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nemerkit ovat kunnossa, jotta vilkas liikenne
ei aiheuttaisi yhtään ylimääräistä vaaratilannetta.
Myös pyöräilijöiltä toivotaan kärsivällisyyttä pienten koululaisten kadunylityksiin.
Helsingin ensimmäisen pyöräkadun rakentaminen alkaa Kulosaaren puistotiellä. Pyöräkadulla pyörät ja autot liikkuvat samalla
ajoradalla. Autot sovittavat nopeutensa pyöräilyn mukaan. Kulosaaren puistotiestä tulee
osa Itäbaanaa, joka on pyöräliikenteen pääväylä idän suunnasta keskustaan. Etukäteen
huolestumista on herättänyt, miten turvallisuus taataan jalankulkijoille. Toivottavasti
uusi järjestely selkeyttää kadunylityksiä, kun
autot ja pyörät ajavat vain yhdellä kaistalla
per suunta – ja lisää turvallisuutta, jos kaikki liikkujat noudattavat nopeusrajoituksia ja
liikennesääntöjä.
Pidetään yhdessä Kulosaari turvallisena!
Satu Väkiparta
Kulosaarelaiset ry –
Brändöborna rf hallituksen pj

En trygg början på hösten
S

ta p i o.va n a m o ( ä t ) tva n a m o.f i

Helena Ahonen, Inge Engström,

oulut alkavat ja tätä kirjoittaessa Suomen
Covid19:n tilanne on hyvin hallussa eli
ainakin koulusyksy aloitetaan luokissa. Virus
kuitenkin jyllää maailmalla ja joka sekunti
diagnosoidaan kolme uutta tartuntaa. Hollannin Utrechtin yliopistollisen keskussairaalan tutkimuksessa todettiin, että koronapandemia saataisiin taltutettua, mikäli:
- ihmiset pesisivät käsiään,
- huolehtisivat turvaväleistä ja
- käyttäisivät maskeja.
Suomessa maskien käyttöä ei suositella,
mutta jokainen voi harkintansa mukaan sisätiloissa suojata ainakin muita ihmisiä.
Tulevissa tapahtumissa, esimerkiksi Kulosaari-päivässä, muistetaan kunnioittaa turvavälejä ja pyritään huomioimaan hygienia
tarkasti – ja kannustetaan kaikkia käyttäytymään vastuullisesti Covid19:n kanssa.
Koulujen aloitus tuo taas haasteita myös
liikenteeseen. Erityisesti autoilijoille malttia,
kun pienet koululaiset lähtevät koulutielle.
Helsingin kaupunki on luvannut maalata
suojatiet, jotka ovat luvattoman huonossa
kunnossa. On tärkeää, että suojatiet ja liiken-

kolorna börjar och i skrivande stund är
Covid 19 situationen i Finland väl under kontroll och skolornas hösttermin börjar
med närundervisning. Viruset härjar ändå
runtom i världen och varje sekund diagnostiseras tre nya smittofall. I undersökningen
som gjorts vid Utrechts universitetssjukhus i
Holland har man kommit fram till att coronapandemin eventuellt kan stoppas om människorna skulle:
- tvätta händerna
- vara noga med att hålla avstånd
- använda ansiktsmask
I Finland rekommenderar man inte användningen av masker, men var och en kan
enligt eget övervägande åtminstone skydda
andra personer inomhus.
Under de kommande evenemangen, t.ex under Brändödagen, skall vi komma ihåg att respektera avståndet till andra, och försöka värna
noggrant om hygienen. Vi skall uppmuntra alla
att bete sig ansvarsfullt beträffande Covid 19.
Skolstarten för med sig utmaningar beträffande trafiken. Bilisterna bör vara aktsamma
med tanke på de små skolbarnen på deras
skolväg. Helsingfors stad har lovat måla övergångsställena, som är i ett uselt skick. Det är
viktigt att skyddsvägarna och trafikmärkena är i skick, så att den livliga trafiken inte
förorsakar en enda farlig situation.
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Vi önskar också att cyklisterna är tålmodiga då de små skolbarnen skall korsa gatan.
Byggandet av Helsingfors första cykelgata påbörjas på Brändö Parkväg. På cykelgatan rör
sig cyklarna och bilarna på samma vägbana.
Bilisterna anpassar sin fart efter cyklisterna.
Brändö Parkväg blir en del av Östbanan, som
är huvudleden för cykeltrafiken från de östra
regionerna in till centrum.
Man har på förhand oroat sig över hur fotgängarnas säkerhet kan garanteras. Förhoppningsvis blir korsandet av vägen redigare med
de nya arrangemangen, då bilar och cyklar
kör på endast en fil i vardera riktningen.
Säkerheten växer också om alla trafikanter
följer hastighetsbegränsningarna och trafikreglerna.
Låt oss tillsammans hålla Brändö tryggt och
säkert.
Satu Väkiparta
Kulosaarelaiset ry – hallituksen pj
Brändoborna rf – styrelseordförande

JÄSENMAKSU
Henkilöjäsen 15 €, Koko perhe 25 €
Tilille Kulosaarelaiset ry
Nordea FI11 2183 1800 0135 11

HOPIALA – TALO KUIN INSTRUMENTTI
T E K S T I : H E L E N A A H O N E N • K U V A : S I N I R A U TA V A A R A TA I K A I J A S A A R I K E T T U

Hopiala ja sininen hetki.

B

ertel Jungin tien ja Klemetinkujan
risteyksessä sijaitsee vanha puuhuvila Hopiala. Vierailin usein tuossa menneiden aikojen muistomerkissä 1990-luvulla, kun taloa asuttivat
säveltäjä Einojuhani Rautavaara ja
puolisonsa Sini, ja itse olin Helsingin
kaupungino rkesterin intendentti.
Hopiala sai ensimmäiset asukkaansa
1934, kun aikansa merkittävin kuoronjohtaja, tunnettu säveltäjä ja teräväkielinen kriitikko Heikki Klemetti
Armi-puolisoineen alkoi kaivata pois
kaupungista. Tonttikauppa oli kaatua,
kun Heikki havaitsi, että tontti sijaitsi Vapaamuurarintien varrella. ”Ei – ja
kerta kaikkiaan ei!” Hän ei halua olla
missään tekemisissä vapaamuurarien
kanssa. Hän ei lähde asumaan sen nimiselle tielle. Onneksi tontti oli kulmatontti ja osoitteeksi voitiin merkitä
Hopeasalmentie.
Vapaamuurarintie
muuttui myöhemmin Bertel Jungin
tieksi ja Hopialan osoite vuonna 1958
Klemetinkujaksi.
Tonttikaupan jälkeen Armi ryhtyi talon suunnitteluun. Lupahakemukseen
tarvittiin kuitenkin ammattiarkkitehdin puhtaaksi piirtämät ja signeeraamat kuvat. Tämä halusi Armin kuviin
pieniä korjauksia, mutta kun Heikki
kuuli puhelinkeskustelun, hän ryntäsi väliin: ”Jos et piirrä puhtaaksi juuri
niin kuin Armi on suunnitellut, haen
paperit pois”. Siihen oli arkkitehdin
taivuttava.
Mutta taipua sai Armikin. Varpu kädessään Heikki mittaili tontilla kulkevia vesisuonia. Niinpä kävi, että pianon
ja Heikin vuoteen kohdalle osui vesisuoni. Talo oli rakennettava sen verran
vinoon, että vesisuonet voitiin välttää.
Muuten ei Heikkiä työmaalla nähty.
Armi johti ja valvoi rakennustyöt, hoiti muuton ja järjesti valtavan nuotti- ja
kirja-arkiston paikoilleen ennen kuin
Heikki astui kynnyksen yli.

Muutto Kulosaaren edellytti omaa
autoa. Nainen ratissa oli siihen aikaan
harvinainen näky, mutta Klemettien
perheessä välttämättömyys. Heidän
Erskinensä olikin tien päällä kaiken aikaa. Heikki ei rattiin tarttunut.
Heikki Klemetti kuoli Hopialassa
85-vuotiaana vuonna 1953, Armi vuonna 1979. Hän testamenttasi talon Suomen Laulajain ja Soittajain liitto Sulasolille vuokrattavaksi ansioituneiden
kulttuurihenkilöiden käyttöön.
Einojuhani Rautavaara vaimoineen
oli Armin kuoleman jälkeen ensimmäinen pysyvä asukas Hopialassa mutta ei
ensi kertaa Hopialassa. Näin hän kertoo
kirjassaan Omakuva (WSOY, 1989):

Armi oli kirjoittanut sen oheen: Tähän
pukuun Heikki pukeutui viimeisenä aamuna.”
Pian talo kunnostettiin. Saliin saatiin
kunnon flyygeli ja siellä syntyi mm. neljä uutta sinfoniaa ja useita oopperoita.
Hopialan seuraava taiteilijaperhe olivat viulutaiteilija Kaija Saarikettu ja hänen puolisonsa Jussi Tuuri.
”Muutimme Hopialaan vappuna
vuonna 2002. Puutarha talon ympärillä
oli juuri heräämässä kevääseen. Talon
’pohjalaisuuden’ ymmärsimme vähitellen sinne asettuessamme. Tiesimme
toki Heikki ja Armi Klemetin talon rakennuttajiksi. Saimme pian tietää, että
hirret ja paanukaton oli lahjoittanut
pohjalaisen ystäväperheemme isoisä,
kuortanelainen Svante Kurikka aikoinaan.
Hopialalla oli suuri vaikutus työhöni viulistina; pystyin soittamaan minä
vuorokaudenaikana tahansa, myös harjoittelemaan pianistin kanssa ja suuremmillakin kokoonpanoilla talon salissa.
Myös akustisesti puutalo oli ihanteellinen viulun soittamiseen: talo itsekin on
kuin instrumentti!

Einojuhani Rautavaara hassuttelee Hopialan
pihalla.

”Kesällä 1949 minä siis matkustin
Kulosaareen tuollaisella korkealla ja
ruskealla raitiovaunulla, joita vain Kulosaaren linjalla käytettiin. Klemetti
kuunteli pianokappaleitani, antoi sitten
tekstin sävellettäväksi ja lopputuloksena oli vapauttava tuomio: ’no joo, on
minulla sukulaispoika, joka toimii autonkuljettajana ja tienaa kaksi kertaa
sen mitä minä! Niin että yritä sinä nyt
vaan säveltäjäksi… jos ei sitten suju,
niin rupea autonkuljettajaksi.’
Saman vanhan pianon kohtasin 35
vuotta myöhemmin. Se oli epävireinen
ja ränstynyt ja siten täydellinen symboli
talon slummiutumisen tilalle.” Tekeillä
olevaa Thomas-oopperaa Rautavaara
sävelsi nöyrästi tuolla vanhalla pianolla,
jonka koskettimista osa jäi soitettaessa
jumiin.
Sini Rautavaara muistelee alkuaikoja
näin. ”Muuttaessamme vuonna 1983
talo oli ehkä alkuperäisessä asussaan.
Siellä oli vanhoja talonpoikaisia huonekaluja. Ullakolta löytyi Armin pakkaamat lahjamaljakot ja Heikin puku.
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Kaija Saarikettu ja Jussi Tuuri Hopialan oven edessä.

Syksyllä 2004 löysimme talon vintiltä
Klemettien jäämistöä. Joukossa oli mm.
Jean Sibeliuksen, Armas Järnefeltin ja
Leevi Madetojan nuottikäsikirjoituksia,
nuotteja, valokuvia ja lasinegatiiveja sadoittain. Itselleni eräitä mielenkiintoisimpia Hopialan löytöjä olivat vihot,
joihin Heikki Klemetti oli kirjoittanut
1900-luvun alkuvuosina tekemiään muistiinpanoja kuortanelaisten kansansoittajien soitteista ja lauluista. Asuimme Hopialassa kahdeksan valoisaa vuotta.”
Nykyisin Hopialassa asuu nuorekas
joukko eri aloilla toimivia asiantuntijoita.

VAE LTAJAT LIIKKEELLÄ
– KULO SA A RESSA KIN

OHDAKEPERHONEN

Osataanpa niitä odottaa tai ei, aina ne saapuessaan herättävät ihastusta.
Nyt on vaellusperhosten aika.

miraali ja ohdakeperhonen ovat
tunnetuimpia vaellusperhosiamA
me. Ne ovat kookkaita leveäsiipisiä
perhosia, vahvoja pitkän matkan
lentäjiä.
Osataanpa niitä odottaa tai ei,
aina ne saapuessaan herättävät ihastusta. Nyt on vaellusperhosten aika.
Amiraali ja ohdakeperhonen ovat
tunnetuimpia vaellusperhosiamme.
Ne ovat kookkaita leveäsiipisiä perhosia, vahvoja pitkän matkan lentäjiä. Amiraalin alin mustissa siivissä
on punaiset ja valkoiset kuviot, ohdakeperhosen pohjaväri on oranssi.
Yhteistä niille on, että ne eivät pysty
talvehtimaan Suomessa; kaikki kesällä nähtävät yksilöt ovat vaeltaneet
etelästä tai ovat täällä Suomessa kehittynyttä kesäsukupolvea.
Viime vuoden kevätkesällä etelästä saapui valtavasti ohdakeperhosia,
useina vaellusaaltoina. Etelä-Suomesta löytyi tuskin yhtäkään kukkivaa syreenipensasta, jossa ei olisi
vähintään yksi ohdakeperhonen
ruokaillut. Tulijat olivat haalistuneita, kuluneita, monet lepattelivat
repeytynein siivin. Oli selvää, että
matkan jäljet näkyivät, kun taivalta
oli taitettu Pohjois-Afrikasta, mahdollisesti Ukrainastakin asti! Juhan-

nuksena vaeltajat olivat ehtineet jo
Lappiin, ja täällä kehittyneen uuden sukupolven ensimmäiset perhoset aikuistuivat jo heinäkuussa.
Vuosi 2019 oli siis oikea ohdakeperhosvuosi.
Arvellaan, että osa ohdakeperhosista vaeltaisi syksyllä takaisin etelään, josta niiden vanhemmat siis
alkukesällä ovat tulleet. Amiraalilla
”paluumuutto” on pystytty dokumentoimaan varmasti. Se on vaeltajien keino välttää Suomen talvi, jota
ne eivät kestäisi.
Kolmas loppukesän väripilkku neitoperhonen, tunnettu vaeltaja sekin,
on jo puoli vuosisataa sitten kotiutunut perhoslajistomme vakinaiseksi
jäseneksi. 1970-luvun alusta lähtien
neitoperhonen on pystynyt talvehtimaan Suomessa, ja harvinaisesta
vaeltajasta on tullut yksi yleisimmistä päiväperhosistamme. Suuret siniset silmätäplät neitoperhosen siivissä
eivät ole koristeita. Niistä on perhoselle kahtalaista etua: rohkeimmat
saalistajat iskevät nokkansa silmätäplään, jolloin perhosen elintärkeät
osat eivät vahingoitu; monesti lintu
kuitenkin pelästyy suurten silmien
tuijotusta ja jättää kohteensa rauhaan.
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Yhteistä kaikille edellä mainituille on myös toukkien ravintokasvi.
Kaikki syövät nokkosta – kuten tutun nokkosperhosenkin toukat - tosin ohdakeperhosen toukille kelpaavat monet muutkin kasvit.
Edellä mainitut kuuluvat päiväperhosten ryhmään, minkä voi päätellä siipien koreista väreistä ja nuijapäisistä tuntosarvista. Nimensä
mukaisesti päiväperhoset lentävät
vain päiväsaikaan, mutta päivällä
voivat olla liikkeellä monet ns. yöperhosetkin. Yksi tällainen on gammayökkönen, joka on myös tunnettu vaeltajaperhonen. Sekin on
muiden yökkösten tapaan aktiivisimmillaan yöllä, mutta vaellusten
aikaan niitä surahtelee ketokukilla
ja kukkaistutuksilla päivälläkin.
Gammayökkösen tuntee harmaiden
etusiipien vaaleasta gamma-merkkiä muistuttavasta kuviosta.
Tämän aukeaman päiväperhoset
kuvasin Ståhlbergintien varrella elokuussa muutama vuosi sitten. Huomasin ruotsalaisen koulun edustalla
kukkivan angervopensaan houkuttelevan kaikki kauniit vaeltajat ruokailemaan samanaikaisesti, jolloin
kymmenien perhosten värit säihkyivät toinen toistaan sävykkäämmin .
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T E K S T I J A K U V AT : S E P P O PA R K K I N E N

AMIRAALI

NEITOPERHONEN

GAMMAYÖKKÖNEN
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KULOSAARELAISIA ARKKITEHTEJÄ osa 11
Pieni artikkelisarja Kulosaaren huvilakaupungin eri vaiheisiin vaikuttaneista arkkitehdeistä

VALTER THOMÉ

Mies, jolla on ylpeä sielu,
kevyt sydän ja tulinen veri
TEKSTI: HEIKKI KUKKONEN
K U V A T : J O N I R I S S A N E N J A K I R S T I S A N TA H O L M A

V

alter Thomé (1874 – 1918) oli juureva pohjoispohjalainen, sillä hän oli
syntyisin Pudasjärveltä eli Koillismaalta,
kuten tuota Iijokivarren seutua nykyisin
kutsutaan. Aikakirjat eivät kerro paljoa
hänen perhetaustastaan eivätkä hänen
lapsuus- tai nuoruusvuosistaan. Hän oli
kuitenkin säätyläiskodin lapsi, sillä hänen isänsä oli toimelias metsänhoitaja
Pudasjärvellä. (Internetistä löytyvä Ivar
Hortlingin muistokirjoitus vuodelta
1919 piirtää kuitenkin Valterista kiintoisan kuvan). Isän ja hänen poikiensa
perua on nykyinen Thomesto-niminen
puutavara-alan iso suomalaisyhtiö.
Siksi Valterilla ja hänen veljillään
Ivarilla, Williamilla sekä Vernerillä oli
varaa opiskeluun Helsingissä. Valter
Thomé suoritti arkkitehdin tutkinnon
vuonna 1898 Helsingin Polyteknillisessä opistossa. Tuosta oppilaitoksesta tuli
myöhemmin teknillinen korkeakoulu
ja nykyinen Aalto-yliopisto. Valmistumisensa jälkeisinä vuosina hän toteutti
haaveensa ja teki opintomatkoja moniin Euroopan maihin. Hortling mainitsee pari Kulos aareen liittyvää nimeä:
Sjöströmska stipendiet (3000 mk) vuosien 1902–1903 matkoja varten; Italian
matkalla oli mukana Armas Lindgren.
Thomé oli riittävän lahjakas päästäkseen oman aikansa parhaiden arkkitehtien toimistoihin ammattitaitojaan

(aikalaiskuvaus)

hiomaan. Opiskeluaikanaan hän oli
työskennellyt mm. Lars Sonckin toimistossa ja ehti työskennellä vielä parissa
toimistossa, kunnes perusti omansa, milloin yhdessä arkkitehti Karl Lindahlin
milloin joidenkin muiden arkkitehtien
ja lopulta Ivar-veljensä kanssa.
Heidän töitään leimasi silloinen eurooppalaisen arkkitehtuurin kansallisromanttinen virtaus. Valter Thomén ja
Karl Lindahlin yhdessä suunnittelemia,
vieläkin kaupunkikuvassa näkyvästi
erottuvia julkisia rakennuksia ovat Helsingissä sijaitseva kustannusosakeyhtiö
Otavan toimitalo Uudenmaankadun
varrella sekä Hietalahden torin kulmalla, Lönnrotinkadun puolella sijaitseva
entinen teekkareiden ylioppilaskuntatalo Vanha Poli. Veljensä Ivarin kanssa hän laati asemakaavoja, suunnitteli
teollisuuslaitoksia, pankkirakennuksia
ym. myös Helsingin ulkopuolella. Näistä ovat jäljellä esimerkiksi Punkaharjun
Hotelli Finlandia ja Lohjan Laakspohjan kartano. Veljekset voittivat vuonna
1916 arkkitehtikilpailun Stockmannin
tavaratalosta, mutta rakennus toteutettiin vasta vuonna 1930, arkkitehtina
Sigurd Frosterus.
Tähän arkkitehtisarjaan Thomé kuuluu siksi, että hänen tuotantoonsa sisältyi runsaasti isoja huviloita, myös
Kulosaaressa, ja useimmiten puutarha-

Kulosaaren Domus, Kulosaarentie 4, 6, 8, arkkitehtitoimisto Ivar ja Valter Thomé ja J. Sirén, v. 1916–17

Valter Thomé
1900-luvun alku, Finna

kaupunkiaatteen innoittamina. Kulo
saaren ensimmäinen kerrostalo Domus
on toteutettu Thomén toimistossa työskennelleen arkkitehti J. S. Sirénin laatimien piirustusten mukaan, tekijöiksi
mainitaan Valter ja Ivar Thomé. Kulosaaren ehkä kuuluisin huvila on Armas
Lindgrenin tiellä sijaitseva presidentti Ståhlbergin kotitalo, jonka Thomé
tiettävästi oli suunnitellut itselleen.
Kulosaaren Casinoa vastapäätä, Brändö
seglaren vieressä on suuri puinen huvila, jonka ensimmäinen omistaja oli Kulosaaren keisarinakin mainittu johtaja
Allan Granfelt. Armas Lindgrenin tien
varrella on ilmeisesti Granfeltin palvelusväelle rakennettu pienempi talo,
molemmat Valter Thomén piirtämiä.
Samoin ovat vielä Granfeltintiellä tenniskentän vierellä keltainen puurakennus ja sen punaiset tallirakennukset.
Thomén Kulosaareen piirtämät rakennukset ovat kaikki säilyneet purkamiselta ja ovat yhä ihailtavinamme.
Liikemies Granfeltin talo Wihurinaukiolta päin,
v. 1910

Granfeltin talon sisäänkäynti,

Villa Ståhlberg, Armas Lindgrenin tie, v. 1911

Granfeltintie 5, v. 1910

Granfeltin talon piharakennus
(palveluskunnan),
Armas Lindgrenin tie 1, v. 1910

Veljesten työ sai kuitenkin murheellisen lopun kansalaissodan loppuvaiheissa, kun he molemmat joutuivat keväällä
1918 maassamme riehuneen ns. punaisen terrorin uhreiksi.

Granfeltintie 2, pää- ja sivurakennus,
v. 1911

Thomén veljesten kohtalo on kiinnostanut varsinkin viime vuosina, kun 100
vuotta on kulunut heidän kuolemastaan.
Päivi Hovi-Wasastjerna: Arkkitehti Valter Thomé: Harmoniaa etsimässä, 2009
Paavilainen Marko: Murhatut veljet:
Valter, William ja Ivar Thomén elämä ja
kuolema, Siltala 2016.

UUSI TERVEYSKAUPPA JA HOITOLA MEDI H & B PALVELEE
TEITÄ HERTSIN KAUPPAKESKUKSESSA (PRISMA:n infon vieressä)

Tarjoamme asiakkaille korkealaatuisia ja tutkittuja ravintolisiä, jotka tunnetaan hyvästä
biologisesta hyötyosuudesta, turvallisuudesta ja dokumentaatiosta. Kaupassa palvelee
proviisori, jolta saat asiantuntevaa neuvontaa mm. lääkkeiden ja luontaistuotteiden
yhteisvaikutuksista.
Hoitola tarjoaa mm. klassista hierontaa, kasvohoitoja ja jalkahierontaa, sekä Neurosonichoitoja.
Neurosonic-hoito on lääkkeetön apu todella moneen vaivaan. Yleinen hyvinvointi kasvaa
usein jo muutaman hoitokerran jälkeen. Hoito tehostaa tutkitusti mm. unen laatua,
lieventää kipuja ja stressiä jne.

Meiltä saat apua ja neuvontaa ongelmaihon hoidossa, kuten akne, ruusufinni, psoriasis,
seborrea, atooppinen iho, käsi-ihottumat, lasten ontelosyylät jne. Hoidoissa käytämme
mm. La Cure merimineraalisarjan laadukkaita tuotteita.
Yhden
hoitokerran
jälkeen

Ennen hoitoa

(hoidettu La
Cure -sarjan
tuotteilla)

Terveyskauppa MEDI H&B

-30 %

kaikista normaalihintaisista
tuotteista tällä kupongilla.
Voimassa 15.9.2020 asti

TUTKITTUJA LAATUTUOTTEITA TERVEYTESI HYVÄKSI
Bio-Qinon Q10 Gold sisältää luonnollista ubikinonia ja B2vitamiinia, joka edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa
ja auttaa vähentämään
väsymystä ja uupumusta.
SelenoPrecise on hyvin
imeytyvää orgaanista
seleeniä.

Curcumin Pharma Nord:
Kurkiminoideja sisältävää aktiivista
kurkumauutetta.
Sopii herkälle vatsalle.
D-Pearls 125 mcg:
Helposti nieltävä D-vitamiini
kylmäpuristetussa oliiviöljyssä.

Fosfoser Memory:
Muistin tueksi!
Opiskelijoille ja ikääntyville

Pycnogenol Strong 40 mg:

Sydämelle, verisuonille ja iholle
Jalkojen turvotukseen
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NAAPURIMME KULOSAARESSA

K

ulosaaressa on lähes 4 000 asukasta,
taaperoista senioreihin. Asukkaat viettävät päivänsä mitä erilaisten asioiden parissa, tehden töitä ja/tai viettäen vapaa-aikaa. Ihan varmasti kaikkien elämästä
löytyy mielenkiintoisia asioita, hauskoja
tarinoita ja opettavaisia kokemuksia. Jokaisella on saaressa omat tuttunsa, naapurinsa ja henkilönsä, joiden kanssa tulee
vaihdettua kuulumiset tai välttämättömät
asiat. Joskus voi olla palkitsevaa ja kiehtovaa tutustua myös uusiin naapureihin.

Tutustumme tällä
kertaa Asmo Jaaksiin
Helsingin keskustassa sijaitsevan Amos
Rexin pääarkkitehtina toiminut Asmo
Jaaksi on asunut Kulosaaressa vuodesta 2007 ja viihtyy saarella hyvin. Jaaksi
myöntää tykkäävänsä urbaanista ympäristöstä ja on tyytyväinen, kun pääsee kätevästi metrolla ja kesällä pyörällä
Kampissa sijaitsevaan toimistoon. Jaaksin
tämänhetkisiin projekteihin kuuluu mm.
uusi Kuvataideakatemian talo Sörnäisten
rantatiellä sekä pieni taidemuseo Tammisaaressa. Kulosaarelaisille väistämättä
tuttu on myös OP:n toimistotalo Vallilassa. Jaaksi on suunnitellut uransa aikana
myös pienempiä taloja, mutta projektit
ovat nykyään isompia. Jaaksin ja kolmen
yhtiökumppanin työllistäessä 90 henkilöä isommat projektit ovat kannattavampia liiketoiminnan kannalta.
Arkkitehti Asmo Jaaksi, mikä on
Kulosaaren hienoin rakennus?
Vaikea kysymys. Täällä on monta tosi
hienoa, mutta kyllähän esimerkiksi Ribbinginhovin talot on hienoja. Armas
Lindgrenin suunnittelemat ovat todellista klassikko-kamaa, vaikka toki tykkään
myös uusista rakennuksista.
Miten päädyitte
Kulosaareen asumaan?
Asuimme kantakaupungissa ja etsimme
vehreämpää asuinympäristöä, löysimme
kivan asunnon ja niin päädyimme saarelle. Yhdistelmä on hyvä, asumme edelleen
keskustan tuntumassa, silti ympäristö on
vehreää sekä meri on ympärillä. Täältä
löytyvät hyvät koulut ovat lapsiperheelle
tärkeitä. Muutettuamme saareen tilanne
palveluiden suhteen on muuttunut niukemmaksi, niitä käytettäisiin mielellään,
mikäli niitä olisi enemmän. Vaikka Rediä on kritisoitu paljon ja ihan syystäkin,
niin sitä käytetään. Haluan olla positiivinen, huonompiakin voisi olla.

Mikä on ollut urasi huippuhetki?
Uran huippuhetkiin kuuluu ensimmäisen
julkisen rakennuksen, Turun pääkirjaston, suunnittelu, joka olikin Arkkitehtitoimisto JKMM:n ensimmäinen arkkitehtuurikilpailun voitto ja varsinainen
hanke. Se valmistui vuonna 2007. Olen
kotoisin Tampereelta ja myös opiskellut
siellä, yllätyin kuinka kivoja turkulaiset
olivat ja yhteistyö sujui hyvin, kirjastossa
itsessään jo aistii, että sitä oli kiva tehdä.
Amos Rexin projekti oli huippukiinnostava, mutta myös hyvin vaativa työ.
Koko projektissa palkitsevinta ja uupumuksen paras lääke oli kävijöiden positiivinen palaute, kun rakennukset kuitenkin tehdään ihmisille. En toki väheksy
ammattikunnan palautetta, sekin on tärkeää, mutta olennaisinta on käyttäjien
kokemus.
Mikä on parasta työssäsi?
Konkreettisuus. Näen sen jollain tapaa
käsityöläisammattina, koska työskennellään konkreettisten asioiden parissa.
Vaikka työssä ajankäytöstä suurin osa
onkin rutiineja ja vain pieni osa luovaa
suunnittelua, sekin riittää, kun tekee
merkityksellistä työtä. Ollaan tekemisissä
asioiden kanssa, joita käytetään – tehdään
ympäristöä ihmisille.
Onko huonoja puolia?
En oikein keksi, ainoastaan sen, että sitä
tekee helposti liikaa. Vapaa-ajan ja työn
välille on vaikea vetää rajaa, kun työ on
innostavaa. Aina ei voi oikeastaan työtä
edes säännöstellä, kun projekti saattaa
usein olla kriittisessä vaiheessa ja hektinen aika saattaa kestää puolikin vuotta.
Jos projektia on suunnitellut useita vuosia
ja lopussa kiireelliset asiat vain pakkaantuu, niin ei siinä vaiheessa voi löysätä.
Kaikissa töissä on huonoa, jos sitä tekee
liikaa.
Arvostan sitä, että arkkitehdin työ on
tiimityötä, on oma suunnittelutiimi sekä
muita osapuolia, työ on mielekkään monipuolista ja sosiaalista. Arkkitehdin ammatti tuntui luontevalta valinnalta lukioikäisenä, visuaaliset asiat ovat olleet aina
kiinnostuksen kohteina.
Mikä on ihanneasuinpaikka?
Nykyiseen tilanteeseen Kulosaari on perheelle ihanneasuinpaikka. Perheeseen
kuuluu vaimo, Tuulikki, joka on myös
arkkitehti, sekä 15- ja 13-vuotiaat lapset.
Vietämme paljon aikaa kotona ja lähiympäristössä. Pidän yllä kuntoa pääsiassa
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TEKSTI JA KUVA: NINA NYGÅRD

Asmo Jaaksi valitsi kuvauspaikaksi Vähäniityn
venesataman ja yhdessä ystäväperheen kanssa
omistettavan Nisse-kalastajaveneen.
”Kun on kaunis viikonloppupäivä ja lähtee
ystävien kanssa luodolle viettämään päivää,
niin se on luksusta.”

juoksemalla, ja Kulosaaresta on helppo
lähteä lenkille myös naapurikaupunginosiin. Teini-ikäisen pojan kanssa käydään
yhdessä kuntosalilla. Omalta takapihalta
on helppo kantaa kajakki rantaan, ja ystävien kanssa yhteisomistuksessa oleva vanha kalastajapuuvene on lähietäisyydellä.
Meri ja rannat ovat Kulosaaressa parasta. Elämäntilanteestahan ihanneasuinpaikka on kiinni. Nuorena aikuisena kantakaupunki oli paras paikka asumiseen,
kun sai kävellä joka paikkaan, ja kun
lapset joskus muuttavat pois, niin voisin
kuvitella muuttavani takaisin palvelujen
äärelle keskustaan.
Mitä unelmia sinulla on?
Unelmia… eiköhän ne ole jo unelmoitu, toki vapaa-aikaa voisi olla enemmän.
Perhe on tärkeysjärjestyksessä ykkönen ja
haluan nähdä, että lapsista kasvaa hyviä
tyyppejä. Toki voisin tehdä kiinnostavia
juttuja muitakin kuin vain ammattiini
liittyen. Downshiftaamisesta en kuitenkaan unelmoi, töitä olisi kuitenkin kiva
tehdä enemmän valikoiden. Kotona sain
opin yrittäjä-äidiltäni rokotuksena, että
arvotetaan tekemistä työnteon kautta.
Onko sinulla elämänohjetta,
joka on jäänyt mieleen tai jota
noudatat?
Kaurismäen leffassa Matti Pellonpään
roolihahmo sanoo Tuntemattoman sotilaan vänrikki Koskelaa siteeraten: ”Asialliset hommat hoidetaan ja muuten ollaan
kuin ellun kanat.” Yleisesti ottaen elämää
ei kannata pilata pingottamalla vaan pitää
suhteuttaa asiat. Pitää olla hyvä muille ja
itselle, elää vastuullisesti ja myös nauttia.

VILLIELÄINSAIRAALA
A U T TA A LU O N N O N VARAISIA ELÄIMIÄ
T E K S T I : M A R I L E H M O N E N • K U V AT : A N N I K A S O R J O N E N ( A K ) J A M A R I L E H M O N E N ( M L )

K

orkeasaaren eläintarhan naapurissa, Palosaaressa, sijaitsee Suomen
suurin luonnonvaraisten eläinten hoitola. Korkeasaaren villieläinsairaalaan
tuodaan vuosittain yli tuhat loukkaantunutta tai orpoa villieläintä. Osalla
potilaista toivo tervehtymisestä on
menetetty jo ennen saapumista, mutta
noin 40 % kuntoutuu ja palaa takaisin
luontoon jatkamaan lajilleen ominaista elämää.
Apua, orpo poikanen!
Kuinka toimia, kun pihamaalla törmää
pesästä pudonneeseen talitinttiin, surkeasti vinkuvaan lokinpoikaseen tai aivan liian tuttavalliseen pikkuoravaan?
Ensimmäinen, tärkein ja myös kaikista
haastavin tehtävä on selvittää, onko
eläin oikeasti avun tarpeessa.
Useiden lintulajien poikaset jättävät
pesänsä lentokyvyttöminä ja emot jatkavat edelleen niiden ruokintaa. Hyvä
nyrkkisääntö linnunpoikasten suhteen
on, että jos poikasella on yhtenäinen
höyhenpeite ja se seisoo omin jaloin, se
harvemmin on avun tarpeessa. Maasta löytyvä tervapääskyn poikanen on
poikkeus sääntöön, se tarvitsee aina
apua.

Orvoksi jäänyt laulujoutsenen poikanen, AK

Höyhenettömän linnun pesäpoikasen voi usein nostaa takaisin pesään,
ja emot jatkavat sen ruokintaa kuten
ennenkin. Pitempään yksin ollut pieni
poikanen tarvitsee ensiapuna lämpöä.
Oravista itsekseen pärjäävät poikaset, joilla on pörhäkkä häntä, kuten
aikuisilla. Joskus nämäkin itsenäisen

Isompien oravanpoikasten ateria, ML

elämänsä alussa olevat kurret hakeutuvat ihmisen luokse ja tuppautuvat jopa
sisälle ruuan toivossa. Oravaa ei kui-

Siilinpoikanen, AK
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tenkaan kannata totuttaa siihen, että
se saa ihmisiä lähestyessään ruokaa,
sillä se voi johtaa otuksen vaaratilanteisiin jatkossa.
Siilinpoikaset syntyvät juhannuksen tienoilla ja emo vierottaa ne elokuun alkupuolella. Tällainen 16-18
cm mittainen poikanen voi hyvin, kun
se tuhisee, vetäytyy palloksi ja liikkuu reippaasti. Heinäkuussa yksikseen
harhailevien poikasten ja muutoinkin
vaisusti käyttäytyvien siilien avuntarve
kannattaa tarkistaa.
Vasat ja jäniksenpoikaset tulee lähes
poikkeuksetta jättää rauhaan. Molemmilla lajeilla emot jättävät poikasen
odottelemaan turvalliseen paikkaan
imetyksen väliseksi ajaksi ja tulevat
etsimään sitä samasta paikasta. Nämä
lajit harvoin selviävät omatoimisiksi
aikuisiksi ihmisen hoivissa.
Siilien ja tervapääskyjen sesonki
Villieläinsairaalassa kesän eteneminen
näkyy erilajisten potilaiden ja puhelinsoittojen ryppäinä. Kesä käynnistyy
toukokuussa oravanpoikaskyselyillä,
kesäkuussa huolettavat lokinpoikaset, sorsat ja pikkulinnut, heinäkuussa alkaa siilisesonki ja elokuun alussa

Sorsapoikue ruokakupilla, AK		

hoidossa voi olla yli sata tervapääskyn
poikasta, kuten kahtena edellisenä
vuotena.
Siilisuita on tällä hetkellä ruokittavana viitisenkymmentä, niistä suurin
osa poikasia. Eläintenhoitaja onkin
melkoinen siilien suurtalouskokki,
kun kaikille pitää laittaa kahdesti päivässä ruokakupit täyteen. Vartuttuaan
itsenäisesti pärjääviksi siilit pääsevät
takaisin kotipaikalleen.

Isokoskelon poikaset ja keinoemo, ML

hapalloilla suoraan suuhun muutaman
tunnin välein. Kun potilaiden määrä
kasvaa kymmeniin, vapaaehtoiset rientävät hätiin. Kun tervapääsky kasvaa
riittävän isoksi, se rengastetaan ja
päästetään lentoon, minkä jälkeen se
voi viettää pari vuotta lähestulkoon
pelkästään lennossa, kunnes ryhtyy itse
pesimään.

Mistä saan apua eläinpotilaalle?
Korkeasaaren villieläinsairaalalla on
oma nettisivu, jonne on koottu ohjeita
ja vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.
Eläinpotilaiden avuntarpeen kiireellistä arviointia varten villieläinsairaalan
hoitajat tavoittaa puhelimitse (040
334 2954) ja kiireettömämpiä asioita voi tiedustella sähköpostitse. Villieläinsairaalasta ei päästä noutamaan
eläimiä, vaan eläimen voi itse toimittaa
pahvilaatikossa Korkeasaaren lipunmyyntiin, tai hankalammassa tapauksessa soittaa apuun Helsingin pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikön (09 310
30151).
www.korkeasaari.fi/villielainsairaala

Tervapääskyn ruokinta, AK

Tervapääskyjä on tuotu hoitoon vasta muutama. Jos pieni tervapääsky epäonnistuu ensilennossaan tai tipahtaa
hellesäillä kuumasta räystäskodistaan
maahan, on se pulassa, sillä emot eivät
voi laskeutua maahan poikastaan ruokkimaan. Villieläinsairaalassa tällaiset
pienet tervapääskyt ovat lihotuskuurilla. Jokainen asuu omassa kenkälaatikossaan ja ruokitaan pienillä jauheli-

Tervapääskyn vapautus, AK		
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TEKSTI: IRIS SCHWANCK

O

len lukenut sitten viime tapaamisemme erityisesti suomennettua kaunokirjallisuutta. Kyllä meillä on huippukääntäjiä! Suuret kiitokset siitä, että upeat
vieraskieliset kirjailijat tulevat meille näin
läheisemmiksi!
Luin kaksi Elena Ferranten teosta.
Tunnemme kaikki kirja- ja/tai TV-sarjan
Salainen ystäväni. Nämä kaksi lukemaani ovat Aurelian rakkaus (L’amore molesto), suom. Taru Nyström, uusi laitos
WSOY 2019, ja Tyttäreni varjo (Figlia
oscura), suom. Helinä Kangas, WSOY
2020. Kuten tiedämme, Elena Ferrante
on salanimi tai ranskaksi ”nom de plume”, mikä sananmukaisesti tarkoittaa
”sulkakynän nimi”. Miten tärkeää on
tietää kirjailijan/kirjailijoiden identiteetti? Eikö tärkeämpää ole saada tutustua
hyvään kirjallisuuteen? Nämäkin kaksi
teosta ovat mielenkiintoiset; molemmissa
on kuvattu hienosti perheen sisäisiä jännitteitä.
Tyttären varjossa eronnut Leda on jättänyt miehensä ja kaksi tytärtään kolmeksi vuodeksi. Tyttäret ovat lähteneet isänsä
luo Kanadaan. Leda vuokraa talon kesäksi
Joonian meren rannalta ja sotkeutuu siellä kummallisiin tapahtumiin. Perheen sisäinen väkivalta on molemmissa kirjoissa
käsin kosketeltavaa.
Kanadaan lähtö on myös teemana Helena Sinervon viimeisimmässä romaanissa Tytön huone, WSOY 2020. Kirja
kertoo tyhjän pesän syndroomasta. Tytär
Sofia on siis lähdössä opiskelemaan Kanadaan. Saara-äiti käy läpi omaa nuoruuttaan ja sen osana Pariisissa kokemaansa
raiskauksen/murhan yritystä, myös edesmenneen Timo-puolisonsa kautta. Kertoako tapauksesta Sofialle vai ei? Romaani
jakautuu kolmeen osaan: Aamu, Päivä ja
Lähtö. Sofia-tyttären lähtö toimii tälle
nuoruuden läpikäynnille kaikupohjana.
Saara on muuten pianonsoiton opettaja ja
musiikki onkin kirjassa tärkeässä osassa.
Jonas Hassen Khemirin uusin suomennos on Soitan veljilleni (Jag ringer
mina bröder), suom. Tarja Lipponen,
Johnny Kniga 2020. Kirja sijoittuu Tukholmaan pommi-iskun jälkeen 2010. Se
perustuu puheluiden kuuntelulle, joiden
kuluessa juonikin käy selville. Amor on

Ä

korkeakouluopiskelija ja alinomaa puhelimessa. Hän haluaa ensin varoittaa
kaduilla näkymisestä, sitten päinvastoin
kehottaa kaikkia näkymään. Veljet-sisaret
ovat niitä ruskeita ihmisiä, jotka erottuvat
katukuvassa!
Jonas Hassen Khemiri on aikaisemmin
julkaissut ns. rinkebysvenskalla, itse luomallaan maahanmuuttajaruotsilla Ett öga
rött (Ajatussulttaani, suom. Outi Menna
2004) ja Montecore: en unik tiger (Montecore: uniikki tiikeri, suom. Katariina
Savolainen 2007).
Sitten vuorossa oli muutama viihderomaani; Mirva Saukkolan Silkkiä, safiireja ja salaisuuksia, Tammi 2020 (Saukkola tietää kyllä, mistä kirjoittaa Design
& Antiikki -lehden päätoimittajana),
sekä Nicola Barreaun Pienten ihmeiden
kahvila. Barreau kirjoittaa nimestään
huolimatta saksaksi. Tämänkin kirjan alkuperäinen nimi on Das Café der kleinen
Wunder, suom. Kristiina Vaara, Tammi 2020. André Acimanin Etsi minut
(Find me), suom. Antero Tiittula, Tammi 2020, on jatko-osa romaanille Kutsu
minua nimelläsi, joka oli jymymenestys
myös elokuvana. Saamme tässä tietää Oliverin ja Elion kohtaloista lisää ja todistaa
heidän jälleennäkemisensä. Aciman on
tunnettu myös Proust-tutkimuksistaan.
Luin Maggie Nelsonin Jane, eräs
murha ja Punaiset osat -teoksen (Jane
– a Murder and the Red Parts, suom. Kaijamari Sivill), SetS 2020. Ensimmäinen
osa on runoteos, toinen kertomus kirjai-
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lijan tädin murhaa käsitelleestä, uudesta oikeudenkäynnistä vuonna 2005, 36
vuotta tapahtuneen murhan jälkeen perustuen DNA-tutkimuksiin. Teokset käsittelevät kuolemaa, kirjailijan omaa suhdetta siihen. Miltä omaisista tuntuu, kun
23-vuotias viedään heiltä kesken kaiken,
väkivaltaisesti.
Väkivalta, kuolema, tappaminen ovat
kirjojen teemoja. Kuten aina, Maggie
Nelson jättää lukijalle aika paljon tilaa ja
mahdollisuuksia muodostaa oma käsityksensä lukemastaan.
Nyt lähemmäs Lukutupaa ja sen menneitä ja tulevia vieraita. Luin viimein
Maarit Verrosen teoksen Varjosaari
– piilossa keskellä Helsinkiä, kuvitus
Laura Salama, Aito Reuna Kustantamo
2019. Maarit Verronen oli Lukutuvassa
alkuvuodesta 2019 kertomassa Leposaaren vieressä olevasta Varjosaaresta ja siitä
kirjoittamastaan kirjasta. Aikaisemmin
saari kulki nimellä Pikku-Pässi. Leposaari
puolestaan oli Iso-Pässi.
Varjosaari koki loistonsa päivät
1920-luvulla, kun sinne rakennettiin
asunto siltavahdeille, jotka valvoivat uutta Kulosaaren kantakaupunkiin yhdistänyttä siltaa. Missään kartoissa saarta ei ole
olemassa; se on jäänyt luonnonsuojelijoiltakin jotenkin varjoon. Nomen est omen!
Kustannusyhtiö Poesia on julkaissut
keväällä 2020 Judith Shalanskyn teoksen Kaukaisten saarten atlas (Atlas der
abgelegenen Inseln), suom. Marko Niemi.
En ole ehtinyt vielä lukea kirjaa, mutta
temaattisesti se sijoittuu lähelle Verrosen
teosta.
Syksyllä meillä on Lukutuvassa tiedossa kulosaarelaisen professori Henrik Meinanderin luento. Henrik Meinander täytti muutama kuukausi sitten
60 vuotta ja sen kunniaksi julkaistiin
hieno teos Köpa salt i Cadiz och
andra berättelser, Cadizin suolaa ja
muita kertomuksia, toim. Henrika
Parland, Julia Dahlberg, Aapo Roselius ja Oula Silvennoinen, Siltala
2020. Tämä kolmikielinen kirja, ruotsi, suomi, englanti, käsittää Meinanderin sukupolven historian tutkijoiden
artikkeleita laidasta laitaan. Komea
kirja komeasta urasta!
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aikki Kulosaaressa asuvat ovat
kulosaarelaisia, asuivatpa he sitten kerrostalossa uudella puolella tai
huvilassa/omakotitalossa/rivitalossa
vanhalla puolella, puhuivatpa he sitten ruotsia tai suomea tai jotain muuta kieltä, olivatpa he itse tai heidän
vanhempansa syntyneet kulosaarelaisiksi tai ei jne. Vastakkain asettelua
voi jatkaa pitkään, mutta yhteistä on
ainakin luonto ja historian havina.
Vanha puoli tarkoittaa Kulosaaren
huvilakaupunkia, joka syntyi vuonna
1907 ja liitettiin Helsinkiin vuonna

1946, uusi puoli taas vuoden 1959
asemakaavan mukaan rakennettua
kerrostaloaluetta.
Meitä kulosaarelaisia on noin
4000. Jokin aika sitten meissä oli
ikääntyneitä toiseksi eniten Helsingin alueista, mutta tilastot muuttuvat hitaasti, ihmiset muuttavat
paljon nopeammin ja nyt saarella
asuu paljon lapsiperheitä. Päiväkodit ja koulut ovat pullollaan. Muita
julkisia palveluja ei saarella enää
olekaan lukuun ottamatta metroa ja
busseja.

Kulosaaren kaupunginosayhdistys
Kulosaarelaiset ry toivottaa uudet
asukkaat tervetulleiksi saarelle. Näillä
neljällä sivulla on tietoa saaren palveluista ja harrastusmahdollisuuksista.
Tietoja pyritään päivittämään yhdistyksen kotisivulla www.kulosaarelaiset.fi myös ruotsiksi ja englanniksi.
Tervetuloa myös Kulosaarelaiset ry:n
jäseneksi maksamalla vuosittain 15
tai 25 euroa tilille FI11 2183 1800
0135 11.

KULOSAAREN PALVELUJA
(KESÄLLÄ 2020)
(Numero toimijan nimen edessä viittaa
keskiaukeaman kartalle merkittyyn
sijaintiin.)
Kulosaaren ostoskeskus,
Svinhufvudintie 1 / Kyösti Kallion tie 2
1 Alakerta
Kiinteistöhuolto Saavalainen & Salesvuo,
Men’s Hairdresser, Pizzeria Levanto,
Turkisateljee Arffman, Hammaslääkäri
Riitta Lehto
2 Yläkerta
Alepa, Kulosaaren Kukka, Ravintola
Kuparilyhty, Osteopatia ja hieronta,
Salon Kaj Kallio, Il Canto -Sali, Ravintola
Chengdu, Pop up -kauppa Crab Corner
(19.9.2020 asti)

www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/
brando-lagstadieskola, Ståhlbergsvägen
2, rektor Anders Rosenqvist, tfn 050
5978747, anders.rosenqvist(at)hel.fi.
4 Daghemmet Domus, www.hel.fi/
varhaiskasvatus/sv/daghem/domus,
Werner Wiréns väg 3, föreståndare Dan
Engström 09 310 73320, 050 512 5095
dan.engstrom(at)hel.fi,
pk.domus(at)hel.fi.
5 Kulosaaren yhteiskoulu KSYK,
https://www.ksyk.fi/, Ståhlberginkuja 1
(Svinhufvudinkuja 6),
kanslia(at)ksyk.fi, rehtori Lauri Halla,
puh. (09) 2289 1818 / 040 735 3621,
lauri.halla(at)ksyk.fi.
6 Kulosaaren ala-asteen koulu,
www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/
kulosaaren-ala-aste, Kyösti Kallion tie
1, rehtori Maria Isohanni, puh. 09 310
80325, maria.isohanni(at)hel.fi.
6 Päiväkoti Kulosaari, www.hel.fi/
varhaiskasvatus/fi/paivakodit/kulosaari,
Kyösti Kallion tie 1, johtaja Ria Sotka,
puh. 09 310 56482, 040 334 4083,
ria.sotka(at)hel.fi.
7 Päiväkoti Kulosaaren Ankkalampi–
Duckies, www.ankkalampi-ankdammen.
fi/ankkalampi/toimipisteet/kulosaarenankkalampi, kielipainotteista (en-su)
varhaiskasvatusta ja päivähoitoa

1–4-vuotiaille, Werner Wirénin tie 6,
puh. 050 566 8049,
kulosaari(at)ankkalampi-ankdammen.fi.

KAUPPOJA
2 Alepa Kulosaari, elintarvikemyymälä,
ostoskeskus, puh. 010 76 69820.
2 Kulosaaren Kukka, ostoskeskus,
puh. 09 684 8038,
info(at)kulosaarenkukka.fi.
KOULUT JA PÄIVÄKODIT
3 Brändö Gymnasium,
www.hel.fi/brg/sv, Ståhlbergsvägen 2,
rektor Mikael Nyholm, tfn 040 673 6244,
mikael.nyholm(at)hel.fi.
3 Brändö lågstadieskola,
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LEIKKIPAIKAT (kaupungin hoitamat),
www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoitoja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/
leikkipuistot/, puh. 09 3102 2111.
8 Leikkipaikka Risto Rytin puisto, Risto
Rytin tie 26, puistotäti Helina Winberg,
puh. 050 300 0677.
9 Leikkipaikka Kulosaaren rantapuisto,
Kulosaaren puistotie 44.
10 Leikkipaikka Eugen Schaumanin
puisto, Vanha kelkkamäki 19.
RAVINTOLOITA TAI KAHVILOITA
11 Kulosaaren Herkku, kahvila, makeita
ja suolaisia leivonnaisia, Kulosaaren
metroasemalla, Ukko-Pekan Porras 2.
2 Ravintola Kuparilyhty, ostoskeskus
puh. 09 684 8256.
1 Levanto Pizza & Birra, italialainen
ravintola, ostoskeskus, puh. 09 3154
4777.
2 Chengdu Ravintola, Sichuan-ravintola,
ostoskeskus, puh. 09 692 6719.
12 Kulosaaren Casino, tilausravintola,
Hopeasalmenpolku 1, puh. 09 6128
6200, varaukset: myyntipalvelu(at)
royalravintolat.com.

13 Brändö seglares restaurang i
klubbhuset, som rymmer 80 personer.
Medlemmar och deras gäster är
välkomna till restaurangen, som kan
reserveras också av icke medlemmar.
För reservationer kontakta krögaren
(JH.Raflat AB) per telefon 09 684 8032
eller per e-post restaurangen(at)
brandoseglare.fi. (Brändö seglaren
ravintola BS-pursiseuran jäsenille ja
heidän vierailleen, mutta on myös
varattavissa ulkopuolisille.)
YHDISTYSTOIMINTAA
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf,
www.kulosaarelaiset.fi.
Kulosaaren Meripartio,
www.kulosaarenmeripartio.fi,
lippukunnanjohtaja Veera Kosunen,
kosunen.veera(at)gmail.com,
puh. 044 551 9798; lippukunnanjohtajan
apulainen Elias Penttinen,
elias.penttinen(at)gmail.com,
puh. 050 528 2618
Sjöscoutkåren Sailors, www.sailors.fi,
karchef(at)sailors.fi tel. 044 260 0205
Kulosaaren Martat ry,
martta.kulosaari(at)gmail.com.
Kulosaaren kirkkovakka ry,
seurakuntatoimintaa tukeva yhdistys,
sihteeri Jenni Kallio jenni.h.kallio(at)evl.fi.
5 Herttoniemen rotaryklubi, kokoukset
Kulosaaren yhteiskoululla tiistaisin klo
17:00–18:30, https://hrc.rotary.fi/
5 Kulo Bridge, www.facebook.com/
pages/category/Community/
Kulo-Bridge-127908077939059/
tiistaisin klo 17:30 alkaen Kulosaaren
yhteiskoululla, puheenjohtaja Mauri
Saastamoinen, puh. 050 574 7557.
KULTTUURITOIMINTAA
14 Kulosaaren taidekoulu oy,
https://kulosaarentaidekoulu.wordpress.
com/, toimipisteet Domus, Kulosaaren
yhteiskoulu (ma-to), Kulosaarentie 4-8,
ja Kulosaaren ala-aste (pe), Kyösti Kallion
tie 1, tiedustelut
info(at)kulosaarentaidekoulu.fi, rehtori
ja kuvataideopettaja Kata Ruohtula,
kata(at)kulosaarentaidekoulu.fi,
puh. 040 540 0735.
2 Laulukoulu Il Canto,
www.laulutunnit.net, laulutunteja
yksityisopetuksena ja kaveritunteina,
oppilaskonsertteja ja laulukursseja,
Svinhufvudintie 1, johtaja laulunopettaja
Maarit Persson,
maaritpersson(at)gmail.com,
puh. 050 355 5132.

7 Itä-Helsingin musiikkiopisto,
www.ihmo.fi, musiikkileikkikoulu/
muskari Seurakuntasalissa, Werner
Wirénin tie 6, tiedustelut toimistosihteeri
Merja Karonsuo, puh. 09 7552 5835 tai
ihmo(at)ihmo.fi
25 Musiikkikeskus Resonaari,
www.helsinkimissio.fi/resonaari,
tavoitteellista musiikinopetusta
kehitysvammaisille ja muille erilaisille
oppijoille, asiantuntijapalveluita,
konsertteja ym. Kulosaaren puistotie
26, sähköposti resonaari(at)resonaari.fi,
johtajat Markku Kaikkonen,
puh. 0400 766 712 ja
Kaarlo Uusitalo, puh. 040 501 1371.

15 IDEALFIT Kulosaari, https://idealfit.
fi/toimipisteet/idealfit-kulosaari/,
kuntosali, personal training ja
fysioterapia Kulosaaren yhteiskoulun
tiloissa, Svinhufvudinkuja 6,
puh. 044 502 1076,
kulosaari(at)idealfit.fi.
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15 Lukutupa, kulosaarelaisten oma
kirjasto, Kulosaaren yhteiskoulun
kirjaston yhteydessä, Svinhufvudinkuja
6, toiminnasta vastaa Kulosaarelaiset ry,
Kirsti Santaholma, puh. 040 512 8209,
kirsti.santaholma(at)gmail.com.
LIIKUNTAA, URHEILUA
Kulosaaren liikuntaseura, https://
kulosaarenliikunta.wordpress.com,
liikuntaa lapsille, nuorille ja aikuisille
Kulosaaren yhteiskoulun saleissa,
Kulosaaren ala-asteella sekä
Itäkeskuksen uimahallissa. Tiedustelut
puh. 0400 467 128,
kulosaarenliikuntaseura(at)gmail.com.
Grön-Vita Lawntennis Klubben r.f.
(GVLK) www.gvlk.fi/fi/, pian satavuotias
kulosaarelainen tennisseura, kolme
huippukuntoista massakenttää ja
yksi plexi-kenttä, Lars Sonckin tie 5,
kenttävaraukset vahtimestarilta puh.
050 356 5960 tai www.slsystems.fi/gvlk/,
tennis(at)gvlk.fi.

14

21 Puhos Center, www.puhoscenter.fi/,
tennis- ja sulkapallohalli, Kulosaarentie 2,
puh. 09 621 1303,
puhoscenter(at)pp.inet.fi.
Kulosaaren jalkapalloseura Kulps,
www.kulps.fi/,
puheenjohtaja Peik Schulman,
puh. 040 709 6868, info(at)kulps.fi.
Kulosaaren rf Vesta ry,
https://vesta-bandy.net, v. 1927
perustettu jääpalloseura, puheenjohtaja
Merit Lemminki, puh. 050 596 3679,
merit.lemminki(at)elisanet.fi.

15

21 Voittamisen kulttuuri ry, vkry.fi/,
sulkapalloseura Kulosaaressa,
Kulosaarentie 2, sihteeri & LöScaba
järjestelyt Hannu Aro,
hannuaro(at)hotmail.com,
puh. 050 328 9319.

9

24 Helsingin meriveneilijät,
www.helsinginmeriveneilijat.fi,
Soutajankuja 2, venekerho, jossa jäseninä sekä moottori- että purjeveneilijöitä,
info(at)helsinginmeriveneilijat.fi,
puh. 040 758 2040.
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13 Brändö Seglare,
www.brandoseglare.fi, segelförening
för kappseglare, långfärdsseglare,
motorbåtsförare och övriga
medlemmar (750 varav 200 juniorer),
på holmen Sälen, Granfeltsvägen 11,
Kommodor Ben Melin, 046 810 0000,
benmelin(at)outlook.com,
kommunikation(at)brandoseglare.fi.

HYVINVOINTI- JA TERVEYSPALVELUITA
14 Kulosaaren Salonki,
https://kulosaarensalonki.fi, koko
perheen parturi-kampaamo, parturikampaajat Reeta ja Kati, Kulosaarentie 4,
puh. 09 677 114,
kulosaarensalonki(at)outlook.com.  
2 Salon Kaj Kallio, parturi-kampaamo,
ostoskeskus, puh. 09 6847 564,
mia.uski(at)gmail.com.
1 Men’s hairdresser, parturi-kampaamo,
ostoskeskus, puh. 046 560 6650.
14 Kauneuskellari, Kulosaarentie 6,
pihan puolella, puh. 046 810 9392.

15

2 Osteopatia ja hieronta Kulosaari,
www.osteopatiajahierontakulosaari.com,
hierontaa, urheiluhierontaa ja
osteopatiaa, ostoskeskus, Lasse puh. 050
40 33 208 ja Ossi puh. 0400 754 517.
15 Urheiluhieroja Henriikka
Piiroinen, puh. 040 530 7211, Idealfit,
Svinhufvudinkuja 6.
16 Valon tila, terapia- ja hoitotila,
Svinhufvudintie 11 E 41,
haapanen.sinikka(at)gmail.com,
puh. 045 1217971.
17 Mommy & Me,
www.mommyandme.fi, koko perheen
terveys- ja hyvinvointipalvelut,
Kulosaaren puistotie 42,
ajanvaraus 044 973 0138.
1 Hammaslääkäri Riitta Lehto,
ostoskeskus, riitta.lehto(at)live.com,
puh. 050 5570 740.
18 Eläinlääkäri Suvi Laukkanen,
https://suvilaukkanen.fi/yhteys/,
akupunktioon suuntautuneen
eläinlääkärin vastaanotto,
pienimuotoisesti myös tavanomaista
eläinlääkintää, ajanvaraukset
parhaiten sähköpostitse,
Rantatöyry 5 E, puh. 050 301 1920,
suvi.laukkanen(at)gmail.com.
SEURAKUNTATOIMINTAA
19 Kulosaaren kirkko,
Werner Wirénin tie 6,
puh. suntio 09 2340 4115.
Kirkon ja seurakuntasalin varaukset
seurakuntatoimiston kautta,
puh. 09 2340 3300. Katso myös
Herttoniemen seurakunta,
https://www.helsinginseurakunnat.
fi/herttoniemenseurakunta/,
kirkkoherra 09 2340 4110 /
050 590 4397
markku.rautiainen(at)evl.fi,
Kulosaaren aluepappi Jenni Kallio,
jenni.h.kallio(at)evl.fi,
puh. 050 380 3455, Seurakuntatila
Laituri, puh. 09 2340 3300.
Hitsaajankatu 4, 00810 Helsinki
herttoniemi.srk(at)evl.fi.
7 Perhekerho Kulosaaren
seurakuntasalissa torstaisin
klo 9:30–11:30.
Matteus församling, Matteuskyrkan
och Matteus pastorskansli,
Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors,
tfn. 09 2340 7320,
matteus.fors(at)evl.fi
20 Leposaari, Kulosaaren
hautausmaa, Leposaarentie,
tiedustelut: Helsingin
seurakuntayhtymän Hautapalvelut,
puh. 09 2340 6000,
helsinki.hautapalvelut(at)evl.fi.

JUHLA- YM. VARATTAVIA TILOJA
2 IL CANTO -sali, www.juhlatiloja.fi,
salia vuokrataan juhlatilaisuukseen,
kokouksiin, konsertteihin ym.,
ruokailemaan mahtuu max 60 henkilöä,
ostoskeskus, yhteystiedot Maarit
Persson, maaritpersson(at)gmail.
com, puh. 050 355 5132, Jussi Kiiveri,
pianokiiveri(at)gmail.com,
puh. 0400 682 175.
SEURAKUNTA- eli VAKKASALI,
Werner Wirénin tie 6, ks. Kulosaaren/
Herttoniemen seurakunta.
BRÄNDÖ SEGLARE, ks. Brändö seglare.
KULOSAAREN YHTEISKOULU, ks.
Kulosaaren yhteiskoulu.
KULOSAAREN KORTTELITALO, ks.
Kulosaaren ala-aste.
ASIANTUNTIJA-APUA
1 Kiinteistöhuolto Saavalainen &
Salesvuo Oy,
www.saavalainen-salesvuo.com,
kiinteistöhuoltopalvelua Kulosaaressa ja
muuallakin pääkaupunkiseudulla sekä
kerros- että pientaloissa, päivystys 24/7,
toimisto Kulosaaren ostoskeskuksessa,
puh. 040 040 9510.
2 Pianon viritystä Jussi Kiiveri,
pianokiiveri(at)gmail.com,
puh. 0400 682 175.
23 Vikavalo Oy, www.vikavalo.fi,
autohuolto, lasinvaihto ja korjaukset,
Svinhufvudintie 9-11 Kulosaaren
väestönsuoja, puh. 040 068 3881,
anssi.vikavalo(at)gmail.com.
14 Helsingin Perhejuridiikka Oy,
perhejuridiikka.fi/fi/toimisto/, perhe- ja
perintöoikeuteen sekä yleisjuridiikan
toimeksiantoihin erikoistunut lakiasiain
toimisto, varatuomari Filip Markelin,
Kulosaarentie 8 as. 9, puh. 040 0464 899,
filip.markelin(at)perhejuridiikka.fi.

1 Turkisateljee Aira Arffman,
turkisvaatteiden ja -tuotteiden
valmistusta, ostoskeskus,
puh. 040 159 5013.
22 Seniorhuset Gullvivan,
www.gullvivan.fi, lägenheter i helt
svenskspråkig miljö till självständiga
seniorer, Kyösti Kallios väg 3,
tel. 040 149 4650, info(at)gullvivan.fi.
Kulosaaressa on myös yrityksiä, jotka
eivät varsinaisesti palvele kulosaarelaisia.
Siitä johtuen tietoja seuraavista:
A-lehdet, Santander, Wihuri, Damico
Oy, Tilipalvelu Saculus Ky ei ole otettu
mukaan tähän listaan.
JULKISIA PALVELUJA
KULOSAARELAISILLEKIN
Ensiapu Terveysaseman ollessa kiinni alle
16-vuotiaiden päivystys Lastenklinikalla
ja aikuisten päivystys Malmin sairaalassa
Terveysasema Keskisen terveysasema/
Kalasatama Työpajankatu 14 A, puh.
09 310 50333
Neuvola Kallion neuvola;
Toinen linja 4 C, 09 310 55530
Suojelupiiri Herttoniemen pelastusasema
Sorvaajankatu 16
Ruotsinkielinen yläastealue
Botby grundskola Kukkaniityntie 2
Kela Kalasataman palvelupiste
Työpajankatu 14 A, 00580 Helsinki
Kirjasto, kirjastoauto STARA Kyösti
Kallion tie 1 torstaisin 19:20–20:00,
lähin kaupunginkirjasto: Herttoniemen
kirjasto lähipalvelukeskus Hertsissä
www.helmet.fi/Herttoniemen kirjasto
Nuorisopalvelut, lähin nuorisotila
lähipalvelukeskus Hertsissä
www.hertsi.munstadi.fi

Postin palvelut Herttoniemessä
K-Supermarket Hertta, Hiihtäjäntie
2, 00810, palveluvalikoima sama
kuin Postin omassa myymälässä.
Pakettiautomaatti Kulosaaren Alepassa.
Leikkipuisto, lähin leikkipuisto
Leikkipuisto Orava lp.orava(at)hel.fi,
Karhutie 11, 00800, puh 09 310 56499
Tietoa Kulosaaresta löytyy monesta
lähteestä.
Kulosaaren kotiseuturahaston
säätiön julkaisuja löytyy lainattavaksi
Lukutuvasta:
Kolbe, Laura: Kulosaari: unelma
paremmasta tulevaisuudesta, 1988
Sarantola, Minna (toim.): Kulosaari –
koti ja kaupunginosa, 2002
Räsänen, Matti (toim.): Kulosaari-Brändö
– Huvilakiinteistöt ja niiden omistajat,
2004
Räsänen, Matti:
Kulosaaren raitiotie, 2007
Kulosaarelaiset ry: n julkaisemassa
Kulosaarelaiset-lehdessä käsitellään
saaren historiallisia ja nykyisiä asioita.
Lehden arkisto löytyy sivulta
www.kulosaarelaiset.fi > kulosaarelaisetlehti > Kulosaarilehti arkisto.
Internetissä Wikipediassa useita erilaisia
artikkeleita, esim. Riitta Salastien
Kulosaaren huvila-alue on erittäin
asiallinen.
Kulosaaren aluesuunnitelma 20162015, Helsingin kaupunki sekä
raportteja muista kaupungin teettämistä
tutkimuksista.

KIRIPRINTTI
O N TÄY D E N
P A LV E L U N
PA I N O TA L O
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Palvelemme nyt myös verkossa
www.herttoniemenapteekki.fi
Tilaa apteekkituotteet, myös
reseptilääkkeet, kätevästi suoraan
kotiisi tai nouda ne kauppareissulla
NOUTOAUTOMAATISTAMME:

K-Supermarket Hertta
K-Market Roihuvuori
Alepa Kulosaari
♥ ystävällinen ja nopea palvelu
♥ laaja valikoima
♥ kotiinkuljetus lähialueille
♥ lääkityksen tarkistuspalvelu
♥ lääkkeiden annosjakelupalvelu
Herttoniemen metroaseman vieressä.
Tervetuloa!
HERTTONIEMEN APTEEKKI

Hiihtomäentie 14, 00810 Helsinki
Puh. (09) 759 4780

ma-pe

8-20

♥ la

www.herttoniemenapteekki.fi
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K O O N N U T ( J A K O M M E N T O I N U T ) : K I R S T I S A N TA H O L M A

Kulosaaren yhteiskouluun
aurinkovoimala
T E K S T I J A K U V AT: L A U R I H A L L A

Kulosaaren yhteiskoulu lisää ympäristön
kannalta kestävämpää energiantuotantoa.
Koulun katolle asennettiin kesäkuussa aurinkosähkövoimala, joka on teholtaan 20
kWp. Käytännössä voimala tuottaa kesäpäivänä sähköä 40 - 160 kWh pilvisyydestä
riippuen. Heinäkuussa on päästy keskimäärin n. 120 kWh päivittäiseen tuotantoon.
Järjestelmään kuuluu myös koulun käytävälle asennettu infonäyttö, josta oppilaat
saavat tietoa ja tilastoja aurinkoenergian
tuottamisesta. Järjestelmän asennuksesta
vastasi Solarvoima Oy. Koulurakennukseen
suunnitteilla olevaan laajennukseen kaavaillaan huomattavasti lisää aurinkopaneeleita. Lisäksi suunnitteilla on lämpö- ja kylmäenergian tuottamista koulurakennuksen
ja jalkapallokentän väliin porattavista maalämpökaivoista.

Ympäristöystävällisyys ja meluhaittojen ennaltaehkäisy on myös huomioitu louhintatavassa. Louhinta eli kallion irrotus tehdään
räjähteettömästi kiilaamalla.
Työmaan ajan Kulosaaren puistotie on
moottoriajoneuvoille yksisuuntainen länteen, mutta kaksisuuntainen pyöräilijöille
ja jalankulkijoille.
Pyöräilijät ajavat autojen kanssa samalla
yhdistetyllä ajoradalla länteen (keskustaan),
mutta erillisellä pyöräkaistalla itään (Herttoniemeen). Pohjoinen jalkakäytävä on varattu vain jalankulkijoille. Työmaan valmistuttua puistotie palaa taas kaksisuuntaiseksi
kaikille. Kulkuväylä metroon säilyy avoinna

Lännestä tullessa, KUVA: IE

Idästä tullessa, KUVA: IE

Baanan rakentaminen alkoi
TEKSTI: TIM KARIKE
K U V AT: I N G E E N G S T R Ö M ( I E )

Kulosaaren puistotie rakennetaan pyöräkaduksi, jolla autoilijat ja pyöräilijät ajavat
samalla ajoradalla sulassa sovussa toisensa
huomioiden. Helsingin kaupungin tilaamat
rakennustyöt lähtivät tällä viikolla (vko 31)
käyntiin liikennejärjestelyillä, ja pidennetyn
työajan ansiosta hankkeen pitäisi valmistua jo
helmikuun lopussa 2021. Tavallisesti tämän
kokoiset infrahankkeet kestävät noin vuoden.
Pyöräkatu on Helsingissä ensimmäinen
ja se rakennetaan pilotoiden päästöttömän
työmaan konseptia eli fokusoiden työkoneiden päästöihin. Työmaalla käytetään uusiutuvalla sähköllä ladattavia sähkötyökoneita
ja muissa koneissa käytetään uusiutuvaa
dieseliä. HVO-tyyppinen uusiutuva diesel
on valmistettu pääosin jätteistä ja tähteistä.

sekä alikulkutunnelit käytössä.
- Tässä totutellaan jo nyt lopputilanteeseen eli pyöräilijöiden ei tule poukkoilla
jalkakäytävälle vaan ottaa rohkeasti tilansa
ajoradalla ja kaikkien muistaa maltilliset
ajonopeudet. Pyöräilijät ja autot etenevät
ajoradalla peräkkäin eikä vierekkäin. Alle
12-vuotiaat lapset saavat edelleen pyöräillä
jalkakäytävällä huomioiden jalankulkijat,
kertoo urakoitsija VM Suomalaisen viestintäpäällikkö Tim Karike.
Kadunvarsipysäköinti poistuu työmaan
ajaksi, mutta korvaavia pysäköintipaikkoja
on suunnitteilla Itäväylän eteläpuolelle ja
niistä tiedotetaan erikseen hankkeen kotisivuilla www.kulosaarenpuistotie.fi sekä
fb-sivulla @kulosaarenpuistotie. Kaksikielisiltä sivuilta löytyy mm. tienkäyttöön
opastava havainnekuva. (Urakoitsija VM
Suomalaisen viestintäpäällikkö Tim Karike)
(Lehden toimituksessa ihmetellään, miten Puistotie/Baana voi toimia rakennustyön aikana. Sitä kysyvät monet lukijatkin.
Miksi muuten itään ajavia autoilijoita ei
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ohjata käyttämään Itäväylää ja siirtymään
Kulosaareen A-lehtien liittymästä? Tietääkö
joku kulosaarelainen Itäväylän eteläpuolella
mahdollista ”uutta” tilaa pysäköinnille?)

Asukasyhdistys aktiivisena

Asemakaavamuutoksiin ym. liittyviä Kulosaarelaiset ry:n kannanottoja
Asemakaavan hyväksyminen: Kulosaari,
Kyösti Kallion tie 2 A - Godkännande av
detaljplan: Brändö, Kyösti Kallios väg 2 A
Kaupunginvaltuusto on 27.5.2020 §
145 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella
on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3
momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut
lainvoiman:
Kulosaari, kortteli 42054 sekä katu- ja
puistoalueet, piirustus nro 12544, Kyösti
Kallion tie 2A
Päätöksen aikoihin oli ”Kulosaaren perheissä” kiivas keskustelu. Alla aiheeseen liittyvää asiakirjatekstiä tiivistettynä:
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö ja mihin se liittyy
Asemakaavan muutos koskee asuntokerrostalojen korttelialuetta sekä puisto- ja katualuetta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon (n.
50 asukkaalle) rakentaminen Kyösti Kallion
tien varteen, nykyiselle puistoalueelle, sekä
mahdollistaa lisäkerroksen rakentaminen
Kyösti Kallion tie 4:ään. Kaavaehdotus sisältää liikennesuunnitelman, jossa on ratkaistu ostarin alueen sekä Kyösti Kallion
tien liikenneasiat yhtenä kokonaisuutena.
Kulosaaren täydennysrakentamista koskevat periaatteet hyväksyttiin lautakunnassa 9.5.2017. Tavoitteena on entistä tehokkaampi täydennysrakentaminen. Samalla
täydennysrakentamisalueisiin lisättiin Kyösti
Kallion tien – Ståhlbergintien pienet puistot,
joihin lisärakentamista voidaan tutkia.
Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti
3.10.2017 Kulosaaren ostarin asemakaavan
periaatesuunnitelman, jossa osa ostoskeskuksesta olisi peruskorjattu ja suojeltu. Samalla tuli selvittää mahdollisuudet käyttää
rakentamiseen tontin vieressä olevaa aluetta
väestösuojan läheisyydessä.
Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf oli
ottanut kantaa Kyösti Kallion puistoon rakentamiseen jo kaavan tekovaiheessa muistutuksella:
”Muistutus Kyösti Kallion tie 2A asemakaavaan (12.11.2018)
Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf on
huolissaan Kulosaaren viheralueiden säilymisestä ja liiketilojen vähenemisestä.

Seuramme muistuttaa, että Kyösti Kallion tie 2A asemakaavassa 12544 2016014146 tulisi huomioida:
1) Rakentaminen mahdollistaisi viheralueiden säilymisen. Toiveena on, että
rakentamista keskitettäisiin jatkossa viher
alueiden sijaan Itä-Bulevardin suuntaan
suunnitelmien mukaisesti - vaikka korkein
hallinto-oikeus hylkäsikin suunnitellut kaupunkibulevardit. Tontilla nyt olevat koivut
toimivat alueen viherkeuhkoina ja pehmentävät maisemaa.
2) Kaava mahdollistaisi ”kivijalka-liiketiloja”. Kulosaaren liiketila vähenee tulevaisuudessa merkittävästi, jos tulevan ostoskeskuksen suunnitelmat toteutuvat.
3) Koko Helsingin elinvoimaisuuden
kannalta on tärkeää, että alueiden ominaispiirteet säilytetään. Näin myös Helsinki
kokonaisuudessaan säilyy kiinnostavana
kaupunkina – ei siis rakenneta nukkumalähiöitä. Suunnitelmassa kolmen kadun risteyksen luonne muuttuu täysin, kun se menettäisi saarelle tyypillisen rakennustyylinsä
neljän, korkean kerrostalon tiiviille rakennusryppäälle.
4) Liikennejärjestelyt on suunniteltava
koululaisia, päiväkotia ja viereistä senioritaloa palveleviksi. Suunnitellulle rakennukselle ei jää omaa piha-aluetta, saati parkkipaikkoja: vastapäisen koulun ja päiväkodin
saattoliikenne ruuhkauttaa liikennettä jo
nyt. Suunnitelman tontti rajoittuu HEKAn
senioritalo Tupavuori 4:ään, jossa asuu paljon liikuntarajoitteisia vanhuksia. Esteetön
liikkuminen tulee mahdollistaa rakentamisen jälkeenkin ja liikenneturvallisuus tulee
taata.
Helsingissä 12.11. 2018, Kulosaarelaiset
ry – Brändöborna rf, Satu Väkiparta, hallituksen puheenjohtaja”

lainvoimaa (KHO:n päätös 17.6.2020)
vaan vuoden 1961 asemakaava on sen osalta
voimassa ja rakennusta ei ainakaan nyt pureta. Tilanne on siis toinen kuin vielä 27.5.
luultiin.
Valtuuston päätöksestä tehty valitus voi
kaataa hankkeen, kuten kävi ostarin tapauksessa. Kyösti Kallion puistoon rakentaminen ei ole vielä saanut lainvoimaa. Saa
nähdä, kuinka käy.
Kulosaarelaiset ry on tammikuussa 2020
esittänyt kaupungille, että Kulosaaren sisäisessä liikenteessä kokeiltaisiin robottibussia, jolla olisi pysäkki myös metroasemalla.
Saadun vastauksen mukaan asiaa harkitaan.
Huhtikuussa 2019 seura ehdotti kaupungille Axel Ståhlen puiston uimapaikan henkiinherättämistä saaden jotenkin

myönteisen vastauksen (Tutkitaan) ja esitti
Mustikkamaata koskevia parannus- ja kehitysehdotuksia.
Kaupungille osoitettujen kirjelmien aiheita
ovat myös olleet:
- Kulosaaren puistotien suojatiemerkinnät,
- Kulosaareen lisää roska-astioita ja astioiden säännöllistä tyhjennystä,
- Kalasataman uuden terveysaseman saavutettavuus Kulosaaresta,
- Päiväkotipaikkojen riittämättömyys,
- Uusi yleiskaava,
- Kruunusillat.
Sanoiko joku, ettei Kulosaarelaiset ry tee
mitään? Tervetuloa mukaan tekemään! Ensin vaikka Kulosaari-päivään talkoisiin!

KauneusKellari, uusi kauneushoitola Domuksessa
Olen Yelena Puustinen. Olen toiminut kauneudenhoitoalalla jo
16 vuotta. Avasimme uuden hoitolan nimeltä "KauneusKellari"
osoitteessa Kulosaarentie 8. Meiltä saat laadukkaat hoidot
ammattitaidolla, joustavuudella ja positiivisella energialla.
Käyttämämme tuotteet ovat laadukkaita ja hellävaraisia.
Iloisiin tapaamisiin!
KauneusKellari
Kulosaarentie 8
puh. 046 810 8382 (Yelena Puustinen)

Kaupunginvaltuuston 27.5.2020 päätöksestä seura teki valituksen, jossa käytti
perusteluina samoja syitä. Lisäsyynä oli se,
että kaavaratkaisun sisällössä ylläkin mainittu ostarin asemakaavamuutos ei saanutkaan
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KULOSAAREN OSTOSKESKUS
SVINHUFVUDINTIE 1, 00570 HELSINKI

Kulosaarelaisena tunnen hyvin
viihtyisän asuinalueemme
Kun asunnonvaihto on ajankohtainen,
palkkaa minut. Hoidan asuntosi myynnin
tunnollisesti, ripeästi ja ammattitaidolla.
Kiinteistönvälitysalan tutkintoni, LKV, YKV ja
RAKI™ takaavat sinulle parhaat asuntokaupat.
Tuemme Lastenklinikoiden Kummeja

TUULA PARTANEN
Kiinteistönvälittäjä, LKV, YKV,
rakennuttaja-asiamies RAKI™
Puh. 0400 588 200 | tuula.partanen@huom.fi

Puh. 050 557 0740

Huom! ® Kiinteistönvälitys Oy | www.huom.fi
Huopalahdentie 24, 3. krs, 00350 Helsinki

TER VETULOA!
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irjastolla ja Nuorisopalveluilla on
yhteinen ovi Hertsin toisen kerroksen itäisessä päädyssä. Hissillä pääsee
pysäköintihallista Helsingin kaupungin
palvelujen eteen. Käynti Herttoniemen
metroasemalta on pitkin Itäväylän ylittävää siltaa, jonka eteläpää on hissejä
vastapäätä.
”Yksi hertsi tarkoittaa taajuutta, jossa
värähdysjaksot toistuvat sekunnin välein.” Wikipedia
Hertsika (Hertsikka, Hertsiga) –
slangissa käytettyjä nimityksiä Herttoniemestä; Hertsi on näistä lyhennetty
muoto, joka tarkoittaa keväällä 2020
avattua kauppa- ja lähipalvelukeskusta ja tonttia, jolle nousee vielä kolme
asuintaloa. Megahertsi on nyt unohdettava, siitä on tullut osa Hertsiä.
Hertsin oman esitteen mukaan siellä
on 12 ravintolaa tai kahvilaa, 15 liikettä ja 18 palvelua, joista pari kuntosalia,
neljä hius-, kynsi- tai muuta hoitolaa,
pari kolme jakelupistettä ja esim. autonpesumahdollisuus. Oman ryhmänsä palveluista muodostavat Helsingin
kaupungin tarjoamat Herttoniemen
kirjasto ja Hertsin nuorisotila, sekä tehostettua palveluasumista vanhuksille
tarjoava Mainiokoti Herttua ja syksyllä
2020 avautuva päiväkoti Touhula.
Hertsi tarjoaa myös maksuttomia
palveluja asiakkaille: Coworking-tilassa on mahdollisuus työskennellä ja
opiskella maksuttomassa työskentelytilassa (reilusti pistokkeita ja avoin internet-yhteys); pysäköintihallin autopesu
Cleanparkissa voi pestä autonsa itsepal-

velupesussa, jos vain paikka on vapaa;
lapsille on suunnitteilla leikkipaikka;
Pakettipisteen automaateissa voi hoitaa usean toimittajan (Pakettipisteen,
Matkahuollon, PostNordin (ja DHL
Expressin) pakettiasioita.
Internetistä löytää helposti tietoa kaikista Hertsin mahdollisuuksista klikkaamalla hertsi.fi.
Kulosaarelaiset-lehti kävi tutustumassa Helsingin kaupungin palveluihin Hertsissä. Toisen kerroksen itäpäädyssä sijaitsee ”epäkaupallisuuden
linnake” eli kirjasto- ja nuorisotoimen
yhteiskäyttöalue. Neliöitä on selvästi
vähemmän kuin Kettutien kirjastossa
ja kahdella Nutalla, jotka ovat kaikki
siirtyneet Hertsiin. Näissä samoissa tiloissa palvellaan myös kulosaarelaisia,
saaren vastaavat palvelut kun on lopetettu jo vuosia sitten. Tilat vaikuttivat
hyvin toimivilta ainakin heinäkuisena
maanantaina, jolloin asiakkaita ei ollut
kovin paljon.
Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille toimintaa heidän vapaa-aikanaan. Hertsin nuorisotila korvaa sekä Kettutien
että Herttoniemenrannan nuorisotaloja. Näiden talojen työntekijät jatkavat uusissa tiloissa. Toiminta tulee
olemaan perinteistä nuorisotyötä, jota
oli jo suunniteltu yhteistyössä nuorten
kanssa ennen kuin tuli korona ja katkaisi kaiken. Nuortentilat saatiin auki
kesäkuun alussa, koronasta johtuen pienillä kävijämäärän rajoituksilla. Talo on
ollut suljettu kesän ajan. Tapahtumia
on ollut myös ulkotiloissa: nutafudista
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Herttoniemenrannan liikuntapuistossa
ja kulttuurinen kesäpiha Mustikkamaan
Syötävässä puistossa.
Onnistuimme tavoittamaan nuorisotilan puhelimesta nuoriso-ohjaaja Juha-Pekka Kyläkankaan ja pääsimme
keskustelemaan ajankohtaisista ja vähän
tulevistakin asioista.
Nuorisotila tulee olemaan 12–18-vuotiaiden käytettävissä seitsemänä päivänä
viikossa, nuoremmille on Herttoniemen alueella jotakin ohjelmaa Hillerikujan puistossa sekä Roihuvuoren nuorisotalolla.
Mitä sitten tehdään jo kirjastovierailun yhteydessä nähdyissä tiloissa?
Sali on kuin tehty teatterin harrastamiselle. Siitä syksy alkaakin. Tässä
vaiheessa on mahdollista ilmoittautua
Narrin teatterikerhoihin, joiden toiminta on osittain jatkoa keväällä keskeytyneelle, osittain uusien produktioiden valmistamista.

SALI

Olotilassa on pieni keittiö ja oleskelutila pöytineen ja tuoleineen. Siellä
käynnistyykin ”euron kahvila”, jonka
idea on noussut Ruutibudjetista, jossa
nuoret pääsevät vaikuttamaan alueen
toimintaan.

OLOTILA

Nuoret ovat tervetulleita näihin tiloihin
sekä oleilemaan että osallistumaan järjestettyyn toimintaan. Tila nähdään palveluna, jonka kaupunki tarjoaa. Helsingin
nuorisopalvelujen järjestämästä harrastustoiminnasta tiedotetaan internetissä
osoitteessa
https://www.munstadi.fi.
Ilmoittautuminen ohjattuihin toimintoihin tapahtuu sähköisesti osoitteessa
https://www.harrastushaku.fi.

Studiossa on ammattimaiset musiikkivälineet ja pari ohjaajaa. Käyttäjät voivat
olla aloittelijoita ohjaajien opastamina
tai pitemmälle päässeitä harrastajia, jotka voivat käyttää tilaa omin päin.
Viihdetilassa on tila, jossa 15–18-vuotiaat voivat hengailla ja oleskella, pelata
pleikkaa ja katsella elokuvia. Halutessaan he voivat myös järjestää yhteisiä
elokuvienkatselu- ym. iltoja.
Ryhmätila on n. 16 hengen kokoustila, jota myös aikuiset voivat varata ja
vuokrata.
Tiloja voi varata osoitteessa https://
varaamo.hel.fi.
Juha-Pekka toivoo, että Kulosaaressa
asuvat nuoret löytävät Hertsin nuorisotilan ja tulevat mukaan kehittämään
toimintaa omien toiveidensa mukaiseksi. ”Syksyllä jatkamme Hertsin toiminnan suunnittelua ja toivomme mahdollisimman monia nuoria mukaan.
Tuoreinta ja parasta tietoa saa tulemalla itse paikalle Hertsiin ja seuraamalla
meidän sosiaalista mediaa: Instagram:
hertsinnuorisotila ja hertsi.munstadi.
fi. Hertsin nuorisotilan löytää toisesta
ja kolmannesta kerroksesta, jossa olemme yhdessä kirjaston kanssa. Nuorten
tilat ovat auki tällä hetkellä klo 15.00–
21.00.”

Löydä sesongin
parhaimmat maut
sekä pientuottajien
herkut Hertsin
Sesonkipuodista!

Aito
karjalanpiirakka
munavoilla
& kahvi

4€

Lähipalvelukeskus Hertsi,
1. krs. www.sesonkipuoti.fi

It’s a hand job.
Ravintola Fat Lizard Herttoniemi

ravintolafatlizard.fi
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orkean kirjastosalin nurkassa ovat
portaat nuorisotoimen Viihde- ja
Ryhmätiloihin.

Uudistuneessa Herttoniemen kirjastossa tapasimme erikoiskirjastovirkailija Henriika Tulivirran, joka esitteli

toimitiloja ja toimintoja innokkaana ja
tyytyväisenä. Vaikka kirjasto on ollut
auki alkukeväällä tapahtuneen muuton ja koronatilanteen johdosta vasta
14.5.2020 alkaen, on kävijämäärä jo
noussut puolella Kettutien ajoilta. Myös
ensiasiakkaita, eli uutta korttia hakevia,
on ollut runsaasti. Henriika kiittelee

kirjaston hyvää sijaintia: metroasema
on ihan vieressä ja kirjastoon on helppo tulla samalla, kun toimittaa muita
asioita Hertsin liikkeissä.
Asiakkailta on tullut kiitosta sijainnista ja tilojen korkeudesta sekä lapsia
varten hauskasti kalustetusta Satukattilasta. Kiittää voisi myös hiljaisen työn
tilasta Tystistä, varattavasta kokoustilasta, sekä etenkin nuorisotoimen käytössä
olevista Salista ja Olotilasta. Erityisesti
nuorten käyttöön suunniteltuja ovat
myös Studio (musiikin tekoon) ja ylemmän kerroksen Ryhmä- ja Viihde-tilat.
Herttoniemen kirjastossa yhteistyön
merkitys korostuu. Yhteistyötä tehdään
alueellisesti muiden kirjastojen kanssa,
tilat ovat yhteiset nuorisotoimen kanssa ja lisäksi Herttoniemen, Laajasalon
ja Roihuvuoren kolmoiskirjastossa on
yhteinen henkilökunta, joka työskentelee vaihtelevasti eri kirjastoissa. Näillä
kolmella kirjastolla on myös yhteinen
kirjastonjohtaja, Anne Mankki.
Henriika Tulivirta on erityisen iloinen
siitä, että Hertsissä kohtaavat eri-ikäiset
ihmiset. Päiväkoti Touhula tulee kirjaston naapuritilaan, nuorisotoimen tilat
ovat kirjaston asiakkaiden käytössä iltapäivään kello kolmeen asti, jolloin
nuorisotila avaa ovensa nuorille. Omiin
tiloihinsa mennessään nuoret kulkevat
kirjaston läpi. Esimerkiksi rakennuksen
viidennen kerroksen Mainiokoti Herttuan asukkaat puolestaan edustavat kolmatta ikäpolvea kirjastossa.
Syksyn ohjelma on yhä auki. Koronatilannetta seurataan ja vähitellen
päästään toivottavasti normaaliin tilanteeseen, joka tarkoittaa tapahtumia kirjastossa: satutunteja, kirjavinkkauksia,
kirjailijavieraita ym. Asiakkailta toivotaan ehdotuksia vieraiksi ja tapahtumiksi.
Kirjastosalin näyttelyseinä Kattilagalleria on jo käytössä. Asiakkaat voivat
varata seinän aina kuukaudeksi esitelläkseen omia töitään. Varauksia on jo
vuoden 2021 elokuulle. Hertsissä asioiville on näin auki oma pieni taidenäyttely.
Herttoniemen kirjastossa on käytössä
3.8.2020 alkaen omatoimikäyttö, jonka
aikana kirjastossa ei ole paikalla henkilökuntaa. Asiakas pääsee kirjastoon sisään omalla Helmet-kirjastokortillaan
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ja siihen liitetyllä pin-koodilla ja voi
lainata ja palauttaa aineistoa automaateilla, noutaa saapuneita varauksia, tai
työskennellä asiakastietokoneilla. Kaikki kirjaston tilat ja aineistot ovat asiakkaiden käytettävissä.

”Omatoimikäyttö ei korvaa kirjaston
normaaleja aukioloaikoja, vaan laajentaa kirjaston käyttöä myös niiden ulkopuolelle. Asiakkaat ovat toivoneet
mahdollisuutta asioida kirjastossa esimerkiksi perjantai-iltaisin ja viikonloppuisin, ja olen todella iloinen siitä,

että omatoimikäyttö nyt mahdollistaa
tämän. Kirjasto avautuu arkisin jo klo
8, joten omatoimikäytöllä on haluttu
lisätä kirjaston käyttömahdollisuuksia
nimenomaan ilta-aikoihin.”
Herttoniemen kirjaston toimintaa voi
parhaiten seurata osoitteessa https://
www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Herttoniemen_kirjasto.
Sieltä
löytyvät myös omatoimiajat.
Henriika Tulivirta kertoi, että Herttoniemen kirjaston perhealuetta suunniteltaessa oli ollut mielessä Kirsi
Kunnaksen runo Kattilat ja perunat,
joka on nyt kirjoitettuna Satukattilan
seinään. Lukija olkoon mitä mieltä
hyvänsä, tämän artikkelin kirjoittaja
näkee lorussa kuvauksen tästä ajasta,

ehkä myös kauppakeskuksesta, olkoon
se vaikka Hertsi.

OI OLEN AIVAN HÖYRYPÄINEN,
IHAN KIEHUN JA SIHISEN
KUIN SÄHIKÄINEN,
SANOI KATTILA
JA NOSTI HATTUA
PSHIIH
IHAN KIEHUN JA KIHISEN
JA PUHISEN, PIHISEN
SYLJEN, SIHISEN
SÄHISEN, KÄHISEN
JA KIUKUSTA RÄHISEN,
SANOI KATTILA
JA NOSTI HATTUA
PSHIIH

Kirsi Kunnaksen kirjoittama
Satukattilan seinään maalattu
Kattila ja perunat

VOI TÄTÄ HOPPUA HOPPUA HOPPUA
HUUSIVAT PERUNAT, VOI TÄTÄ HOPPUA
EI TULE LOPPUA LOPPUA LOPPUA
POLKATA TÄYTYY POLKKAA , POLKATA POL KKAA
KIIREISTÄ AIKAA , TULTA ON KENGISSÄ
LAUKATA TÄYTYY LAUKKAA , LAUKATA LAUKKAA
EI OLE TOLKKUA MILLÄÄN, EI OLE TOLKUN TOLKKUA
KOLKATA TÄYTYY KOLKKAA , KOLKATA KOL KKAA
HYVÄ JOS PYSYMME HENGISSÄ , HENGISSÄ , HENGISSÄ
VOI TÄTÄ HOPPUA HOPPUA HOPPUA
EI TULE LOPPUA .

Herkut vuoden
jokaiseen päivään

Tervetuloa ostoksille
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Kulosaaren ostoskeskuksen vaiheita
T E K S T I N K O O N N U T K I R S T I S A N TA H O L M A

kennusten korttelialueeseen, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Tontin asuinrakennusoikeus on enintään 7
100 kem2 ja liiketilojen vähimmäismäärä
1 030 kem2.
Ehdotukseen kuuluu sopimus, jonka
mukaan maanomistaja suorittaa kaupungille 2 135 000 euron korvauksen
osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. (Kaupungille edullinen diili).

Kuva: Finna, Mia Vierto 2002
Erkki Karvinen, Pääsuunnittelija 1959

2014
Kulosaaren ostoskeskus Oy halusi selvittää
vanhan huonokuntoisen ostarikiinteistönsä muokkaamisen vaihtoehtoja ja antoi
tehtävän Arkkitehtitoimisto Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy:lle, jonka
vuosien 2014-2016 viitesuunnittelun ja
ehdotussuunnittelun tuloksena valmistui
Rakennuslehden artikkelissakin mainittu
toimiston ehdotussuunnitelma.
2016
Kesäkuussa 2016 Kaupunkisuunnitelmalautakunnan käsittelyssä oli Svinhufvudintien
puoleisen osan säilyttävä ja Alepan paikalle 8-kerroksisen asuintalon mahdollistava
suunnitelma, joka kaatui äänestyksessä.
Rakennuslehti julkisti Rudanko + Kankkusen suunnitelman 31.10.2016 otsikolla:
”Kulosaaren ostoskeskus korvataan kokonaan uudella”. Sama viesti oli muissakin
medioissa samoihin aikoihin. Kulosaarelaisissa esitys herätti ristiriitaisia tunteita.
Rakennuslehti: ”Suunnitelmissa on rakentaa katutasoon uutta liiketilaa, jonka
päälle sijoittuu kolme asuintaloa. Asuintalot olisivat viidestä seitsemään kerrosta
korkeita. Korttelin autopaikat sijoitettaisiin maan alle pysäköintihalliin.
Aiemmin suunnitelmana oli purkaa
ostoskeskus vain osittain ja peruskorjata
säilyvä osa. Kaupunkisuunnittelulautakunta kuitenkin palautti suunnitelman kesäkuussa uudelleen valmisteltavaksi niin,
että ostoskeskuksen voi purkaa kokonaan
ja uusi rakentaminen on hieman aiemmin
kaavailtua matalampaa.
Asemakaavaehdotus tulee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn näillä
näkymin keväällä 2017. Lopullisesti kaa-

vasta päättää kaupunginvaltuusto. Aloite
Svinhufvudintien ja Kyösti Kallion tien
kulmauksessa sijaitsevan ostoskeskuksen
uudistamiseen on tullut ostoskeskuksen
omistavalta yhtiöltä.”
2018
16.5.2018 Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Kulosaaren ostoskeskuksen
tontin sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muutoksen. (Muutosehdotuksen
tavoitteena oli mahdollistaa ostoskeskuksen purkaminen ja korvaaminen katutason
liiketiloilla ja niiden päälle sijoittuvilla 5-7
-kerroksisilla asuinkerrostaloilla.)
2019
Hallinto-oikeus kumosi 21.2.2019 kaupunginvaltuuston päätöksen seitsemän
kulosaarelaisen asunto-osakeyhtiön valituksen johdosta.
Helsingin kaupunginhallitus pyysi Korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Asiasta
valittaneet asunto-osakeyhtiöt antoivat
selityksen ja kaupunginhallitus vastaselityksen.
2020
17.6.2020 Korkein hallinto-oikeus ei
myöntänyt valituslupaa. Valmisteltu asemakaavamuutos ei tullut voimaan.
Mistä muutoksesta on kyse?
Tontilla voimassa olevassa asemakaavassa
(vuodelta 1961) tontti on merkitty kuulumaan liikerakennusten korttelialueeseen, rakennusoikeutta on 2 437 kem2.
Muutosehdotuksen mukaan tontti
merkitään kuulumaan asuin- ja liikera-
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Mitä nyt tapahtuu?
Ei heti mitään. Hanke on siis palautunut
lähtöruutuun.
Ostoskeskusyhtiö saattaa tehdä uuden
aloitteen, hankkeessa mukana olleet sijoittajat saattavat olla yhä kiinnostuneita
tai sitten ei, arkkitehdiltä saatetaan pyytää uusi suunnitelma, ehkä säästäen esim.
Svinhufvudintien puoleisen osan (Helsingin kaupunginmuseon mieliksi), ehkä
ehdottaen vähän matalampia asuintaloja
(naapuritalojen ja todella monien kulosaarelaisten mieliksi) ja ehkä enemmän
liiketilaa kuin kaatuneessa ehdotuksessa
(kulosaarelaisten mieliksi). Kulosaaren
ostoskeskus Oy:stä näyttää tulleen enemmänkin voittoa tavoitteleva kiinteistöyhtiö
kuin se ”kauppakeskus”, jonka professori
Olli Kivinen suunnitteli asemakaavaan ja
arkkitehti Erkki Karvinen piirsi 60 vuotta
sitten.
Kaupungin rattaat pyörivät hitaasti.
Vaikka yleiskaavan mukaista on lisätä
asuntoja ja asukkaita metroradan varteen,
suunnittelu on hidasta ja etenkin päättäminen monivaiheista.
Puolesta ja vastaan
Kulosaaren ostoskeskus on ollut monen
lehtijutun aiheena vuosien varrella. Suunnitelman esittäneitä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoa, kaupunkiympäristölautakuntaa ja kaupunginvaltuustoa,
Kulosaaren ostoskeskus Oy:tä, Arkkitehdit
Rudanko + Kankkunen Oy:tä ym. voidaan
kaiketi pitää sen puolustajina.
Purkamisen ja uusien kerrostalojen rakentamisen vastustusta on tullut jo mainitun valituksen tehneiltä tahoilta, monilta
kulosaarelaisilta niin tapaamisissa kuin
Facebookin Kulosaaren perheissä, museoihmisiltä... Ostoskeskuksen remontin tarve on helppo ymmärtää; samoihin aikoihin rakennetuissa asuintaloissa
osakkaat ovat tyytyneet tilanteeseen ja
maksaneet. Nyt olisi ostoskeskusyhtiön
osakkailla sama edessä.

”Kulosaaren ostari tuhotaan – pala
historiaa poistuu”
Helsingin paikallishistoriaan erikoistunut
tietokirjailija Pauli Jokinen otti ostarin
purkamiseen kantaa 19.10.2017 blogissaan. Tässä pätkiä hänen tekstistään:
”Kulosaaren ostari on nyt päätetty purkaa. Se on sääli, sillä ostari on rakennushistoriallisesti hyvin arvokas. Se edustaa
arkkitehtuuriltaan vanhaa ostarityyppiä,
jollaisia rakennettiin Helsingin uusiin lähiöihin 1950- ja 1960-luvuilla. Kulosaaren ostari on valmistunut vuonna 1959.
Kulosaaren ostarissa on hienoja yksityiskohtia, kuten terassit Svinhufvudintien
puolella ja kolmet portaat, jotka rytmittävät julkisivua.

Kaupunginmuseon mukaan tavoitteena
tulisi olla Kulosaaren ostarin säilyttäminen
ja kunnostaminen. Purettava vaihtoehto ei
ole suojelutavoitteiden mukainen. Päättäjät eivät juurikaan tätä lausuntoa huomioineet.
Suunnitelmissa oli myös vaihtoehto, että
osa ostarista puretaan ja toisen osan paikalle rakennetaan kerrostaloja. Sekin olisi
ollut siedettävä vaihtoehto.
Mutta lopulta päätettiin, että ei edes
osaa säilytetä, vaan tuhotaan koko rakennus. Tilalle tulee asuintaloja, joiden kivijalassa on liiketilaa.
Taas tuhotaan vanhaa Helsinkiä. Huono
suuntaus.
Ostari on ollut hieman nuupahtanut,
pakko myöntää. Alepa ja pubi-pizzeria ei riitä täyttämään
elävän ostarin määritelmää.
Mutta ostari olisi mahdollista
kunnostaa ja remontoida.”
Kulosaarelaiset ry ei ole ottanut varsinaisesti kantaa kumpaankaan suuntaan, mutta on
ollut huolissaan palvelujen säilymisestä ja ollut aktiivinen liiketilojen säilymisen puolesta.
Kulosaarelaiset-lehden 2016-2 kansikuva, näistä kuvista keskusteltiin

LÄHTEITÄ:
Karitta Laitinen: Helsingin ostoskeskukset (Aalto-yliopisto, 2012)
Kansalaisadressi ”Vetoomus Kulosaaren ostoskeskuksen säilyttämiseksi” (n.
5 vuotta sitten)
HS Metro 21.6.2016 Melissa Heikkilä:
Kulosaaren ostoskeskus puretaan, tilalle matalia asuinrakennuksia
Helsingin Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökset 7., 14. ja 21.6.2016
Rakennuslehti 31.10.2016 Kulosaaren
ostoskeskus korvataan kokonaan uudella
Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy:
Kulosaaren Keskus (Internetissä, 2017)
Helsingin Kaupunginhallituksen päätös 7.5.2018
Helsingin Kaupunginvaltuuston päätös 16.5.2018
Helsingin uutiset, 16.10.2018 Jussi Vehkasalo: Ykkösluokan vanha ostoskeskus
halutaan purkaa Helsingissä
Helsingin hallinto-oikeuden päätös
21.2.2019
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.6.2020
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto:
Kulosaaren kerrostaloalueen suunnitteluperiaatteiden lähtökohtia 25.4.2017

niihin aikoihin.

TEE TUTKITUSTI NOPEIMPIA RUOKAOSTOKSIA
KULOSAARESSA
Kyösti Kallion tie 2, 00570 Helsinki. Ma–la 6.30–23, su 9–23.

SYKSYL
KULOSAARESSA TAPAHTUU
SYKSYLLÄ 2020
7.9. maanantaina klo 15:00 Kulosaarelaiset ry:n jäsenten vierailu Serbian
suurlähetystöön, Kulosaarentie 36. Ilmoittautumiset viimeistään 2.9. sähköpostilla kirsti.santaholma@gmail.com.
TERVETULOA LUKUTUPAAN
24.9. torstaina klo 18–19
Kulosaarelainen Henrik MEINANDER, Helsingin yliopiston historian
professori: ”Kenen vuotta 1968 muistamme tänään?” hän kysyy kirjassaan
Samaan aikaan: Suomi ja maailma 1968
(Siltala 2019). Mitä hän meille sanoo
tänä myrskyisenä aikana?

22.10. torstaina 18–19
Kulosaarelainen Mari HOLOPAINEN,
kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu: ”Havaintoja eduskunnasta ja demokratian edistämisestä”.
19.11. torstaina 18–19 Teemaillassa??
19.12 lauantaina
Kulosaarelaiset ry:n perinteinen Joulubasaari

KA I K K I RI I P P U E N
PA N D EM I A-T I L A NT E ESTA

TERVETULOA LUKEMAAN,
LAINAAMAAN, KUULEMAAN JA
KESKUSTELEMAAN!
Lukutupa sijaitsee Kulosaaren yhteiskoulun (Ståhlberginkuja 1 tai Svinhufvudinkuja 6) kirjastosiivessä, johon
pääsee esteettömästi Svinhufvudinkujaa
pitkin tai portaita käyttäen Ståhlberginkujalta urheilukentän viereltä.
Lukutupa on auki asiakkaille ti ja
to klo 16–19 1.9.–17.12. paitsi 13. ja
15.10., teemailtoja torstaisin klo 18-19
oheisen ohjelman mukaisesti. Seuraa
myös facebookin Kulosaaren perheitä
ja Kulosaarelaiset ry:n ilmoitustaulua
ostarilla.

wotkin’s hannus

wotkin’s tehtaanmyymälä

Lihan ja kalan erikoismyymälä
Kurjenkellontie 1,
02270 Espoo

Vanha talvitie 8,
00580 Helsinki
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www.wotkins.fi

LÄ 2020
Kulosaaren kirkonmäen syksy 2020
Viikoittain

Konsertit kirkossa

Sunnuntaisin (ja pyhäpäivinä)
klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa
Torstaisin
klo 9.30-11.30
klo 9.45
klo 13-14.30

Su 30.8. klo 18
Helmikvintet Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.

Perhekerho seurakuntasalissa
Rukouspiiri kirkossa
Eläkeläisten torstaikahvila
seurakuntasalissa

Lapsille ja perheille
Lasten ja perheiden oleiluillat seurakuntasalissa.
Yhteinen iltahetki ja iltapala.
 3.9. klo 17-19 Peli-ilta!
 1.10. klo 17-19 Rakennetaan soittimia!
 5.11. klo 17-19 Isänpäiväjuttuja <3
 3.12. klo 17-19 Joulukorttipaja
Su 4.10. klo 10
Taimi-perhemessu kirkossa. istutamme kukkasipuleita!
Su 15.11. klo 17.30
Äitien ilta seurakuntasalissa. Pientä purtavaa,
keskustelua, yhdessä olemista. Ota mukaan
keskeneräinen käsityö tai tule ilman!
Joululaulukuoro 6-12 –vuotiaille kirkossa
Pe 6.11.-18.12. klo 17-17.45. Kuoroa johtaa Henna Dolk
Viksten, dolkmusic@gmail.com.

Leposaaren kappeli
La 31.10. klo 15 Pyhäinpäivän hartaus. Kappeli
auki hartauden jälkeen klo 19 saakka.
Su 6.12.

klo 12 Kunniakäynti Leposaaren
sankarihaudoille.

Su 27.9. klo 18
Jani Lehtonen, viulu ja Jorma
Härkönen, kitara, Pekka
Korhonen, kontrabasso.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Su 25.10. klo 19
Aapo Järvinen, huilu ja Sauli
Lämsä, piano. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.
Su 8.11. klo 18
Marjasisko Varha ja Kira-Mia
Tuisku, laulu ja piano, KarlaMaria Toiviainen, laulu ja
Marika Leino, piano ja urut.
Vapaa pääsy, ohjelma 10/5 €.
Sinun Sanasi –Raamattuillat
Torstaisin 17.9., 15.10. ja 12.11.
klo 17.30-19 seurakuntasalissa.
YHTEYSTIEDOT:
Kulosaaren pappi
Jenni Kallio
050 380 3455, jenni.h.kallio@evl.fi
Kulosaaren diakoni
Heli Mattila
041 511 5464, heli.mattila@evl.fi
Kirkko
09 2340 4115, varaukset: 09 2340 3300
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JULKINEN TIEDOTE.

OFFENTLIGT MEDDELANDE.

JAETAAN KAIKKIIN 00570 -POSTINUMEROIHIN.

DELAS UT TILL ALLA 00570 POSTNUMMER.

BRÄNDÖDAGEN
26.8.2020 ONSDAGEN
16–18 ÄR KLOCKTORNET ÖPPET
I GLOET (EUGEN SCHAUMANS PARK) KL. 17–19
PONNYRITT
KÄPPHÄSTTÄVLINGAR
SPRINGTÄVLING FÖR BARN
SKOLORNAS BRÄNDÖ -PRISUTDELNING FÖR DAGENS TÄVLINGAR
ÅRETS BRÄNDÖBO 2019
BRÄNDÖAKTIVER PÅ PLATS: KONSTSKOLAN, MOTIONSFÖRENINGEN
BOKBUSS
ALA-ASTEEN VANHEMPAINYHDISTYS: KANTIN OCH CAFÉ
GRIMIS SYLTER

Kluuvin nurmikon luistelijat:
Minerva ja Maya Saariluoma.
OUTIS SKÄRGÅRDSBRÖD,
Kuva: Sunniva Fagerlund.

PUMPERNIKLAR, MARÄNGER MM

VÄLKOMNA!
BETALNING KONTANT ELLER MED MOBILEPAY

