2
—
2022

Ostarimme 8–9
Funkishuvila – erikoinen
arpajaisvoitto 12–13
Julkisia ja yksityisiä palveluita apua
tarvitseville 16–17

Kulosaarelaiset ry:n hallitus
Brändöborna rf styrelsen
2021 – 2022
S a t u Vä k i p a r t a , p u h e e n j o h t a j a
s a t u .v a k i p a r t a ( ä t ) k o l u m b u s .f i
J o h a n n a Wa r t i o , v a r a p u h e e n j o h t a j a
J o h a n n a .Wa r t i o ( ä t ) m e t r o p o l i a . c o m
Muut jäsenet:
Pe n t t i R a n t a l a
p e n t t i . r a n t a l a ( ä t ) p p 3 . i n e t .f i
Göran Estlander
goran.estlander(ät)gmail.com
Johanna Hallikainen
johanna.hallikainen(ät)yahoo.com
Liisa Horelli
l i i s a . h o r e l l i ( ä t ) a a l t o .f i
Jonna Härmävaara
jonna.harmavaara(ät)gmail.com
Jenni Kallio
j e n n i . h . k a l l i o ( ä t ) e v l .f i
Mikko Myllykoski
m i k k o . m y l l y k o s k i ( ä t ) h e u r e k a .f i
Maija Pakoma
maija.pakoma(ät)gmail.com
Kirsti Santaholma
kirsti.santaholma(ät)gmail.com
E e r o Tu u l o s
e e r o .t u u l o s ( ä t ) g m a i l . c o m
Ta p i o Va n a m o
t a p i o .v a n a m o ( ä t ) t v a n a m o .f i

SISÄLTÖ
KULOSAARELAISET 2022-2
Kansikuva Joni Rissanen............................................................................................ 1
Hallitus + sisällysluettelo + jäsenmaksutiedot ............................................ 2
Pääkirjoitus ........................................................................................................................ 3
Saarella tapahtuu ..................................................................................................... 4–5
Naapurimme Miapetra Kumpula-Natri ........................................................ 6–7
Ostarimme ................................................................................................................... 8–9
Marttojen Ota arki haltuun -kurssi. .................................................................. 10
Korkeasaaren uutisia ................................................................................................ 11
Funkishuvila – erikoinen arpajaisvoitto ................................................. 12–13
Funkishuviloita Kulosaaressa 22.2.2022 ....................................................... 14

Helena Ahonen, sihteeri
h e l e n a . a h o n e n ( ä t ) m e s t a r i l u o k k a .f i
Mia Kurkela, rahastonhoitaja
olufemiu(ät)gmail.com

Yhteisvastuukeräys 2022 ....................................................................................... 15

Lehden toimitus
Kirsti Santaholma, puh.joht., puh. 040 512 8209
Inge Engström, Johanna Hallikainen,
Liisa Horelli, Senni Timonen
Ruotsinkieliset käännökset: Nina Henriksen
Englanninkieliset käännökset: Pamela White

Mielipidepalsta......................................................................................................... 8–19

KULOSAARELAISET LEHTI 2022
2022-3 aineisto 27.4., jako 12.5., vko 19
2022-4 aineisto 2.8., jako 18.8., vko 33
2022-5 aineisto 20.9., jako 6.10., vko 40
2022-6 aineisto 15.11., jako 1.12., vko 48
Ilmoittaminen Kulosaarelaiset-lehdessä
Hinnat ym. tietoa: www.kulosaarelaiset.fi/>
KULOSAARELAISET-LEHTI>

Taitto / Paino: Kiriprintti oy
Painos: 2.400 kpl
kulosaarelaiset@gmail.com
www.kulosaarelaiset.fi
www.facebook.com/kulosaarelaiset
Pankkiyhteys: FI11 2183 1800 0135 11
MobilePay: 25565

Julkisia ja yksityisiä palveluita apua tarvitseville.............................. 16–17

Kutsu Puolan lähetystöön ja Wivi Lönnin aukion avajaisiin ............ 20
Kulosaari-uutisia kaupungin omilla kanavilla...................................... 22–23
Vuosikokouskutsu ...................................................................................................... 24

KULOSAARELAISET RY – BRÄNDÖBORNA RF
JÄSENMAKSU 2022

Henkilöjäsen 15 €
Koko perhe 30 €
Kannatusjäsenmaksu 100 €
Tilille Kulosaarelaiset ry
NORDEA FI11 2183 1800 0135 11 tai
MobilePay 25565
Sähköpostiosoite: kulosaarelaiset@gmail.com

KANSIKUVA: Joni Rissanen

2

PÄ Ä K I R J O I T U S
Arvokkaat asukkaat

On aina yhtä ilahduttavaa huomata, miten mielenkiintoisia ihmisiä saarellamme
asuu, ja keitä kaikkia historian merkkihenkilöitä täällä on myös vuosien varrella
asunut.
Ajankohtainen kulosaarelainen on Suomen ensimmäinen oman toimiston perustanut naisarkkitehti Olivia Mathilda
”Wivi” Lönn. Tänä vuonna vietetään Wivi
Lönnin syntymän 150-vuotisjuhlavuotta. Huhtikuun 29. päivästä alkaen Wivi
Lönnin merkittävään elämäntyöhön voi
tutustua arkkitehtuurimuseossa, ja toukokuun 19. päivänä Wivi saa oma aukion
Kulosaareen. Wivin tarinaa kannattaa tulla kuuntelemaan myös 12.5. Lukutupaan,
jossa Pirkko Soininen esitelmöi kirjastaan
Valosta rakentuvat huoneet.
Kulosaaressa viihtyvät myös monet
suurlähetystöt. Meillä on upea tilaisuus
päästä tutustumaan Puolaan, kun Puolan
suurlähetystö avaa meille ovensa maanantaina 25.4. Tilaisuudessa VT Jukka Soisa-

Ärade invånare

Det är alltid lika glädjande att se hur intressanta personer det bor på vår ö och
hur historiskt viktiga personer som har
bott här under årens lopp.
En aktuell Brändöbo är den första
kvinnliga arkitekten som i Finland grundat en egen byrå – Olivia Mathilda ”Wivi”
Lönn. I år firar vi 150-årsminnet av Wivi
Lönns födelse. Fr.o.m den 29 april kan
man bekanta sig med Wivi Lönns betydande livsverk på arkitekturmuseet. Den
19 maj tilldelas Wivi Lönn en egen plats
på Brändö. Det lönar sig också att komma
till läsestugan den 12.5 för att lyssna på
Pirkko Soininen, som föreläser om sin bok
Valosta rakentuvat huoneet .
Det finns många ambassader på Brändö.
Vi har en fin möjlighet att bekanta oss med
Polen, då Polens ambassad öppnar sina
dörrar för oss måndagen den 25.4. PD
Jukka Soisalon-Soininen, presenterar tillsammans med sin polska journalisthustru
sin bok Mannerheim Puolan vuodet.
Det aktuella världsläget får oss att tänka på invånarnas säkerhet på Brändö ur ett
nytt perspektiv. Vi har haft fördelen att bo i
ett lugnt och skyddat område och kriserna
har känts avlägsna. De brinnande ljusen utanför Ukrainas ambassad på Lillängsvägen
är en fin gest för att visa solidaritet mot
våra grannar, men samtidigt en påminnelse
om hur nära oss detta vettlösa krig pågår.

lon-Soininen esittelee puolalaisen toimittajavaimonsa kanssa kirjoittamansa kirjan
Mannerheim – Puolan vuodet.
Ajankohtainen maailmantilanne pakottaa miettimään kotisaaremme asukkaiden
turvallisuutta uudesta perspektiivistä.
Olemme saaneet asua lintukodossa ja kriisit ovat tuntuneet kaukaisilta. Ukrainan
lähetystön edessä palavat kynttilät Vähäniityntiellä ovat kaunis solidaarisuuden
osoitus naapureillemme, mutta samalla
muistutus, miten lähellä järjetön sota on
meitä.
Ukrainan tilanne on valitettavasti konkretisoinut, että yhtäkkiä mekin voisimme
tarvita esimerkiksi väestönsuojia. Kulo
saaren väestönsuoja on päästetty käyttökelvottomaan kuntoon – kuten myös Helsingin monet muut väestönsuojat. Lisäksi
Tupavuori 4:n katolla oleva hälytyssireeni
on poistettu käytöstä vuoteen 2023 asti.
Väestönsuojapaikat tulisi ehdottomasti
kunnostaa ensi tilassa. Me kaikki olemme
suojapaikan arvoisia. Tietysti toivotaan,

että käyttötarvetta ei tule, mutta kriisitilanteessa vikoja ei enää ehditä korjaamaan.
Ollaan toiveikkaita, että kevät tuo tullessaan rauhan ja pääsemme viettämään
kevättä iloisemmassa tunnelmassa, vaikkapa yhdistyksen Harriet-veneellä lipuen
(käyttöehdot sivulla 4.).

Ukrainas situation har fått oss att inse
att även vi plötsligt kan behöva f.eks
skyddsrum. Man har låtit skyddsrummet på Brändö förfalla så att det är så
gott som odugligt, liksom även många
andra skyddsrum i Helsingfors. Utöver
detta har varningssirenen på Stugberget
4’s tak tagits ur bruk ända fram till år
2023. Skyddsrummen borde vid första,
bästa tillfälle renoveras. Vi är alla värda

en trygg plats. Vi hoppas naturligtvis att
det inte kommer att finnas behov för det,
men vid en krissituation är det för sent att
agera.
Vi hoppas att våren hämtar med sig freden så att vi kan uppleva våren i gladare
tecken, t.ex ta en roddtur med Harriet-båten (användarvillkoren finns på sid 4.).
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Satu Väkiparta

Satu Väkiparta

SAARELLA TAPAHTUU
KALENTERIMERKINTÖJÄ
17.3. klo 17:30 vuosikokous
Lukutuvassa Kulosaarelaiset ry
– Brändöborna rf
klo 18:00 Teemaillassa Antti
Kuronen: YLEn toimittajana
vaarallisilla alueilla
31.3. klo 18 Teemaillassa Olavi
Uusivirta: näyttelijä, laulaja,
lauluntekijä...
7.4. klo 18 Teemaillassa Aki
Cederberg ja kirjoittamansa
Pyhä Eurooppa
24.4. klo 15 Iltapäiväpiknik
Tapulin juurella, mukana
Kulosaaren kirkkovakka

Kulosaarelaiset ry:n
Harriet-soutuvene

Harriet-vene lasketaan vesille jäiden lähdettyä.
Veneilykaudella Harrietia säilytetään
Brändö Seglaren laiturissa. Varauskirja ja avain ovat Kuparilyhdyssä. Veneen
käyttö on ilmaista. Veneen avain on palautettava samana päivänä Kuparilyhtyyn sen aukioloaikana.
Veneen omistaja ei ole vastuussa sääntöjen noudattamatta jättämisen tai veneen väärinkäytön seurauksena tapahtuvista vahingoista eikä käyttäjien toimien
seurauksena mahdollisesti tapahtuvasta
veneen kunnon, varustuksen tai merikelpoisuuden vähenemisestä ja sen mahdollisista seurauksista venettä lainanneille.

KOONTI: KIRSTI SANTAHOLMA

25.4. klo 16 Vierailu Puolan
lähetystössä. Jukka
Soisalon-Soininen esittelee
kirjoittamansa kirjan
Mannerheim – Puolan vuodet
12.5. klo 18 Teemaillassa
Pirkko Soininen ja
Suomen ensimmäisestä
naisarkkitehdistä Wivi
Lönnistä kirjoittamansa
Valosta rakentuvat huoneet.
19.5. klo 16 Wivi Lönnin aukion
avajaisseremonia
24.8. Kulosaari-päivä

• Veneessä saa olla enintään neljä henkilöä.
• Veneellä saa tehdä ainoastaan päiväretkiä.
• Veneeseen ei saa kiinnittää moottoria.
• Kirjoittamalla nimensä lainauskirjaan
lainaaja ilmoittaa ymmärtäneensä
lainauksen ehtona olevat, säännöt ja
oman vastuunsa.
• Veneessä on oltava kaksi paria airoja,
perämela, pelastusliivit, äyskäri ja
ankkuri köysineen. Ilman näitä ei
mennä vesille!
• Brändö Seglare tarjoaa veneelle
laituripaikan ja Kuparilyhty huolehtii korvauksetta varauskirjasta sekä
avaimesta, joista molemmille kuuluvat
lämpimät kiitokset.
• Kulosaarelaiset ry:n neljän hengen
soutuvene Harriet hankittiin v.2005
Kotiseuturahaston Säätiön tuella ja
Harry Blässarin idean pohjalta. Vene
on ollut siitä lähtien joka kesä saarelaisten vapaasti lainattavissa.

Kulosaaren kellotapuli alhaalta nähtynä.
KUVA: INGE ENGSTRÖM
Jos omalla harrastus- tai vaikka kotiryhmälläsi on halu myydä itse valmistamiaan tuotteita, on tässä tilaisuus siihen.
Kerro
myyntipöytä-suunnitelmastasi
viimeistään 20.4. kulosaarelaiset@
gmail.com. Järjestäjät ilmoittavat
myyjistä ja myytävistä 21.-23.4. ainakin
FB Kulosaari-Brändö -ryhmässä.
Tapulin pohjakerroksessa on esillä
Kulosaaren Kirkkovakan saaren seurakuntatoiminnan 100-vuotisjuhlan merkeissä valmistuttama roll-up näyttely.
Tervetuloa tutustumaan näyttelyyn ja
Tapulin alakertaan. Ylemmäs ei ole menoa, sillä portaiden turvallisuus ei ole
taattu.

OIKAISUJA
Päivämäärän muutos

Lukutuvan teemailta Wivi Lönnistä on
viikkoa ilmoitettua myöhemmin eli 12.5.
torstaina. Syynä on se, että Yhteiskoululla on 5.5. Wanhojen tanssit, jolloin myös
Lukutuvan tilat ovat koulun käytössä.

Iltapäiväpiknik Tapulin juu
Ei tuntematon suunnittelija
rella sunnuntaina 24.4. klo 15 vaan arkkitehti Otto Flodin
Ulkoillaan yhdessä Tapulin kalliolla,
ihaillaan kaunista maisemaa kohti Suomenlinnaa, nautitaan omia eväitä tai
ostetaan ala-asteen luokkatoimikuntien
valmistamia herkkuja. Tutustutaan toisiin kulosaarelaisiin.
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KULOSAARI – BRÄNDÖ huvilakiinteisöt
ja niiden omistajat: sivulla 223 suunn.
tuntematon on väärin. Kuvan alla pitäisi
lukea Arkkit. Otto Flodin

Kulosaaren nimi

Kulosaaren nimi on vanhoissa kartoissa
BRÄNDÖ HOLM tai BRÄNDÖ HOLMEN
tai BRÄNDÖH.

BRÄNDÖ HOLMEN: Nils Werming: Belägenheten
af Helsingfors och Sveaborg 1808 (SUOMEN KARTAN HISTORIA, Jan Strang 2020, s. 125)

BRÄNDÖH. Ole I. J. Ingberg: Uudenmaan läänin
kartta 1893 (SUOMEN KARTAN HISTORIA, Jan
Strang 2020, etukannen sisäsivu)

KULOSAAREN UUTISIA
VALTAMEDIOISSA
PUTOILEVAT KATTOLEVYT
KORTTELITALOSSA
Ilta-Sanomat uutisoi 14.2., että osa Korttelitalon eli Kulosaaren ala-asteen koulun
sisäkattoa romahti juuri ennen talvilomaa.
Asiaa on käsitelty myös muissa lehdissä.
Katon korjaus näyttää vievän viikkoja.
Mahtaako vuonna 2013 käyttöön otetun koulun ”takuu” olla
vielä voimassa?
UUTTA TIETOA TUPAVUOREN
VÄESTÖNSUOJASTA
Helsingin uutisissa oli tyrmistyttävä uutinen 30.10.2021. Uutisessa kerrottiin, että
Helsingin väestönsuojat vanhenevat käsiin. ”Esimerkiksi Kulosaaren kalliosuojan jäähdytysjärjestelmä on epäkunnossa.
Suojapaikkojen määrä pitäisi rajata alkuperäistä pienemmäksi.”
24.2. lähtien sama epäkohta on noussut
esille muissakin medioissa.
UKRAINAN LÄHETYSTÖN SIJAINTI KULOSAARESSA MAINITTU
USEASTI
Ilta-Sanomissa oli Ukrainan suurlähettilään haastattelu jo 17.2.2022. Suurlähettiläs ennusti pahaenteisesti: ”Venäjän suurhyökkäys on mahdollinen – Olemme olleet
jatkuvan uhan alla vuodesta 2014.”
Kuvatekstissä mainitaan Kulosaari: Olga
Dibrova saapui vuosi sitten Helsinkiin
suurlähettilääksi. Ukrainan lippu liehuu
lähetystön pihalla Kulosaaressa.

KULOSAARELAISET TALVIUIMARIT SEKÄ TV:SSÄ ETTÄ HBL:SSÄ
MTV:n uutiset kertoi Suomen Ladun tekemästä talviuintikyselystä 15.12. ja elävöitti
uutista Brändö Dipp & Dopp -yhdistyksen
jäsenten uintikuvilla.
Hufvudstadsbladet julkaisi myös kuvan reippaista uimarinaisistamme jäiden
seassa 22.2. ihmetellen kaupungin suunnittelemien talviuintipaikkojen kustannuksia.”Helsingfors kan få fem nya vinterbadplatser – men får Brändöborna sin hett
eftertraktade vak?”
Kulosaarihan ei onnistunut saamaan
OmaStadi-hankkeessa esittämäänsä lähes
300 000 euroa maksavaa uimapaikkaa.
Nyt on Kulosaarelaiset ry tekemässä aloitteen talviuintipaikan saamiseksi Kulosaareen Nandelstadhin venesatamaan.

Nandelstadhin aukio mereltä nähtynä.

Uimapaikaksi ehdotetun laiturin portti.
KUVAT: PASI SANTAHOLMA

BRÄNDÖ HOLM: KUNINKAAN TIEKARTASTO
SUOMESTA 1790, toimittaneet Erkki-Sakari Harju
ja Jussi T. Lappalainen, s. 71

Myötätunnon osoituksia Ukrainan lähetystön
edessä. KUVA: KENNETH DANIELSEN

Ei Helsingissä vaan
Kulosaaressa

KULOSAARI-UUTISIA
KAUPUNGIN OMILLA
KANAVILLA
Kaupungin sisäisiä tiedotteita
käsitellään tämän lehden
sivuilla 22 ja 23.

Kuvassa Gunvor Granfeltin piirros presidentti K. J. Ståhlbergin
talosta, Armas Lindgrenin tie 10,
ja presidentin tyttären, Kulo
saaren yhteiskoulun ensimmäisen rehtorin tervehdys eläkkeelle siirtyvälle kirkkoherra Werner
Wirénille

HELSINGIN SANOMAT, viikon kirja
26.2.2022 Tässä paikassa kauan sitten:
Vastauksen kysymykseen Missä muiluttajat
pakottivat presidentti Ståhlbergin autoon?
pitäisi olla Kulosaaressa tai Kulosaaren huvilakaupungin maalaiskunnassa Turholmantiellä. Tämän päivän nimillä paikka on
Helsingin Kulosaaressa Vähäniityntiellä.
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NAAPURIMME Miapetra 			
Kumpula-Natri
TEKSTI JA KUVAT: NINA NYGÅRD

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd) esittelee itsensä uuskulosaarelaisena ja hämmästelee itsekin miten 3,5
vuotta saarella on mennyt nopeasti. Koronan aikana parlamentin toiminta on toiminut hybridimallilla, etäkokouksia ja -neuvotteluita on voinut hoitaa Suomesta käsin.
Kumpula-Natrin mielestä on hyvä käydä välillä myös paikan päällä hoitamassa asioita
ja tapaamassa ihmisiä.

Oliko poliitikko unelmaammattisi jo lapsena?

En muista koskaan haaveilleeni poliitikon ammatista. Olin aktiivinen oppilaskunnan toiminnassa, mutta se oli
enemmän asioihin tarttumista ja yhdessä tekemistä. Opiskelin insinööriksi ja
kauppatieteitä kotikaupungissani Vaasassa ja olin vaihto-opiskelijana Ranskassa sekä Isossa-Britanniassa. Mietin, miksi asioita pitää tehdä niin monen mutkan
kautta ja eikö asioita voisi tehdä Euroopassa yhtenäisemmin. Siitä mielenkiinto
syntyi. Puoliksi harrastin politiikkaa ja
menin mukaan kansalaisvaikuttamiseen.
Hain ensimmäisissä eurovaaleissa parlamenttiin vuonna 1996, en tullut sinne valituksi, mutta tulin valituksi Vaasan valtuustoon. Muutama vuosi myöhemmin
sain yllätyspuhelun pääministeri Paavo
Lipposelta, kun hän pyysi minua erityisavustajaksi. Seuraavalla kaudella olinkin
eduskuntavaaleissa ehdokkaana ja sitten
olin kansanedustajana lähes kolme kautta ennen mepiksi valintaa.

Mikä on ollut urasi
huippuhetki?

En tiedä voinko sanoa yhtä tiettyä asiaa.
Olen ollut Vaasassa valtuustossa, sekä 11
vuotta kansanedustajana, ja nyt toista
kautta Euroopan parlamentin jäsenenä.
Pääministerin avustajana olin avustamassa Suomen isoja linjauksia. En tiedä
onko se huippua kohti menemistä, kun
tekee kansainvälisempiä hommia. Ainakin mittakaava kasvaa, tällä hetkellä hoidan paljon transatlanttisia suhteita EU:n
ja Yhdysvaltojen välillä. Kun Euroopan
Unionissa saa jonkun vastuun, niin se
vastuu vaikuttaa 410 miljoonan ihmisen
asioihin. Nykytyössä on paljon näkymättömiä asioita, jotka eivät näy jokapäiväisessä arjessa. Ehkä konkreettisin on ollut
viime kaudella kun vastasin parlamentin

puolesta roaming-neuvotteluista. Enää
ei tule yllätyslaskua (ulkomailla) verkkovierailuista Euroopan sisällä. Edellisellä
kierroksella neuvottelutulosta ei saatu aikaiseksi, mutta nyt sain puskettua asian
maaliin. Minulla oli hyötyä insinöörikoulutuksesta ja siitä kun tunsin Suomen
telemarkkinat, jossa kilpailu on tehnyt
meistä maailmaaan eniten mobiilidataa
käyttäviä. Kollegat esittelevät minua vierailleen Madame Roamingiksi. Tämä on
ollut ainakin jotain konkreettista saavutusta.

Onko huonoja puolia?

Mikä on parasta työssäsi?

Mitä harrastat?

Parasta on se, että teen töitä ihmisten
asioilla ja asioille ja se kumpuaa demokratiasta. Varsinkin nyt, kun katselee maailmalla demokratian tilaa eri paikoissa,
niin on tosi arvokasta, että ihmiset ovat
antaneet minulle valtuutuksen tälle työlle. 14 suomalaista 705 parlamentaarikon
joukossa on aika pieni määrä. Olen viemässä monia asioita eteenpäin, ja meillä
on asioita, joita me eurooppalaiset haluamme eurooppalaisten puolesta. Suomi-edustajana kerron tietenkin terveiset
Suomesta, mutta siellä ei auta nurkkakuntalaisuus, vaan pitää enemmän ajatella mikä meitä yhdistää kuin hajottaa.
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Reissaan paljon. Ja parlamentin byrokratia on järkyttävää! Ei ole huonoja puolia,
mutta haastavaa, että pitää usein miettiä,
miten asiat vaikuttavat 27 erilaiseen lakijärjestelmään. On huolehdittava, että eurooppalaiset pärjäävät yhdessä ja sitten
samalla asioiden pitää sopia myös meille. On nähtävä iso kuva Euroopan kehityksestä. Agenda on todella laaja, pitää
pohtia mihin fokusoi ja priorisoi ja mihin
aika riittää. Joskus sitä tuntee riittämättömyyttä.

Jooga rauhoittaa ja pitää istumatyöläisen
selän kunnossa. Lenkkeilen koiran kanssa
ja ilman koiraa. Perustin Brysseliin kuusi vuotta sitten kirjakerhon suomalaisten
naisten verkoston kesken. Nykyään ”Suomi-siipi” onkin isompi, mutta siitä on tullut tosi rakas harrastus. Luemme erilaisia
kirjoja, tapaamme kirjailijoita ja omien
kokemusten kautta peilaamme kirjoja.
On hyvää vastapainoa, kun joka kuukausi
on pakko lukea joku kirja. Korona-ajan
saavutuksina on ollut yksi villapaita ja
päälläseisonta. Mökkeilemme Vaasassa
ja siellä on erilaisia projekteja, kasvimaa
vain pienenee.

Mikä on ihanne
asuinpaikka?

Kyllä se on Kulosaari. Olen liikuttunut
kun voin sanoa, että meille on viisi pysäkkiä rautatieasemalta. On hiekkatiet, jotka
kiertelee meren rannoilla, voi samaan aikaan olla luonnossa ja kuitenkin melkein
keskustassa.

Miten päädyitte
Kulosaareen asumaan?

Elämän kolme tärkeintä
asiaa?

Perhe, läheiset ja ura.
Työn ja perheen yhteensovittaminen
on ollut tärkeää, se että olen saanut lapset ja oman uran. En olisi pystynyt siihen,
että kansanedustajana lapset olisivat olleet Vaasassa ja minä Helsingissä, enkä

Asuimme edellisen kauden Brysselissä
koko perhe, ja meillä oli asunto Töölössä.
Halusimme rauhallisempaan paikkaan.
Olin asunut lapsena vuoden Herttoniemessä ja asuimme Herttoniemenrannassa ennen lapsia jonkun aikaa. Itä tuntui
paremmalta kuin länsi. Lapset olivat käyneet kansainvälistä koulua ja täällä on
hyvät koulut. Täältä on myös hyvät yhteydet lentokentälle. Yllättäen ei ollut mitään huonoja puolia, miksi emme muuttaisi Kulosaareen.

Mikä on Kulosaaressa
parasta?

Vertasimme Herttoniemenrannassa kivoja asuntoja, ja mietin haluanko kävellä
betonitalojen välissä vai luonnonrantoja
pitkin. Meren tärkeys tulee vaasalaisuudesta. Meren pitää tuntua, näkyä, tuoksua ja tuulla. Meri on minun elementtini,
vaikka talvella joskus huomaa asuvansa
saarella niin 90 % se tuntuu oikealta ja
hyvältä.

Mitä teet Kulosaaressa
muuta kuin asut?

Lenkkeilen koiran kanssa ja rantoja pitkin tulee 6,3 km kun menee Mustikkamaaan kaksi kertaa ympäri. Suppailen,
mutta saaren ympäri suppailu on vielä
tekemättä.

Mikä on Kulosaaren
merkityksellisin paikka?

Leposaari on ihanan maaginen. Aikaisemmin siellä oli aitoja, jotka estivät
rantojen pitkin kävelyn. Hypimme aitojen ylitse, niitä tuli lisää ja kiersimme
ne. Olimme (mieheni kanssa) aktiivisia ja
nyt uusi Helsingin seurakuntien hautuumaiden pääpuutarhuri poisti aidat. Uusi
pääpuutarhuri ymmärsi, että kyllä hautuumaan ja kulosaarelaisten täytyy saada
asua rinnakkain.

Mitä unelmia sinulla on?

Olen saanut tehdä unelmatyötä ja -matkustamista. Kohta kun lapset alkavat
miettiä, mihin he menisivät opiskelemaan, toivon, että he pääsevät omille
unelmapoluille. Nyt on hyvä olla, eikä ole
stressiä tulevasta.
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olisi pystynyt ilman lapsia lähtemään
Brysseliin.

Onko sinulla elämänohjetta
joka on jäänyt mieleen tai
jota noudatat?

Töissä minua kannattaa ajatus: ”Jos se
olisi helppoa, se olisi jo tehty”.

Ostarimme
TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA
VALOKUVAT: LAURA RISSANEN

Moni haluaa säilyttää tämän arkkitehtuurin Svinhufvudintiellä.

Kulosaarelaiset ry
hereillä talvella 2022

Kulosaarelaiset-lehden 2022-1 mielipidepalstalla kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Mari Holopainen kirjoitti kulttuuriperinnön suojelusta ja sen yhteydessä
Kulosaaren ostarin tilanteesta. Samoihin aikoihin ostarin tulevaisuus nousi esiin Facebookin keskusteluissa.
Kulosaarelaiset ry esitti 28.1.2022 Facebookin Kulosaari–Brändö-ryhmässä kulo
saarelaisille kysymyksen ja on saanut siihen
vastauksia.
Tämän kyselyn perusteella voi arvella
kulosaarelaisten toivovan, etteivät näkymät muuttuisi. Moni asia on muuttunut
siitä, kun ostari rakennettiin yli 60 vuotta
sitten. Ostarin kuoren alla on varmaankin
paljon muutosta vaativaa. Siitähän olemme
saaneet kuulla jo muutaman vuoden ajan,
että rakennus on valtavan saneerauksen
tarpeessa.
Kulosaarelaiset ry:n piirissä emme halunneet kyselyssä avata ostarin asioita millään
tavalla. Kun emme sanoneet mitään, emme
olleet kenenkään puolella emmekä ketään
vastaan. Kulosaarelaiset ry ei ole mitenkään
osallinen ostariasiassa, vaikka se voi tietenkin lausua mielipiteensä Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan esittämistä asemakaavamuutoksista.

Kulosaarelainen, mikä on sinun mielipiteesi ostarin tulevaisuudesta?
Valitse alla olevista vaihtoehdoista.
Tämä pikakysely antaa arvokasta tietoa asukkaiden mielipiteistä
Kulosaarelaiset ry:n hallitukselle.
Kiitos osallistumisesta!
A. Ostari säilytetään sellaisenaan, mutta kunnostettuna.
262 ääntä
B. Nykyinen ostari puretaan ja sen tilalle rakennetaan jonkin verran
liiketilaa ja kerrostaloasuntoja esim. 4 krs
45 ääntä
C. Ostarista säilytetään Svinhufvudintien puoleinen osa ja Alepan
puolelle rakennetaan asuinkerroksia esim. enintään 4 krs.
23 ääntä
toalueen asemakaavan muutoksen. (Muutosehdotuksen tavoitteena oli mahdollistaa
ostoskeskuksen purkaminen ja korvaaminen katutason liiketiloilla ja niiden päälle

sijoittuvilla 5–7 -kerroksisilla asuinkerrostaloilla.) Mutta Helsingin hallinto-oikeus
kumosi valtuuston hyväksymän asemakaavan päätöksellään 21.2.2019, ja lopulta kor-

Menneinä vuosina
tapahtunutta

Edellisen monta vuotta kestäneen prosessin aikana yhdistyksen rooli oli lähinnä jakaa suunnitelmista tietoa lehdessä. Vuonna 2014 alkanut suunnittelu näytti saavan
päätepisteen, kun 16.5.2018 Helsingin
kaupunginvaltuusto hyväksyi Kulosaaren
ostoskeskuksen tontin sekä katu- ja puis-

Tupavuori 6:n asukkaan näkymä ostoskeskuksen ja Relanderinaukion yli aina Suomenlinnaan asti.
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kein hallinto-oikeus ei myöntänyt Helsingin
hallinto-oikeuden päätökseen valituslupaa.
17.6.2020 on sen prosessin päätepiste. Valmisteltu asemakaavamuutos ei tullut voimaan.

Muutoksia taas ilmassa

Juuri nyt eli vielä nyt tontilla on voimassa
asemakaava vuodelta 1961. Siinä tontti on
merkitty kuulumaan liikerakennusten korttelialueeseen.
Ostoskeskusosakeyhtiö ja kaupunkiympäristölautakunta ovat aloittaneet uuden
kaavamuutoksen valmistelun. Edellisestä prosessista on otettu opiksi, kaupungin
järjestämässä verkkotilaisuudessa ”Uutta
Kaakkois-Helsinkiä” esiintynyt arkkitehti
Anu Kuutti käytti ostoskeskuksesta seuraavia ilmaisuja: ”korjattavuus, kaupallinen
kannattavuus, suhde
lähiympäristöön”,
”osittain uusin ajatuksin”, ”KHO kiinnitti
huomiota riittäviin kulttuuri- ja rakennus
historiallisiin selvityksiin, jotka nyt on tehty ja otetaan huomioon”. Hän avasi myös
vastikään alkanutta suunnittelua: ”alustavia
neuvotteluja käyty yhtiön konsultin kanssa”,
”yhtiö selvittää Svinhufvudintien puolen
korjattavuutta”, ”riittävästi tietoa oltava”.
Jotakin on siis tapahtumassa. Uutta on se,
että yhtiö (Kulosaaren ostoskeskus Oy) on
palkannut konsultin, jonka tehtävä on tehdä
selvityksiä korjaus- ja uudisrakentamismahdollisuuksista ja käydä neuvotteluja eri osapuolten kanssa. Kulosaarelaiset ry on jo tavannut konsultin ja tulee jatkossa olemaan
yhteydessä häneen. Tulemme kertomaan
kulosaarelaisten toiveista ja tarpeista ja lausumaan mielipiteemme ehdotuksista ennen
kuin ne menevät päättäjille. Tiedotamme
Kulosaarelaiset-lehdessä valmistelun vaiheista sen mukaan, mitä saamme tietää.

Tuoretta tutkimustietoa

Kulosaaren kaava-arkkitehti Henrik Ahola
on virkansa puolesta mukana valmisteluissa. Hänen tuoreita näkemyksiään Helsingin
ostoskeskuksista ja samalla myös Kulosaaren ostarista löytyy verkkojulkaisusta:
Helsingin ostoskeskukset tilannekatsaus 12/2021. Sakari Mentu ja Henrik Ahola. Kaupunkiympäristön aineistoja
2021:16
Alla oleva teksti on suora lainaus kyseisestä kirjasta. Sain linkin siihen Henrik
Aholalta.
Kulosaari sisäpihamalli. 1960luku. Erkki Karvinen 1959, otettu
käyttöön 1960.
Kulosaaren ostoskeskus on osa Olli Kivisen
koko Kulosaaren kerrostaloalueen kattavaa asemakaavaa vuodelta 1959. Sommitelmassa ostari on kiinteä osa Tupavuoren
avokallioalueen ympärille sommitellussa

Tämä piazza on hyvä kohtaamispaikka.
metsälähiön ihanteita kunnioittavassa kokonaisuudessa. Ostoskeskus valmistui vuonna 1960. Rakennus toteutettiin alkuperäistä
asemakaavaa suuremmalle alalle, ja tontille
laadittiin kaavamuutos vuonna 1961.
1) Arkkitehtuuri ja kulttuurihistoriallinen merkitys:
Ostarit: arkkitehtuuri on erittäin harkittua
ja viimeisteltyä, hyvin säilynyt, kiinteä osa
hyvin säilynyttä ympäristöään. Ostoskeskus on alkuperäinen osa metsäkaupunki–
periaatteiden mukaan rakennettua Kulosaaren kerrostaloaluetta. Tilallisesti ostari
on moderni, monipuolinen ja elegantti. Detaljointi on ajalle tyypillistä, mutta materiaaleiltaan ja viimeistelyltään vaatimatonta.
2) Asema kaupunkikuvassa ja kaupunginosan laajemmassa kokonaisuudessa:
Ostari on Kulosaaren maantieteellinen ja
toiminnallinen keskus. Ostarin lisäksi julkisia kohtaamispaikkoja Kulosaaressa on
lähinnä koulut ja urheilukentät. Kulosaaren
katutila on metsälähiölle tyypillistä avointa
tilaa, jossa on vuoroin metsää ja vuoroin
vapaasti seisovia rakennuksia. Ostarin sisäpiha tarjoaa tälle virkistävän poikkeaman. Sisäpiha on lähes intiimi katutila, jossa kulosaarelaiset tapaavat toisiaan.
3) Käyttökelpoisuus ja käyttöaste:
Sisäpihalle aukeavat liiketilat ovat hyvin
käyttökelpoisia ja käytössä (100%) Svinhufvudintien varren liiketilat ovat huonommin
käyttökelpoisia / käytössä (~50%)
4) Rakennusten teknistaloudelliset
edellytykset:
Rakennus on silmämääräisen arvion perusteella huonossa kunnossa. Kiinteistön
omistajan mukaan yhtälö, jossa koko ostari
peruskorjattaisiin nykyiseen käyttöönsä, on
taloudellisesti täysin mahdoton. KSLK päätti purkamisesta ja liiketilojen ja asuntojen
suunnittelusta tilalle, KSV esitti osittaista
purkamista. HAO kumosi kaavan. Arvio
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(asemakaavapalvelu ja kaupunginmuseo):
Arkkitehtonisesti, asemakaavallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Teknistaloudelliset edellytykset eivät edistä säilyttämistä.
Tulevat hankkeet
Ostoskeskuksen tontille laadittiin asemakaava vuonna 2017. Kaavaratkaisussa nykyinen ostari oli esitetty purettavaksi ja sen
tilalle esitettiin tiivis katutilaan rajautuva
asuinkortteli. Asemakaavasta valitettiin
eikä kaava tullut voimaan. Hallinto-oikeus
perusteli kantaansa siten, ettei käy selväksi,
onko uutta asemakaavaa laadittaessa ”riittävästi otettu huomioon rakennetun ympäristön vaaliminen ja se, ettei rakennettuun
ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja hävitetä.” Ostarin tontin asemakaavoitus on
käynnistetty uudelleen. Tarkoituksena on
laatia kaavaratkaisu, jossa uudisrakentaminen nivoutuu alkuperäiseen kaupunkirakenteeseen alueen ympäristöarvoja kunnioittavalla tavalla.

Kulosaarelaiset ry:n
näkemyksiä

Kulosaarelaiset-lehden numerossa 2020-4
oli artikkeli ”Kulosaaren ostoskeskuksen vaiheita”, jonka viimeinen kappale
tiivisti yhdistyksen näkemyksen siinä vaiheessa.
”Kulosaarelaiset ry ei ole ottanut varsinaisesti kantaa kumpaankaan suuntaan, mutta
on ollut huolissaan palvelujen säilymisestä ja
ollut aktiivinen liiketilojen säilymisen puolesta.”
Nyt yhdistys pitää tärkeänä myös avoimen
torimaisen ulkotilan säilymistä kohtaamispaikkana.
Mitä tulee lisärakentamiseen, yhdistys
on ilmaissut päättäjille jo moneen kertaan
vuosien mittaan huolensa julkisten palvelujen, etenkin ala-asteen ja päiväkotien toimitilojen, riittämättömyydestä. Kulosaaren
asukasmäärän lisääminen ajatuksella saada
ostoskeskukselle riittävästi asiakkaita johtaa
toisaalla suureen ongelmaan: miten ja missä
hoidetaan julkiset palvelut, joista kaupunki
on vastuussa.

Funkishuvila – erikoinen
arpajaisvoitto
TEKSTI JA VALOKUVAT: KIRSTI SANTAHOLMA

”Arkkitehti O. Flodinin ensimmäisen
palkinnon saaneen ehdotuksen mukaan
rakennettiin näyttelyhuvila Pohjoismaisten Rakennuspäivien järjestämään näyttelyyn Helsingissä 4-10 p:nä heinäkuuta
1932. Huvila rakennettiin The Insulite Co.
of Finland O.Y.:n tehtaalla ja käytettiin
mahdollisimman paljon yhtiön eri tuotteita. Kilpailun jälkeen arvottiin huvila ja
rakennutettiin uuden omistajansa toimesta Kulosaaren huvilakaupunkiin.” (Esitteen tekstiä)
Palkintohuvilan esittely kirjassa Kulosaari – Brändö: Huvilakiinteistöt ja niiden omistajat s. 223

Huvilakilpailu

The Insulite Company of Finland O.Y. julisti vuonna 1932 tyyppihuvilakilpailun,
jossa osallistujien piti suunnitella yhden
perheen talvihuvila.
Suomessa aloitettiin 1930-luvun alussa
insuliitin eli huokoisen puukuitulevyn valmistus. Ensimmäinen valmistaja oli juuri
vuonna 1930 perustettu Insulite Company.
Vuodesta 1946 Hallman Oy aloitti puukuitulevyjen valmistuksen omalla tuotemerkilään Halltex. Siksi kaikkia pehmeitä
puukuitulevyjä kutsutaankin nykyään rakennusalalla ´haltexeiksi`. Kilpailun tarkoituksena oli epäilemättä tehdä insuliitti
ja muutkin rakennuslevyt tunnetuiksi.
Tavoite toteutui hyvin, sillä kilpailuun tuli
jopa 81 ehdotusta.

”Talvella 1932 julisti The Insulite Company of Finland O.Y. kilpailun tyyppihuviloista. Kysymyksessä oli yhdenperheen
talvihuvila, jonka tuli käsittää keittiö,
palvelijanhuone ja tarpeellinen tila neljän
hengen perheelle. Lattiapinnan tuli olla
75-90 m2 lukuunottamata vilpoloita ja
muita avonaisia, rakennuksen ulkonevia
osia. Tarkoitus oli aikaansaada Suomen
oloihin sopivia tyyppirakennuksia, joissa
insuliittia käytettäisiin mahdollisimman
suuressa määrässä.” (Esitteen tekstiä)
Kilpailuaika päättyi 1 p:nä helmikuuta,
mihin mennessä oli tullut 81 ehdotusta.
Palkintojen jaosta päätettiin yksimielisesti. Ensimmäisen palkinnon 3.000 Smk. sai
arkkitehti Flodinin nimimerkki ”NONO”.
Ehdotuksia oli tullut myöhemmin hyvin
tunnetuiksi tulleilta arkkitehdeilta. Palkittujen tai lunastettujen töiden tekijöitä
olivat esimerkiksi Aino ja Alvar Aalto, Jarl
Eklund, Hilding Ekelund ja Matti Finell.
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Arvonta ja sen voittaja

Huvilan arvonta tapahtui näyttelyn pääsylippujen numeron perusteella. Voittajaksi
osoittautui arkkitehti Helena Stenij. Rakennuspaikan Kulosaaressa (Kulosaarentie 28) Helena ja puolisonsa Einar Stenij
sekä Helenan sisar Helmi lunastivat Helenan isän, vuonna 1929 kuolleen professori Armas Lindgrenin perikunnalta.
Helenan nimi on kirjoitettuna Kulosaaren
historiaan isänsä työn jatkajana Kellotapulin rakentamisen yhteydessä, silloin vielä
Helena Ruohtulana.
Kulosaarentie 28:n huvilakiinteistö on
esiteltynä Matti Räsäsen toimittamassa
kirjassa Kulosaari – Brändö: Huvilakiinteistöt ja niiden omistajat sivulla 223. Einar Stenij’n huvilasta ottaman kuvan alla
oleva teksti 1932 Suunn. tuntematon täytyy
korjata, ja tuleekin tässä korjatuksi muotoon 1932 Arkkit. Otto Flodin. Sen sijaan
teksti Palkintohuvila arpajaisista, rakennus paloi vuonna 1979 on korrekti, valitettavasti myös tekstin jälkiosa, varsinkin kun
palossa menetti henkensä Helena Stenij.

Funkistyylistä

Kilpailun säännöissä ei mainittu mitään
ehdotusten tyylistä. 1900-luvun alkuvuosien jugendin ja kansallisromantiikan jälkeen oli arkkitehtuurissa vallalla
yksinkertaisuuteen pyrkivä jälki-jugend
ja 1920-luvulla pohjoismaisesti värittynyt klassismi. Pelkistyspyrkimys johti
1930-luvulle tultaessa funktionalismiin,
joka oli sitten vallitseva tyyli varsinkin arkkitehtuurissa toiseen maailmansotaan asti.
Ennen 1930-lukua rakennetut kulosaarelaishuvilat olivat ja muutamat ovat vieläkin jugendin, jälkijugendin tai klassismin
edustajia. Flodinin suunnittelema huvila
oli funkistyylinen kuten myös monet muut
insuliittikilpailun työt.

Kilpailun tarkoitus oli aikaansaada
Suomen oloihin sopivia tyyppirakennuksia. Flodinin piirustuksen mukaisia taloja
nousi muuallekin kuin Kulosaareen. Jollaksessa ja Olarissa oli vielä viime vuosikymmenellä kaksi arkkitehti Otto Flodinin
suunnittelemaa insuliittihuvilaa, joiden
tilalle on nyt rakennettu uutta. Internetistä
löytyy pitkähkö funkista käsittelevä aineisto osoitteesta https://kansanfunkis.fi.
Meidän palkintohuvilaamme käsitellään
siellä arkkitehtifunkiksen alla.

Muutama Sana Arkkitehti
Otto Flodinista (08.09.1903 –
06.11.1969)

Otto Fritiof Flodin syntyi Sortavalassa
varatuomari Karl Aleksander Flodinin
perheeseen. Hän kirjoitti ylioppilaaksi

merkiksi insuliittihuvilakilpailussa, josta voitti ensimmäisen palkinnon vuonna
1932. Verrattuna Flodinin kaavoittamisen
parissa tekemään uraan, hänen rakennussuunnitelmansa jäivät kuitenkin toissijaisiksi. Hänen kättensä jälki näkyy yhä
Helsingin Lastenlinnassa ja Tampereen
rautatieasemassa, joita hän oli suunnittelemassa toisten arkkitehtien kanssa.

Huviloita vanhassa asussa

1930-luvun loppuvuosina Kulosaarentielle
nousi kolme arkkitehti Ole Gripenbergin
suunnittelemaa huvilaa kenraali Heinrichsin omistukseen. Niihin on tehty vuosien
varrella paljon muutoksia. Tässä Gunvor
Granfeltin piirros Kulosaarentie 16:n rakennuksesta. 1
1

3
Arkkitehti Arne Helander suunnitteli
vuonna 1929, klassismin ja funktionalismin murrosvaiheessa, perheelleen huvilan
osoitteeseen Kulosaarentie 26. Taloon on
tehty myöhempien omistajien aikana vuodesta 1975 lähtien niin paljon muutoksia,
ettei sitä voi enää pitää samana. Nykyään
kiinteistön omistaa Kiinan Kansantasavallan Suurlähetystö. 3

Piirustus: Arkkitehti Otto Flodinin ”NONO”
Sortavalan lyseosta vuonna 1921 ja muutti
Helsinkiin opiskelemaan arkkitehtuuria.
Flodin valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1927 ja oli jo
tuolloin hankkinut hyvää käytännön työkokemusta maineikkaiden arkkitehtitoimistojen palkollisena.
Mielenkiintoista on se, että moni Kulosaareen myöhemmin taloja suunnitellut arkkitehti oli ollut nuorena töissä tai
harjoittelemassa jonkin Kulosaaren perustaja-arkkitehdin toimistossa. Näin on
Flodinkin työskennellyt vuonna 1927 opettajansa Armas Lindgrenin toimistossa,
niinkin luotettavana avustajana, että sai
osallistua avustajana Turun tuomiokirkon
restauroinnin suunnitteluun. Kulosaarelainen Harald Andersin oli yksi Flodinin
vaikutusvaltaisista opettajista.
Flodin ehti urallaan toimia useissa eri
tehtävissä: Puolustusministeriön teknisellä osastolla, arkkitehtina Rakennushallituksessa ja Puolustusministeriössä sekä
ylimääräisenä arkkitehtina Rakennushallituksessa. Vuosina 1937-1946 hän työskenteli Helsingin kaupungin kiinteistötoimiston asemakaavaosastolla erikoistuen
asemakaavoitukseen, josta muodostui yksi
hänen uransa merkittävimpiä alueita.
Flodin suunnitteli rakennuksia aktiivisimmin 1930-luvulla, jolloin häntä kiinnostivat muun muassa tyyppitalot. Kuten
ylempänä on kerrottu hän menestyi esi-

Tämä Sarajan perheelle vuonna 1938 rakennettu huvila on nykyään Serbian suurlähetystö. Vanha huvila on piilossa vuonna
1968 rakennetun julkisivun takana. Alkuperäisen huvilan arkkitehti ei ole tiedossa. 2
2

4
Gunvor Granfeltin piirros arpajaisvoittohuvilasta
vuodelta 1960. 4

Serbian suurlähetystö noin v. 2003.
KUVA: SIMO RISTA
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Arne Helanderin piirtämä talo n. vuonna 2003.
KUVA: SIMO RISTA

Funkishuviloita Kulosaaressa
22.2.2022
TEKSTI JA KUVAT: KIRSTI SANTAHOLMA

A

rkkitehti Kenneth Danielsen on
ystävällisesti tehnyt kävelykierroksen Kulosaaren ”vanhalla puolella” ja löytänyt kirjoittajan avuksi vielä
pystyssä olevia funkishuviloita. Moneen
niistä on tehty vuosikymmenten aikana
muutoksia, mutta perusmuoto on jäljellä. ”Yhden tai kahden perheen pientalot
olivat yleensä tasakattoisia (käytännössä
ns. valetasakattoisia), kaksikerroksisia ja
siten yleisilmeeltään noppamaisia. Julkisivut olivat edelliseen, klassistiseen tyylikauteen verrattuna yksinkertaisia ja selkeälinjaisia. Näitä rakennusmestari- tai
maalaisfunkikseksikin kutsuttuja taloja
rakennettiin noin vuosina 1936 – 1946.”
(Teksti Kristiina Mäntynen https://Kansanfunkis)

Kulosaarentie 5 vuodelta 1938,
arkkitehti Kaj Englund

Hopeasalmentie 13 vuodelta 1939,
arkkitehti Thure Hellström

Kärkikallionkuja 3 vuodelta 1939, Jenny ja Antti
Wihurin koti, arkkitehti Väinö Vähäkallio

Soutajankuja 5 vuodelta 1937, arkkitehti Jarl Jaatinen

Bomansonintie 3 vuodelta 1938,
arkkitehti Kyllikki Halme

Kulosaarentie 22 vuodelta 1940,
arkkitehti Matti Finell
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Wihurin tutkimuslaitos vuodelta 1938,
arkkitehti Arne Helander, purettu

Yhteisvastuukeräys 2022:

Apua korona-ajasta kärsineille
lapsille ja nuorille
TEKSTI: SARI OIKARINEN JA KIRSTI SANTAHOLMA
KUVAT: HERTTONIEMEN SEURAKUNNAN KOTISIVULTA JA JENNI KALLIO

V

uoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen
tuotolla tarjotaan tukea ja lisää turvallisia aikuisia nuorten arkeen. Lahjoita
mulle huominen! – Sinäkin voit auttaa.

Yhteisvastuukeräys auttaa tänä vuonna koronan seurauksista kärsiviä lapsia
ja nuoria Suomessa ja maailmalla. Keräys
alkaa sunnuntaina 6.2.2022 ja jatkuu aina
vuoden loppuun asti.
Yhteisvastuukeräyksellä 2022 autetaan
koronapandemian seurauksista kärsiviä
lapsia ja nuoria Suomessa ja maailmalla.
Tuotosta 40 prosenttia jää lasten ja nuorten
hyväksi Suomessa tehtävään työhön seurakuntien sekä Lasten ja nuorten keskuksen
matalan kynnyksen toimintojen kautta. 60
prosentilla avustetaan Kirkon Ulkomaanavun työn kautta kehittyvien maiden katastrofialueiden asukkaita.
Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen
kampanjateema ”Lahjoita mulle huominen” nostaa esiin nuorten hädän ja toivottomuuden kokemuksen, jota pitkittynyt korona-aika on lisännyt.

40 % Suomeen, siitä puolet
omalle seurakunnalle.

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40
prosenttia lahjoitetaan Suomeen. Puolet
Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää
paikallisseurakunnille ahdingossa olevien
nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä
diakonia-avustuksiin.

Toinen puoli, yhteensä 20 %
Lasten ja nuorten keskukselle.

Toisen puoliskon vuoden 2022 Suomeen
kohdistettavasta keräystuotosta saa Lasten
ja nuorten keskus, jossa kehitetään matalan
kynnyksen jalkautuvia palveluja tukemaan
lasten ja nuorten hyvinvointia. Etsivän
nuorisotyön Saapas-toimintaa laajennetaan keräystuotolla uusille paikkakunnille
ja uutuutena myös kouluihin. Valtakunnallisesti toimivan NettiSaappaan vapaaehtoiset hakeutuvat nuorten luo sosiaalisessa
mediassa ja tarjoavat tarvittaessa keskusteluapua. Keräysvaroilla kehitetään myös
Moottoripaja- sekä Perheystävä-toimintaa.

60 % Kirkon Ulkomaanavun
kautta kansainväliseen apuun.

Loput eli 60 prosenttia keräystuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.
Rahaston tuella hätäaputyö voidaan katastrofitilanteissa käynnistää nopeasti. Tämänvuotisessa keräyksessä huomioidaan
erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työ Etelä-Sudanissa, jonne sisällissotaa paenneet
perheet ovat palaamassa pakolaisuudesta.

per seurakuntalainen, saavutettiin ja Yhteisvastuulle kerättiin 16 475 euroa. Suurehkot
yksittäiset lahjoitukset nostivat kokonaissummaa. Seurakuntamme käyttöön jäi tästä
summasta yli 3200 euroa diakonia-avustuksiin ikääntyneiden taloudellisen ahdingon
lievittämiseen.
”Kaikista tärkeintä on keräyksen diakoninen sanoma. Kristillisyyteen kuuluu heikoimmassa asemassa olevista huolehtiminen.
Yhdessä keräyksen kautta voimme nostaa
tietoisuutta nuorten henkisestä pahoinvoinnista. Tärkeää olisi saada alueen asukkaat ja
seurakuntalaiset verkostoitumaan ja tekemään yhdessä. Jokainen voi tehdä jotakin.
Tervetuloa kertomaan ja keskustelemaan
ideoista. Hyvän tekeminen yhdessä tekee hyvää itselle!”, kannustaa Sari Oikarinen.

Pienikin lahja on iso apu.
Kiitos tuestasi!

Kun käytät Herttoniemen seurakunnan viitenumeroa tai MobilePay-numeroa tai lahjoitat seurakunnan lahjoitussivun kautta, tuet myös alueesi
seurakunnan diakoniatyötä.
Tilinumerot:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28
Tilisiirron viitenumero 308100
MobilePay 27640
Lahjoitussivu:
yhteisvastuu.fi/herttoniemi
Kirkkopalvelujen keräyslupa Manner-Suomessa RA/2020/639, voimassa toistaiseksi.

Yhteisvastuu-toimintaa
Herttoniemen seurakunnassa

Herttoniemen seurakunnan yhteisvastuukeräystä organisoi nelihenkinen tiimi työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tämän
vuoden keräyspäällikkönä toimiva Sari
Oikarinen korostaa, että Yhteisvastuukeräys on lähimmäisenrakkauden kansanliike.
Viime vuonna asetettu keräystavoite , euro
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Laskiaissunnuntaina 27.2.2022 nautittiin
Kulosaaren kirkonmäellä Kirkkovakan lahjoittamaa hernekeittoa ja sen päälle herkuteltiin laskiaispullilla. Vapaaehtoiset maksut
ohjautuivat Yhteisvastuu-tilille.
Yhteisvastuu-tapahtumia on tulossa
pitkin vuotta.
• Pääsiäisen alla 7.4. on perheiden pääsiäisilta Kulosaaren kirkolla: klo 17-18 virpomisvitsapaja, klo 18 kirkkoseikkailu, jonka
jälkeen keittopäivällinen Yhteisvastuun
hyväksi 2 € /henkilö.
• Friskis ja Svettis-jumppa 25.5. klo 18-19
Kluuvin puistossa, maksu 5 € Yhteisvastuulle. Oma alusta tai viltti mukaan. Tervetuloa vauvasta vaariin! Säävaraus.
• Kuntonyrkkeilyä aloittelijoille 1.6. ja 8.6.
Kluuvin puistossa klo 18-19, maksu 5 €
Yhteisvastuulle. Vetäjänä alan taitaja ja
diakoni Hanna Videll. Säävaraus.
(Syksyn tapahtumista tulee tietoa myöhemmin.)

Hei 17–19 -vuotias nuori – oletko muuttamassa omillesi?
OTA ARKI HALTUUN!
Osallistu Marttojen kotitalouskurssille!
Itsenäistyminen ei ole itsestäänselvyys, mutta ei huolta – Martat ovat tukenasi! Marttojen kurssilla
opit tuntemaan elintarvikkeet ja laittamaan ruokaa, siivoamaan tehokkaasti ja pitämään vaatteet
kunnossa sekä hoitamaan oman rahataloutesi.
Kurssi järjestetään kolmena peräkkäisenä keskiviikkona huhtikuussa. Jokainen kurssikerta kestää
1,5 tuntia. Voit osallistua joko yhdelle, kahdelle tai kolmelle kerralle. Kurssi on osallistujille
ilmainen, ja järjestetään Kulosaaren Yhteiskoulun kotitalousluokassa.
Aika
ke 6.4. klo 16.30–18
ke 13.4. klo 16.30–18
ke 20.4. klo 16.30–18

Aihe
Mun ruuat
Mun koti
Mun rahat

TERVETULOA!
Kulosaaren Martat ry
Uudenmaan Martat ry

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti KSYK:n oppilaille, jotka ilmoittautuvat sille koulun kautta. Mikäli
tilaa riittää, voivat kurssille osallistua muutkin halukkaat. Jos kiinnostuit, kysy vapaita paikkoja
sähköpostitse elina.seppala@iki.fi.

SINUN KORTTELI.
SINUN VALIKOIMA.
AVOI N NA

24H

kulosaari
Kyösti Kallion tie 2, 00570 Helsinki
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KORKEASAAREN UUTISIA
Nuoret metsäpeurat
m uu t tiva t kan s a l l i s p u i s t o o n
TEKSTI JA KUVAT: MARI LEHMONEN

Tammikuun alussa kerroimme Helsinkiin omin jaloin harhailleesta mysteeripeurasta, joka päätyi
hoitoon Korkeasaaren Villieläinsairaalaan. Nyt tarinalle seuraa jatkoa!

Poro vai metsäpeura?

Arvuuttelu seis – tutkijat selvittivät vastauksen eläimen DNA:sta! Poroksi alun
perin kutsuttu ja myöhemmin metsäpeuraksi epäilty vasa varmistettiin Biotekniikan instituutissa metsäpeuraksi.
Tieto oli odotettu, mutta hämmentävä.
Lähimmät metsäpeurat asustavat Jyväskylän luoteispuolella. Sieltä vasa on taittanut
ainakin 300 kilometrin matkan yksikseen.
Peurat ovat vaeltajia, mutta onhan tämä
melkoinen matka puolivuotiaalle emästään eksyneelle! Parasta oli tietysti se,
että vasa pääsisi lähtemään MetsäpeuraIFE-hankkeen kautta takaisin luontoon!

tyään se varmasti tunnisti lajitovereiden
tuoksun. Läksiäislahjaksi se sai vielä loislääkityksen. Eläinlääkäri tarkisti verinäytteestä eläimen kunnon.

Lajitovereiden seuraan

Villieläinsairaalassa nuori metsäpeura
hypähteli ilosta aina kun tuttu hoitaja toi
ruokaa – peura arvosti turvallista seuraa.
Halusimme vasan pääsevän mahdollisimman pian lajitovereidensa pariin. Kaikista
parasta olisi, että se saataisiin siirrettyä
suoraan kansallispuistossa sijaitsevaan totutustarhaan.
Metsähallituksen koordinoiman MetsäpeuraLIFE-hankkeen tavoitteena on laajentaa metsäpeuran levinneisyysaluetta
Etelä-Pohjanmaalle ja Pirkanmaalle, lajin
entisille asuinseuduille. Tätä tarkoitusta
varten Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoihin on rakennettu totutustarhat, jonne on vuodesta 2017 alkaen siirretty eläintarhoissa syntyneitä metsäpeuroja
oppimaan metsän elämää. Kaveriksi on
tuotu muutama villi metsäpeura. Loppuvuodesta 2019 metsäpeuroja on vapautettu sieltä luontoon. Ensi kesänä lopuistakin
tarhojen peuroista tulee luonnonvaraisia.
Helmikuun puolivälissä Korkeasaaresta matkusti Lauhanvuoreen neljä nuorta metsäpeuraa. Eläinkuljetustraileriin
lastattiin kolme tarhassa viime keväänä
syntynyttä peuraa: Nuotti, Naava ja Nila.
Eläimet nukutetaan traileriin siirtoa varten, mutta ne matkustavat hereillä olkipeti
pehmusteenaan, jäkälää ja vettä eväänään.
Viimeisenä mukaan nostettiin Villieläinsairaalassa hoidettu metsäpeura. Herät-

Eläinlääkäri Sanna Sainmaa ja vasa Villieläinsairaalassa.

Kansallispuiston kutsu

Matka sujui nelikolta mukavasti. Perille
Etelä-Pohjanmaalle peurakuljetus saapui
illalla hämärän jo laskeutuessa. Tarhassa
syntyneet peurat suhtautuivat uuteen näkymään enemmän tai vähemmän ihmetellen, toisin kuin seikkailijapeura: se tunnisti
metsän turvapaikakseen ja pinkoi sinne arkailematta.
Lauhanvuoren totutustarhassa on 31
hehtaaria mäntykangasta, kuusikkoa ja
lammen ympärystä peurojen elellä. Tarhassa asuu nyt nuoren nelikon lisäksi neljä aikuista vaadinta ja niiden vasoja parin
vuoden ajalta, yhteensä 12 eläintä. Peuroja
ruokitaan ja seurataan säännöllisesti. Ensi
kesänä niiden reviiri laajenee, kun tarhan
portit avataan. Neljällä Korkeasaaren tulokkaalla on korvissaan GPS-lähettimet,
joiden avulla voimme seurata niiden liikkeitä vapautuksen jälkeenkin. Toivottavasti Helsinkiin asti ne eivät enää päädy!

Vasan matka kansallispuistoon alkaa mönkijäkuljetuksella Korkeasaareen, jossa eläinkuljetustraileri
jo odottaa.

Eläintarhassa syntyneet peurat arvostivat tuliaisiksi tarjottuja herkkuja. (KUVA: ANNIKA SORJONEN)
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Totutustarhalla on valvontakamerat, jotka ottavat kuvia liiketunnistimen avulla ja
näistä otoksista voidaan seurata peurojen
hyvinvointia. Hyvin näyttää ”julkkispeura”
jaksavan Helsingin seikkailunsa jälkeen.

Julkisia ja yksityisiä palveluja
apua tarvitseville
TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA

Tämä teksti on syntynyt erään lukijan ehdotuksesta. Kulosaaressa asuu paljon ikääntyviä, jopa
ikääntyneitä ihmisiä, joista monella voi olla tarve saada apua. Yhteiskunnalla on monenlaista palvelua, mutta kaikki eivät kuulu julkisen avun saajiin. Toisaalta myös julkisen avun löytäminen voi
olla vaikeaa. Näiden yhteystietojen löytäminen oli ainakin minulle, joka en ole vielä avun tarpeessa,
varsin haastavaa. Olen pyrkinyt antamaan yhteystietona puhelinnumeroita, jotta tietoa ja apua saisi
ilman internetin käyttöä. Vaikka tiedot on haettu seniorien tueksi, voivat niitä muutkin käyttää.

Kaupungin palvelut senioreille löytyvät internetistä. Ne, jotka eivät käytä nettiä, voivat soittaa annettuihin numeroihin.
seniori.info@hel.fi
https://www.hel.fi/seniorit/fi/apua/
Puh. 09 310 44556

Apua arkeen ja tukea kotiin!

Kaipaatko tekemistä arkeesi? Haluaisitko
löytää mielekkään harrastuspaikan tai saada juttuseuraa? Huolettaako muisti?
Seniori-infosta saa monipuolisesti tietoa
ja ohjausta suomeksi ja ruotsiksi Helsingin
kaupungin, yritysten ja järjestöjen palveluista. Jos puhelinnumero 09 310 44556
ma-pe klo 9-15 on varattu, soittajalle soitetaan takaisin viimeistään seuraavana arkipäivänä. Soitto maksaa tavallisen puhelun
hinnan. Palvelun tehtävä on ohjata asiakkaat kunkin omaa toimintakykyä tukevan
toiminnan, tuen tai palvelun piiriin.
Voit kysyä neuvoa myös sähköpostilla seniori.info@hel.fi. Henkilökohtaisiin
asioihin liittyvät kysymykset tulee aina
esittää vain puhelimitse.
Voit olla yhteydessä Seniori-infoon, jos
sinua huolestuttaa muisti tai tarvitset apua
arkeen, kuten asumiseen, asiointiin tai
liikkumiseen. Pohditaan yhdessä, millaisesta tuesta sinulle olisi hyötyä.
Kaupungin kotihoidon ja tukipalvelujen
piiriin hakeudutaan Seniori-infon kautta.
Seniori-info on tarkoitettu helsinkiläisille ikääntyneille ja heidän asioitaan hoitaville läheisille.

Helsingin kaupungin
puhelinpalvelut

Kiireellisissä tilanteissa apua voi saada
myös puhelimitse.

Terveysneuvonta
Terveysneuvonta päivystää ympäri vuorokauden numerossa: 09 310 10023
Terveysneuvonnasta saa tietoa Helsingin terveyspalveluista ja sairauksien hoito-ohjeita ympäri vuorokauden tavallisen
puhelun hinnalla. Lisäksi numerossa neuvotaan kiireettömissä terveyteen tai terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä.
Seniori-info
Seniori-info antaa palveluneuvontaa ma–
pe klo 9–15 09 310 44556
Seniori-info tarjoaa tietoa Helsingin
kaupungin, järjestöjen ja yritysten tapahtumista, harrastuksista ja palveluista.
Neuvonnasta voit soittaa vaikka vinkkejä
aktiiviseen arkeen.
Kysymyksiin vastataan myös sähköpostilla: seniori.info@hel.fi
Helsingin sosiaalipäivystys
Sosiaalipäivystys päivystää vuorokauden
ympäri numerossa 0206 96006
Sosiaalipäivystys auttaa sosiaalihuollon
kriisitilanteissa pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin. Sosiaalipäivystyksen tehtäviin kuuluvat tilanteet, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä.
Helsingin kriisipäivystys
Kriisipäivystys päivystää ympäri vuorokauden numerossa 09 3104 4222
Kriisipäivystys antaa akuuttia kriisiapua
äkillisissä kriisitilanteissa kuten esimerkiksi läheisen äkillinen kuolema, väkivaltatilanteet, vakava vammautuminen/
sairastuminen, tulipalo. Akuutti kriisiapu
on lyhytkestoista auttamista; asiakastapaamisia noin 1-5 kertaa, puhelimessa
annettavaa kriisiapua ja jatkohoitotarpeen
arviointia ja sen järjestämistä. Kriisityöntekijät antavat myös neuvontaa ja ohjausta
äkillisissä kriisitilanteissa.
Sosiaali- ja potilasasiamiehet
Neuvonta ma, ke ja to klo 9–11.30, ti klo
12–14.30 numerossa 09 3104 3355
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Myrkytystietokeskus 09 471 977
Myrkytystietokeskus vastaa puhelimessa
ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin.
Helsinki-info 09 310 111 11
Helsinki-infon puhelinpalvelusta saa opastusta ja neuvontaa Helsingin kaupungista
ja sen palveluista useilla eri kielillä.
KIIREELLISISSÄ
HÄTÄTILANTEISSA 112
Hätänumeroon soitetaan vain kiireellisissä
hätätilanteissa, jolloin paikalle tarvitaan
auttavia viranomaisia (poliisi, ensihoito,
pelastus, sosiaali).
Herttoniemen seurakunta
Diakoniatyöntekijät
Puhelinajanvaraus maanantaisin klo
13-14 ja torstaisin klo 10-11 numerosta 09
2340 3344.
Diakonissa Heli Mattila 041 511 5464
heli.mattila@evl.fi
Kulosaaren alueen oma pappi Jenni Kallio 050 380 3455
jenni.h.kallio@evl.fi

Yksityiset kotipalvelun
tukipalvelutuottajat

https://www.hel.fi/seniorit/fi/apua/
kotihoito/kotihoidon-yhteystiedot/
Kaupungin internet-sivuilla on myös yksityisten tarjoamia maksullisia palveluja
tai ainakin yhteystietoja. Oheisesta osoitteesta löytyy 11 sivun mittainen tulostettava lista palveluntuottajista pdf-muodossa.
Sen julkaiseminen on mahdotonta lehden
palstoilla, mutta Kulosaarelaiset ry voi toimittaa paperille tulostetun listan pyynnöstä (soitto 040 512 8209).
https://www.hel.fi/static/sote/
yksityiset/kotipalvelun-tukipalvelutuottajat.pdf
Sosiaalihuoltoasetuksen 9 §: n 2 kohdan
mukaan kotipalvelun tukipalveluja ovat
mm. ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, sii-

vous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista
kanssakäymistä edistävät ja niihin rinnastettavat palvelut.
Kunta hyväksyy kotipalvelun tukipalvelujen tuottajat kunnan ylläpitämään tukipalvelutuottajarekisteriin. Kulosaarelaiset
ry:llä tai -lehdellä ei ole mitään kokemuksia
eikä suosituksia rekisterin tuottajista eikä
myöskään alla mainituista ”yrittäjistä”.

https://www.ikainstituutti.fi/
Puhelinvaihde: 09 6122 160
Innostaa ja rakentaa ratkaisuja hyvään
vanhuuteen
Liikunta & ulkoilu; Mielen hyvinvointi;
Osallisuus; Asuinympäristö; Koulutukset;
Materiaalit & verkkokauppa

palvelua 24/7.

https://kotifysio.fi/
Puh. 040 152 6501
Kotifysion missio: Mahdollisimman
moni voi hyötyä fysioterapiasta.
Kotikäyntien ansiosta niin kotona asuvat
kuin eri palveluasumisen muotojen asukkaat
saavat yleistä toimintakykyä ylläpitävää, ja
hoidettavuutta helpottavaa fysioterapiaa.

Kiireetöntä kotihoitoa. Suurella sydämellä.
https://www.suomenseniorihoiva.fi/
Puh. 010 324 9000
Luotettavaa ja turvallista asiointiapua,
seuranpitoa ja hoivapalvelua! Luotettavaa

Esteettömät kulut kulosaaressa
– onko niitä?

Kirkkoon pääsee sakastin kautta, suntio auttaa
tarvittaessa.
Seurakuntasaliin on esteetön kulku, mutta siellä ei ole wc:tä pyörätuolia käyttävälle.
Ostarin ylätasolle on luiska. Alepan ulko-ovi
aukeaa automaattisesti, sisäoven avaamiseen
tarvitaan apuväkeä.
Korttelitalon hissillä pääsee kadulta sekä alas
ruokasaliin että ylös luokkiin.

Porrasavustaminen ja
porraskiipijä
Jotenkin julkinen:

Jos käytätte pyörätuolia, porrasavustuksen
käyttö on teille välttämätöntä, kun lähtö- tai
kohdeosoitteessa on portaita yli kolme. Teillä
tulee olla vammaisten sosiaalityön toimipisteen
antama päätös porrasavustamisesta ja/tai porraskiipijän käytöstä.
Teidän tulee tilata matka, jossa porrasavustusta tarvitaan, viimeistään kuljetusta edeltävänä päivänä. Tilauksessa tulee kertoa ainakin
arvio portaiden lukumäärästä. Sellainen, jolla
on oikeus invataksiin, voi kutsua kelataksin,
jolla on mukanaan porraskiipijä. Näin pääsee
kulkemaan hissittömässä talossa.

Yksityinen, maksullinen:
MAVO – MUKAUTUVA TAKSI
(tiedot mainoksesta)
https://www.mavo.fi/
E-mail: asiakaspalvelu@mavo.fi
Puh. 044 262 2696
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https://www.helppy.fi/
Puh. 010 299 8299
Se hoivapalvelu, joka on suunniteltu
omaiset huomioiden.
Kaikki palvelut yhdestä paikasta.
Sivulta www.helppy.fi löytyvät niin palvelut kuin niiden hinnat.

https://fi.gubbe.com/
Puh. 044 724 6007
Ystävyyttä yli ikäpolvien.
Gubbe on uudenlainen vanhuspalvelu,
joka pitää ikäihmisen aktiivisena, auttaa
arjen askareissa sekä samalla tuo turvaa
koko perhepiirille. Lisäksi luomme merkityksellistä työtä nuorille.

MIELIPIDEPALSTA
Ei ole tullut ehdotuksia sitten viime lehden, onneksi on saatu sentään yksi mielipidekirjoitus. Toivon, että lukijat tutustuvat siihen ja kertovat kantansa seuralle sen uutta sähköpostiosoitetta käyttäen (kulosaarelaiset@gmail.com).
KOONNUT: KIRSTI SANTAHOLMA

Kulosaaren ostoskeskus maaliskuussa 2022
Svinhufvudintieltä päin nähtynä.. Taustalla lisäkerroksen rakennuttanut Tupavuori 6.

Kulosaaren ostarin
ja sen ympäristön
täydennysrakentaminen

Hallinto-oikeuden päätöksen ostarin säilyttämisestä nyt jäätyä lopulliseksi, kannattaisi ryhtyä vakavasti pohtimaan mitä
ostarin parantamiseksi kenties voitaisiin
tehdä, sekä millaista kohtuullista uudis- ja
täydennysrakentamista Kulosaari kestäisi
- ja ehkä kaipaisikin.
Itse ostari lienee sopivan kokoinen nyt
ja vastaisuudessakin. Sen maltilliseksi
ajanmukaistamiseksi olisi kuitenkin pohdittava ostarin tuulisten ulkotilojen varustamista lasikatoilla, jolloin niistä saataisiin
ainakin puolilämpimiä lisätiloja ostarin
liikkeille. Samalla voitaisiin myös ostarin
maantasokerroksen kaikki vajaakäyttöiset tilat vähitellen muokata oikeiksi liiketiloiksi, todellisen kysynnän mukaisesti.
Mahdollisen lisätilantarpeen mukaan olisi
mahdollista kenties hieman kaventaa ostarin melko laajaa keskusaukiotakin.
Kaikkein tärkein ja tehokkain saaren
lisärakentamismahdollisuus
avautuisi
kuitenkin Itäväylän ja metron tunneloinnilla koko Kulosaaren pituudelta. Se
toimenpide poistaisi kaikki saaremme
läpiajoliikenteen melu- ja saastehaitat.
Kalliotunneli metrolle ja autoille pitäisi
rakentaa siten, että se alittaisi nykyisen
ostarin. Silloin metroasemakin voitaisiin
uudistettuna toteuttaa perusratkaisultaan
samantapaiseksi kuin nykyinen Tapiolan
metroasema, siis kokonaan kallion sisään
rakennettuna ja varustettuna kalliotunneleihin sijoittuvilla metron käyttäjien
pysäköintiluolilla. Niitä voitaisiin ehkä
saman tien rakentaa joitakin myös Kulosaaren itäpuolisten kaupunginosienkin tarpeisiin. Kallion louhinta olisi saaremme

kallioperän puolesta täysin mahdollista
ja lisäetuna louhija saisi suuren määrän
pääkaupungin rakentajien kipeästi kaipaamaa kiviainetta betonin valmistukseen
sekä muihinkin kiviainetta vaativiin julkisiin työkohteisiin.
Kulosaaren kannalta suurin vaikutus
syntyisi kuitenkin Itäväylän ja metroradan tunneloinnin vapauttamalle valtavalle
maa-alueelle rakentamisesta. Siitä on jo
olemassa erinomainen, kulosaarelaisen
arkkitehti Risto Huttusen esisuunnitelma,
jonka lähtökohtana on ’moderni puutarhakaupunki’. Käytännössä se tarkoittaisi
nykyaikaistettuja versioita Kulosaaressa
sijaitsevan Ribbinginhovin omana aikanaan, 1900-luvun alussa, vallankumouksellisesta rakennustavasta, nimittäin
rivi- ja kerrostalojen monimuotoisia yhdistelmiä. Sellaisia ei oikeastaan ole sen
koommin missään muualla Suomessa
toteutettu, pientä munkkiniemeläistä
katkelmaa lukuun ottamatta. Näin toimimalla saavutettaisiin, asumisympäristön
viihtyisyydestä mitenkään tinkimättä, niin
hyvä rakentamisen aluetehokkuus, että
sen toteuttamiseen löytyisi epäilemättä
niin suuria kuin pieniäkin rakentajia. Se
sopisi Kulosaarelle mainiosti myös siinä
suhteessa, että tällainen kohde voisi olla
tiennäyttäjänä muulle Helsingillekin.
Pieni, mutta ostarin liikkeiden kannattavuuden kannalta kuitenkin aika merkittävä nykyisen kerrostaloalueen hienovarainen tiivistämiskeino olisi toteuttaa
siellä kaikissa taloissa maantasokerroksen
autotallien sekä ullakkokerroksien varastojen muuttaminen pienasunnoiksi. Siitä
on jo joitakin hyviä esimerkkejä Kulosaaressa toteutettuinakin.
Eikä aivan vähäinen ole saaremme os-
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tarin kohdalla sekin seikka, että sen suunnitteli aikoinaan arkkitehti Erkki Karvinen, itsestään melua pitämätön, mutta
taitava arkkitehti. Hänen kädenjälkensä
näkyi aikoinaan melko monessa 1960-luvun ostarissa. Kulosaaren ostari on Karvisen suunnitelmista ainoa koskemattomana säilynyt.
Jos nykyisen ostarin lähelle, sen asiakaspohjaa vahvistamaan, rakennettaisiin
joitakin uusia varttuneen väen palvelutaloja, voitaisiin niiden yhteyteen kenties
saada myös joskus puheena ollut, mutta
saarelta vielä puuttuva pienoisuimahallikin.
Heikki Kukkonen

Asukaspysäköintikirjoitus
on kirvoittanut 10
kulosaarelaista kertomaan
kantansa.

Vastaan (9 vastausta)
• Vastustan asukaspysäköintiä, sillä siihen ei ole tarvetta. (5 vastausta)
• Kulosaaressa ei ole parkkipaikkapulaa. Ehkä Kissojen yönä lyhytaikaisesti,
ja rajatulla alueella muualla saaressa.
Asukaspysäköinnillä ei siten korjattaisi ongelmaa, vaan luotaisiin sellainen.
Sen myötä asukkaiden elämisen laatua
heikennettäisiin ja vaikeutettaisiin. En
kannata.
• Oli lehdessä pyyntö lausua näkemyksiä
asukaspysäköinnin tarpeesta. En kannata järjestelmän ulottamista Kulosaareen. Ongelma on lähinnä vain metroaseman läheisyydessä.
• Luin artikkelin kulosaari lehdestä asukaspysäköinnistä ja mielipiteeni on sel-

vä. Ei maksullista pysäköintiä Kulosaareen kiitos!
• Kantakaupungissa aikanaan myös asuneena en pidä Kulosaaren pysäköintiongelmaa kovinkaan merkittävänä.
Toisin kuin kantakaupungissa, myös
kerrostalojen pihoilla on asukkaille paikkoja sekä (rajallisesti) talleja, jotka eivät
toki ihan kaikille riitä, mutta merkittävälle osalle kuitenkin. Kadun varsillekin
löytyy paikkoja melko hyvin suurimman
pysäköintirasituksen alueille esim. metroaseman lähellä erityisesti kun Kulosaaren
puistotie on vain toiselta puoleltaan rakennettu, jos taloja olisi molemmin puolin, olisi tilanne toinen.
Eli mitä ongelmaa ollaan oikeasti
ratkomassa? Jos ongelmaa ei ole, on
kyse taas vain autoilun lisäverotuksesta ja tarkoitushakuisesta vaikeuttamisesta, mitä vaikeuttamista on
vaikea ymmärtää ajankohtana, jolloin ollaan tekemässä vahvaa siirtymää kohti päästötöntä tai vähäpäästöistä autoilua. (Viimeinen mielipide
muokattu paljon pidemmästä)
Puolesta (1 vastaus)
Asukaspysäköinnin laajentaminen saarelle parantaisi tilannetta merkittävästi.
Saaren ulkopuolella asuva eivät enää voisi
käyttää katujamme romuvarastoina. Saari siistiytyisi nopeassa tahdissa. Tämä on
kaikkien alueen asukkaiden etu, omistivat
he autoja tai eivät.
Neljän tunnin ilmainen pysäköinti myös
mahdollistaa vierailut saarella varsin hyvin ja metroparkki taas toimii omillaan.
Asukaspysäköinnin hintakaan ei ole ongelma saatikka tasa-arvokysymys, pikemminkin päinvastoin. Kaikki saaressa asuvat maksavat kiinteistöveron muodossa
sen teiden ylläpidosta. Vapaamatkustavat
ulkosaarelaiset pysäköijät eivät sen sijaan
maksa mitään. Ja kun kerran saarella
asuvat maksavat omistamistaan tai vuokraamistaan autopaikoista niin mikseivät
myös katuja käyttävät voisi pysäköinnistään maksaa?
Summa summarum, kulosaarelaisilla veronmaksajilla on oikeus saada vapaamatkustajat pois katujen
varsilta, meillä on lupa viihtyä kävelyillä ja meillä on velvollisuus pitää
huolta ympäristöstämme.
Uusinta Kulosaarelaiset-lehdestä 20216: ”Toukokuussa 2021 lehdessä esiteltiin
Tupavuoren yrittäjiä. Tarkoitus oli kertoa
elokuussa Kulosaaren väestönsuojelusta.
Pelastuslaitokselta tiedustellessani sain
vastaukseksi, että ”katastrofin” sattuessa
pitää kuunnella ja noudattaa viranomaisten ohjeita. Hätätilaan tulee varautua pi-

Väestönsuojelun tilasta on pakko puhua ja Kulosaari –
Brändö -ryhmässä puhutaankin
tämällä varalla patteriradiota ja kotona
Marttojen ehdottamaa kotivaraa, 72 tunnin ruokavarastoa. Tivaamallakaan en saanut vastausta kysymykseen, mihin kulosaarelaisen on mentävä, jos tulee hälytys.”
Nähtävästi kesällä oli vielä kesken se
väestönsuojelun päivittäminen, josta
olemme saaneet lukea. Ehkä asiasta vastaavalla henkilöllä oli myös tieto siitä, ettei Kulosaaren väestönsuoja ole läheskään
siinä kunnossa, missä sen pitäisi olla.
Entisenä erittäin vastuullisena opettajana tiedän, että turvallisuus on kaikessa
toiminnassa prioriteetti. Kaikkien korjaustöiden ja väliaikaistenkin toimien aikana pitää ensimmäiseksi huolehtia siitä,

ettei kukaan joudu vaaraan. Nyt meitä
kulosaarelaisia on täällä vaaroille alttiina
monta tuhatta.
Tietääkö kukaan, että oma taloyhtiö olisi ostanut noin 60 vuotta sitten väestönsuojatiloja Tupavuoren uumenista? Miten
muut tai kenties kaikki kerrostalot ovat varautuneet suojaamaan asukkaansa? Onko
pientalojen asukkaiden tyydyttävä menemään kellariin, jos hälytys tulee? Muuten
tänään, kuukauden ensimmäisenä maanantaina, ei ainakaan Kulosaarentien 21
kohdalla pystynyt ulkonakaan kuulemaan
sireenin ääntä.
Kirsti Santaholma (ikioma mielipide)

Tupavuoren väestönsuojan ovi Svinhufvudintie
7 ja 9 välissä. KUVA: INGE ENGSTRÖM

KULOSAARELAISET RY – BRÄNDÖBORNA RF TIEDOTTAA

Aktiivinen kulosaarelainen, osallistu kirjoittamalla lehden mielipidepalstalle. Facebookin Kulosaari – Brändö on hyvä kanava, mutta lehdessä voit paremmin perustella
mielipiteitäsi.
Tule mukaan myös Kulosaarelaiset-lehden tammikuun numerossa esitettyjen ajatusten kehittämiseen. Kerro kiinnostuksesi hallitukselle kulosaarelaiset@gmail.com.
• Robottibussi Kulosaareen kuljettaisi asukkaita eri puolilta saarta metroasemalle,
ehkä ihan esteettömästi.
• Lähtisitkö keräämään kahvilatoiminnasta innostuneita ihmisiä perustamaan
yhdessä Kulosaaren lounaskahvilan?
• Kluuvinlahden ruoppaustyöryhmästä innostuneet voivat ilmoittautua
Eero Tuulokselle, eero.tuulos@gmail.com.
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Gunvor Granfeltin kuvia
LÄHETYSTÖVIERAILU & TEEMAILTA 25.4.
KULOSAARELAISET RY ON SAANUT KUTSUN PUOLAN
SUURLÄHETYSTÖÖN MAANANTAINA 25.4.2022 KLO 16.
Kulosaaressakin asunut VT Jukka
Soisalon-Soininen kertoo puolalaisen
toimittajavaimonsa Annan kanssa
kirjoittamastaan Mannerheim Puolan
vuodet -kirjasta ja sen tekemisen
vaiheista.

Anna ja Jukka Soisalon-Soininen (2020).
Mannerheim – Puolan vuodet. Readme.fi.
364 sivua. Kuvitettu.
Teos sisältää lukuisia ennen näkemättömiä dokumentteja
ja valokuvia Mannerheimin Puolan yhteyksistä. Se on
arvokas ja mielenkiintoinen lisä Mannerheimia
käsittelevässä kirjallisuudessa, jota on muutoin runsaasti.
Puola ja puolalaiset olivat lähellä Mannerheimin sydäntä,
mutta näistä onnellisista Puolan vuosista on aiemmin ollut
varsin vähän tietoa tarjolla. (Kooste eri arvioista)

Kutsu koskee yhdistyksen jäseniä ja osallistujamäärä on enintään 40 henkeä.
Ilmoittautuminen joko kulosaarelaiset@gmail.com tai kirsti 040 512 8209 viimeistään 17.4.
Vahvistus osallistumisesta sähköpostilla (tai puhelimella) 19.4.
Jos et vielä ole jäsen, mutta haluat osallistua, liity jäseneksi maksamalla jäsenmaksu.
(Ohjeet lehden sivulla 2.)

TERVETULOA WIVI LÖNNIN AUKION – WIVI LÖNNS PLATSIN AVAJAISIIN JA
NIMIJUHLAAN TORSTAINA 19.5. KLO 16 ALKAEN!
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf esitti Helsingin nimistötoimikunnalla kartassa näkyvän paikan
nimeämistä Wivi Lönnin puistikoksi toukokuussa 2021. Nimistötoimikunta suhtautui asiaan suopeasti,
mutta puistikoksi ei paikkaa voinut helposti nimetä, sillä se oli kaavassa merkitty katualueeksi.
Vastaehdotus oli Wivi Lönnin aukio. Nimeäminen tapahtui hyvin virallisesti, mistä päätöstekstikin kertoo.
Kulosaaren (42.) kaupunginosassa sijaitsevan katualueen osan nimeäminen
Päätös: Asemakaavapäällikkö päätti nimetä Kulosaaren (42.)
kaupunginosassa sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän
Kulosaarentien katualueen osan nimellä Wivi Lönnin aukio –
Wivi Lönns plats. (24.2.2022)
Päätöksen perustelujen ensimmäinen kappale: Kulosaaren
kaupunginosassa Kalliokaivonmäen ja Kulosaarentien
yhtymäkohdassa sijaitsee maamerkkimäinen katualueen osa
(katuaukio), jonka virallinen nimeäminen on katsottu
tarpeelliseksi sen paikallisen merkityksen ja jokapäiväisen käytön
takia. Alueella on voimassa asemakaava nro 8620 vuodelta 1985.

Nimeämiskartta
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KULOSAARELAISET RY TARJOAA

KULOSAARELAISET RY TARJOAA

TORSTAINA 7.4. KLO 18–19 LUKUTUVASSA

TORSTAINA 12.5. KLO 18–19 LUKUTUVASSA

AKI CEDERBERG kertoo kirjastaan PYHÄ EUROOPPA.

PIRKKO SOININEN

Aki Cederberg on entinen
kulosaarelainen, nykyisin
porvoolaistunut kirjailija.

VALOSTA RAKENTUVAT
HUONEET

Aki on tutkimustyönsä ja
matkojensa myötä
perehtynyt laajasti
henkisiin perinteisiin ja
pyhiin paikkoihin.

KIRJAN ESITTELY

Pirkko Soinisen teos Valosta rakentuvat huoneet kertoo arkkitehti Wivi Lönnin
(1872-1966) upeasta urasta, arkkitehdin luovasta työstä sekä Wivin
kamppailusta aikansa sukupuoliroolien ja läheistensä aiheuttamien paineiden
ristiaallokossa. Lönn asui Kulosaaressa 1910- ja 1920-lukujen taitteessa
useiden vuosien ajan.

”Pyhä yhdistää ihmisen jumalaiseen, iäiseen ja ylevään. Pyhät paikat ovat
hengen majakoita sieluttomassa ajassamme. Mutta vaikka pyhän
maailma olisi nykyaikana unohdettu, se on edelleen todellinen maailman
keskus, maailmanpuu ja maailmanvuori. Pyhä Eurooppa on kertomus
vaelluksesta tuota keskusta kohti.

KIRJASTA SANOTTUA

”Probleemianalyysille perustuvat ratkaisut olivat Lönnin tavoitteena tilaajien
etuja painottavassa ja luovan työn hurmaa tarjoavassa työssä. Samantyyppistä,
omaperäistä teokseen sulautumista on Soinisen tavassa sukeltaa henkilöidensä
maailmaan. Dramaattisista käännekohdista ja hiljaisista suvantopaikoista
kirjailija on valmistanut taideteoksen, joka väreilee ja kimmeltää elämän
ihmeellisyyttä.” (Esko Karppanen, Kaleva)

Teos etsii yhdistävää henkeä, joka kohottaisi eurooppalaisten katseen
jälleen kohti aurinkoa, taivasta ja tuntematonta. Se etsii ratkaisuja
Euroopan ristiriidoille, pyrkii sitomaan yhteen muinaisen menneisyyden ja
etäisimmän tulevaisuuden ja sytyttämään liekin hengen hehkuvaan
hiillokseen.”

KIRJAILIJASTA

Pirkko Soininen on turkulainen kirjailija, joka on kirjoittanut elämäkerralliset
romaanit Wivi Lönnistä ja Ellen Thesleffistä (Ellen, 2018). Hänen
esikoisteoksensa Murretut päivät voitti Runo-Kaarina-kilpailun vuonna 2013.
Sittemmin hän on kirjoittanut toisen runoteoksen ja taidemysteerisarjan
yhdessä Eppu Nuotion kanssa.

**
Pyhä Eurooppa, jota koristavat Akin vaimon Justine Cederbergin ottamat lukuisat
valokuvat, ilmestyi joulukuussa 2020 Basam Booksin kustantamana. Kirjan voi tilata ja
ostaa hyvin varustetuista kirjakaupoista, tai suoraan kustantajalta:
https://basambooks.fi/tuote/aki_cederberg/pyha_eurooppa/9789523791459

TERVETULOA!

TERVETULOA!

Lukutupa on auki tiistaisin ja torstaisin klo 16–19. Kulku alas Svinhufvudinkujaa
pitkin ja koulun nurkalta vasemmalle.

Lukutupa on auki tiistaisin ja torstaisin klo 16–19.
Kulku alas Svinhufvudinkujaa pitkin ja koulun nurkalta vasemmalle.

Entinen
Kulosaaren
apteekki

Hiljaisen viikon ja pääsiäisen
pyhät Kulosaaressa

Hitsaajankatu 13
p. 020 741 5260

To 14.4. klo 18 Kiirastorstain ehtoollishetki kirkossa.
Jenni Kallio, Marjaana Rantala, Marika Leino.
Pe 15.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
kirkossa. Minnamari Helaseppä, Kirsi Lemponen,
kirkkokuoro.
Pe 15.4. klo 15 Jeesuksen kuolinhetken hartaus
Leposaaren kappelissa. Sari Oikarinen, Marika Leino.

Meille on helppo tulla autolla edustalla runsaasti
ilmaisia pysäköintipaikkoja!
Lämpimästi tervetuloa!

Su 17.4. klo 10 Pääsiäismessu kirkossa.
Jenni Kallio, Sari Oikarinen, Kirsi Lemponen.
Ma 18.4. klo 10 Toisen pääsiäispäivän messu kirkossa.
Juha-Matti Tikkanen, Marjaana Rantala, Kirsi
Lemponen.

Aqualan L,
Plus tai Duo

Ma 18.4. klo 19 Pääsiäisajan lauluja -konsertti kirkossa.
Ukrainalainen kirkkolauluyhtye Kaanon. Yhtyeen
taiteellinen johtaja on Ievgen Valovenko.

200 g

7,90 €
norm. 10,78 €
Tarjous voimassa
30.4.22 asti
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Kulosaari-uutisia kaupungin
omilla kanavilla
TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA
KUVAT: KOPIOITA SELVITYKSESTÄ: Jokeri 0 -pikaraitiotie... Kaupunkiympäristön aineistoja 2021:19

K

ulosaari on ollut jo 100 vuotta esteenä tai mahdollistajana liikenteelle
Helsingistä itään. Vaikka kaupungin päättäjät eivät sen arvoa ymmärtäneet
vielä 1910-luvulla, Kulosaaren myymättömien alueiden helppo kauppa vuonna
1928 ennakoi taloudellista hyötyä saaren
läpi rakennettavan tien ansiosta. Kulo
saarelaiset ovat varmaankin purnanneet
lähes jokaista tiehanketta vastaan. Syynä
on etenkin se, että meidän ihana metsäinen saaremme joutuu pala palalta tien alle.
Sama koskee muutakin rakentamista.
Helsingin voimassa oleva yleiskaava on
vuodelta 2016, vaikka osa siitä hyväksyttiin
vasta pari vuotta myöhemmin oikeuskäsittelyn jälkeen. Kulosaaren osalta merkittävintä oli Itäväylän ympäristön merkintä
tiuhaan rakennetuksi keskusta-alueeksi.
Pikaraitiotie ei noussut silloin keskusteluun. Kaavan toteuttamisohjelmassa peilataan alueiden käytön ja kaupunkirakenteen
suunnittelua kaupungin eri tavoitteisiin ja
toimintaympäristön muutoksiin. Tällä tavalla toteutetaan yleiskaavan 2016 tavoitetta tehdä Helsingistä joukkoliikenteen
verkostokaupunki. Ohjelma on voimassa
valtuustokauden 2021–2025 ajan.

Kulosaareen taas ratikalla,
edellinen ratikkayhteys
vuosina 1910–1950

Jokeri 0 on se uusi raidelinja, jolle on löydettävä tilaa Kulosaaresta. Oheisessa karttakuvassa on kyse maankäytön kasvusta
ennustevuodelle 2040. Työpaikkojen määrän kasvu kohdistuu tuolloin erityisesti
Jokeri 0:n varrelle Kalasataman ja Meilahden välillä. Lisäksi työpaikkojen määrä
lisääntyy ennustevuoteen 2060 mennessä
myös Jokeri 0:n varrella Herttoniemen ja
Itäkeskuksen välillä,

ratikkasuunnitelmat perusteineen. Dokumentit ovat hyvin pitkiä, Jokeri 0 -pikaraitiotien koostekin 22-sivuinen.
Tässä kooste Koosteesta. Olen kirjannut siihen Kulosaarta koskevat kohdat.

Jokeri 0:n ajoitus
on aikaistunut.

Vuonna 2017 julkaistussa Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa Jokeri 0:n nähtiin
ajoittuvan suunnittelun toiseen vaiheeseen
vuosien 2030–2040 välillä. Vuonna 2021
tehdyssä Yleiskaavan toteuttamisohjelma
2021–2025, Jokeri 0:n suunnittelu ajoittuu ensimmäiseen vaiheeseen vuosien
2021–2035 välille
Kalasatamasta itään raitiotien suunnittelu on yleiskaavatasolla.

Ei tunnelia Kulosaareen, kai

Jokeri 0 -pikaraitiolinja Meilahdesta
Pasilaan, Kalasatamaan sekä Herttoniemeen parantaa poikittaisyhteyksiä suurten
liikennevirtojen alueella laajenevassa kan-

https://www.hel.fi/helsinki/fi/
kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Kymp_2022-02-08_Kylk_5_Pk
Mari Holopainen ja Satu Väkiparta ovat
ystävällisesti pitäneet meitä ajan tasalla
antaen linkkejä päätöksen teon vaiheisiin.
Yllä olevasta osoitteesta voi löytää pika-
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takaupungissa. Pikaraitiotie tuo myös lisää
liikennekapasiteettia kantakaupungin itäpuolelle nykyisen metron rinnalle. Pasilan
osuudelle on alustavasti tutkittu pintaradan lisäksi myös tunnelivaihtoehtoja.

RAVELI:ssa arvioitiin myös linjan rakentamisen toteutettavuutta. Jokeri 0:n
toteutettavuus pintavaihtoehdoissa on
pääosin kohtalainen. Haastavia osuuksia
ovat Pasila sekä Teollisuuskatu suurten
liikennemääriensä vuoksi. Vaikeimmat
osuudet ovat Kalasatama – Herttoniemi välillä sekä Otaniemen linjauksella Kuusisaaren ja Lehtisaaren alueet,
koska katualueilla ei ole tilaa pikaraitiokaistoille. Tunnelin rakentaminen on
pintaratoja työläämpää, mutta rakentamisen haastavuus selviää tarkemmassa
suunnittelussa.

Kulosaaren silta (ja merentäyttö)

Kulosaaren silta peruskorjataan lähitulevaisuudessa ja peruskorjauksen yhteydessä
huomioidaan mahdollisen
raideyhteyden
tarpeet.
Kulosaaren
edustalla on käynnissä
suunnitteluvaraus merentäytöistä. Hanke on
vasta hyvin alkutekijöissään ja toteutuminen epävarmaa.

Meilahti–Kalasatama
välillä raitiotie
tarpeellinen 2030-luvulla

Jokeri 0 parantaa merkittävästi
itä–länsi-suuntaisia yhteyksiä Pasilan
kautta ja tukee Pasilan liikennesolmun toimivuutta. Erityisesti välillä
Meilahti–Pasila–Kalasatama tarvitaan kysynnän näkökulmasta raitiotie 2030-luvulla. Jokeri 0 -raitiotie
voidaan toteuttaa joko pintavaihtoehtona tai Pasilassa maan alla kulkevana. (Seuraa pitkä kappale, jossa ei
mainita lainkaan Kalasatamasta itään
suuntautuvaa liikennettä.)

Runkolinja 500

Jo ennen raitiotien rakentamista tulee nykyisen runkolinja 500:n liikennöintiolosuhteita parantaa toimivuuden varmistamiseksi. Nykyisten runkolinjojen häntien
osalta linja-autoliikenne pystyy tarjoamaan kilpailukykyisen palvelutason myös
jatkossa.

Keskustelu kaava-arkkitehti Henrik Aholan ja
Kulosaarelaiset-lehden
välillä

Lehden kysymykset sähköpostiviestinä:
”Hei Henrik! Olen ollut jo muutaman vuoden kaupunginosayhdistyksemme lehden
Kulosaarelaiset - Brändöborna päätoimittaja ja olen myös yhdistyksen hallituksen
jäsen.
Näistä syistä käännyn sinun puoleesi ja
pyydän kertomaan kulosaarelaisille, mitä
tälle saarelle oikein ollaan suunnittelemassa.
Kaupunki on kutsunut asukkaita osallistumaan 2.3. nettitiedoitustilaisuuteen
”Uutta Kaakkois-Helsinkiä”, mutta ohjelman mukaan Kulosaarta ei edes mainita.
Meille on kuitenkin kantautunut tietoa
Kuorekarin (kammottavasta) suunnitelmasta, ostoskeskuksen uudesta kaavasta ja
nyt vielä viimeiseksi Jokeri 0:n rakentaminen Itäväylälle. Olemmekohan ymmärtäneet oikein?
Lautakunnan pöytäkirjan aineistoon
Yleiskaavan toteuttamisohjelman hyväksymiseksi liittyy kuvia, joiden mukaan

Itäväylän reunoille olisi tulossa paljon
asutusta, samoin Kulosaaren länsipäässä
on iso täplä. Mitä kaikki tarkoittaa? Tiedät
varmaankin myös sen, että Kulosaaressa ei
ole käytännössä mitään palveluja. Jos tulee lisää asukkaita, täytyy olla ainakin päiväkodeissa ja ala-asteen kouluissa paikkoja. Niitähän ei ole riittävästi edes nykyisille
asukkaille. Terveisin, Kirsti”
Henrik Ahola puhelimessa
Henrik Ahola vastasi minulle vielä samana päivänä. Tosin hän oli jo lähtenyt
toimistostaan kotia kohti, mutta puhui siinä kävellessään juuri niistä asioista, joista
olin kysynyt.
Kuorekari-suunnitelmasta hän kertoi, että hanke-ehdotus on heillä käsillä
mutta ei kiireisenä. Se vastaa ilmeisesti
Kulosaaren länsipään isoa täppää. Sain
sen käsityksen, että hanketta tullaan käsittelemään asiallisesti eli että siitä tehdään
osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Vielä sille ei ole tehty mitään.
Ostoskeskuksesta
keskustelimme
pitkään. Tässä lehdessä on Henrikin itse
valmistelemaa tekstiä tuoreesta ostoskeskusselvityksestä, jossa on kohteena myös
meidän ostarimme.
Kirjoitin tuossa kirjeessäni päiväkodin
ja ala-asteen koulun tilaongelmasta.
Kuinka ollakaan, 2.3. verkkotiedotustilaisuudessa saimme kuulla jotain ihan uutta.
Korttelitalon pihalle ei ollakaan rakentamassa päiväkodille lisärakennusta, jonka
pelättiin vievän lapsilta kaiken ulkoleikkitilan. Sen sijaan jo puretun ala-asteen kou-
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lun tilalla olevien parakkien paikalle onkin tulossa pysyvä rakennus.
Nähtävästi siihen jo kaavoitetut
neljä pistetaloa jäävät rakentamatta.
Korttelitalon käyttäjien huoli ja
monien allekirjoittama vetoomus
tilakysymyksen järkevästi ratkaisemiseksi näyttävät vaikuttaneen
päättäjien mieliin. Tästä on varmasti moni iloinen! Kunhan myös
rakennus täyttää toiveet!
Jokeri 0:n rakentamisen suunnittelu Kulosaaren kohdalle on ilmeisesti vielä alkutekijöissä.
Puhelu päättyi, mutta hyvin käyntiin
lähtenyt keskustelu jatkuu.

Uutta Kaakkois-Helsinkiä
-verkkotiedotustilaisuuden
antia

Uutta Kaakkois-Helsinkiä 2.3.2022 -tilaisuuteen voi osallistua verkossa varsinaisena päivänä, mutta tallennetta voi
seurata kesäkuun alkuun asti kaupunkiympäristön YouTube-kanavalta, jolta
löytyvät myös esityksen kuvat. Alla on kuvien tekstit.
Kulosaaren korttelitalon laajennus
Kulosaaren kasvatus- ja varhaiskasvatustilojen ja piha-alueiden riittävyys turvataan
korttelitalon alueen kaavamuutoksella.
Paviljonkirakennusten vuokrasopimusta
on tarkoitus jatkaa vuodesta 2024 vuoteen
2029.
Asemakaavan myötä väliaikaiset paviljonkirakennukset korvataan pysyvällä rakennuksella.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2022, tarkistettu ehdotus 2023.
Kulosaaren ostoskeskus
Kulosaaren ostarin tontin asemakaavan
valmistelu käynnistetään uudestaan 2022.
Ostariyhtiö selvittää nykyisten rakennusten korjattavuutta, kaupallista kannattavuutta, sekä suhdetta lähiympäristöön.
Selvitysten valmistuttua järjestetään erillinen asukastilaisuus ostoskeskusta koskien.
Kaavoituksen lähtökohtana on ostarin
osittainen säilyttäminen ja uusien asuntojen rakentaminen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
syksy 2022, tarkistettu ehdotus arv. 2023.
Kulosaaren tenniskeskus
Kulosaaren tennishallin väliaikainen
muovinen laajennusosa korvataan uudisrakennuksella, joka on tarkoitus toteuttaa
puurakenteisena.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2022, tarkistettu ehdotus 2023.
Lopuksi
Kaupunki kyllä tiedottaa, mutta tietoihin
on vaikea päästä käsiksi, niitä on niin paljon.

JULKINEN TIEDOTE.
JAETAAN KAIKKIIN 00570 -POSTINUMEROIHIN.
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KUTSU KULOSAARELAISET ry:n VUOSIKOKOUKSEEN –
INBJUDAN TILL BRÄNDÖBORNA rf’s ÅRSMÖTE
KULOSAARELAISET ry. VUOSIKOKOUS LUKUTUVASSA TORSTAINA 17.3.2022 KLO 17.30
Kulosaaren yhteiskoulun kirjasto, Svinhufvudinkuja 6
Tervetuloa!
BRÄNDÖBORNA rf. ÅRSMÖTET HÅLLS I LÄSESALEN TORSDAGEN DEN 17.3. 2022 KL. 17.30
KSYK’s (Kulosaaren yhteiskoulu) bibliotek, Svinhufvudsgränden 6
Välkomna!
VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 		
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja muut
hallituksen jäsenet
8. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
9. päätetään yhdistyksen kokouksien koollekutsumistavasta
10. käsitellään muut esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä
(30) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa vuosikokouksessa esittää.
ÅRSMÖTE
Föredragningslista
1. mötets öppnande
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare
3. konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförande
4. presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens berättelse
5. fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvariga
6. fastställande av verksamhetsberättelsen, budgeten samt medlemsavgifterna
7. val av styrelseordförande, som även kallas till föreningens ordförande, och övriga 			
styrelsemedlemmar
8. val av verksamhetsgranskare jämte suppleant
9. beslut om möteskallelseförfarande
10. övriga ärenden, som kommit till styrelsens kännedom minst trettio (30) dagar innan mötet, eller
		 ärenden som styrelsen vill framföra på årsmötet

KOKOUKSEN PÄÄTYTTYÄ N. KLO 18
YLEN TOIMITTAJA ANTTI KURONEN KERTOO TYÖSTÄÄN
VAARALLISILLA ALUEILLA.

