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Asiantunteva asuntokauppiaasi - 16 vuotta Lauttasaaressa
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- osakehuoneistot
- kiinteistöt
- tontit

Vuokraamme
- asuinhuoneistot
- liikehuoneistot
- toimistotilat

Arvioimme
- arviolausunnot
- arviokirjat

Lauttasaarentie �8-30, �. krs, 
Lauttasaaren ostoskeskus, 00�00 Helsinki

Puh. 68� 4050, fax 68� 40530 
lkv@erkkeri.fi  •  www.erkkeri.fi

[A] Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton jäsentoimisto
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P Ä Ä T O I M I T T A J A L T A

Viime vuonna luovuin sitkeästä käsityk-
sestäni, että juhannukselta alkaa lämmin 
kesä. Tänä vuonna kesä alkoi jo vapusta, 
kesti kaksi viikkoa ja unohti sitten miten 
lämpimästi kesäillään - heinäkuussa 
taisi olla yksi lämmin viikko. Majan 
lämmittämisestä ei voinut luopua, joskin 
loppukesällä riitti, että lämmitti vain joka 
toinen päivä. Vaikka keskilämpötilat jäi-
vät kaikkina kesäkuukausina keskimää-
räistä alemmiksi, sademäärät eivät täällä 
etelässä ja varsinkaan maja-alueellamme 
nousseet suuriksi. Usein näkikin, miten 
sadepilvet seilasivat Kehä I:n pohjoispuo-
lella. Aloitin kesälomani vasta myöhään 
(elokuun puolivälissä) ja sää oli koko 
kesän sangen sopiva työmatkakävelyihi-
ni. Tänä kesänä oli syytä elää hetkessä ja 
nauttia lämpimästä auringonpaisteesta, 
kun sitä oli tarjolla. 

Jokavuotinen jäsenlehtemme on myös 
hetkeen tarttumista. Siksi vuosijulkaisuun 
tallennetaan jäseniä varten maja-alueen 
tapahtumia ja tehdään samalla pieni-
muotoista historiankirjoitusta. Ties kuka 
tutkija tulevaisuudessa tutkii maja-alu-
eiden historiaa, samalla lailla kuin Kent-

Tartu hetkeen

NAUTINTO

Metsässä siili nautti eniten,kun lakastuneen ruohon karvaisenase vaappui pienenä
ja mustin jaloin,
puhisten itseksensä,hyvää löytäin.
Ritisten naurahteli neulaset,kahisi lehdet kieppuvat, kun tuulisupatti niille loruansa tyhmää,jotakin syötäväksi kelvotonta. 

                                Helvi Juvonen

TUNTEELLINEN SIILI
Oi, sanoi siili, 
olen tunteellinen siili,olen hyvä, kiltti, hellä.Ja kenelläpä, kellä

on vastaansanomista? Se vain on surullista, että piikkikuoren alla siilin hellyys piili.

Oi, sanoi siili, 
olen surullinen siili, niin yksinäinen jotta! Ja se on aivan totta: Se yksinänsä eli ja piikein piikitteli,  ja piikkikuoren alla sitten itkeskeli.

  Kirsi Kunnas

tämiehen Jouni on sukeltanut vuoteen 
�893 ja tuonut sitä tähän hetkeen. Lehden 
tarkoitus on myös tiedottaa. Kaikilla jä-
senillämme ei ole nettiä käytettävissään, 
eikä netti taida toimia pitkäaikaisena 
arkistointipaikkana.

Kesän hetkiin kuuluvat myös pouta-
päivän retket Hietalahden kirpputorille. 

Sieltä löysin tänä kesänä kirjan Tunteelli-
nen siili ja muita suomalaisia eläinrunoja 
(WSOY �994, koonnut Sanna Jaatinen). 
Runot seikkailevat tässä lehdessä ja 
palauttavat kenties lukijoita lapsuuden 
hetkiin. Hetkiä on myös tallennettu 
värisivuillemme jäsenten toimittamin 
valokuvin ja majanrakennustyömaiden 
aherruskuvin. 

Tartutaan hetkeen ja lueskellaan syys-
iltoina jäsenlehteä kannesta kanteen,

terveisin
Ulla Honkanen
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P U H E E N J O H T A J A N   P A L S T A

Hallitus esitti kevään vuosikokoukselle 
laskelmia tulevista vesihuoltokustannuk-
sista sekä majalaisten saunan ja huolto-
rakennusten rakentamisista. Kyseessä 
on yhdistyksen näkökulmasta pitkän 
tähtäyksen suunnitelma, jonka arvioitu 
kustannus on melkoinen, mutta jakaantuu 
usealle vuodelle. Kustannukset perus-
tuvat laskelmiin, jotka on saatu viime 
vuonna tehdystä kaupungin teettämästä 
vesihuollon tarvesuunnitelmasta ja ovat 
siis ns. listahintoja. On luonnollista, että 
ne eivät voi pitää sellaisenaan paikkaansa 
enää toteutusajankohtana, mutta hinnat 
antavat kuitenkin hyvän lähtökohdan 
säästämislaskelmille. Tässä vaiheessa 
hallitus ja vuosikokous ovat arvioineet, 
että �00 euron investointimaksu majaa 
kohden vuodessa riittää, lisättynä yhdis-
tyksen omalla varainhankinnalla.

Vuosikokouksessa oli poikkeuksellisen 
runsas osanotto. Kun lisämaksusta on ky-
symys, käytiin asiasta perustellusti vilkas 

Kauaskantoista

keskustelu. Ymmärtääkseni hallituksen 
perustelut investointitarpeista kuitenkin 
tyydyttivät kokouksessa olleita jäseniäm-
me, koska he yksimielisesti päättivät 
lisämaksun keräämisestä. Myöhemmin 
kesällä olen kuullut jonkun yksittäisen 
soraäänen ja onpa kuulunut, että joku 
ei katso aiheelliseksi maksaa sanottua 
investointikulua. Tällaisten epäasialli-
suuksien eliminoimiseksi hallitus tulee 
tekemään selväksi, että vuokrasopimuk-
sen kohdat vuosikokouksien päättämistä 
asioista koskevat kaikkia majanomistajia. 
Hallitus ottaa myös tarvittaessa käyttöön 
sopimuksen antamat keinot viivästys-
koron lisäksi, kuten sopimussakon ja 
vuokrasopimuksen irtisanomisen sekä 
äärimmäisenä keinona vakuutena olevan 
majan huutokauppaamisen ilman eri 
oikeudenkäyntiä maksamattomien mak-
sujen saamiseksi.     

Poliisimajalaiset ry ja Helsingin po-
liisilaitoksen kesäkotiyhdistys ry ovat 

jo vuosia sitten laatineet ns. yhteiselo-
sopimuksen, johon yhteyteen pyritään 
lisäämään myös saunarannan tulevat 
jätevesi- ja huoltorakennusinvestoinnit. 

Sopimukseen on myös aiheellista lisätä 
jätehuoltoasiat. Poliisimajalaiset käsitteli-
vät vuosikokouksessaan myös jäteasioita 
ja hallitus sai evästyksenä selvittää mm. 
biojätteen keräämisen. Kesäkotiyhdistys 
on jo aloittanut biojäteastian käytön ja ko-
keiluna myös poliisimajalaiset käyttävät 
samaa astiaa. Siten näemme, kuinka suuri 
tarve biojäteastioille on. Tällä hetkellä 
yksi astia tuntuu riittävän hyvin. Saam-
me myös kokemuksia poliisimajalaisten 
halusta lajitella biojätteensä. Myönteistä 
palautetta on tullut.

Uutena ideana kesäkotiyhdistyksen 
puheenjohtaja esitti, että myös poliisima-
jalaisten kaksi roskalaatikkoa sijoitettai-
siin kesäkotiyhdistyksen uuteen raken-
nettavaan roskalaatikkotilaan. Se tulisi 
olemaan niin tilava, että sinne mahtuisi 

PAWEST OY
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Luotettavaa julkaisu- ja kustannustoimintaa
Lauttasaaressa ja pääkaupunkiseudulla jo vuodesta 1992.

Erikoisalanamme erilaiset palveluhakemistot.
• Lauttasaaren ja Ruoholahden Palveluhakemisto vuodesta 1993 • Töölön palveluhakemis-

to vuodesta 2003 • Isännöitsijän Palveluhakemisto vuodesta 1992
• Lauttasaaren ja Ruoholahden Kauppapaikat-lehti vuodesta 1998

West Company Helsinki Oy • Gyldenintie 10 C, 00200 Helsinki, p. 670 698 fax 670 854
aineistot@palveluhakemistot.fi • www.palveluhakemistot.fi

VV-Autotalot
Huolto Lauttasaari

Vattuniemenkatu 27, 00200 Helsinki
Puh. 010 533 3220

Insinööritoimistot
Veikko Vahvaselkä Ky Viitamäki Oy

Kaupintie 8, 00440 Helsinki, Puh. 09-562 5544 
www.vahvaselka.fi

KARKKILA, www.moventas.com
Santasalonkatu 5, PL 27, 03601 Karkkila

Puh. 020 184 7100

Mastsystem Int’l Oy
Puh. 013-737 7111  Fax 013-737 7113

Teleskooppimastojen asiantuntija

Tasoteräs Oy
Teräspaneeli Oy

Sienikuja 10  Helsinki
Puh. 09-350 5740

50 VUOTTA SÄHKÖALAN ASIANTUNTEMUSTA
Sähköasennukset puh. 2705 8054
Myymälä puh. 2705 8051
Braun-huolto puh. 2705 8052
 fax 677 845

Lauttasaarentie 38, 00200 Helsinki
www.apuwatti.com
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tarpeen mukaan toinen biojäteastia sekä 
mahdolliset muut laatikot lajitelluille ke-
räysjätteille. Käsitykseni on, että ehdotus 
on kaikkien etujen mukaista ja suhtaudun 
asiaan myönteisesti.

Majojen korjaus- ja uudisrakenta-
minen on alkanut vauhdittua kuluvana 
vuonna. Rakennustapaohjeen voimaan-
tulon jälkeen kuusi majanomistajaa on 
purkanut vanhan majansa ja rakentanut 
tilalle uusien määräysten mukaisen A- 
tai B-mallin kesämajan. Tänä vuonna 
on legendaarisen ”Kalastaja-Virtasen” 
maja purettu ja tilalle on tullut uusi ko-
mea B-mallin maja väriltään punamulta. 
Tätä kirjoitettaessa on toinenkin maja jo 
purettu ja rakennustyö A-mallin majan 
pystyttämisessä on meneillään. Sen pi-
täisi valmistua syyskuussa. Lisäksi yksi 
maja on saanut kokonaan uuden 
kattolaudoituksen ja huopakatteen 
sekä uudet portaat ja toisen majan 
peltikatto on kahteen kertaan huol-
tomaalattu. Tänä vuonna kolmen 
kesämajan omistaja on vaihtunut 
ja viimeisimmän vaihdon myötä 
alkoi heti majan kunnostus. Maa-
laus on meneillään ja katon huolto 
suunnitelmissa.

Kun vielä lisään, että saamieni 
tietojen mukaan ensi huhtikuussa 
alkaa erään punaisen majan purku 
ja uuden A-mallisen majan raken-

taminen ja sen naapurissa vihreän majan 
purku ja uuden rakentaminen, niin voin 
hyvin toistaa sanomani: korjaus- ja uu-
disrakentaminen on vilkastunut ja majat 
tulevat kestämään ”isältä pojalle”.

Kauaskantoista on myös ”kolmansien 
majapolvien tuleminen” alueelle. Vappu-
aattona eli keskiviikkona 30.4. klo �9.05 
syntyi Tuukka Pekka ja perjantaina �5.7. 
klo 0�.00 Oskari Vilhelm. Myös yksi tyttö 
eli Sara Denise Madeleine on Länsiula-
panniemelle syntynyt sunnuntaina �.6. 
klo ��.0�. Lapsilykkyä!

Kuten huomaamme tulevaisuutta alu-
eella on suunniteltu.

Hyvää syksyä.
Tuomo Honkanen

Tuukka Pekka, s. 30.4.

Sara Denise Madeleine, s. 1.6.

Oskari Vilhelm, s. 25.7.

• Mökkikaasut
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www.metroauto.fi

Rakennustoimisto
T. Tasanko Oy

KERAVA
Puh. 09-242 3268

Kauneus- ja terveysklinikka
Darina

Lauttasaarentie 18, 00200 Helsinki
Puh. 050-592 2572

Asemakatu 26-28, 70100 Kuopio
Avoinna ma-pe 9.00-17.00, la 9.00-13.00

Konemyynti 0207 631 030    Fax 0207 631 039
www.hspitkanen.fi

Kuussillantie 23, 01230 VANTAA
Puh. 09-870 800  Fax 09-876 5028

www.vta-tekniikka.fi

Janome, Jyki, Husqvarna, Eva, Royal, Singer ym.
• OMPELUKONEET • SAUMURIT
Huoltomyynti -opastus T. Salonen
PS. myös kotiinkuljetus, puh. 0400-850 252

OK-VARASTOMYYNTI
Tallbergin puistotie 8  Lauttasaari

Ark. 10-17.30
☎ 09-682 1848

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Viipurinkatu 1 A, 00510 Helsinki

Puh. 0400-504 720

Cafe Mutteri
Lauttasaarentie 2, 00200 Helsinki

Puh. 045-633 5418

Kantakaupungin
Isännöinti Oy

Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki
Puh. 09-668 9340

Helsingin Akvaariokeskus Ky
Itämerenkatu 26, 00180 Helsinki

Puh. 09-586 5861

ARABIA
Hämeentie 111, 00550 Helsinki, puh. 09-720 6370

Avoinna ark. 7-21, la 7-18, su 12-21 • www.supermarket.fi/arabia

Bremerin Kukka
- Sidontatyöt  - Leikko- ja ruukkukukat
- kanervat, callunat ja upeat syyskukat

Ketokivenkaari 26, 00710 Hki
Malmin hautausmaa; Viikin portti

Puh. 09-4114 0707, Avoinna joka päivä 9-19
eija.bremer@bremerinkukka.com   www.bremerinkukka.com
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Kaupunginvaltuusto päätti kesäkuussa, 
että kaupunki kehittää jatkossa yleisten 
alueiden tilaaja- ja tuottajatoimintoja 
kahdessa eri talossa. 

Rakennusvirastoon jää tilaajaosaa-
minen, kun taas väkimäärältään suuret 
tuotantoyksiköt, HKR-Ympäristötuotan-
to ja HKR-Tekniikka, siirretään uuteen 
perustettavaan rakentamispalveluun, joka 
aloittaa toimintansa �009 alussa.

Rakennusvirasto hoitaa jatkossakin 
yleisten alueiden rakentamisen ja ylläpidon 
tilaajatehtävät sekä muun muassa kesäma-
ja-alueiden vuokraukseen liittyvät asiat.

Uusia mökkialueita selvitetään
Kaupunginjohtaja on asettanut työryh-
män kartoittamaan siirtolapuutarha- ja 
kesämajakäyttöön soveltuvia alueita Hel-
singissä ja kaupungin muissa kunnissa 

Rakennusvirasto muutoksessa

omistamilla mailla sekä tekemään ehdo-
tuksen ko. käyttöön varattavista alueista, 
niille soveltuvista toteuttamismalleista 
sekä toteutusaikatauluista. 

Työryhmässä ovat edustettuina kau-
pungin hallintokeskus, kaupunkisuun-
nitteluvirasto, kiinteistövirasto, liikun-
tavirasto, rakennusvalvontavirasto ja 
rakennusvirasto. Työryhmän tulee saada 
työnsä valmiiksi 3�.�.�009 mennessä.

Kesämajat ja siirtolapuutarhat ovat 
perinteistä helsinkiläistä vapaa-ajan-
toimintaa, jonka suosio on vahvassa 
nousussa. Kestävän kehityksen ja ilmas-
tonmuutoksen kannalta on järkevää, että 
kaupunkilaiset voivat viettää vapaa-ai-
kaansa lähellä kotiaan.

Tämän vuoksi olisi hyödyllistä, että 
kaupunki voisi osoittaa uusia alueita ke-
sämaja- ja siirtolapuutarhakäyttöön. 

K A T U -  J A  P U I S T O - O S A S T O N  K U U L U M I S I A

Katu- ja puisto-osastolla �6.8.�008 

Pekka Henttonen
toimistopäällikkö

Palvelutoimisto

Onnella on osoite.

Valitse sinulle sopiva talotyyppi ja tule asumaan 
riskittömään asumisoikeusasuntoon, Asokotiin. 

Oma sijoituksesi on vain 15 % asunnon hinnasta, 
lisäksi maksat kuukausittaisen käyttövastikkeen. 

Viihtyisässä Asokodissa saat pysyvän asumisoikeuden 
ja voit panostaa elämään, ei vain asumiseen!

www.asokodit.fi

Onnella on osoite.

Keskusta.fi
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Viihtyisä lounas- ja
ohjelmaravintola
Lauttasaaressa!

Viihtyisä lounas- ja
ohjelmaravintola
Lauttasaaressa!

www.pianissimo.fi
Vattuniemenkatu 23

00210 Helsinki • Puh. 621 1480

- Ravintola
- Kokkikoulu
- Catering
- Take away
- Yksityistilaisuudet
- Tialussaunat/kokoustilat

- Ravintola
- Kokkikoulu
- Catering
- Take away
- Yksityistilaisuudet
- Tialussaunat/kokoustilat
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Kulunut vuosi on Lauttasaaren Kesä-
kodilla ollut jälleen yhtä hulinaa. Tilai-
suuksia on riittänyt lähes joka päivälle 
ja korjauksia on tehty entiseen malliin. 
Vuodenvaihteessa Kesäkodin päätalon 
keittiön ja putkiremontin yhteydessä 
kesäkotiyhdistyksen hallitus päätti, että 
yhdistys alkaa lajitella jätteitään. Tämä 
osoittautuikin haastavaksi, sillä tilojen 
vuokraajat eivät ainakaan toistaiseksi, 
yleensä kovassa kiireessä, ole viitsineet 
tai ehtineet kovin kummoisesti jätteitään 
lajitella. Sekajäteroskikset pursuavat yli 
kun vieressä olevat energiajäteroskis, 
biojäteastiasta puhumattakaan, ammottaa 
tyhjyyttä. Tiedotukseen on panostettu, 
mutta viesti ei tunnu menevän oikein 
jakeluun.

Kesäkotiyhdistys esitti Poliisimaja-
laisille tarjouksen, että heidän jäsenensä 
voivat käyttää veloituksetta kesäkotiyh-
distyksen bioroskista. Poliisimajalaiset 
ottivat heti heitetyn pallon vastaan ja 
alkoivat innolla käyttää uutta bioros-
kista – hieno juttu. Tästä innostuneina 
puheenjohtajat alkoivat viedä eteenpäin 
ajatusta, että tulevaisuudessa voitaisiin 
yhdistää molempien yhdistysten roska-
astiat yhteiseen roskakatokseen ja lisätä 
kierrätysmahdollisuuksia entisestään 
sekä säästää hiukan kustannuksissa. Näin 
yhdistysten tuleekin mielestäni toimia, 
yhteistyössä yhteiseksi hyväksi - katso-
taan miten asian käy. 

Alue on saanut olla kuluneen vuo-
den ajan rauhassa ilkivallan tekijöiltä 

Terveiset Kesäkodilta!
ja varkailta, mikä on erittäin hyvä asia. 
Tämänkaltaiset ikävät tapahtumat luovat 
paikallisille ”asukkaille” levottomuutta ja 
kysymyksiä. Kesäkodilla on ollut hiukan 
enemmän tilaisuuksia kuin aikaisempina 
kohtalaisen kiireellisinä vuosina ja tämä 
on johtanut siihen, että alueella on vali-
tettavasti myös enemmän autoliikennettä. 
Pääasia kuitenkin olisi, että nopeudet 
pysyvät alhaisina, sillä auton ja henkilön 
törmäyksessä nopeuden kasvaessa kah-
destakymmenestä viiteenkymmeneen 
kilometriin tunnissa todennäköisyys 
jalankulkijan kuolemaan nousee viidestä 
prosentista aina 40 prosenttiin asti. Tämä 
kertoo sen tosiasian, että oikea tilanneno-
peus on kaiken A ja O loukkaantumisia 
ja kuolemia ennaltaehkäistäessä. Mo-
nenlaista hidastetta on mietitty, mutta 
kaikissa ratkaisuissa on omat ongelman-
sa: jos ne eivät aiheuta meteliä, niin ne 
vaikeuttavat lumenluontia tai estävät 
loka-auton paikallepääsemisen. Aika 
näyttää mihin ratkaisuun päädytään. 
Onneksi toistaiseksi ei ole sattunut onnet-
tomuuksia, mutta sen varjolla ei kannata 
kovin paljon kehua.

Poliisimajalaisten toiminta näyttää 
edelleen aktiiviselta, kuten se on jo vuosia 
ollut. Tapahtumia riittää pitkin kesää ja 
niihin osallistutaan innokkaasti. Tämä 
on erittäin mukava huomata ja se osoittaa 
yhdistyksen tarpeellisuuden kesämajatoi-
minnan ylläpitäjänä. Näin kesän lopussa 
haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat 
edesauttaneet Länsiulapanniemen alueen 

kehittämistä omalla henkilökohtaisella 
panoksellaan sekä myös niitä, jotka ovat 
alueella vierailleet ja viihtyneet, sillä 
näin alue pysyy elävänä ja osana hyvin 
toimivaa kaupunkikuvaa. On tärkeää, että 
Helsingissä on näin kaunis ja luonnon-
läheinen alue, missä voimme rauhassa 
nauttia vapaa-ajastamme. 

Toivotan tämän lehden lukijoille mu-
kavia hetkiä Länsiulapanniemellä.

Dennis Pasterstein
Helsingin poliisilaitoksen 

kesäkotiyhdistys ry
hallituksen puheenjohtaja 
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Grillijuhlat 24.8.2008
Kesän grillijuhlat vietettiin Pekingin olympiakisojen päättä-
jäisten kanssa lähes samaan aikaan. Taisivat F�-kisatkin osua 
samaan sunnuntaipäivään. Laskujeni mukaan edellisen kerran 
olimme kesäkodilla viisi vuotta sitten sateisen sään vuoksi. 

Tänä vuonna maukkaat grillipihvit ja herkulliset salaatit 
valitsivat olympiaurheilun sijaan 45 majalaista. On ilo tehdä 
vapaaehtoistyötä kun ruoka maistuu ja kävijät kehuvat. Kiitok-
set kaikille syöjille ja vapaaehtoisille taas tästä vuodesta. Ensi 
vuonna uudestaan.

Kari Vuorinen

Tapahtumia 2007-2008

Pikkujoulut
Poliisimajalaisten pikkujouluja vietettiin 
Poliisien majalla sunnuntaina �5.��.�007. 
Orvokki Husso apulaisineen oli loihtinut 
majalaisille herkullisen jouluaterian. Tert-
tu Paija leikitti ja laulatti niin lapsia kuin 
aikuisiakin ja nukketeatterikin esiintyi. 
Joulupukki toi mukavia lahjoja kaikille 
kilteille majalaisille.

Ulkoilupäivä
Helsingin poliisilaitoksen 
kesäkotiyhdistys ry:n, 
YT-henkilöstötoimikun-
nan ja Poliisimajalaiset 
ry:n yhteisesti järjestä-
mä ulkoilupäivä pidettiin 
sunnuntaina 9.3.�008. 
Tarjolla oli ulkoilua, her-
nekeittoa ja saunomista. 
Keittiössä talkootöissä 
olivat Sirpa Hommuk ja 
Tuomo Honkanen sekä 
Maria Tanjunen ja Terttu 
Paija.

Juhannus
Juhannusta vietettiin perjantaina �0.6.�008 yhdessä polii-
silaitoksen henkilökunnan kanssa perinteisin menoin: liput 
nostettiin salkoon klo �8. Tikkaa ja palloa heitettiin klo 
�9-��, joskin tunnin rankka sadekuuro aiheutti pakollisen 
tauon tiukkaan kilpailuun. Tuulen suunta oli vähän hankala, 
mutta kokko saatiin myös kunnialla poltetuksi.

Laululeikki ”Porsaita äidin oomme 
kaikki”.

Joulupukin tuomiset jännittivät.

Kevättalkoot
Kevättalkoissa 3.5.�008 
aurinko paistoi ja maja-
laisia oli paikalla san-
koin joukoin. Pihat ja 
yhteiset alueet haravoi-
tiin, jääkaapit ja pakas-
timet pestiin ja välillä 
käytiin saunalla Tuomon 
ja Maikun keittämillä 
kahveilla, useammalla 
kierroksella tietysti!

Käynnissä opastus, 
miten makkipakki 

tarvittaessa vaihdetaan.

Karin grilli kuumana.
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Poliisimajalaiset ry:n sääntömääräi-
nen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 
6.4.�008 klo �3 alkaen Poliisien majalla 
Lauttasaaren Länsiulapanniemellä. Läsnä 
tai edustettuina oli �7 yhdistyksen jäsentä 
sekä kutsuttuna rahastonhoitaja. Koko-
uksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo 
Honkanen ja sihteeriksi Ulla Honkanen. 
Pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa 
ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Puustinen 
ja Antero Vellava. Kokous todettiin lail-
lisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai-
seksi. Kokouskutsussa ollut esityslista 
hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen 
työjärjestykseksi.

Vuosikokoukselle kuuluvien asioiden 
käsittely aloitettiin tarkastamalla vuoden 
�007 tilinpäätös toimintakertomuksi-
neen ja tilintarkastajan lausuntoineen. 
Todettiin, että �0-vuotisjuhlat oli juhlittu 
edellisen vuosikokouksen asettaman 
budjetin mukaisesti. Tilinpäätös vah-
vistettiin yksimielisesti ja myönnettiin 
vastuuvapaus hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille.

Otettiin käsittelyyn vuoden �008 raha-
asiat. Ensin päätettiin, että hallitukselle ja 
yhdistyksen toimihenkilöille ei makseta 
palkkioita ja että tilintarkastajalle mak-
setaan laskun mukaan. Kokouskutsussa 
ollut uusi kohta ”Pitkän tähtäyksen 
suunnitelma” piti sisällään hallituksen 
esityksen koskien vesihuoltosuunnitel-
maa, omaa saunaa ja huoltorakennuk-
sia sekä näiden rahoittamista. Käytiin 
pitkä ja perusteellinen keskustelu mm. 
kesäkotiyhdistyksen saunan käytöstä 
tulevaisuudessa, saunojen vessojen tar-
peellisuudesta, huoltorakennuksista sekä 
maanvuokrasopimuksen kestosta. Kes-
kustelun jälkeen hyväksyttiin yksimieli-
sesti hallituksen esitys pitkän tähtäimen 
suunnitelmasta kustannusvaikutuksineen. 
Hyväksyttiin myös hallituksen laatima 
toimintasuunnitelma ja evästettiin tulevaa 
hallitusta kiinnittämään huomiota alueen 
ympäristönhoitoon, mm. jatkamalla jätti-
palsamin poiskitkemistä. Myös jätteenla-
jittelumahdollisuuksia (biojäte, kartonki) 
toivottiin selvitettävän. Tutustuttiin myös 
tulo- ja menoarvioon ja hyväksyttiin se-
kin yksimielisesti. Samalla vahvistettiin 
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä 
vuonna �008 perittävät majamaksut. 
Maanvuokraa kaupunki veloittaa voi-
massaolevien maanvuokrasopimusten 
mukaan 55 majalta 339,�0 euroa, viideltä 
siirtyvältä majalta 3�0 euroa ja kolmelta 

Vuosikokous 6.4.2008

siirtyneeltä majalta 300 euroa. Kaikki 
majanomistajat maksavat samansuurui-
sen osuuden maja-alueen kuluista. 

Sitten oli henkilövalintojen aika vuo-
delle �008. Tuomo Honkanen valittiin 
yksimielisesti edelleen yhdistyksen 
puheenjohtajaksi ja hallitukseen valittiin 
viisi jäsentä: Sirpa Hommuk, Vesa Lilja, 
Kari Brander, Kari Vuorinen ja Kari 
Puustinen. Tilintarkastajaksi valittiin 
Ilkka Ritvanen ja varatilintarkastajaksi 
Mikko Leppialho.

Muissa asioissa keskusteltiin erilaisis-
ta asioista kuten nuohouksesta. Majojen 

Pitkän tähtäyksen suunnitelma: tiukkaa asiaa ja tiukkoja ilmeitä. 

sähköistys on kiinnostanut jäseniä, joten 
yhdistys oli lähettänyt rakennusvirastolle 
tiedustelun majojen sähköistämismahdol-
lisuuksista. Rakennuksen �04 vessojen 
makkipakkien epätasaisesta täyttymisestä 
keskusteltiin: kaikkia neljää vessaa tulee 
käyttää tasaisesti eikä ”Miehet-Naiset” -
jako ole enää voimassa. Luvattiin opastaa 
kevättalkoopäivänä, miten majalainen 
itse voi vaihtaa täyttyneen makkipakki-
astian.

Kokous päättyi klo �5.30. 
Ulla Honkanen

PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITELMA

1. Kesämaja-alueiden vesihuollon parantamisen toimenpideohjelma ja
vesihuollon parantaminen Poliisimajalaiset ry:n osalta

Poliisimajalaiset ry:n lausunto on toimitettu rakennusvirastolle 18.12.2007. 
Todettiin, ettei välittömiä toimenpiteitä ole niin kauan kuin yhdistys ei rakenna 
mitään uutta. 

2. Rantahuoltorakennus ja saunarannan puhdistusjärjestelmä

”Pakkasmökin” sijaan tuleva huoltorakennus on tarkoituksenmukaista rakentaa 
yhdessä kesäkotiyhdistyksen kanssa. 

Saunarannan puhdistusjärjestelmä tulee mitoittaa yhteisiin tarpeisiin. 

Kaupunki toteuttaa sinänsä kunnallistekniikan rakennustyöt, mutta maksajina 
ovat yhdistykset tämän hetken tiedon mukaan.

Kesäkotiyhdistys on tiedustellut Poliisimajalaisten saunan rakentamisaikataulua. 

3. Oman saunan ja huoltorakennuksen rakentamissuunnitelma
Hallitus on arvioinut, että keräämällä ”jätevesi/investointimaksua” 100 euroa x 
63 majaa + lehtituotto 4.000 euroa saadaan vuosisäästöä 10.000 euroa. 

Majamaksun eräpäivä on 15.6.2008. Majamaksun saa maksaa niin 
halutessaan kahdessa erässä siten, että 350 € ylittävän osuuden voi maksaa 
viivästyskorotta eräpäivällä 20.8.

Jätevesi-investoinnin ja rantahuoltorakennuksen kustannusarvio PM:n osalta on 
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1.  Yleistä
Poliisimajalaiset ry täytti kymmenen 
vuotta �3.7.�007. Sitä juhlittiin iloisesti 
Poliisien majalla ja jälkipuheista ja -löy-
lyistä nautittiin saunalla. Tervehdyksen 
toivat rakennusvirasto, sotainvalidit, 
HKL:n kesämajatyhdistys ry, Särkinie-
men mökkiläiset ry ja Terttu Paija. Ohjel-
man juonsi laulava posetiivari Matti Pasa-
nen. Puheenjohtaja Tuomo Honkanen piti 
avauspuheen ja apulaiskaupunginjohtaja 
Pekka Sauri juhlapuheen. Kutsuvieraita ja 
jäseniä oli paikalla yhteensä �06.

Toimintavuosi sujui muutoin entiseen 
tapaan.

Kesä oli melko sateinen eikä pitkiä 
hellejaksoja ollut. Pakkasmökin ikku-
nalasi korjattiin ja rakennuksen �04 
räystäskourut puhdistettiin lehdistä. Va-
rastoon saatiin toukokuussa lahjoituksena 
kirjahylly, johon yhdistyksen kirjasto heti 
siirrettiin.

Alueelta on edelleen poistettu useita 
kuivuneita puita, osa nostolavan avulla.

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 58 
varsinaista jäsentä ja 8 yhteisomistaja-
jäsentä.

2.  Kokoukset ja organisaatio
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
�8.4.�007 Pasilan poliisitalon Jukola-
kabinetissa, jossa valittiin 
puheenjohtajaksi 

Tuomo Honkanen ja 
hallitukseen jäseniksi 

Kari Brander, Sirpa Hommuk, 
Vesa Lilja, Markku Sampo ja 
Kari Vuorinen 

sekä tilintarkastajaksi 
Ilkka Ritvanen ja varalle Ari Lehti.
Hallitus kokoontui �8.4.�007 ja valitsi 

Kari Vuorisen varapuheenjohtajaksi ja 
Vesa Liljan sihteeriksi ja Poliisima-
jalaiset-lehden päätoimittajaksi sekä 
Ulla Honkasen rahastonhoitajaksi ja 
kirjanpitäjäksi yhdistyksen ulkopuolelta. 
Päätoimittajan tehtävä Vesa Liljalta siirtyi 
�5.8.�007 Ulla Honkaselle.

Hallitus on kokoontunut myös 
9.6.�007, �5.8.�007 ja �8.�.�008.

3.  Toiminta
3.1.  Kaksi maanvuokrasopimusta Hel-
singin kaupunki - Poliisimajalaiset ry
Yhdistys on solminut ��.��.�00� Hel-

Poliisimajalaiset ry:n 
TOIMINTAKERTOMUS 2007

singin kaupungin rakennusviraston 
viherosaston kanssa uudet maanvuok-
rasopimukset (Helsingin kaupunki - Po-
liisimajalaiset ry 55 majan osalta sekä 
Helsingin kaupunki - Poliisimajalaiset ry 
kahdeksan siirtyvän majan osalta).

Maanvuokra-aika on 55 majan osalta 
�0 vuotta eli 3�.��.�0�� saakka ja siir-
tyvien 8 majan osalta vuokra-aika on 5 
vuotta eli 3�.��.�007 saakka, kuitenkin 
siten, että siirron jälkeen vuokra-aika 
pitenee �0 vuoteen eli 3�.��.�0�� saakka. 
Kolme majaa on jo siirtynyt uudelle pai-
kalle, jolloin niiden vuokrasopimusaika 
on pidentynyt �0 vuoteen. 

Siirtyvien viiden majan osalta maan-
vuokrasopimus päättyi 3�.��.�007. 

Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja 
kävivät �0.8.�007 neuvottelemassa ra-
kennusviraston toimistopäällikkö Pekka 
Henttosen kanssa mm. maanvuokrasopi-
musten jatkamisesta. 

Helsingin kaupungin rakennusvi-
raston katu- ja puisto-osasto pyysi 
�6.9.�007 esittämään kirjalliset kommen-
tit maanvuokrasopimusten uusimisesta 
��.�0.�007 mennessä. 

Yhdistys on kuullut viittä siirtyvää 
majanomistajaa ja jättänyt ��.�0.�007 
lausumansa rakennusvirastoon. 

Puheenjohtaja on joulukuussa saanut 
puhelimitse tiedon, että sopimusten uusi-
minen jää vuoden �008 alkupuolelle. 

3.2.  Maanvuokrasopimus Poliisimaja-
laiset ry - majanomistajat
Yhdistys on solminut maanvuokrasopi-
mukset kaikkien 63 majanomistajan kans-
sa, joista siis viisi päättyi 3�.��.�007. 

3.3.  Yhdistyksen hyväksymät siirrot
Yhdistys on hyväksynyt seuraavat maan-
vuokrasopimusten siirrot vuonna �007:
maja  myyjä/luovuttaja  ostaja/saannon-
saaja
��7 Irja Kurki / Roi Vaara 
�54 Ari Lehti ja Merja Heikkilä-Lehti / 
Eeva Kekkonen 
�66 Risto J. Virtanen / Mikko Leppial-
ho. 

3.4.  Rakentamistapaohje
Saatuaan majanomistajalta ilmoituksen 
aikomastaan majan korjaus- tai rakenta-
missuunnitelmasta yhdistys on tarkista-

nut, että suunnitelmat ovat Helsingin kau-
pungin rakentamistapaohjeiden mukaisia 
ennen kuin on antanut hyväksymisensä 
toimenpiteeseen.

Kesäkatokset: Vuokramiehen tulee 
pyytää lupa puheenjohtajalta katoksen 
tai teltan pystyttämiseksi yksittäistä 
tilaisuuttaan varten. Myönnetyt luvat 
kirjataan hallituksen pöytäkirjaan. 

Siisti yleisilme: Kesämaja-aluei-
den tulee olla yleisilmeeltään siistit 
ja vuokrasopimuksen edellyttämässä 
kunnossa. Kesämajojen ympärillä ei saa 
ole varastoituna erilaista sinne kuulu-
matonta tavaraa, komposteja yms. mikä 
rumentaa ympäristö- ja kaupunkikuvaa.  

3.5.  Yhteistoiminta kesäkotiyhdistyk-
sen kanssa
Kesäkotiyhdistyksen ja yhdistyksemme 
hallitukset ovat jatkaneet yhteistyötä. 

Ulkoilutapahtuma järjestettiin yhdessä 
��.3.�007. Kevät- ja elotalkoiden kus-
tannukset on puolitettu. Juhannusjuhlat 
järjestettiin yhdessä kesäkotiyhdistyksen 
kanssa. 

Poliisimajalaisten poliisihallintoon 
kuulumattomat jäsenet ovat voineet käyt-
tää sovituin tavoin saunaa ja pakkasmök-
kiä ns. käyttöpassilla sekä aamusuihkua 
ns. suihkupassilla.

Poliisimajalaiset ry:n puheenjohtaja 
oli kutsuttu �6.4.�007 pidettyyn kesäko-
tiyhdistyksen vuosikokoukseen. 

Toukokuussa saatiin lahjoituksena 
kirjahylly.
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3.6.  Neuvottelut sotainvalidien kanssa
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin So-
tainvalidit ry:n kanssa käyty kirjekeskus-
telu kululaskuista kolmelle siirtyneelle 
poliisimajalaiselle ei ole edennyt. 

3.7.  HKL:n kesämajayhdistys
HKL:n kesämajayhdistys vietti 7.7.�007 
alueellaan 75-vuotisjuhlaa. Puheenjoh-
taja ja rahastonhoitaja veivät juhlaan 
Poliisimajalaisten tervehdyksen. 

3.8.  Nuohous
Palotarkastaja on tarkastanut elokuussa 
�007 alueen, majat ja rakennuksen �04. 
Kukin maja on saanut raportin, mutta 

koko aluetta koskeva raportti ei ole 
tullut.

Palotarkastaja asetti määräajan nuoho-
uksen suorittamiselle loka-marraskuulle 
�007. Pelastuslaitos on 5.�0.�007 mää-
räyksellään jatkanut korjausmääräysten 
määräaikaa siten, että savuhormit on 
nuohottava 30.6.�008 mennessä. Hal-
lituksen päätöksen mukaisesti nuohous 
suoritetaan keskitetysti. 

3.9.  Vesihuollon parantamisen tarve-
selvitys, toimenpideohjelma
Katu- ja puisto-osasto on 3�.7.�007 
toimittanut Siirtolapuutarhojen ja kesä-
maja-alueiden vesihuollon parantamisen 

tarveselvityksen (HKR �007-653) ja 
pyytänyt Poliisimajalaiset ry:ltä toimen-
pideohjelman, jossa yhdistys esittää sen 
vesihuollon parantamiseksi suorittamat 
toimenpiteet vuoteen �0�4 mennessä, 
erityisesti lain edellyttämiltä osin.

Yhdistys on �8.��.�007 jättänyt raken-
nusvirastolle pyydetyn toimenpideohjel-
man, jossa todetaan, että 

- pakollisia toimenpiteitä ei nykytilan-
teessa ole. Poliisimajalaiset ry:llä on vain 
yksi rakennus (�04), jossa on yhdistyksen 
varasto ja neljä kuivakäymälää

- Naapuriyhdistyksen Helsingin po-
liisilaitoksen kesäkotiyhdistys ry:n 
omistamien rakennusten (päärakennus 
ja rantasaunarakennus) vesihuolto on 
korjattava lain edellyttämälle tasolle 
vuoteen �0�4 mennessä. Kesäkotiyh-
distys on toivonut, että kaupunki vetäisi 
kesäkodille putkiston ympärivuotisen 
veden käyttöä varten. 

Poliisimajalaiset ry:n hallitus on kaa-
vaillut, että 

- Poliisimajalaiset ry:n ja kesäkotiyh-
distyksen hallitukset avaisivat vuonna 
�008 neuvottelut vesihuollon yhteisestä 
suunnittelusta, kolmantena neuvottelu-
osapuolenaan Helsingin kaupunki (katu- 
ja puisto-osasto)

- ”Vesiremontin” suunnittelukustan-
nukset voisivat ehtiä aikaisintaan vuoden 
�009 budjetteihin molemmissa yhdistyk-
sissä, jolloin mahdolliset viemärinraken-
tamistoimet voisivat alkaa aikaisintaan 
vuoden �0�0 jälkeen

- majanomistajille lankeavien kus-
tannusten kattamiseen pitäisi varata 

10-vuotisjuhlassa…
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… ja Pikkujouluissa.

vähintään 5 vuotta (�0�0-�0�4). Mikäli 
kaupunki kattaisi kustannukset kokonaan 
tai pääosin, suunnitelman seuraavat koh-
dat voitaisiin toteuttaa aikaisemmin 

- Poliisimajalaiset ry:n saunaraken-
nus voitaisiin rakentaa viemäröinnin 
jälkeen, esimerkiksi vuonna �0�6, 
mikäli rahoitus saadaan järjestymään 
- Poliisimajalaiset ry:n toinen huoltora-
kennus voitaisiin rakentaa esimerkiksi 
vuonna �0�0, edellyttäen että viemä-
röinnin ja saunan kustannukset on ka-
tettu ja huoltorakennuksen rahoitus on 
järjestynyt.

3.10.  Tiedotteet
Yhdistyksen internetissä olevat kotisivut 
www.poliisimajalaiset.fi ovat olleet ahke-
rassa käytössä. Sieltä löytyvät myös vain 
jäsenille tarkoitetut sivut.

Yhdistys on lähettänyt kaikille majan-
omistajille tiedotteet vuosikokouksesta.

Lisäksi tiedottamista on tapahtunut 
kotisivuilla, yhdistyksen ilmoitustaululla 
sekä suullisesti yhdistyksen tapahtumien 
yhteydessä.

3.11.  Poliisimajalaiset-lehti
Yhdistys on julkaissut jäsen- ja tiedotus-
lehden, joka on ilmestynyt �8.9.�007. 

3.12.  Tapahtumat
Yhdistys on järjestänyt kaikille majan-
omistajille perheineen seuraavat tapah-
tumat:
su ��.03.�007 ulkoilupäivä (kesäkotiyh-
distyksen kanssa)
la  05.05.�007 haravointitalkoot ja siir-

tolava
pe ��.06.�007 juhannusjuhlat (kesäko-
tiyhdistyksen kanssa)
pe �3.07.�007 �0-vuotisjuhlat
su �9.08.�007 ongintakilpailu
su �6.08.�007 grillijuhlat 
la 08.09.�007 syystalkoot ja siirtolava
su �5.��.�007 pikkujoulut.

Tapahtumista on kerrottu tarkemmin 
Poliisimajalaiset ry:n vuosijulkaisussa 
�007 (pikkujoulua lukuun ottamatta) ja 
internetin kotisivuilla.

4.  Talous
Yhdistyksen toiminta pysyi budjetin 

puitteissa. Kalustona hankittiin mm. te-
räspumppis ja Fiskarsin oksasakset sekä 
viikate. Vuosikokous päätti periä liitty-
mismaksua, mutta ei jäsenmaksua.

Helsingissä 
�8. päivänä helmikuuta �008

Hallitus
Tuomo Honkanen

Kari Vuorinen
Kari Brander

Sirpa Hommuk
Vesa Lilja 

Markku Sampo



��

Yhdessä enemmän • www.jhl.fi

VALIO OY
Kangaskontiontie 2
PL 351
90101 OULU
Puh. 010 381 128

www.onninen.fi

Sokos Hotel Pasila
Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki
Puh. 020 1234 613, fax 09-143 771

pasila.helsinki@sokoshotels.fi

KESKELLÄ KAUPUNKIA.  KESKELLÄ ELÄMÄÄ.
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Lassila & Tikanoja Oyj
Luomannotko 3, 02200 ESPOO

Puh. 010 636 121
www.lassila-tikanoja.fi

M-REAL KEMIART LINERS
94200 Kemi  •  puh. 01046 64299  •  www.m-real.com
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30 vuoden kokemuksella, ammattitaidolla 
Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäseneltä

Lauttasaarentie 11, 
00200 Helsinki
Puhelin 682 2468

Sähkö-
 • asennukset
 • suunnittelu
 • tarvikkeet
 • testit

1  9  1  8   -   2  0  0  8

Luotettava kumppani,
       innovatiivinen edelläkävijä

www.senaatti.fi

www.santen.fi

Rikospoliisi ajaa
toukokuu 2006 

86 x 61 mm 
poliisiaineisto@suomi24.fi

hinta ? 

Mikko Hietanen/Valtteri Meriläinen 

Rakennesuunnittelun ammattilainen 

Insinööritoimisto A-Insinöörit Oy 

Satakunnankatu 23, 33210 Tampere 
p. 020 791 1777, fax 020 791 1778 

etunimi.sukunimi@ains.fi 

www.a-insinoorit.fi 

K-CITYMARKET MALMI
Malminkaari 19, 00700 Helsinki

Puh. 09-3747 00

”Kaupan päälle hyvä mieli”

Securitas Aviation Oy
PL 3� (Lentäjäntie �), 0�5�� Vantaa

info@securitasaviation.fi
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Länsiulapanniemi on aina 
valokuvauksellinen. Meri ei jäätynyt 
tammikuussakaan, kuten Risto Nopo-
sen talvikuvista näkyy. Marja Rissa-
sen kameraan osui auringonlaskuja 
ja pilvimuodostelmia. 
Tuomo Honkanen on kuvannut 
neitoperhosen ja 
amiraalin. Upeita kuvia!

Jäsenten kamerasta

Amiraali.Neitoperhonen.
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Ahkerana

266 ”Kalastaja-Virtasen” maja purussa… 

Majoja on purettu ja 
uusia rakennettu raken-
nustapaohjeen mukaises-
ti. Kattoja on uusittu tai 
huollettu. Majoja remon-
toidaan myös sisältä.

… ja uusi nousee vesikattoon.

… ja Leppialhon maja nousee.

255 Tähkävuoren 
vanha maja 
häviää…

 260 Kattoon uudet 
laudat ja huopa…

... ja 
peltikaton 
huolto-
maalaus 
(224).

Sisätiloissa 
eristys ja 
panelointi 
meneillään 
(227). Omistajan vaihtuessa keltamulta uudeksi väriksi (234).

K
uv

a:
 M

ik
ko

 L
ep

pi
al

ho
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Certex Finland
Juvan teollisuuskatu 25, 02920 Espoo

Puh. 020 155 0220

JT-Yhtiöt Oy
Mestarintie 18, 04500 Kellokoski

Puh. 09-279 0780
www.jtyhtiot.fi

Uudenmaan Sähkötyö Oy
Viertolantie 17, 04300 Tuusula

Puh. 0400-920 910

Harjavallan Valu Oy
Sepänkatu 5, 29200 Harjavalta

Puh. 02-531 8500
www.harjavallanvalu.fi

E.T. Listat Oy
Särkitie 62  Ylivieska

Puh. 08-410 8200

Rengasmaailma Oy
Martinsillantie 10  Espoo

Puh. 09-855 0010
www.rengasmaailma.fi

- Karaoke, bingo, rivitanssit, disko -
Ravintola Juvanhovi

Pieni teollisuuskatu 5, 02920 Espoo
Puh. 09-853 4060

Avoinna: ma-to 9-21, pe 9-02, la 12-02, su 12-21

Onnelan kokous-, ravintola- ja majoitus-
palvelut takaavat onnistuneen tilaisuuden.

ONNELA
LOMA- JA KURSSIKESKUS

Rantatie 34  Tuusula, Puh. 09-258 821
onnela@nkl.fi   www.onnela.com

Asianajotoimisto
PEKKA KIVI

Louhentie 16, 02130 Espoo
Puh. 09-455 2411

Pizza Express
Lauttasaarentie 13, 00200 Helsinki

Puh. 09-675 627
www.pizzaexpress.fi

MI-ENTERPRISE OY
Hki-Malmin lentoasema

00700 Helsinki
Puh. 09-374 2252

Lauttasaari

Ravintola Persilja
Tallbergin puistotie 1, 00200 Helsinki

Puh. 09-621 6727

Asianajotoimisto
Aarno Arvela

Leankatu 4 C, 00240 Helsinki
Puh. 09-272 2093

Rakennusliike Se-Ro-Ka Oy
Kuormatie 3, 03100 Nummela

Puh. 09-222 5681,
0400-741 174, 040-544 3629

A-KLINIKKASÄÄTIÖ

BDO Finnpartners Oy
KHT-Yhteisö

Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki
Puh. 0207 432 920

PNO Trailer Oy
Keravantie 507, 04140 Martinkylä

Puh. 09-343 4480
www.pno.fi

Eastway Oy
Sound & Lightning

Hankasuontie 8, 00390 Helsinki
Puh. 09-2510 2900

Allmark Oy
Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki

Puh. 0400-600 417

Kiinteistö- ja Talonhoito Ky
Lauttasaarentie 47, 00200 Helsinki

Puh. 0400-688 457

ASBESTA
Pertti Heija Oy

Särkiniementie 5 C 24, 00210 Helsinki
Puh. 040-549 6431

LAUTTASAARI
Lauttasaarentie 29

Puh. 682 1010
ma-pe 11-21, la-su 12-21

RUOHOLAHTI
Itämerenkatu 2
Puh. 6831 3340

ma-pe 11-21, la-su 12-21

KOTIINKULJETUS  3

Finnohm Oy
Perttulantie 6 A, 00210 Helsinki

Puh. 0207 431 655

Kuntokasino/Fysioterapia
Itälahdenkatu 18 A, 00210 Helsinki

Puh. 09-671 165

Asianajotoimisto
Haara & Salo

Linnakoskenkatu 1 A, 00250 Helsinki
Puh. 09-446 366

Lauttasaaren
Fysikaalinen Hoitolaitos

Pohjoiskaari 9 a, 00200 Helsinki
Puh. 09-682 0201

TERÄSKONTTORI OY

Ansatie 3, 01740 Vantaa
Puh. 09-89441   www.alfalaval.com

040 557 1259
Nupurintie 24,
02820 ESPOO

VIREPAL OY
Matinkatu 22, 02230 Espoo

Puh. 0400-412 817

SVENSKA
KULTURFONDEN

Eiran Putkihuoltoliike Oy
Säynäslahdentie 6, 00560 Helsinki

Puh. 020 751 4707

Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy

Erottajankatu 5 A, PL 233, 00131 Helsinki
Puh. 09-228 581
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Länsiulapanniemen kesämajat

© Kaupunkimittausosasto, Helsinki 100 / 2008
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Kirjoitin vuonna 2001 tähän Polii-
simajalaiset-lehteen artikkelin Län-
siulapanniemen sotahistoriallisista 
varustuksista. Artikkelia varten kävin 
läpi erilaisia arkistoja ja yksi niistä 
osoittautui hyvin mielenkiintoiseksi: 
Museoviraston rakennushistorian 
osaston arkisto Kulttuuritalon kella-
rissa Sturenkadulla sisältää hienon ja 
kattavan kokoelman Venäjän vallan 
ajan karttoja ja rakennuspiirustuk-
sia. Tässä kokoelmassa on runsaasti 
piirustuksia myös Lauttasaaressa si-
jainneista linnoituslaitteista sekä myös 
rakennuspiirustuksia ruutikellareista, 
vahtituvista, vartiotorneista ja vaikka 
mistä… 

Mietin, että vielä joskus palaan 
tämän kokoelman pariin ja käyn läpi, 
millaista Poliisien kesäkodin -alueeseen 
liittyvää materiaalia arkistosta oikein 
löytyisi. Ja näin lopulta teinkin eräänä 
helteisenä elokuun perjantaina… 

Suomen sodan päätyttyä venäläiset 
ryhtyivät järjestämään Suomen suur-
ruhtinaskunnan puolustusta erityisesti 
vanhoissa varuskuntakaupungeissa.

Käytännössä puolustuslaitteiden ja 
useiden siviilikohteidenkin suunnittelusta 
ja toteutuksesta vastasi laaja, niin sanottu 
”venäläinen insinöörikomennuskunta.” 

Kulttuuritalon kellariin sijoitettu 
venäläisen insinöörikomennuskunnan 
piirustuskokoelma on yksi Museoviras-
ton rakennushistorian osaston arkiston 
erikoiskokoelmista. 

Piirustukset jäivät venäläisiltä Suo-
menlinnaan vuonna �9�8. Valtionarke-
ologi, filosofian tohtori Juhani Rinne otti 
piirustukset talteen ja luetteloi ne �9�0-
luvulla. Kokoelma sisältää Suomessa 
olevien linnoitusten, kasarmien ja niihin 
liittyvien rakennusten pääasiassa venä-
jänkielisiä karttoja ja piirustuksia vuosilta 
�767 - �9�7. Tästä kokoelmasta on noin 
�0 000 piirustusta rakennushistorian 
osaston arkistotiloissa Kulttuuritalolla ja 
loput 9000, lähinnä Suomenlinnaa ja sitä 

Länsiulapanniemi vuonna 1893

ympäröiviä saaria koskevaa piirustusta, 
Museoviraston Suomenlinnan työpisteen 
arkistossa. 

Kokoelma on mikrofilmattu ja luet-
teloitu paksuun pahvikantiseen kirjaan. 
Viimeistään kirjan sivuja selaillessa 
innostus tarttuu arkistossa kävijään… 
Mitä kaikkea kokoelma sisältääkään ja 
millaisia huolellisesti tehtyjä ja väritet-
tyjä piirustuksia alueen linnoituksista ja 
rakennuksista on säilynytkään!

Kokoelmassa on Lauttasaareen si-
joittuvia luetteloituja ja mikrofilmattuja 
kuvia yhteensä �48 kappaletta. Eniten 
piirustuksia on Lauttasaaren eteläkärjen 
linnoituslaitteista. Piirustuksia on säily-
nyt myös Länsiulapanniemeltä, tai kuten 
aluetta aiemmin on kutsuttu, Tiirakarin-
niemeltä; täällä on sijainnut vuonna �886 
valmistunut mörssäripatteri nro 4. 

Lauttasaareen rakennettujen linnoi-
tuslaitteiden merkitys oli yksinkertainen: 
suojata Suomenlinnan eli Viaporin selus-
taa vihollisen hyökkäykseltä.

Länsiulapanniemen varhaisimmat va-
rustukset ovat vuodelta �854; nämä ovat 

jalkaväen suojaksi rakennettuja maa- ja 
kivirakenteisia suojavalleja rannan tuntu-
massa. �855 Krimin sodan jälkeen Laut-
tasaareen rakennettiin tykkipattereita, 
joiden aseistuksena olivat suustaladatta-
vat kanuunat. �880-luvulla Lauttasaaren 
linnoituksia ajanmukaistettiin ja alueelle 
rakennettiin uudet tykkipatterit, osittain 
vanhojen varustusten päälle. Tältä ajalta 
on peräisin myös Länsiulapanniemen 
mörssäripatteri nro 4.

Oheisessa kartan suurennoksessa on 
kuvattu Länsiulapanniemi vuoden �893 
asussaan: A-kirjaimen kohdalla on nykyi-
sen Poliisien kesäkodin vieressä sijaitseva 
mörssäripatteri nro 4. Pieni kolmio on 
mörssärien tulenjohtoon käytetty etäi-
syydenmittaustorni. 

B-kirjaimen kohdalla on rannan van-
hempi maavallitus, jonka aseistuksena 
olivat liikuteltavat, suustaladattavat tykit.  
Ristillä ja ympyrällä merkitty rakennelma 
linnoitusten A ja B välissä on ollut toden-
näköisesti ruutivarasto.

Kartassa näkyy hyvin myös patterilta 
itään Takaniemenlahden rantaan johtava 

TAITOTALOUS  OY SPR
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tykkitie ja sen päässä oleva kiviraken-
teinen laituri. Jopa itärannan karikot on 
merkitty huolellisesti karimerkeillä.

Varsinaisia rakennuksia tässä vuoden 
�893 kartassa näkyy vain yksi: A-kirjai-
men yläpuolella oleva suorakulmio on 
vahtitupa, joka on rakennettu todennä-
köisesti joskus vuosina �89�-�893. Sen 
sijaan tästä kartasta puuttuu patterin nro 4 
luona sijainnut lautarakenteinen varasto-
rakennus, joka valmistui todennäköisesti 
vasta kartan piirtämisen jälkeen, vuonna 
�895.

Vahtituvasta Poliisien 
kesäkodiksi
Poliisien yhdistys ry aloitti kesäkoti-
toiminnan Länsiulapanniemellä niin 
sanotussa Åbergin huvilassa eli ”Le-
polassa”. Poliisien vuokraamana tämä 
nykyisen kesäkodin edeltäjä oli vuosina 
�937-�957. Nykyisen parkkipaikan koh-

dalla sijainnut ”vanha kesäkoti” purettiin 
vuonna �957.

Vanhoissa mustavalkokuvissa tämä 
pyöröhirsistä rakennettu rakennus näyttää 
vaaleine ikkunakehyksineen jotenkin ek-
soottiselta... Syy tähän on yksinkertainen: 
huvilaksi rakennusta ei ole alun perin 
suunniteltu lainkaan. 

Kyseessä on venäläisen insinööriko-
mennuskunnan suunnittelema sotilaiden 
vahtitupa. 

Tämän mörssäripatteri nro 4:n vieressä 
sijainneen rakennuksen asema-, fasadi- ja 
profiilipiirustukset vuodelta �89� ovat 
säilyneet ja ne ovat tallella Kulttuuritalon 
kokoelmassa.

Oheisessa kuvassa on suurennettuna 
vahtituvan fasadi- ja pohjapiirustukset. 
Piirustus on kauniisti väritetty ja sisältää 
myös runsaasti venäjänkielistä ohjeistusta 
itse rakentamiseen. 

Mörssäripatteri, 
etäisyysmittaritorni, 
lautaliiteri, kivilaituri ja 
bajamaja…
Kuin pieni taideteos on myös mörssäri-
patterin nro 4 asema- ja fasadipiirustus 
vuodelta �886.  Samaten nykyisen Polii-
sien kesäkodin vieressä sijaitseva tykistön 
etäisyydenmittaustorni on huolellisesti 
piirretty. Nämä molemmat kuvat on 
julkaistu edellisessä aihetta käsitelleessä 
artikkelissani Poliisimajalaiset �00�-
lehdessä.

Aivan patterin takana, suurin piirtein 
oman punaisen kesämajani nro ��5 koh-
dalla on sijainnut lautarakenteinen liiteri. 
Tämänkin rakennuksen piirustukset vuo-
delta �895 ovat säilyneet.

Kokoelmassa on myös kahden sa-
manlaisen laiturin asema-, fasadi- ja 
profiilipiirustukset vuodelta �895. Toinen 
näistä laitureista on sijainnut Takanie-
menlahdella. Laituri on ollut järeää tekoa 
ja muutamat sen peruskivet törröttävät 
edelleen rantavedessä. Järeälle kivilai-
turille onkin ollut syynsä: sitä kautta on 
kuljetettu tykkejä ja ammuksia patterille. 
Laituri ja sille johtava tykkitie erottuu 
selvästi myös oheisissa kartoissa. 

Esimerkki suunnittelijoiden säntil-
lisyydestä, ja ehkä myös venäläisen 
sotaväen byrokraattisuudesta, on vahti-
tuvan käymälän piirustukset. Tästäkin 
sinänsä tärkeästä rakennuksesta on tehty 
huolelliset, väritetyt asema-, fasadi- ja 
profiilipiirustukset, jotka on päivätty 
vuodelle �89�. 

Tampereen Kaupungin
Liikennelaitos
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Lauttasaaren asemakartta vuodelta 1893. (37 x 30 cm; Kirkov). Mittakaava sasheneissa (1 sashen = 2,134 m). 
Museoviraston rakennushistorian osaston arkisto.
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Yllättävää on, kuinka ”modernin” 
oloinen tämä yli sata vuotta vanha vessa-
tyyppi on: malli on sama kuin nykyajan 
siirreltävissä bajamajoissa: erillinen piso-
aariosa ja siitä varsinaiseen wc-pönttöön 
johtava viemäröintiputki. Toimivaa ja 
tehokasta. Näillä piirustuksilla syntyisi 
hieno ulkohuussi vielä nykyäänkin…

Sokerina pohjalla: ruutikellari
Ehkä hämmentävin arkistossa oleva 
piirustus on tämä: Ruutikellarin tyyppi-
piirustus vuodelta �855. 

Tuijotimme arkkitehtiystäväni kanssa 
oheista ristinmallista ruutivaraston poh-
japiirustusta aika pitkään, ennen kuin 
äkkäsimme mistä kaikesta olikaan kyse: 
ruudinhan pitää olla kuivaa! Ja siksi 
neljään ilmansuuntaan avautuvat ilman-
vaihtokanavat olivat tarpeen. 

Samaten itse kellariosan pitää olla 
väljä ja ilmava, ei kostean kellarimai-
nen. Rakennusaineena pitää siis olla 
kiven sijaan huokoinen hiekka ja puu, 
ja ruutihyllyjen ympärillä on oltava run-
saasti väljää, avointa tilaa ilmanvaihdon 
turvaamiseksi.

Suustaladattavista kanuunoista  
luovuttiin aseteknologian kehittyessä 
�860-luvulla. Tilalle tuli rihlattu tykistö 
ammuksineen. Samalla ruutikellaria 
tärkeämmäksi rakennelmaksi tuli ammus-
varasto. Tällainen on ollut rakennettuna 
myös osaksi itse mörssäripatteria nro 4. 

Oma arvaukseni on, että alueen vanha 
ruutikellari on oheisissa kartoissa ristillä 
ja ympyrällä merkitty rakennelma lin-
noitusten A ja B välissä. Suurin piirtein 
samassa kohtaa sijaitsee muuten vanha 
Poliisien kesäkodin kylmäkellari… 
Jos olisin 40 vuotta nuorempi, lähtisin 
ehdottomasti taskulamppujen ja äidin 
tekemien eväsleipien kanssa etsimään 
vanhan venäläisen ruutikellarin jäänteitä  
Länsiulapanniemen pöheiköistä…

Oli synkkä ja myrskyinen yö…
On jännittävää kuvitella mielessään 
Poliisimajalaisten kesämaja-alueen 
värikästä historiaa. Vanhaa tykkitietä 
rantaan kävellessä voi miettiä, millais-

ta oli elämä silloin, kun kiinalaisten 
sotavankien rakentamaa tietä pitkin 
kuljetettiin hevoskärryillä ammuksia ja 
aseita rantalaiturilta odottavista laivoista 
alueen varustuksiin. Ja millaista olikaan 
tähystää yksin vartiossa pimeää, mustaa 
merta lokakuisena yönä syysmyrskyjen 
aikaan…

Alueen historian tuntemus tuo uuden 
ulottuvuuden koko kesämajatoimintaan: 
Länsiulapanniemi ei ole mikä tahansa 
luonnonkaunis niemennokka, vaan alue, 
jolla on oma historiansa ja merkityksensä 
jo vuosisatojen takaa. Se, että alueen his-
toria on näinkin sotaisa, saa vastapainoa 
alueen nykyisestä, rauhallisesta kesäma-
jatoiminnasta.

Lämpimät kiitokset Museoviraston 
rakennushistorian osaston arkistonhoitaja 
Leena Laaksolle ja Roope Hollménille 
(kuvassa) avusta tämän artikkelin kuva-
materiaalin keräämisessä.

Jouni Kenttämies, 
maja ��5.

Arkistokuvat: Museoviraston 
rakennushistorian osaston arkisto.

PAROC OY AB, Tekniset eristeet, PL 294, 01301 Vantaa. Puhelin 0204 55 4868, telefax 0204 55 4745. www.paroc.fi

Palamaton PAROC-vuorivillaeriste on taloudellinen ja

turvallinen ratkaisu kaikkiin lvi- ja prosessieristyksiin.

PAROC Verkkomatto 80ACVM
Ilmastointikanavien paloeristys

PAROC Ilmastointimatto AIM
Ilmastointikanavien lämmöneristys

PAROC Lamellimatto LAM
Jäähdytettyjen kanavien
kondenssieristys

PAROC Ilmastoinnin
äänenvaimennuslevy IVL
Ilmastointikanavien ja
kammioiden äänenvaimennus

PAROC Eristyskouru ACE
Lämpö- ja lämminvesijohtojen
taloudellinen lämmöneristys

PAROC Eristyskouru AE
Kylmävesijohtojen ja jäähdytys-
vesijohtojen taloudellinen eristys
sekä kondenssieristys

PAROC-lvi-eristeet

Terminaalitie 26 13430   HÄMEENLINNA puh. 010 232 0270 fax 010 232 0271
Laukaantie 1   40350   JYVÄSKYLÄ puh. 010 232 0780 fax 010 232 0781
Timperintie 7 87400   KAJAANI puh. 010 232 0570 fax 010 232 0571
Kosilanpolku, PL 25 67101   KOKKOLA puh. 010 232 0650 fax 010 232 0651
Virranniementie 14, PL 1420 70421 KUOPIO puh. 010 232 0460 fax 010 232 0461
Kasarminmäki, PL 16 45101 KOUVOLA puh. 010 232 0400 fax 010 232 0401
Korjaamonkatu 3, Pursiala 50100 MIKKELI puh. 010 232 0430 fax 010 232 0431
Moreenikuja 2 90630 OULU puh. 010 232 0500 fax 010 232 0501
Honkaluoto, PL 90 28101 PORI puh. 010 232 0350 fax 010 232 0351
Ahjotie 7 96320 ROVANIEMI puh. 010 232 0620 fax 010 232 0621
Kuortaneentie 6, PL 92 60101 SEINÄJOKI puh. 010 232 0640 fax 010 232 0641
Juntusrannantie 9 89600 SUOMUSSALMI puh. 010 232 0590 fax 010 232 0591
Perkkoonkatu 11 33850 TAMPERE puh. 010 232 0370 fax 010 232 0371
Tiemestarinkatu 5, PL 700 20361 TURKU puh. 010 232 0300 fax 010 232 0301
Meijerikatu 2-4, PL 307 65101 VAASA puh. 010 232 0700 fax 010 232 0701
Toinen savu 8, PL 205 01511 VANTAA puh. 010 232 0253 fax 010 232 0250
Ouluntie 30, PL 44 84101 YLIVIESKA puh. 010 232 0540 fax 010 232 0541

KALUSTON PITÄÄ
KUNNOSSA



34

Länsiulapanniemellä on tehty aikai-
semminkin mökkeihin palotarkastuksia, 
joista minulla on tiedossa �980-luvulla ja 
vuonna �993 tehdyt. Sain huomautuksen 
�980-luvun tarkastuksen yhteydessä 
kamiinani piipun läpiviennistä. Olin 
päällystänyt kahden millin paksuisen 
haponkestävän ruostumattoman teräs-
putken eristeliikkeestä hankkimallani pa-
lonkestävällä, putkia varten muotoillulla 
villaeristeellä ja sen päälle olin laittanut 
vielä metallisen suojavaipan. Vaipassa oli 
huomautuksen syy: vaippa oli nimittäin 
alun perin tarkoitettu ilmastointiputkien 
suojaksi ja oli kierresaumattua mallia. 
Sitä se ei olisi saanut olla. Ei muuta kuin 
kaupasta hakemaan valmis läpivienti-
paketti ja siihen sopivat piippuputket. 
Ne ovat edelleenkin paikoillaan, vaikka 
kamiinakin on jo vaihtunut.

Palotarkastaja ei kuitenkaan koskaan 
aikaisemmin ole alueellamme määrännyt 
mökkien piippuja nuohottaviksi. Nyt �4.-
�5.8.�007 tehdyissä palotarkastuspöytä-
kirjoissa oli määräykset nuohouksista, ja 
vielä muutaman kuukauden määräajassa. 
Vaikutti erinomaisen hankalalta saada 
kesämajoille järjestettyä nuohoukset vii-
meistään marras-joulukuun aikana �007. 
Otin yhteyden nuohoojamestariin, joka 
puolestaan neuvoi soittamaan palolaitok-
selle palotarkastajalle. Nuohoojamestarin 
mukaan oli vaikeaa järjestää nuohoojia 
tuohon määräaikaan mennessä paikalle.

Soitin palolaitokselle, selitin käy-
tännön ongelmat ja pyysin määräajan 
pidennystä. Se myönnettiin kesäkuuhun 
�008 saakka ja siitä lähetettiin myös asia-
kirja yhdistykselle. Nuohoojamestarin 
kanssa sovin sitten nuohousajankohdan 
ja menettelytavat. Jäsenten kanssa so-
vin nuohouspäivistä ja aikataulutin ne 
toivottavasti kaikkien kannalta mahdol-
lisimman hyvin. Yhtä kaikki nuohooja- 

Majahistorian ensimmäinen virkanuohous

mestari lähetti sovittuna aamuna kolme 
nuohoojaa, jotka aloittivat työnsä heti 
aamusta. Kuljin nuohoojien mukana ja 
osoitin ne majat, joihin nuohousmääräys 
oli kirjoitettu. Tarkoitus oli, että majan 
omistaja tai hänen edustajansa olisi ollut 
paikalla, mutta muutaman majan avaimen 
jouduin kuitenkin ottamaan ”inhimillisis-
tä syistä”. Nuohoojien piti kertoa suoraan 
majanomistajalle, löytyikö jotain vikaa 
ja missä vika oli vai oliko kyseessä vain 
puhdistus. Majalaisen piti saada heti 
tieto tulisijansa ja hormin tilasta. Itse en 
pystynyt olemaan kuin yhden nuohoojan 
tai nuohoojaparin mukana kerralla osoit-
tamassa seuraavaa nuohottavaa majaa 
kumpanakin päivänä. Ei tullut laitettua 
askelmittari taskuun, mutta arvelenpa, 
että kävelin useita kilometrejä maja-alu-
eellamme noina päivinä.

Nuohous 45 majan kamiinaan 
- yksi jätettiin uutena 
nuohoamatta
Nuohoojat Janne Ilvonen, Markus Salo 
ja Arttu Kettula nuohosivat 5.5.�008 �6 
kesämajaa ja loput seuraavana päivänä, 
jolloin mukana oli vielä oppisopimuskou-
lutuksessa oleva oppilas. Paikalla kävi tu-
tustumassa oppilaan työhön myös opettaja. 
Seinästä läpiviedyt hormit puhdistettiin 
ja tarkastettiin irrottamalla ensin kamiina 
hormista. Katon läpi menneet hormit nuo-
hottiin alakautta piipun yläosaan saakka. 
Se oli yleensä mahdollista, mutta joissa-
kin majoissa nuohooja joutui katolle.

Nuohouksissa tuli ilmi selvästi vauri-
oituneita tulisijoja ja tukkoisia hormeja, 
joten ensi kertaa tehty ”virkanuohous” 
kyllä puolsi paikkaansa.

Tuomo Honkanen  Markus Salo.

Janne Ilvonen.

Toukolantie 1, 65300 Vaasa
Puh. 06-324 0111

KEMINMAAN KUNTA
www.keminmaa.fi
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Sytytä oikein 

Polttotapahtuman kriittisin vaihe päästöjen kannalta 
on syttyminen ja palamisen alkuvaihe. Sytyttämällä 
oikein voi siis helposti vaikuttaa poltosta aiheutuvien 
päästöjen määrään. 

 Tarkista ennen tulen tekemistä, että tuhka on poistettu asianmukaisesti, ja pellit ovat auki  
 Lado puut vaakatasoon siten, että palamisilma pääsee kiertämään pilkkeiden välistä  
 Aseta isot puut alle, pienemmät päälle, ja ylimmäksi sytykkeet  
 Jätä vapaata tilaa vähintään kolmasosa tulipesän korkeudesta  
 Huolehdi, että huoneeseen tulee riittävästi korvausilmaa 

Päältä sytyttäminen on osoittautunut parhaaksi sytyttämistavaksi, koska tällöin sytykkeiden 
lämmön vaikutuksesta kaasuuntuvat puun ainesosat leimahtavat ja lähes kaikki, mikä 
kaasuuntuu myös palaa. Jos pilkkeitä kuumennetaan sytykkeillä altapäin, niin puut kyllä 
kaasuuntuvat, mutta osa kaasuista pääsee karkaamaan palamattomana ilmaan, ja näin syntyy 
runsaasti päästöjä. Päältä sytyttäminen on paras tapa lähes kaikissa tulisijoissa, mutta viisainta 
on noudattaa tulisijavalmistajan antamia ohjeita.  

Jotta palamislämpötila pysyy sopivan korkeana koko polton ajan, on palamisnopeuden tulisijassa 
oltava riittävä. Liian hidas tai liian nopea palaminen on epätäydellistä. Palamisen nopeutta 
tulisijassa säädetään paloilman avulla. Puussa on 85-90% haihtuvia aineita, ja siten suurin osa 
puusta palaa kaasuina. Onnistuneessa poltossa puu ensin kaasuuntuu tulipesässä, ja syntyneet 
palokaasut palavat ja luovuttavat lämpönsä eivätkä vain haihdu päästöinä ilmaan. Hallitsematon 
polttaminen yleensä nokeaa tulipesän, suuluukun ja hormin.  

  

Lisätietoa: 

Savumerkit - Opas puun pienpolttoon (Heli & YTV) 

Pätkittäin puulämmityksestä -opas (Motiva, Heli ja Nuohousalan keskusliitto) 

Sytyttämällä oikein voi vaikuttaa poltosta aiheutuvien päästöjen määrään.

Sytyttämällä oikein voi vaikuttaa poltosta aiheutuvien päästöjen määrään.

Lado puut vaakatasoon siten, että pala-
misilma pääsee kiertämään pilkkeiden 
välistä.

Päältä sytyttämällä sytykkeiden lämmön vaikutuksesta kaasuuntuvat puun aines-
osat leimahtavat ja lähes kaikki, mikä kaasuuntuu myös palaa.

Polttotapahtuman kriittisin vaihe päästöjen kannalta on syttyminen ja palamisen alkuvaihe. 
Sytyttämällä oikein voi siis helposti vaikuttaa poltosta aiheutuvien päästöjen määrään.

•	 Tarkista ennen tulen tekemistä, että tuhka on poistettu asianmukaisesti, ja pellit ovat auki 

•	 Lado puut vaakatasoon siten, että palamisilma pääsee kiertämään pilkkeiden välistä 

•	 Aseta isot puut alle, pienemmät päälle, ja ylimmäksi sytykkeet 

•	 Jätä vapaata tilaa vähintään kolmasosa tulipesän korkeudesta 

•	 Huolehdi, että huoneeseen tulee riittävästi korvausilmaa

Päältä sytyttäminen on osoittautunut parhaaksi sytyttämistavaksi, koska tällöin sytykkeiden lämmön vaikutuksesta kaasuuntuvat 
puun ainesosat leimahtavat ja lähes kaikki, mikä kaasuuntuu myös palaa. Jos pilkkeitä kuumennetaan sytykkeillä altapäin, niin puut 

Sytytä oikein

Lähde: Sytytä oikein
http://www.heli.fi/Kampanjasivut/PoltaPuutaPuhtaasti/Sytytaoikein/

Pätkittäin puunlämmityksestä http://www.heli.fi/content/Julkaisut_materiaalit/Op-
paat_aineistot/Tietoa_ulkoilmasta/puulammitys.pdf?from=6355�68�86�6�9�5

kyllä kaasuuntuvat, mutta osa kaasuista pääsee karkaamaan palamattomana ilmaan, 
ja näin syntyy runsaasti päästöjä. Päältä sytyttäminen on paras tapa lähes kaikissa 
tulisijoissa, mutta viisainta on noudattaa tulisijavalmistajan antamia ohjeita. 

Jotta palamislämpötila pysyy sopivan korkeana koko polton ajan, on palamisnopeu-
den tulisijassa oltava riittävä. Liian hidas tai liian nopea palaminen on epätäydellistä. 
Palamisen nopeutta tulisijassa säädetään paloilman avulla. Puussa on 85-90% haihtuvia 
aineita, ja siten suurin osa puusta palaa kaasuina. Onnistuneessa poltossa puu ensin 
kaasuuntuu tulipesässä, ja syntyneet palokaasut palavat ja luovuttavat lämpönsä eivätkä 
vain haihdu päästöinä ilmaan. Hallitsematon polttaminen yleensä nokeaa tulipesän, 
suuluukun ja hormin.

Lisätietoa: 
Savumerkit - Opas puun 
pienpolttoon (Heli & YTV) 
Pätkittäin puulämmityksestä -opas 
(Motiva, Heli ja Nuohousalan 
keskusliitto)
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Hyvin eristetyssä pientalossa on vuodessa keskimäärin:

100 vrk jolloin ei tarvitse lainkaan lämmittää

240 vrk jolloin lämmitystehosta tarvitaan alle puolet

2 viikkoa, jolloin lämmitystehosta tarvitaan yli puolet

1 viikko, jolloin lämmitykseltä vaaditaan huipputehoa

Pätkittäin
puulämmityksestä
Lämpöä pilkkeistä 
edullisesti ja puhtaasti 

Puulla lämmität luonnollisesti
Puu on kotimainen, uusiutuva polttoaine. Puunpoltto ei kiihdy-
tä ilmastonmuutosta, sillä puut sitovat kasvaessaan ilmakehän
hiilidioksidia saman määrän kuin niiden palaessa vapautuu.

Puuaines on yksi parhaista auringon ener-
gian varastomuodoista ja hyvässä tulisi-
jassa oikein poltettuna se voidaan
muuttaa puhtaasti lämmöksi. 

Edullista lisälämpöä 
Uunilämmitys on perinteinen
lämmitysmuoto, mutta
nykyään pientaloissa se
yleisimmin tukee jotain
toista lämmitysjärjestel-
mää.

Paras tulos saadaan
massiivisilla, varaavilla tulisijoilla, joiden rakenteisiin varastoitu-
nut lämpö vapautuu huonetiloihin tasaisesti ja pitkään.
Varaavan tulisijan hyötysuhde on jopa 80–85 %. Oleellista on
polttaa uunillinen pilkkeitä kerralla tehokkaasti ja puhtaasti.
Sopivan kokoisesta tulisijasta saadaan oikein käytettynä yli kol-
masosa rakennuksen koko lämmitystarpeesta.

Puulämmityksellä voidaan helposti vähentää ostettavan läm-
mitysenergian määrää talven huippupakkasilla ja turvata lämpö
mahdollisten sähkökatkosten aikana. 

Sähkölämmitystaloissa taloudellisesti kannattavinta on käyt-
tää varaavaa tulisijaa säännöllisesti.

pääsee kulkemaan puupinon läpi. Laita pinon alle aluspuut,
etteivät polttopuut kosketa maata. 

Siirrä puut liiteriin ennen syyssateita. Jos pinot 
jäävät talveksi ulos, pitää ne peittää. 

Sisälle puulaatikkoon tai puunkantotelineeseen 
pilkkeitä kannattaa kerralla tuoda ainakin muutaman päivän
tarpeen verran. Sisätiloissa puu vielä kuivuu jonkin verran.

Puun lämpöarvo kertoo, kuinka tehokkaasti se lämmittää.
Koivu on puulajeistamme tihein ja lämpöarvoltaan suurin.
Pinokuutiometri kuivaa koivupilkettä vastaa energialtaan 
170 litraa kevyttä polttoöljyä.

Tunnista mottien ja pilkkeiden oikeat mitat
Polttopuiden määrät ilmoitetaan kuutiometreinä eli motteina. 
Kiintokuutiometri (m3) on kaikilta sivuiltaan metrin mittainen
puukuutio. Irtokuutiometri (i-m3) on kuutiometrin kokoinen laa-
tikko, jossa pilkkeet ovat sekaisin. Pinokuutiometri (p-m3) tar-
koittaa taas kehysmitoiltaan kuutiometrin pilkepinoa.
Polttopuun pituus määräytyy tulisijan ja sen valmistajan ohjei-
den mukaan. Uuneihin ja takkoihin sopivat 20–33 senttimetrin

1 KIINTOKUUTIOMETRI = m3 = 1,5 x PINOKUUTIOMETRI = p-m3 = 2,5 x IRTOKUUTIOMETRI = i-m3

pilkkeet, pidemmät polttopuut käyvät leivinuuneihin ja keskus-
lämmityskattiloihin.

Ensimmäistä pesällistä varten tarvitset halkaisijaltaan 
8–10 senttimetrin pilkkeitä, muuten ne voivat olla vähän isom-
pia eli halkaisijaltaan 10–16 senttimetriä.

Sytyttäminen on taitolaji
Tarkista ennen polttopuiden latomista ja tulen tekemistä, ettei
tuhka peitä arinaa, ja avaa savupellit kokonaan. Tuhka pitää
poistaa säännöllisesti tulisijasta paloturvalliseen astiaan.

Täytä tulisijan pesä sytyttämistä varten
niin, että vapaata tilaa jää vähintään
kolmasosa tulipesän korkeudesta. Lado
puut mieluiten vaakatasoon niin, että
palamisilma pääsee kiertämään niiden
välissä. Käytä sytykkeenä tuohta ja
puutikkuja tai pientä määrää sanoma-
lehtipaperia.

Pane pesään vain kuivaa ja puhdasta puuta

Tulisijassa saa polttaa ainoastaan kuivaa ja puhdasta puuta – ei
milloinkaan märkää, maalattua tai kyllästettyä puuta eikä ros-
kia. Kuivat pilkkeet helähtävät, kun niitä lyödään toisiaan vas-
ten.   

Tuore puu sisältää vettä noin puolet, polttokuiva vain vii-
desosan. Käytännössä polttokuivat pilkkeet ovat ylivuotisia tai
keinokuivattuja.

Parhaiten puut kuivuvat ulkona auringossa, kun ilmavirta

Polttopuuta
internetistä:

www.halkoliiteri.com
www.mottinetti.fi

www.polttopuuporssi.fi
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Lue tarkasti etenkin uuden tulisijan käyttöohjeet. Puiden
sytyttäminen erilaisilla arinoilla vaihtelee hieman. Yleensä paras
tapa on sytyttää tuli puiden päältä. Tällöin puun helposti kaa-
suuntuvat yhdisteet palavat ja luovuttavat lämpönsä eivätkä vain
haihdu savun mukana ilmaan. Näin lämpöä saadaan enemmän
talteen, ja puun poltosta aiheutuu vähemmän päästöjä. 

Matalapaineen ja sateiden aikana tulisija vetää tavallista huo-
nommin. Myös huoneistossa vallitseva alipaine voi huonontaa
vetoa. Tulisijan sytytyksen ajaksi kannattaa sammuttaa koneelli-
nen ilmanvaihtojärjestelmä tai liesituuletin ja kokeilla ikkunoi-
den avaamista.

Päästöt kuriin 
Palamisesta muodostuu savukaasua, joka sisältää pääosin hiili-
dioksidia ja vettä sekä vaihtelevan määrän pienhiukkasia,
häkää, hiilivetyjä ja muita terveydelle haitallisia yhdisteitä. 

Kun palamislämpö on tarpeeksi korkea, tulisijan ilmavirtaus
sopiva ja palo hallittua, syntyy haitallisia päästöjä vähemmän.
Runsaasti epäpuhtauksia sisältävä savu voi aiheuttaa terveysoi-
reita erityisesti hengitys- ja sydänsairaille ihmisille sekä vähen-
tää kaikkien viihtyvyyttä. 

Päästöjä muodostuu paljon käytettäessä kosteaa puuta tai
muuta polttoon sopimatonta materiaalia. Päästöjä muodostuu
myös poltettaessa tulisijassa liian pienellä tai suurella ilmamää-
rällä.

Puhtaan palamisen päästöt ovat vain murto-osa huonosti
toteutetun puunpolton päästöistä. Puhtaassa palamisessa valta-
osa savusta on harmitonta vesihöyryä.   

Hyvästä ja onnistuneesta palamisesta kertoo pian sytytyksen
jälkeen vaaleaksi muuttuva savu.

Anna palaa!
Hyvään lämmittämiseen riittää parin pesällisen tehokas ja tasai-
nen polttaminen, johon kuluu aikaa 1,5–2 tuntia.  

Puissa palaa pinta eikä tilavuus. Niinpä esimerkiksi 10 kpl puo-
len kilon pilkkeitä palaa nopeammin kuin pari 2,5 kilon halkoa. 

Poista tuhka säännöllisesti, jotta palamisilma pääsee esteettä tulisijaan eikä
arina vaurioidu.

1/3

Jätä vapaata tilaa vähintään 
1/3 tulipesän korkeudesta.

Lisää puita tulisijaan käyt-
töohjeen mukaisesti. Yleensä
hyväksi todettu tapa on lisä-
tä puita pienissä erissä ja
vasta, kun liekit ovat sam-
muneet. Lisää puut mielui-
ten kuoripuoli alaspäin.

Jätä vapaata tilaa vähin-
tään kolmasosa tulipesän
korkeudesta. Älä kohenna
tulta tarpeettomasti, ettei
palaminen häiriintyisi. 

Sulje pelti vasta hiilloksen sammuttua
Tulisijan savupelti sulkee hormin, ettei ilman läpivirtaus veisi
lämpöä harakoille ja että tulisija saataisiin pysymään lämpimä-
nä mahdollisimman pitkään. Savupelti estää myös kylmää savu-
piippua toimimasta tuloilmakanavana ja epäpuhtauksien kul-
keutumista hormista sisätiloihin.

Pellin sulkemisen ajoitus on tärkeää. Kohenna hiillosta, jotta
kaikki puun palaset muuttuisivat hiillokseksi. 

Kun hiillos alkaa hiipua ja siinä ei näy sinisiä liekkejä, voit
laittaa pellin vähän pienemmälle. Huolehdi ilmansaannista niin,
että hiillos palaa loppuun mahdollisimman nopeasti. Pellin saa
sulkea kokonaan vasta hiilloksen sammuttua täydellisesti. 

Huolehdi nuohouksesta
Kiinteistön omistaja on vastuussa tulisijansa nuohouksesta.
Lakisääteisesti tulisijat hormeineen tulee nuohota kerran vuo-
dessa. Nuohoamatta jättäminen voi vahinkotapauksissa alentaa 
vakuutusyhtiöiden korvausperusteita. 

Nuohous pidentää tulisijan käyttöikää ja parantaa tulisijan
lämmönluovutusta. Tulisijan puhdistuksen yhteydessä nuohooja
tarkistaa myös tulisijan ja hormin kunnon sekä varmistaa palo-
turvallisuuteen liittyviä seikkoja, esimerkiksi suojaetäisyydet
tulisijasta.

Nuohousalan Keskusliitto

Puun polton ohjeita: 
www.hengitysliitto.fi 
www.ilmastonmuutos.info 
www.motiva.fi 
www.nuohoojat.fi

Lähteet:
■ Pökköä pesään – Varaavien
uunien lämmitysohjeita, 
VTT Prosessit, 2004
■ Savumerkit – Opas pien-
polttoon, YTV ja Heli ry, 2003

Esitteen julkaisemisen on rahoittanut kauppa- ja teollisuusministeriö.
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Vesihuollon parantaminen on yhdis-
tyksessämmekin ajankohtainen asia. 
Vuosikokouksessa asiasta keskusteltiin 
perusteellisesti. 

Poliisimajalaiset �007 -lehdessä re-
feroitiin rakennusviraston julkaiseman 
Siirtolapuutarhojen ja kesämaja-alueiden 
vesihuollon parantamisen tarveselvityk-
sen (�007:5) sekä Ympäristökeskuksen 
lausunnon (84, �8.6.�007, Ymk �007-
�3�9) pääpiirteet. Poliisimajalaiset ry:n 
osalta tilannehan on se, että yhdistyksellä 
ei ole vuoteen �0�4 mitään pakollista 
vesihuoltoon liittyvää korjattavaa. Kun 
yhdistys rakentaa itselleen saunan ja/tai 
huoltorakennuksia, tulee samalla vesi-
huollon ratkaisut tehdä nykylainsäädän-
nön mukaisesti.

Katu- ja puisto-osasto pyysi siirtola-
puutarha- ja kesämajayhdistyksiä anta-
maan vuoden �007 loppuun mennessä 
toimenpideohjelman, jossa tuli esittää 
yhdistyksen ”vesihuollon parantami-
seksi suorittamat toimenpiteet vuoteen 
�0�4 mennessä, erityisesti lain edellyt-
tämiltä osin”. Poliisimajalaiset ry jätti 
�8.��.�007 rakennusvirastolle pyydetyn 
toimenpideohjelman. Yhdistyksen vas-
taus on kerrottu toimintakertomuksessa 
�007 kohdassa 3.9. 

Rakennusvirasto lähetti ��.8.�008 
kirjeen siirtolapuutarha- ja kesämajayh-
distyksille (HKR �007-653), jossa virasto 
kiitti toimenpideohjelman lähettäneitä 
yhdistyksiä. Toimenpideohjelmissa yh-
distykset aikoivat pääosin toteuttaa katu- 
ja puisto-osaston laatimassa tarveselvi-

Vesihuollon parantamisen tarveselvitys
Tapahtumia tällä saralla vuodenvaihteen jälkeen…

tyksessä ehdotetut toimenpiteet vuoteen 
�0�4 mennessä. Muutamat yhdistykset 
olivat toivoneet kaupungin osallistuvan 
viemäröinnin rakentamiseen ja viemä-
röinnistä aiheutuviin kustannuksiin. 
Siihen tuli kirjeessä selvä ei: ”Katu- ja 
puisto-osasto ei osallistu viemäröinnin ra-
kentamiseen eikä viemäröintikustannuk-
siin. Yhdistykset vastaavat alueellaan vie-
märöinnin rakentamisesta ja ylläpidosta.” 
Katu- ja puisto-osasto ei myöskään näe 
tarpeelliseksi laatia tyyppipiirustuksia 
vesihuoltojärjestelmistä. Perusteluina 
tähän olivat yhdistysten alueiden erilaiset 
maaperät ja maaston muotojen vaihtelut. 
Yhdistykset voivat kysyä neuvoja Helsin-
gin ympäristökeskukselta sekä yksityisil-
tä vesihuoltojärjestelmien toimittajilta eri 
järjestelmistä ja niiden toteuttamisesta.  
Kaupunki huomautti vielä, että ”yhdis-
tykset vastaavat luovutussopimuksen mu-
kaisesti rakennusten ja laitteiden käytön 
aiheuttamista kustannuksista sekä niiden 
kunnossapidosta”. Poliisimajalaisilla ei 
ole kaupungin tarkoittamia luovutusso-
pimuksia. Tällä tarkoitettaneen alueita, 
joilla kaupunki oli ennen vuotta �998 
rakentanut rakennuksia ja luovuttanut ne 
sitten perustetuille yhdistyksille ylläpi-
dettäviksi. 

Kaupungin kirje on kokonaisuudes-
saan nähtävissä Poliisimajalaiset ry:n 
kotisivuilla. 

Missä siis nyt mennään?
Vesihuolto- ja rakentamisasiat ovat 
vuosikokouksessa vahvistetun pitkän 
tähtäyksen suunnitelman mukaisesti 
sekä mietintämyssyssä että varojen 
keräämisvaiheessa. Yhdistys on valmis 
yhteistyöhön kesäkotiyhdistyksen kanssa, 
koska siitä molemmat saavat synergiaetu-
ja. Poliisimajalaiset ry:n päämääränä 
on rakentaa seuraavan �0 - �0 vuoden 
kuluessa oma sauna sekä tarvittavat 
huoltorakennukset, kaikki asianmukaisin 
vesihuoltojärjestelmin. Nämä vaativat 
tietenkin reippaasti rahaa, joten inves-
tointisuunnitelmassa pysymistä ja iloisia 
maksajia kaivataan!

Ulla Honkanen
rahastonhoitaja

SAMMAKON VIRSI SATEEN AIKANA
Hyppien, tanssien kuljen,polkua varjoisaa,
polkua metsän halki, polkua metsän taa,
niitylle huikaisevalle kurjenpolvien,
niitylle härjänsilmäin, varsankellojen.

Autuas, autuas ilta, autuas ilta nyt on.  
Päivällä paahtava helle,autere auringon
yllä janoisten kukkain,harmajan-valkeain,kalvaitten härjänsilmäin,kellojen kumartuvain – 

vaan nyt pilvistä vesitihkuu ja salama lyö – autuas, autuas ilta,
onnellisuuden yö.
Kosteus vyöttää niityn,mättäät raukeat,
lammikko alhossa kiiluu,puroset porisevat.

Lammikko alhossa kiiluu:kristallivettä on tää!Täyttynyt toiveuni,
kelpaa hengittää!
Elämänlähteelle, veljet,sirkka ja mettinen!
Vedelle simaiselle
viritän ylistyksen.

Rypien, ryypäten vettäkasteenraikasta, näinvedessä simaisessa
villisti temmeltäen
persoonallisen virren teen.Veljet, alusta jälleen, veljet, uudelleen!

Hyppien, tanssien kuljen etc.

           P. Mustapää
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Poliisimajalaiset ry:n ongintakilpailu jär-
jestettiin sunnuntaina �7.8.�008. Perintei-
seen tyyliin ilmoittautuminen aloitettiin 
saunarannassa klo 9.30 ja kilpaileminen 
klo �0.00. Tuomarina toimi Tuomo Hon-
kanen. Onkijat pääsivät saunomaan on-
ginnan ja palkintojen jaon jälkeen, koska 
Antero oli lämmittänyt saunat.

Ahti ei kovin montaa kalaa suonut, 
mutta ei onkijoitakaan rannalla miten-
kään runsaasti näkynyt. Miehet palaut-
tivat itsensä taas ongintamestareiksi 
kahdella parhaalla sijalla vertailtaessa 
kilpailijoiden kokonaissaaliita. Myös 
suurimman kalan kilpailussa kaksi en-
simmäistä sijaa meni miehille. Lasten 
sarjassa ei jaettu taaskaan palkintoja 
osanottajien puuttumisen vuoksi. Nyt 
oli jo kolmas vuosi, kun ei osallistujia 
ilmaantunut. Tulevaisuudessa on lupa 
odottaa parempaa osallistumista. Onhan 
kysymyksessä vuosikymmenten perinne, 
jota periaatteessa kaikki osaavat tehdä ja 
kustannukset ovat todella vähäisiä. 

Kilpailuumme ensi kertaa osallistunut 
Mikko Leppialho jäi suurimman kalan 
voitosta kokeneelle Kari Laattalalle 
vaivaiset �0 gr. Naisten sarjassa viime 
vuoden palkitut olivat taas kärjessä.

Ongintakilpailu 2008

Palkintoja saivat Maria, Ulla, Helkky, Kari ja Mikko. Kari palasi ongintamestarik-
si.

Tulokset:
naiset yht. suurin    
�. Ulla Honkanen 600 g 600 g
�. Maria Tanjunen �40 g -  g
3. Helkky Punta                   -    g -  g
yht. 840 g         
   
miehet           
�. Kari Laattala � �00 g 800 g
�. Mikko Leppialho 940 g 780 g
yht. 3 040 g         
   
molemmat sarjat yht.   3 880   g

HAUEN LAULU
Kosteasta kodostaannous hauki puuhun laulamaan

kun puhki pilvien harmajainjo himersi päivän kajoja järvelle heräsi nauravainlainehitten ajo
nous hauki kuusen latvukseenpunaista käpyä purrakseen

lie nähnyt kuullut haistanuttai kävyn päästä maistanutsen aamun kasteenkosteanloiston sanomattoman

kun aukoellen luista suutaanlongotellen leukaluutaanniin villin-raskaan virren se vetiettä vaikeni linnut hetikuin vetten paino ois tullut ylija yksinäisyyden kylmä syli.

 Aaro Hellaakoski
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Kautta aikojen poliisin mökkiläisten ja 
nykyisten poliisimajalaisten joukossa on 
ollut eri alojen harrastajia ja ammattilai-
sia. Muistuu mieleeni Tiiraniemen valssin 
vuonna �984 mökkiläisille säveltänyt 
hanuristi Pauli Vesterinen, joka oli myös 
hyvä yleisurheilija. Hänhän osallistui 
mm. Lontoon olympialaisiin v. �948 
sijoittuen neljänneksi, kuten tänä vuonna 
Pekingissä Tero Järvenpää. Erona oli se, 
että Lontoossa Tapio Rautavaara voitti 
kultaa ja Pekingissä kulta meni Norjaan 
Andreas Thorkildsenille.

Nyrkkeilyä harrastanut Heikki Juntik-
ka omisti mökin aina �960-luvun loppuun 
saakka ja hän voitti 50-luvun alkupuolella 
nuorten Suomen mestaruuden 7� kg:n 
sarjassa. Aikuisena �960 SM-loppuotte-
lussa hän sai hopeaa ja edusti Helsingin 
Poliisivoimailijoita hävitessään Tornion 
Pyryn Esa Luokkalalle.

Vapaapainissa Voitto Seiri voitti kol-
men Suomen mestaruuden lisäksi useita 
muita mitaleja vv. �939 - �95�. Hänen 
seuransa oli Helsingin Poliisi-Voimailijat. 
Seirin entinen hirsimökki purettiin �000-
luvulla Krimin sodan aikaisilta valleilta 
kesäkodin luota, koska nykyinen omistaja 
siirtyi uuden asemakaavan vuoksi sotain-
validien alueelle.

Majalaiset joukkuepikashakin 
SM-turnauksessa Raahessa

Nykyaikaisena viisiottelijana tunne-
tuksi tuli �960-luvulla Antti Huttunen, 
joka oli useamman kerran Suomen 
mestaruuskisojen neljäs ja oli lähellä 
tulla valituksi olympiakisoihinkin. Hänen 
erikoisalansa työelämässä oli valokuva-
us ja poliisimajalaisetkin ovat saaneet 

nauttia Huttusen valokuvaustaidoista 
jäsenlehdissämme. Ilmoitustaululla oleva 
ilmakuva Länsiulapanniemestä on muun 
muassa Antin ottama. Huttunen on edel-
leen alueemme majanomistaja.

Myös shakkimiehiä on kuulunut 
menneinä aikoina mökkiläisiin. Heistä 
ehkä kirkkaimpana tähtenä oli silloisen 
Vallilan piirin (5. piiri) vanhempi kons-
taapeli Veikko Hynönen (�9�0 - �985). 
Hänen harrastuksensa oli shakkitehtävi-
en laadinta, jossa hän kuului maailman 
parhaimmistoon. Hynönen nimitettiin 
kansalliseksi tehtäväshakkimestariksi 
8.3.�978 ja laadinnan FIDE-mestariksi 
�99�. Hynönen palkittiin myös ulkomail-
la mm. Unkarissa ja Argentiinassa.

Nykyäänkin shakin harrastus on 
voimissaan joidenkin poliisimajalaisten 
kohdalla. Kolme majalaista osallistui 
joukkuepikashakin Suomen mesta-
ruusturnaukseen Raahessa �.-3.8.�008. 
Kaksi eli Tapani Tähkävuori ja Tuomo 
Honkanen edustivat Rikospoliisien 
Shakkikerhoa (RikSha) ja kolmas eli Veli-
Matti Koskinen Helsingin Shakkiklubia 
(HSK). RikShalla oli kaksi joukkuetta 

Tapani Tähkävuori (toinen vasemmalta) pelasi RikSha 1:ssä.

Tuomo Honkanen (oik.) pelasi RikSha 2:ssa.
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turnauksessa, joista ykkösjoukkueessa 
pelasi Tähkävuori ja kakkosjoukkueessa 
Honkanen. Koskinen puolestaan pelasi 
HSK:n kolmannessa joukkueessa. 

SM-turnaukseen osallistui ��8 ne-
lihenkistä joukkuetta. Tamperelainen 

Matti Koskinen (toinen vasemmalta) HSK 3:ssa.

TammerSH � voitti Suomen mestaruu-
den. Voitto tuli kahden pisteen erolla 
helsinkiläisestä Velhojen ykkösjouk-
kueesta, joka puolestaan voitti samalla 
piste-erolla kolmanneksi sijoittuneen 
turkulaisen TuTS:in ykkösjoukkueen. 

RikSha � pelasi alkukilpailujen jälkeen 
ensimmäisessä sijoitusryhmässä ja oli 
lopulta 40:s. RikSha � pelasi neljännes-
sä sijoitusryhmässä ja oli �07:s. HSK 3 
pelasi kolmannessa sijoitusryhmässä ja 
loppusija oli 87. Tämän Suomen Kes-
kusshakkiliiton turnauksen järjestivät 
shakkiseurat Raahen Linnoitus Raahesta 
ja Shakkilaakso Oulunsalosta.

Mainittakoon, että RikSha � voitti 
keskinäisessä alkusarjan ottelussaan 
HSK 3:n, vaikka loppusijoitus olikin 
huonompi.

Olen nähnyt Länsiulapanniemellä lii-
kennelaitoksen maja-alueen ilmoitustau-
lulla HKL:n shakkiturnaustaulukon, jossa 
oli merkittynä kymmenkunta pelaajaa. 
On tullut mieleeni, että jos majalaisten 
joukosta löytyisi vielä yksi shakista kiin-
nostunut pelaaja, niin voisimme yrittää 
aikaansaada nelihenkisten joukkueiden 
majalaisturnauksen lopahtaneen ns. 
kolmiottelun korvikkeeksi – kokeeksi 
ainakin kerran.

Tuomo Honkanen

Kotkan
Opiskelija-Asunnot Oy

Naakantie 2 A  KOTKA
Puh. 05-225 5600

- Asennus - suunnittelu - tarvikemyynti -

Järvenpään Sähkö Oy
Vanha Yhdystie 8, 04400 Järvenpää

Puh. 09-279 7170, www.jarvenpaansahko.fi

Tarjolla maukasta kotiruokaa

Lounaskahvila Tiinatar
Kankiraudantie 2 A (Rautian vieressä), 00700 Helsinki

www.tiinatar.fi

Li-Plast Oy
Luuta-Kreetantie 8, 28600 PORI

Puh. 02-635 2411

Satakunnan
Erityishuoltopiirin ky

Mukulamäentie 1, 28450 Vanha-Ulvila
Puh. 02-677 4111

ENICS Finland Oy
Vaasan tehdas

Virtaviiva 9 E, 65320 Vaasa, Puh. 010 50211
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On heinäkuinen keskiviikko ja sauna-
päivä, niin kuin aina mökillä on kesä-
keskiviikkoisin. Aurinko paistaa ja on 
lämmin. Se onkin jo sitten toinen juttu 
tänä kesänä, nimittäin se lämpimyys. Sitä 
on odotettu ja kaivattu hartaasti ja kauan, 
nyt se sitten tuli. Kunpa pysyisi ainakin 
jonkin aikaa. 

Saunapäivän ohjelma poikkeaa muis-
ta arkipäivistä niin, että normaali aa-
mulenkki on lyhyempi, yleensä vain 
kaupassakäynti (askeleita 7000). Pitää 
jättää voimia saunaan ja ennen kaikkea 
seurusteluun, sillä kun kello �4 alkavat 
saunavuorot niin eläkeläiset ystäväni täyt-
tävät tuota pikaa ihanan puulämmitteisen 
merenrantasaunan.

Vanhastaan tiedän, että kaikki juok-
sevat työt on syytä tehdä ennen saunaa, 
kuten kaupassakäynnit, ”pulikanvaihdot”, 
ruokailut, tiskit ja muut toistuvat päivit-
täiset toiminnat. 

Kun sitten kiireessä sauvon ”pulikan-
vaihtoon” innolla ja vauhdilla päämäärä-
nä pakastinmökki, olen saada sydänhal-
vauksen. Aivan mökkini läheisyydessä, 
minun omalla kotipolullani lojuu joku 
outo, hyvin tumma, lähes ranteeni pak-
suinen, metrin pituinen ”makkara". Se 
on aivan sauvani edessä ja juuri kun aion 
kumartua ottamaan sen käteeni, se lähtee 
luikertelemaan polun viereiseen heinik-
koon. Kauhukiljaisuni jäätyy kurkkuun. 
Polvet notkuen, sydän kurkussa hakaten 
peruutan takaisin pihalleni ja pidän 
pitkän, sisältörikkaan, tosin äänettömän 
käärmeenkarkotusloitsun. Olen nimittäin 
sitä mieltä, että käärmeellä ja minulla 
on oltava aivan eri reviirit. Ja koska jo 
yli kymmenen vuotta olen tällä tontilla 
kaikki kesäni viettänyt, tunnen olevani 
paremmin oikeutettu alueeseen kuin 
tuo vasta ilmestynyt tarhakäärme, joka 
sitä paitsi on jo vuosia asustellut naisten 
saunanlattian alla rannassa. 

Vihdoin kahden tosi ison kahviku-
pillisen sekä itselleni moneen kertaan 
toistetun vakuuttelun jälkeen siitä, miten 
loitsu on tehokas, rohkaistun sen ver-
ran, että uskaltaudun uudelleen tuolle 
tuttuakin tutummalle kotipolulleni. Nyt 
ei onneksi käärmeestä näy jälkeäkään. 

Käärme Paratiisissa

Rantakäärme voi kasvaa yli metrin mittaiseksi ja sillä on 
aina pyöreät silmäterät sekä usein vaaleat laikut niskassa.  

Runo suojelee 
rauhoitettua kyytä: 

KYY
Kevätilta hämärtyy,aitan alta mataa kyy.

Onpa viehättävä käärme,kaunis niin kuin viitan päärme!
Kyytä vieroo kansa kammointappaa tahdottu on ammoin.

Ajattele otus-parkaa,jonka kimppuun kaikki karkaa!
Niin ei ollut tahto Herran:hyväksi loi kaiken kerran.

Kunnioita käärmettämme.Hän on arka ystävämme.

Askeleemme kun hän vainuu,kiireesti pakoon painuu.

Ei hän pure, ei hän pistä,vaino alkaa ihmisistä.

           Jaakko Haavio

Tehosiko loitsuni? Kuitenkin 
päätän pyytää ensitilassa naa-
puriani lainaamaan minulle 
viikatetta niittääkseni polun 
reunoilta pitkät heinät niin, 
että näkyvyys polunreunoilla 
paranee. Eri asia sitten taasen 
onkin, miten niitto onnistuu 
ensikertalaiselta.

Kun sauna-aika alkaa, olen 
jo päässyt tämän asian yli ja 
voin nauttia täysin siemauksin 
löylyistä ja toisten seurasta.

Jutustellessa aika hurahtaa 
huomaamatta ja saunan veran-
nalla vilvoitellessa voin ihailla 
muutaman muunkin arkajalan kanssa 
niitä hurjapäitä, oikeita vesihiisiä, jotka 
useita kertoja kuumasta löylystä pulah-
tavat kylmään �6 asteiseen mereen. Itse 
aloitan uinnit vasta kun vesi on �0 asteis-
ta. Ja sinne lienee vielä hyvästi aikaa.

Saunan jälkeen pitää keittää kunnon 
saunakahvit, hieman levähtää ja sulatella 
tänään kuultuja tarinoita vuosikymmen-
ten takaa.

 Myöhemmin vielä illalla mökin 
pihalla, ihan vain varmuuden vuoksi, 
käyn mielessäni läpi pelisäännöt tuolle 
tunkeilevalle luikertelijalle. Luen hänelle 
lait ja asetukset, loitsut ja manaukset. 
Muistutan, että olen varannut tämän 
alueen vain itselleni ja tänne me emme 
molemmat sovi. Se voi hakea paikkansa 
muualta, jos saunan alusta ei enää miel-
lytä kyseistä yksilöä. 

Käärmeen karkotusloitsu
Pois polulta poistu 
Muuta musta muualle 
Kauas kaikkoa katala 
Vieri vieraille vesille 
 Luikertele Luumäelle 
Rauhoita rakas ranta
Pihani pieni pelasta 
Jätä tänne tulematta
Oma onneni osani oleva
Muuten murskaan mustan muotos 
Maadut maaksi matala!

Mökinmuori
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Tarvasjoen kunta
Hämeenhärkätie 623, 21450 Tarvasjoki
Puh. 02-484 370
www.tarvasjoki.fi

Kankiraudantie 6, 00700 HELSINKI
Puh. 020 753 0500

www.rautiamalmi.com

KEURUU
Keuruu, puh. 014-774 711
Avoinna ark. 9.00-21.00, la 8.30-

Koivulahden
Säästöpankki
PL 11, 66551 Koivulahti
Puh. 06-3462 111

Sanomalehti
SUUR-KEURUU

Niilontie 1  Keuruu
Puh. 010 665 5187

Itä-Suomen
Maa- ja Vesirakennus Oy

Mikonkiventie 50, 57310 Savonlinna
Puh. 015-520 200

Lumijoen kunta
www.lumijoki.fi

Finnish-Russian
Rail Services Oy

Rahakammarinportti 3 A, 00240 Helsinki
Puh. 020 155 5300     Fax 020 155 5315

Helsingin
Seurakuntayhtymä

VALBRUNA NORDIC OY
Lappersintie 675, 02590 Lappers
Puh. 020 741 4250  Fax 020 741 4251
Gsm 0400-792 220
seppo.jarvinen@valbruna.fi

Puh. 020 510 1900

Pub Härmän Häjy
Valtionkatu 2, 60100 Seinäjoki, Puh. 06-414 5304

Avoinna: ma-ti 9-02, ke-su 9-03
www.harmanhajy.com

MALMI

MARKET
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Lautiosaaren Sähkö Ky
Kivalontie 165, 94500 Lautiosaari

Puh. 0400-691 404

KEKÄLE OY
Kauppakatu 2

 TAMPERE
Puh. 03-313 89 800

www.kekale.fi

LAITILAN KAUPUNKI
Keskuskatu 30, 23800 Laitila
Puh. 02-850 11
www.laitila.fi

Technip Offshore Finland Oy
MÄNTYLUOTO

28880 PORI

JUSSI-KEITTIÖT/
Helsingin Javeki

Könninkuja 1,
02880 Veikkola

www.jussi-keittiot.comPuh. 09-256 5511

TALOSEPPÄ OY
Viereläntie 415, 03300 Otalampi

Puh. 0400-250 985

Kaikenlaiset rakennusalan työt

M
er

ir
as

ti
la

n
ku

ja
 2

   
 0

09
80

 H
el

si
n

ki

P
u

h
. n

o
 3

21
1 

63
6

Kuljetusliike
Erkki Lepistö Oy

Vesimiehentie 4, 00740 HELSINKI
Puh. 020 755 8210

www.maalaaovet.fi

Volvo Finland Oy
Kuormakatu 17, 20380 TURKU

Puh. 0106 555 200

Volvo Truck Center

KANGASNIEMEN KUNTA
Otto Mannisentie 2, 51200 Kangasniemi
Puh. 015-780 11
www.kangasniemi.fi

Kauppatori 1, 05800 Hyvinkää, Puh. 020 720 3200

www.sahkosuunnitteluforssell.fi

Sienitie 17, 00760 HELSINKI
Puh. 09-350 8110

Stadilainen tapa liikkua

stadilainen_tapa_liikkua_HKL_86x28.ai   27.8.2008   12:29:41
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Laatinut: Pentti Miettinen.
Ratkaisu sivulla 50.

Ristikko 2008
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www.irkatk.fi

KEMIN KAUPUNKI
Valtakatu 26, 94100 KEMI
Puh. 06-259 111
www.kemi.fi

Vakuutus- ja finanssipalvelut
www.tapiola.fi

Vakuutukset. Rahastot. Pankki.

Pirkanmaan aluetoimisto.  Rautatienkatu 10  TAMPERE
Puh. 010 770 3620

www.jhl.fi    etunimi.sukunimi@jhl.fi

Valuraudantie 14, PL 20, 00701 HELSINKI
Puh. 09-5424 2400
www.sahko-aro.fi

Avoinna päivittäin:
1.6.-15.8. (pl, juhannusaatto ja -päivä) klo 10-20
16.8.-31.5. (pl. jouluviikko ja 31.12.) klo 11-17

Tikkakoskentie 125   FIN-41160 Tikkakoski
Puh. (014) 375 2125    www.k-silmailumuseo.fi
E-mail: keski-suomen.ilmailumuseo@kolumbus.fi

KESKI-SUOMEN ILMAILUMUSEO
FINNISH AIR FORCE MUSEUM

www.poriakk.fi

Pulkamontie, 96900 SAARENKYLÄ, Puh. 020 720 3900

Lauttasaari

Otavantie 9 • Puh. 679 140
Ma-Pe 7.30-19.00, La 9-17.00
Korjaamopalvelut ark. 7.30-17.00

• Öljynvaihto NESTE, MOBIL, AGIP
• Huollot • Katsastushuollot

• Pakoputket • Jarrut • Rengastyöt
• Korjaukset • Autovuokraukset

www.airfixaviation.fi

ThyssenKrupp 
Aerospace Finland OY

www.apollomaterials.fi
www.thyssenkruppaerospace.com
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Jättipalsami
Himalajalta Suomeen tullut haitallinen 
vieraslaji jättipalsami kukkii maja-alueel-
lamme monessa paikassa. Jättipalsamin 
hävittämistä on tänä kesänä – vuosiko-
kousevästyksen mukaisesti – kokeiltu 
erilaisin tavoin. 

Jättipalsami kasvaa yli metrin korke-
uteen ja kukkii runsain punaisin kukin. 
Kukkien väri vaihtelee valkoisesta tum-
manpunaiseen, alueellamme kasvavat 
ovat enimmäkseen vaaleanpunaisia. 
Taimenkin oppii pian tunnistamaan mehi-
varrestaan. Kasvi on yksivuotinen, mutta 
leviää tehokkaasti siementen avulla. 
Jättipalsamin lempipaikkoja Länsiula-
panniemellä ovat kosteikot ja notkelmat 
sekä usein kahden majan väliin alue. 

Tuumasta toimeen hävittämisessä: 
kasvuston niittäminen alkukesästä vei 
osan kasveista, mutta varret saattoivat 
myös innostua haarautumaan - ja kukki-
maan joka haaran päässä, siis jopa nelin- 
kuusinkertaisesti. Juurineen repiminen 
osoittautui parhaaksi keinoksi, mutta 
silloinkaan ei auttanut jättää kitkettyjä 
varsia lehtienkeräyspaikallemme, koska 
varret juurtuivat samantien ja jatkoivat 
kohta kukkimista ja siementämistä. 
Kitketyt kasvit pitääkin sijoittaa kannon-
nokkaan tai kalliolle, jossa ne kuivuvat 
kokonaan. Kitkentään on syytä ryhtyä 
suojaavin vaattein ja hansikkain, koska 
jättipalsamin paras kaveri ainakin meidän 
alueellamme on nokkonen. 

Jatketaan kitkentää ensi kesänä!

Lupiini
Lentopallokentän laidalla kasvaa kauniita 

Vieraita jättejä

On ajankohtaista kantaa huolta ekologisesta jalanjäljestä. Mitä 
kasvaakaan omassa kesämajaympäristössämme?

lupiineja. Kentän reunan majalaiset ovat 
kiitettävästi pitäneet lupiinin rajatulla 
alueella ja niittävät sitä tarvittaessa.  

Vieraslaji on alueelle alun perin 
kuulumaton laji, jonka ihminen on 
tahallaan tai epähuomiossa tuonut yli 
lajin luontaisten leviämisesteiden. Laji 
vakiintuu, jos se pystyy oloissamme 
lisääntymään. Luonnonsuojelulaki 
kieltää nykyisin mahdollisesti haital-
listen lajien päästämisen luontoon. 

Haitallisesta vieraslajista puhu-
taan, kun haittoja aiheutuu. Joskus 
haitat on helppo arvata muiden maiden 
kokemusten perusteella, joskus ne tu-
levat yllätyksenä. Töölönlahden kanit 
ovat tästä hyvä esimerkki. Helsingin 
kaniinipopulaatio polveutuu karan-
neista ja vapautetuista kesykaneista, 
jotka kuitenkin jo muutamassa su-
kupolvessa luonnonvalinnalla muok-
kaantuvat villikaniinien näköisiksi ja 
kokoisiksi. 

Tulokaslaji on alueella uusi laji. 
Eläintieteessä tulokkailla tarkoitetaan 
omin voimin levinneitä lajeja, kuten 
vaikkapa naurulokin siirtyminen 
pääkaupunkiseudulle pesimään �860-
luvulla tai rusakon vakiintuminen 
�930-luvulla. Kasvitieteessä tulok-
kaiksi kutsutaan ihmisen mukanaan 
tuomia lajeja. Kasvien leviäminen 
on usein hidasta, mutta esimerkiksi 
pohjoisamerikkainen pihasaunio levisi 
Helsingin kasvitieteellisestä puutar-
hasta lähes koko maahan muutamassa 
vuosikymmenessä.

Vieraslajit ovat maailmanlaajuisesti 
merkittävä uhka luonnon monimuo-
toisuudelle. Suurempia uhkia ovat 
elinympäristöjen tuhoutuminen ja 
heikkeneminen maankäytön muu-
tosten vuoksi sekä ilmastonmuutos. 
Suomessakin ilmaston lämpeneminen 
ja voimakkaat ympäristön muutokset 
ovat haitaksi alkuperäislajeille ja vah-
vistavat vieraslajien ja tulokkaiden 
kilpailuasemaa niihin nähden. 

Jättiputki
Kasvaako majasi lähistöllä monimetrinen 
putkikasvi? Mistä tietää, onko tämä nyt 
se pahamaineinen, iholle palovammoja 
aiheuttava jättiputki?

Jättiputket ovat kotoisin Kaukasias-
ta. Niitä on tuotu Suomeen alun perin 
puutarhakasveiksi. Suomessa esiintyy 
ainakin kaksi jättiputkilajia, kaukasian-
jättiputki ja persianjättiputki. Taimia ei 
enää myydä puutarhamyymälöissä. 

Jättiputken tunnistaa suurista, rapar-
perimaisista lehdistään, jotka peittävät 
maan, sekä suurista (�5 -�5 cm), lautas-
maisista kukinnoistaan. Jättiputket kas-
vavat siis kookkaiksi, jopa 4 metrisiksi ja 
ovat kilpailukykyisiä, mikä tarkoittaa sitä, 
että koristekasveina ostetut komistukset 
leviävät omasta puutarhasta naapurin 
puolelle – tai luontoon - liiankin helposti. 
Pahimmillaan jättiputket muodostavat 
laajoja kasvustoja, oikeinpa jättiputki-
metsiä, jotka tukahduttavat muun kas-
villisuuden ja alkuperäisen eläimistön. 
Luonnossa ei ole kasvia, joka pystyisi 
jättiputken kanssa kilpailemaan eikä 
myöskään luontaisia tuholaisia.

Jättiputkien kasvinestettä ei saa pääs-
tää iholle. Nesteen sisältämät aineet vai-
kuttavat ihon valonherkkyyteen, minkä 
vuoksi auringonvalo tai muu UV-säteily 
aiheuttaa paljaalle iholle palovamman 
kaltaisia rakkuloita tai ihottumaa ja pig-
menttivaurioita. Kasvi voi myös aiheuttaa 
hengenahdistusta, allergisia oireita ja jopa 
silmätulehduksia. 

Poiskitkettyä jättipalsamia tai jättiput-
kea ei pidä tuoda yhteiseen lehtike-
räyspaikkaamme. Anna jättipalsamin 
kuivaa kalliolla tai kannonnokassa.

Polta jättiputken palaset. 

Muidenkin herkästi leviävien kasvien 
hävitystapaa on syytä miettiä eikä 
tuoda niitä leviämään lehtienkeräys-
paikkaan!
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Jättiputket leviävät siemenistä ja juu-
rista. Yksi kasvi tuottaa kasvukautensa 
aikana jopa �00.000 siementä. Siemenet 
säilyttävät itävyytensä vuosia. Tärkeintä 
on estää kasvin kukkiminen ja uusien 
siemenien muodostuminen. Pienet jät-
tiputkikasvustot hävitetään kitkemällä. 
Turvamääräyksiä kitkemisessä on ainakin 
kaksi: pitää suojautua hyvin eli estää kas-

Viime kesänä myrkytetyllä alueella nousee jo uusia jättiputkia. Kaukasianjättiputken kukinto. Kuvan on 
ottanut Sakari Kauppinen Siilitien metro-
asemalta. 

vinesteen pääsy iholle, eikä pidä kitkeä 
aurinkoisena päivänä. Kypsiä siemeniä 
sisältävä kasvimateriaali on tuhottava 
vaikkapa polttamalla, etteivät siemenet 
leviä ympäristöön. Siemeniä ja juuria ei 
saa kompostoida. 

Maja-alueellamme jättiputkea ei tie-
tääkseni ole vielä tavattu. Netistä löytyy 
kuitenkin Kamppi-Ruoholahti radanvar-

resta kuvattu kaukasianjättiputki. Kasvi 
on levinnyt laajasti eri puolille Etelä-Suo-
mea, sitä on myös Espoossa. Jos jättiputki 
pääsee juurtumaan ja leviämään, edessä 
voi olla vuosien työ myrkyttää ja kitkeä 
kasvia ja jopa vaihtaa pintamaa kasvin 
vuoksi.

Pysytään siis valppaina ja hävitetään 
kasvi tavattaessa heti!
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Luonnosta löytyy myös aivan kotimaisia 
suuria ukonputkia, kuten eteläukonputki, 
idänukonputki, karhunputki ja väinön-
putki. Väinönputki on rauhoitettu Oulun 
läänin eteläpuolella, siis myös meillä 
Lauttasaaressa. Karhunputki kasvaa pari-
metriseksi ja sen lehdet ovat � – 3 kertaan 

Kotimaisia ukonputkia. Väinönputki on rauhoitettu. 

Lähteet: 
• Oy Valitut Palat: Suomalainen luonto, koti-

maan maisema lähikuvassa, �98�

• www.ymparisto.fi: tiedote �9.6.�00� ”Jät-
tiputki uhka luonnolle ja ihmiselle” ja 
�3.8.�008 ”Jättiputket”.

• Pohjois-Karjalan maaseutuyrittäjien verkko-
lehti, Katja Turtiainen �0.6.�005 ”Jättiputki 
– koristekasvista riesaksi luontoon

• www.hel.fi: Luontoretkikalenteri-08

• Helsingin Sanomat �6.7.�008, �9.8.�008 ja 
��.8.�008

• Sakari Kauppisen nettisivu: http://sakari.
kuvat.fi/kasvio�/kaukasianjattiputki.html

Jättiputken poistaminen
Jättiputken torjunnassa saavutetaan 
parhaita tuloksia yhdistämällä mekaa-
ninen ja kemiallinen torjunta. Torjun-
tatyö on aina monivuotinen. 

Torjunta-ainekäsittely: sovelias 
torjunta-aine on Roundup Bio n. �5% 
liuoksena. Käsittely suoritetaan pouta-
päivänä ja menetelmiä ovat lehtisively, 
ruiskutus tai vaikkapa kastelukannulla 
kastelu. Torjunta tehdään kasvuston 
ollessa alle puoli metriä. Tarvittaessa 
niitetään ja odotetaan kunnes lehti 
on kämmenen kokoinen. Käsittelyn 
voi uusia kesän mittaan, jos tarpeen. 
Ilman torjunta-aineita: Yksittäin esiin-
tyvien nuorien taimien (lehden koko 
noin �0 senttiä) torjunnassa voi kokeil-
la kasvin kastelua kiehuvalla vedellä. 

Juuren katkaisu: kasvi otetaan ylös 
katkaisemalla pääjuuri pistolapiolla 
�0 cm syvyydestä. Maanmuokka-
usta tulee välttää, ettei maaperän 
siemenvarastoa sotketa syvempiin 
maakerroksiin. Kasvin ylöskaivu on 
suositeltavaa silloin kun esiintymässä 
on vain muutamia yksilöitä tai kasvi 
on selvästi erillään pääkasvustosta 
oleva "karkulainen". Kasvin juuri tulee 
kuivattaa tai polttaa.

Kukinnon poisto: kasvin leviämistä 
voi estää katkaisemalla kukinto ennen 
kuin se pudottaa siemenensä maahan. 
Oikea ajankohta on elo-syyskuu, kun 
kukinto on ruskea. Kukinto tulee kerätä 
säkkiin ja polttaa. Mikäli kukinnon kat-
kaisee kukintavaiheessa, kasvi kasvattaa 
uuden vielä kahdesti (!) loppukesän 
aikaan. 

Niitto ja kitkentä: kasvin niitto ei 
tapa kasvia, mutta toistuvasti suoritet-
tuna niitto vähentää kasvuvoimaa eikä 
kasvi myöskään pääse lisääntymään. 
Kitkentää voi suorittaa hentoihin, 
ensimmäisen vuoden siementaimiin, 
joilla ei ole vielä suurta juurta. Toise-
na ja kolmantena vuonna kasvilla on 
jo vankka juuri, jota ei saa helposti 
ylös.

parilehdykkäiset.
Matalammaksi jäävä koiranput-

ki on tuttu hernepyssyn tekoaines. 
Kotimaisia lajeja ei tarvitse eikä ole syytä 
siis hävittää! 

Ulla Honkanen

Kiltit putket
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Pikku-uutisia 2008
LÄNSIULAPANNIEMI

Siirtyvät kesämajat
Alueemme viiden siirtyvän kesämajan 
vuokra-aika päättyi 3�.��.�007.  Yhdistys 
kävi elokuussa �007 neuvottelemassa 
rakennusvirastossa maanvuokrasopimus-
ten jatkamisesta. Rakennusvirasto pyysi 
syyskuussa yhdistystä esittämään kirjal-
liset kommentit maanvuokrasopimusten 
uusimisesta. Yhdistys varasi siirtyvien 
majojen omistajille tilaisuuden tulla 
kuulluksi ja jätti lokakuussa lausumansa 
rakennusvirastoon. 

Rakennusvirasto toimitti yhdistykselle 
�5.�.�008 yleisten töiden lautakun-
nan pöytäkirjaotteen (67 §, 7.�.�008) 
koskien ”Eräiden kesämaja-alueiden 
maanvuokrasopimusten uusimista”.  
Yleisten töiden lautakunta oli hyväksynyt 
vuokrausperiaatteet, joita on tässä refe-
roitu Poliisimajalaisia koskevilta osin:  
- ”… maa-alat vuokrataan kahdeksi (�) 
vuodeksi. Tämän kahden vuoden sopimus-
kauden aikana majat siirretään niille osoi-
tettuun uuteen paikkaan, eikä sopimuksia 
näiden osalta tulla enää jatkamaan.” 
- ”Poliisimajalaisille osoitetaan 5 paikkaa 
yhdistykselle vuokratun alueen lähituntu-
masta sotainvalidien alueelta.”
- Sotainvalidien osalta maa-alat vuok-
rataan veljesliitolle yhdeksi vuodeksi, 
mutta perikuntien hallussa olevien ke-
sämajojen maa-aloja ei enää vuokrata 

Uusien majapaikkojen katselmukseen osallistui kaupungin edustajia ja siirtyvien 
majojen omistajat.

ja näiden perikuntien on tullut poistaa 
kesämajansa 3�.��.�007.
- ”vuokran määrässä” on päädytty 3�0 
euron vuosivuokraan kesämajaa kohden, 
mikä tarkoittaa 6,6 prosentin nousua 
vuonna �003 määriteltyyn vuokrata-
soon.”

Yhdistys solmi kaupungin kanssa 
maanvuokrasopimuksen viiden majan 
osalta 3�.3.�008 ja sen jälkeen kahden 
kuukauden kuluessa näiden majanomis-
tajien kanssa. 

Alueella pidettiin osoitettavista maja-
paikoista katselmus �3.5.�008. Raken-
nusvirasto oli ehtinyt osoittaa Särkinie-
mestä siirtyville majoille maaliskuussa 
�007 useamman paikan juuri alueemme 
tuntumasta. Nyt kävikin niin, ettei sotain-
validien alueelta löytynyt yhtään sopivaa 
paikkaa. Sen sijaan oman alueemme 
itäreunaan voisi yhden majapaikan lisätä. 
Toistaiseksi rakennusvirastosta ei paikan-
osoituskirjettä ole tullut.

Ulkona voi olla toinenkin biojäteroskis. 
Lasi ja pelti mahtuvat omiin koreihinsa 
ulkovarastoon. Kun poistaa peltipur-
keista myös pohjan ja astuu purkit 
littanaksi, niitä mahtuu koriin koko 
kesän annos.

Roskien lajittelu onnistuu 
pienissäkin tiloissa
Vuosikokous evästi yhdistystä jätteiden 
lajittelun edistämiseen. Biojäteastian 
yhteiskäyttökokeilu kesäkodin kanssa 
aloitettiinkin kesällä. Soraäänet ovat 
sanoneet, ettei pienessä mökissä mahdu 
lajittelemaan. Erilaisten jäteastioiden 
saamista alueelle tutkitaan. Lähin kattava 
jätteenlajittelupiste on Särkiniementiellä, 
lähellä Lauttasaarentien risteystä. Lajitte-
lun mökissä voi ratkaista näinkin:

Suurempi astia on varattu biojätteelle, 
koska tässä majassa biojätettä syntyy 

enemmän kuin sekajätettä. Sekajäte on 
lähinnä vain muovia.
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Vuoden 2007 hankintoja olivat pensas- 
ja oksaleikkurit ja viikate. Niistä on 
apua huoltoaskareisiin pitkään, kunhan 
majalaiset käyttävät niitä asianmukai-
sesti ja huoltavat tarvittaessa. Viikate 
on hyvä apu myös haitallisten tulokas-
lajien poistamisessa. 

Uusia työkaluja Saunarannan suihku 
ei olekaan aurinkoa 
tarkempi
Viime vuoden lehden pikku-
uutisissa kerrottiin sauna-
rannan suihkun osoittavan 
kesäisin kello �3, missä on 
etelä-pohjoinen. Kuitenkin 
Uusi Pikkujättiläinen (WSOY 
�985, s. �9) jo kertoo, että 
”Aurinko ei yleensä ole eteläs-
sä virallisen ajan ollessa ��.00. 
Kuvioon on piirretty Auringon 
paikka taivaalla virallisen ajan 
keskipäivän hetkellä vuoden 
jokaisena päivänä (kesäai-
kaan siirtymistä ei ole otettu 
huomioon); näin muodostuu 
ajantasauskäyrä eli analemma. 
Sen avulla voi helposti laskea 
aurinkokellon näyttämään 
tarvittavan korjauksen vuoden 
kunakin päivänä.”

Suihkun varjo ei siis välttä-
mättä näytäkään pohjois-etelä 
-suuntaa kesällä klo �3.

Verottaja huomauttaa irtaimen 
kaupasta majakaupan 
yhteydessä

Uudenmaan verovirasto, pääkaupunki-
seudun veroviraston varainverotusosasto 
on lähettänyt yhdistykselle 30.5.�008 
päivätyn tiedotteen otsikolla ”Siirtola-
puutarhamökin kaupan yhteydessä luovu-
tettu irtain omaisuus ja varainsiirtovero”. 
Ohjetta sovelletaan myös kesämajoihin.

Tiedotteessa todetaan aluksi, että 
mökin luovutuksessa on kyse varainsiir-
toverolaissa määritellystä rakennuksen 
erillisluovutuksesta, josta ostajan on 
suoritettava varainsiirtoveroa 4 % kaup-
pahinnan tai muun vastikkeen arvosta. 
Vero on suoritettava 6 kuukauden kulu-
essa luovutussopimuksen tekemisestä. 
Suorittamatta jääneelle verolle on mak-
settava veronlisäystä. 

Siltä osin kuin kauppa kohdistuu irtai-
meen omaisuuteen, varainsiirtoveroa ei 
tarvitse maksaa edellyttäen, että vastik-
keen jakautuminen kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden kesken on selvitetty. Majojen 
kauppakirjoissa on yleistynyt menettely, 
jossa osa kauppahinnasta on kohdistet-
tu irtaimistolle erittelemättä erikseen 
irtainta omaisuutta tai joissa eritellyt 
omaisuusesineet ovat olleet luonteeltaan 
luovutuksen kohteen tarpeistoa tai aines-
osia. Kun asiakkailta on pyydetty erittelyä 
irtaimesta omaisuudesta, on käynyt ilmi, 

ettei kaupassa siirtyneen irtaimiston arvo 
vastaa todellisuutta tai on jopa arvotonta 
tai selvästi kauppakirjaan merkittyä arvoa 
alempi. 

Jotta varainsiirtoveroa ei tarvitse 
suorittaa irtaimen osalta, edellytyksenä 
on, että verohallinnolle esitetään selvitys 
kauppahinnan jakautumisesta rakennuk-
sen ja irtaimen omaisuuden kesken. Sel-
vityksenä tulee esittää myyjän ja ostajan 
allekirjoittama irtaimistoluettelo, joka 
sisältää esinekohtaisesti tiedot siirtynees-
tä irtaimistosta kaupantekohetken mu-
kaisine arvoineen ja hankinta-aikoineen. 
Irtaimisto arvostetaan sen todelliseen 
arvoon eli käytetyn tavaran arvoon; sum-
mittaisia tai muutoin perusteettomasti 
arvioituja hintoja ei hyväksytä. Irtaimis-
toluettelossa kunkin esineen osalta tulee 
selvittää esineen laatu, hankintavuosi 
sekä esineen perusteltu nykyarvo. Ellei 
asiakas toimita verohallinnolle luo-
tettavaa selvitystä, on varainsiirtovero 

maksettava koko kauppahinnan perus-
teella. Jos asiakas ei toimita ollenkaan 
irtaimistoluetteloa, varainsiirtovero on 
maksettava kokonaiskauppahinnasta, 
vaikka kauppakirjassa kokonaiskaup-
pahinnasta olisikin osa kohdistettu 
irtaimistolle. Tällöin myös myyjän luo-
vutusvoittoverotuksessa huomioidaan 
kokonaiskauppahinta, minkä perusteella 
luovutusvoittovero lasketaan. 

Majan irtaimistoa, jolla ei yleisen 
elämänkokemuksen mukaan ole erillistä 
arvoa, ovat mm. astiat, huonekalut, pien-
kodinkoneet, harrastusvälineet sekä työ-
kalut ja kirjat. Rakennuksen tarpeistoon 
taas kuuluvat esim. jääkaapit, sälekaih-
timet, kaapit, tiskipöytä, ikkunalaudat, 
ulkovalaisin, eivätkä nämä ole lainkaan 
siten irtainta omaisuutta. Lähtökohtana 
verottajalla onkin, että majan tavanomai-
seen tarpeistoon kuuluvat laitteet ja muut 
esineet, jotka ovat majassa sitä ostajalle 
esiteltäessä, sisältyvät mökin kauppaan. 

Orava oli päättänyt asettua taloksi räystään alle. Kun 
majanomistaja tukki yhden puolen, orava järsi itsel-
leen uuden reitin. Orava saatiin kuitenkin luontoystä-
vällisesti häädetyksi ja laudatkin korjatuksi. 

Oravatuhoa
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Sähköä majoihin?
Vuosikokouksessa tiedotettiin, että hal-
litus oli �7.3.�008 lähettänyt rakennus-
virastolle tiedustelun mahdollisuudesta 
sähköistää majoja Poliisimajalaiset ry:
n alueella. Jäsenet ovat kyselleet mah-
dollisuuksista saada sähköt majaan. 
Yhdistyksen on maanvuokrasopimuksen 
mukaan pyydettävä viherosaston suostu-
mus ”kaikelle rakentamiselle sekä uusien 
rakenteiden ja laitteiden sijoittamiselle 
etukäteen ja ennen muiden lupien hank-
kimista”. 

Yhdistys sai �3.5.�008 lausunnon 
Helsingin kaupungin kaupunginsuunnit-
teluviraston asemakaavaosastolta, jossa 
se rakennusviraston pyynnöstä vastaa 
yhdistyksen tiedusteluun mm. näin: alu-
eella on voimassa asemakaava nro �0365, 
joka on vahvistettu �5.6.�00�. Alueella 
tulee noudattaa rakennuslautakunnan 
rakentamistapamääräyksiä eli rakentaa 
kevytrakenteisia kesämajoja. Raken-
nuslautakunnan 4.3.�003 hyväksymä 
rakentamistapaohje toteaa, että majoja 
ei saa sähköistää. Ohjeessa viitataan kau-
punkisuunnittelulautakunnan �6.�0.�989 
tekemään päätökseen, jossa todetaan 
mm. että sähköistäminen edellyttäisi 
mittavia maanmuokkaustoimenpiteitä, 
jotka vahingoittaisivat puustoa ja muuta 
kasvillisuutta; ilmajohtojen verkosto on 
taas maisemallinen haitta.

Asemakaavaosaston kanta sähköis-
tämiseen on, että kaavan alkuperäisiä 
kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväk-
symiä suunnitteluperiaatteita, asemakaa-
vamääräystä ja rakentamistapaohjeen 
majojen sähköistämistä koskevaa kieltoa 
tulee noudattaa. Asemakaavan laatimisen 
pohjana on ollut yleinen suunnittelu-
periaate kesämajojen sähköistämisen 
kieltämisestä. 

Asemakaavan laatimisen aikoihin 
eräillä kesämaja-alueilla on ollut säh-

köt. Asemakaava ja rakentamistapaohje 
nähtiin ainoina keinoina rajoittaa jo 
käynnistynyttä sähköistämistä. Aiemmin 
ei alueiden rakentamista voitu valvoa 
riittävällä tavalla. Majojen koon kasvua 
ja varustelua on pyritty rajoittamaan 
sillä perusteella, että halutaan estää 
alueiden luonteen muuttuminen loma-
asutusalueiksi. Asemakaavaratkaisussa 
on tehty kompromissi Lauttasaaren 
yleisten virkistyskäyttömahdollisuuksien 
lisäämisen ja maja-alueiden säilyttämisen 
suhteen. Tarkoituksena on ollut yleisten 
virkistysmahdollisuuksien lisääminen ja 
samalla kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaan kesämajatoiminnan turvaaminen. 
Koko Lauttasaaren ja sen ympäristön 
asukasmäärä on moninkertaistunut 

kesämaja-alueen perustamisen jälkeen. 
Asemakaava-alue on lähivirkistysaluetta.  
Lausunnon liitteenä oli julkaisu Särki-
niemen-Veijarinvuoren ja Länsiulapan-
niemen puistojen käyttösuunnitelmat ja 
hoidon tavoitteet (Ksv �996:��). 

Rakennusviraston katu- ja puisto-
osasto on �8.8.�008 kirjeellään vas-
tannut, että ”Länsiulapanniemen ke-
sämaja-alueilla noin puolet majois-
ta on sähköistetty. Rakennusvirasto 
vuokranantajana ei näe estettä loppu-
jen majojen sähköistämiseen alueella.  
Kaupunginsuunnitteluvirasto on antanut 
omalta osaltaan asiasta lausunnon yh-
distykselle.”

Sähköistyskeskustelu jatkunee seuraa-
vassa vuosikokouksessa.

Rakennusvirasto tiedottaa 
(nro 7/2008): 

Lauttasaareen laaditaan 
katu- ja viheralueiden 
aluesuunnitelma
Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto 
on aloittanut katu- ja viheralueiden alue-
suunnitelman laadinnan Lauttasaaren 
kaupunginosa-alueelle. Aluesuunnitel-
massa esitetään katujen ja viheralueiden 
osalta kunto- ja tarvekartoitukset; toimi-
vuuden, palveluiden ja laadun nykytilan 

Helsingin Vesi perusparantaa
Matkanteko kesämajalle on tänä kesänä ollut Lauttasaaressa ravistelevaa, varsinkin 
Isoltakaarelta Kyyluodontien alkupäähän saakka. Risteysalueita on kaivettu auki ja 
töyssyjä on säännöllisin välein. Pujottelun ja töyssyttelyn lisäksi on väistelty työko-
neita. Helsingin Vesi perusparantaa katuvesijohtoja Lauttasaaressa. Työn tarkoitus on 
parantaa alueen vedenlaatua ja vesihuollon toimitusvarmuutta. Perusparannustyössä 
vesijohdot puhdistetaan ja pinnoitetaan sisäpuolisesti, sulkuventtiilit ja palopostit 
uusitaan. Kiinteistöjen vedenjakelu – myös kesävetemme – toimii koko työn ajan 
normaalisti. Työn aikainen vedenjakelu toteutetaan rakentamalla maan pinnalle väli-
aikainen vesijohtoverkko. 

Lähde: Helsingin Veden asukastiedote 8.5.�008

Perusparannettavat kai-
vot ja putkien liitokset 
sijaitsevat usein keskellä 
risteystä. Niin tässäkin 
Tiirasaarentien ja Kyy-
luodontien risteyksessä.

analyysit; rakentamis- ja kunnostuskoh-
teet ja niiden kiireellisyys; metsä- ja 
niittyalueiden luonnonhoidon tavoitteet 
sekä tarvittavat alue- ja kohdekohtaiset 
kehittämisohjeet. 

Aluesuunnitelma on tarkoitus esitellä 
yleisten töiden lautakunnalle talvella 
�008-�009.

Vuoden �007 puolella rakennusvirasto 
lähetti Poliisimajalaisillekin käyttäjäky-
selyn edelleenvälitettäväksi majalaisille. 
Kyselyn tuloksiin voi tutustua netissä 
www.hkr.hel.fi/Ajankohtaisia katu- ja 
puistosuunnitelmia/Katso listaus kaikista 

valmistuneista ja tekeillä olevista alue- ja 
luonnonhoitosuunnitelmista.

Marraskuussa �008 rakennusvirasto 
järjestää yleisötilaisuuden, jossa esitellään 
aluesuunnitelmaluonnos, käyttäjäkyselyn 
tulokset sekä yhteenveto luonnonhoidon 
alueiden inventoinnista. 

Kysymyksiä ja palautetta voi esittää 
suoraan suunnittelijoille tai http://feasy.
net/hkihkr/�. Palautepalvelun kautta 
voi myös tutustua suunnittelun aikana 
valmistuviin selvityksiin kuten käyttä-
jäkyselyyn. 
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Insinööritoimisto
Kimmo Kaitila Oy

Valimotie 23 F, 00380 Helsinki
Puh. 050-563 9475

Hitsaajankatu 22, Herttoniemi, 00810 Helsinki
Tel. (09) 2511 7200 Fax (09) 2511 7201

www.secotools.com

Kanahl-Sähkö Oy
Koivukyläntie 65 A, 01360 Vantaa

Puh. 0400-887 368

Keravan Vakiosäätö Ky
Annankorvenkuja 50, 04370 Rusutjärvi

Puh. 09-836 6150

Kolarityö ja Maalaamo
J & M Laaksonen Ky
Brusaksentie 223, 04170 Paippinen

P. 09-239 8008, 0400-442 378, 0400-786 456

MN Kuljetus Oy
Juustokivenkatu 1  Harjavalta

Puh. 020 150 120

Panelian Terästyö
Lyytikänkatu 18, 29200 Harjavalta

Puh. 02-674 3320

Oy Program Production Ltd
Rautatienpuistokatu 6, 28130 Pori

Puh. 02-633 7959

Suomen Elektrodi Oy
Vattuniemenkatu 19, 00210 Helsinki

Puh. 09-477 8050

Helsingin Sukellus ja
Meriturvallisuus

Veneentekijänkatu 15 B, 00210 Helsinki
Puh. 0400-430 241

IIPOS  OY
Meripuistotie 4, 00200 Helsinki

Puh. 09-682 2822

INCAD OY
Särkiniementie 27 B 13, 00210 Helsinki

Puh. 09-679 259

KT-Interior Oy
Vattuniemenkuja 4 E, 00210 Helsinki

Puh. 09-686 0510

Marketing Lea Kaisla Ky
Lauttasaarentie 48 B, 00200 Helsinki

Puh. 040-533 0702

LEESPORT OY
Veneentekijäntie 11, 00210 Helsinki

Puh. 010 239 2301

Navy Blue Oy Ltd
Wavulinintie 1, 00210 Helsinki

Puh. 020 718 1760

Projektimatto Oy Ab
Hannuntie 6, 02360 Espoo

Puh. 020 755 9669

SH-Osakehuoneistot LKV
Isokaari 22, 00200 Helsinki

Puh. 09-455 0613, 050-344 3401

FEIOTEX KY
Melkonkatu 16 A, 00210 Helsinki

Puh. 09-777 4625

FINNOPTA OY
Särkiniementie 5 C 51, 00210 Helsinki

Puh. 09-692 2255

FINTERIUM OY
Gyldenintie 10 C, 00200 Helsinki

Puh. 09-6871 6120

Klassinen urheiluhieronta
TMI FIXES

Vattuniemenkatu 27, 3 krs.,
00210 Helsinki, Puh. 09-676 202

GRAVOX OY
Vattuniemenkatu 15 B, 00210 Helsinki

Puh.- 09-682 4666

ADVANTEC  OY
PL 159, 00201 Helsinki

Puh. 09-682 1490

ARNACORA OY
Isokaari 44, 00200 Helsinki

Puh. 09-278 5170

BRUSHPAINTERS  OY
Ansarintie 3, 00350 Helsinki

Puh. 09-496 443

BRÄNN & BRÄNN  OY
Pursimiehenkatu 7, 00150 Helsinki

Puh. 010 239 5900

E. VUOLA  OY
Vattuniemenkatu 2 A 81,

00210 Helsinki

ARI HOVI OY
Pohjoiskaari 19 E 14, 00200 Helsinki

Puh. 0400-473 458

CHO CHO
Meripuistotie 1 A 7, 00200 Helsinki

Puh. 040-576 3938
www.chocho.fi

FEEL OK
Merja Rosenholm Tmi

Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki
Puh. 050-917 5999

Insinööritoimisto
JUSSI KOSKI OY

Melkonkatu 2 B 26, 00210 Helsinki
Puh. 040-580 5586

Arkkitehtitoimisto
HUVILA OY

Gyldenintie 10 E 71, 00200 Helsinki
Puh. 09-670 340
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Sinä tiedät, mitä uudelta kodiltasi haluat.
Me teemme parhaamme, jotta odotuksesi ja toiveesi toteutuisivat nyt ja tulevaisuudessa. 
Saat tietoa Skanskan myynnissä  olevista asunnoista ajasta ja paikasta riippumatta. 
Puhelinpalvelumme toimii ympäri vuorokauden, soita 0203 44242. 
Lisätietoja myös www.skanska.fi

Ero kodin ja asunnon
välillä on hiuksenhieno.
Eläköön se pieni ero!

Gyldenintie 3, 00200 Helsinki
Tanja Jäderholm, GSM 050-430 7707

Puh. 09-2289 0502, fax 09-2289 0503
koralli@kolumbus.fi • www.kotiapukoralli.fi

Me olemme yksityiskotien hoitoon ja huoltoon
erikoistunut yritys sinun lähelläsi Lauttasaaressa.
Meiltä saat ahkeraa, tarkkaa, tunnollista ja
luotettavaa apua kotisi huolenpitoon.

Tyypillisiä työtehtäviämme:
• viikkosiivoukset
• kausisiivoukset esim. kevät- ja joulusiivoukset
• muutto- ja remonttisiivoukset
• ikkunapesut

KOTITALOUSVÄHENNYS
Katso www.vero.fi

TYÖTAKUU
Jos et ole tyytyväinen tehtyyn

työhön, korjaamme asian
veloituksetta.
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• Vältä kevään ruuhkat, huolla pelastuslautat ja 
painetäyttyvätliivit jo syksyllä

Nykyaikainen 
kalastajanasu.  
Veden- ja  tuulenpi-
tävä.  Housuissa on 
CE-hyväksyntä  EN 
393, hyväksytty 50 N 
kelluntaliivi.
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