
KULOSAARELAISETKULOSAARELAISET
BRÄNDÖBORNABRÄNDÖBORNA 2/2015

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf on kaupunginosayhdistys, 
joka työskentelee kotisaaremme liikennejärjestelyjen, 
palvelujen, turvallisuuden ja viihtyisyyden puolesta.

Automaten är placerad inne i Alepas butik, den är ibruk enligt 
öppenhållningstider. Nu hoppas vi att  automaten används fl itigt, 
Automaatia Pankkiautomaatit Oy förutsätter 8000 transaktioner i 
månaden. Om användingen blir betydelsefullt mindre så betyder det 
extra kostnader för Alepa.

Den första tiden är Alepa redo att stöda automaten, om kostnaderna 
är inom rimliga gränser lovar Matti Markkula. Brändöborna tackar 
Automatia Pankkiautomaatit Oy och Alepas chef Matti Markkula för 
gott samarbete. Nu är Ottos framtid i våra händer, det betyder aktiv 
använding av automaten på Brändö- köpcenter.

Ottoautomaatti palvelee jälleen Kulosaaressa
Otto on sijoitettu Alepa-myymälän sisätiloihin, automaatti on käy-
tettävissä myymälän aukiolo aikana. Toivomme että automaatti on 
ahkerassa käytössä, koska Automatia Pankkiautomaatit Oy edellyttää 
noin 8000 tapahtumaa kuukaudessa. Jos kuitenkin käyttö on merkit-
tävästi tätä pienempää niin se aiheuttaa Alepa-ketjulla kustannuksia. 
Alussa Alepa on kuitenkin valmis hetkellisesti tukea automaatin 
toimintaa sanoi Ryhmäpäällikkö Matti Markkula, edellyttäen että 
kustannukset eivät nouse liian isoiksi.Kulosaaren asukkaat ja yrittäjät 
kiittävät Ottoautomaatin paluusta niin Automatia Pankkiautomaatit 
Oy että Alepan ryhmäpäälliköä Matti Markkula yheistyöstä. Nyt Otto 
on meidän asukkaiden aktiivisuudesta kiinni jotta voimme nostaa 
rahaa Kulosaaren ostoskeskuksessa.

Ottoautomaten har 
kommit tillbaka till Brändö

HUVILAKAUPUNKI

Ohjelma:
Alkaen kello 17.30 Kluuvin puistossa: Lasten juoksukisat, Vuoden 2014 

Kulosaarelainen, Kahvila, Hattaraa Makkaraa Kirppis, tuo oma pöytä mukaan, 
ei pöytämaksua!

Lämpimästi tervetuloa!

Program:
fr.o.m kl 17.30 i Gloet : Löptävling för barn, Årets 2014 Brändöbo, Café, 

Hattara, Grillkorv, försäljning av magnetsmycken samt Lopptorg- hämta eget 
bord, ingen hyra.

Hjärtligt välkomna!

Tervetuloa koko perheen Kulosaaripäivään - Brändödagen
torstaina/torsdagen 27.8. klo 17.30- Kluuvin puistoon - Gloet

(Eugen Schaumanin puisto/park)
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Arkkitehti Heikki Kukkonen, 
Yhteiskoulun rehtori Lauri Halla 
ja seuran puheenjohtaja Satu Vä-
kiparta työstävät kirjastotoimen-
johtaja Tuula Haaviston kanssa 
Kulosaaren Lukutupa-hanketta. 
Saarellamme ei ole enää kirjastoa 
ja nyt olemme saamassa yhteis-
koulun yhteyteen koulukirjaston, 
joka voisi samalla toimia kau-
punginkirjaston etälainaamona 
ja – palautuspisteenä. Tavoit-
teenamme on, että Lukutupa 
toimisi myös kaupungin Hel-
met-järjestelmän lainaamona. 
Haasteita on vielä, jotta lainaus- 
ja palautusjärjestelmä saadaan 
toimimaan. Järjestelmän kautta 
kautta voisi lainata ja palaut-
taa vain Helmet-järjestelmään 
rekisteröityä aineistoa. Koulun-

Jos kodissanne ei enää ole hiekka-
laatikkoikäisiä lapsia, mutta nurkissa 
edelleen ehjiä, hyväkuntoisia ulko-
käyttöön soveltuvia leluja, niin nyt 
lelut kierrätykseen! Eugen Schauma-
nin puiston leikkipaikalla on suuri le-
lulaatikko, jossa tällä hetkellä ei ole 
jäljellä kuin muutamia ajan syömiä 
leluja. Laatikkoon saa mielellään 
viedä komeroista ylimääräiset lelut 
leikki-ikäisten lasten iloksi.
 
Terveisin Momi

Viime maanantaina olivat jäl-
leen perinteiset kevätsiivoustal-
koot. Alakoululaiset osallistuivat 
koulupäivän ajan ympäristönsä 
kohentamiseen. Aikuiset saivat 
lainata illan suussa kaupungin 
roskankeruuvälineitä, ja roska-
säkkejä kerääntyi pitkälti kolmat-
takymmentä. 
Vähän aikaa Kulosaaren kes-
kusta näyttää nyt siistiltä, mutta 
jatkossa kannattaa pitää pussia 
mukana, johon kerätä uudet 
roskat. ”Tupakan natsat ottavat 
kuitenkin päähän, miten pääsisi 
niistä eroon?”

Liisa Horelli

Kulosaarelaiset ry:llä on Brändö 
Seglaren laiturissa pieni soutu-
vene, jota yhdistyksen jäsenet 
saavat käyttää veloituksetta. Va-
rauskirja ja avain veneeseen löy-
tyvät R-kioskilla. Veneen avain 
ja aina palautettava R-kioskille 
sen aukioloaikojen puitteissa. 
Brändö Seglare tarjoaa veneelle 
laituripaikan ja R-kioski huoleh-
tii korvauksetta varauskirjasta 
sekä avaimesta, joista molemmil-
le kuuluvat lämpimät kiitokset. 
Kulosaarelaiset ry:n neljän hen-
gen soutuvene Harriet hankittiin 
2005 Kotiseuturahaston Säätiön 
tuella ja Harry Blässarin idean 
pohjalta. Vene on ollut kahdek-
san kesää saarelaisten vapaasti 
lainattavissa.
Säännöt
-Veneen omistaja ei ole vastuussa 

sääntöjen noudattamatta jättä-
misen tai veneen väärinkäytön 
seurauksena tapahtuvista vahin-
goista eikä käyttäjien toimien 
seurauksena mahdollisesti tapah-
tuvasta veneen kunnon, varus-
tuksen tai merikelpoisuuden vä-
henemisestä ja sen mahdollisista 
seurauksista venettä lainanneille.
-Veneessä saa olla enintään neljä 
henkilöä.
-Veneellä saa tehdä ainoastaan 
päiväretkiä.
-Veneeseen ei saa kiinnittää 
moottoria.
-Kirjoittamalla nimensä lai-
nauskirjaan lainaaja ilmoittaa 
ymmärtäneensä lainauksen eh-
tona olevat, säännöt ja oman 
vastuunsa. Veneessä on kaksi 
paria airoja, perämela, kahdet 
pelastusliivit, äyskäri ja ankkuri 

Kulosaarelaiset ry jatkaa 
neuvotteluja Lukutupa-hankkeen toteuttamiseksi

Hiekkaleluja 
Eugen 
Schaumanin 
puistoon

Sillä 
siisti!

Harriet - Kulosaarelaisten oma vene

kirjaston aineistoa voisi käyttää 
vain paikan päällä – esimerkiksi 
tutkia karttakirjoja. Kulosaaren 

iskujoukko jatkaa neuvotteluja 
kirjastotoimen edustajien kanssa 
toukokuun lopulla. Lukutuvan 

on tarkoitus päästä aloittamaan 
elokuussa 2015.

köysineen. Ilman näitä ei mennä 
vesille! Lainaaja tuo mukanaan 
riittävän määrän pelastusliivejä, 

muut varusteet löytyvät veneestä. 

Iloisia ja turvallisia souturetkiä!
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Käännöspalveluja Kulosaaressa  
Översättningstjänster i Brändö
suomi – ruotsi – suomi   
fi nska – svenska –  fi nska

Viralliset asiakirjat, todistukset, sopimukset  
Offi ciella dokument, intyg, kontrakt
ym. asiatekstit  
mm. andra saktexter

Auktorisoitu kielenkääntäjä   
Auktoriserad translator
Tarja-Liisa Heikkilä   
tarjaliisa.heikkila@gmail.com
gsm 040 5372253

Viihtyisä 
terassikahvila

Tervetuloa 
Suomenlinnan 
Susisaarelle

Keijo Saarinen
gsm 040 5088014

Kahvila 
Vinssi

Täyden palvelun IconHair juhlii 
kaksivuotis-synttärit työnmer-
keissä Kulosaaressa, asiakkaille 
oli tarjolla kahvia ja täytekakkua, 
simaa,  Helsingin Makkarateh-
taan Rööperin grillimakkaraa 

sekä Vapun kunniaksi ilmapal-
loja. Teija Gummerus liikkeen 
omistajalla on yli 25 vuoden 
kokemus parturi-kampaamo sekä 
kauneushoitoalalta omia liikkei-
tä on ollut myös Australiassa. 

Parturi-kampaamon palveluihin 
kuuluu mm. ammattitaitoista 
ihonhoitoa Guinot -kosmetologi 
Merlen käsissä, luontaishoidot 
tarjoaa Marita, vyöhyketerapia 
ja Intialaisia hieronta menetel-

miä. Olemme yhdessä pyrkineet 
toteuttamaan asiakkaittemme 
mukavuuden parhaalla mahdolli-
sella tavalla ja toivotamme kaikki 
perheenjäsenet tervetulleiksi 
IconHair:in tyttöjen hoiviin.

Kaksivuotis synttärit 
vietettiin Vapputunnelmissa

Täyden palvelun painotalo!
www.kiriprintti.fi 
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Kulosaaressa on saaren sisäinen 
katuosuus, jolla on muodostunut 
tavaksi ajaa liian kovaa, paikal-
lista lasten liikenneturvallisuutta 
vaarantavalla tavalla. 

Vaaran paikka on Eugen 
Schaumanin puiston ja GVLK:n 
tenniskenttien väli eli Granfel-
tintien ja Vanhan Kelkkamäen 
kulmaus sekä Granfeltin tie ja 
Lars Sonckin tien risteys. Katu-
jen risteykset ja niiden läheiset 
alueet ovat lasten vilkkaassa käy-
tössä, erityisesti Kluuvin puiston 
pelinurmi ja tenniskentät lasten 
loma-aikojen lukuisine tennislei-

reineen ja – kursseineen. Katujen 
ylityksiä halkaiseva katu laskee 
kummastakin suunnasta voimak-
kaasti ja sinänsä hyvin sijoitetut 
pomput ovat loivuutensa vuoksi 
melko tehottomat. Toivomme 
että puiston kohdalle voitaisiin 
lisätä vielä yksi 30 km/h no-
peudelle mitoitettu pomppu, 
nykyisten, ehkä jyrkennettävissä 
olevien väliin sekä kaksi kappa-
letta Lapsia – liikennemerkkiä.

Satu Väkiparta, puheenjohtaja
Kulosaarelaiset ry- 
Brändöborna rf 

Aloite Granfeltintien 
liikenneturvallisuuden 
parantamisesta
 

Kirpputori Kulosaaressa 
lauantaina 23.5.2015 klo 10.00-15.00
Kevät saapuu ja on aika tehdä kodinkaappien 
siivousta. Järjestämme kirpputorin 
HyvinvointiHuvilalla Kulosaarentie 42. Tervetuloa 
tekemään löytöjä! 
Lisätietoa susanna@unelmatalli.fi  / 040-541 3330

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

Valio 
PROFEEL 

PROTEIINIRAHKAT

150-175 g 
5,60-6,53/kg098

Valio 
LUOMUKEVYTMAITO

1 l 139

ALEPA KULOSAARI 
Kyösti Kallion tie 2

00570 Helsinki
puh. 010 76 69820

Avoinna: 
ma-la 7-23

su 9-23

ALEPA ON 
SUNNUNTAISIN 
AUKI KLO 9-23!

Katso pitkät aukioloaikamme: alepa.fi

Etsimme Kulosaarelaisia yrityksiä, yhdistyksiä, seuroja 
ja yhteisöjä. Kulosaarelaiset ry haluaa nostaa näkyväksi 

kaikki paikalliset toimijat ja tuoda ne asukkaiden 
tietoon. 

Ilmianna yritys, yhdistys, seura tai yhteisö ja lähteä 
tiedot lehden toimitukselle osoitteeseen 

susanna@unelmatalli.fi 

WANTED
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HyvinvointiHuvila
Kulosaarentie 42
 

www.unelmatalli.fi www.hyvinvointihuvila.fi

 MUUT PALVELUT:
 hieronta, rosen -terapia, juhlapalvelu, energiahoito, AloeVera, 
 Bemer -terapia, hyvinvointipäivä, yritysvalmennus, kasvohoito,  
  tilavuokraus, ihminen tavattavissa -mentor

RYHMÄLIIKUNNAN VIIKKOTUNNIT:
Ma 18.30-19.30 YIN jooga

Ti 15.30-17.00 Jooga POVERI
Ke 17.30-18.30 Flow jooga vahva

Ke 18.35-19.35 YIN jooga
To 9.30-10.30 Flow jooga rento

Ti 17.30-18.30 Mindfulness
Su 18.00-19.00 Chiball

Lisätietoa ja tuntivaraukset 
www.unelmatalli.fi

Tällä kupongilla 
1 ilmainen jooga, 

mindfulness tai chiball 
tunti. Voimassa 

17.6.2015 saakka.
Tervetuloa!
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Seikkailupuisto KORKEE on 
pääkaupunkiseudun ensimmäi-
nen koko perheen ekologinen 
köysiseikkailupuisto, josta löytyy 
haastetta eritasoisille seikkaili-
joille eläviin puihin rakennet-
tuilla radoilla aina jopa 12 metrin 
korkeuteen asti! Sekä aikuisten 
Latva-radat että lasten Kanto-ra-
dat on rakennettu kompaktisti 

toistensa läheisyyteen ja muiden 
suorituksia onkin helppo seurata 
oman seikkailun lomassa tai vain 
rennosti maan tasalta kannustaen.

Puisto sijaitsee aivan Kulos-
aaren kupeessa Mustikkamaan 
luonnonkauniilla saarella tarjoten 
ainutlaatuisen ympäristön per-
heen ja ystävien yhteiseen haus-
kanpitoon. Sopii erinomaisesti 

myös synttäreiden, polttareiden 
tai vaikkapa TYKY-päivän ohjel-
manumeroksi. Ammattitaitoinen 
ja palvelualtis henkilökunta sekä 
kokeneen saksalaisen puisto-
rakentajan rakentamat radat 
tekevät seikkailusta turvallista 
ja hauskaa niin ensikertalaiselle 
kuin kokeneemmallekin seik-
kailijalle. Seikkailu kehittää 

fyysistä kuntoa, motoriikkaa, 
itsetuntoa ja yhteishenkeä sekä 
toimii turvallisena testiympä-
ristönä vaikkapa korkeapaikan 
kammon selättämiseen. Kahvio 
Tikka pitää huolta niin reippaista 
seikkailijoista kuin kannustavista 
huoltojoukoistakin.

Nyt on KORKEE aika

KANTORADAT 
(90-140cm pitkät seikkailijat)

KORKEE Kanto -radat on suunniteltu erityisesti kaikkein 
pienimmille seikkailijoille. Kolme hauskaa ja jännää 
seikkailurataa sekä kiipeilyvarusteet antavat mitä par-
haimman fi iliksen ja seikkailuelämyksen. Samalla radat 
haastavat ja kehittävät seikkailijoiden tasapainoa sekä 
motorisia ominaisuuksia.

Radoilla on helppokäyttöinen Kanopeo Saferoller –jat-
kuvavarmisteinen kiipeilypuistoihin suunniteltu turva-
järjestelmä, joka estää seikkailijaa tippumasta radalta.

LATVARADAT
(yli 120cm pitkät seikkailijat)

KORKEE Latva -radat on sijoitettu 3-12 m korkeudelle. 
Viisi eritasoista rataa antavat sopivasti haastetta kaikenta-
soisille seikkailijoille. Radoista kolme ovat keskivaikeita 
perusratoja, jotka soveltuvat erinomaisesti aloitteleville 
seikkailijoille sekä esim. perheille yhdessä edettäviksi.

Lisäksi puistosta löytyy kaksi hieman vaativampaa 
rataosuutta, kaikkiaan yli 50 tehtävää, jotka haastavat 
tekniikkaasi ja voimiasi perusratoja enemmän. Mitään 
mahdotonta emme ole kuitenkaan  suunnitelleet, joten 
jos perusradat on läpäisty kunnialla ja voimaa vielä 
rukkasissa riittää niin uusien haasteiden kimppuun vain!
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Kulosaaren korttitalon ympärille on kaavoitettu asuntoja noin 150:lle uudelle asukkaalle. Rakennusoikeutta on 6130 k-m2. Kulosaaren 
korttelitalon etelä- ja itäpuolelle rakennettavat talot tulevat olemaan kolme- tai neljäkerroksisia asuinpistetaloja.

Liikennejärjestelyt Korttelitaloon kuuluvan suuren päiväkodin autoilla tapahtuvan jättöliikenteen järjestelyt ovat Kulosaarelaiset ry:n kä-
sityksen mukaan vielä puutteellisesti suunnitellut. Korttelin kolmen itäisimmän rakennuksen autoliikenne: yksityisautot ja palveluliikenne, 
on suunniteltu tapahtuvaksi samaa Presidentinpolun ja Werner Wirenintien välistä jalankulkukäytävää kuin kevyt liikenne. Tämä on kestä-
mätön idea. Samoin on epäselvää kuinka tällainen, ehkä kolmen tai neljän yksityistontin kautta kulkeva yleinen liikenneväylä hallinnoidaan 
ja hoidetaan käytännössä ja kenen kustannuksella. 

Maatyöt Korttelin pihamaan korkeusasema tulee olemaan ainakin 6 – 7 metriä uusien kerrostalotonttien kohdalla korkeammalla kuin ase-
makaava-alueen eteläpuolella sijaitsevien tonttien vakiintuneet pihamaat. Syntyvä rinne on niin jyrkkä, että se on käytännössä toteutettavissa 
vain täyskorkuisella tukimuurilla. Sellaista ei aineistoon liittyvissä havainnekuvissa kuitenkaan näy. Vaatimus rakennusalueen luonnonkivien 
säästämisestä on kestämätön. Korttelissa joudutaan melkoisiin kallion louhintoihin tonttien itäpäässä, nykyisen kaavan puistoalueella. Kaa-
vaselostuksessa ja kaava-asiakirjoissa louhinta on sivuutettu, vaikka ne vaikuttavat merkittävästi jäljelle jäävän puisto- ja virkistysalueen 
luonnonoloihin sekä siten alueen käyttökelpoisuuteen kaavan tarkoittamiin virkistystoimintoihin.

Seuramme kanta on, ettei näin keskeneräistä kaavaehdotusta vielä pitäisi viedä lautakuntakäsittelyyn, vaan mainitsemamme ongelmat 
tulisi ensin ratkaista siedettävällä tavalla.

Kulosaarelaiset ry- Brändöborna rf
Satu Väkiparta

Satu Väkiparta, puheenjohtaja   satu.vakiparta@kolumbus.fi 
Pentti Rantala, varapuheenjohtaja   pentti.rantala@pp3.inet.fi 
Sarianne Reinikkala, rahastonhoitaja  sarianne.reinikkala@fi nncontainers.fi 
Katariina Timonen, sihteeri   katariina.timonen@gmail.cm
Annu Timonen, sihteeri    annu.timonen@gmail.com

Muut jäsenet:
Nina Henriksen     nina@welho.com
Liisa Horelli    liisa.horelli@aalto.fi 
Juhana E. Idänpää-Heikkilä   juhana.idanpaan@pp.fi mnet.fi 
Anita Mellin     anitamellin@hotmail.com
Maija Pakoma     mpakoma@welho.com
Kirsti Santaholma    kirsti.santaholma@gmail.com
Senni Timonen     senni.timonen@kolumbus.fi 
Susanna Toropainen    susanna@unelmatalli.fi 
Henry Urbanowicz    henry@lahdenseudunsanomat.fi 

Liity jäseneksi: 
Henkilöjäsen/Person 15 €  
Koko perhe/Hela familjen 25 €  
Yritys/Företag 40 € 

Kulosaarelaiset ry./Brändöborna rf.  
NORDEA 
FI1121831800013511 
( 218318-13511 ) 

Merkitse viestikenttään nimesi ja 
S–postios. tai postiosoitteesi. 
Skriv i meddelande fältet ditt namn 
samt E-mail eller postadressen.

Keskeneräiset rakennussuunnitelmat 
korttelitalon ympärille

Kulosaarelaiset ry
- Brändöborna rf 
hallitus/styrelsen 2015-2016

Lehden toimitustiimi
Henry Urbanowicz, 
päätoimittaja
Liisa Horelli
Susanna Toropainen

Jakelu kaikkiin 
Kulosaaren talouksiin.
Painos: 2 300
Taitto: Tero Jokinen
Paino: KiriPrintti Oy

Man har planlagt byggandet av  lägenheter för ca 150 nya invånare i området omkring  kvartershuset. 
Byggnadsrätten är 6130 m2 och husen kommer att  vara 3-4 våningar höga.

Brändöborna rf anser att planeringen av trafi ken  till dessa hus är bristfällig . Biltrafi ken till de tre 
husen längst i öster skulle gå längs   fotgängarbanan mellan  Presidentstigen och Werner Wiréns stig . 
Detta är en ohållbar itanke. Oklart förblir också hur skötseln av vägavsnittet - som skulle gå via tre eller 
fyra privatägda tomter - skulle administreras och skötas i praktiken och vem skulle stå för kostnaderna ?

P.g.a höjdskillnaden mellan de nya husens tomter och de redan befi ntliga tomterna på södra sidan kom-
mer det att uppstå en så brant sluttning,  att det i praktiken kan förverkligas endast genom att bygga en 
hög stödmur. En sådan syns  dock inte i  bildmaterialet som berör detta. Kravet att bevara naturstenarna 
på byggnadsområdet är ohållbart . Berg kommer attt sprängas i östra delen av området – parkområde 
enligt nuvarande plan.  I dokumenten   som beerör denna plan har sprängningsarbetet förbisetts trots att 
detta i hög grad påverkar användbarheten av kvarblivande park-och naturområden , som området enligt 
nuvarande plan är ämnad till .

Föreningens ståndpunkt är att ett så halvfärdigt planläggningsförslag inte borde gå till nämndebehandling 
innan de problem som vi lyft fram är åtgärdade på ett godtagbart sätt. 

Kulosaarelaiset ry- Brändöborna rf
Satu Väkiparta

Den halvfärdiga byggnadsplaneringen 
i kvarterhusets närhet



– 8 – 

Julkinen tiedote. Jaetaan kaikkiin talouksiin. 
Offentligt meddelande. Delas ut till alla hushåll. 


