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KULOSAARELAISET •BRÄNDÖBORNA
Kulosaarelaiset ry on kaupunginosayhdistys, joka työskentelee
kotisaaremme liikennejärjestelyjen, palvelujen, turvallisuuden ja
viihtyisyyden puolesta.
Brändöborna rf är en stadsdelsförening som arbetar för att påverka
trafikplanering, service, trygghet och trivsel på Brändö.

Yleiskaava jäi pöydälle
kaupunginhallituksessa
H

elsingin uuden yleiskaavan
käsittely alkoi Helsingin kaupunginhallituksessa 19. syyskuuta.
Asia jätettiin pöydälle ja on seuraavan kerran kaupunginhallituksen
esityslistalla 17. lokakuuta.
Lopullisen päätöksen yleiskaavasta tekee kaupunginvaltuusto
myöhemmin syksyllä.
Yleiskaava ohjaa kaupungin kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen.
Esityksen lähtökohtana on varmistaa edellytykset kaupungin kasvulle, asuntotuotannolle ja elinkeinoelämälle. Yleiskaavan varaukset
mahdollistavat kasvun vähintään
860 000 asukkaaseen ja 560 000
työpaikkaan vuoteen 2050 mennessä.

Kulosaari
yleiskaavaluonnoksessa
Kivinokan länsireunaan on merkitty virkistyksen ja matkailun alue,
mikä mahdollistaisi leirintäalueen
siirtämisen Rastilasta Kulosaaren
kartanon läheisyyteen.
Yleiskaavassa Kulosaaren keskusta on merkitty kantakaupunki-merkinnällä, mikä tarkoittaa
hyvin tehokasta rakentamista.
Kulosaaren kerrostaloalueen täydennysrakentaminen on kuitenkin

1

2

3
4

1. Keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan
ja julkisten palvelujen, toimistojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset
ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava
ensisijaisesti liike- ja muuksi toimitilaksi.
2. Aluetta kehitetään pääasiassa asumiseen, puistojen virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön.
Alueen keskeisten katujen varsilla tulee
mahdollistaa liike- ja muuta toimitilaa.
3–4. Aluetta kehitetään pääasiassa
asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön.

ajankohtaista vasta, kun metro ja
Itäväylä on ensin saatu tunneliin.
Kulosaaren kohdalla on Itäväylä merkitty tunneloitavaksi mutta
metroa ei. Lisäksi metron rinnalle
on esitetty pikaraitiotietä, mikä on
järjetön ajatus. Periaatteessa yleiskaava on vain ohje asemakaavojen
laatimista tai muuttamista varten.
Vasta ne ohjaavat talojen, katujen
ja raideliikenteenkin rakentamista.
Varsinaisen kaavakartan esitystapa, karkea pikselikuvio, on epäonnistunut. Erityisesti Kulosaaren
kohdalla pikseliesitystapa on epämääräinen. Yleiskaavaehdotuksen
pikselit ovat kooltaan 100 metriä x
100 metriä. Näin laajan alueen sisällä kaikki voidaan perustella ohjeellisina luonnoksina.
Uusi yleiskaavaesitys on herättänyt laajaa vastustusta eri kansalais- ja luonnonsuojelujärjestöissa.
Erityisesti puuttuminen lähiluontoon ja myös rakennetun kulttuuriympäristön tuhoaminen pelottaa.
Yleiskaavaa onkin vaadittu palautettavaksi uudelleen valmisteluun
ja tuskin koskaan Helsingissä on
ollut yhtä suurta kansalaisliikehdintää kuin nyt yleiskaavan ympärillä.
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Satu Väkiparta

Ryhdy puistokummiksi Kulosaaressa

T

iesitkö, että jokaisella helsinkiläisellä on 15,5 neliömetriä rakennettua
puistoa per asukas ja reilut 200 neliötä
muita viheralueita, kuten niittyjä, peltoja, metsiä ja luonnonsuojelualueita?
Puistokummitoiminta on rakennusviraston järjestämää vapaaehtoistyötä.
Se tarjoaa puistojen hyvinvoinnista
kiinnostuneille helsinkiläisille mahdollisuuden päästä hoitamaan oman asuinalueensa viheralueita. Puistokummi voi
vaikkapa kerätä roskia puistosta, istuttaa kukkasipuleita syksyllä tai hoitaa
kasveja.
Voit ilmoittautua puistokummiksi rakennusviraston asiakaspalvelussa, Elimäenkatu 5. Lisätietoa www.hyvakasvaa.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä asiakaspalvelija lisää yhteystietosi puistokummirekisteriin. Samalla saat vakuutuskortin, Hyvällä asialla -huomioliivin ja
roskapihdit sekä puistokummiohjaajasi
yhteystiedot.
Puistokummiohjaajasi
työpaikka on Stara.
Puistokummiohjaaja on alueellinen
yhdyshenkilösi. Hänen kanssaan voit
sopia käytännön puistotöistä, joita haluaisit tehdä.

Ostoskeskuksen uudet suunnitelmat nähtäville marraskuussa

P

aljon keskustelua herättäneen
Kulosaaren ostoskeskuksen suunnittelua on jatkettu uudelta pohjalta
kaupunkisuunnittelulautakunnan kesäkuisen päätöksen jälkeen. Lautakunta palautti edellisen suunnitelman
uudelleen valmisteltavaksi niin, että
vanhan ostoskeskuksen voi kokonaan purkaa ja tulevien rakennusten
tulee olla hieman aiemmin suunniteltuja vaihtoehtoja matalampia.
Uuden suunnitelman mukaan katutasoon tulisi liiketilaa ja pysäköinti olisi maan alla liiketilojen
takana. Ajoyhteys pysäköintitiloihin
olisi Svinhufvudintieltä. Liiketilojen ja pysäköintilaitoksen päälle sijoittuisi kolme viidestä seitsemään
kerroksista asuintaloa sekä talojen
piha-alueet.
Uusi suunnitelma tulee nähtäville ja kulosaarelaisten arvioitavaksi 31.10. - 18.11. väliseksi ajaksi.
Suunnitelmiin voi tutustua info- ja
näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
sekä verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat 31. lokakuuta alkaen. Suunnitelmia esitellään myös Kulosaaren
ala-asteen koululla järjestettävässä
asukastilaisuudessa ti 8.11. klo 18 20. Kaupunkisuunnittelulautakunnan
käsittelyyn suunnitelmat on tarkoitus
viedä keväällä 2017.

Lauantaina 5.11.
Klo 10 Pyhäinpäivän juhlamessu Kulosaaren
kirkossa, jonka jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa
Klo 15 Pyhäinpäivän hartaus Leposaaren
kappelissa

Molemmissa tilaisuuksissa sytytetään kynttilät vuoden aikana kuolleille Herttoniemen
seurakunnan jäsenille.
Leposaaren kappeli auki hartauden jälkeen
klo 20 asti hiljentymistä varten.
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Yli 50 naistenmuodin
kärkimerkkiä!

Kivoimmat tuotteet kultakin
merkiltä = ihanat asut
Pukeutumisen ammattilaiset
myymälässä sinua varten
Koot 34-48

Itis
Leikkaa talteen!

Tervetulotoivotus!
Tule tutustumaan Itiksen Moda Broncoon ja saat

15%
ALENNUKSEN
kertaostoksesta tätä kuponkia vastaan.
Leikkaa talteen!

Juhla

Alennusta ei voi yhdistää muihin etuihin. Voimassa 30.10. asti.

Takit

Työ

modabronco.ﬁ
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Kulosaaripäivällä vieraili lähes 300 kävijää

Kulosaari-visa (käytettäväksi joko yksin tai seurassa)
1. Suomen presidenteistä on asunut Kulosaaressa A) Risto Ryti B) Kyösti Kallio C) K. J. Ståhlberg
D) P. E. Svinhufvud.
2. Kulosaari kuului vuoteen 1907 asti A) Cronstedtin B) Armfeltin C) Ehrensvärdin D) Borgströmin perheelle.
3. Kulosaaren rantaan ajautui 1918-19 vaihteessa A) panssarilaiva B) torpedovene C) sukellusvene D) tykkivene.
4. Suomenlinnan rakentamista seurasi Kulosaaren kallioilta A) Kustaa Vaasa B) Kustaa III C) Adolf Ribbing
D) Augustin Ehrensvärd.
5. Heikki Klemetti on kuuluisa kulosaarelainen A) matemaatikko B) filosofi C) arkkitehti D) säveltäjä.
6. Mustikkamaan sillan kupeessa veisti patsaita kuvanveistäjä A) Wäinö Aaltonen B) Ville Wallgren C) Walter
Runeberg D) Emil Halonen.
7. Henrik Tikkanen kertoi perheensä ja muidenkin kulosaarelaisten elämästä kirjassaan A) Kulosaarentie 11
B) Henrikinkatu 6 C) Brändövägen 8 D) Elämää Domuksessa.
8. Tove Janssonin isän Viktor Janssonin veistämä Kulosaaren perustajien muistoa kunnioittava Raivaajain kaivo
sijaitsee A) Brändö gymnasiumin pihalla B) Domusta vastapäätä olevassa puistossa C) Kulosaaren Casinon
edessä D) Ribbinginhovin puistikossa.
9. Tesseraktin varjo on Håkan Simbergin suunnittelema taideteos. Se esittää neliulotteisen kuution projektiota
kolmiulotteiseen avaruuteen ja sijaitsee A) Wihuri-talon edessä B) Leposaaressa C) Eugen Schaumanin puistossa D) Lempi Alangon kallio -puistossa.
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10. Kulosaaressa on tehty paljon elokuvia. Niitä teki vanhassa tennishallissa A) Suomi-Filmi B) Fennada-Filmi
C) Kulofilmi D) Adams Filmi.
11. Kulosaarelainen Jaajo Linnonmaa juontaa televisiossa ohjelmaa A) Haluatko miljonääriksi? B) Talent Suomi
C) Uutisvuoto D) Naapurivisa.
12. Kuparilyhdyssä on tietokilpailu A) tiistaisin B) keskiviikkoisin C) torstaisin D) perjantaisin.
13. Kulosaaressa kulki raitiovaunu viimeisen kerran vuonna A) 1944 B) 1946 C) 1951 D) 1955.
14. Kulosaaren metroasemalla on päivittäin noin A) 2800 B) 3400 C) 5800 D) 6300 käyttäjää.
15. Kulosaaren maamerkin, kellotapulin, on piirtänyt arkkitehti A) Armas Lindgren B) Alvar Aalto C) Lars Sonck
D) Bertel Jung.
16. Hautausmaasaari Leposaaren nimi oli ennen A) Varjosaari B) Iso Pässi C) Pikku Pässi D) Kivisaari.
17. Mustikkamaan silta valmistui vuonna A) 1948 B) 1956 C) 1964 D) 1968.
18. Urheiluseura Vestassa on harrastettu vuodesta 1927 lähtien A) verkkopalloa B) jääpalloa C) golfia
D) jalkapalloa.
19. Kulosaaren pinta-ala on A) n. 10 km² B) n. 8 km² C) n. 5 km² D) n. 2 km².
20. Vuoden 2015 kulosaarelainen on A) Heikki Kukkonen B) Lauri Halla C) Risto Ojantakanen
D) Markku Rautiainen.
Oikeat vastaukset: 1C. 2A, 3B, 4D, 5D, 6A, 7C, 8B, 9D, 10B, 11A, 12B, 13C, 14D, 15A, 16B, 17C, 18B, 19D, 20C
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MITEN PÄÄSEE
LUKUTUPAAN?
LUKUTUPA
• Sijaitsee Kulosaaren yhteiskoulun rakennuksen Itäväylän puolella
• Portaaton kulku Svinhufvudinkujaa
pitkin koulun nurkalle ja siitä vasemmalle
• Portaita käyttäen kulku ensin Ståhlberginkujaa tai Itäväylän alikulkua
tai Adjutantinpolkua ja urheilukentän
reunaa käyttäen koululle ja koulurakennuksen vasenta puolta ylös portaita – Lukutuvan sisäänkäynti löytyy
siipirakennuksen toiselta puolelta.

Kirjatietoa Kulosaaresta
Kulosaari-päivänä otetussa kuvassa
on keskellä tärkeä asia. Helsingin kaupungin rakennusvirasto on julkaissut
Kulosaaresta uuden mielenkiintoisen
kirjan, jossa on paljon tietoa monista
asioista ja hienoja kuvia saaren historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta.
Kyseessä on Kulosaaren aluesuunnitelma 2016–2025, Helsingin
kaupungin rakennusviraston julkaisut
2015:7.
Painettuja kirjoja on tehty vain 50,
mutta kaikki 122 sivua ovat luettavissa
internetissä.
Kirjan löytää hakusanalla Kulosaaren aluesuunnitelma 2016-2025.

TERVETULOA
TIISTAISIN
JA
TORSTAISIN
KLO 16 - 19!

kartta Fonecta.fi

Hei, Toimin Itsenäinen Oriflame
yrittäjä Kulosaaressa.
Kauttani voit tilata laadukkaita
kosmetiikka- ja hyvinvointituotteita.
Ystävällisin terkuin
Seija Koistinen, 0400 127 878
skoisti4@welho.com • www.facebook.com/SeijaJaOriflame

RATKAISU PAINONHALLINTAAN!

Täyden palvelun painotalo!
www.kiriprintti.ﬁ

PAINOTALO
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Lukutuvassa on lainattavissa ja
luettavissa Kulosaareen liittyviä kirjoja ja ostettavissa (à 5 €): Kulosaari
– Unelma paremmasta tulevaisuudesta (Kolbe), Brändö – Drömmen
om bättre framtid (Kolbe), Kulosaari – Brändö. Koti ja kaupunginosa. Hem och stadsdel. (Sarantola-Weiss), Kulosaari – Brändö.
Huvilakiinteistöt ja niiden omistajat (Räsänen).

Kulosaarelaiset ry toimii Lukutuvassa

K

ulosaarelaiset ry tiedottaa toiminnastaan omilla internet-sivullaan
kulosaarelaiset.fi,
facebook-sivuilla
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf
sekä Kulosaaren perheet ja ilmoitustaulullaan ostoskeskuksella Alepan päädyssä. Tervetuloa mukaan toimintaan.
Syksystä 2015 lähtien yhdistyksellä
on ollut toimintaa kaikkina kouluviikkoina tiistaisin ja torstaisin klo 16-19.
Lukutupa on nimittäin silloin auki ja
valvojina yhdistyksen rekrytoimia vapaaehtoisia kulosaarelaisia. Kulosaarelaiset
ry on myös anonut ja saanut
Kulosaaren kotiseuturahaston säätiöltä avustusta kirjahankintoihin. Tänä syksynä
Lukutupaan on tullut juuri
ilmestynyttä kaunokirjallisuutta ja lisää tulee sekä Kulosaarelaiset ry:n aktiivien
että muiden asianharrastajien
toiveiden mukaisesti. Nyt on
teillä kulosaarelaisilla mahdollisuus vaikuttaa oman
kaupunginosan asioihin, ainakin siihen, mitä kirjoja on
lainattavissa.
Lukutuvassa pidetään myös
teemailtoja. Tähän mennessä on käsitelty Kulosaaren
kouluoloja vuosikymmenten
aikana, Kulosaaren osuutta
Santahaminan
rakentamisessa, Finlandia-palkinnon
valintaa, lähes 100 vuotta
vanhan hylkykuvan historiaa,
Kulosaaren elämää sotien aikana, lemmikkieläinten hoitoa, kehitysyhteistyöhankkeita ja ihan viimeiseksi YK:n
kestävän kehityksen ohjelmaa. Alustajat ovat olleet
yhtä lukuun ottamatta kulosaarelaisia. Alustajaksi pääsee

ilmoittautumalla Lukutuvan hoitajalle
(kirsti.santaholma@gmail.com).
Torstaina 27.10. klo 18 pidettävän
seuraavan teemaillan aikana aiheena on
KUINKA EUROOPPA LÖYSI MAAILMAN. Kulosaarelainen tietokirjailija
Marjo T. Nurminen kertoo menestyskirjastaan Maailma piirtyy kartalle
- tuhat vuotta maailmankartan historiaa. Teos nousi Tieto-Finlandia ehdokkaaksi 2015, jolloin valintalautakunta

Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf
hallitus/styrelsen 2016-2017
Satu Väkiparta, puheenjohtaja
Pentti Rantala, varapuheenjohtaja
Sarianne Reinikkala, rahastonhoitaja
Jenni Kallio, sihteeri
Muut jäsenet:
Liisa Horelli
Maija Pakoma
Kirsti Santaholma
Senni Timonen
Susanna Toropainen
Henry Urbanowicz
Kari Lampén

satu.vakiparta@kolumbus.fi
pentti.rantala@pp3.inet.fi
sarianne.reinikkala@finncontainers.fi
jenni.h.kallio@evl.fi
liisa.horelli@aalto.fi
mpakoma@welho.com
kirsti.santaholma@gmail.com
senni.timonen@kolumbus.fi
susanna@unelmatalli.fi
henry.urban46@gmail.com
kari.lampen@rymaco.fi
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kirjoitti "Maailma piirtyy kartalle on
aikamatka eurooppalaisen kulttuurin
ytimeen. Karttoja tutkimalla tekijät ovat
sukeltaneet uskonnon, kaupan, taiteen,
merenkulun ja valtapolitiikan historiaan. Tuloksena on loistokkaan kaunis
ja kestävän syvällinen teos."
Syksyn viimeisenä teemailtana torstaina 24.11. klo 18 kuullaan ja keskustellaan elämästä Kulosaaressa ja
Helsingissä 1920-luvun ‘suruttomina’
vuosina. Alustajana on kulosaarelainen Mikko-Olavi
Seppälä, Suruton kaupunki -kirjan tekijä.

Liity jäseneksi:
Henkilöjäsen/Person 15 €
Koko perhe/Hela familjen 25 €
Yritys/Företag 40 €
Kulosaarelaiset ry./Brändöborna rf.
NORDEA
FI11 2183 1800 0135 11
Merkitse viestikenttään nimesi ja
s–posti- tai postiosoitteesi.
Skriv i meddelandefältet ditt namn
samt e-mail eller postadressen.
Lehden toimitustiimi
Henry Urbanowicz, päätoimittaja
Liisa Horelli
Susanna Toropainen
Kirsti Santaholma
Jaetaan kaikkiin 00570 postinumeroihin.
Delas ut till alla 00570 postnummer.
Painos: 2 300
Taitto / Paino: Kiriprintti Oy

Julkinen tiedote. Jaetaan kaikkiin 00570 postinumeroihin.
Offentligt meddelande. Delas ut till alla 00570 postnummer.

NÄMÄ PALVELUT
LÖYDÄT
ICONHAIRISTA
- Parturi / kampaamo
- Ripset + kulmat
(värjäys + muotoilu)
- Hiusten pidennykset
- Meikki / maskeeraus

Kulosaaren
ostoskeskus

UUSI KOSMETOLOGIMME
MAIJU AHOLA
ALOITTAA MARRASKUUSSA!
Svinhufvudintie 1
Puh. 040-463 0500 Maijun hoitoihin kuuluu
ihanat hyvänolon tuojat:
icon@iconhair.fi
mm.
www.iconhair.fi
- Kasvohoidot
Ajanvaraus 24H
- Jalkahoidot
- Aromahieronta
- Kuumakivihieronta

TERVETULOA!

Muista myös
LAHJAKORTIT!

