to on listat kirjaston kirjoista ja muutakin 
tietoa. Kirjastossa ja koulun ala-aulassa 
on innokkaille lukijoille Ota ja jätä -hyl-
ly tai -laatikko, johon osa lahjoitetuista 
kirjoista päätyy. Lukutuvasta voi myös 
ostaa Kulosaari-aiheisia kirjoja à 5 € ja 
uusia KSYK-historiikkeja à 20 €. 

Ole mukana kehittämässä Lukutu-
van toimintaa. Ehdota alustajia, lahjoita 
kirjoja ja kerro toiveistasi Lukutuvan 
valvojille tai vetäjälle. Tuo kirjastoon 
lahjaksi myös lastenkirjoja (su, ru, en) ja 
lapset niitä lukemaan.

Lukutupaan ti ja to klo 16-19!    
Kulosaaren yhteiskoulun kirjasto, 
Ståhlberginkuja 1/ Svinhufvudinkuja 6 

Kun tuuli toi torpedot rantaan
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Tänä talvena saatiin luonnon-
lunta riittävästi, mutta Mus-

tikkamaan talviliikuntapaikat 
olivat koko talven surullisen huo-
nossa kunnossa.

Mustikkamaan luistinradat saa-
tiin jonkinlaiseen kuntoon, vasta 
kun pakkaskautta ja toimetto-
muutta oli jo kestänyt lähes kuu-
kauden päivät. Suurin osa koulu-
laisista ei päässyt talven aikana 
kertaakaan Mustikkamaan jäälle 
– ylläpitämisen kausihan loppui 
jo 28.2.

Mustikkamaan kuntopolun 
hiihtolatua ei tehty, vaikka saa-
rella oli viikkokausia hyvää pak-
kaslunta yli 30 cm. Sen sijaan 
omatoimisten hiihtäjien tekemä 
ja ylläpitämä latu tuhottiin aje-
lemalla sitä pitkin traktorilla, 
päästämällä sille jalkamiehet ja 
koirien ulkoiluttajat jätöksineen 
sekä kaiken kukkuraksi hiekoit-
tamalla osa ladusta suorastaan 
hengenvaaralliseen kuntoon.

Tällainen tehtävien laiminlyön-
ti on täysin anteeksiantamatonta, 
kun kyseessä on ainakin kolmea 
suurehkoa lähikaupunginosaa 
palveleva, kaikissa suhteissa 
luonnonoloiltaan ja fyysisiltä ra-
kenteiltaan erinomainen ulkoilu-
saari.

MUSTIKKAMAAN TALVILIIKUNTAPAIKKOJEN HOITO RAPPIOTILASSA

RIITTA LEHTO
Kulosaaren ostoskeskus

Svinhufvudintie 1, 00570 Helsinki

050-557 0740 & 09-621 2266

Tarkastus 49€
(tarjous voimassa maaliskuussa)

HAMMASLÄÄKÄRI

Seuramme on vaatinut liikun-
talautakuntaa ryhtymään välit-
tömiin toimiin Mustikkamaan 
talviliikuntapaikkojen saattami-
seksi vuodenajan ja kysynnän 
edellyttämään käyttökuntoon.

Satu Väkiparta

R-kioski Kulosaari myy väli palaa, 
lippuja ja hoitaa postia
Kauppias Arto Mannisen jäätyä viettämään ansaittuja 
eläkepäiviä R-kioski Kulosaaren vetäjäksi siirtyi pitkän 
R-kioski uran tehnyt kauppias Matti Muikku. Muikulla 
on 2 myymälää Ullanlinnassa, joten R-kioskin konsepti 
on hänelle hyvinkin tuttu. Yhdessä osaavan henkilökun-
nan kanssa kauppias lupaa palvella Kulosaaren asiakkaita 
iloisesti ja ammattitaitoisesti. 

Kulosaaren R-kioski tarjoaa palveluita, joita muualta 
Kulosaaresta ei saa. Kioskilta voi ostaa junalippuja, nou-
taa passin, ostaa kalastusluvan, hoitaa postiasiat, jättää 
paketin Matkahuollon kuljetettavaksi ja nostaa enintään 
50 euroa käteistä rahaa.

R-kioski Oy panostaa tänä vuonna erityisesti välipala-
tuotteisiin ja tämä näkyy myös Kulosaaren R-kioskilla. 
Tällä hetkellä kioskilla on jo valikoimissa muun muassa 
leipiä, pikapuuroa, salaatteja, rahkaa, hot dogeja ja mo-
nenlaisia välipalapatukoita. Uutuutena valikoimiin tule-
vat maaliskuun alkupuolella herkulliset paninit. Jokainen 
päivä uunissa paistuvat herkulliset pullat sekä croissantit, 
jotka voi ottaa mukaan tai nauttia paikanpäällä.

Kauppias Matti ja reippaat myyjät Juuso sekä Oona ot-
tavat mielellään vastaan toiveita uusista tuotteista sekä 
palveluista, joita kioskille olisi hyvä saada. He toivottavat 
Kulosaarelaiset sydämellisesti tervetulleiksi kaupungi-
nosan omalle Ärrälle.
R-kioskit
■ R-kioskit kuuluvat Reitan Convenience-yhtiöön. 
■ Reitan Groupin liikevaihto oli 
9,8 miljardia euroa vuonna 2014. Henkilökuntaa ketjun 
palveluksessa oli 36 000. 
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Bandyföreningen Vesta rf 
Den anrika bandyföreningen Vesta från 
Brändö, grundad 1927, erbjuder sina 
medlemmar en möjlighet till att utöva 
den traditionsenliga sporten bandy. Du 
kan delta i verksamheten oberoende av 
ålder, Vesta driver lag allt från de yngs-
ta 5-6 år uppåt till veteraner. Du behö-
ver endast ett par skridskor, en klubba 
och hjälm.

I Vesta poängteras idrottens glädje i 
en positiv anda. Vestas arbete är upps-
kattat i bandyvärlden. Föreningen har 
genom tiderna fostrat hobbyspelare, 
landslagsspelare, Bandyligaspelare 
och bandyproffs. 

Bandyn är en farfylld sport som gyn-
nar konditionen och skridskoåkningen. 
Den passar bra ihop med t.ex fotboll 
under vintern och delar   era element 
och regler med fotbollen. På köpet får 
du goda spelkamrater. 

Välkommen med i bandyns fartfyll-
da värld!

Tilläggsuppgifter och förfrågningar: 
Merit Lemminki, 

merit.lemminki@mbnet.  ,
Tel: 050 5963679 • www.vesta-bandy.net

Kulosaaren taidekoulu
Kulosaaren taidekoulussa kehitetään luo-
vuutta taidekasvatuksen ammattilaisten 
ohjaamana laajasti taiteen maailmassa 
seikkaillen ja eri tekniikoihin sekä mate-
riaaleihin tutustuen, piirtäen, maalaten, 
rakentaen, muotoillen jne. Oppilaiksi Ku-
losaaren taidekouluun ovat tervetulleita 
kaikki taiteesta ja arkkitehtuurista kiin-
nostuneet 4-15v. lapset ja nuoret. Ryhmiä 
on 10 ja monissa on vielä paikkoja vapaa-
na - mukaan voi tulla siis myös kesken lu-
kukauden! Opetus alkaa iltapäivällä heti 
koulupäivän päätyttyä ja mukana onkin 
jo lähes 70 lasta! Opetus tapahtuu ma-to 
Kulosaaren yhteiskoulussa ja perjantaisin 
Kulosaaren ala-asteen tiloissa. Kesällä 
järjestämme jälleen suositut taideleirit 
kesäkuussa ja elokuussa, joihin ilmoittau-
tuminen alkaa maaliskuun alussa. Ope-
tuskielet ovat suomi ja ruotsi. All under-
visning också på svenska! 

www.facebook.com/kulosaarentaide-
koulu, www.kulosaarentaidekoulu.  .,

info@kulosaarentaidekoulu.  
tai Kata Ruohtula puh. 0405400735 

Brändö Seglare
Brändö Seglare eller BS är med sina 750 
medlemmar en av de större segelföre-
ningarna i Helsingfors. Vi är trots det en 
”liten” och mysig svenskspråkig före-
ning med en hemtrevlig klubbanda. Vårt 
klubbhus på klippan Sälen eller ”Skig-
lis” som den familjärt kallas, inrymmer 
en högklassig restaurang där våra med-
lemmar trivs och umgås. På terassen kan 
du följa med kappsegling eller njuta av 
förfriskningar och solnedgången.

BS har en livlig juniorverksamhet som 
täcker allt från nybörjare till mera avan-
cerade seglare. Vi bedriver i samarbete 
med Brändö Lågstadium eftis verksam-
het där barnen får lära sig göra knopar, 
hantera båtar, segla och lär sig sjövett i 
allmänhet.  Vår interna tisdags kappseg-
ling är mycket populär bland medlem-
marna och du ryms alltid med i något 
båtlag.

Vi välkomnar gärna nya medlemmar 
oberoende av om du äger en egen båt. 
Mera information om vår verksamhet 
hittar du på vår hemsida www.brando-
seglare.   där du också kan fylla i BS 
medlemsansökan.

Välkommen till Skiglis och bekanta 
dig med BS och vår verksamhet.

Tom Ek, Kommodor 

Vanhassa Pappilassa sinua palvelee mo-
nipuolisesti hyvinvointialan yrittäjiä.

Unelmatalli tarjoaa torstaisin kello 
8.30-10.00 joogaa edistyneille, sekä 
Elinvoimaa kurssin naisille huhtikuun 

Kulosaaren meripartio
(Kmp) on virallisesti 1974 perustettu 
meripartiolippukunta, jonka juuret ovat 
jo 1940-luvulla Kulosaaressa alkaneessa 
partiotoiminnassa. Toimintaamme osal-
listuu viikoittain lähemmäs kahdeksan-
kymmentä 7-15-vuotiasta lasta ja nuorta 
yli 15-vuotiaiden nuorten tai aikuisten 
ohjaamina. Tänä vuonna keskitymme 
toiminnassamme erityisesti retkeilytaito-
jen kartuttamiseen. Tositoimiin päästään 
ensimmäisen kerran maaliskuun alussa 
lippukunnan talviretkellä. 

Kevään korvilla viikoittaisissa ko-
kouksissa ryhdytään valmistautumaan 
tulevaa purjehduskautta varten opetellen 
merenkulun taitoja. Kukin jäsenemme 
pääsee harjoittelemaan niitä myös käy-
tännössä purjeveneellämme Flikalla. 
Flikka on kesällä 2013 saatu yli 13-met-
rinen silmäterämme, joka hankittiin Ku-
losaaren kotiseuturahaston säätiön tuella 
ja jonka omistaa Kulosaaren partiolais-
ten vanhempainyhdistys.

Toimintaamme mahtuu erityisesti mu-
kaan yli 12-vuotiaita ja tarjoamme tilai-
suuden myös lasten vanhemmille osal-
listua toimintaamme! 

Minea Jokivuolteelta, lippukunnanjohtaja
www.kulosaarenmeripartio.   tai 

 mjokivuolle@gmail.com 

Seurat esittelevät itse itsensä tällä aukeamalla
 Muistatko ne hauskat pihapelit? 
Pelattiin jostain mielijohteesta futista, 
pesistä, jääpalloa, pipolätkää jne. Kulos-
aareen on tänä vuonna perustettu harras-
teurheilujoukkue liikuntaa kaipaaville. 

Kulosaaren Flying Catchers Ry herää 
henkiin 2016.

Kuvaus Kulosaari Flying Cathers Ry:n 
historiasta ja nykyhetkestä: Vuonna 
1979 amerikkalainen jalkapallo rantau-
tui Suomeen, ja sinä vuonna järjestettiin 
ensimmäinen turnaus Helsingissä. Laji 
levisi Helsingin kaupunginosiin, lähin-
nä itäiseen Helsinkiin, ja sinne perustet-
tiin kolme joukkuetta: East City Giants, 
Laajasalo Pukit ja Kulosaari Flying Ca-
tchers. Kulosaarelaisten poikien joukkue 
muodostui lähinnä Kulosaaren lukion 
pojista. Seura pelasi lähinnä harraste-
pohjaisesti tätä uutta lajia, ja seura lopet-
ti toimintansa 3 toimintavuoden jälkeen.

Tänä päivänä seuran tavoitteena on 
tarjota ilmaisia urheilutapahtumia kai-
kenikäisille kulosaarelaisille ja helsinki-
läisille aikuis- ja nuorisoharrastelijoille 
edistäen kaikenmuotoista liikuntaa. Kai-
kenkuntoiset seuran jäsenet koostuvat 
niin naisista, nuorisosta kuin miehistä, 
jotka voivat ilmaiseksi liittyä jäseneksi 
2016 aikana. Tarkoituksena on harrastaa 
liikuntaa monissa lajeissa kuten jalka-
pallo, jääkiekko, pesis, lippupallo, juok-
su tai mitä tahansa lajia jos harjoituksia 
vain saadaan aikaiseksi. Tavoitteena on 
saada jäseniksi noin 100 jäsentä ensim-
mäisten vuosien aikana. Jäseneksi voi 
rekisteröityä internet-sivuston kautta: 
kulosaari.wix.com/kfcry. Rekisteröity-
neille jäsenille tiedotetaan viikottaisista 
tapahtumista. Tapahtumiin ilmoittaudu-
taan netin kautta nimenhuuto.com kaut-
ta.

Tällä hetkellä seura on jo pitänyt 3 
tapahtumaa niin pipolätkän merkeissä 
Mustikkamaalla kuin jalkapalloharjoi-
tuksin Kulosaaren ala-asteella. Seu-
ran aktiivisempi kausi alkaa lumien 
sulettua toukokuussa. Tapahtumista 
ilmoitetaan jäsenille. Seuralla on tar-
koitus käyttää ilmaisia Kulosaares-
sa sijaitsevia urheilualueita tai puis-
tikkoja harjoituksiinsa. Jäsenyys ja 
tapahtumat ovat ilmaisia harrastajilta.

Lisätietoja: Karri Lehtinen
Kulosaari Flying Catchers Ry

kulosaari@gmx.com,+358-(0)-505161963

16. päivä. Huvilalla järjestetään paljon 
tapahtumia, joihin Kulosaarelaiset ovat 
lämpimästi tervetulleita. Lisää tapahtu-
mista www.unelmatalli.   ja www.hyvin-
vointihuvila.  

HyvinvointiHuvilalla harrastetaan
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Sjöscoutkåren Sailors
“Jag har lärt mig en ny knop.” Henri, 9 år 

“Det var jätteroligt att segla och styra!” 
Kajsa, 9 år 

“Alla är kiva i våran patrull.” Cilla och 
Anton, 11 år 

“Man lär sig laga mat på ett annat sätt 
än på spisen, och det är helt bra att kunna 
laga mat på olika ställen.” Alva, 14 år 

Vill du också vara med i en rolig hob-
by där man samtidigt får leka och lära sig 
saker? En hobby där alla är trevliga och 
man får nya vänner? En hobby var alla 
ledare är med på frivillig basis för att det 
är det bästa som   nns? Då är scouting 
något för dig! 

Sjöscoutkåren Sailors på Brändö tar 
in nya medlemmar i alla åldrar från sju 
år och uppåt. De yngsta tar vi in vid ter-
minsstart, är du tio år eller äldre är du 
välkommen med när som helst. Kontak-
ta Malin Salokivi, malin@sailors.   om 
du är intresserad. Mer information   nns 
på vår hemsida, sailors.  . 

Kulosaaren 
jalkapalloseura Kulps
Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 
2009 ry järjestää matalan kynnyksen 
jalkapalloa lähiseudun lapsille. Vuosi-
na 2005-2011 syntyneitä lapsia on seu-
rassa tällä hetkellä n. 70. Nuorimmat 
ikäluokat harjoittelevat talvikaudella 
kerran viikossa Yhteiskoulun salissa 
ja muutoin Kulosaaren urheilukentillä. 
Vanhimpien ikäluokkien toiminta on 
osittain siirtynyt Kulosaaren ulkopuo-
lelle parempien harjoitteluolosuhtei-
den perässä. Joukkueiden ohjelmaan 
kuuluu harjoitusotteluita, turnauksia ja 
palloliiton sarjoihin osallistumista.

Kaikki lapset ovat tervetulleita mu-
kaan toimintaan, aluksi vaikka vaan 
tutustumaan. Maksut ikäluokittain 
vaihtelevat 75 eurosta 175 euroon per 
kausi. Liittymismaksua seurassa ei 
peritä.  Seuran toiminta perustuu van-
hempien vapaaehtoistyölle. Uusia ikä-
luokkia perustetaan lapsien innostuk-
sen ja aikuisten aktiivisuuden mukaan.

Kurä Ry
Kurä Ry on Kulosaarelaisten nuorten 
miesten yhdistys jonka toiminnan run-
gon muodostavat jäsenistön eri tempauk-
set. Kulosaarelaiset tuntevat Kurä Ry:n 
parhaiten kaikille avoimista tapahtumis-
ta  ”Kulis Golf ” sekä Kluuvin puistossa 
järjestettävä lasten onkitapahtuma. 

Molempia on järjestetty kasvavalla 
suosiolla jo yli kymmenen vuoden ajan!

Tämän vuoden onkitapahtuma pide-
tään keskiviikkona 25.5 mikä kaikille 
kutsuna esitettäköön. Golfkilpailun aika-
taulu tiedotetaan myöhemmin erikseen. 

Kulosaaren liikuntaseura
Kulosaaren liikuntaseuralla on pitkät pe-
rinteet kulosaarelaisten liikuttajana. Tä-
näkin keväänä se tarjoaa lapsille ja nuo-
rille seitsemän ja aikuisille yhdeksän eri 
liikuntaryhmää Kulosaaressa ja lisäksi 
vesijumppaa aikuisille Itäkeskuksen ui-
mahallissa. Valikoimassa on sählykerho, 
satujumppaa, telinejumppaa, showtans-
sia, teamgymiä, energymovea, pilates-
ta, joogaa, kahvakuulaa, kehonhuoltoa, 
RPV-jumppaa… Seuralla on jäsenenä 
monta sataa kulosaarelaista, jotka pitävät 
yllä fyysistä kuntoaan ja iloista mieltään 
liikkuessaan hyvässä seurassa ainakin 
kerran viikossa.

Lisätietoja: www.kulosaarenliikun-
ta.com/ tai Facebookissa Kulosaaren 

liikuntaseura ry 

Föreningarna presenterar sig själva på dessa sidor

Hei, terveisiä GVLK:sta
Grön Vita Lawntennisklubben, GVLK, 
on Kulosaaren suurin ympärivuotisesti 
toimiva urheiluseura.

Kesäisin tennistä pelataan GVLK:n 
kentillä Lars Sonckin tien varrella, jos-
sa on kolme massa- ja yksi kovapintai-
nen kenttä.

Talvisin pelit jakaantuvat GVLK:n 
kuplahallin ja Itäväylän varrella olevan 
Puhos Centerin välillä.

GVLK:lla on noin 400 jäsentä, joista 
juniorivalmennuksessa noin 160.

Kolme päätoimista valmentajaa, Too-
mas, Joonas ja Ismo, pyörittävät val-
mennussirkusta, ei pelkästään lapsille, 
vaan myös aikuisryhmille. Aikuisryh-
mien suosio on kasvamassa.

Viime vuosina GVLK on lisännyt jä-
sentensä ja vierailijoidensa viihtyvyyt-
tä kunnostamalla kerhotalonsa täysin 
uuteen uskoon. Rakennus on uusittu 
niin sisältä kuin ulkoa peseytymistiloja 
ja saunaa unohtamatta.

Kuluva vuosi 2016 on erityinen 
GVLK:lle, kun seura täyttää 85 vuotta 
ja juhlistaa merkkipäivää Kulosaaren 
Casinolla lauantaina 5. maaliskuuta. 
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita ystä-
vineen mukaan juhlimaan GVLK:n pit-
kää ja hienoa taivalta.

Näin tavoitat meidät
Puhelin: 09-6848152

Verkkosivut: www.gvlk.  
Terveiset

Heikki Miettinen
puheenjohtaja

Kulosaaren martat
Kulosaaren martat on Kulosaaressa toi-
miva marttayhteisö, joka on saavuttanut 
viime vuonna kunnioitettavan 71 vuo-
den iän. Kokoonnumme joka toinen tiis-
tai klo 18 Kulosaaren seurakuntatalolla 
Kulosaarentie 40 / Kyösti Kallion tie 1a. 
Pääsyvaatimuksia ei ole. Emme siis jär-
jestä mitään ompelu- tai kokkauskokeita. 
Ainoa vaatimus tulokkaalta on, että hän 
tuo mukanaan yhteisiin iltoihimme ja 
tapahtumiimme avoimen, iloisen ja yh-
teen hiileen puhaltavan mielen. Jokainen 
meistä saa olla taitava omalla tavallaan. 
Joku on hyvä leipomaan , joku hyvä kat-
tamaan marttaillan kahvipöydän, joku 
hyvä kauppaamaan myyjäisissä tuottei-
ta. Jokainen on osa yhteisöä. Jäsenmaksu 
on 40€/vuosi (sis. Martta-lehti)

Illoissa kahvin/teen juonnin lomassa 
meitä sivistävät joko ulkopuoliset tai 
omat asiantuntijat. Meille sopisi niin 
kuin joku on joskus esittänyt nimi ”kult-
tuurimartat”.  

Meillä on vuosien saatossa ollut mo-
nenlaista ohjelmaa liittyen terveyteen, 
turvallisuuteen, taiteeseen, kasveihin 
yms. Kevään 2016 ohjelmista voisin 
nostaa esille esim. hoitotestamentti 12.4 
ja vinkkejä liikuntaan 10.5.

Kulosaaren marttailuun kuuluvat myös 
lyhyemmät (esim. museot) tai pidemmät 
retket. Tänä keväänä teemme retken Vi-
savuoreen.

Tervetuloa marttailemaan. Ota yh-
teyttä. ”Elämä on parasta itse tehtynä”

Leena Päivänsalo, puheenjohtaja, 
leena.paivansalo@edu.hel.  , 

p. 0505480206

Seurakunnalta toimintaa 
eri ikäryhmille
Kaikista pienimmät ovat tervetulleita avoi-
meen perhekerhoon torstaiaamuisin (klo 
9:30) eivät kuitenkaan aivan yksin. Kerhossa 
lauletaan, leikitään, askarrellaan ja jutellaan. 
Toiminnasta vastaa Marika Sointula. Ke-
vätkauden lopuksi kerho tekee kevätretken 
Mustasaareen 27.5. Yhteistoiminnassa Hel-
singin NMKY:n kanssa on näytelmäkerho 
sekä ala- että yläasteikäisille keskiviikkoisin 
(klo 17 ja 18). Siellä pääsee toteuttamaan 
itseään näyttelemällä. Muu toiminta on ai-
kuisiän saavuttaneille. Tiistaituvassa (klo 
12:30) on monenlaista ohjelmaa joka toinen 
tiistai ja mukaan mahtuvat niin eläkeläiset 
kuin nuoremmat naiset ja miehet. Torstai-
kahvilassa (klo 13:00) jutellaan vapaasti 
osallistujia kiinnostavista asioista kahvi- tai 
teekupin äärellä. Käsityötä tekeville on tiis-
taisin klo 13:00 kudontakerho joka viikko 
ja sunnuntai-iltaisin äitien käsityöilta kerran 
kuussa. Seurakunnan järjestämä toiminta 
on yleensä maksutonta ja tapahtuu enim-
mäkseen seurakuntasalissa tai ns. alasalissa 
sen alakerrassa, Kudontakerhon tila on kui-
tenkin pappilan alatupa (Kulosaarentie 40). 
Ohjelmasta tiedotetaan ilmoitustauluilla ja 
esim. Kirkko ja kaupunki -lehdessä. 
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Kuten niin monet muut myös Aira 
Arffman muutti Helsinkiin opiske-

luiden perässä ollessaan parikymppinen 
tyttö Sotkamosta ja valmistui täällä atel-
jeeompelijaksi erinomaisin arvosanoin. 
Ja vaikka leipätyö olikin aluksi jotain 
ihan muuta, piti Aira kaavoitustaitojaan 
yllä tekemällä tilaustöitä. 

Kulosaareen muutto tapahtui vuonna 
1975. Saarta ympäröivä meri teki vai-
kutuksensa, ja niinpä takana onkin jo 40 
vuotta saarelaisuutta, vaikka viimeiset 
vuodet saarella onkin vietetty enää vain 
töiden merkeissä.  Väliin mahtuu jakso 
elämää Huittisissa, jolloin Svinhufvu-
dintien entisestä kotiosoitteesta vapau-
tuneessa pienessä tilassa alettiin tavata 
asiakkaita kerran viikossa Helsinki-vie-
railujen aikana. Huittisissa asuessaan 
Aira päätti kartuttaa käsityöläistaitojaan 
vielä paikallisessa turkisalan ammatti-
koulussa.

Kulosaareen palattuaan ja pari vuot-
ta Kulosaaren ostarilla vapaana olevaa 
tilaa ihastelleena päätti Aira keskustel-
la SYP:in kanssa tilan vuokraamisesta. 
Pankin henkilöstön tila kassaholveineen 
oli oiva turkistaiteilijaksi ryhtyvälle. 

Käsinkirjoitettu tarjous ja liiketoiminta-
suunnitelma hyväksyttiin Airan yllätyk-
seksi ja iloksi. Kysyessäni vuosia tarjoaa 
Aira tarkkojen vuosien sijaan ajanjakso-
ja  Airan elämänkerrassa Mörrin, sym-
paattisen kääpiösnautserin & villakoiran 
sekarotuisen koiran mukaan, aika ennen 
ja jälkeen Mörrin. 

Neljänkymmenen vuoden aikana 
on ehtinyt muuttua niin turkisala kuin 
Kulosaarikin. Vain meri on pysynyt ja 
muistot veneretkistä, joille lähdettiin 
perheen kanssa Vähäniityn venesata-
masta.  Eläväinen ostari, saaren muual-
lakin toimineet yrittäjät (kuten pesu-
la ja apteekki) ja palvelut (posti) ovat 
poissa. ”Nyt yrittäjiä on harvakseltaan, 
mutta laadukkaita sellaisia” sanoo Aira. 
Turkisompelimonkin löytäminen osta-
rilta voi monelle olla haasteellista, kun 
ikkunoissa ei enää ole esillä kädentai-
don näytteitä. Aira on onneksi ollut aina 
tunnettu hyvin tehdystä työstä ja työn 
kiitoksena tilauksia on tullut jopa Eng-
lannista saakka. Viidakkorumpu toimii 
siis. Vaikka turkit ja pashminat ovat ky-
sytyimpiä tuotteita, tämä kädentaitaja 
osaa tehdä tuotteita turkiksista laidas-

ta laitaan. Turkkeja on kuvattu moniin 
lehtiin ja nähty useissa muotinäytöksis-
sä. Aira itse hankkii turkikset, jolloin ne 
ovat laadukkaita ja upeita. Kaavoittajan 
opit hyödynnetään asiakkaan iloksi ja 
asiakkaiden näköisiä luomuksia syntyy 
usein. Nytkin työn alla oli ketusta ja 
lammasnapasta tehty vaalea upea tork-
kupeitto.

Taiteilija kun Aira on, niin harrastukse-
na on maalaaminen öljyväreillä ja akva-
relleilla, mutta joskus ihan vain puuvä-
reillä.  Tauluissa on usein maisemakuvia 
ja eläimiä. Itse näin upean hevostaulun. 
Turkisateljeen asiakkaat saattavatkin 
joskus turkisten ohella tulla tilaamaan 
töitä omista lapsistaan, hevosestaan ihan 
vain kuvien perusteella.

Muuttuneesta maailmasta huolimat-
ta tämä yrittäjä on sitkeä ja eläkepäivät 
saavat vielä odottaa. Aira Arffman ei 
koskaan miettinyt ryhtyvänsä turkistai-
teilijaksi, saati sitten yrittäjäksi. Sitkeys 
ja pitkäjänteisyys ovat olleet vahvuuksia 
Airalle, josta piti tulla muotisuunnitteli-
ja. Tämä taito ja koulutus näkyy osaltaan 
tänä päivänä kuitenkin turkistaiteilijan 
työn taustalla. 

Helsingin yleisten töiden lautakunta 
on hyväksynyt Kulosaareen uuden 

aluesuunnitelman vuosille 2016–2025. 
Aluesuunnitelmissa määritellään sellai-
set parannuskohteet, joita voidaan ryhtyä 
kohentamaan, kun niihin löytyy rahoitus 
kaupungin investointibudjetissa.

Kulosaaren yleiset alueet ovat yleisesti 
ottaen hyvässä kunnossa. Peruskorjatta-
viksi katualueiksi aluesuunnitelmassa on 
nimetty Bomansonintie ja Hopeasalmen-
rannan kääntöpaikka. Kunnostettavia 
katualueita ovat Leposaarentien kannas 
ja Wihurinaukio. Tavoitteena ovat tur-
valliset, viihtyisät ja historiaa kunnioit-
tavat katuympäristöt ja toimivat kevyen 
liikenteen yhteydet.

Pohjoisrannan laaja rantapuisto ja 
Kluuvin rantapuisto ovat alueen suosi-
tuimmat viheralueet, ja tavoitteena on 
että ne palvelisivat asukkaita nykyistä-
kin paremmin. Rakennusvirasto haluaa 
kehittää muitakin julkisia merenrantoja 
osaksi viheralueiden verkostoa.

Aluesuunnitelman peruskorjaus- ja 
uudisrakentamishankkeiksi on esitet-
ty Kramerinlehtoa, Eugen Schaumanin 
puistoa, Kellotorninrinnettä ja Risto 
Rytin puistoa. Peruskorjattaviksi ja uu-
disrakennettaviksi puistokäytävähank-
keiksi on ehdotettu Ståhlbergin puisto-
metsän käytävää ja Naurissaarenpuiston 
puistokäytävää. Uudisrakennettaviksi 
on osoitettu Axel Ståhlen puiston uudet 
käytävät. Luonnonhoidollisesti alueella 

suunnitellaan reittien ja tonttien varsien 
yksittäisten puiden poistoa ja pienpuus-
ton hoitoa. Hoitotöillä ei ole vaikutusta 
luontoarvoihin.

Aluesuunnitelma ohjaa katujen ja 
puistojen rakentamista, mutta ei aina to-
teudu aivan sellaisenaan. Suunnitelmaa 
toteutetaan tulevina vuosina määräraho-
jen puitteissa. Koko alueen kohentami-
nen maksaisi 10-vuotiskaudella noin 5,1 
miljoonaa euroa. Kustannusten kannalta 
suurimmat peruskorjauskohteet ovat Bo-
mansonintie, Eugen Schaumanin puisto 
ja Risto Rytin puisto.

Uusia katusuunnitelmia
Yleisten töiden lautakunta hyväksyi jou-
lun alla Kulosaareen myös uusia konk-
reettisia katusuunnitelmia.

Alueen kokoojakatu Kyösti Kallion 
tietä korjataan niin, että kadun joukkolii-
kenne sujuvoituu. Linja-autoreitti kulkee 
välillä Ståhlbergintie – Svinhufvudintie 
molempiin suuntiin sekä välillä Svin-
hufvudintie – Kyösti Kallion tie yhteen 
suuntaan. Muutoksena nykytilaan ovat 
länsipään kiertoliittymän keskisaarek-
keen pienentäminen ja suojatiesaarek-
keen poisto ostoskeskuksen kohdalla. 
Nykyiset jalkakäytävät sekä 18 auto-
paikkaa ajoradan molemmin puolin säi-
lyvät.

Uuden tonttikadun Werner Wirénin 
tien rakentaminen mahdollistaa uuden 
asuntorakentamisen alueelle.

Katusuunnitelmat on laadittu yhteistyös-
sä kaupunkisuunnitteluviraston lii ken-
nesuunnitteluosaston kanssa. Katusuun-
nitelmista ei ole tehty määräaikana 
muistutuksia. Seurakuntayhtymä on kui-
tenkin huomauttanut kirjeessään, että 
kirkon parkkipaikat hupenevat muutos-
ten myötä. Tätä kompensoi onneksi hie-
man se, että ajoradan molemmin puolin 
rakennetaan jalkakäytävät sekä 10 uutta 
autopaikkaa.

Katusuunnitelmien rakentamiskustan-
nukset katutöiden osalta ovat yhteensä 
302 000 euroa.

Muita suunnitelmia 
Kulosaarta koskien
Kulosaaren tulevaisuudennäkymiin vai-
kuttavat edellä mainittujen hankkeiden 
lisäksi muut kaupunkisuunnitteluhank-
keet. Sellainen on mm. pyöräliikenteen 
laatukäytävä eli baana, joka kulkisi Ku-
losaaren puistotietä pitkin. Sen vaihtoeh-
tona on ollut nykyisen kevyenliikenteen 
reitin leventäminen ja ajoradan muutta-
minen pyöräilykaduksi, jolloin pyörät 
ohjattaisiin ajoradalle. Aluetta muokkai-
si myös Itäväylän kattaminen, jota on pi-
detty esillä yleiskaavaluonnoksessa.

Terhi Koulumies
Kaupunginvaltuutettu (kok)

Yleisten töiden lautakunnan puheen-
johtaja

Turkiskäsityöläisenä Kulosaaressa jo 40 vuotta

Kulosaari uudistuu
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Saarioinen Eväs Muna-kinkkuruisleipä 160 g (17,50 €/kg), Granini-täysmehu 2,5 dl (3,20 €/l), Elovena-välipalakeksi 30 g (13,33 €/kg) ja kahvi 2,5 dl (4,00 €/l).  Voimassa vuoden 2016.

HUOM!
Lauantaina 5.3.

Kahvin ostajalle  
Croissant veloituksetta.

VÄLIPALAKASSI

ETU
40%

Svinhufvudintie 1, 00570 Helsinki   
MA–PE 8–20 |  LA 9–21 | SU 12–20

R-KIOSKI KULOSAARI
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Pahoittelut, että edellinen Kulo-
saarelaiset-lehti jäi jakamatta 

osaan kodeista! Käytimme yksi-
tyistä jakelupalvelua Postin lakkou-
han takia ja valitettavasti jakelu ei 
sujunut sovitulla tavalla. Edellinen 
lehti on luettavissa nettisivuillam-
me: kulosaarelaiset.  .

Helsinki 2050
Vuosi 2016 tuo haasteita Kulosaa-
ren tulevaisuuden rakentamiseen. 
Tänä vuonna päätetään mm. koko 
Helsingin yleiskaavasta. Se on pit-
kän aikavälin maankäytön suun-
nitelma, jolla ohjataan kaupungin 
yhdyskuntarakenteen kehittämistä.

Yleiskaavalla vaikutetaan siihen, 
millainen Helsinki on vuosikym-
menten kuluttua. Kaupunkisuun-
nittelulautakunnan ehdotuksessa 
varaudutaan Helsingin kasvuun 
noin 865 000 asukkaan kaupungik-
si vuoteen 2050 mennessä. Kaavas-
sa mahdollistetaan myös vähintään 
170 000 uuden työpaikan sijoittu-
minen Helsinkiin.  Kulosaareen on 
suunnitteilla jopa 250 000 asuinne-
liötä uudisrakentamista, ainakin jos 
metro tunneloidaan. Uudisrakenta-
minen yli tuplaisi saaren nykyisen 
asukasmäärän. Mitä ja miten raken-
netaan vaikuttaa koko saaremme 
liikenteeseen, palveluihin ja viihty-
vyyteen.

Lopullinen yleiskaavaehdotus 
menee kaupunginhallituksen ja 
-valtuuston päätettäväksi loppu-
vuoden 2016 aikana. 

Maanalainen Itäväylä 
ja metrolinja tarpeen
Kulosaarelaiset ry - Brändöborna 
rf on tehnyt yleiskaavavalmiste-
luun muistutuksen, jossa todetaan 
mm.: ”Voimassaolevassa yleiskaa-
vassa on metrolle, metroasemalle 
ja Itäväylälle merkitty maanalainen 
linjaus Kulosaaren kohdalle. Tämä 
mahdollisuus tarjoaa toteutuessaan 
yli 12 hehtaaria hyvin sijaitsevaa 
uudisrakennusmaata optimietäi-
syydelle asemasta. Itämetron hil-
jaisimmalle asemalle saadaan siten 
muuta metroa vastaava käyttöaste. 
Samalla se parantaa Kulosaaren 
elinympäristöä merkittävästi elimi-
noimalla nopean liikenteen melun 
ja ilmansaasteet saaren kohdalla 
murto-osaan nykyisestä. Edellisen 
yleiskaavan laatimisvaiheessa teh-

ty selvitys osoitti, että tunneloinnin 
kustannukset voidaan kattaa uuden 
rakennusoikeuden myymisellä.
Olemme esittäneet, että näiden 
kahden pääliikenneväylän ja met-
roaseman kohdalla yleiskaava pi-
dettäisiin ennallaan, tunneloinnin 
mahdollistavana. Mikäli näin me-
netellään, varaa yhdistys itselleen 
mahdollisuuden esittää tuonnempa-
na, luonnospiirustuksen muo dossa, 
oman käsityksensä vapautuvan 
uu   disrakennusalueen Kulosaareen 
so veltuvasta rakennustavasta. Sa-
malla saataisiin pyöräilijöiden baa-
na merkinnällekin keskeisempi, 
saa ren uudisasutusta paremmin pal  -
veleva ja helpommin toteutettavis-
sa oleva sijaintipaikka.”

Kruunuvuoren 
siltahanke etenee, vaikka 
valmisteluissa puutteita
Kruunuvuorenrannan 350 miljoo-
nan siltahanke nytkähti eteenpäin 
4.11.2015 kaupunginvaltuustossa. 
Lauttavaihtoehto tyrmättiin ja pe-
rusteluna oli mm. kallis ylläpito, 
joka vaatisi kolmivuoromiehityk-
sen. Peruste on ontuva, koska au-
tomaattiliikennevälineet kehittyvät 
koko ajan ja 'laivat ilman kuljet-
tajaa' olisi jo lähitulevaisuudessa 
helppo toteuttaa. Lauttayhteydet 
miehittämättömillä aluksilla olisi-
vat kaupungille kustannustehokas 
ja joustava ratkaisu – lauttojen reit-
tejä voidaan muuttaa liikennevirto-
jen kysynnän mukaan.

Valituksemme 
hallinto-oikeudelle
Seuramme on tehnyt kunnallis-
valituksen Kruunuvuorensillan 
päätöksestä Helsingin hallinto-oi-
keudelle yhdessä kolmen muun 
valittajan kanssa. Valituksessamme 
todetaan mm: ”Laajasalon raidelii-
kenteen ympäristövaikutusten ar-
viointiselostuksessa todetaan mm. 
että kulttuuriympäristön ja mai-
seman vaalimisen näkökulmasta 
vesiliikenne- ja tunnelimetrovaih-
toehtojen vaikutukset olisivat ko-
konaisuutena vähiten haitalliset. 
Metrovaihtoehdon toteuttamista 
olisi pitänyt tarkastella huomatta-
vasti syvällisemmin, erityisesti sen 
jälkeen, kun länsimetron todellinen 
kustannustaso on selvinnyt. Nyt asia 

on päätöksentekoprosessissa sivuu-
tettu vajavaisin perustein. Kaupun-
ki on laiminlyönyt velvollisuutensa 
selvittää mahdollisia vaihtoehtoja 
objektiivisella tavalla, vähimmän 
haitan periaatetta noudattaen. Pää-
töksenteon pohjana olevia selvityk-
siä voidaan siis pitää puutteellisina 
ja siten lainvastaisina.

Viranomaisen olisi tullut selvittää 
ja punnita objektiivisesti eri vaihto-
ehtoja voidakseen valita niistä ko-
konaistaloudellisesti edullisin vaih-
toehto tavoitteen saavuttamiseksi, 
kuten hyvän hallinnon periaatteet 
edellyttävät. Lauttaliikenteen tuo-
mista esimerkiksi suoraan Kaup-
patorille ei ole selvitetty ollenkaan, 
vaikka vaihtoehto on täysin realisti-
nen ja toteutettavissa, sekä selkeästi 
vähiten kokonaishaittoja aiheuttava 
ratkaisu halutun joukkoliikenteen 
järjestämiseksi.

Kaupunki on niin ikään laimin-
lyönyt selvittämästä raideliikenteen 
viemistä Korkeasaaren kautta Mus-
tikkamaalle ja sieltä edelleen Kulo-
saaren kautta Itäväylän tuntumassa 
Herttoniemenrantaan, Laajasaloon 
ja Kruunuvuorenrantaan. Myös 
mahdollisuus laajentaa parhaillaan 
suunniteltavaa Jokeri I – pikarai-
tiotieverkostoa eli ns. Raide-Joke-
ria Kruunuvuorenrantaan on jätet-
ty selvittämättä. Olemassa olevien 
liikenneväylävarausten hyödyntä-
minen tai ainakin näiden vaihtoeh-
tojen selvittäminen on laiminlyöty 
täysin liikennesuunnitelmaa laadit-
taessa ja siitä päätettäessä.

Suhteellisuusperiaatteen asian-
mukainen noudattaminen olisi 
edellyttänyt kaupunginvaltuuston 
mitoittavan päätösharkintansa ta-
valla, jolla olisi saatu aikaan sujuva 
joukkoliikenneyhteys Kruunuvuo-
renrantaan.

Arvioidut käyttäjämäärät
Kruunusiltojen esitteen ja päätö-
sehdotuksen teksteissä sanotaan 
seuraavasti: ”Ennusteiden mukaan 
raitioyhteyttä käyttäisi Kruunu-
vuorenrannan ja Kalasataman val-
mistuttua joka päivä noin 30 000 
matkustajaa.” Valittaja haluaa ko-
rostaa tämän käyttäjämääräarvion 
suhteettomuutta ja epärealistisuutta 
suhteessa Kruunuvuorenrannan ja 
lähialueiden tuleviin asukasmää-
riin. Kruunuvuorenrannan tule-
vaksi asukasmääräksi on arvioitu 

Kuulumisia kulosaaresta
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noin 10 000 asukasta. Lisäksi sil-
lan potentiaalisia käyttäjiä voisivat 
olla Laajasalon asukkaat (noin 20 
000). On ilmeisen epärealistista ja 
tarkoitushakuista esittää, että 100 
prosenttia heistä kulkisi päivittäin 
Helsingin keskustaan käyttäen ni-
menomaan Kruunusiltojen joukko-
liikenneyhteyttä. Päätösesitys on 
siten ollut olennaisesti virheellinen 
eikä kaupunginvaltuusto ole saanut 
oikeaa tietoa päätöksentekonsa pe-
rustaksi.

Kruunusiltojen esitteen ja päätö-
sehdotuksen teksteissä kevyen lii-
kenteen väylän käyttäjämääräksi on 
arvioitu 3 000 päivittäistä käyttäjää. 
Pyöräilyväylä Baanan (Eteläisen ja 
Pohjoisen Rautatienkadun välinen 
kevyen liikenteen väylä Manner-
heimintieltä Ruoholahteen), jonka 
tarkoituksena on toimia kaupungin 
vilkkaimpana työmatkapyöräily-
väylänä, päivittäiset käyttäjämää-
rät ovat olleet korkeimmillaan noin 
5 000 pyöräilijää vuorokaudessa. 
Talvikuukausien käyttäjämäärät 
ovat yleensä noin 300-350 pyöräi-
lijän luokkaa. Baanan välittömässä 
läheisyydessä asuu moninkertainen 
määrä ihmisiä verrattuna Kruunus-
iltojen potentiaaliseen käyttäjämää-
rään. On siis selvää, että Baanan 
käyttäjämäärät ovat väestöpohjas-
ta johtuen radikaalisti suuremmat 
kuin Kruunusiltojen kevyen liiken-
teen mahdolliset käyttäjämäärät. 
Ottaen huomioon Kruunuvuoren-
siltojen suojattoman, tuulisen si-
jainnin keskellä merenselkää, va-
littaja pitää kaupungin arvioimia 
kevyen liikenteen käyttäjämääriä 

epärealistisina ja harhaanjohtavina. 
Valittaja haluaa erikseen kiinnittää 
huomiota siihen, että myös Baanan 
käyttäjämäärien on täytynyt olla 
hankkeesta vastaavien viranomais-
ten tiedossa.”

Mustikkamaan 
talvi oli surullinen
Seuramme on ollut huolissaan 
myös Mustikkamaan hoidosta. 
Tänä talvena saatiin luonnonlun-
ta riittävästi, mutta Mustikkamaan 
talviliikuntapaikat olivat koko tal-
ven surullisen huonossa kunnossa.

Suurin osa koululaisista ei päässyt 
talven aikana kertaakaan Mustikka-
maan jäälle luistelemaan tai laduille 
hiihtämään – ylläpitämisen kausihan 
loppui jo helmikuun lopussa.

Seuramme on vaatinut liikunta-
lautakuntaa ryhtymään välittömiin 
toimiin Mustikkamaan talviliikun-
tapaikkojen saattamiseksi vuoden-
ajan ja kysynnän edellyttämään 
käyttökuntoon.

Muita saaremme haasteita
•  Kaupunkisuunnitteluvirasto on 

käynnistänyt ostarimme suunnit-
telun ja asemakaavatyön 

•  suomenkielisen ala-asteen saatto-
liikennettä yritetään saada turval-
lisemmaksi – etenkin kun koulun 
ympärillä alkaa uudisrakentami-
nen

• bussireittejä yritetään saada toi-
mivammiksi 

• saaren palveluja pyritään säilyttä-
mään.

Lähde mukaan 
kotiseutuaktiiviksi
Jos sinulla on ideoita ja energiaa ta-
pahtumien järjestämiseen ja Kulos-
aaren kehittämiseen, lähde mukaan 
vaikuttamaan kotisaaremme asioi-
hin Kulosaarelaiset ry:ssä - Brän-
döborna rf:ssä.

Satu Väkiparta, pj
Kulosaarelaiset ry - 

Brändöborna rf 

Vuosikokous, jossa va-
litaan tulevan toiminta-
kauden hallitus, pidetään 
Lukutuvalla tiistaina 8.3. 
kello 18.00. 

Tekijöitä ei koskaan 
ole liikaa.

toimii aktiivisesti 
kotiseutumme puolesta.!

Lämpimästi 
tervetuloa 

toimimaan!
Hjärtligt 

Välkomma
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