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P U H E E N J O H T A J A N   P A L S T A

Poliisimajalaiset ry päätti hankkia inter-
netiin kotisivut reilu vuosi sitten. Jonkin 
verran oli epäilyä siitä, onko sivuilla 
käyttöä majalaistoiminnassa, mutta pää-
tös on mielestäni osoittautunut ilmeisen 
oikeaksi.

Monella on mahdollisuus lukea sähkö-
postinsa kotonaan ja vielä useammalla se 
mahdollisuus on myös töissä. Samoin on 
kotisivujen katselun laita. Tätä kirjoitta-
essani kotisivuilla on vierailtu yli 2 700 
kertaa ja jäsensivuilla noin 600 kertaa. 
Lukemat osoittavat, että majalaisille tie-
toa on jaettu ja  että ulkopuolisetkin ovat 
vierailleet useasti sivuillamme. 

Luonnollista on, ettei jokaisella ole 
vielä internetyhteyttä käytettävissään 
eikä ehkä kiinnostusta sen käytön opet-
telemiseen eikä laitteiden hankkimiseen. 
Sen vuoksi tiedottamiseen tarvitaan 
edelleen vanhaa kunnon lankapuhelinta 
ja kirjeiden postijakelua sähköpostin, 
internetin ja kännyköiden lisäksi.

Viime vuonna majamurtojen tiedotta-
minen majanomistajille onnistui osittain 
kotisivujemme ansiosta ja jopa niin, että 
siellä olleita tietoja ja kuvia voitiin käyt-
tää hyväksi vakuutusyhtiölle tehdyissä 
ilmoituksissa. Minusta tuntui kuin olisin 
ollut taas töissä ilmoitellessani kotipäät-
teellä ja puhelimella murroista lukuisille 
majalaisille ym. asiaan kuuluville henki-
löille ja viranomaisille.

Kotisivujen myötä minulle aiemmin 
tulleet, mutta kesäkodin varauksiin tar-
koitetut puhelut ovat lähes kokonaan 
poissa. Majalaisten kotisivulta löytyy 
nimittäin linkki Helsingin poliisilaitoksen 
kesäkotiyhdistyksen varaussivuille. 

Joulukuun Rafael-myrsky kaatoi puita. 
Tietämäni mukaan valtava kuusi teki en-
simmäisen kerran täysosuman eli kaatui 
alueellamme keskelle mökkiä. Siitä tuli 
täydellistä silppua. Majasta jäi varsin 
vähän irtaimistoakaan otettavaksi talteen. 
Jos jotain hyvää haluaa asiassa nähdä niin 

Internet majalaisilla

sen, että paikalla on nyt uusi ja raken-
tamistapaohjeiden B-mallin mukainen 
lämpöeristetty maja, jota voi huoletta 
käyttää talvellakin.

Muutaman majan päässä on lähes 
valmiina kuluvan kesän aikana tehty 
toinenkin uusi maja. Se on A-mallinen 
ja näyttää hyvältä. Majatyyppi tuntuu 
sopivan erityisesti juuri tuohon kohtaan 
maja-aluettamme.

Tammikuussa Suomenlahdella oli 
tulva. Kuvia Länsiulapanniemestä ja 
läheisestä uimarannasta on nähtävissä 
kotisivuillamme. Veden kohoaminen 
oli ennätyksellistä. Muistan kyllä viime 
vuosikymmeneltä erään syksyisen illan 
ja yön, jolloin olin katselemassa sauna-
rannassa myrskyn voimaa. Tuolloin se 
tuntui suorastaan pelottavalta pimeällä 
ja ajattelin mielessäni, että onneksi ei 
tarvinnut olla merellä. Myrskyn rantaan 
tuomat suurimmat laineet ulottuivat aina 
saunan kivijalkaan asti, mutta vedet valui-
vat samantien takaisin. Erona tammikui-
seen olikin, että nyt vesi pysyi korkealla 

pitkään. Uimalaituri oli kokonaan veden 
peitossa ja sen portaiden ylimmät kaari-
tangotkin näkyivät vain vaivoin aaltojen 
ollessa matalimmillaan.

Kun kuluvan vuoden juhannuksen ai-
kaan digikamera oli huollossa Portugalis-
sa pari viikkoa, niin huomasin, kuinka iso 
asia sen puuttuminen on myös kotisivujen 
tekemisen kannalta. Kyllähän vanhalla 
kunnon paperikamerallakin kuvat saa, 
mutta ne pitää myöhemmin skannata in-
ternetiä varten. Tosi vaivatonta on ottaa 
digikameralla tilaisuudesta lukuisia ku-
via, valita niistä parhaat ja edelleen rajata 
sekä käsitellä niitä sopivaan muotoon.

www.poliisimajalaiset.fi -osoite on 
toiminut toivotulla tavalla ja tarvetta sen 
ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen 
on.
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Kuluvan vuoden rakennushanke oli 
sähkön saaminen huolto / puuvessaraken-
nukseen. Kun hallitus oli ensin osaltaan 
hyväksynyt ajatuksen rakennuksen säh-
köistämiseksi, se vei asian kevään vuo-
sikokoukseen. Kokous puolestaan päätti 
14.3.2005 hyväksyä esityksen ja budjetoi 
sen kustannukset. Arvio oli, että vuokra-
alueen jokainen majanomistaja maksaa 
100 euroa ja mahdollisesti ylittyvään 
osaan käytetään yhdistyksen likvidiä. 
Kustannukset toteutunevat suunnitelmien 
mukaisesti. Huoltorakennukseen ja puu-
vessoihin sytytettiin valot ensimmäisen 
kerran 7.7.2005. Sähköhankkeessa oli 
alusta alkaen mukana majalainen Kari 
Puustinen, jolle erityinen kiitos.

Sarvipöllöpoikuetta kuuntelimme 
Länsiulapanniemellä edellisen kerran 
vuonna 2001. Tuolloin tuntui aluksi 
kivalta ”pongata” pöllö poikasineen, 
mutta syksyä kohti poikasten joka viides 
sekunti kuuluva vinkuva ääni alkoi tuntua 
häiritsevältä. Yölläkin oli radio jätettävä 
soimaan, ettei jatkuva vinkuna olisi niin 
selvästi kuulunut. Nyt olemme saaneet 
taas sarvipöllöt naapureiksemme ja taas 
tuntuu kivalta katsella niitä. Äänikään 
jostain syystä ei ole tuntunut yhtä häirit-
sevältä. Olisiko niin, että ne vaan eivät ole 
niin lähellä majaani kuin aikaisemmin.

Internetin sivuillemme olen laittanut 
Länsiulapannimellä tavattujen lintujen 
valokuvia vuosien varrelta. Haaveissani 
on hankkia vielä kamera kunnon zoomil-
la, jolloin voin ottaa kauempaakin kuvan 
linnusta. Lintukuvakokoelmakin saattaa 
silloin monipuolistua.    

Olin juhannuksen alla viettämässä 
Lappeenrannan kylpylässä 60-vuotispäi-
vääni Ullan kanssa ja sieltä palattuamme 
huomasimme postin tuomien kirjeiden 

joukossa myös rakennusvalvontaviraston 
kirjeen. Kävi ilmi, että rakennusvalvon-
taviraston ja rakennusviraston edustajat 
olivat vierailleet tarkastuskäynnillä alu-
eellamme. Saimme huomautuksen kesä-
katoksista ja teltasta sekä samalla määrä-
yksen, että ne on poistettava määräajassa. 
Vuokrasopimuksen mukaan yhdistys voi 
antaa tilapäisen luvan niiden käyttöön. 
Rakennusvalvontavirasto tarkensikin 
tätä tilapäistä käyttöä ohjeistamalla 
sen. Yhdistyksemme hallitus päätti, että 
vastaisuudessa se kirjaa kaikki myöntä-
mänsä luvat ja merkitsee ne seuraavassa 
kokouksessaan pöytäkirjaan. Toisin 
sanoen, jos jollain on tarvetta teltan tai 
katoksen tilapäiseen käyttöön, hänen 
tulee ottaa yhteyttä asiassa puheenjohta-
jaan. Luvattomat katokset ja teltat tullaan 
poistamaan yhdistyksen toimesta majan-
omistajan lukuun.

Huoltorakennus on  nyt täysin 
käyttökelpoinen eikä siihen ole enää 
suunnitteilla mitään lisää, kun toinenkin 
roskalaatikko on sen aitaukseen hankittu. 
Sen sijaan sen rakennuksen huolto pitää 
toimia. Vuosittain on katto puhdistettava 
roskista, lehdistä ja oksista. Sitä varten 
hallitus päätti hankkia riittävän korkeat 
ja käyttökelpoiset tikkaat. Vielä pitäisi 
löytyä ketteriä majalaisia, jotka voisi-
vat suorittaa katon ja sadevesikourujen 
putsauksen.

Loppukesän tapahtumat ja pikkujou-
lut voidaan toteuttaa, mikäli niihin vetäjät 
löytyvät. Itse järjestin ongintakilpailun 
ja grillijuhlallekin on vetäjät. Onkohan 
meillä vielä pikkujoulujuhlakin?

Hyvää loppuvuotta. 

Tuomo Honkanen

KILO, Puh. 020 4165 180
KIVENLAHTI, Puh. 020 4165 220
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P Ä Ä T O I M I T T A J A L T A

Tervetuloa vuotuisen syysjulkaisumme 
pariin. Lehti tarjoaa useampaakin nä-
kökulmaa menneeseen toimintakauteen. 
Samalla kun se sisältää mm. vuoden 2004 
vuosikertomuksen kautta virallisen katsa-
uksen yhdistyksen toimintaan, se myös 
kertoo joistakin ajankohtaisista asioista 
ja kuluvan vuoden tapahtumista. 

Tiedotuslehdeksi ei kerran vuodessa 
ilmestyvää julkaisua ole mahdollista 
laatia, vaikka se sisältääkin tuoretta, 
jäsenistölle tärkeää asiaa esimerkiksi 
voimassa olevista yhdistyksen säännöistä, 
hankkeista ja suunnitelmista sekä niiden 
toteutumisesta. 

Julkaisun tarkoitukseksi olen ym-
märtänyt, että lehtemme on eräänlainen 
vuosikirja, dokumentti siitä mitä yhdistys 
- me, jäsenet - olemme saaneet aikaan ja 
mitkä tapahtumat vuoden varrella ovat 
yhteisten muistojen arvoisia. Yksien 
kansien sisälle on vuosittain tallennettu 
toiminnan julkinen puoli pöytäkirjoin, 
kirjoituksin ja valokuvin. Osa yksityi-
sestäkin, elämyspuolesta, siitä millaista 
on elää mökillä, on onneksi kirjoitettu, 
mutta ne mehevimmät tarinat tallentu-
nevat kuitenkin yksityisiin muistelmiin, 
suulliseksi perinteeksi ja omiin valoku-
vakansioihin.

Paketin antia lisää se, että yhdistyk-
sessä on uusia, ei poliisiorganisaatioon 
kuuluvia jäseniä, joille toimintamme 
ilme saattaa olla vielä kokonaisuudessaan 
hahmottumatta. Ja jos joku majalaisuut-
ta tuntematon vaikkapa vierailulla oleva 
osoittaa syvempää kiinnostusta majalai-
suuteen, on yksinkertaista antaa hänelle 
käteen lehtemme. 

Majalaisuus on sekä tätä aikaa ja his-
torian tekemistä: majalaisten nuoriksi 
nyt varttuvat lapset saattavat joskus itse 
mummoina ja vaareina hakea lehden 
kellastuneita numeroita arkistoistaan 

joskus 2050-luvulla, ja muistella kultais-
ta lapsuuttaan, juhannusta ja kalakisoja 
Lauttasaaressa, samalla tavalla kuin he 
nyt vielä kuuntelevat meitä jo isoisäikään 
ehtineitä saunan lauteilla tai iltanuotiolla. 
Ennen Poliisimajalaiset ry:n perustamista 
ei ollut lehteä ja dokumentteja maja-asu-
tuksen historiasta on vähän tai vaikeasti 
löydettävissä. Kesäkotiyhdistyksen yl-
läpitämä rantasauna on siten ollut tässä 
perinteen välittämisessä ratkaisevassa 
asemassa.  

Ei vain yhdistyksemme vaan koko 
maja-alueen historia on tärkeä osa nyky-
päivän majalaisuutta ja näiden kohtaami-
nen monipuolinen haaste. Näitä asioita 
valaisevat tässä julkaisussa mm. Taisto 
Rajamäki, Jouni Kenttämies ja Tuomo 
Honkanen.    

Kaikille majalaisille yhteistä ja ajan-
tasaisemmaksi katsottavaa tiedottamista 
varten ovat olemassa yhdistyksen inter-
net-sivut, jäsentiedotteet ja ilmoitustaulu 
lähellä uutta huoltorakennusta. 

Ajan tasalla pysyminen yhteistoimin-
takumppanien kanssa ja tiedottaminen 
niin yhdistyksen sisällä kuin ulospäinkin 
käsittävät monia eri tasoja ja tarpeita. Osa 
yhteydenpidosta tapahtuu useimpien 
majalaisten sitä erityisesti merkille pa-
nematta ja sitä isommin esille tuomatta. 
Naapuriyhdistykset, Helsingin kaupungin 
eri virastot ja Kesäkotiyhdistys ovat näistä 
tärkeimpiä.

Tiedottamisen on joskus oltava hyvin-
kin nopeaa. Majalaisten yhteisöluonne on 
tässä ratkaisevassa asemassa. Kun usei-
den mökkinaapurieni (tässä lehdessä on 
Jouni Kenttämiehen kirjoittama juttu 
Riston ja Pälvin majaa kohdanneesta 
täystuhosta ja uudisrakentamisesta) ma-
joja vaurioitui viime talvena, olin tuol-
loin tapahtuma-aamuna ensimmäisenä 
paikalla. Näin siksi, että koettuani yöllä 

myrskyn mieleeni tuli väistämättä muu-
taman vuoden takainen vastaavanlainen 
tilanne, kun oman mökkini päälle kaatui 
kuusi, aiheuttaen onneksi vain vähäisiä 
vahinkoja. Kun olin todennut tilanteen, 
soitin Tuomolle joka puolestaan onnistui 
hälyttämään koko joukon ihmisiä paikalle 
tutkimaan kaatuneitten puitten aiheutta-
mia vahinkoja. Myöhemmin, siivous- ja 
raivausvaiheessa, useat majalaiset tekivät 
toistensa luona talkootyötä. Samankaltai-
nen tilanne oli myös silloin, kun majoihin 
murtauduttiin ja niille tehtiin ilkivaltaa. 
Majalaisten nopea tavoittaminen on täl-
laisissa tilanteissa tärkeää, ja sen vuoksi 
jokaisen kannattaa huolehtia siitä, että 
hallituksella on tiedossaan tavoittamisen 
kannalta tärkeät puhelinnumerot.

Luonnon helmassa kun olemme, 
saattaa tulla mielikuva että majalaisuus 
on vain oman mökin kunnostamista, 
pihan laittamista ja rentoa yhdessäoloa 
ystäväpiirissä. Luonnon läheisyys on 
tullut koettua hyvin konkreettisin ja 
miellyttävin tavoin, syys- ja talvimyrs-
kyt eivät ole meitä masentaneet. Tuleviin 
luonnontapahtumiin emme voi vaikuttaa 
eikä tulevasta säästä tiedä kukaan. Mut-
ta osallistumalla vuosikokoukseen ensi 
keväänä voi jokainen osaltaan vaikuttaa 
ainakin siihen, millaisia tehtäviä ja vastui-
ta annetaan hallitukselle sekä ketkä näitä 
tehtäviä hoitavat.

Kesän kuvasadosta olisi löytynyt 
useitakin kuvia lehden kanneksi, mutta 
valitsin nykyisen sen vuoksi, että siinä 
kiteytyvät monet majalaisuuden positii-
viset piirteet. Raimo Matilainen on mo-
nen muun lailla remontoinut majaansa, 
aurinko on paistanut ja hyvä yhteishenki 
on vallinnut naapurusten kesken.

Vesa Lilja



8 9

Kulunut vuosi on Lauttasaaren kesäkodil-
la ollut jälleen yhtä hulinaa. Tilaisuuksia 
on riittänyt lähes joka päivälle ja kor-
jauksia on tehty. Viime vuonna tehdyn 
kesäkotiyhdistyksen päätalon julkisivun 
jatkoksi kunnostettiin päätalon katto ja 
syksyn aluksi on tarkoitus vielä maalata 
rantasauna. Näin kaikilla on entistäkin 
viihtyisämpää liikkua alueella kun pai-
kat on kunnostettu. Myös poliisimaja-
laiset ovat tehneet oman osansa alueen 
viihtyvyyden lisäämiseksi. Viime vuonna 
valmistunut huoltorakennus on osaltaan 
piristänyt aluetta, mutta tärkeimpänä 
lienee poliisimajalaisten majojen asian-
mukainen ylläpito. 

Yhteistyö kesäkotiyhdistyksen ja polii-
simajalaisten välillä on jatkunut hyvänä ja 
yhdistykset ovatkin kirjanneet yhteiselosta 
muistion. Sopimus tehtiin kuluneen vuo-
den aikana hyvässä yhteisymmärryksessä 
molempien yhdistysten tarpeet huomioon 
ottaen.

Syksyllä 2004 alueella kävi muuta-
maan otteeseen murtovarkaita sekä ke-
säkotiyhdistyksen että poliisimajalaisten 
tiloissa. Anastetun omaisuuden määrä ei 
ollut kovin suuri, mutta tapa jolla varkaat 
”työnsä” tekivät, oli harmittava. Paikkoja 
rikottiin summittaisesti ilman tarkoitus-
perää, mikä aiheutti monelle korjaustöi-
den lisäksi pahaa mieltä. Jotta vastaisuu-
dessa ei pääsisi tapahtumaan yhtä laajaa 
tuhoa, olisi hyvä, jos alueen valvontaa 
pystyttäisiin lisäämään yhteistyössä alu-
eella toimivien eri yhdistysten kesken. 
Sijainti Lauttasaaren lounaisnurkassa 
on erinomainen, sillä alueella ei ole juu-
rikaan läpiajoliikennettä ja sinne vahin-
gossa löytäminen on harvinaista. Tämä 
mahdollistaa miellyttävän rauhaisan ja 
kiireettömän tunnelman, mutta toisaalta 
pahantekijät pystyvät rauhassa puuhas-

Terveiset kesäkodilta

telemaan, sillä maja-alueen sesongin 
ulkopuolella alueella ei asu vakituisesti 
juurikaan muita kuin kesäkotiyhdistyksen 
talonmies perheineen.  

Poliisimajalaisten muutama vuosi sit-
ten avaamat nettisivut ovat kehittyneet 
vuosi vuodelta. Sivuilta löytyy tietoa 
laajalla sektorilla mm. paikallisista lin-
nuista, meriveden lämpötilasta ja Polii-
simajalaiset ry:n sisäisistä asioista. Osa 
tiedoista on tarkoitettu vain yhdistyksen 

Näin kesän lopussa haluan kiittää 
kaikkia niitä, ketkä ovat edesauttaneet 
Länsiulapanniemen alueen kehittämistä 
omalla henkilökohtaisella panoksellaan, 
sekä myös niitä ketkä ovat alueella vie-
railleet ja viihtyneet, sillä näin alue py-
syy elävänä ja osana kaupunkikuvaa. On 
tärkeää, että Helsingissä on näin kaunis 
ja luonnonläheinen alue, missä voimme 
nauttia vapaa-ajastamme. 

Haluan toivottaa tämän lehden lukijoil-
le mukavia hetkiä Länsiulapanniemellä.

Dennis Pasterstein

Helsingin poliisilaitoksen 
kesäkotiyhdistys ry

hallituksen puheenjohtaja

jäsenille, mutta suurin osa on kaikkien 
sivuilla vierailevien käytössä. Tämä on 
nykyaikaisen yhdistyksen hyvä tiedotus-
tapa ja kertoo siitä, että Poliisimajalaiset 
ry on aktiivinen, eteenpäinpyrkivä ja jä-
senistöstään huolta pitävä yhdistys. Tästä 
kuuluu kiitos yhdistyksen hallitukselle 
sekä erityisesti monta vuotta yhdistyksen 
peräsimessä toimineelle puheenjohtajalle 
Tuomo Honkaselle.

www.laakkonen.fi ������
������������������������
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Poliisimajalaiset ry:n vuokranantaja ra-
kennusviraston viherosasto jäi historiaan 
1.6.2004, kun se yhdistettiin katuosaston 
kanssa uudeksi katu- ja puisto-osastok-
si. 

Katu- ja puisto-osasto on kaupun-
gin yleisten alueiden uusi isäntä, joka 
tilaajayksikkönä vastaa katujen sekä 
puistojen ja muiden viheralueiden suun-
nittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. 
Työt teetetään rakennusviraston omilla 
tuotantoyksiköillä tai ostetaan yksityisil-
tä yrityksiltä.

Esimerkiksi kesämaja-alueiden myrs-
kytuhoja on korjannut katu- ja puisto-
osaston tilauksesta HKR-Ympäristötuo-
tanto ja sen luonnonhoitoyksikkö.

Noin 230 työntekijän katu- ja puisto-
osasto jakautuu viiteen toimistoon.

Suunnittelutoimisto vastaa katu- ja 
viheralueverkoston alueellisesta suun-
nittelusta ja rakentamisen ja ylläpidon 
ohjeistuksesta.

Investointitoimisto vastaa katujen 
ja puistojen rakentamisesta ja ylläpito-
toimisto siitä, että ne pysyvät hyvässä 
kunnossa.

Palvelutoimistoon on sijoitettu vi-
raston keskitetty asiakaspalvelu, kaikki 
lupa- ja vuokrausasiat ja niiden valvonta 
sekä pysäköinninvalvonta ja maksullinen 
pysäköinti. 

Katu- ja puisto-osaston kuulumisia

Palvelutoimiston alueidenkäytön yk-
sikkö huolehtii esimerkiksi kesämaja-
alueiden maanvuokrasopimuksista.

Hallintotoimistoon on keskitetty mm. 
osaston henkilöstö-, talous- ja tietohal-
linnon tehtävät, esimerkiksi osaston 
myyntilaskutus. Se huolehtii muun ohel-
la myös kesämaja-alueiden maanvuokrien 
laskutuksesta.

Ajankohtainen asia Länsiulapannie-
messä kuten myös Särkiniemen-Veijari-
vuoren alueella on kysymys siirrettävistä 
kesämajoista. Niille on voitu osoittaa 
sotainvalidien alueelta vapaita paikkoja 
ennakoitua vähemmän ja hitaammin. 

Sotainvalidien yhdistys on esittänyt 
kaupungille, että sotainvalidien peril-
liset voisivat vastoin voimassa olevaa 
maanvuokrasopimusta jatkaa majanpitoa 
alueella. Asian käsittely on tätä kirjoitet-
taessa kesken.

Katu- ja puisto-osasto ja sen palve-
lutoimisto huolehtivat osaltaan siitä, 
että Lauttasaaren kesämaja-alueiden 
asemakaavat toteutetaan ja että tehtyjä 
sopimuksia noudatetaan.

Katu- ja puisto-osastolla 18.8.2005

Pekka Henttonen

toimistopäällikkö
Palvelutoimisto

HELSINGIN SEUDUN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY LKV
Puh. 010 255 5965, fax 010 255 5969

Itämerenkatu 26, 00180 Helsinki, Puh. 586 5861

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
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Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki
Puh. 345 5171

S-Etukortti maksukorttina -
kätevä ravintolassa!

MEILTÄ SAAT
BONUSTA
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Poliisimajalaiset ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidettiin Pasilan poliisita-
lossa maanantaina 14. päivänä maalis-
kuuta 2005 kello 17.00 alkaen. Paikalla 
oli 10 majanomistajajäsentä ja yksi 
yhteisomistajajäsen, joten kokouksessa 
oli edustettuna 10,5 ääntä.

Puheenjohtaja Tuomo Honkanen avasi 
kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi. 
Järjestäytymisessä valittiin Tuomo koko-
uksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi kut-
suttiin Ulla Honkanen. Pöytäkirjantarkas-
tajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi 
valittiin Antti Huttunen ja Viljo Halonen. 
Kokous todettiin laillisesti koollekut-
sutuksi ja päätösvaltaiseksi ja kokous-
kutsussa ollut esityslista hyväksyttiin 
kokouksen työjärjestykseksi.

Ensin käsiteltiin menneen vuoden ti-

Vuosikokous 14.3.2005

linpäätösasiat eli tarkistettiin hallituksen 
laatima toimintakertomus. Rahaston-
hoitaja esitteli tilinpäätöksen ja tilin-
tarkastajan lausunnon. Kokous vahvisti 
yksimielisesti tilinpäätöksen ja myönsi 
tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja 
tilivelvollisille tilikaudelta 2004.

Tulevan vuoden raha-asiat kiinnos-
tavat aina kokousyleisöä. Hyväksyttiin 
hallituksen valmistelema toimintasuun-
nitelma vuodelle 2005. Puheenjohtaja 
esitteli rakennuksen 204 sähköistämis-
suunnitelman ja sen kustannusarvion ja 
rahastonhoitaja esitteli budjetin vuodelle 
2005. 

Päätettiin yksimielisesti budjetista 
sähköistämiskuluineen ja vahvistettiin 
jäsen- ja liittymismaksujen määrät. 
Päätettiin myös, ettei puheenjohtajalle, 

Vastavalittu hallitus jäi järjestäytymään kokouksen jälkeen.  Kuva: Tuomo Honkanen

hallituksen jäsenille eikä yhdistyksen 
toimihenkilöille makseta palkkioita, 
mutta tilintarkastajalle maksetaan las-
kun mukaan. 

Vielä tuli valita henkilöt yhdistystä 
hallinnoimaan toimintavuodeksi 2005. 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti Tuomo Honkanen. Halli-
tuksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 
yksimielisesti neljä (4) sekä valittiin hal-
lituksen jäseniksi Taisto Rajamäki, Kari 
Brander, Vesa Lilja ja Raimo Matilainen. 
Tilintarkastajaksi valittiin Ilkka Ritvanen 
ja varatilintarkastajaksi Ari Lehti. 

Kun muita asioita ei ollut, puheenjoh-
taja päätti kokouksen kello 18.36.

Ulla Honkanen

Puistola
Puistolanraitti 11
Puh. 09-389 5725

Av. ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-21

Melkonkatu 18, 00210 Helsinki
Puh. 09-2532 0470

Sähkö-Roope Oy
Länsirinnetie 15 A, 00730 Helsinki

Puh. 09-351 2070

Leevene Oy
Veneentekijäntie 11, 00210 Helsinki

Puh. 09-5843 6000

Lauttasaaren
Liikuntakeskus

Wavulinintie 3, 00210 Helsinki
Puh. 09-8569 7333

Oy Arwidson Ab
PL 30

02271 Espoo
Puh. 09-88711
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1. YLEISTÄ
Poliisimajalaiset ry:n seitsemäs varsinai-
nen toimintavuosi oli aikaisempien toi-
mintavuosien kaltainen, erotuksella että 
kolmiottelua ja grillijuhlaa ei järjestetty.  
Varastorakennus 204 saatiin käyttökun-
toon Vapun päiväksi suunnitelmien mu-
kaisesti ja otettiin majakauden alkaessa 
käyttöön. 

Syksyllä maja-aluetta rasittivat ma-
jamurrot ja Rafael-myrsky, joka kaatoi 
puita majojen päälle rikkoen yhden majan 
kokonaan ja vaurioittaen kahta muuta. 

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 58 
varsinaista jäsentä ja kahdeksan yhteis-
omistajajäsentä. 

Poliisimajalaiset ry

TOIMINTAKERTOMUS 2004

2. KOKOUKSET JA 
ORGANISAATIO
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
16.5.2004, ensimmäisen kerran Poliisien 
majalla, jolloin valittiin 

puheenjohtajaksi 
Tuomo Honkanen ja 

hallitukseen jäseniksi 
Kari Brander, Jouni Kenttämies, 
Taisto Rajamäki ja Vesa Lilja,

tilintarkastajaksi 
Ilkka Ritvanen ja varalle Ari Lehti.

Marraskuussa majoihin murtauduttiin. 
Ikkuna rikki ja sisällä hyrskynmyrskyn.

Rafael-myrskyn jäljiltä.

Hallitus kokoontui 5.6.2004, jossa 
valittiin Kari Brander varapuheenjohta-
jaksi ja Jouni Kenttämies sihteeriksi ja 
Poliisimajalaiset-lehden toimitussihtee-
riksi sekä muuksi toimihenkilöksi Vesa 
Lilja päätoimittajaksi ja Ulla Honkanen 
rahastonhoitajaksi ja kirjanpitäjäksi yh-
distyksen ulkopuolelta kutsuttuna. 

Vuosikokouksessa hyväksyttiin sään-
töjen 6, 10 ja 11 -kohtien muuttaminen.  
Yhdistysrekisteri on hyväksynyt sääntö-
muutokset 25.11.2004. 

Hallitus on kokoontunut myös 
5.6.2004, 7.7.2004, 21.8.2004  ja 
10.2.2005.

3. TOIMINTA
3.1. Kaksi maanvuokrasopimusta Hel-
singin kaupunki – Poliisimajalaiset ry
Yhdistys on solminut 12.12.2002 Hel-
singin kaupungin rakennusviraston 

Kuva: Matti Tenhunen
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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 
10 vuotta eli 31.12.2012 saakka ja siir-
tyvien 8 majan osalta vuokra-aika on 5 
vuotta eli 31.12.2007 saakka, kuitenkin 
siten, että siirron jälkeen vuokra-aika pi-
tenee 10 vuoteen eli 31.12.2012 saakka.  
Kolme majaa on jo siirtynyt uudelle pai-
kalle, jolloin niiden vuokrasopimusaika 
on pidentynyt 10 vuoteen. 

3.2. Maanvuokrasopimus Poliisimaja-
laiset ry – majanomistajat
Yhdistys on solminut maanvuokraso-
pimukset kaikkien 63 majanomistajan 
kanssa. 

3.3. Yhdistyksen hyväksymät siirrot

Yhdistys on hyväksynyt seuraavat 
maanvuokrasopimusten siirrot vuonna 
2004:
maja myyjä/luovuttaja ostaja/saannonsaaja
221 Aune Rönn  Elisabet Åström
229 Roy Aherma Ethel Tonev
248 Kai ja Tarja Traat Sirpa Hommuk
256  Kalevi Kaskentaus Riina Kaskentaus
263 Esko Vuorinen Kari Vuorinen

Lisäksi yhdistykselle on toimitettu 
13.12.2004 päivätyt saantoasiakirjat 
siirtyvän majan 209 osalta. Hallitus kä-
sittelee siirron vuoden 2005 puolella.
 
3.4.  Vantaalaisen majanomistajan 
valitus
Helsingin hallinto-oikeus on lainvoimai-
sella päätöksellään hylännyt vantaalaisen 
majanomistajan valituksen majanpito-oi-
keutensa säilyttämisestä Poliisimajalaiset 
ry:n kesämaja-alueella. Yhdistyksen hal-
litus on solminut maanvuokrasopimuksen 
uuden omistajan kanssa. 

3.5. Rakentamistapaohje
Majanomistajat ovat ilmoittaneet yhdis-
tykselle aikomistaan majojen korjaus- 
tai rakentamissuunnitelmista. Yhdistys 
on tarkistanut, että suunnitelmat ovat 
Helsingin kaupungin rakentamistapaoh-
jeiden mukaisia ennen kuin on antanut 
hyväksymisensä toimenpiteeseen.  

3.6. Yhteistoiminta kesäkotiyhdistyk-
sen kanssa
Kesäkotiyhdistyksen ja yhdistyksemme 
hallitukset ovat jatkaneet yhteistyötä. 
Kevät- ja elotalkoiden kustannukset on 
puolitettu. Juhannusjuhlat järjestettiin 
yhdessä kesäkotiyhdistyksen kanssa.  
Poliisimajalaisten poliisihallintoon kuu-

lumattomat jäsenet ovat voineet käyttää 
sovituin tavoin saunaa ja pakkasmökkiä 
ns. käyttöpassilla sekä aamusuihkua ns. 
suihkupassilla.

Ulkoilutapahtuma 14.3.2004 järjestet-
tiin Helsingin poliisilaitoksen henkilö-
kunnalle ja poliisimajalaisille perheineen 
yhdessä kesäkotiyhdistyksen ja poliisin 
YT-henkilöstötoimikunnan kanssa. 

3.7. Neuvottelut sotainvalidien kanssa
Yhdistys on ollut kirjeenvaihdossa sotain-
validiyhdistyksen kanssa kululaskutus-
perusteiden selvittämiseksi siirtyneiden 
majojen osalta. 

3.8. Tie
Alueen halki johtavaa tietä kunnostettiin 
heinäkuussa, ulkoilutieltä noin 50 metriä 
pysäköintipaikalle päin. Kunnostamisesta 
sovittiin kaupungin, kesäkotiyhdistyksen, 
sotainvalidien ja poliisimajalaisten kanssa. 
Tien kuntoa oli rasittanut mm. kaupungin 
metsätöiden tukkikuormaliikenne.

3.9. Tiedotteet
Yhdistys on ottanut käyttöön internetissä 
kotisivut osoitteessa www.poliisimajalais
et.fi, josta löytyvät myös salasanan taka-
na olevat jäsensivut.  Yhdistys on lähet-
tänyt kaikille majanomistajille tiedotteet 
ulkoilupäivästä, vuosikokouksesta  ja 
pikkujoulukutsun. Lisäksi tiedottamista 
on tapahtunut kotisivuilla, yhdistyksen 
ilmoitustaululla sekä suullisesti yhdis-
tyksen tapahtumien yhteydessä. 

3.10.  Poliisimajalaiset-lehti
Yhdistys on julkaissut jäsen- ja tiedotus-
lehden, joka on ilmestynyt syyskuussa. 

3.11. Tapahtumat
Yhdistys on järjestänyt kaikille majan-
omistajille perheineen 

su 14.03.2004 
ulkoilutapahtuma (kesäkotiyhdistyksen 
kanssa)

la 08.05.2004  
haravointitalkoot ja siirtolava 

Syksyn siivoustalkoiden satoa siirtolavalla.
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pe 25.06.2004 
juhannusjuhlat (kesäkotiyhdistyksen 
kanssa) 

la 14.08.2004 
ongintakilpailu 

su 15.08.2004 
grillijuhlat peruttiin, koska vetäjää ei 
löytynyt 

su 22.08.2004 
kolmimaaottelu (Poliisimajalaiset - So-
tainvalidit - HKL) peruutettiin, 
koska ajankohta ei sopinut sotainvali-
deille. 

la 04.09.2004 
syystalkoot ja siirtolava

la 27.11.2004 
pikkujoulut Poliisien majalla. 

Tapahtumista on kerrottu tarkemmin 
Poliisimajalaiset ry:n vuosijulkaisussa 
1/2004 ja internetin kotisivuilla.

4. Talous
Yhdistyksen toiminta pysyi budjetin 
puitteissa, myös rakennuksen 204 osalta. 
Kalustoakin hankittiin mm. aggregaatti 

ja likavesipumppu letkuineen. Vuosi-
kokouspäätöstensä mukaan yhdistys 
on perinyt liittymismaksuja, mutta ei 
jäsenmaksuja. 

Helsingissä 10. päivänä helmikuuta 2005

Hallitus
Tuomo Honkanen     

Kari Brander     
Taisto Rajamäki       

 Jouni Kenttämies    
Vesa Lilja

Koneurakointi
B. Forrström Ky

Lepsämänjoentie 53, 02970 Espoo
Puh. 855 8403

Ruoholahden Kiinteistöhuolto
Jaalaranta 8, 00180 Helsinki

Puh. 050-555 9980,  talonmies@luukku.com
Hyvää Syksyä Poliisimajalaisille!

AUTOPELTIKORJAAMO • MAALAAMO
  Sinunkin Autosi silitetään meillä.
  Ryppy kuin ryppy.
  Pikkufiiusta Jaguariin.

Niittytie 17, 01300 Vantaa  09-8701 125

NESTE Kivenlahti
Kivenlahdentie 5
Kivenlahti, Espoo
Puh. 09-809 1811

Helsingin Pelastusliitto ry
Laippakuja 4, 00880 Helsinki

Puh. 09-477 0810
www.helpe.fi

AJV Carelia Foods Gourmet
PL 30, 00351 Helsinki

Puh. 040-550 8561, 040-550 8461

UPM-Kymmene Oyj
Kiinteistöt

Arja Huttunen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Puhelin: (09) 6873 6752
Gsm: 040 716 3777
Fax (09) 6873 6760

Suomen
Poliisijärjestöjen Liitto

Asemamiehenkatu 2  Helsinki
Puh. 09-1551

MR-Asunnot
Lauttasaarentie 2, 00200 Helsinki

Puh. 09-682 2840

Ilmailu- ja Rautatiekuljetusalan
Työttömyyskassa

Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki
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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Poliisimajalaiset ry 
ja sen kotipaikka on Helsinki. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on  
- edustaa niitä kesämajojen omistajia 

(=majalaiset), joiden maja sijaitsee 
Helsingin Lauttasaaren  Länsiulapan-
niemellä olevalla virkistys- ja vapaa-
ajan käyttöön tarkoitetulla kesämaja-
alueella sekä

- edistää ja kehittää jäsentensä virkistys- 
ja vapaa-ajan toimintaa sekä kesämaja-
toimintaa vuokraamallaan alueella.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
- tekee majalaisten puolesta tarvittavat 

sopimukset, kuten vuokrasopimus 
Helsingin kaupungin kanssa, 

- hyväksyy majojen omistusten siirrot 
Helsingin kaupungin ja yhdistyksen 
vuosikokouksessa määrittelemin eh-
doin 

-  perii vuokra-alueella olevilta majalai-
silta osuutensa maja-alueen kuluista,  
kuten majanpito-oikeusmaksu ja muut  
maja-alueen pitoon liittyvät maksut, 
siihen katsomatta, onko majalainen 
tämän yhdistyksen jäsen tai ei, 

-  hoitaa kesämaja-aluetta, 
-  järjestää talkoita, kokouksia, juhlia ja 

muita yhteishenkeä kohottavia tilai-
suuksia sekä  

-  on yhteistoiminnassa eri viranomaisten 
ja muiden alan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
-  harjoittaa julkaisutoimintaa,
-  ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja 

testamentteja, 
-  omistaa toimintaansa varten tarpeellista 

kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä 
-  järjestää asianmukaisella luvalla arpa-

jaisia, myyjäisiä, kirpputoritoimintaa ja 
huvitilaisuuksia. 

3. Majanpito-oikeusehtojen määrittely
Yhdistyksen kokous päättää majanpito-
oikeuden ehdot huomioiden vuokrasopi-
muksen määräykset.    

Merkitty rekisteriin 2.9.1999. Yhdistysrekisteri on hyväksynyt 
sääntömuutoksen 6, 10 ja 11 §:ien  osalta 25.11.2004.

POLIISIMAJALAISET RY:N SÄÄNNÖT 

4. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi-
daan hyväksyä täysivaltainen luonnolli-
nen henkilö, joka omistaa 2- kohdassa 
tarkoitetulla alueella majan.

Samassa taloudessa asuvat yhteisomis-
tajat voidaan hyväksyä yhteisomistajajä-
seneksi. 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yh-
distyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajä-
seneksi voidaan hallituksen esityksestä 
yhdistyksen kokouksessa kutsua  hen-
kilö, joka on huomattavasti edistänyt tai 
tukenut yhdistyksen toimintaa. 

Kun jäsen luopuu majastaan, voi hal-
litus erottaa hänet yhdistyksestä.  

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä il-
moittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 
tai sen puheenjohtajalle taikka  ilmoit-
tamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 
merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyk-
sestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta 
huomautuksesta huolimatta erääntyneen  
osuutensa maja-alueen kuluista tai 
jäsenmaksunsa taikka muuten jättänyt 
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän 
on  yhdistykseen liittymällä sitoutunut. 
Jäsen voidaan lisäksi erottaa, jos hän on 
menettelyllään yhdistyksessä tai sen  ul-
kopuolella huomattavasti vahingoittanut 
yhdistystä taikka ei enää täytä laissa tai 
yhdistyksen säännöissä  mainittuja jäse-
nyyden ehtoja. 

6. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liitty-
mismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun 
suuruudesta päättää vuosikokous.  Var-
sinaisen jäsenen leskeltä ei peritä liitty-
mismaksua, jos maja siirtyy leskelle avio-
puolisonsa perikunnalta.  Liittymismak-
sua ei myöskään peritä majanomistuksen 
vaihtuessa jäseneltä samassa taloudessa 
asuvalle  aviopuolisolle.  Kunniapuheen-
johtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jä-
senmaksuja. 

7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon 
kuuluu vuosikokouksessa valitut puheen-
johtaja ja kahdesta viiteen (2- 5)  muuta 
varsinaista jäsentä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan vara-
puheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan 
tai ulkopuoleltaan sihteerin,  rahastonhoi-
tajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtajan kutsusta, kun he katsovat  siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään puolet 
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun 
puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.  
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni,  vaaleissa 
kuitenkin arpa. 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituk-
sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
yhdessä tai toinen yhdessä sihteerin  tai 
rahastonhoitajan kanssa. 

Hallitus voi antaa oikeuden kirjoittaa 
yhdistyksen nimi hallituksen jäsenille, 
sihteerille ja rahastonhoitajalle  yksi-
nään. 

9. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoi-
neen ja hallituksen vuosikertomus on 
annettava tilintarkastajille viimeistään  
kolmea viikkoa ennen vuosikokousta. 
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa  
ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuo-
sittain hallituksen määräämänä päivänä 
tammi-toukokuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun 
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai  
kun vähintään kymmenesosa (1/10) yh-
distyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
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hallitukselta erityisesti ilmoitettua  asiaa 
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pi-
dettävä kolmenkymmenen vuorokauden 
kuluessa siitä, kun vaatimus  sen pitämi-
sestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 
varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjoh-
tajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. 

Yhteisomistajajäsenellä on kuitenkin 
vain puoli ääntä. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi 
tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, 
se mielipide, jota on kannattanut yli  puo-
let annetuista äänistä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohta-
jan ääni, vaaleissa kuitenkin  arpa. 

Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan 
asiamiehen välityksin. Valtakirjaa voi 
käyttää vain yhdistyksen varsinainen 
jäsen,  yhteisomistajajäsen, kunniajäsen 
ja kunniapuheenjohtaja. 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsu-
minen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen 
kokoukset koolle vähintään seitsemän 
vuorokautta ennen kokousta  ilmoit-
tamalla maja-alueen ilmoitustaululla. 

Kutsu voidaan toimittaa myös jäsenen 
koti- tai sähköpostiosoitteeseen,  jonka 
jäsen on yhdistykselle ilmoittanut. 

12. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitel-
lään seuraavat asiat: 
1.  kokouksen avaus 
2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, 

sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3.  todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 

4.  hyväksytään kokouksen esityslista 
5.  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus 

ja tilintarkastajan lausunto 
6.  päätetään tilinpäätöksen vahvista-

misesta ja vastuuvapauden myön-
tämisestä hallitukselle ja muille  
vastuuvelvollisille 

7.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, 
tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
jäsenmaksujen suuruudet 

8.  valitaan hallituksen puheenjohtaja, 
päätetään hallituksen jäsenten luku-
määrästä ja valitaan hallituksen muut  
jäsenet 

9.  valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle 

varatilintarkastaja 
10. käsitellään muut kokouskutsussa 

mainitut asiat.
Vuosikokous voi hallituksen esityksestä 
tarkentaa majanpito-oikeuden ehtoja.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada 
jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen  ilmoitettava sii-
tä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä 
ajoin, että asia voidaan sisällyttää koko-
uskutsuun. 

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyk-
sen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja 
yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään 
kolmen  neljäsosan (3/4) enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai  
yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen 
varat luovutetaan oikeustoimikelpoiselle 
poliisijärjestölle purkamisesta  päättä-
vän kokouksen määräämällä tavalla. 
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat 
luovutetaan myöskin  oikeustoimikelpoi-
selle poliisijärjestölle.
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Ainahan ne kaatuvat puut ovat osanneet 
Länsiulapanniemellä kesämajoja väistel-
lä, vaan ei tällä kertaa: Rafael-myrskyn 
jouluaaton aattona 2004 kaatama piha-
kuusi murskasi uusien majalaisten juuri 
hankkiman kesämajan. Ja siitä alkoi 
samalla uusien rakennustapaohjeiden 
mukaisen kesämajan rakennusprojekti.

ILMARILAN TUHO JA NOUSU

Vakuutus korvasi, mutta 
joka nupista ja mutterista oli 
neuvoteltava erikseen
Noposen mökki oli vakuutettu täydestä 
arvostaan kotivakuutuksen yhteydessä. 
Korvauksen hakua helpotti se, että puun 
oli kaatanut myrskytuuli, 25 metriä se-

kunnissa. Vahingon aiheuttanut myrsky 
oli kiistaton eikä erillistä todistelua 
tarvittu. 

”Vakuutusyhtiössä oli aikamoiset 
ruuhkat Rafael-myrskyn takia. Korvaus-
asia kyllä eteni asianmukaisesti, mutta 
verkkaan”, Noponen muistelee. 

Vakuutusyhtiön linjan mukaan majan 
purku ja uudelleenrakennus korvataan, 
mutta If... -vakuutusyhtiö tulkitsi, että 
uusia perustuksia ei korvata vaan ne 
pitää maksaa omasta pussista. Hauska 
yksityiskohta oli myös se, että vain toi-
nen kahdesta uudesta tuuletusaukosta 
korvattiin.

Noposen mökissä oli vanha sementtinen 
maakellari, jota ei kuitenkaan voitu enää 
hyödyntää uuden majan perustuksissa. Se 
oli siis purettava omalla kustannuksella. 
Samaten, koska vanhassa mökissä ei ol-
lut lämpöeristeitä, oli nekin rahoitettava 
itse.

Vakuutusyhtiö halusi, että uusi mökki 
rakennetaan paikan päällä kustannussyis-
tä. Vakuutusyhtiön kautta rakennustyön 
hoitanut helsinkiläinen, Alppilassa toimi-
va MS-rakennus saa Ristolta ja Pälviltä 
kehuja. ”Suhtautuivat asiallisesti ja kun-
nianhimoisesti hankkeeseen. Vanhan ajan 
ammattiylpeys oli heillä kunniassa”.

Kahdelta mieheltä meni kokopäiväi-
sesti mökin rakentamiseen noin puo-Kaatunut kuusi halkaisi vanhan kesämajan kahtia.

Rafael-myrsky pyyhkäisi Länsiula-
panniemen yli keskiviikon ja torstain 
22. - 23.12.2004 välisenä yönä. Lou-
naistuulta oli luvattu sääennustuksessa 
25 metriä sekunnissa, mutta puuskissa 
tuulen nopeus nousi huomattavasti ylikin. 
Pahiten tuhoutui maja 236 ja vaurioita 
saivat myös sen vieressä olevat majat 
235 sekä 237.

”Soitto aatonaattona töihin oli järky-
tys. Maja oli hankittu vasta edelliskesä-
nä, alkovia oli ehditty kunnostaa ja lisää 
remppaa piti tehdä tänä vuonna”, kertovat 
majalaiset Risto Noponen ja Pälvi Tam-
mi. Majan murskasi sen vieressä kasvanut 
järeä kuusi, vuosilustojen mukaan lasket-
tuna iältään yli satavuotias.

”Kuusesta oli ollut puhetta muutamaa 
kuukautta aikaisemmin. Ikävä puu, jonka 
juuretkin menivät mökin alle. Pohdittiin 
nostaisiko kuusi joskus kaatuessaan mö-
kin ylös. Oli puhetta, että puusta mainit-
taisiin kaupungille”, Noponen kertoo. 
Myrsky kuitenkin ehti ensin. 
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litoista kuukautta: rakennustyö alkoi 
27.4.2005 ja kesäkuun toisella viikolla 
mökki oli valmis.

Myös tuhoutuneen kesämajan irtain 
korvattiin erillistä irtaimistoluetteloa 
vastaan. ”Risto takoi Exceliin että: 
serviettiteline, ostettu Porvoon vanhas-
takaupungista 2003, hinta X euroa, ja 
niin edelleen...” Pälvi kertoo. Ikävänä 
yllätyksenä tuli mm. se, että tuhoutunut 
kamina laskettiin kuuluvaksi irtaimistoon 
eli siihen upposi suuri osa saaduista kor-
vausrahoista. Tutuiksi tulivat kalustehan-
kinnoissa kirpputorit ja ystävien ullakot. 
Hiomapapereita ja maalia kului.

Moderni kesämaja mallia B2
Korvauspäätöksen varmistuttua alkoi 
uuden majan suunnittelu. Apuna työssä 
oli Riston arkkitehtiveli Pertti Noponen. 
Lähtökohdaksi otettiin rakennustapaoh-
jeiden mukainen moderni maja tyyppiä 
B2.

”Se on junavaunumalli, joka on helppo 
sisustaa käytännöllisesti. Majatyypissä on 
selkeästi eri osat: makuupääty, oleskeluti-
la ja päädyssä pienoiskeittiö. Majan suun-
nittelun lähtökohtana oli veneen pienten 
tilojen käytännöllisyys. Ja sisustuksen 
värimaailma puolestaan lähti Hong 
Kongin kahden euron tarjousmatosta” 
Pälvi nauraa.

Uuden majan piirustukset teki ra-
kennustapaohjeiden mallipiirustuksen 
pohjalta arkkitehti Pertti Noponen. Yk-
sityiskohdissa oli silti pohtimista:

”Esimerkiksi maalipiirustuksissa 
harjakaton kaltevuudeksi on piirretty 
erittäin loiva 1:5. Kirjallisten ohjeiden 
mukaan katon kaltevuus saa kuitenkin 
olla 1:2 tai sitä loivempi. Tässä majassa 
kattokaltevuudeksi tuli noin 1:3, joka 
sulautuu muihin majoihin hyvin”, No-
ponen kertoo.

”Ilmarila II” eli Risto Ilmari Noposen 
maja 236 on ensimmäinen uuden raken-
nustapaohjeen mukaisesti rakennettu 
kesämaja poliisimajalaisten alueella. 
Kolme poliisimajalaista siirtyvän kesä-
majan omistajaa on jo rakentanut uuden 
majansa sotainvalidien alueella.

Tuplaikkunoilla oja lämpöeristyksellä 
mökin vuotuinen käyttöaika pitenee kum-
masti. Tiiviitten ikkunoiden myötä ilman-
vaihto on kuitenkin kortilla. Majassa on 
nyt kaksi ilmanvaihtoventtiiliä ja kolmas 
ei Riston mukaan olisi pahitteeksi.

Vaikka Risto ja Pälvi ovat uuteen ke-
sämajaansa tyytyväisiä, kaihonkin aiheita 
on. Pälvin sanoin:

”Olen pahoillani siitä, että vanhan 
majan myötä tältä paikalta meni osa sen 

Uudisrakennus ”Ilmarila II” kesällä 
2005.

Uuden mökin lattian alla on betoniren-
kaasta tehty kylmäkellari.

historiaa. Kaipaan alkovia ja kulmaikku-
naa. Kuistikin oli kiva. Mihin nyt pistää 
kengät, kun tulee sisälle? Vaikka uusi 
maja onkin rakennusteknisesti laaduk-
kaampi, vanhan hengen menetys - se on 
aina surullista”.

Ilmarila I - in Memoriam.

Teksti:  Jouni Kenttämies
Kuvat:  Risto Noponen ja 
 Tuomo Honkanen
Piirros:  Pertti Noponen

Lähteitä:
http://koti.mbnet.fi/ripa/laru
Risto Noposen ottamia kuvia majan 
236 rakennusvaiheista

http://www.rakvv.hel.fi/temporary/
file.asp/data_id=358/Huvimajojen_
rakentamistapaohjeet.pdf
Lauttasaaren kesämajojen rakentamis-
tapaohje.
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Sunnuntai 20.8. aamulla herätessäni sää 
ei näyttänyt lupaavalta. Olin jo edellisenä 
iltana pakannut kassiin sadevarusteet it-
selleni ja tyttärelleni Sallalle. Iloisin mie-
lin lähdimme kumminkin kohti rakasta 
mökkiämme. Matkalla Salla oli harmis-
saan siitä, ettei hänen veljensä päässyt 
mukaan. Sallaa selvästi hiukan jännitti, 
sillä olimmehan menossa mökkiläisten 
ongintakilpailuun. Matkalla muistelimme 
edellisten vuosien kilpailutapahtumia ja 
ilmassa oli jälleen kerran suuren seikkai-
lun tuntua.

 Mökille saavuttuamme laitoimme 
kalastusvälineet kuntoon ja pakkasimme 
muut ”vermeet” reppuun. Ukin pihalla 
joimme kahvit ja hioimme viime hetken 
taktiikkaa tulevaan koitokseen. Sallan 
”tukihenkilöksi” oli lupautunut siskoni 
Tina, joka laittoi madot ja lupautui irrot-
tamaan koukusta mahdolliset ahvenet. 
Kaikki oli valmista ja kello lähenteli 
kymmentä. Rannalle saavuttuamme 
olimme ensimmäiset kisaan osallistujat. 
Tuomo Honkanen ylimpänä tuomarina 
otti ilmoittautumisemme vastaan ja 
toivotteli kireitä siimoja. Väkeä alkoi 
hiljalleen valua rannalle. 

Kolmen tunnin, välillä rankassa ve-
sisateessa uurastamisen jälkeen oli kil-
pailu ohi. Näin tyttäreni saunarannassa 
hymyilevän, vaikkei hän ollut saanut 
kalan kalaa. Viisi kertaa oli kuulemma 
koho uponnut, mutta ylös asti ei kaloja 
saatu. Salla oli onkinut muutamaa pientä 
taukoa lukuun ottamatta koko ajan. Hän 
tiesi, että se suurikin kala voi tulla koska 
vain, piti vain odottaa ja yrittää. Paikka 
oli ollut hyvä, sillä siitä oli ennenkin tul-
lut kaloja. Olihan kesällä käyty useasti 
ongella ja opittu, että aina ei kalaa tule 
ämpäritolkulla. Kaikki oli kumminkin 
hyvin, oli lämmintä päällä ja palkintojen 
jako lähestyi.

Ensimmäiseksi jaettiin osallistujille 
osallistumiskassit. Siinä vaiheessa oli 
Sallan naama jo suuressa hymyssä, eikä 
näyttänyt muidenkaan lastensarjaan osal-
listujien naama olevan yhtään heikom-
malla mallilla, sillä Tuomo oli laittanut 
lasten osallistumiskassiin limpparia ja 
vähän makeisia. Suurta dramatiikkaakin 
oli lasten sarjassa koettu. Villellä oli 
kuulemma niin suuri kala kiinni, että 
koukku irtosi ja onginta piti lopettaa sil-
tä erää. Lasten sarjan kiistaton mestari 
oli kumminkin ylivoimaisella tuloksella 
Ilpo Toikkanen. Muut lastensarjan sijat 

Taas oli yksi kesän (koho)kohdista

jouduttiin jakamaan tuomaripäätöksellä 
ja arvalla.

Kilpailutapahtumien jälkeen oli vuo-
rossa sauna ja lisää kalajuttuja. Kalat 
sen kuin kasvoivat. Juttujen mukaan 
tuli jälleen kerran todistettua, että kala 
on ainoa eläin, joka kuollessaan kasvaa. 
Kelikin lämpeni ja alkoi hivellä punaisia 
poskia. Kun saunassa lämpenivät lisäksi 
osallistumiskassin makkarat, ei olo voinut 
tuntua paremmalta.

Kun lähdimme mökiltä kotiin päin, oli 
Sallan pakko soittaa matkalla äidille ja 
kertoa innolla päivän tapahtumat. Ja sitä 

kerrottavaa oli paljon ennen kuin uni tuli. 
Päivä oli siis lähes täydellinen.

Kalasaalis oli tänä vuonna poikkeuk-
sellisen nihkeä ja ilmakin ankea, mutta 
f iilistä ne eivät latistaneet. Kalaakin 
tuli kumminkin yhteensä yli 7 kiloa, 
mutta kalajuttujen painoarvo oli sitäkin 
suurempi. Kilpailun jälkeen rannalla oli 
leppoisa meininki ja kelikin oli paran-
tunut. Kiistattomat mestarit löytyivät 
myös muistakin sarjoista: Kari Laattala 
(2 540 g)  miesten- ja Maria Tanjunen 
(940 g) naisten sarjoissa. Onnekkain oli 
ehkä allekirjoittanut, kun sattui terävään 

Saaliinjaolla.
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Poliisimajalaiset ry:n ongintakilpailu 21.8.2005
Kalasaalis oli yhteensä 7 kg 772 grammaa. Kari Brander sai suurin kala -palkinnon 
863 g painavalla lahnalla. Lasten sarjassa toinen palkinto annettiin tuomaripää-
töksellä sitkeimmin kalastaneelle ja kolmas palkinto arvottiin. Muut sijat jaettiin. 
Tänä vuonna kaikissa sarjoissa palkintoina olivat kauloihin ripustetut mitalit 
sekä ”osallistumispussi”.

Tulokset
miehet  kaloja  suurin kala 
1.  Kari Laattala 2 540 g  600 g 
2.  Kari Brander 1 900 g  863 g (lahna) 
3.  Taisto Rajamäki 1 660 g  546 g 
4.  Antti Huttunen      20 g 
5.  Eric Brander        0 g 
 yhteensä  6 120 g 

naiset 
1.  Maria Tanjunen    940 g  501 g 
2.  Ulla Honkanen    480 g  480 g 
3.  Merja Viitala      32 g 
4.  Oili Alm 0 g 
 yhteensä 1 452 g 

lapset (12-v.) 
1.  Ilpo Toikkanen 11-v.    200 g 111 g (ahven) 
2.  Salla Brander 9-v.        0 g 
3.  Ville Tähkävuori 11-v.        0 g 
4 - 6.  Maija Kenttämies 5-v.        0 g 
4 - 6.  Topi Hirvonen 11-v.        0 g 
4 - 6.  Ville Kenttämies 2-v.        0 g 
 yhteensä     200 g

koukkuuni iskemään kilpailun suurin 
kala (863 g).

Tänä vuonna osallistujia oli 18 mukaan 
lukien pienten avustajat. Osallistujien ikä-
jakauma oli 2 - 72 vuotta. Nuorin onkija 
oli Ville Kenttämies. Osallistumista tässä 
iässä voisi pitää jo erittäin hyvänä alkuna. 
Pientä ihmetystä vain herätti, missä ovat 
ne muut mökkiläisten lapset ja lastenlap-
set. Oman tyttäreni ja muiden lastensarjan 
osallistujien ilmeitä katsellessani olen 
iloinen, että voimme antaa tällaisia ko-
kemuksia lapsillemme ja samalla nauttia 
itsekin päivän tapahtumista. Muistoissani 
on edelleen ne lapsuuteni mökkiläisten 
Kuivalehtisaaren matkat ja ongintakilpai-
lut. Vielä lämpimämmin muistelen niitä 
hetkiä isäni kanssa ongella.

Mökkialueemme rannoilla on runsaas-
ti kalaa ja onkiminen on yksi edullisim-
mista ja mukavimmista harrastuksista. 
Lapsille sopivat 3 - 4 metrin vavat saa 
tavarataloista muutamalla eurolla ja ai-
kuisellekin sopivalla 5 - 7 metrin ongella 
ei ole hintaa kuin noin kympin verran. 

Ongen tärkein osa on oikeastaan 
koukku. Koukkuihin kannattaa laittaa 
muutama ylimääräinen ropo ja hankkia 
ne irrallisena, mieluummin kemiallisesti 
teroitettuja koukkuja. Esim. 10-8 koon 
koukut on hyviä yleiskoukkuja. 

Kohoja saa valmiista onkipaketeista tai 
ns. kilpakohoja irrallisena. Tärkeintä on 
kumminkin kohon painotus, jotta kohon 
vastusta ei kala tuntisi. Tämä korostuu 
varsinkin huonolla syönnillä. 

Siimana toimii ihan normaalit alle 0,25 
mm siimat. Madot maksavatkin sitten 
muutaman hikipisaran. Lisäksi kannattaa 
opetella yksi perussolmu, jotta koukku tai 
siima ei irtoaisi tai katkeaisi. Perinteinen 
umpisolmu ei ole siimalle kaikkein paras 
mahdollinen. 

Sitten ei muuta kuin virittämään koukku 
matoineen mahdollisimman lähelle pohjan 
tuntumaa. Kalastuksesta on paljon tietoa 
tarjolla esim. netistä tai kirjallisuudesta.

Onkiminen ja pilkkiminen ovat mak-
suttomia yleiskalastusoikeuksia, joiden 
harjoittamiseen kalastuslaissa säädetyllä 

tavalla ei tarvitse lupaa. Kalastuslaissa 
maksuttomalla onkimisella tarkoitetaan 
onkimista, jossa vapa tai siima on onkijan 
kädessä tai käden ulottuvilla, eikä vavassa 
ole heittokalastukseen soveltuvaa kelaa, 
eikä vieheenä ole pilkki, uistin, perho 
tai muu keinotekoinen laite. Mökkialu-
eemme rannoilla saa onkia normaalilla 
mato-ongella ilman lupaa. Tosin pienten 
lasten on hyvä kysyä vanhemmilta lupa 
mennä onkimaan. Jokaisen muuta kalas-
tusta kuin onkimista tai pilkkimistä har-
joittavan 18 - 64-vuotiaan on suoritettava 
kalastuksenhoitomaksu ja paikkakunta-
kohtainen viehekalastus- tai muu tarvit-

tava lupa. Oikeastaan onkiminen maksaa 
vain pientä viitseliäisyyttä.

Uskon, että ensi vuonna jo 3-
vuotiaalla Ville Kenttämiehellä on 
runsaasti enemmän kanssakilpailijoita ja 
muissakin sarjoissa enemmän osallistujia. 
Luvallista on myös harjoitella ensi 
vuoden mökkiläisten kalastuskilpailuun. 
Itse ainakin vien lapseni rannoillemme 
onkimaan niin usein kuin mahdollista ja 
heillä halua riittää.

teksti: Kari Brander
kuvat: Tuomo Honkanen
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1. Poliisimajalaiset ry:n vuosikokouk-
sessa tehtiin päätökset maanantaina 
14.3.2005, jolloin vahvistettiin yksimie-
lisesti mm.
- toimintasuunnitelma, jonka kohdassa 
neljä hyväksyttiin investoinnit ja niiden 
rahoitus. Tähän kuului 204-rakennuksen 
sähköistäminen, joka suunnitelman mu-
kaisesti oli vuoden tärkein investointim-
me. Edelleen suunnitelmassa mainittiin, 
että sähköistämisestä aiheutuvat kustan-
nukset jaetaan majanomistajien kesken
- tulo- ja menoarvio, joka sisältää mm. 
majalaisilta perittävät rakennuskustan-
nukset

2. Katselmus Länsiulapanniemellä per-
jantaina 6.5.2005
- paikalla olivat Jukka Karjalainen Hel-
singin Energiasta ja Tuomo Honkanen

3. Hakemus Helsingin kaupungin raken-
nusviraston kirjaamoon 9.5.2005.
Hakemus osoitettiin rakennusviraston 
katu- ja puisto-osaston palvelutoimistolle. 

Huoltorakennuksen 204 
sähköhankkeen eteneminen v. 2005 

Sähköhanke oli kohtuullisen monimutkainen ja pitkäkestoinen 
toimi, joka ilmenee alla olevasta muistilistasta.

Vein henkilökohtaisesti hakemuksen ra-
kennusviraston kirjaamoon, Kasarmika-
tu 21. Hakemus käsitti luvan yksityisten 
johtojen, rakenteiden ja laitteiden yms. 
sijoittamiseksi katu- tai puistoalueelle. 
Hakemuksen liitteinä tuli olla tekninen 
suunnitelma, joka sisälsi neljä kopiosar-
jaa asema- ja rakennuspiirustuksista sekä 
tarvittavat muut suunnitelma-asiakirjat. 
Piirustuksista tuli käydä ilmi rakenteen, 
laitteen tai johdon sijainti, mitat ja kor-
keusasema yleisellä alueella.

Samalla hakemuksella myös saatiin 
vuokrasopimuksen mukainen lupa hank-
keen aloittamiseksi. Lupa oli voimassa 
myöntämispäivästä ja olisi rauennut ellei 
työtä olisi aloitettu kolmessa vuodessa 
myöntämisestä.
Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston 
tekninen asiantuntija Tiina Sillgren ilmoitti 
puhelimitse 27.5.2005, että Poliisimajalaiset 
voivat hakea jäljempänä mainittua kaivulu-
paa. Sijoittamislupa lähetettiin hyväksytty-
nä kirjallisena myöhemmin. Kustannuksia 
syntyi myös tässä vaiheessa pelkkien pa-

pereiden ja lupakäsittelyjen osalta:
a. luvan käsittely 189 euroa
b.  yksityisten rakenteiden sijoittaminen 

yleiselle alueelle korvauksetta 0 eu-
roa

c.  kartoitus- ja johtotietopalvelu 185 
euroa eli yhteensä 365 euroa.

4. Mittauskeskuksen hankkiminen 
Kysymykseen tuli pienin mahdollinen 
liittymä ja siihen ”1M 2T 06 UR” -sähkö-
jakokaappi, jonka hinta oli n. 300 euroa. 
Lisäksi tuli hankkia johdot ja valaisimet 
kytkimineen itse rakennukseen. 
Kari Puustinen (Tekmanni Oy) suoritti 
hankinnat 16.5.2005 ja kiinnitti jakokaa-
pin rakennuksen seinään 28.5.2005. Mit-
tauskaappiin vaihdettiin Abloy-lukko.

5. Sähköverkon liittymissopimus
Seuraavassa vaiheessa Tuomo ja Ulla 
Honkanen allekirjoittivat 27.5.2005 Po-
liisimajalaiset ry:n puolesta sopimuksen 
Helsingin Energian kanssa osoitteessa 
Kampinkuja 2. 

Kari Puustinen (vas.) näyttää puheenjohtajalle missä on 
vikavirtasuoja.

Jarkko Niemi asentaa puuvessaan valokytkintä.
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Ojassa kulkee johto 
ja osa maajohdoista 
putkessa.

Virta saatiin tuotua 
valotolpasta.

Ojaa syntyy.

Maadoitustankoja painetaan 
kaivinkoneen kauhalla.

Mittarimies Nenonen asentaa ja sinetöi 
Helsingin Energian sähkömittarin.
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6. Liittymisjohdon tonttiosuuden raken-
tamisen tilaussopimus
Samassa yhteydessä allekirjoitettiin 
myös tilaussopimus Helsingin Energian 
kanssa liittymisjohdon tonttiosuuden 
rakentamisesta.

7. Sähkötilaussopimus
Edelleen tarvittiin sähkötilaussopimus, 
joka solmittiin 27.5.2005 Helsingin 
Energian kanssa.

8. Kaivulupa
Seuraavaksi tuli hankkia kaivulupa, jos-
sa oli mainittava sijoitusluvan numero ja 
myöntämisajankohta. Luvan myöntäjää 
edustava Maarit Savelius (HKR, Liu-
kumäentie 4) ilmoitti 27.5.2005 puhe-
limitse, että he saavat tarkemmat tiedot 
suoraan em. Tiina Sillgreniltä, mutta itse 
lupahakemus tarvitaan. Asiasta sovittiin 
Helsingin Energian kanssa siten, että he 
hoitavat kaivuluvan.

9. Johtoselvitys 
Kaupungin alueella kulkee lukematon 
määrä erilaisia johtoja ja putkia, jonka 
vuoksi tarvittiin alueella jo olevista muis-
ta johdoista ja kaapeleista johtoselvitys. 
Kartoitus- ja sijaintitiedot voitiin hankkia 
Kiinteistöviraston kaupunkimittausosas-
ton johtotietopalvelusta (Viipurinkatu 2) 
ja alueemme asioita hoitavasta länsipiiris-
tä. Sovimme Helsingin Energian kanssa 
(kohta 6), että he hoitavat puolestamme 
johtoselvityspaperit.

10. Kaivinkone
Jotta kaapeli olisi saatu maan alle, siihen 
olisi tarvittu joko liuta riuskoja lapiomie-
hiä tai kaivinkone. Mielessäni oli alusta 
alkaen, että talkoolaisia tuskin löytyy kai-

vuhommaan, jonka vuoksi vaihtoehdoksi 
jäi tuo kaivinkone. 

Koska Helsingin Energian aliurakoitsi-
jalla Suomen Energiaurakoinnilla (SEU) 
oli runsaasti muualla kiireitä, sieltä olisi 
nähty ymmärtääkseni mielellään meidän 
hakevan kaivinkoneen muualta. Itse olin 
sitä mieltä, että nimenomaan nämä mie-
het ovat tottuneet tämänkaltaisia töitä 
tekemään, jonka vuoksi halusin tehdä 
sopimuksen Helsingin Energian kanssa. 
Se myös onnistui kiireistä huolimatta ja 
Energian aliurakoitsija hoiti asian.

11. Helsingin Energian kytkennän ti-
laus
Kari Puustinen (Tekmanni Oy) jätti mit-
tarointi- ja kytkentäpyynnön Helsingin 
Energialle (Kampinkuja 2) 30.5.2005 
edelleen toimitettavaksi Myllypuroon 
Jukka Karjalaiselle.

12. Sähköverkon suunnittelu
Helsingin Energian verkonsuunnittelija 
Sulonen kävi tutustumassa alueeseen 
2.6.2005.

13. Sähkömittarin asentaminen
Helsingin Energiasta mittarimies Neno-
nen kävi asentamassa ja sinetöimässä mit-
tauskeskukseen sähkömittarin 2.6.2005.

14. Helsingin Energian tarkastus
Helsingin Energian Ikonen kävi tarkas-
tuksella 3.6.2005 ja ilmoitti, että kaivu 
ja kytkentä alkavat juhannuksen jälkeen 
viikolla 26 tai 27.

15. Sähköasennukset 
Itse huoltorakennukseen tuli tietysti vetää 
vielä sähköputket ja johdot ennen kuin 
sähkövirta kulkisi ja valot palaisivat. 

Tekmanni Oy:n miehet hoitivat Puustisen 
junailemana asennukset ajalla 10.6.2005 
- 17.6.2005. 

16. Urakoitsijan käyttöönottotarkastus 
Helsingin Energian talojohdon kytkennän 
jälkeen Puustinen järjesti Tekmanni Oy:
n miehet suorittamaan urakoitsijan käyt-
töönottotarkastuksen 7.7.2005. 

17. Kaivuluvan saapumisen jälkeen
Vielä piti tehdä ilmoitus katu- ja puis-
to-osaston palvelutoimistoon kaivutyön 
aloittamisesta ja sovittava valvonnan jär-
jestämisestä, aloituskatselmuksesta sekä 
töiden päätyttyä loppukatselmuksesta 
(HKR, Liukumäentie 4). Nämä tehtävät 
sovittiin siten, että Helsingin Energian 
miehet tai aliurakoitsijat hoitavat.  

18. Velvollisuudet
Sijoittamisluvan saajan velvollisuus on 
kartoittaa luvan tarkoittamat rakenteet, 
laitteet ja johdot rakentamisen aikana, 
sopia kohteen kartoittamisesta ja sopia 
sijaintitietojen toimittamisesta rekiste-
röintiä varten (koskee myös valmistu-
misen jälkeen tehtäviä pysyviä siirtoja 
tai poistamisia). Tästä sovittiin kuten 
edellisessäkin kohdassa. Kuitenkin myö-
hemmin tehtävät mahdolliset muutokset 
on sovittava vielä erikseen.

19. Virta ja valot
Torstaina 7.7.2005 kytkettiin virta lamp-
puihin rakennuksessa 204 ja kokeiltiin 
pistoraidoista tulevaa virtaa pienlait-
teella.

Teksti ja kuvat: 
Tuomo Honkanen
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Olen toki käynyt Saarenmaalla turistina 
ja olen siellä pyöräillytkin, joten tiesin 
suunnilleen, mitä oli odotettavissa. Nyt 
olin kuitenkin varannut itselleni maalais-
talosta lomapaikan runsaaksi kahdeksi 
viikoksi ja olin tietenkin vähän jännit-
tynyt, millainen se on, vaikka olin sitä 
netistä katsellut monta kertaa ja todennut 
mieleisekseni. Alkutiedon mukaan pieni 
perhe piti sivutoimenaan muutamaa 
aittaa vieraiden majoittumista varten ja 
toisessa rakennuksessa oli saniteettitiloja 
ja sauna. Maalaistalo sijaitsi Selgassen 
kylässä, lähellä Mustjalan keskustaa ja 
toinen tunnetumpi paikka oli Karujär-
ven tienoot, missä Neuvostoliiton ajalla 
olivat asuneet valtavat sotaväkiosastot. 
Tilan nimi oli Värava ja sen omistavat 
Aado ja Ly Haandi.

Pyöräilijänä Saarenmaalla

 Talo löytyi helposti ja perheen emäntä 
otti minut vastaan. Hän esitteli asuntoni, 
joka oli pienillä mukavuuksilla varustet-
tu aittahuone vuodelta 1866 eli pian sen 
jälkeen, kun ”Tennesseen Pätkästä” oli 
tullut Yhdysvaltain presidentti. Tuleva 
emäntäni oli hieman varautuneen ja jän-
nittyneen näköinen, kun hän huonetta 
minulle esitteli, mutta kasvoille levisi va-
pautunut hymy, kun sanoin: ”Väga hea”. 
Silti katselin vähän haikeasti pakettiauton 
perään, kun jäin laukkuineni ja kahden 
pyöräni kanssa seisomaan pihamaalle. 
Paikka oli rauhallinen metsän keskellä, 
ympärillä hieman peltoja ja kauempana 
näkyi kylän muita taloja. Purin laukut ja 
tein pienen koeajon Mustjalan kylään, 
mistä löysin aivan ihanan pikkukuppilan 
käsityögallerian yhteydestä. Siellä tuli 
vierailtua vielä monta kertaa myöhem-
minkin. Ensimmäinen yö sujui mukavasti 
huolimatta vähän kovasta patjasta. Hytty-
siäkin vastaan olin varautunut, mutta niitä 
ei pahemmin näkynyt. Radio toimi hyvin, 
mutta surukseni Suomesta kuului parhai-
ten Turun radio, toki Tiina von Martens ja 
Olli Ihamäkikin kuuluivat ja keskipitkistä 
Porin 558 kuului aina. Yö oli pimeämpi 
kuin Suomessa eikä mistään kuulunut 
mitään ääniä ennen kuin aamunkajon ai-
kaan linnut aloittivat konserttinsa. Muis-
telin ensimmäisenä aamuna, että niinhän 
Saarenmaan valssissakin sanotaan: ”Ning 
hämaras toomepuu lumena valev, on si-
nulle hõiskavaid ööbikuid täis....”.

Olin tilannut aamiaiseni jo 7.30 aikaan 
sillä aikainen kana jyvän nappaa. Yllätyin, 
miten hyvä ja monipuolinen aamiaiseni 
olikin. Kyselin säätä emännältä ja hän va-
kuutti, että ei tule sadetta, jolloin päätin 
ottaa mukaani vain vesipullon, hieman 
työkaluja ja tietysti kartan. Vyölaukku 
oli tietenkin uumenilla arvokkaimpia 

varusteita kuten rahaa ja puhelimia var-
ten. Tapasin myöskin talon isännän, joka 
oli ollut matkoilla ja kotiutunut yöllä. Hän 
puhui erittäin hyvin suomea, joten hänen 
kanssaan puhuin myöhemminkin enim-
mäkseen suomea  ja eestiä sekaisin.

Reittejä
Aloitin tutustumiseni ajamalla Tagamõi-
san niemimaata ympäri, tarkoituksin 
löytää vanha huomattavan vino majak-
ka. Kävin Veeren satamassa, jonne ”veli 
venäläinen” kuljetutti turistinsa, mistä 
heidät oli bussilla kuljetettu pääkau-
punkiin, kun he lopulta saarelle yleensä 
sallivat vieraita. Rannat olivat komeita 
ja maisemat hienoja, hyvin säilyneet, 
kun miehittäjä ei päästänyt paikallisia  
rannoille, etteivät he karkaisi paratiisista 
melomalla Ruotsiin. Kasvien ja puiden 
kirjo oli mahtava ja oli aikaa katsella, kun 
kapeilla kyläteillä ei voinut pitää mitään 
kovaa vauhtia yllä. Teitä oli lopulta niin 
paljon, että eksyin, tein 20 kilometrin 
lenkin ja huomasin tehneeni laajan ympy-
rän. Lopulta 12-13-vuotias virotar neuvoi 
minut oikealle tielle. Palasin kuitenkin 
Viidumäen kansallispuiston portilta ta-
kaisin, kun huomasin majakalle olevan 
vielä kuutisen kilometriä oikein heik-
kokuntoista tietä enkä ollut edes varma, 
olinko oikeassa paikassa. Näin edessäni 
ilveksen ja jähmetyin hetkeksi, koska en 
ollut koskaan nähnyt sellaista edes Suo-
messakaan elävänä luonnossa. Muitakin 
eläimiä näin kuten kolme kettua, pari 
mustaa käärmettä, kauriin, sarvipöllön, 
kalasääsken ja monia muita erilaisia ve-
silintuja. Joskus kuulin metsästä kovaa 
rytinää, mutta en alkanut ottaa selvää 
sen aiheuttajasta vaan yleensä paransin 
vauhtiani. En halunnut kohdata mitään 
hurjaa, mielipuolista 100-kiloista villi-
sikaa tai törmätä hirveen.

Tulin takaisin asfaltille ja tietenkin 
ajoin ensin päinvastaiseen suuntaan, 
mutta käännyin takaisin myötätuuleen 
ja tutustuin 10 kilometriä myöhemmin 
Kihelkonnan kirkkoon. Muita turisteja 
ei ollut, joten sain henkilökohtaisen 
opastuksen vanhalta pikkuruiselta tä-
diltä, joka kysyi vähän väliä: ”Kas sa 
saad aru?” Kun myönsin saavani, niin 
hän muuttui hyvin uteliaaksi suhteeni. 
Kuultuaan missä asuin, hän halusi lä-
hettää mukanani terveisiä talon vanhalle 
emännälle, joka oli pyörätuolissa. Sen 

Heinäkuun 1. päivän aamuna Super 
Sea Cat käänsi nokkansa kohti Tallinnaa 
ja matkani kahden polkupyörän ja muun 
varustuksen kanssa alkoi. Vävymies oli 
luvannut heittää minut perille ja noutaa 
pois. Kun auto oli iso, niin tavaraa ja 
vaatetta otin mukaani paljon, en vain 
arvannut, että alkoi hellekausi ja puolet 
oli turhaan. Ajomatkaahan kohteeseen ei 
tullut Helsingistä kuin 230 kilometriä eli 
vähemmän kuin olisin käynyt kotipuo-
lessani Tampereen tuolla puolen. Matka 
taittui rutiinilla, sillä olin etukäteen 
varannut meille netin kautta Virtsusta 
Kuivastuun paikan lauttaan, koska oli per-
jantai ja olin kuullut, että joku oli joskus 
jonottanut monta tuntia ennen kuin pääsi 
Muhun saarelle ja edelleen Saarenmaal-
le. Lisäksi olin opiskellut koko talven ja 
kevään eestin kieltä, että osasin jotakin 
muutakin kuin jokapäiväiset fraasit. Pyö-
riä oli kaksi sen vuoksi, että vanhempi 
hieman leveärenkaisempi oli tarkoitettu 
länsipuolen hiekkateille, koska tiesin ne 
ongelmaisiksi ajaa kilpapyörällä.
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jälkeen hän laski minut vielä kirkon tor-
niin, minne hän ei kertomansa mukaan 
juuri laskenut turisteja.

Iltapäivällä en enää löytänyt ruoka-
paikkaa ja olin nälkäinen, kun palasin 
majapaikkaani. Sen juhlakentällä oli 
kuitenkin pidot entisille ja nykyisille ky-
läläisille. Emäntä lupasi auttaa nälässäni 
ja toi minulle juhlapaikalta ensin savus-
tettua kalaa, sitten keittoa ja vielä myö-
hemmin sain mennä muiden joukkoon 
syömään lämpimän ruuan ja taisi siinä 
illan mittaan kaatua muutama mukikin. 
Kuoro lauloi useita lauluja ja lopulta mi-
nun kunniaksi he lauloivat ”Säkkijärven 
polkan” eestiksi.

Seuraavana aamuna ihmettelin, kun 
isäntä jaksoi nousta niin aikaisin laitta-
maan aamiaiseni, sillä olin ollut varma, 
että niiden juhlien jälkeen talossa nuku-
taan pommiin puolin ja toisin. Oli hän 
kyllä jonkin verran turvonneen näköinen 
enkä minäkään olisi mitään misterkilpai-
lua voittanut. Päätin silti ajaa kovemman 
lenkin eli valitsin reittini niin, että asfaltti-
osuuksia tuli paljon. Vedin aamutuimaan 
Karujärven kautta Kärlaan ja edelleen 
hyvää hiekkatietä Tehumardin kautta 
Salmenkylään ja sen jälkeen meren ranto-
jen kautta tulin Lümandan kylään, missä 
kirkon vieressä on erinomainen ravintola, 
jossa saa myöskin vanhoja perinneruokia. 
Kartta oli tippunut pyöräni takaa jossa-
kin röykyssä. Kävin viereisestä kaupas-
ta kyselemässä jo uutta, mutta heillä ei 
onneksi niitä ollut. Ei auttanut muu kuin 
palata jäljilleen ja noin neljän kilometrin 
päästä löysin ojan vierestä hyvän vanhan 
karttani, joka on täynnä merkintöjä nähtä-
vyyksistä, reiteistä ja etäisyyksistä. Olisi 
ollut suuri vahinko hukata se jo toisella 
lenkillä. Ilma oli lämmin ja aurinkoinen, 
matkaa kertyi tuollaiset 120 km.

olin Mustjalassa. Aikaa oli mennyt noin 
tunti. Se oli erittäin hyvää vauhtia päi-
vän päätteeksi ja vielä ruokailun päälle. 
Illalla pyysin saunan ja Ly-emäntä alkoi 
valmistella sitä vaikka ilmoitin, että 
voin aivan hyvin lämmittää sen itsekin. 
Juodessani kyläkauppiaan myymiä olu-
sia aloin tuntea jo takapuolessa lievät 
merkit, että jokunen kilometri alkaa olla 
takana. Vaikka kotimaassa ajoin tuollaiset 
40-50 km päivässä niin se ei näköjään 
riittänyt peräkkäisiin yli 100 kilometrin 
lenkkeihin.

venäläisen ”näköalatornin.” Sinne oli kiva 
nousujohteinen tie, jolloin automaattisesti 
lisäsin vauhtiani, lähes neljäänkymppiin. 
Mieliala oli niin korkealla, että teki mie-
li huutaa: ”Hitto minähän jaksan, tulkaa 
kokeilemaan”. Kyläkauppias oli utelias 
tietämään, kuka olin, mistä tulin ja minne 
menin. Höpötin hänen kanssaan niitä näi-
tä enkä valehdellut paljoakaan. Ihmettelin 
itsekseni, että lähes jokaisen kyläkaupan 
ympärillä oli oma juoppokaartinsa 3-7 
äijää, jotka kiersivät rakennusta kal-
japullojensa kanssa aina sen mukaan, 
mistä aurinko paistoi.  Tien varrella 
näin tekstin kotioluesta, jonka tiesin 
paikalliseksi sahdiksi. Matkaa sinne oli 
vain kaksi kilometriä ja halusin tutustua 
perinnejuomaan, koska olen itse suuri 
sahdinpanija Edla-mummon oppien mu-
kaan. Löysin sieltä kyllä hyvin hoidetun 
lomatalon, mutta ketään ei ollut missään, 
ei isäntäväkeä eikä turisteja. Kiukkuinen 
koira ajeli minut matkoihini ja niin jäivät 
oluet ryyppäämättä. Talon nimi oli Paatsa, 
jos se nyt ketään kiinnostaa.

Palasin toisen kerran Mustjalan va-
kiokuppilaan ja tapasin siellä muitakin 
suomalaisia pyöräilijöitä, jotka olivat 
lähteneet matkaan Espoosta ja aikoivat 
yöksi Kihelkonnaan. Opastin heidät Pi-
dulaan saakka, kun se sopi hyvin reittiini. 
Söin heidän kanssaan ja taisi siinä mennä 
pari oluttakin mukavia rupatellessa. Illal-
la oli kiva yllätys, kun kaksi suomalaista 
rouvaa majoittui myöskin Selgaselle 
Väräva-taloon. He olivat väsyneitä ja 
pölyisiä. Tarkoitus oli ollut yöpyä toises-
sa talossa, mutta paikka ei kiinnostanut, 
joten he suunnistivat sattumalta tienviitto-
jen mukaan Selgaselle. Sain koko illaksi 
juttuseuraa ja grillasimme myöhään iltaan 
saakka herkullisia virolaisia makkaroita 
iltasaunan jälkeen. 

 Tässä vaiheessa päätin vähän säästää 
itseäni ja vuokrasin kolmeksi päiväksi 
auton. Ajelin suuren osan Saarenmaan 
teistä ja tarkkailin tietenkin, millaisessa 
kunnossa hiekkatiet olivat jatkopäiviä 
silmällä pitäen. Kävin useita kertoja 
Karujärvessä uimassa ja tutustuin mie-
hittäjän sotaväen tukikohtaan ja raketti-
asemiin. Koko järven läheinen takametsä 
oli täynnä luurankomaisia ikkunattomia 
ja ovettomia kasarmeja, ohjusasemia, va-
rastoja ja henkilökunnan asuntoja. Yksi 
pieni kylä oli kokonaan autio ja tyhjä, 
samoin upseerikerho, joka muistutti 
erehdyttävästi jotakin 1800-luvun loppu-
puolen kartanoa, mistä tietenkin suuren 
isänmaan nimessä oli ensin ajettu asuk-
kaat pakosalle ja otettu talo parempaan 
käyttöön. Ehkä sillä alueella oli kaikkiaan 

Kolmas lenkkini suuntautui pääkau-
punkiin, missä kiertelin linnan ympäris-
tössä katsellen nähtävyyksiä, sitten söin 
juhlallisesti Kapteeni Kõrtsissä. Päätin 
tietenkin laittaa kaikki peliin myöskin 
iltapäivällä. Asetin kapakan edessä 
kellon käymään ja 32 km myöhemmin 

Neljäs lenkki suuntautui Tagarannan 
niemimaalle, jossa ihailin myöskin hie-
noa luontoa, merta, rantoja ja erittäin 
kaunista ja hyvin hoidettua kylää. Eräällä 
rannalla tiekin katosi niin, että puolisen 
kilometriä taluttelin pyörääni. Minulle 
tuntui sopivan se, että kovan lenkin jäl-
keen seuraava retki tehtiin huonommilla 
teillä ja kakkospyörällä, jolloin ei voinut 
pitää kovaa vauhtia. Se oli ikään kuin 
palauttava lenkki. Ainakin vältyin siitä, 
että olisin ajanut itseni tukkoon. Eksyin 
pikkaisen entisten miehittäjien panssariu-
riin, mutta pääsin samalle tielle takaisin. 
Palasin Mustjalan käsityökotiin kahville 
ja tekemään uutta suunnitelmaa, sillä 
päivä oli vasta puolessa. Ajoin Kütema-
lahtea ympäri Võhman huonokuntoista 
hiekkatietä ja sain välillä melkoisen pö-
lypilven päälleni, kun paikalliset ajoivat 
kuin viimeistä päivää. Sitä ei voi uskoa, 
miten paljon vanha Mosse tai kilvetön 
Lada nostaa pölyä, puhumattakaan jos-
takin 50-luvun kuorma-autosta. Pöly/
tomu jää tietenkin leijailemaan tuulet-
tomaan tieuraan pitkäksi ajaksi. Lopulta 
löysin Pangan suuret rantatörmät ja veli 
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ollut tilat ainakin 10.000 sotilaalle. Sen 
lisäksi, että he olivat vallanneet parhaat 
maat, oli heillä hallussaan parhaat marja- 
ja sienimaat sekä kalastusvedet. Niihin 
ei ollut paikallisilla asiaa. Kuitenkin pi-
doissa eräs vanha rouva kertoi minulle, 
että venäläinen tykkäsi nukkua aamulla 
pitkään ja paikallinen väestö haki marjat 
aikaisin aamulla. Kalastaminen oli sit-
ten jo ongelmallisempaa. Pitää vain 
toivoa, että EU antaa luvan purkaa nuo 
rumilukset. Sekään ei ole vielä varmaa. 
Kihelkonnan kunta omistaa omakotitalo-
tyyppiset henkilökunnan asunnot. Se oli 
kuluneena keväänä yrittänyt myydä niitä, 
mutta kysyntää ei ollut kohtuuttoman ko-
van hinnan vuoksi.

Yhden päivän olin kokonaan ajamat-
ta pyörällä, mutta kahtena muuna tein 
tuollaiset 40 km aamulenkit paremmalla 
tiellä, jolloin saattoi pitää hyvää vauhtia. 
Silloin ei katseltu maisemia eikä kuun-
neltu lintusia. Iltapäivät tutustuin saareen 
autoilemalla.

Muu retket
Lähdin pitkälle pyörämatkalle rantatietä 
pitkin kohti Leisiä. Suomalaiset pyöräi-
lijät olivat kironneet tien minulle huono-
kuntoiseksi hiekkatieksi, kun kertoivat 
erehtyneensä lähtemään läntistä reittiä 
tullessaan Hiidenmaalta Saarenmalle. 
Lähdin pyhäaamuna, että liikenne olisi 
vähäistä ja välttyisin pölyltä. Se onnistui-
kin hyvin sillä ajoin tuon 45 km etupäässä 
huonoa hiekkatietä kahteen tuntiin. Pidin 
sitä erinomaisena suorituksena. Autojakin 
alkoi tulla vastaan vasta aivan loppupuo-
lella. Leisin kyläkaupan jäätelön jälkeen 
päätin juoda kahvit Anglan tuulimyllyillä, 
mutta siellä oli niin paljon turisteja, että 
päätin jatkaa suoraan matkaa. Käännyin 
kohti Heiklaa. Tien alkupäässä oli paga-
rikahvila, mitä epäilin, mutta käännyin 
sinne ja totta vie siellä sain kahvit ja lei-
vokset. Sielläkin pyöri talon ympärillä 
neljä juoppoa kaljojensa kanssa. Edelläni 
yksi pelle yritti ostaa velaksi olutta, mut-
ta hänelle ei myyty, kun myyjä tiesi, että 
miehellä ei ollut edes työpaikkaa. Hän 
kyllä yritti selittää, että hän oli päässyt 
juuri kalasavustamoon töihin, mutta me-
nestys oli huono ja niinpä rahamies pääsi 
seuraavana esiin.

 Ihmettelin Kaarmaan menevää hienoa 
päällystetietä. Senkin olisi voinut siirtää 
sille läntiselle reitille, kun ajellessani 
tuota 20 kilometrin pätkää en nähnyt ai-
nuttakaan autoa. Saarella taisi kunta itse 
päättää, mitä päällystettiin ja mitä ei. 
Vanha Kaarman kirkko oli upea. Ovet 
olivat auki kuin kirkon ovet eikä ketään 

näkyvissä. Tavanomaiset kerjuukirjeet oli 
keräyslippaiden luona ja tapani mukaan 
jätin pikku avustuksen sekä nimeni vie-
raskirjaan vaikka sekin on kyllä vaaral-
lista sillä siitä voidaan joskus tarkistaa, 
missä on tullut oltua. Eikös erään suuren 
kaupungin johtaja kärähtänyt juuri siitä, 
että oli laittanut nimensä väärään aikaan 
väärään vieraskirjaan. Toisaalta voi sillä 
sitten joskus todistaakin, missä on ollut, 
mutta kaksipiippuinen juttu.

Lopun matkan ajoin Kärlaan hyviä 
hiekkateitä pitkin, joissa oli mielenkiin-
toista katseltavaa. Kärlasta ostin oluet ja 
illan grillimakkarat. Osasin jo sopivasti 
kysellä myyjättäriltä, mitä makkaroita he 
suosittivat minulle: ”Palun, kas sa võiksit 
soovitada...”. He olivat erittäin palvelu-
alttiita. Karujärven kohdalla oli jo kaikki 
pelissä, sillä jalat olivat hyvin väsyneet ja 
hiertymä takapuolessa haittasi ajoa. Vä-
lillä tuntui, että olin poikittain satulassa 
ja aika paljon tuli poljettua seisoviltaan. 
Näin, että kolme latvialaista oli purkanut 
leirinsä. Olin huomannut, miten he tulivat 
siihen perjantaina pakettiautolla, ottivat 
sieltä sisältä puolipyöreän sohvan ran-
nalle, tekivät nuotion sen eteen, laittoivat 
stereot täysille ja yksi kantoi leiriin kaljaa 
ja viinaa. Sitä menoa oli kestänyt yhteen 
putkeen runsaat kaksi vuorokautta. Eipä 
se minun uimistani häirinnyt, tuli mieleen 
oikein kotoinen suomalainen kesätunnel-
ma rajulta 60-luvulta ja rukouslauantai. 
Retkeni oli kuitenkin lomani kovimpia 
lenkkejä, johtuen siitä hiekkatien alku-
osuudesta. Kotona odotti sauna sillä olin 
siitä muistuttanut talonväkeä jo matkalta. 
Huolimatta hurjasta päivästä ajoin vielä 
illalla käsityökuppilaan Mustjalaan kah-
ville ja voileiville. Samallahan sain eestin 
kielen harjoittelua.

Lopulta päätin löytää sen vinon ma-
jakan ja  lähdin samalle niemimaalle 
uudelleen, tosin vähän eri reittiä. Alku-
matkan Veereen ajoin samaa reittiä, koska 
siinä on hyvä asfaltti ja maasto nousee 
tasaisesti koko ajan. Sain siinä sellaisen 
runsaan kympin aamuverryttelyn tai 
paremminkin revittelyn. Lopulta paikka 
löytyi, kun jatkoin pyörällä kansallispuis-
ton portilta eteenpäin kohti niemimaan 
kärkeä. Perillä oli vino majakka, jonka 
huipulla oli ranskalainen ryhmä. He olivat 
rakentaneet jonkinlaiset köysitikkaat, että 
olivat päässeet ensimmäiselle tasanteelle 
ja siitä ylös vaikka se oli kielletty. Maja-
kanvartijan talosta oli jäljellä vain seinät. 
Sain myöhemmin kuulla, että Väräva ta-
lon sukulainen oli siellä ollut töissä ennen 
sotaa. Kun ”veli venäläinen” tuli se otti 
majakan itselleen eikä siviileillä ollut 

rannalle enää mitään asiaa. Alunperin 
se oli rakennettu suoraksi, mutta nyt se 
oli hälyttävän vinossa. Saarenmaalla on 
oma Pisansa. Puiston portilla odotti noin 
kuusi turistiautoa, joiden kuljettajat ky-
selivät minulta, missä siellä on majakka. 
Sanoin, että löytyy, kun kävelette ensin 
kuusi kilometriä. Ei näyttänyt olevan ha-
lukkuutta kävelyyn enkä olisi lainannut 
pyörääni.

Nyt ajelin rauhallisesti Kihelkonnan 
kautta Pidulaan syömään. Paikallahan 
on myöskin lohenpyyntipaikka, koska 
suureen lampeen laskee kaikki Otalädt-
sin lähteiden vedet ja kaloja voi mainiosti 
seurata, koska vesi on kristallin kirkasta 
ja kylmää. Paikalle pyöräili iloinen kes-
ki-ikäisten ruotsalaisnaisten seurue, jotka 
jo hihittelivät ja kiljahtelivat tullessaan 
ja matkanjohtajansa varoituksista huoli-
matta he alkoivat vetää kaljaa. Katsoin 
heidän reittiään ja huomasin, että olivat 
päässeet iltapäivään mennessä maja-
paikastaan muutaman kilometrin eikä 
heidän päiväannoksensa kilometreissä 
ollut muutenkaan järin suuri. Jätin heidät 
iloitsemaan ja ihmettelin, että heidän po-
moaan ei kukaan totellut vaan viittasivat 
kintaalla hänen varoituksiinsa. Peppu jo 
selväsi haittasi, kun illalla kävin tavan-
omaisella kahvireissullani Mustjalassa, 
mutta ajattelin lisätä vain vaseliinia.

Lomani loppupuolelle suunnittelin kai-
kesta huolimatta kovavauhtisia lenkkejä. 
Vedin Salmen kylän kautta Kuresaareen 
yhteensä noin 70 kilometriä tasan kahteen 
tuntiin, jolloin keskinopeus oli jo lähes 
eläkeläiselle komisariolle hulppea, tosin 
lievä myötätuuli avusti minua. Torilla söin 
mansikoita ja jatkoin erääseen venäläi-
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seen paikkaan syömään. Siellä tervehti-
vät minua punaliput ja Leninin patsaat, 
mutta Rasputinin tulinen pippuripihvi oli 
hyvää. Törmäsin täällä uudelleen samaan 
ruotsalaiseen seurueeseen. Sinä päivänä 
he olivat jo edenneet 17 km eikä nauru 
kaikunut nyt yhtä kovana kuin edellisenä 
päivänä, mutta hekin ymmärsivät hyvän 
ruoan päälle. Matkalla Mustjalaan oli taas 
vaikea löytää oikeata asentoa satulassa, 
mutta lievään vastatuuleen ajo oli kuiten-
kin hyvävauhtinen. Kyläkaupan ympäril-
lä pyörivät samat juopot, kun hain omia 
täydennyksiäni, joita en jäänyt heidän 
kanssaan jakamaan.

Viimeisinä päivinä ajelin jo tutuksi 
tulleita reittejä yhdistelemällä niistä eri-
laisia kokonaisuuksia. Huomasin muun 
muassa, että Veeren satamassakin oli 
aivan viehättävä ruokapaikka ja pieni 
kauppa. Yhden kerran eksyin Karujärven 
takaiseen metsään niin, etten ollut löy-
tää sieltä pois. Miehittäjävaltion sotilaat 
olivat joskus yrittäneet rakentaa sinne 
rautatietä, jolla ei ole oikein alku- eikä 
loppupäätä. Sitä saatiinkin aikaiseksi viisi 
kilometriä. Ajoin vanhaa linjaa pitkin ja 
eksyin, sillä alueella on niin paljon erilai-
sia teitä, polkuja ja panssariuria. Lopulta 
soitin isännälle saadakseni jotakin selkoa, 
mutta menin neuvoista entistä enemmän 
sekaisin. Laitoin sen jälkeen mittarin 
päälle. Ajoin vielä metsässä noin 18 ki-
lometriä ennen kuin vahingossa pääsin 
Karujärvelle ja uimaan.  Paluumatkalla 
eivät enää metsämansikatkaan maistuneet 
vaikka ensin olin aikonut niitä syödä ui-
misen jälkeen.

Viimeisenä ajopäivänäni ajoin huo-
nokuntoisia kyläteitä Ninasen niemelle 
ja kaaduinkin siellä retkeni ainoan 
kerran. Onneksi oli kypärä päässä sillä 
iskin pääni kovaa tiehen. Sitten oli aika 
pakata laukut ja pestä pyörät. Viimeiset 
kaksi päivää olin Kuresaaren kaupungissa 
ja asuin eräässä huoneistossa. Ihmettelin 
sitä kuumuutta asunnossa. Kun oli nuk-
kunut maatilan aitassa en huomannut 
hellettä, mikä ympäristössä vaikutti. 
Aitta oli viileä ja hiljainen. Paluumatkan 
aikataulu piti. Mies lähes selvin päin ja 
pyörät tulivat ehjinä kotiin. 

Matka oli mieleenpainuva ja todella 
erilainen loma. Se piti tehdä nyt ennen 
kuin tulen liian vanhaksi, sillä sydänkin 
oli jo varoittanut maaliskuussa. Saaren-
maan erikoisen tunnelman luo karkea 
katajainen luonto, vanhat kiviaidat, hirsi-
talot ruokokattoineen, viimeiset säilyneet 
tuulimyllyt ja kartanot. 

Teistä
Sain maatilalla erinomaisen palvelun. 
Isäntäväki huolehti, etten jäänyt iltaisin-
kaan yksin. He pyysivät minua mukaan-
sa erilaisiin tapahtumiin. Mustialassa oli 
kirkkokonsertti, Lûmandassa eräänlainen 
kyläjuhla ja yhteislaulutilaisuus, missä 
laulettiin säveleltään tuttuja lauluja, mutta 
sanat olivat oudot. Kävimme katsomas-
sa Pidulan kartanon restaurointityötä jne. 
Mielenkiintoista oli käydä isännän seu-
rassa ostamassa naapuritaloista maitoa ja 
munia. Erilaisiin kyydityksiin sain aina 
apua, kun en voinut käyttää pyörää.

Pyöräilyä ajatellen oli hyvä, että mi-
nulla oli kaksi pyörää, sillä länsipuolella 
on hiekkateitä ja ne ovat vaikeita ajaa. 
Kilpapyörällä ei voi ajaa läheskään 
kaikilla teillä. Toisena oli City-pyörä, 
mutta olisi pitänyt olla vielä vaikkapa 
yksi maastopyörä. Kolmella pyörällä 
pärjäisi hyvin, mutta silloin reitit olisi 
tehtävä sen mukaan. Vaikeus on juuri 
siinä, että yhdellä reitillä tarvittaisiin 
kolme pyörää. Tien pinta voi olla täynnä 
sormenpään kokoisia pieniä kiviä ja kun 
autot ovat heittäneet ne raiteilta pois niin 
siihen muodostuu pientä liikennekuop-
paa, jolloin siinäkään ei voi ajaa tärinän 
vuoksi. Pari kertaa kesässä kiviä lanataan 
ja pyöritellään kovan pinnan päällä taas 
eri asentoon. Kuivana aikana pölynmuo-
dostus on suurta. Kun aamulla ajaa heti 
aurinkorasvat nahassa ensimmäiseen pö-
lypilveen niin tekisi mieli palata takaisin. 
Joskus tuli kolmekin autoa peräkkäin, 
mutta hyvällä onnella pääsi pitkänkin 
osuuden, että ei nähnyt ketään. Nämä 
länsirannan tiet on merkitty EU:n pyö-
räilyverkostoon ja reittinä se olisi yksi 
kauneimmista. Jokin parannus siellä on 
tapahduttava, jos saarelaiset aikovat saada 
pyöräilyturisteja, joita olisi odotettavissa 
ainakin kaikista pohjoismaista ja muual-
takin. Ainakin suomalaiset pyöräilijät sa-
dattelivat tämän länsipuolen tienpintoja. 

Turistit vuokra-autoillaan huomioivat 
pyöräilijän ja hiljentävät vauhtiaan, mutta 
saarelaiset painavat aina kuin viimeistä 
päivää. Siitä esimerkkinä oli aivan ma-
japaikan nurkalla saman kylän miesten 
välinen kolari. Eestiläinen rakastaa 
eniten Audia, Mersua ja Bemaria. Näillä 
merkeillä ajavilla on sama tyyli kuin 
Suomessa aikoinaan opistoinsinöörillä 
ja ylioppilasmerkonomilla. Yksi vaka-
vampi vaaratilanne syntyi, kun toinen 
auto kyttäsi toisen perässä pölypilvessä 
ohitusmahdollisuutta ja tulin juuri silloin 
vastaan, kun hän lähti ohitukseen enkä 
itsekään voinut irtokivien vuoksi ajaa 
aivan reunassa eikä ohittaja varmasti 

Leudon ilmaston ja kalkkiperäisen 
maaperän vuoksi Saarenmaan kasvisto 
ja eläimistö on hyvin monipuolinen ja 
niistä löydetään hyvinkin harvinaisia 
lajeja. Siellä on yli 100 suojelukohdetta, 
korkeita rantatörmiä, suuria puita, siirto-
lohkareita ja ainutlaatuisia soita. Erityisen 
arvokas ja helposti löydettävissä on Kaa-
lin meteoriittikraatteri, joka virolaisille 
on tärkeä. Saaren keskiaikaiset kirkot 
ovat helmiä, joihin törmää jokaisessa 
vähänkin isommassa kylässä. Niissä on 
säilyneet koristeelliset seinämaalaukset 
ja maagiset kattomerkit. Eniten myllyjä 
seisoo Anglan tuulimyllymäellä. Katso-
misenarvoisia ovat majakat, satamat ja 
vanhat maalinnat sekä kartanot ja kylä-
tiet, joissa voi tutustua kylän rakennuksiin 
ja elämäntapaan. Siellä on kummallisia 
matalia ruokokattoisia rakennuksia, ym-
pärillä pihat ja omenatarhat, katajikot ja 
sitten näkyykin taas meri.

 Ihmeellisiä tarinoita kuulee ajellessa. 
Suuren Tõllun vaimo Piret oli kantanut 
kiuaskiviä esiliinassaan, mutta se oli 
revennyt ja kiviä putosi jalalle. Nainen 
alkoi itkeä ja kyynelistä syntyi suo, mitä 
kutsutaan vieläkin naisen suoksi. No näitä 
kummallisia tarinoita olen kyllä kuullut 
matkustellessani ympäri maailman, mut-
ta tämän isoimman kiuaskiven ohi ajoin 
melkein joka päivä. Saarenmaata on 
miehittäneet eri valtiot ja viimeksi sinne 
jätti jälkensä Neuvostoliitto, jonka jälkiä 
korjaillaan vielä pitkään. Tästä ajasta on 
vielä paljon näkemistä ja erilaisia muis-
tomerkkejä. Yleensä uusilla valtiolla on 
tapana hävittää menneiden muistomerkit, 
mutta täällä ei ole niin tehty. Sotilashauta-
usmaallakin lepäävät sulassa sovussa niin 
natsit kuin sosialistitkin. 
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nähnyt minua. Läheltä piti tilanteita ei 
kuitenkaan lueta.

Peppuvaivani johtui osittain siitä 
syystä, että ajohaalari pääsi hankaamaan 
reittäni juuri säämiskän ja kankaan yhty-
mäkohdasta, joten erilaisia ja erikokoisia 
pyöräilyvarusteita on oltava mukana ku-
ten meikäläisellä valveutuneena pyöräi-
lijänä oli. 

Mitenhän olisi suu pantu, jos olisi 
satanut joka päivä? Sitä varten minulla 
oli kirjoja, kannettava tietsikka ja mu-
siikkia. Nyt niitä ei paljon tarvittu. Radio 
oli hyvin tarpeen. Kielikommelluksiakin 
sattui. Emäntä kysyi eräänä päivänä, mis-
sä Sepon uimahousut ovat, kun olimme 
lähdössä uimaan. En osannut sanoa ees-

tiksi, että nööril vaan sanoin nopeasti, että 
ne ovat niidil. Tämä tarkoittaa sellaista 
lankaa, joka vedetään neulansilmästä 
ommeltaessa, mutta en keksinyt muu-
takaan. Emäntää nauratti monen päivän 
ajan, että Sepon ”ujumispüksid on niidil”. 
Toisella kerralla yritin tarjota virvoitus-
juomaa  (karastusjoogi) ja käytin sanaa 
karistusjoogi eli ”rangaistusjuomaa.” Kait 
sitä muitakin möhläyksiä tuli tehtyä, kun 
minulle kaikkien partitiivien päätteet ovat 
aina enemmän tai vähemmän arvaamista, 
mutta näilläkin kerroilla asia tuli selväk-
si ja muutama pääte saattoi mennä aivan 
oikeinkin.

Luultavasti se kuitenkin jotakuta 
kiinnostaa, paljonko minä ajoin. Kah-

dessa viikossa 1100 km. Tästä luvusta 
puuttuvat iltaiset kahvireissut, niistä tuli 
12 km kustakin.

Eestiläisille ystäville voisin sanoa: 
”Mina võin omalt poolt vaid lisada, et 
mul oli väga õnnestunud reis. Siis puhkan 
natuke ja pärast võtan veel pitsi viina ka. 
Ûtlevad küll, et ei ole kasulik, aga mis see 
üks pits tublile mehele ikka teeb. Soovin 
palju päikest, vähe äikest ja jõudu tööle”. 
Muille sanon: ”Minu töös on keeleosku-
sest palju kasu”. 

Seppo Sillanpää

rikoskomisario 
Helsinki

Aktiivinen turvallinen asuntokauppiaasi yli 10 vuotta Lauttasaaressa

ole hyvä rakentaja

maxit Oy Ab
Strömberginkuja 2  (Pl 70), 00380 Helsinki, puhelin 010 44 22 00, telekopio 010 44 22 295, www.maxit.fi
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Pitkäaikainen majanomistaja ja jäsenem-
me Aatto Salmenkari kuoli Herttoniemen 
sairaalassa perjantaina aamuyöllä klo 03 
jälkeen vaimonsa Tyynen läsnä ollessa. 
Häntä suremaan jäivät lisäksi lapset Rai-
mo ja Riitta sekä majalaiset.

Aatto Salmenkarin siunaustilaisuus oli 
lauantaina 11.6.2005 klo 11.30 kremato-
rion isossa kappelissa.

Anne Pekkarinen soitti uruilla Ada-
gion ja sitten virren 605: ”Kun täältä, 
Jeesus, erkanen, ...”. Kukkien laskun jäl-
keen Tommi Varis esitti Jean Sibeliuksen 
”Sydämeni laulun” ja pastori Paula Paka-
rinen siunasi Aaton. Tommi Varis lauloi 
vielä Kari Rydmanin ”Niin kaunis on 
maa”, jonka jälkeen veisattiin virsi 377: 
”Sun haltuus, rakas Isäni, ...” Lopuksi 
kuulimme Pekkarisen soittavan uruilla 
Johan Sebastian Bachin ”Air´in”.

Poliisimajalaiset ry:n puolesta Ulla ja 
Tuomo Honkanen laskivat kukkalaitteen 
Aaton arkulle.

Muistotilaisuus oli Ravintola Perhos-
sa, Perhonkatu 11, jossa veisattiin vanha 
nostalginen suvivirsi: ” Jo joutui armas 
aika ja suvi suloinen...”.

Uurnan lasku oli perjantaina 17.6.2005 
klo 12.00 Maunulan uurnahautausmaal-
la.

Kuvat: Tuomo Honkanen

Aatto Johannes Salmenkari

s. 9.10.1919 Äänekoski 
k. 20.5.2005 Helsinki

www.canon.fi
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Satoi melkein kuin yleisurheilun maail-
manmestaruuskisoissa muutamaa viikkoa 
aikaisemmin. Grillijuhlan vetäjät Tapio 
Ohralahti ja Sakari Harju olivat kui-
tenkin varautuneet siihen. Kari Puusti-
sen ja Antero Vellavan avulla he olivat 
laittaneet Antti Huttusen kesäkatoksen 
Poliisien majan pääoven vierelle ja sa-
teesta huolimatta Kari pystyi paistamaan 
”loppumattomat läskit” kastumatta. 

Talon ravintolapuoli oli todella tar-
peen, koska olisi ollut mahdottomuus 
tuolla luojan ilmalla saunarannassa 
grillata yhtään mitään. Tuuli oli niin 
kova, että kesken ruokailua kiiri tieto 
radiouutisista: Talissa oli useita louk-
kaantunut trombin vuoksi. Myöhem-
min selvisi, että kymmenkunta louk-
kaantumista oli onneksi vain lieviä. 
Golfturnaus oli jouduttu keskeyttä-
mään. Siellä olivat loukkaantumiset 
osin johtuneet suuren anniskeluteltan 
sortumisesta ja trombin pyörittämien 
tavaroiden osumisista ihmisiin. Mei-
dän onneksemme Poliisien maja on 
lujempaa tekoa. Tuuli oli kyllä kova 
ja ukkonenkin jyrähteli Länsiulapan-
niemelläkin.

Viitisenkymmentä majalaista naut-
ti tarjotuista ruuista täysin siemauksin 
ja järjestäjät saivat apulaisineen kii-
tokset uurastuksestaan.

     
Teksti ja kuvat: 

Tuomo Honkanen

Grillijuhla 28.8.2005
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Vattuniemenkatu 4 E, 00210 Helsinki
Puh. 09-681 8620

Kiinteistösaneeraus
Koskinen Oy

Urheilukatu 4 B 24, 00250 Helsinki
Puh. 0400-600 641

Kiinteistönhuoltoa Lauttasaaren alueella

Kiinteistöhuolto Härkönen Ay
Hiekkajaalanranta 1 B 25, 00980 Helsinki

Puh. 050-378 7975

Merocomp Oy
Lauttasaarentie 47, 00200 Helsinki

Puh. 09-6873 8490

Keskuspaperi Oy
Pohjoisranta 2 E 2, 00170 Helsinki

Puh. 09-6220 0515

FACTUCON  OY

Mitalit, merkit, sormukset

I-Koru Oy
Karjalankatu 2, 00520 Helsinki

Puh. 09-278 9660

Imu-Tec Oy Ab
Ruukintie 20 C, 02330 Espoo

Puh. 09-550 700

Isännöinti Niini Oy
PL 283, 00151 Helsinki

Puh. 09-634 213

LAUTTASAAREN
SEURAKUNTA

Asianajotoimisto
Heikki Salo Oy

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

• sisätaudit    • kirurgia
• laboratorio  • röntgen
• ultraääni
• hammaskiven poisto 
  ultraäänellä
• erikois- ja lääkeruokia
• käyttäytymisklinikka koirilleMa-Pe 9-20  La 10-14

Huoltoyhtiö Ootri Oy
Puh. 09-658 362, 0400-500 380

Arctic Container Oy
Saukonkuja 5  Helsinki

Puh. 010 565 6256

Suomen Merimies-Unioni ry
Uudenmaankatu 16 B, 00120 Helsinki

Puh. 09-615 2020
www.smury.fi

Asianajotoimisto
Aarno Arvela Ky

Leankatu 4 C
Puh. 09-272 2093

Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy

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

Lauttasaarentie 29
Puh. 682 1010
ma-pe 11-21
la-su   12-21

KOTIINKULJETUS
2,50

KIINTEISTÖ- JA
TALONHOITO KY
LAUTTASAARENTIE 47

KIINTEISTÖNHOITOA
LAUTTASAARESSA

24 H
VUOROKAUDESSA

Puhelin 020 755 8670
Fax 020 755 8677

LÄMPÖ-, VESI- JA VIEMÄRIURAKOITSIJA
Puistokaari 1

Vaihde ja päivystys 682 4850  Fax 6824 8520

Lauttasaaren
Keskusapteekki

Lauttasaarentie 35, 00200 Helsinki
Puh. 09-671 415

Lauttasaaren Antiikkiliike
Espoon Huutokaupat Oy

Lauttasaarentie 4, 00200 Helsinki
Puh. 0400-853 133

Asianajotoimisto
Jaakko Wallenius Oy

Museokatu 30 C 27, 00100 Helsinki
Puh. 09-4133 0111

Asianajotoimisto
Hedman Osborne Clarce

Tehtaankatu 10, 00140 Helsinki
Puh. 09-177 060

Asianajotoimisto Huttunen 
Tenhovirta Ojala Oy

Mannerheimintie 8, 00100 Helsinki
Puh. 09-681 1450

Asianajotoimisto
Pentti Koski

Työmiehenkatu 4 A, 00180 Helsinki
Puh. 09-774 3730

Ravintola Long River
Isokaari 44, 00200 Helsinki

Puh. 09-675 819

TEKHAM OY
Malminraitti 17, 00700

Puh./fax 3852 716, 044-5453 322

Hotel Arthur
Vuorikatu 19, 00100 Helsinki

Puh. 173 441 fax 629 880
www.hotelarthur.fi

Insinööritoimisto
Oy Matti Ollila & Co

Halsuantie 4, 00420 Helsinki
Puh. 0207 698 678

Insinööritoimisto
Magnus Malmberg Oy
Lauttasaarenmäki 4, 00200 Helsinki

Puh. 09-618 460

Insinööritoimisto
Kimmo Kaitila Oy

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

A-KLINIKKASÄÄTIÖ

Helsingin
Seurakuntayhtymä
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Kuluvan ja parin edellisenkin kesän ku-
luessa on Länsiulapanniemessä kuulunut 
sarvipöllön vinkunan lisäksi merkillistä 
naputusta. Aluksi luulin, että vanhene-
minen tuo tällaisiakin vaivoja tullessaan 
enkä kertonut oireistani kenellekään. 
Tarkkailin erityisesti niitä suuntia, jois-
ta päättelin napseen kuuluvan ja ennen 
pitkää salapoliisivaistojeni avulla pääsin 
selville, että äänet aiheutti vasarointi. 
Vakuutuin asiasta täysin kun yllätin joi-
takin majalaisia itse teosta verekseltään 
eli vasara kädessä.

Vasaran napse oli vuosikymmenien 
kuluessa käynyt niin harvinaiseksi, että 
havaitsin joutuneeni sarjakuvasankari 
Wagnerin näpräämän aikakoneen kyy-
dissä takaisin 50-luvulle, jolloin olin po-
jankloppina näkemässä mökkikylämme 
syntyä. Silloin mökit rakennettiin pääosin 
itse, kukin kykyjensä mukaan. Työkalut 
olivat kaikki käsikäyttöisiä ja tahkon vei-
vi tuli monelle tutuksi. Rakentajien taidot 
vaihtelivat suuresti ja monesti naapuriapu 
oli tuiki tarpeen. Ns. Åbergin huvilassa 
asustava vahtimestari Ragnar Mattson 
eli ”Rankku” oli siinä määrin taitava 
kirvesmies, että rakensi useita mökkejä 
tilaajille ”avaimet käteen” toimituksena. 
Myös allekirjoittaneen isä rakensi muu-
tamia mökkejä ja auttoi lisäksi monia 
rakentamisen vaikeimmissa vaiheissa. 
Myös Antti Huttusen mökin ensim-
mäinen omistaja Sainio tuli tunnetuksi 
kirvesmiehen taidoistaan.

Puolen vuosisadan takaiset rakenta-
misohjeet olivat sellaiset, ettei minkään-
laisia lämpöeristeitä saanut käyttää ja 

Aikakoneen kyydissä

tuplaikkunat olivat kielletyt. Mainituilla 
määräyksillä pyrittiin estämään mökkien 
käyttö muulloin kuin kesäaikaan. Asun-
topulan vuoksi kylmän ajan käyttöäkin 
esiintyi silloin tällöin. Rakentaminen 
muutoinkin oli varsin haasteellista sen 
vuoksi, että lähes kaikista rakennustar-
vikkeista oli huutava pula. Se luonnolli-
sesti johtui sodan jälkeisestä mittavasta 
jälleenrakennustyöstä, jolloin kesämökit 
eivät tietenkään olleet kaikkein kiireisim-
piä hankkeita.

Lautatavaraa haalittiin maaseudun 
sukulaisilta ja tuttavilta. Erityistä taitoa 
tarvittiin kun vaihtelevat tarvikkeet napu-
teltiin asianmukaisesti paikoilleen usein 
jo aikaisemmin käytetyillä ja suoristetuil-
la nauloilla. Betonia ei onneksi juurikaan 
tarvittu ja muovia ja vuorivillaa ei ollut 
vielä rakentamiseen tarjollakaan.

Erikoisuutena totean, että eräs majois-
tamme rakennettiin suurelta osin itänaa-
purin valmistaman ”Mossen”  mukana 
tulleiden kuljetus- ja varaosalaatikoiden 
laudoista. En kerro kenen mökistä on 
kyse, mutta olen varma, että nämä sivu-
tuotteet ovat palvelleet uutta tarkoitustaan 
paljon paremmin ja pidempään kuin laa-
tikoiden sisällöt.

Kun käänsin aikakoneen manuaaliset 
hanat jälleen tähän päivään käsitin, että 
nykyinen vasarointi johtuu Helsingin 
kaupungin rakennuslautakunnan 4.3.2003 
hyväksymästä rakentamistapaohjeesta. 
Mainittua ohjetta oli odotettu ja kaivat-
tu vuosien ajan ja kun se saatiin alkoi 
tapahtua. Havaintojeni mukaan tähän 
mennessä uusien ohjeiden mukaan on 

rakennettu neljä uutta majaa ja kolmea 
majaa on laajennettu. Lisäksi useiden 
majojen yhteyteen on rakennettu ns. 
varastotilat. Muutoinkin remontointi on 
vilkkaampaa kuin vuosikausiin.

Vasarointi on ilahduttavan selkeä 
merkki ”kylämme” elpymisestä. Vuok-
rasopimuksen edellyttämällä tavalla 
yhdistyksen hallitus on myös ottanut 
valvontaansa rakentamistapaohjeen 
noudattamisen. Tältä osin asiat ovat 
kunnossa eikä rakennusviraston taholta 
liene kepitystä tulossa.

Aikakoneen kyydissä ymmärsin, ettei 
50-luvun käyttöastetta ja tunnelmaa voida 
enää millään keinolla palauttaa. Maailma 
on niistä ajoista monin tavoin muuttunut. 
Osin paremmaksi, mutta monet hyvät ta-
vat ovat ilmeisesti ikiajoiksi kadonneet. 
Nykytilanteeseen on tyytyminen. Mah-
dolliset kehitysmahdollisuudet olisi toki 
pyrittävä kaikin keinoin hyödyntämään.

Vielä tänäänkin, kun majamme ovat 
osana asemakaavaan merkittyä kulttuuria, 
on syytä tunnustaa ensimmäisen rakenta-
japolven suuret ansiot. Suurin osa heistä 
oli hieman aikaisemmin harjoitellut 
rakennustoimintaa ja reipasta ulkoilua 
valtakunnan itäosissa sellaisella menes-
tyksellä, että majojemme rakentaminen 
Länsiulapannimelle tuli mahdolliseksi. 
Tiettävästi vaihtoehtona oli ollut tarjolla 
kaukana idässä Jenisei-joen rantatörmä.

Taisto Rajamäki 

pihakeinussa
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Insinööritoimistot
Veikko Vahvaselkä Ky   Viitamäki Oy

Kaupintie 8, 00440 Helsinki
Puh. 09-562 55 44, www.vahvaselka.fi

Takuuhuolletut ravintola-,
suurkeittiö- ja kylmälaitteet
edullisesti.

Internet: www.resta-mesta.fi
E-mail: resta.mesta@dlc.fi
MYYNTI / HUOLTO:
Hämeentie 92, 00550 Helsinki

Puh. (09) 701 6455
         0400 710 600
Fax  (09) 726 2627

ITIS KEBAB
Turunlinnantie 12, 00930 Helsinki

Puh. 09-343 2625

POLIISIT  TERVETULOA!

what paper can do

Mitä ikinä rakennat tai korjaat,
vuokraa koneet ja laitteet

- meiltä saat kaikki

www.ramirent.com

Niittyrinne 1, Espoo, puh. 020 750 2540
Piispamäentie 1, Espoo puh. 020 750 2535

KANSAINVÄLISTYNYT

50

�������������������������
�������������������
�����������������
�������������

��������������������������������
���������������������������������������



34 35

Laatinut: Pentti Miettinen.
Ratkaisu toisaalla lehdessä.

Ristikko 2005
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Haltianniitty 4, 02201 Espoo
Puh. 020 506 5131, www.autokeskus.fi

Suomen
Lamppupalvelu Oy

Olarinluoma 15, 02200 Espoo
Puh. 09-452 5276

www.suomenlamppupalvelu.fi

Ravintola
Kannunkulma
Kannunsillankatu 2, 02770 Espoo

Puh. 09-859 4984
Av. ma-to 08-03, pe 08-04, la 09-04, su 09-03

www.ravintolakannunkulma.com

KIRKKOHALLITUS
PL 185

00161 Helsinki

SOLAR SUOMI OY

www.sampo.fi
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Ristikon 
2005 

ratkaisu.
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METALLIROMUN
           VASTAANOTTO!
 
Mänkimiehentie 13, Kauklahti, Espoo. 

TUO MEILLE:
- liedet, pesukoneet, kiukaat, piikkilangat, ym. 
- romuautot, myös rekisteristäpoisto veloituksetta 
OTAMME VELOITUKSETTA VASTAAN 
                        KAIKKEA METALLIROMUA.

KUORMA-AUTOLIJA:
- nopea vastaanotto, punnitus ja päivän hinta eli
OSTAMME SUURIA ROMUERIÄ,  
                             MYÖS VÄRIMETALLEJA.
   
MYÖS ROMUN NOUTOPALVELU TAI
                  VAIHTOLAVAT METALLIROMULLE.      
      

   AVOINNA: Ark.  7 – 17, ti 7 – 18

ROMU KEINÄNEN OY

Mänkimiehentie 13 Puh.  0201 443 685   
02780 ESPOO Fax.  0201 443 686
romukeinanen@co.inet.fi Gsm. 0400 103 685
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ALSTOM FINLAND OY
PL 92, 01721 Vantaa
Puh. 010 303 7100

Taloseppä Oy
Viereläntie 415, 03300 Otalampi

Puh. 0400-250 985

Kaikenlaiset rakennusalan työt

Palmia
PL 9500
00099 Helsingin kaupunki
www.palmia.fi
Vaihde: (09) 310 2700
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