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Yksinkertaista,    
   mutta totta

Terve vatsa,
    hyvä olo

Kärsitkö ylävatsavaivoista?
Selvitä syy suomalaisella GastroPanel-täsmätestillä

Biohit Oyj Laippatie 1 • 00880 Helsinki • Puh. +358 9 773 861 • Faksi +358 9 773 86 204 
myynti@biohit.com • www.biohit.com • www.gastropanel.net

GastroPanel 

• On yksinkertainen verinäytetesti

• Antaa diagnoosin helikobakteeri-infektiosta

• Osoittaa onko mahalaukun limakalvo terve 
vai ei

• Ilmoittaa seuraavista riskeistä:

- mahalaukun syöpä

- B12 vitamiinivaje: dementia, depressio ja ääreis-
hermostovauriot sekä verisuonten kalkkeutuminen ja 
aivo- ja sydänverisuonitukokset

- kalsiumvaje: osteoporoosi ja lonkkamurtumat

- maha- ja pohjukaissuolihaavatauti

- ruokatorven refluksitaudin komplikaatiotti

• Tarvittaessa suosittaa jatkotutkimuksia

• Lääkärin lähetteellä KELA-korvaus

Biohitin palvelulaboratorio

GastroPanel-testeihin voit pyytää lähetteen omalta lää-
käriltäsi. Testauksia tekevät tällä hetkellä useat isommat 
laboratoriot sekä Biohitin palvelulaboratorio, jonne voit 
tilata ajan myös ilman lääkärin lähetettä.

Näytteenotto-ohjeet ja lisätietoja:
www.biohit.fi / Palvelulaboratorio / GastroPanel Näyt-
teenotto-ohje

www.gastropanel.net

Ajanvaraus: 

Sähköpostitse: palvelulaboratorio@biohit.com

Puhelimitse: 09-773 861

Verinäytteen luovutuspaikat
• ChiroMed, Aleksanterinkatu 50 A 6, 00100
   Helsinki

• Biohit Oyj, Laippatie 1, 00880 HelsinkiGastroPanel ja sen tuloksia tulkitseva GastroSoft-ohjelma 
ovat Biohit Oyj:n keksintöjä, joille on myönnetty patent-
teja Suomessa ja useissa muissa maissa.

GastroPanelmainos_195x275_2007_41   1 20.2.2007   14:25:25
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P Ä Ä K I R J O I T U S

Joka vuosi uskon, että juhannukselta al-
kaa lämmin kesä. Lämpimällä tarkoitan 
sitä, ettei majaa tarvitse enää lämmittää, 
paitsi jos haluaa nauttia Jotulin kanssa 
puuhastelusta ja liekkien leikistä. Tänä 
kesänä uskoni meni taas metsään. Läm-
mittää täytyi sekä kesä- että heinäkuussa 
lähes päivittäin ja puuta kului reippaasti. 
Polttopuusta ei ole ollut pulaa, koska 
kaupungin kaatamista lahopuista jäi jäte-
puuta alueelle majalaisten keräiltäväksi. 
Puistoalueemme onkin pidetty siistinä ja 
risusavotoissa aherrettu. 

Kesälomalle jäin heinä-elokuun vaih-
teessa ja silloin alkoi myös lämmin kesä. 
Viimeisenä lomapäivänäni lauantaina 
olin läsnä yhdistyksen hallituksen koko-
uksessa rahastonhoitajan ominaisuudes-
sa. Kävi ilmi, että hallituksen päätoimit-
tajaksi valitsema Vesa Lilja olikin estynyt 
tehtävästään. Hallitus valitsi uudeksi 
päätoimittajaksi minut, ”kun Ullalla on 
kokemusta ennestään”. Aikaa materiaalin 
koostamiseen painoa varten oli tuleva 
viikko. Apua, ajattelin minä, minähän 
menen maanantaina töihin, pitää siis pyy-
tää heti kaksi-kolme päivää lomaa! Kaksi 
päivää sainkin lomaa, mutta kolmannelle 
oli työallakassa merkitty tehtäviä, joita ei 
käynyt siirtäminen toisille. 

Juhlavuoden lehden päätoimittami-
nen on toisaalta mieluisa kunniatehtä-
vä. Juhlasta onkin monisivuinen juttu 
keskiaukeaman molemmin puolin. Olen 
ollut mukana yhdistyksen perusta-
mismietteistä, näin naisnäkökulmasta 
katsottuna yhdistyksen alullepanosta ja 
synnytyksestä lähtien ja saanut vuosien 
mittaan seurata yhdistyksen kehittymistä 
ja kasvua. Voisin hyvin verrata yhdis-
tystä aktiiviseen ja aikaansa seuraavaan 
teini-ikäiseen, onhan suunnitelmissa 
nyt wlan-yhteyksien hankkiminen.  
Hallinnollista tehtävää yhdistyksessä on 
ollut yllättävän paljon, milloin on riidelty 

verottajan kanssa yleishyödyllisyydestä, 
milloin keskusteltu kaupungin kanssa 
rakentamistapaohjeen tulkinnoista, 
vuokrasopimusten ehdoista, organisoitu 
palotarkastusta ja nyt viimeisimpinä 
vastattu vesihuollon tarvesuunnitelmaky-
selyyn. Hallituksen asettamana tehtävänä 
mietintämyssyssä on yhdistyksen oman 
vesihuoltosuunnitelman pitkän tähtäimen 
suunnitelman laatiminen, määräaika päät-
tyy vielä tämän vuoden puolella. 

Paperiasioiden vastapainona osallistun 
joka vuosi majalaisten onkikilpailuun. 
Lapsena ongin paljonkin vanhempieni 
kanssa Kiantajärvestä tai Emäjoen kyl-
mästä, voimalaitoksen juoksuttamasta 
vedestä. Vapa oli tietenkin lyhyt ja keveä. 
Madon osasin jo silloin laittaa koukkuun. 
Ylös saadut kalat olivat pieniä ahvenen 
tai särjen sinttejä, joita täällä merikalas-
tuksen puolella ei edes oikein kooltaan 
kaloiksi noteerattaisi. Länsiulapanniemen 
onkikilpailuihin olen osallistunut kesästä 
199� lähtien ja kokenut mitä ihmeelli-
simpiä vastoinkäymisiä opetellessani 
hallitsemaan 6-metristä vapaa. Olen 
oppinut, ettei onkea passaa tempaista 
pään yli jonnekin rannalle, koska takana 
on yleensä iso leppäpuu odottamassa. 
Vaihto-onki ja varasiimoja pitää olla 
mukana, yleensä menetän ainakin yhden 
siiman merelle, kun koukku tarttuu ki-
venkoloon. Syrjäsilmällä olen katsonut, 
kuinka mestarikalastajat kuten Branderin 
tai Laattalan Karit uittavat isot lahnat 
rantaan ja nappaavat haavilla talteen. 
Haavia en osaa vieläkään käyttää, pelkään 
pahoin että olisin meressä minäkin ja 
lahna tietenkin karkaisi. Viime vuoden 
kisassa uitin yhtä ja samaa matoa meressä 
koko kolmituntisen kisan ajan, ellen sit-
ten vaihtanut yhtä hukkunutta ressukkaa 
toiseen. Ongintapaikan tai –syvyyden 
vaihtaminen ei auttanut, meressä ei ollut 
minulle mitään tarjolla. Ja kun ei saa 

kalaa, ei pääse palkintolistoillekaan. 
Tänä vuonna teinkin sitten ainakin tämän 
vuosikymmenen historiaa voittamalla 
mestarismiehetkin – ja uitin lahnat mai-
hin. Ylituomari Tuomo ja saunamajurina 
häärännyt Antero kyllä moitiskelivat, 
että uitin liian lujaa. Miesväki on nyt 
muutenkin kuulunut pohtivan, pitäisikö 
jako miesten ja naisten sarjoihin romuttaa 
ja laittaa ensi vuonna kaikki onkimaan 
samaan sarjaan. Ei kai miesten kannata 
yhdestä kerrasta luovuttaa! Päätös jäänee 
siitä ensi vuoden kisan vetäjälle. 

Jäsenlehtemme pyrkii jälleen taltioi-
maan tämän vuoden tärkeimmät tapah-
tumat. Vuosikokouksen vahvistaman 
toimintasuunnitelman mukaan lehden 
tarkoitus on olla informoiva jäsenlehti 
ja luoda sekä ylläpitää yhteishenkeä. 
Netissä yhdistyksen kotisivuilla www.
poliisimajalaiset.fi on aina ajankohtaista 
tietoa maja-alueen kuulumisista. Käykää-
hän tutustumassa!

Ulla Honkanen

Lars Sonckin kaari 12, 02600 Espoo
Puh. 020 599 4200
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P U H E E N J O H T A J A N   P A L S T A

Kymmenen vuotta sitten Helsingin 
kaupungin silloinen viherosasto, nykyi-
nen katu- ja puisto-osasto, haki lehti-
ilmoituksella yhdistyksiä, jotka olivat 
kiinnostuneita vuokraamaan mm. Länsi-
ulapanniemen maja-alueen ja edelleen 
vuokraamaan majapaikat helsinkiläisille. 
Siitä sai Poliisimajalaiset ry:n 10-vuoti-
nen taival alkusysäyksen.

 Poliisien kesämajatoiminta on lähte-
nyt liikkeelle jo 78 vuotta sitten. Nykyi-
nen yhdistys on jatkumossa jo neljäs, joka 
vuokraa maa-alueen ja tarjoaa palvelu-
jaan poliisihenkilökunnalle. Toiminta on 
sikäli muuttunut, että kymmenen vuotta 
sitten palvelujen piiriin tulivat myös muut 
kuin poliisit eli kaikki helsinkiläiset. 
Yhdistyksemme perustettiin poliisien 
saunarannassa sunnuntaina 1�.7.1997. 
Keskustelukokouksen jälkeen yhdistystä 
jäi perustamaan vain neljä henkilöä, joista 
kahdella on edelleen maja Poliisimaja-
laisten alueella. Myöhemmin perustamis-
asiakirjaan liittyi vielä seitsemän, joten 
perustamisasiakirjaan kirjoitti nimensä 
11 henkilöä ennenkuin se jätettiin yhdis-
tysrekisteriin.

 Olen perustamisesta lähtien tietoisesti 
käyttänyt sanoja maja tai kesämaja aikai-
sempien mökki tai kesämökki -sanojen 
sijasta erottamaan aikaa ennen Poliisi-
majalaiset ry:tä. Samaa ilmentää myös 
yhdistyksemme nimi Poliisimajalaiset. 

Yhtä juhlaa

Historiaa käsittelen lähemmin toisaalla 
tässä lehdessä 10-vuotisjuhlan avauspu-
heenvuorossani.

Yhdistys juhli taivaltaan Poliisien 
majalla juuri perustamispäivänä eli per-
jantaina 1�.7. Tarkoitus oli, että jäsenet 
eivät joudu juhlan vuoksi itse töihin, vaan 
saavat olla juhlan kohteena.

Juhlapuhujaksi olimme saaneet kesä-
lomalla olleen apulaiskaupunginjohtaja 
Pekka Saurin, josta erityinen kiitos Heidi 
Hautalalle. Puheessaan Sauri otti esille 
mm. sen, ettei kaupungilla ole mitään 
suunnitelmia muutama vuosi sitten vah-
vistetun asemakaavan muuttamiseksi. 
Hän toi meille kaikille huhujen leikka-
uksen siitä, että maja-alueellemme olisi 
tulossa kerrostaloja tai se muuten otettai-
siin raharikkaiden rakennusmaaksi. Alun 
perin kansanpuistoksi merkitty alue voi 
siis hyvin jatkaa toimintaansa ja vaikka 
emme miljonäärejä olekaan, voimme 
nauttia Helsingissä meren läheisyydestä 
ja luonnosta kesämajoillamme. 

Katu- ja puisto-osaston osastopäällik-
kö Korhonen toi rakennusviraston ter-
vehdyksen ja sanoissaan totesi toiminnan 
olleen kaupunkia tyydyttävällä tasolla. 
Hän uskoi hyvien molemminpuolisten 
suhteiden myös jatkuvan. 

Tervehdyksen toivat myös kesäkotiyh-
distys, Helsingin sotainvalidien järjestö 
sekä alueen muut majayhdistykset.

Tämän vuoden toimintamme aloi-
timme ulkoilujuhlalla jo maaliskuussa, 
jolloin järjestimme ulkoilupäivän yhdessä 
kesäkotiyhdistyksen ja poliisilaitoksen 
kanssa. Meiltä hernekeittotalkoissa olivat 
lisäkseni majalainen Leila Haukka ja en-
tinen majalainen Airi Vesterinen.

Juhannusjuhlalla jatkettiin ja pe-
rinteiseen tyyliin Antero Vellava hoiti 
pallonheiton pistelaskun. Tikanheitossa 
tehtävää hoiti Tapio Ohralahti. Kokon 
sytytti Kari Laattala.

Liikennelaitoksen alueella juhlittiin 
70-vuotista kesätoimintaa heinäkuussa. 
Olimme Ulla kanssa kutsuttuina tilaisuu-
dessa. Juhlaan sattui aikamoinen sade, 
mutta erinomaisen maukas kokonai-
sena kypsytetty porsas pääsi kuitenkin 
kastumatta mehukkaana läsnä olleiden 
suihin.

Matkaillessamme Kiuruvedellä elo-
kuun alussa sain puhelun Helsingin 
pelastuslaitokselta, että palotarkastus ma-
joihin olisi tehtävä reilun viikon kuluttua. 
Nykyisin on hotelleissa wlan-yhteydet, 
joten pääsin kannettavallani tiedottamaan 
asiasta kaikille niille, jotka ovat sähkö-
postiosoitteensa yhdistykselle antaneet. 
Kirjeet laitoimme muille matkalta palat-
tuamme muutamaa päivää myöhemmin. 
Tätä kirjoittaessani yhtä lukuun ottamatta 
kaikki majat on tarkastettu. Edellinen tar-
kastus taisikin olla 1990-luvun alkupuo-

• Mökkikaasut

Sinikalliontie 12
02630 ESPOO

Puh. 02071 52520
faksi 02071 52521
www.tekmanni.fi
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lella. Nyt tarkastuksessa meille uutena 
asiana tuli piippujen nuohous, joka on 
ammattinuohoojan tehtävä joka kolmas 
vuosi. Ei taida Länsiulapanniemellä 
minkään majayhdistyksen alueella tehty 
koskaan ammattimaista piipunnuohous-
ta, vaikka moni onkin itse nuohouksen 
suorittanut. 

Tarkoitus on ensi toimintavuonna 
saada �04-huoltorakennukseemme wlan-
tukiasema, jolloin jokainen voi langatto-
masti käyttää omaa tietokonettaan asioit-
tensa hoitoon. Alustavissa neuvotteluissa 
kaupungin kanssa ymmärsin, että katu- ja 
puisto-osasto sallii tällaisen tietoliikenne-
kaapelivedon rakennukseemme.

Juhlat jatkuivat grillausjuhlilla elo-
kuussa. Kari Puustinen ja Kari Vuorinen 
perustivat tänäkin vuonna ”Karin grillin” 
saunarantaan ja apunaan heillä oli Taru 
Räisänen ja Kaisu Lehtikangas. Antero 
Vellava lämmitti taas saunat. Kohtuulli-
sen hyvä ilma suosi rannalla juhlineita.

Ullan 50-vuotissyntymäpäivää juhlim-
me syyskuun 18 päivä. Yhtä juhlaa pitäisi 
olla myös Lontoossa seuraavana lauantai-
na jalkapallo-ottelussa Arsenal - Derby, 
jonne matkustamme pian syntymäpäivän 
jälkeen torstaina. Ensin käymme tietysti 
Lontoossa musikaalissa ”Lord of the 
Rings” eli ”Taru sormusten herrasta”. 
Voin vain arvailla kuinka suuri juhla 

musikaali minulle on, mutta Ulla haluaa 
ehdottomasti nähdä ja kuulla sen.

Marraskuussa on vielä yksi yhdistyk-
sen tapahtuma jäljellä eli pikkujoulujuhla. 
Orvokki Husso on lupautunut organisoi-
maan sen Poliisien majalla. Pikkulinnut 
ovat laulaneet korviini, että Päivi ja Marja 
Rajamäki suunnittelevat joulujuhlaan 
koristelun ja Terttu Paijalla on ohjelmaa 
mielessään.

Pikkujoulu päättää kymmenennen 
toimintavuotemme osuvasti juhlaan.

Kiitos teille kaikille kesästä ja talkoo-
hengestä. 

Tuomo Honkanen

email: kalevi.kaipio@mikkeliyhteiso.com

www.airfixaviation.fi
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Rakennusviraston organisaatio 
tarkasteltavana
Nyt, kolme vuotta katu- ja puisto-osas-
ton perustamisen jälkeen, on viraston 
tuleva rakenne jälleen tarkasteltavana. 
Kaupunginjohtaja on asettanut työ-
ryhmän selvittämään uuden keskitetyn 
rakentamisen tuotanto-organisaation eli 
”rakentamispalvelun” muodostamista 

Katu- ja puisto-osaston kuulumisia

kaupungin organisaatioon. Työryhmän 
tulee tehdä esityksensä tammikuun lop-
puun mennessä.

Toteutuessaan tämä tarkoittaisi raken-
nusviraston osalta tuotannollisten yksi-
köiden eriyttämistä nykyisestä virastosta. 
Muutos koskisi kolmea neljäsosaa eli 
noin 1 500 rakennusviraston työntekijää 
ja vaikuttaisi välillisesti myös katu- ja 
puisto-osaston toimintaan usealla eri 
tavalla.

Sopimuksia uusitaan
Sotainvalidien yhdistyksen edustajat 
vierailivat katu- ja puisto-osastolla elo-
kuussa. 

Yhdistyksen maanvuokrasopimus 
uusitaan alkavan syksyn aikana. Katu- 
ja puisto-osaston tarkoituksena on tehdä 
sopimus vain yhdeksi vuodeksi kerral-
laan. 

Sopimuksesta rajataan pois muualta 
siirtyneiden kesämajojen alat sekä so-
tainvalidien perikuntien hallussa olevien 
majojen alat. Katu- ja puisto-osaston 
tarkoituksena on nopeuttaa Särkiniemen-
Veijarivuoren alueelta siirtymään joutu-
vien muuttoa alueelle. Nyt alueella on 

parisenkymmentä muualta siirtyneiden 
kesämajaa. 

Vesihuollon parantamisen 
tarveselvitys valmistui
Selvityksen mukaan Poliisien maja ja 
sauna sekä Poliisimajalaisten huolto-
rakennus ja mahdollinen tuleva sauna 
tulisi liittää vesi- ja viemäriverkostoon. 
Selvityksestä on saatu kaupungin ympä-
ristökeskuksen lausunto.

Katu- ja puisto-osasto on lähettänyt 
selvityksen ja lausunnon yhdistyksille, 
joilta on pyydetty vuoden loppuun men-
nessä toimenpideohjelmaa vesihuollon 
parantamisesta vuoteen �014 mennessä.

Kesämajojen mahdollinen sähköistys 
vaatii vielä lisäselvityksiä. Puhelinlinjan 
vetämiseen yhdistyksen huoltoraken-
nukseen tukiaseman rakentamiseksi 
langatonta lähiverkkoa varten katu- ja 
puisto-osasto suhtautuu myönteisesti.

Katu- ja puisto-osastolla �0.8.�007 

Pekka Henttonen
toimistopäällikkö

Palvelutoimisto

KIINTEISTÖNHOITOA PÄÄTOIMISESTI.  LAUTTASAARESSA
Gyldenintie 10 E, 00200 Helsinki
Puh. 4789 0400, fax 4789 0401

amewell@co.inet.fi

AMEWELL OY
Huolto Alila

Sun-Car Oy
Hannuksenpelto 2 A, 02270 Espoo

Puh. 09-412 8400

Biofarm Oy
Yrittäjäntie 20, 03600 Karkkila

Puh. 09-225 2560
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Kymmenen vuotta on pitkä aikaa kenen 
tahansa elämässä. Katsellessa hieman 
aikaa taaksepäin voi muistaa, että vuonna 
1997 Yhdistynyt kuningaskunta luovutti 
Hongkongin Kiinan kansantasavallalle, 
Bill Clinton aloitti toisen kautensa Yhdys-
valtojen presidenttinä, prinsessa Diana 
kuoli liikenneonnettomuudessa ja tans-
kalainen vankikarkuri Steen Christensen 
surmasi kaksi poliisia Helsingissä. Itse 
aloitin poliisiuran juuri kyseisen vuoden 
lokakuussa ja samana vuonna pidettiin 
myös Poliisimajalaiset ry:n perustamis-
kokous Poliisien kesäkodin saunarannan 
nurmikolla. Tästä helteisestä heinäkuun 
päivästä lähtien on alueella toiminut ak-
tiivinen yhdistys Poliisimajalaiset ry, joka 
täytti siis nyt täydet 10 vuotta. Onneksi 
olkoon. 

Jälkeenpäin aika tuntuu yleensä men-
neen hyvinkin nopeasti, mutta eteenpäin 
visioidessa ei ehkä niinkään. Kukaan 
ei tiedä, miltä alue näyttää 10 vuoden 
kuluttua. Lähes varmana voi kuitenkin 
pitää sitä, että molempien yhdistysten 
toiminta alueella jatkuu, sillä Helsingin 
kaupungilla ei ole intressejä muuttaa alu-
een käyttötarkoitusta, näin ainakin lupaili 
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri 
Poliisimajalaiset ry:n 10-vuotisjuhlatilai-
suudessa. Oma ennusteeni on, että alueen 
toiminta pysyy samanlaisena kuin se nyt 
on. Poliisimajalaisten jäsenistössä tulee 
luultavasti tapahtumaan muutoksia, jos 
katsoo poliisitaustaisia jäseniä. Tällä tar-
koitan sitä, että poliisissa työskentelevien 
tai eläkkeelle jäävien osuus tulee voimak-
kaasti laskemaan. Suuntaus on selvästi 
ollut se, että majat myydään parhaiten 
maksavalle, joka yleensä on muu kuin 
poliisi. Tässä ei tietenkään ole mitään 

Onnea 10-vuotiaalle

väärää ja on hyvä, että kaupunkilaisilla 
löytyy kiinnostusta kesämajatoimintaan. 
Toinen asia sitten on, miten paljon Po-
liisien kesäkotiyhdistys ry pystyy omat 
yhdistyksensä säännöt silmälläpitäen 
luovuttamaan tiloja poliisimajalaisten 
käyttöön, jos yhdistyksessä ei jäseninä 
juurikaan poliiseja ole.  Mielenkiinnolla 
seuraan, onko �0 vuoden kuluttua polii-
simajalaisissa enää yhtään poliisia.

Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyh-
distys ry:n 10-vuotiskorjaussuunnitelman 
mukaisesti kuluvana vuonna kunnoste-
taan kesäkodin keittiö ja talon alkupe-
räiset vesijohtoputket. Tämä ei aiheuta 
välittömiä vaikutuksia ainakaan polii-
simajalaisten toimintaan, sillä remontit 
tehdään vuodenvaihteessa. Vuonna �006 
aloitettu kesäkodin saunojen sisätilojen 
korjaus saatettiin loppuun alkukesästä, 
jolloin mm. naisten puolen tuulikaappi 
poistettiin ja sisäovia vaihdettiin uusiin. 
Näin saatiin lisäviihtyvyyttä ja ehkä hiu-
kan energiansäästöäkin. Kaiken kaikki-
aan kesäkodilla on ollut poikkeuksellisen 
runsaasti käyttöä, mikä on yhdistyksem-
me kannalta hyvä asia, mutta poliisima-
jalaisten kannalta asia on hiukan toinen. 
Korkea käyttöaste kesäkodilla aiheuttaa 
liikenne- ynnä muuta meteliä sekä tietyn-
laista levottomuutta. Alue on kuitenkin, 
tästä huolimatta, pysynyt rauhallisena 
ja yhteiselo kaikkien alueen käyttäjien 
kanssa toimii vähintäänkin hyvin. 

Yhteistyö kesäkotiyhdistyksen ja po-
liisimajalaisten kanssa on jatkunut yhtä 
hyvänä kuin aikaisempina vuosina. Yh-
teistyön muodot ovat alkaneet kuitenkin 
muuttua viime vuosina ja sama suuntaus 
tullee jatkumaan myös tulevaisuudessa. 
Vanhan ajan yhteistalkoot, joissa yhdes-

sä hartiapankkihengessä rakennettiin, 
maalattiin ja korjattiin, näyttäisi olevan 
takanapäin. Nykyajan suuntaus on, että 
työt teetetään ulkopuolisilla yrityksillä, 
tosin tässä yhteistyötä tehden yhdistysten 
välillä. Yhteisiä projekteja ovat mm. tien 
kunnossapito ja alueen viihtyvyydestä 
huolehtiminen. Tulevaisuuden yhteistyöt 
liittyvät luultavasti yhteisiin rakennus-
hankkeisiin ja jätevesihuoltoon, josta 
kaupunki sai juuri valmiiksi tarveselvi-
tyksen. Aika näyttää miten asiat etenevät, 
nyt näyttää hyvältä ja näin toivon sen 
myös jatkuvan.

Mukavia hetkiä Länsiulapanniemellä

Dennis Pasterstein
Helsingin poliisilaitoksen 

kesäkotiyhdistys ry
Hallituksen puheenjohtaja

Maakaasu
kuution verran edellä
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Poliisimajalaiset ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidettiin keskiviikkona 
18.4.�007 klo 17 alkaen Pasilan polii-
sitalossa Jukola-kabinetissa. Läsnä oli 
kymmenen yhdistyksen jäsentä sekä 
kutsuttuna rahastonhoitaja. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Honka-
nen ja sihteeriksi Vesa Lilja. Pöytäkirjan-
tarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaski-
joiksi valittiin Ulla Honkanen ja Markku 
Sampo. Kokous todettiin laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja 
esityslistakin hyväksyttiin sellaisenaan 
kokouksen työjärjestykseksi.

Kokouksen järjestäytymisen jälkeen 
tarkastettiin vuoden �006 tilinpäätös toi-
mintakertomuksineen ja tilintarkastajan 
lausuntoineen. Tilinpäätös vahvistettiin 
yksimielisesti ja myönnettiin vastuuva-
paus hallitukselle ja muille vastuuvel-
vollisille. 

Kuluvan vuoden raha-asioista päätet-
tiin aluksi, että hallitukselle ja yhdistyk-
sen toimihenkilöille ei makseta palkkioita 
ja että tilintarkastajalle maksetaan laskun 
mukaan. Sitten tutustuttiin toiminta-
suunnitelmaan ja tulo- ja  menoarvioon. 
Todettiin, että yhdistys täyttää 10 vuotta 
1�.7.�007, mikä värittää koko tämän 
vuoden toimintaa. Hallitus esitti juhlien 
järjestämistä Poliisien majalla jäsenille 
ja kutsuvieraille ja jatkoja saunarantaan. 
Raha-asioissa todettiin vielä, ettei inves-
tointiprojekteja ole vireillä tänä vuonna. 

Vuosikokous 18.4.2007

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen 
laatima toimintasuunnitelma ja budjetti 
vuodelle �007. Samalla vahvistettiin 
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä 
vuonna �007 perittävät majamaksut ja 
osuudet yhdistyksen kuluista. 

Oli aika yhdistyksen järjestäytyä vuo-
delle �007. Tuomo Honkanen valittiin 
yksimielisesti edelleen yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi. Valittiin hallitukseen yk-
simielisesti viisi jäsentä: Sirpa Hommuk, 
Vesa Lilja, Kari Brander, Markku Sampo 
ja Kari Vuorinen. Valittiin yksimielisesti 
tilintarkastajaksi Ilkka Ritvanen ja vara-
tilintarkastajaksi Ari Lehti.

Kokousyleisö kuuntelemassa yhdistyksen taloudellista tilannetta.

Muissa asioissa puheenjohtaja esit-
teli tarkemmin toimintakertomuksessa 
mainittua Helsingin kaupungin ra-
kennusviraston katu- ja puisto-osas-
ton tilaamaa siirtolapuutarhojen ja 
kesämaja-alueiden vesihuollon pa-
rantamisen tarveselvitysluonnosta.  
Puheenjohtaja päätti parituntisen ko-
kouksen kiitossanoihin ja kutsui sa-
man tien vastavalitun hallituksen jär-
jestäytymiskokoukseen, koska kaik-
ki hallituksen jäsenet olivat paikalla.  

Ulla Honkanen

Oy KWH Pipe Ab
Ulvilan tehdas

28400 Ulvila, puh. 02-677 6611
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Vierailulla HKL:n kesämaja-alueella

Kesämajatoiminta 75 vuotta
Viikkoa ennen Poliisimajalaiset ry:n 
10-vuotisjuhlaa eli lauantaina 7.7.�007 
HKL:n kesämajat ry juhli alueen ke-
sämajatoiminnan 75-vuotista taivalta. 
Tämän vuoden puheenjohtajaksi valittu 
Jari Lukkarinen kutsui minut avec juhliin 
mukaan. Viisi vuotta sitten puheenjohta-
jana taisi toimia Lahja Sjöblom ja silloin 
70-vuotisjuhla pidettiin Poliisien majalla. 
Olimme myös tuolloin mukana. Toiminta 
on vuosikymmenten varrella mennyt 
uomiinsa. Kuitenkin yksi asia on myös 
HKL:n alueella näkyvästi muuttunut. Sin-
ne on alkanut tulla muitakin helsinkiläisiä 
majanomistajia kuin HKL:n omaa väkeä, 
kun ammatillinen rajoitus on poistunut. 
Liikennelaitoksen ja majayhdistyksen er-
kaantuminen maja-alueella on tapahtunut 
vastaavanlaisesti kuin poliisien alueella 
ammatillisten yhdistysten omistama 

Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdis-
tyksen ja Poliisimajalaisten toimintakin. 
Samalla myös majojen myyntiarvot ovat 
kasvaneet ja majoja kunnostetaan uuden 
rakennustapaohjeen mukaisesti uusien 
omistajienkin voimin. Korjaukset ja uusi-
miset tuovat uutta ilmettä maja-alueille.

Lahja Sjöblom toivotti tänäkin vuonna 
osallistujat tervetulleiksi juhliin. Lausuin 
Poliisimajalaisten tervehdyksen ja ojen-
sin kukat Lahjalle. Sven Linste, joka on 
tehnyt HKL:n maja-alueen 70-vuotishis-
toriikin, kertoi menneistä ajoista. Paikalla 
oli myös orkesteri, joka koostui Helsingin 
konservatorion opiskelijoista. Soittajia 
olivat alttoviulisti Matti Nietola, viulisti 
Anni Holopainen, basisti Viivi Valtonen 
ja sellisti Saara Pietikäinen. Juhlassa 
muistettiin myös kesämajatoiminnassa 
ansioituneita. Heistä tunsin nimeltä Jyrki 
Herasuon, Pekka Kivisen ja Sven Linsten. 
Muut olivat Pentti Paatelainen, Irmeli Wi-
gren, Paavo Huuskonen ja Sylvi Ikonen.

Ruoan kirjaimellisesti saapuessa alkoi 
myös melkoinen sade, mutta perävaunulla 
tuotu valmiiksi paistettu kokonainen 
porsas kannettiin ”paareilla” kuumana 
ja käärittynä katetulle lavalle, jossa kaksi 
lihamestaria avasi paketin. Yleisöllä riitti 
mielenkiintoa avausseremoniaan. Paperit 
pois ja lihaveitsi alkoi paloitella porsasta, 
joka oli niin kuuma, että lihamestarin piti 
vähänväliä vilvoitella sormiaan.

Juhla-ateria piti sisällään myös valko-
sipuliperunoita ja kermaperunoita sekä 
erilaisia salaatteja. Jälkiruoaksi tarjottiin 
vielä kahvia ja kakkua.

 Työtehtävien vuoksi yhdistyksen 
puheenjohtaja saapui alun jälkeen pai-
kalle - sanoisinko vähän ennen ruokailun 
alkua. 

Nautittuamme erinomaisen juhla-ate-
rian alkoi ohjelma, jossa näyttelijät Piitu 
Uski, Jussi Puhakka, Hanna Karjalainen 
ja Anu Palevaara ottivat yleisön mukaan 
esitykseen. Sade laittoi katsojat katokseen 
ja näyttelijät jäivät tilanahtauden vuoksi 
katoksen ulkopuolelle, mutta menoa se 
ei tuntunut haittaavan. Aloitimme osal-
listumisemme hieromalla ensin edessä 
olleen olkapäitä ja sitten käännyimme 
ympäri ja hierotusta tuli hieroja. Sitten 
esiintyjät näyttelivät yleisön antamilla 
avainsanoilla yleisön antamia aiheita. 
Esiintymisistä tuli hullunkurisen viihdyt-
tävä, jossa lopulta kannettiin ”kuollutta 
perittävää” (Hanna Karjalainen), jolla 
oli ollut arvokas kesämaja. Esiintymisen 
onnistumista osoittivat raikuvat suosion-
osoitukset katsojilta.

Elojuhla lauantaina 11.8.2007 
HKL-kesämajatyhdistys ry:n puheenjoh-
taja Jari Lukkarinen kutsui poliisimajalai-
set elojuhliin, jotka pidettiin maja-alueen 
tanssilavan ympäristössä. Aloitimme 
Ullan kanssa vierailun kahviosta. Seu-
rassamme oli tuolloin kylässä käymässä 
ollut alipäällystökurssikaverini vuodelta 
1984 eli ”lakupekka” Jussi Kasurinen 
Kuopiosta. Kahviossa oli saatavilla erin-
omaista kahvia, jonka nauttimisesta Jussi 
tuli aikoinaan kuuluisaksi kurssilla ja 
vielä sen jälkeenkin. Kun hänen mielestä 
kahvi on hyvää, niin silloin sen täytyy 
todella sitä olla. Hyvän kahvin seuraksi 
itselleni maistuivat pöydän muutkin an-
timet voileipä ja pulla. 

Kahvin jälkeen siirryimme rantaan 
päin tanssilavan luo, jossa oli jo tanssit 
meneillään. Lavalla näin tanssivan mo-
lempien kesämaja-alueiden asukkien 

keskenäänkin, joten kutsu oli tullut mei-
dänkin alueelle perille.

Elojuhlissa jatkui iloinen meno aina 
iltamyöhään.

Mika Kuusisto säesti solisti Ulla Rautiota.

Lahja Sjöblom juonsi juhlan.

Kuuman porsaan leikkaus.

Teksti ja kuvat: Tuomo Honkanen



1�

Vasemmalta: Jyrki Herasuo, Pentti Paatelainen, 
Sven Linste, Irmeli Wigren, Paavo Huuskonen, 
Sylvi Ikonen ja Pekka Kivinen.

HKL:n kesä-
maja-alueen 
kahviossa

Ylempänä odoteltiin kai tanssiinkutsua.

Haaveita tanssilavan luona.

Viihdyttämässä oli nelihenkinen orkesteri.

Juhlayleisöä.

Vasemmalta: Piitu Uski, Anu Palevaara, 
Jussi Puhakka ja ”kuollut” Hanna Karjalainen.
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1. YLEISTÄ
Poliisimajalaiset ry:n yhdeksäs varsi-
nainen toimintavuosi oli aikaisempien 
toimintavuosien kaltainen. Rakennus �04 
on palvellut majalaisia hyvin sähköineen 
ja kirjastoineen. 

Maja-alueen ilmoitustaulu oli syksyllä 
�005 rikottu ilkivaltaisesti ja taulu korjat-
tiin keväällä �006. 

Kesä oli ennätyksellisen helteinen. 
Lahoja tai muuten vaaraksi olevia 

puita kaadettiin alueelta kymmenkunta 
ja katkenneita oksia poistettiin lava-auton 
avulla. 

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 57 
varsinaista jäsentä ja 10 yhteisomistaja-
jäsentä. 

Poliisimajalaiset ry:n 
TOIMINTAKERTOMUS 2006

2. KOKOUKSET JA 
ORGANISAATIO
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
�7.�.�006 Pasilan poliisitalon Jukola-
kabinetissa, jossa valittiin 

puheenjohtajaksi 
    Tuomo Honkanen ja 

hallitukseen jäseniksi 
    Kari Brander, Taisto Rajamäki, 
    Vesa Lilja ja Kari Vuorinen.

tilintarkastajaksi 
    Ilkka Ritvanen ja varalle Ari Lehti.

Taisto Rajamäki toimi hallituksen jäse-
nenä �8.11.�006 asti. 

Hallitus kokoontui 6.5.�006, jossa va-
littiin Kari Brander varapuheenjohtajaksi 
ja Vesa Lilja sihteeriksi ja Poliisimaja-
laiset-lehden päätoimittajaksi sekä Ulla 
Honkanen rahastonhoitajaksi ja kirjanpi-
täjäksi yhdistyksen ulkopuolelta. 

Hallitus on kokoontunut myös 
5.8.�006, ��.8.�006, (puhelinkokoukse-
na) ��.9.�006, �8.11.�006  ja 8.�.�007.

3. TOIMINTA
3.1. Kaksi maanvuokrasopimusta Hel-
singin kaupunki – Poliisimajalaiset ry
Yhdistys on solminut 1�.1�.�00� Hel-
singin kaupungin rakennusviraston 
viherosaston kanssa uudet maanvuok-
rasopimukset (Helsingin kaupunki - Po-
liisimajalaiset ry  55 majan osalta sekä 
Helsingin kaupunki - Poliisimajalaiset ry 
kahdeksan siirtyvän majan osalta). 

Maanvuokra-aika on 55 majan osalta 
10 vuotta eli �1.1�.�01� saakka ja siir-
tyvien 8 majan osalta vuokra-aika on 5 
vuotta eli �1.1�.�007 saakka, kuitenkin 
siten, että siirron jälkeen vuokra-aika 
pitenee 10 vuoteen eli �1.1�.�01� 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 6� majanomistajan 
kanssa. 

3.3. Yhdistyksen hyväksymät siirrot
Yhdistys on hyväksynyt seuraavat maan-
vuokrasopimusten siirrot vuonna �006: 
maja  myyjä/luovuttaja ostaja/saannon-
saaja
�09 Georg Andersson / Anne Wiikeri
�19 Tyyne Salmenkari / Juha Mustonen
��6 Johannes Selin / Erkki Selin
��5 Mia Lehtonen / Tiina Niemi
�18 Markku ja Pirkko-Liisa Sampo ovat 
majan yhteisomistajia. 

Lisäksi yhdistykselle on toimitettu 
kaksi �9.1�.�006 päivättyä saantoasia-
kirjaa majojen �44 ja �45 osalta. Hallitus 
käsittelee siirrot vuoden �007 puolella.

 
3.4. Rakentamistapaohje
Saatuaan majanomistajalta ilmoituksen 
aikomastaan majan korjaus- tai rakenta-
missuunnitelmasta yhdistys on tarkista-
nut, että suunnitelmat ovat Helsingin kau-
pungin rakentamistapaohjeiden mukaisia 
ennen kuin on antanut hyväksymisensä 
toimenpiteeseen. 

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

�6.4.�006 Lauttasaaren majayhdis-
tykset ovat saaneet Helsingin kaupungin 
rakennusvirastolta kehotuksen huolehtia 
siitä, että kesämaja-alueet ovat yleisil-
meeltään siistit ja vuokrasopimuksen 
edellyttämässä kunnossa ja ettei kesäma-
jojen ympärillä ole varastoituna erilaista 
sinne kuulumatonta tavaraa, komposteja 
yms. mikä rumentaa ympäristö- ja kau-
punkikuvaa. Majanomistajat ovat yhdessä 
hallituksen kanssa siistineet aluetta ja 
majojen ympäristöä. 

3.5. Yhteistoiminta kesäkoti-
yhdistyksen kanssa
Kesäkotiyhdistyksen ja yhdistyksemme 
hallitukset ovat jatkaneet yhteistyötä. 
Kevät- ja elotalkoiden kustannukset on 
puolitettu. Juhannusjuhlat järjestettiin 
yhdessä kesäkotiyhdistyksen kanssa.

Sääntöjen mukaan vuosikokouskutsu 
tulee kiinnittää yhdistyksen ilmoitus-
taululle. Ilmoitustaulu oli varastossa 
odottamassa kevättä ja korjausta, 
mutta kutsu piti silti kiinnittää 
”taululle”.

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

Ulkoilutapahtuma järjestettiin yhdessä 
1�.�.�006.

Poliisimajalaiset ry:n puheenjohtaja 
oli kutsuttu �7.4.�006 pidettyyn kesäko-
tiyhdistyksen vuosikokoukseen. 

3.6. Neuvottelut sotainvalidien kanssa
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin 
Sotainvalidit ry:n kanssa käyty kirjekes-
kustelu kululaskuista kolmelle siirty-
neelle poliisimajalaiselle ei ole edennyt.  
Sotainvalidit viettivät 60-vuotiskesäjuhlaa 
6.8.�006. Puheenjohtaja vei juhlaan Polii-
simajalaiset ry:n kukkatervehdyksen.

3.7. Vesihuoltokysely
Helsingin kaupungin rakennusviraston 
katu- ja puisto-osasto on teettänyt Hel-
singin siirtolapuutarhojen ja kesäma-
ja-alueiden vesihuollon parantamisen 
tarveselvitystä. Työn taustalla ovat mm. 
vesilain kohdistamat velvoitukset kun-
nalle vesihuollon alueellisesta kehittä-
misestä, ympäristönsuojelumääräykset 
(voimaan 1.1.�005) sekä valtioneuvos-
ton asetus talousjätevesien käsittelystä 
vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla. 

Selvitys kattaa alueiden vedenhankin-
nan ja viemäröinnin nykytilanteen sekä 
vesihuollon parantamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet ja niiden alustavat kustan-
nusarviot sekä aikataulutusarvion ja jär-
jestyksen vuosille �007-�014. Kyseessä 

Erään pihan anti siirtolavalle.

on vielä yleisellä tasolla tapahtuva tarkas-
telu. Tarveselvityksen tekee konsulttina 
Suunnittelukeskus Oy.

Kyselyn johdosta hallitus on toimit-
tanut elokuussa �006 kyselyvastaukset 
Suunnittelukeskus Oy:lle.

Syyskuussa puheenjohtaja on esitellyt 
aluetta ja sen vesiasioita katselmuksessa 
Suunnittelukeskus Oy:n edustajille. 

Suunnittelukeskus Oy on toimittanut 
luonnokset tarveselvityksestä yhdistyk-
selle loka- ja joulukuussa, ja hallitus/
puheenjohtaja on esittänyt yhdistyk-
sen kommentit luonnokseen �0.10. ja 
�6.1�.�006.

Rakennusvirasto toimittaa vuoden �007 
puolella tarvesuunnitelman tiedoksi siirto-
lapuutarha- ja kesämajayhdistyksille.  

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

Yhdistys on lähettänyt kaikille majan-
omistajille tiedotteet vuosikokouksesta. 
Lisäksi tiedottamista on tapahtunut ko-
tisivuilla, yhdistyksen ilmoitustaululla 
sekä suullisesti yhdistyksen tapahtumien 
yhteydessä. 

3.9.  Poliisimajalaiset-lehti
Yhdistys on julkaissut jäsen- ja tiedotus-
lehden, joka on ilmestynyt lokakuussa. 

3.10. Tapahtumat 
Yhdistys on järjestänyt kaikille majan-
omistajille perheineen seuraavat tapah-
tumat: 

su 1�.�.�006 ulkoilupäivä (kesäkotiyh-
distyksen kanssa)
la  06.05.�006 haravointitalkoot ja siir-
tolava
pe ��.06.�006 juhannusjuhlat (kesäko-
tiyhdistyksen kanssa)
su ��.07.�006 ongintakilpailu
su 06.08.�006 grillijuhlat 
la 0�.09.�006 syystalkoot ja siirtolava

Pikkujouluja ei järjestetty, koska niihin 
ei löytynyt vetäjää. 

Tapahtumista on kerrottu tarkemmin 
Poliisimajalaiset ry:n vuosijulkaisussa 
1/�006 ja internetin kotisivuilla.

4. TALOUS
Yhdistyksen toiminta pysyi budjetin 
puitteissa. Kalustona hankittiin mm. 
kaappipakastin. Vuosikokous päätti periä 
liittymismaksua, mutta ei jäsenmaksua.

Helsingissä 
8. päivänä maaliskuuta �007

Hallitus
Tuomo Honkanen

Kari Brander
Vesa Lilja

Kari Vuorinen

Suunnittelukeskus Oy:n DI, projekti-
insinööri Vanessa Riki kävi 8.9.2006 
tutustumassa alueeseemme vesihuolto-
suunnitelmaan liittyen.
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Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK RKL

Rahakamarinportti 3 A, 
00240 Helsinki

Puh. (09) 877 0650

Oy City Forum Ab
Mannerheimintie 20 A, 

00100 Helsinki
Puh. 09-642 805
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Kantakaupungin
Isännöinti Oy

Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki
Puh. 09-668 9340

Cafe Mutteri
Lauttasaarentie 2, 00200 Helsinki

Puh. 045-633 5418

HUS-YHTYMÄ
Helsingin ja Uudenmaan

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 100, 00095 HUS

Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki
Puh. 09-682 4440, fax 09-675 043

www.huoltorep.fi

Suomen Merimiesunioni ry
Uudenmaankatu 16 B, 00120 Helsinki

Puh. 09-615 2020
www.smury.fi

Tilitoimisto
T & H Palvelut Oy

Hernesaarenranta 11, 00150 Helsinki
Puh. 09-612 9360, Fax 09-659 821

Ilmailu- ja Rautatiekuljetusalan
Työttömyyskassa

Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen
Kuljetusyrittäjät USL ry
Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki

Puh. 09-478 999, usl@skal.fi

Oy Scan-Auto Ab
www.scania.fi

Helsingin Pelastusliitto ry
Laippakuja 4, 00880 Helsinki

Puh. 09-477 0810
www.helpe.fi

Puh. (09) 221 9200

LAUTTASAAREN
SEURAKUNTA

Kantvikin satama
Puh. 010 565 6521 Fax (09) 298 5163

Satamakapteeni:
kari.alhojoki@finnsteve.fi   www.finnsteve.fi
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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 vuokraso-
pimuksen määräykset. 

POLIISIMAJALAISET RY:N SÄÄNNÖT
Hyväksytty yhdistysrekisterissä 25.11.2004

 4. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi 
voidaan hyväksyä täysivaltainen luonnol-
linen henkilö, joka omistaa �-kohdassa 
tarkoitetulla alueella majan.

Samassa taloudessa asuvat yhteis-
omistajat voidaan hyväksyä yhteisomis-
tajajäseneksi. 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yh-
distyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajä-
seneksi voidaan hallituksen esityksestä 
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, 
joka on huomattavasti edistänyt tai tuke-
nut 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 ilmoitta-
malla 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 liit-
tymismaksun ja vuotuisen jäsenmak-
sun suuruudesta päättää vuosikokous. 
Varsinaisen jäsenen leskeltä ei peri-
tä liittymismaksua, jos maja siirtyy 
leskelle aviopuolisonsa perikunnalta. 
Liittymismaksua ei myöskään peritä 
majanomistuksen vaihtuessa jäseneltä sa-
massa taloudessa asuvalle aviopuolisolle.  
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet 
eivät suorita jäsenmaksuja. 

7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon 
kuuluu vuosikokouksessa valitut puheen-
johtaja ja kahdesta viiteen (�- 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 puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset 
ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen-
johtajan 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) 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua 
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asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous 
on pidettävä kolmenkymmenen vuoro-
kauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 
pitämisestä 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 ilmoittamal-
la 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
�.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, 

sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

�.  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 siitä 
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä 
ajoin, että asia voidaan sisällyttää koko-
uskutsuun. 

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

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen 
varat luovutetaan oikeustoimikelpoiselle 
poliisijärjestölle purkamisesta päättävän 
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdis-
tyksen tullessa lakkautetuksi varat luo-
vutetaan myöskin oikeustoimikelpoiselle 
poliisijärjestölle.

Aktiivinen  turvallinen  asuntokauppiaasi  yli 10 vuotta  Lauttasaaressa

Minimi-
palkkio
2440 E

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

Puh. 020 184 7100

Säästä itseäsi

VIANOR OY
Pyhtäänkorventie 15

01530 Vantaa
Puh. 010 401 3300
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Esterinportti 2, PL 22
00241 HELSINKI
Puhelin 0207 15 002
www.palmberg.fi

VARATTU

NOKIAN LÄMPÖVOIMA
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Luotettavaa julkaisu- ja kustannustoimintaa 
Lauttasaaressa ja pääkaupunkiseudulla jo vuodesta 1992.

Erikoisalanamme erilaiset palveluhakemistot:
• Lauttasaaren ja Ruoholahden Palveluhakemisto vuodesta 1993 • Töölön Palveluhake-

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

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

Eiran 
Isännöitsijätoimisto Oy

Finnish-Russian
Rail Services Oy

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

Autonrengasliitto ry
Eteläranta 10, 00130 Helsinki

www.autonrengasliitto.ry Puh. 020 510 1900

• Maanviljelijät
• Metsänomistajat

• Maaseutuyrittäjät

www.mtk.fi

VALBRUNA NORDIC OY
Lappersintie 675, 02590 Lappers
P. 020 741 4250, fax 020 741 4251
gsm 0400-792 220
seppo.jarvinen@valbruna.fi

Janome, Jyki, Husqvarna, Eva, Royal, Singer ym.

• OMPELUKONEET • SAUMURIT
Huoltomyynti -opastus T. Salonen
PS. myös kotiinkuljetus, puh. 0400-850 252

OK-VARASTOMYYNTI
Tallbergin puistotie 8 Lauttasaari

Ark. 10-17.30
 09-682 1848
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Edelläkävijä myös
turvallisuudessa

Oy AGA Ab | puh. 010 2421 | www.aga.fi
www.aga.fi

Tasoteräs Oy
Teräspaneeli Oy

Sienikuja 10 Helsinki
Puh. 09-350 5740

www.turva.�
Palvelunumero 0203 23400

Teleskooppimastojen asiantuntija
Mastsystem Int’l Oy

puh. 013-737 7111, fax 013-737 7113

Pinninkatu 53 C
33100 Tampere
puh. 03-366 4922
sales@robonic.fi

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

Ketokivenkaari 26, 00710 Hki
Malmin hautausmaa; Viikin portti

Puh. 09-4114 0707 Avoinna joka päivä 9-19
eija.bremer@bremerinkukka.com  www.bremerinkukka.com

Metsäliitto Yhtymä
PL 10, 02020 METSÄ

www.etola.net

Lauttasaarentie 11, 
00200 Helsinki

Puh. 682 2468

30 vuoden kokemuksella, 
ammattitaidolla Sähkö- ja 

teleurakoitsijaliiton jäseneltä

• asennukset
• suunnittelu
• tarvikkeet
• testit

Sähkö-

LAUTTASAARI
Lauttasaarentie 29

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

RUOHOLAHTI
Itämerenkatu 2
Puh. 6831 3340

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

KOTIINKULJETUS
3 E

KOTIINKULJETUS
3 E

S1-ryhmän urakoitsija
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Aikaisempien vuosien ehkä suosituin 
alueemme tapahtuma ongintakilpailu 
on nyt aallonpohjassa. Jo viime vuonna 
oli merkkejä ongintakilpailun suosion 
vähenemisestä eikä tuolloin osallistu-
nut ainuttakaan lasta kilpailuihin. Tänä 
vuonna meni vielä huonommin osallis-
tujamäärällä katsottuna eikä nytkään las-
tensarjassa ollut ainuttakaan osallistujaa, 
vaikka olin toivomusten mukaan siirtänyt 
kilpailun ajankohdan koulujen alkamisen 
yhteyteen.

Mutta jotain uutta tapahtui tänä vuon-
na. Kaksi ensimmäistä sijaa meni naisille. 
Ulla Honkanen sai suurimman kalasaa-
liin, jonka yhteispaino oli yli kaksi kiloa. 
Samalla hän voitti ongintamestaruuden 
ja naisten sarjan. Myös suurin kala oli 
Ullalla. Toiseksi tuli Ullan äiti Maria 
Tanjunen. Molemmat onkivat sauna-
rannan laiturilta koko kilpailun ajan eli 

Ongintakilpailu 19.8.2007

Tulokset:
naiset yht. suurin kala
1. Ulla Honkanen � �15 g 759 g
�. Maria Tanjunen 1 6�9 g 540 g
�. Katri Lehmus      47 g   47 g

 yht.  � 901 g 

miehet yht. suurin kala
1. Kari Brander 1 �75 g �95 g
�. Kari Laattala 1 ��7 g 48� g
�. Jouni Honkanen    174 g 104 g

 yht.  � 886 g

Molemmissa sarjoissa saalista yhteensä 6 kg 787g.

Ulla Honkasesta uusi ongintamestari 2007.

1998 Tommi Rajamäki   4 485 g  �1 540 g 
1999 Taisto Rajamäki     4 650 g  �� 4�0 g 
�000 Kari Laattala   � 9�0 g  11 16� g
�001 Kari Laattala   � 006 g    8 450 g
�00� Kari Brander 10 950 g  40 491 g
�00� Kari Laattala   7 770 g  �1 401 g
�004 Sakari Harju   � ��0 g  14 765 g
�005 Kari Laattala   � 540 g    7 77� g
�006 Taisto Rajamäki   4 �60 g  10 4�0 g
�007 Ulla Honkanen   � �15 g    6 787 g

POLIISIMAJALAISET RY:N 
ONGINTAKILPAILUJEN MESTARIT

kolme tuntia. Maria Tanjunen 
johti kilpailua alussa vetämällä 
muutaman lahnan, mutta sitten 
tuli niin suuri kala koukkuun, 
että vapa katkesi ja kala vei on-
kivavan kärjen, siiman, kohon 
ja koukun matoineen.

Viime vuoden mestari Tais-
to Rajamäki ”esitti lääkärinto-
distuksen” ja tuomari hyväksyi 
hänen poissaolonsa ilman 
mukinoita. Kilpailuun osal-
listui aikaisempien vuosien 
kaksi muuta mestaria, mutta 
punnituksessa oli todettava, 
että entiset meriitit eivät mer-
kinneet mitään, vaan naiset 
veivät parhaat sijat ja isoimmat 
kalat.

Tuomo Honkanen

Kari Brander kilpaili vapa väärällään.
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Onnella on osoite.

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

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

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

www.asokodit.fi

Onnella on osoite.
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Valitse
pankki,
josta saat 
bonusta.

Lauttasaaren konttori
Lauttasaarentie 28-30
OP 0100 0500, op.fi

HK-RUOKATALO OYJ
Kaivokatu 18, 20520 Turku

Puh. 010 570 100

REVICO GRANT THORNTON OY

SMEAD PAPERISTO OY
PL 36, Jalostamontie 1
42301 Jämsänkoski
www.smead-paperisto.fi

J. Haarla Oy
Pyhäjärvenkatu 10 A Tampere

Puh. 03-3399 1300

”Aidat - Kaiteet - Puomit”

Korpela-Tuote Oy
Nykoolintie 11 Teuva
Puh. 0500-861 539

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

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

Polar Cranes Oy
LEMPÄÄLÄ

Puh. 03-343 660
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Asianajotoimisto
Pekka Kivi Oy

Louhentie 16, 02130 Espoo
Puh. 09-455 2411 Arkipäivän energiaa

www.gasum.fi

Multiple choices of logistics services
www.dsv.com/fi

Rakennuspalvelu
PUUHA-PETE OY

Petri Markkanen
Kalliorannantie 61, 54920 Taipalsaari, puh. 040-845 2683

www.puuha-pete.net

Turvallista matkaa
toivottaa

Helsingin KTK Oy

Oy Scan-Boss Ab
Maneesikatu 26 A, 00170 Helsinki

Puh. 09-684 410
Oy O. Nyström & Co Ab

Virkatie 1, 01510 Vantaa
Puhelinvaihde: (09) 618 750, www.onystrom.fi

- Auton ilmastointi ja lisälämmittimet -

Autotekniikka Finland Oy
Juvantasku 3, 02920 Espoo

Puh. 04245991 • www.autotekniikka.net
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Puheenjohtaja Tuomo 
Honkasen avauspuhe 

Herra apulaiskaupunginjohtaja, 
arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja 
herrat
Mäntsälän kapina ilmensi 19�0-luvun 
alun poliittista ilmastoa Suomessa. Poliit-
tiset taistelut heijastuivat myös Helsingin 
poliisilaitoksen johtopaikoille. Keväällä 
19�� muun muassa järjestyspoliisista 
vastanneen apulaispoliisimestarin Kaarlo 
Soinion annettiin ymmärtää, että hänen 
tulee hakea Helsingin kaupungin kan-
sanpuistojen isännöitsijän tointa ja erota 
apulaispoliisimestarin paikalta. Näin 
myös tapahtui. Soinio oli tarkka mies 
uudessa tehtävässään, kuten jäljempänä 
entisen mökkiläisen Ennelän omakohtai-
nen kokemus kertoo. 

Kesäkotitoiminta Helsingin poliisissa 
alkoi jo vuonna 19�9. Silloin Helsingin 
Poliisien Yhdistys (eli HPY) oli sopinut 
kolmen poliisin urheiluseuran kanssa 
yhteisen kesäkodin perustamisesta. Kau-
punginvaltuusto antoi niille vuokralle hu-
vilan Pihlajasaaresta. Se osoittautui liian 
pieneksi, joten maaliskuussa 19�7 HPY 
vuokrasi yksinään Helsingin kaupungin 
kiinteistölautakunnalta ns. Åbergin 
huvilan Lauttasaaren läntiseltä rannalta 
IV patterin alueelta. Nykyisen pysäköin-
tipaikkamme kohdalla sijainnut Åbergin 
huvila avattiin toukokuun lopussa 19�7. 
Heti ensimmäisenä vuonna vieraskirjan 
mukaan kesäkodin kävijämäärä oli lähes 
900. 

HPY:n jäsenistölle huvila oli edelleen 
liian pieni, jonka vuoksi saatiin lupa 
kiinteistölautakunnalta kesämajojen 
pystyttämiseen huvilan läheisyyteen. 
Alueelle rakennettiin parisenkymmentä 
pulpettikattoista majaa. Nuo ns. vanhat 
majat saivat sijaita enintään 50 metrin 
etäisyydellä Åbergin huvilasta. 

Nykyisen majan nro �09 ensimmäinen 
omistaja, nyt 94-vuotias Urho Ennelä 
tuli poliisiksi v. 19�5. Hän on kertonut, 
että hänen vanha majansa oli alun perin 
nykyisen kesäkodin pääoven edessä, 
tikkataulutelineen kohdalla. Ennelä oli 
40-luvulla joutunut siirtämään majaansa 
kansanpuistojen isännöitsijän, alussa 
mainitun Kaarlo ”Keppari” Soinion 
määräyksestä viitisen metriä Åbergin 

Poliisimajalaiset ry:n 10-vuotisjuhlassa 13.7.2007

huvilan suuntaan eli Krimin sodan 
aikaisten vallien puoleiselle reunalle. 
Huvila kun oli ollut hieman liian kaukana 
Ennelän mökistä. Määräyksiä kaupungin 
suunnalta on siis tullut ennenkin ja alusta 
alkaen, viimeisimpänä uusi kesämajojen 
rakentamistapaohje. 

Vuonna 1950 HPY luopui vuokraso-
pimuksesta vastaperustetun Helsingin 
poliisilaitoksen kesäkotiyhdistys r.y:n 
hyväksi. Tällä toimenpiteellä saatiin koko 
poliisilaitoksen henkilökunta yhteisen 
kesäkotitoiminnan piiriin. Kesäkotiyh-
distys oli sopijaosapuolena kahdessa eri 
maanvuokrasopimuksessa, joista toinen 
koski päärakennusta ja saunaa, ja toinen 
maja-aluetta. Ensimmäinen sopimus oli 
voimassa �5 vuotta ja maja-alueen osalta 
vuoden kerrallaan.

Heti vuokrasopimuksen teon jälkeen 
pidettiin talkoiden avajaiset heinäkuussa 
1950. Talkooinnostus oli tuohon aikaan 
valtava: avajaistalkoissa oli saapuvilla 
noin 100 poliisimiestä. Alueelle ve-
dettiin vesijohto ja aloitettiin saunan 
rakentaminen. Saunan piirustukset teki 
kaupunginarkkitehti Sysimetsä. Löylyistä 
päästiin nauttimaan jo samana vuonna, 
vaikka viimeistelytöitä jäi seuraavalle-
kin vuodelle. Mainittakoon, että poliisit 
halusivat saunoa myös 40-luvulla ja 
olivatkin rakentaneet alueelle saunan. 
Se oli rakennettu tavallisen kesämajan 
näköiseksi, koska se oli luvaton.

Rantasaunan valmistuttua oli tarkoi-
tus heti rakentaa Åbergin huvilan tilalle 
uusi kesäkoti. Tämä vaati kuitenkin ase-
makaavamuutoksen, mikä hyväksyttiin 
sisäministeriössä elokuussa 195�. Ke-
säkotirakennuksen, jossa nyt juhlimme, 
piirustukset teki arkkitehti Uno Sjöholm. 
Tiiltä, sementtiä ja laastia saatiin lahjoi-
tuksina hiljalleen, joten rakentaminen 
päästiin aloittamaan vasta keväällä 1955 
ja talo valmistui 1958. Rakennustöistä 
mainittakoon, että louhintatöiden jälkeen 
tehty sokkelityö annettiin oikeusminis-
teriön vankeinhoito-osaston välityksellä 
vankityövoiman suoritettavaksi ja siitä 
maksettiin palkkaa 50 silloista markkaa 
työtunnilta. Talon vihkiäiset pidettiin 
15.6.1958.

Suurempien rakennushankkeiden 
ohella alusta lähtien rakennettiin uusia 
kesämajoja laajennetulle vuokra-alueelle. 
Vanhat majat piti muuttaa harjakattoisiksi 
ja niihin oli rakennettava verantaosa. 
Poliisien alueella majoja oli olympia-
vuonna 195� jo 60 ja lopullinen määrä 
oli ja on edelleen 6� majaa. Näissä puit-
teissa toimittiin neljäkymmentä vuotta. 
Juhannuskokkoja poltettiin, ongittiin 
kilpaa, käytiin ns. kolmiotteluita polii-
sien, sotainvalidien ja liikennelaitoksen 
majanomistajien välillä sekä herkuteltiin 
grillijuhlissa ja joulupukkikin kävi pik-
kujouluissa. 

Torstaina 1�.6.1997 rakennusviraston 

Malja 10-vuotiaalle yhdistykselle.
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viherosasto, nyttemmin katu- ja puisto-
osasto, julkaisi Helsingin Sanomissa 
ilmoituksen, jolla haettiin yhdistyksiä 
hoitamaan eri alueiden kesämajatoi-
mintoja. Kesäkotiyhdistyksen entinen 
vahtimestari Taimi Teittinen oli leikannut 
ilmoituksen talteen ja vienyt sen silloisel-
le majanaapurilleni Antti Karajakselle. 
Istuin vaimoni Ullan kanssa kauniina 
kesäpäivänä majamme keinussa, kun 
Antti saapui. Hän mitään sanomatta antoi 
lehtileikkeen luettavaksemme, istuutui 
pöydän ääreen ja jäi odottamaan kom-
menttejamme. Emme itse olleet huoman-
neet ilmoitusta. Antti tuumasi: "Jos te ette 
tee mitään, niin kukaan muukaan ei tee." 
Alkuihmetyksestä saimme sanotuksi, että 
se on "aika iso homma".

Nukuimme parinkin yön yli ja poh-
dimme asiaa sekä keskustelimme muuta-
man majalaisen kanssa. Sitten Ulla sanoi: 
"Kyllä minä voin hoitaa kirjanpidon." 
Vastasin Ullalle: "Pystynhän minä nuo 
vesiputket hoitamaan."

Kutsuimme alueen mökkiläiset koolle 
sunnuntaiksi 1�.7.1997 saunarantaan 
keskustelemaan asiasta sekä päättämään 
yhdistyksen perustamisesta. Asiasta 
käytiin vilkasta keskustelua puolesta ja 
vastaan. Koska asia oli uusi, ei mökki-
läisistä jäänyt kuin neljä perustamaan 
uutta yhdistystä. Perustamisasiakirjan 
allekirjoitti myöhemmin vielä seitsemän 
majanomistajaa, joten perustajajäseniä 
oli 11. Yhdistyksen säännöt oli laadittu 
uskoen, että majanomistajuus säilyisi 
jatkossakin ammattikunnalla, joten varsi-
naisena jäsenenä saattoi olla vain poliisi-

hallinnossa työskentelevä. Perustamisella 
oli kiire, koska perustamisasiakirjat piti 
saada jätettyä yhdistysrekisteriin ennen 
vuokrailmoituksessa mainittua ilmoittau-
tumispäivää �0.7.1997.

Kesäkotiyhdistys oli myös hakenut 
vuokrasopimusta kesämajojen osalta. 
Syksyllä viherosasto pyysi vielä tar-
kennusta hakemukseemme, miksi juuri 
meidän kanssamme vuokrasopimus 
tulisi solmia. Yleisten töiden lautakun-
nan ratkaisu oli uudelle yhdistykselle eli 
Poliisimajalaiset ry:lle myönteinen.

Vuoden 1998 puolella käydyissä 
vuokrasopimusneuvotteluissa kaupungin 
edustajat pysyivät vankkumattomasti 
kannassaan, että ammattisidonnaisuutta 
ei sisällytetä vuokrasopimukseen. Viher-
osasto tosin ilmoitti, ettei sillä ole mitään 
sitä vastaan, jos poliisit myyvät majojaan 
vain poliiseille. Vuokrasopimuksen sol-
mimisen jälkeen ja asiaa pohdittuamme 
myös juridiikan kannalta päätimme 
muuttaa sääntöjämme siten, että kuka 
tahansa luonnollinen majanomistaja voi 
olla yhdenvertainen yhdistyksen jäsen. 
Muutos merkitsi sitä, että majanomis-
tajuus käytännössä vapautui kaikille 
helsinkiläisille.

Uuden yhdistyksen myötä, ensim-
mäisen kerran sitten HPY:n vuokra-ajan 
jälkeen, majanomistajat saattoivat olla 
jäseninä ja osallistua päätöksentekoon 
yhdistyksessä, joka kokouksissaan kä-
sittelee aluetta, toimintaa ja heitä itseään 
koskevia asioita. Lyhyessä ajassa kaikki 
majanomistajat liittyivät yhdistyksen 
jäseneksi. Poliisimajalaiset ry:n ensim-

mäinen suuri haaste, saada vuokrasopi-
mus ja majanomistajat sen taakse, oli 
toteutunut.

Toinen suuri haaste tuli verovirastosta 
vuonna �000, kun verottaja pyysi lisä-
selvityksiä vuoden 1999 verotukseen. 
Verottaja siis muutti aiempaa käytäntöään 
katsomalla, että Poliisimajalaiset ry:n 
jäsenkunta on rajoitettu joukko majan-
omistajia, eikä yhdistys olekaan yleis-
hyödyllinen yhteisö. Yhdistykselle lai-
tettiin maksuun veroja kolmelta vuodelta 
samanaikaisesti: vuoden 1999 lopullinen 
tulovero sekä vuosien �000 ja �001 en-
nakkoverot. Se tuntui pienen yhdistyksen 
likviditeetissä, mutta onneksi saatoimme 
käyttää rakentamiseen säästettyjä varoja 
veroerien maksuun. Mielestäni verottaja 
haki ennakkopäätöstä majayhdistysten 
verottamiselle yleensä, koska verokohtelu 
muiden majayhdistysten ja siirtolapuutar-
hojen osalta oli ollut toinen.

Teimme Uudenmaan verotuksen oi-
kaisulautakunnalle oikaisuvaatimuksen. 
Se hylättiin. 

Valitimme hallinto-oikeuteen. Vero-
asiamiehen lausunnon saatuaan hallin-
to-oikeus ratkaisi asian eduksemme ja 
esittämillämme perusteilla, sekä palautti 
asian uudelleen käsiteltäväksi verotta-
jalle. Tuntui hyvältä voittaa verottaja! 
Se olikin mielestämme ollut väärässä 
kaiken aikaa.

Kolmas suuri haasteemme oli saada 
oma varasto- ja puuseerakennus. Se ra-
kennettiin loppuvuonna �00�. Piirustukset 
teki talkootyönä poikani Jouni Honkanen, 
joka on myös yhdistyksemme jäsen.

www.finnet.fi
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Ensimmäisessä omassa rakennustyös-
sämme oli monta vaihetta. Uusi osayleis-
kaava mahdollisti sen rakentamisen. Van-
ha, sekä pohjasta että katosta lahonnut 
varasto- ja puuvessarakennus oli ollut 
kesäkotiyhdistyksen vuokrasopimukses-
sa ja sen omistuksessa. Kävimme asiasta 
tiiviit neuvottelut kesäkotiyhdistyksen ja 
kaupunginkin kanssa ja sovimme lopulta, 
että tuleva rakennus siirrettiin meidän 
vuokrasopimukseemme ja omistajuuteen 
ja että vanha huoltorakennus jäi meille 
purkurasitteeksi. 

Oman mausteensa toi notkelmassa 
sijaitseva rakennuspaikka. Perustustyötä 
tehtäessä todettiin, että heti näkyvän 
maan alapuolella muutaman kymmenen 
sentin päässä oli jo maavesi. Perusta piti 
korottaa ja salaojittaa, jotta rakennus 
säilyy, niin kuin sanotaan ”isältä pojalle” 
ja vielä suorassa. 

Rakennuskustannukset katettiin mm. 
jäsenlehtituotoista vuosien varrelta ke-
rätyillä säästöillä ja majalaisilta perittiin 
vain nimellinen 100 euron maksu.

Viimeinen vaihe oli rakennuksen 
sähköistys. Rakennusviraston luvalla, 
energialaitoksen myötävaikutuksella ja 
majalaisen Kari Puustisen opastuksella 
suunnittelimme sähköasiat ja lopuksi 
hyvä tuli. Ja taas perittiin 100 euroa 
majalaisilta, nyt sähkökustannuksiin. 
Sähkövalot syttyivät puuvessoihin ja 
varastoon �005. 

Katu- ja puisto-osasto on nyt vuo-
denvaihteessa teettänyt maja-alueiden 
vesihuollon parantamisen tarveselvityk-
sen. Annoimme viime vuoden puolella 
lausuntomme selvitykseen. Odottelemme 
kaupungilta tarveselvityksen lopullista 
versiota tiedoksemme. Selvityksen viesti 
on kuitenkin se, että kun jotain rakennam-
me, vesi- ja viemäröintiasiat tulee olla 
nykylainsäädännön tasolla.

Jäsenkuntamme on hyvä tiedostaa, 
että kesäkotiyhdistys on poliisin amma-
tillisten yhdistysten omistama, joten sen 
intresseihin ei kuulu muuta kuin poliisi-
henkilöstön palveluiden ja virkistysten 
järjestäminen. Olemme toistaiseksi voi-
neet sopia Poliisimajalaiset ry:n kaikkien 
jäsenten puolesta saunan käyttämisestä. 
Poliisihenkilöstön kannalta katsoen 
”siviilien” joukon kasvaessa tiettyyn 
määrään, kesäkotiyhdistyksen halu so-
pimiseen hiipunee. Sen vuoksi on jo nyt 
varauduttava oman saunan ja pelikentän 
luokse merkityn huoltorakennuksen 
rakentamiseen sekä vesi- ja viemäri-
töiden suunnitteluun. Suunniteltava on 
myös varojen saanti näihin projekteihin. 
Kustannukset tulevat olemaan moninker-

taisia ensimmäiseen rakennukseemme 
verrattuna. 

Oma 60 m² saunarakennuksemme 
on osayleiskaavan mukaan mahdollista 
tehdä nykyisen, vuodelta 1961 olevan 
kesäkotiyhdistyksen puuliiterin paikalle. 
Nykyisen pesutuvan kohdalle on varattu 
tila uudelle 60 m² huoltorakennukselle, 
mm. korvaamaan puuliiteriä. Saunaamme 
varten on valmiina maja-alueen halki 
kulkeva, tietoliikennekaivantoon asetettu 
sähköputki. Kaikki muu saunaan liittyvä 
sitten puuttuukin. Nämä ovat lähitulevai-

suuden suuria haasteita.
Uskon, että hyvä rinnakkaiselo ke-

säkotiyhdistyksen kanssa jatkuu tu-
levaisuudessakin. Uskon myös, että 
poliisimajalaisjäsenet tulevat viettämään 
paljon mukavia päiviä Länsiulapannie-
mellä, sen lisäksi että juhannuskokkoja 
poltetaan, ongitaan kilpaa, herkutellaan 
grillijuhlissa ja odotetaan pikkujouluissa 
joulupukkia.

Toivotan kaikki tervetulleiksi sekä 
hauskaa 10-vuotisjuhlaa!

Alkutaival
Helsingin Poliisien Yhdistys, Helsingin Poliisi-Voimailijat, Poliisin Ampuma-
seura ja Etsivänosaston Urheiluseura olivat sopineet jo vuonna 19�9 yhteisen 
kesäkodin perustamisesta ja valitsivat toimikunnan toteuttamaan ajatusta. 
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti vielä saman vuoden huhtikuussa vuokrata 
kaupungin omistama huvila Pihlajasaaresta mainittuun tarkoitukseen. Vuonna 
19�5 Helsingin Poliisien Yhdistys ryhtyi toimiin laajemman alueen saamiseksi 
jäsenkuntansa käyttöön. Neuvottelujen tuloksena kaupunki päätti luovuttaa Laut-
tasaaren itärannikolta 10 huonetta käsittävän huvilan kesäkodiksi yhdistykselle, 
mikäli se oli yhdistyksen mielestä sopiva. Yhdistys ei kuitenkaan tehnyt samana 
vuonna päätöstä asiassa ja seuraavana vuonna kaupungin taholta olikin tullut jo 
esteitä asian tielle.

Kesäkodin saaminen ratkesi 15.�.19�7 Helsingin Poliisien Yhdistyksen ja 
Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan kanssa tehdyllä sopimuksella, jolla 
vuokrattiin entinen Åbergin huvila Lauttasaaren läntiseltä rannalta IV patterin 
alueelta. HPY:n jäsenistölle huvila oli edelleen liian pieni, jonka vuoksi haettiin 
ja saatiin lupa kiinteistölautakunnalta kesämajojen pystyttämiseen huvilan lähei-
syyteen. Kesäkotina toimineen Åbergin huvilan avajaisia vietettiin �0.5.19�7.

Sotavuodet 19�9-1944 aiheuttivat rajoituksia toiminnan muotoihin. 
Vuonna 1950 Helsingin poliisien yhdistyksen vuokrakausi päättyi uuden 

8.6.1950 perustetun yhdistyksen hyväksi. Helsingin poliisilaitoksen kesäko-
tiyhdistys r.y:tä olivat perustamassa Helsingin Poliisien Yhdistyksen lisäksi 
Helsingin Poliisipäällystökerho r.y., Helsingin Rikospoliisimieskerho Heri r.y. 
ja Poliisivirkailijain Liitto r.y. Lisäksi poliisilaitosta edusti apulaispoliisimestari 
Otto Kosonen, joka sai lempinimen ”Otto Suuri”. Kokous valitsi ensimmäiseksi 
puheenjohtajakseen poliisikomentaja Erik Gabrielssonin. Yhdistysrekisteriin 
virallinen merkintä tehtiin 1�.1.1951.

Heti �,87 ha:n maa-alueen vuokrasopimuksen teon jälkeen talkoiden avajaiset 
pidettiin 7.7.1950. Ensimmäisenä kesänä alueelle vedettiin vesijohto ja pantiin 
alueelle saunan rakentaminen. Ensimmäisistä löylyistä päästiin nauttimaan jo 
samana vuonna, vaikka maalaus- ja kattotöitä tehtiin vielä vuoden 1951 puo-
lella. 

Uuden kesäkodin rakentaminen ei käynyt päinsä ilman asemakaavamuutosta. 
Kaupunginhallituksen jäsenille pidettiin 1�.1.195� tutustumistilaisuus kesä-
kodilla. Lopulta sisäasiainministeriössä hyväksyttiin 1�.8.195� asemakaavaan 
muutos, joka mahdollisti nykyisen, arkkitehti Uno Sjöholmin piirtämän kesä-
kotirakennuksen rakentamisen. 

Koska oli vaikeuksia tiilien, sementin ja laastin lahjaksi saantiin, niin ra-
kennustoiminta aloitettiin vasta keväällä 1955. Samaan aikaan sokkelitöiden 
kanssa valmistui myös nykyinen saunalaituri, johon oli saatu lupa kaupungilta 
�9.�.1954. Päärakennuksen runkotyöt olivat valmiit lokakuun lopussa 1955. 
Yhdistys teki sopimukset vesi-, viemäri- ja lämpöjohtojen rakentamisesta sekä 
sähkötöistä. Nämä työt saatiin valmiiksi vuoden 1958 puolella. Talon vihkiäiset 
pidettiin 15.6.1958.
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Laulava posetiivari Matti Pasanen 
juonsi juhlamme iloisesti ja viihdytti 
meitä lauluin, tarinoin ja posetiivein.

Juhlat aluillaan: varapuheenjohtaja Kari Vuorinen ja 
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry:n onnittelut toivat toimin-

nanjohtaja Eivor Heistaro ja Leo Autio sekä Sotainvalidien veljesliiton 

Helsingin Sotainvalidit ry:n puheenjohtaja Seppo Kanerva.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston tervehdyksen ja puutar-
haosaston kokoaman upean kukkakorin toi alueidenkäyttöpäällikkö 
Timo Korhonen.

Leo Autio sekä Irma ja Taru Räisänen.
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Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistys ry:n sihteeri Heikki 

Kallio ja puheenjohtaja Dennis Pasterstein onnittelemassa.

Särkiniemen mökkiläiset ry:n edustajina varapuheenjohtaja 
Pirjo Aaltonen ja hallituksen jäsen Pia Akkanen onnittelivat 
ja ojensivat komean karjalanneidon. 

HKL-KesämajatYhdistys ry:n puheen-
johtaja Jari Lukkarinen ja vaimonsa 
Minna Ounamo onnittelemassa kuihtu-
mattomin kukkasin.

HKL:n, SärMön ja poliisimajalaisten edustajat keskustelemassa alueidensa käytännöistä.

Varapuheenjohtaja Kari Vuorisen isännöimä kutsuvieraspöytä.
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HKL:n, SärMön ja poliisimajalaisten edustajat keskustelemassa alueidensa käytännöistä.

Juhlayleisöä.

Kukkaloistoa. 

Terttu Paijan lahjoittama 
kranssi ja HKL-Kesäma-
jatYhdistyksen ojentama 
ruusuinen onnittelupäre.

Jälkipuhetta riitti saunalla 
auringon laskiessa.

KUVAT: 
Jorma Välimäki, Risto Noponen, 
Tapani Tähkävuori, Vesa Lilja ja 
Tuomo Honkanen.
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Tarjolla on 

Maustesilliä 

Sipulisilakkafileitä 

Hiillostettua Graavisiikaa 

Ruohosipulikastiketta 

Tervasiirapilla höystettyä 

kylmää ruohosipuli – munakokkelia 

Paahdettua Kesäkurpitsaa 

oliiviöljyä 

Taikinoitua Lammaspateeta 

herukkahyytelöä 

Sinappiglaseerattua Paahtopaistia 

haapasienisalaattia 

Tilliperunaa

Saaristolaisleipää 

Voita 

***

Tummalla Oluella Marinoitua 

Savulohta

Kylmää yrttikastiketta 

Paistettua kasvisohraa 

***

Omenahyvettä 

Vaniljakastiketta 

Kahvia / teetä 

Poliisimajalaiset ry 

10 vuotta 

Tervetuloa juhlimaan kanssamme

Poliisimajalaiset ry:n 10-vuotista toimintaa

Lauttasaaren Länsiulapanniemeen Poliisien kesäkodille 

perjantaina 13.7.2007 kello 15 alkaen.

Juhlaa vietetään rennossa

helsinkiläisessä merihengessä.  

Hallituksen puheenjohtaja 

Tuomo Honkanen

VP. vastaukset pyydetään 28.6. mennessä Tuomo Honkanen  

puhelin 0400-439018 s-posti tuomo.honkanen@poliisimajalaiset.fi. 

Kutsu on kahdelle. 

Juhlan ohjelma 

Avaus klo 15:15 

Juhlapuhe ja Tervehdykset 

Buffet

Päätössanat klo 18:00 

Vieraita viihdyttää laulava posetiivari Matti Pasanen. 

Jälkipuheet ja –löylyt rantasaunalla  

klo 18:00—23:00 

Jäsenet ja kunniavie-
raat kutsuttiin rentoon 
helsinkiläiseen me-
rihenkiseen juhlaan. 
Erinomaisen buffetin 
ja tarjoilun hoiti am-
mattitaidolla Theron 
Catering Oy.

Kutsun kannen kuvasta juhlayleisö mietti, mikä vuosi se 
olikaan, kun vesi nousi noin korkealle. 
Se oli 8.-9.1.2005.
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Apulaiskaupunginjohtaja 
Pekka Saurin juhlapuhe 

Hyvät naiset ja herrat, mina 
damer och herrar
Helsingin kaupungin puolesta minulla 
on ilo ja kunnia onnitella yhdistystä 10-
vuotistaipaleen johdosta. Å Helsingfors 
stads vägnar har jag äran att gratulera 
föreningen för 10 framgångsrika år.

Alkuun tällainen henkilökohtainen 
muistelus. Olen nyt varhaisimman lap-
suuteni tanhuvilla. 

Kun synnyin, vanhempani asuivat 
tuossa Isollakaarella ja nyt kun tänne 
tulin, aika monen vuoden tauon jälkeen, 
sellainen hyvin varhaisen lapsuuden 
muistuma nousi mieleeni.  Olin varmasti 
kolme- tai nelivuotias kun isäni otti minut 
mukaansa tänne kesämaja-alueelle, mis-
sä hänellä oli hieroja. Hieroja oli rouva 
Ikonen, joka varmaan, näin hämärästi 
muistan, oli 1800-luvun puolella syntynyt 
ja 50-luvulla näytti ainakin lapsen silmin 
aika iäkkäältä rouvalta ja kesällä hän piti 
hierontaa jossain näistä mökeistä. Sitä 
en enää pysty muistamaan, missä kohtaa 
se mökki oli. Kesäkuisen illan hämyssä 
kävelin isän kanssa tänne ja seurasin 
hämmästyneenä, kun rouva Ikonen sitten 
hieroi hänen niskaansa ja hartioitansa. 
Hieronnan jälkeen palasimme Isollekaa-
relle. Mutta näin varhainen suhde minulla 
on tähän kesämaja-alueeseen.

Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 
on tapahtumassa suuria muutoksia lähi-
vuosina. Olette varmaan lehdistöstä seu-
ranneet, kuinka pääkaupunkiseudun neljä 
kaupunkia ovat kovan yhteistyöyrityksen 
prosessissa. Eri kaupungit yrittävät yhdis-
tää toimintoja mahdollisimman monella 
eri alueella. Itse olen puheenjohtajana 
työryhmässä, joka pyrkii saamaan aikaan 
pääkaupunkiseudun yhteisen joukko-
liikenneformaatin nykyisten Helsingin 
kaupungin liikennelaitoksen ja YTV:n 
sijaan. Ja voin jo tässä vaiheessa kertoa, 
että työ ei ole millään lailla helppoa eikä 
yksinkertaista.

Toinen, yhtä suuri urakka on edessä 
kun ryhdytään luomaan yhteisiä maan-
käyttöperiaatteita. Tältä osin suurin 
ongelma on yhdyskuntarakenteen hajoa-
minen, siis se että ihmiset muuttavat yhä 
enemmän pois tästä vanhasta Helsingistä 
ympäristökuntiin Vantaalle, Espooseen, 
Sipooseen ja tarvittaessa vielä kauem-
maksi Nurmijärvelle, Järvenpäähän, Tuu-
sulaan ja yhä kauemmaksi ulkokehälle.  

Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue 
on varsin laaja. Viime viikolla katselin 

karttaa, johon oli merkitty ne prosentit 
ihmisiä, jotka kustakin kunnasta käyvät 
pääkaupunkiseudulla töissä. Mainitta-
koon, että muun muassa Sysmästä ja 
Virransalmelta käy yli �0 prosenttia 
työllisistä pääkaupunkiseudulla töissä, 
Nurmijärveltä 50 prosenttia. Yhdyskun-
tarakenteen hajoaminen on suurimpia 
uhkia, ei ainoastaan Suomen pääkaupun-
kiseudulla vaan myös kansainvälisesti, 
useimmissa muissakin Euroopan maissa 
metropoliseuduilla. Sielläkin on sillä ta-
valla, että ihmiset joilla on siihen varaa, 
muuttavat väljempiin ja vihreämpiin 
asuinolosuhteisiin itse kivikaupungin 
ulkopuolelle ja sama suuntaus on nähtä-
vissä myös pääkaupunkiseudulla.  

Pyrkimyksenä on saada senkaltainen 
yhdyskuntarakenne aikaan, jossa mahdol-
lisimman suuri osa uusista asuinalueista 
voitaisiin rakentaa hyvien joukkoliiken-
neyhteyksien, nimenomaan raideliiken-
neyhteyksien varteen. Sillä estetään tätä 
kahden tai kolmen auton perheen liiken-
nettä, kun useammalla autolla ajetaan tän-
ne keskustaan tai muualle pääkaupunkiin 
naapurikunnista tai ulkokehältä. 

Mutta tällainen työ ei ole helppo. 
Tosin suuria edistysaskeleita on vii-
meisen muutaman vuoden aikana saatu 
aikaiseksi. Espoon kaupungin tekemä 
länsimetroratkaisu noin vuoden päivät sit-
ten, viime vuoden syyskuussa, oli näistä 
ensimmäinen. Sillä on hyvin merkittävä 
rooli siinä, että Helsingin länsipuolelle 
saadaan asuntorakentamista nimenomaan 
raideliikenteen varteen. Toinen hyvin tär-
keä päätös tehtiin juhannuksen jälkeisellä 

viikolla, kun tasavallan hallitus päätti 
liittää Sipoon kunnan lounaisosia Hel-
sinkiin. Tosin paljon vähäisemmät alueet 
kuin mitä Helsingin kaupunginvaltuusto 
oli alun perin esittänyt, mutta joka tapa-
uksessa. Tämä tulee vaikuttamaan pää-
kaupunkiseudun asuntorakentamistyöhön 
lähivuosina. Tosin sekin päätös menee 
vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
ennen kuin asia etenee.

Länsimetrosta puheen ollen, teitä 
varmasti kiinnostaa, mikä mahtaa olla 
länsimetron vaikutus tähän alueeseen. 
Olen kuullut, että jonkinlaista huolta on 
herättänyt se, että tulee kaksi uutta metro-
asemaa Lauttasaaren ostoskeskukseen ja 
todennäköisesti myöskin Koivusaareen, 
joka tästä melkein näkyykin. Se nyt ei 
ole mikään salaisuus, että metroasemien 
ympärille kannattaa asuntorakentamista 
esittää, jolloin se merkitsee että Koivu-
saareenkin tulee asuntorakentamista.  

Kaupunkisuunnittelu ei kuulu toimi-
alaani vaan se on kollega Pekka Korpi-
sen alaa, mutta otin nyt tätä tilaisuutta 
varten selvää, mitä vaikutuksia näillä 
suunnitelmilla mahtaa olla tälle teidän 
alueellenne. Mitään suunnitelmia tämän 
alueen käyttötarkoituksen muuttamisel-
le ei ole, joten teidän ei tarvitse pelätä 
massiivista kerrostalorakentamista tälle 
maja-alueelle. Rakentamissuunnitelmis-
sa on Koivusaaren ympäristö. Alustavia 
suunnitelmia on ollut esimerkiksi myös 
siitä, pitäisikö moottoritie Länsiväylällä 
kattaa Myllykallion kohdalla, mutta siitä 
ei ole vielä päätöksiä olemassa. 

Joten rakas kaupunkimme, pääkau-
punkiseutumme on muutosten kourissa. 
Tavoitteena on sen kaltainen pääkau-
punkiseutu, jossa rakentaminen ja luon-
nonläheisyys voivat yhtä aikaa toteutua, 
jotta liikennettä ei tarvittaisi yhtään sen 
enempää kuin nytkään, etenkin nykyisin 
kun ilmastonmuutos on yhä selkeämmin 
tullut suureksi koko planeettaa ja ihmis-
kuntaa vakavimmin kohtaavista uhkista, 
kaikkien muiden globaalien koko ihmis-
kunnan yhteiskunnallisten ongelmien 
joukossa.

Olen itse ollut nyt toista viikkoa lo-
malla. Minulla on pieni, vanha kalasta-
jamökki Helsingin itäisimmässä saaressa 
tuossa Sipoota vasten, itse asiassa juuri 
Vuosaaren uuden sataman rakennustyö-
maan äärellä ja voin sitä venepaikastani 
ihailla. Sinne aion kohta palata. Yritän 
viettää kesälomaani siten, että pystyisin 
saamaan joitakin uusia näkökulmia, uusia 
ideoita työni hoitamiseen helsinkiläisten 
parhaaksi ja pääkaupunkimme paranta-
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Kotkan Opiskelija-Asunnot Oy
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Puh. 05-225 5600

Parkettilattiat
E. Dunderfeldt Ky

Tammistontie 16, 04200 Kerava
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www.helsinkiparketti.fi
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miseen. Minulla se tapahtuu lukemalla 
sekä myöskin kirjoittamalla. Toivon teille 
kaikille hyvää patterinlatausheinäkuuta ja 
hyvää lomaa teille, joilla loma on vielä 
edessä, niin että olemme latautuneet 
uusin voimin, kun sitten sorvin ääreen 
syksyllä palaamme.

Toivon myöskin kesämajayhdistyk-
selle kaikkea hyvää tulevaisuudessa. 
Yhteistyö kaupungin, siis käytännössä 
rakennusviraston, kanssa on käsittääkseni 
sujunut ainakin kohtalaisesti, kuten äsken 
rakennusviraston edustajalta kuulimme 
ja se jatkunee varmasti tulevaisuudessa 
samoin.

Onnea yhdistykselle ja hyvää kesän 
jatkoa!

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri    
vastaa rakennus- ja ympäristötoimesta.
Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan 
kuuluvat kaupunkiympäristön kestävyydestä, toimivuudesta, ylläpidosta sekä 
turvallisuudesta huolehtiminen sekä julkinen liikenne riippumatta siitä, mitä 
lautakuntaa, virastoa tai laitosta asia koskee. 
Lisäksi toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat joukkoliikennelautakuntaa, 
liikepalvelulautakuntaa, pelastuslautakuntaa, yleisten töiden lautakuntaa sekä 
ympäristölautakuntaa. 

Lähde:www.hel.fi/Pekka_Sauri

Majalainen    
Antero Vellavan puhe 
Minä olen Vellavan Antero ja olen asu-
nut täällä 45 vuotta. Äsken lauletusta 
liikennelaulusta ”monta vaaraa on eessä” 
tuli mieleeni, että aikoinaan täällä oli 
mökkiläinen Tauno Kukko, Dallapén 
ensimmäinen trumpetisti. Muistan kun 
olin pikkupoika, että hän tuli sellaisella 
Messerschmittillä  - jotkut tietävät vielä 
mikä se on - sellainen kolmipyöräinen, 
jonka voisi tänä päivänä luokitella mo-
poksi. Niin Tauno tuli Sonjan kanssa 
ja me pojat - Partasen Juhani ja Heikki 
sekä Puhakan poika Pekka - sanottiin 
että no niin pojat, nyt tulee kukko ja 
kana sieltä. Niin he tulivat aina mökille. 

Tauno oli myös kova kalastamaan. Tänä 
päivänä sen mökin omistaa Sakari Harju. 
Minullekin tulee kohta 5� vuotta ikää, ja 
olen ollut täällä kaikki kesät ja tunnen 
kaikki ihmiset täällä. Synnyin Alber-
tinkadulla vuonna 1956, jossa asuttiin 
puolitoista vuotta, mutta sitten isä osti 
Katajanokalta asunnon. Kävin siellä 
kansakoulua, jossa liikenneopettajana 
oli Tauno Kukko, parinaan komisario 
Mikko Salmi. Salmi oli pitkä ja komia, 
Kukko lyhyt poliisi. Kun he tulivat, niin 
kuiskasin luokkakavereille, että ”tuo on 
mun mökkinaapurina”. Minulle nämä 
kaikki ovat mukavia muistoja, kun täällä 
on pikkupojasta asti ollut.

Että näin.

Kirkonkyläntie 37
00700 Helsinki

Puh. 09-728 8580
www.pulttipaja.fi

Marketing Lea Kaisla Ky
Lauttasaarentie 48 B, 00200 Helsinki

Puh. 040-533 0702

Ravintola Koha
Lauttasaarentie 1, 00200 Helsinki

Puh. 09-442 157

Lauttasaaren
Fysikaalinen Hoitolaitos

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

FINNCOIL-TEOLLISUUS OY
Ansatie 3, 01740 Vantaa

Puh. 09-89 441
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Erikoishammasteknikko
Tapani Lyyvuo

Lauttasaarentie 6, 00200 Helsinki
Puh. 0500-402 336

Kuntokasino/Fysioterapia
Itälahdenkatu 18 A, 00210 Helsinki

Puh. 09-671 165

SVENSKA
KULTURFONDEN

Suomen Teräsmaali Oy
Teollisuus- ja rakennusmaalit

NUMMELA
Puh. 040-548 1412

Isännöinti Juhani Finne
Katajaharjuntie 7-9 B, 00200 Helsinki

Puh. 09-692 6623

Ravintola Persilja
Tallbergin puistotie 1, 00200 Helsinki

Puh. 09-621 6727
elektrokem



�9

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

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

ADINAX International Oy
Vaunu-Aitta

Otavantie 7, 00200 Helsinki
www.vaunu-aitta.fi 

Allmark Oy
Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki

Puh. 0400-600 417

ASBESTA
Pertti Heija Oy

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

BDO Finnpartners Oy
KHT-Yhteisö

Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki
Puh. 0207 432 920

ECCO-Suomi Oy Ab
Särkiniementie 3, 00210 Helsinki

Puh. 09-668 9840

Asianajotoimisto
Jaakko Wal leni us Oy

Museokatu �0 C �7, 00100 Helsinki
Puh. 09-41�� 0111

Asianajotoimisto Huttunen 
Tenhovirta Ojala Oy

Mannerheimintie 8, 00100 Helsinki
Puh. 09-681 1450

Insinööritoimisto
Kimmo Kaitila Oy

Valimotie �� F, 00�80 Helsinki
Puh. 050-56� 9475

VV-Autotalot
Huolto Lauttasaari

Vattuniemenkatu 27, 00200 Helsinki
Puh. 010 533 3220

Erikoishammasteknikko
Mauno Marttila

Tallbergin puistotie 7, 00200 Helsinki
Puh. 09-692 2185, 050-380 7392

Oy EVB Trading Ltd
Takaniementie 10 A 3, 00200 Helsinki

Puh. 0500-306 800, 040-764 2867

TERÄSKONTTORI OY

Kauneus- ja terveysklinikka 
Darina

Lauttasaarentie 18, 00200 Helsinki
Puh. 050-592 2572

TRK-Maalit Oy
Vanha Porintie 1890, 03400 Vihti

Puh. 09-224 6108

www.saatolaitehuolto.fi 

ES-Projektit Oy
Vattuniemenkatu 27 A, 00210 helsinki

Puh. 09-4765 0600 • www.espoy.fi 

Tasoteräs Oy
Sienikuja 10, 00760 Helsinki

Puh. 09-350 5740 • www.tasoteras.fi 
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Tietoa ja turvaa
liikenteeseen

Oy Johnson Metall Ab
Turkkirata 14, 33960 Pirkkala

Puh. 03-342 7700
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Mistä on kysymys?
Helsingin kaupungin rakennusviraston 
katu- ja puisto-osasto on teettänyt Hel-
singin siirtolapuutarhojen ja kesäma-
ja-alueiden vesihuollon parantamisen 
tarveselvityksen. Työn taustalla ovat 
mm. vesilain velvoitukset kunnalle 
vesihuollon alueellisesta kehittämi-
sestä, ympäristönsuojelumääräykset, 
jotka astuivat voimaan 1.1.�005, sekä 
valtioneuvoston asetus talousjätevesien 
käsittelystä vesihuoltolaitosten viemä-
riverkostojen ulkopuolisilla alueilla. 
Selvitys kattaa alueiden vedenhankin-
nan ja viemäröinnin nykytilanteen sekä 
vesihuollon parantamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet ja niiden alustavat kustan-
nusarviot sekä aikataulutusarvion ja jär-
jestyksen vuosille �007-�014. Kyseessä 
on vielä yleisellä tasolla tapahtuva tar-
kastelu. Tarveselvityksen teki konsulttina 
Suunnittelukeskus Oy.

Kyselyn johdosta hallitus toimitti 
elokuussa �006 kyselyvastaukset Suun-
nittelukeskus Oy:lle.

Syyskuussa puheenjohtaja esitteli 
aluetta ja sen vesi-asioita katselmukses-
sa Suunnittelukeskus Oy:n edustajille. 
Suunnittelukeskus Oy toimitti luonnoksia 
tarveselvityksestä yhdistykselle loka- ja 
joulukuussa, ja hallitus/puheenjohtaja 
esitti yhdistyksen kommentit niihin 
�0.10. ja �6.1�.�006.

Rakennusvirasto toimitti valmistuneen 
tarveselvitysraportin yhdistykselle elo-
kuun alussa �007. Katu- ja puisto-osasto 
oli tarveselvityksen valmistumisen jäl-
keen pyytänyt siitä Helsingin kaupungin 
ympäristökeskukselta lausunnon, josta 
yhdistykset saivat samalla kopion.

Vesihuollon parantamisen 
tarveselvitys

Yhdistyksemme hallitus on jälleen asetettu ison haasteen eteen. 
Nyt tulee antaa katu- ja puisto-osastolle vuoden 2007 loppuun 
mennessä ”toimenpideohjelma, jossa yhdistys esittää sen ve-
sihuollon parantamiseksi suorittamat toimenpiteet vuoteen 
2014 mennessä, erityisesti lain edellyttämiltä osin”. Katu- ja 
puisto-osasto on pyytänyt vastaavia toimenpideohjelmia kai-
kilta yhdeksältä siirtolapuutarhayhdistykseltä sekä 10 muulta 
kesämajayhdistykseltä. 

Tarveselvitys 
Tarveselvitys sisältää 109 sivua tekstiä ja 
parikymmentä sivua suunnitelmapiirus-
tuksia. Selvitys aloittaa perustiedoilla: 
lait ja määräykset, paikalliset jätevesien 
käsittelyn ratkaisumahdollisuudet ja 
suositukset toimenpiteiden suunnittelu- ja 
kustannusperusteet.

Siirtolapuutarhat
Selvitys käy läpi Herttoniemen, Kum-
pulan, Oulunkylän, Pakilan siirtola-
puutarhat, Marjaniemen ja Klaukka-
lanpuiston ryhmäpuutarhat, Brunakärr 
Koloniträdgårdin sekä Talin ja Vallilan 
siirtolapuutarhayhdistys ry:t. Selvityk-
sen sivu 17 toteaa siirtolapuutarhoista: 
”Siirtolapuutarhaidea on keskieurooppa-
laista perua 1800-luvun jälkipuoliskolta. 
Teollistuminen toi kasvaviin kaupunkei-
hin väkeä maaseudulta. Heille haluttiin 
tarjota tehdastyön vastineeksi vapaa-ajal-
la virkistävää puuhaa maapalstoilla, jota 
he osasivat vanhasta kokemuksesta tehdä. 
Suomeen siirtolapuutarha-aate tuli vajaa 
100 vuotta sitten. Helsinki sai ensim-
mäisen siirtolapuutarhan Brunakärr 
Koloniträdgårdin vuonna 1918. Tämä 
on edelleenkin ainoa ruotsinkielinen 
siirtolapuutarha-alue koko maassa. Seu-
raavina perustettiin Kumpulan (19�4), 
Vallilan (19�1) ja Herttoniemen siirto-
lapuutarhat. Puutarhat tarjosivat pula-
aikana pientä lisää kapeaan leipään. 
Aiemmin siirtolapuutarhojen luvalli-
nen käyttöaika on ollut vain kesäisin 
ja sähköä ja vettä ei alueilla ole ollut 
talvisin tarjolla. Alueiden käyttötapa 
on kuitenkin hiljalleen muuttumassa 
ja nykyään mökeissä viihdytään myös 

myöhään syksyisin ja talviaikaankin. 
Helsinkiläiset siirtolapuutarhat (Klaukka-
lanpuistoa lukuun ottamatta) ovat olleet 
vuodesta 1997 saakka pääasiallisesti ns. 
itsehallinnossa, jossa kunkin alueen yh-
distys on vuokrannut koko oman puutar-
hansa alueen kaupungilta hoito- ja huolto-
velvoitteineen ja hoitaa palstojen edelleen 
vuokraamista jäsenilleen. Kaupunki on 
luovuttanut rakennukset ja laitteet yhdis-
tysten hallintaan ja kaupungin osuus on 
nykyään lähinnä vuokraisännän valvon-
taoikeutta. Kaupunki osallistuu alueiden 
perusparannus- ja huoltorakennuksiin ja 
huoltotehtäviin vain erikseen sovittaessa. 
Kaupungin erilaisissa pitkän tähtäyk-
sen suunnitelmissa on siirtolapuutarhat 
arvioitu maisemallisesti arvokkaiksi 
kohteiksi. Kaupunki tukee siirtolapuu-
tarhojen kehittämistä virkistyskäytön ja 
viheralueen pohjalta. Rakennusviraston 
mielestä siirtolapuutarhasta ei pidä ke-
hittää taloudellisesti liian houkuttelevaa 
sijoituskohdetta, jolloin mökkien hinnat 
nousisivat ja entistä harvemmalla olisi 
varaa hankkia siirtolapuutarhapalstaa. 
Yleisesti kaupunki hoitaa kustannuksel-
laan kulkuväylät ja niihin liittyvät sillat, 
portaat, pysäköintialueet, liikennemerkit, 
alueen sisäisten teiden viitoituksen, au-
kiot sekä kuusiaidat ja nurmilla kasvavat 
puut ja metsiköt. Yhdistykset ovat vel-
vollisia pitämään rakennukset ja laitteet 
kunnossa ja tekemään tarpeelliseksi 
katsomansa rakennusten ja laitteiden 
korjaus- ja muutostyöt. Yhdistykset ovat 
lisäksi velvollisia hankkimaan tarvittavat 
viranomaisluvat ja hyväksyttämään suun-
nitelmat ensin rakennusviraston katu- ja 
puisto-osastolla. Yhdistysten tehtäviin 
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kuuluu muun muassa alueittensa jätehuol-
to, vesihuolto ja yleisten alueiden nurmi-
koiden ja rakennusten kunnossapito.  
Kesävesi on kaikilla alueilla kytketty 
noin toukokuun alusta lokakuun alkuun. 
Vedenjakelu- ja kastelujärjestelmien 
ylläpito ja huoltovastuu kuuluu yhdis-
tyksille. Jokainen alue on velvollinen 
maksamaan jätevesimaksusta annetun 
lain mukaisen liittymismaksun, mikäli 
alue liitetään yleiseen viemäriverkkoon ja 
yleisten töiden lautakunta päättää maksun 
perittäväksi.”

Siirtolapuutarha-alueilla on kuiva- ja/
tai kompostoivia käymälöitä. Umpisäiliöt 
vaativat tyhjennyksen määrävälein, minkä 
vuoksi umpikaivoissa tulisi olla ylärajahä-
lytin. Lokerotyyppiset kompostikäymälät 
vaativat hoitamista: kosteutta pidetään 
yllä lisäämällä vettä lokerikkoon, massaa 
tulee kääntää silloin tällöin, kuiviketta 
on hyvä käyttää ja kun kammio täyttyy, 
peitetään jäte kuivikkeella ja käännetään 
tyhjä kammio käyttöön. Jälkikypsytystä 
tehdään vielä kompostorissa. 

Kahdeksan siirtolapuutarhoista on 
halukas liittämään kerho-, sauna- tai 
huoltorakennuksensa kunnallistekniik-
kaan. Kesävesiverkostot ovat kaikis-
sa vanhoja ja kaipaavat saneerausta. 
Oulunkylän siirtolapuutarha on tyy-
tyväinen nykytilanteeseensa. Alueel-
le tulee kesävesi, minkä lisäksi Van-
taanjoesta pumpataan kasteluvettä.  
Ympäristökeskuksen lausunto toteaa 
siirtolapuutarhoista, että ”selvityksestä 
ilmenee, että Helsingin kaikki yhdeksän 
siirtolapuutarha-aluetta ovat säilyneet 
pääosin lähes muuttumattomina �0-
luvulta alkaen. Alueet ovat edelleen 
kesäkäytössä, joskin paineita talvikäytön 
lisäämiseksi on. Alueille tulee ns. kesä-
vesi (touko-lokakuu) ja kaikilla alueilla 
on ympärivuotiset sähköt. Mökkien 
varustelutaso vesihuollon näkökulmasta 
on vaatimaton. Useimmilla mökeillä on 
kuivakäymälä ja komposti ja vedenkäyttö 
rajoittuu pieniin määriin pesuvesiä. Suih-
kut ja vesikäymälät sijaitsevat yleisesti 
siirtolapuutarha-alueiden yleisissä tilois-
sa kuten kerhorakennuksissa ja huoltora-
kennuksissa tai erillisissä saunoissa. Mö-
keissä niitä on toistaiseksi melko vähän.” 
Ympäristökeskus on katsonut, että kau-
pungin tulisi ratkaista avoin kysymys 
mökkien kehittämisen tasosta. Sen ratkai-
sun pohjalta tulee ratkaista joko mökkien 
liittäminen suoraan kunnallistekniikkaan 
tai vähintäänkin kerho-, sauna- ja huol-
torakennusten liittäminen jätevesivie-
märiverkkoon. Jos jätevesiviemäriin 
liittyminen ei ole mahdollista, sopivin 

ratkaisu on umpisäiliö. Maaperä lähes 
kaikissa siirtolapuutarhoissa on savea, 
joten maahan imeyttäminen ei onnistune. 
Ympäristökeskus pitää tärkeänä selvi-
tyksessä esitettyä yhtenäistä jätevesien 
käsittelyn ohjeistuksen tekemistä mök-
kiläisille. Maaperään imeyttämisratkaisu 
voi ajan mittaan aiheuttaa vettymis- ja 
hajuongelmia omalle ja naapuripalstalle. 
Mökkikohtainen vesienkäyttö tulisi pitää 
mahdollisimman pienenä, jos viemäriin 
liittymismahdollisuutta ei ole. 

Kesämajat
Selvitys käy läpi Varsasaaren (Var-
sasaari yhdistys ry), Lammassaaren 
(Raittiusyhdistys Koitto ry), Satama-
saaren (Satamasaarelaiset ry), Varis- ja 
Pitkäluodon (Helsingin pelastuslaitoksen 
kesäkotiyhdistys), Hanskisen (Hanskisen 
mökkiläiset ry sekä Helsingin Kala- ja 
Erätoverit ry), Lauttasaaren (Särkinie-
men mökkiläiset ry, HKL:n ammatti-
yhdistys, HKL-Kesämajat yhdistys ry, 
Helsingin sotainvalidit ry, Poliisimaja-
laiset ry ja Helsingin poliisilaitoksen 
kesäkotiyhdistys ry) ja Kivinokan (Ki-
vinokkalaiset ry ja Helsingin Ponnistus 
ry) kesämaja-alueet. Selvityksen sivu 
57 toteaa kesämaja-alueista yleensä: 
”Helsingin kesämaja-alueet syntyivät 
19�0-luvulla kansanpuistoalueista, jois-
sa aluksi sai telttailla viikonloppuisin. 
Vähitellen pahvista ja kuitulevyistä 
tehnyt kojut ilmestyivät telttojen pai-
koille ja 1940 lähtien majoja ei tarvinnut 
purkaa talveksi ja varsinainen kesä-
majatoiminta sai alkunsa. Alueet ovat 
kesämajatoiminnan lisäksi yleisessä 
virkistyskäytössä ja niissä on yleisiä ui-
marantoja, ulkoilureittejä ja lintutorneja.  
Myös kesämaja-alueiden luvallinen käyt-
töaika on ollut aiemmin vain kesäisin ja 
vettä ei alueilla ole ollut talvisin tarjolla. 
Näidenkin alueiden käyttötapa on hiljal-
leen muuttumassa ja mökkejä käytetään 
jonkun verran myöhään syksyisin ja 
talvisin. Kuten siirtolapuutarhojenkin 
kohdalla kesämaja-alueet on luovutettu 
yhdistysten hallintaan. Yhdistykset ovat 
vuokranneet kesämaja-alueet kaupun-
gilta hoito- ja huoltovelvoitteineen ja 
hoitavat majapaikkojen edelleen vuok-
raamista yksityisille helsinkiläisille. 
Kesämajat ovat vuokralaisten omai-
suutta. Kesämajat sijaitsevat yleisillä 
virkistysalueilla ja vain mökkien alla 
oleva maa on vuokralla. Kaupunki on 
luovuttanut kesämajatoimintaa palvelevat 
rakennukset ja laitteet yhdistysten hal-
lintaan ja kaupungin osuus on nykyään 
lähinnä vuokraisännän valvontaoikeutta.  

Yhdistyksillä on velvollisuus pitää 
alueet käyttötarkoitustaan vastaavas-
sa kunnossa. Niillä on oikeus tehdä 
kustannuksellaan tarpeelliset katu- ja 
puisto-osaston hyväksymät muutokset ja 
korjaukset. Kaupunki osallistuu alueiden 
perusparannus- ja huoltokustannuksiin ja 
huoltotehtäviin vain erikseen sovittaessa.  
Yhdistykset vastaavat kesävesijohtover-
kostoista itse ja hoitavat veden avaami-
set, tyhjentämiset ja sulkemiset. Vain 
Särkiniemessä kaupunki vielä hoitaa 
verkoston (yleisten uimapaikkojen vuoksi, 
uh:n huom.) ja Kivinokassa osan yleis-
ten teiden alla kulkevista pääjohdoista.  
Tehtäessä tulevaisuuden suunnitelmia 
kesämaja-alueilla, niillä tulisi myös 
ottaa huomioon alueiden yleinen vir-
kistyskäyttö. Mm. yleisten vessojen 
puute on selkeä esimerkiksi Särkiniemen 
ja Lammassaaren kesämaja-alueilla.  
Asemakaavoittamattomien kesämaja-
alueiden vuokrasopimukset alueita 
hallinnoivien yhdistysten kanssa raken-
nusvirasto on tehnyt viideksi vuodeksi. 
Poikkeustapauksissa vuokrasopimukset 
voivat olla myös sitä lyhyempiä. Ny-
kyinen viisivuotinen vuokrasopimus on 
voimassa vuoden �007 loppuun.”

Kesämaja-alueilla ei ole juurikaan 
vesikäymälöitä, vaan kuiva- ja kompos-
tikäymälöitä. Käymälät ovat kuitenkin 
usein huonokuntoisia ja uusimisen 
tarpeessa. Ympäristökeskus suosittelee 
jatkossakin kuivakäymälöiden rakenta-
mista. Kun kuivakäymälöiden hoidosta 
ja tyhjentämisestä huolehditaan asian-
mukaisesti ja määrätään vastuuhenkilö, 
käymälöiden siisteys ja alueen viihtyvyys 
pysyvät kunnossa. 

Saaret ja Kivinokka
Ympäristökeskuksen lausunto koostaa 
yhteen saarissa sijaitsevien kesämaja-
alueiden ongelmat: vesihuollon kannalta 
varustus on vaatimatonta, kesävesiver-
kostoa eikä viemäröintiä ole ja kaivojen 
talousveden laatu on heikkoa. Alueilla 
on yleensä saunoja, mutta ei kerho- tai 
huoltorakennuksia ja käymälät kuivakäy-
mälöitä. Vesihuoltoratkaisuna ympäristö-
keskus esittää saariin uusia saostuskaivo-
ja ja maasuodatusjärjestelmiä saunojen 
pesuvesien käsittelyyn. Tarveselvityksen 
mukaan viemäriverkkoon voisi liittää 
Lammassaaren (veto Arabianrannasta) ja 
Varis- ja Pitkäluodon (veto öljysatamasta 
ja Stansvikista). 

Kivinokan osalta lausunto toteaa, että 
kahvilan ja saunan pesuvesien käsittely 
vaatii uudet saostuskaivot ja imeytys- tai 
suodatuskentän. Kivinokan hiekkape-
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Poliisimajalaisten vedenkulutus vuosina 
1998-2007.

”Antti”-mittarillamme on kansi auki. Vasemmanpuoleinen mittari mittaa kesäko-
tiyhdistyksen vettä ja oikeanpuoleinen sotainvalidien.

räinen maaperä sopinee imeytykseen. 
Mahdollinen uusi huoltorakennus tulisi 
liittää viemäriin. 

Lauttasaari / Särkiniemi
Yleistä-osiossa selvitys toteaa, että 
”Särkiniemen Mökkiläiset ry on Laut-
tasaaren eteläkärjessä sijaitsevan Särki-
niemen ja Veijarivuoren puiston kesä-
maja-alueen mökinomistajien yhdistys. 
Yhdistys perustettiin vuonna 196�.
Rantavyöhyke on vilkkaassa ulkoilu- ja 
virkistyskäytössä. Siellä on kolme uima-
paikkaa ja Veijarivuoren päässä on myös 
talviuimareiden paviljonkirakennus Hu-
maus ja talviuimala. Alueella on Krimin 
sodan (1854-56) aikaisia linnoituksia, 
jotka kuuluivat Helsingin meririntamaan. 
Linnoitukset ja niiden lähiympäristö 
on museoaluetta, joka on rauhoitettu. 
Särkiniemen ja Veijarivuoren luonto on 
tyypillistä saaristomaisemaa, jossa on 
monipuolinen kasvillisuus ja eläimistö. 
Se on myös suosittu lintubongausalue. 
Särkiniemen kesämaja-alueella on täl-
lä hetkellä 18� mökkiä. Alueella on 
vahvistettu asemakaava. Asemakaavan 
mukaisesti ranta- ja museoalueilla ole-
vat kesämajat siirretään Länsiulapan-
niemen alueelle sitä mukaa kun sieltä 
vapautuu majapaikkoja sotainvalideilta. 
Tähän mennessä 15 mökkiä on siirretty 
Länsiulapanniemelle Sotainvalidien 
alueelle. 

Mökkien ulkonäkö, koko ja mittasuh-
teet on määritelty Helsingin kaupungin 
rakentamistapaohjeessa. Vanhimmat 

mökit ovat noin 7 m� ja uudemmat 
noin 14 m� kokoisia. Mökeissä ei ole 
sähköä eikä juoksevaa vettä. Useimmat 
lämmitetään puu- tai öljykamiinalla.”
Alueelle ehdotetaan huonokuntoisen ke-
sävesiverkoston saneerausta tarvittavilta 
osin, kasvattaen samalla runkoverkon 
kapasiteettia. Saunan taakse tulisi ra-
kentaa 40 m�:n lisärakennus ja ympäri 
vuoden lämpimään tilaan vesivessat 
ja suihkut.  Sauna ja uusi lisärakennus 
tulisi liittää sekä vesijohtoverkkoon että 
viemäriin, jolloin rakennus toimisi myös 
talvivesipisteenä. 

Lauttasaari, Länsiulapanniemi
Yleistä-osiossa selvitys toteaa, että 
”Länsiulapanniemi sijaitsee Lauttasaa-
ren lounaiskulmalla. Alueella toimii 
neljä eri kesämajatoimintaa harjoittavaa 
yhdistystä: HKL:n henkilökunnan kesä-
majayhdistys, Helsingin sotainvalidit ry, 
Poliisimajalaiset ry sekä Särkiniemen 
mökkiläiset ry. Lisäksi Helsingin polii-
silaitoksen kesäkotiyhdistys ry ja Hel-
singin liikennelaitos omistavat joitakin 
rakennuksia alueelta. Jokaista aluetta 
palvelee oma kesävesiverkosto. Yhdis-
tyksillä on yhteinen kesäveden jakokaivo 
Kyyluodontiellä, ja kesävesiverkosto 
haarautuu vesimittarien kautta eri yhdis-
tyksille maanpintavetoina.” 

Selvitys on jakanut alueen käsittelyn 
länsi- ja itäpuoleen, sillä se on vesihuol-
lon järjestämisen, tarpeiden ja jo olemas-
sa olevan kunnallistekniikan kannalta 
tarkoituksenmukaisinta. 

Länsiulapanniemen länsipuoli / 
HKL-Kesämajatyhdistys ry
”HKL-Kesämajatyhdistys ry:n alue toi-
mii Länsiulapanniemen lounaisimmassa 
osassa. Yhdistyksessä on jäseniä 95 ja 
kesämajoja saman verran. Kesämajat ovat 
kooltaan noin 14 m�. Suuri osa mökeistä 
on uusittuja, paremmin eristettyjä ja niis-
sä on useimmissa kamiina tms. lämmitin. 
Talvisin alueella käy ehkä 10-�0 mökki-
läistä. Alue on kallioista ja kallion päällä 
oleva maakerros on varsin ohut. 

HKL-Kesämajat ry:n vuokrasopimus 
päättyy �01�. Johtuen lyhytaikaisista 
vuokrasopimuksista yhdistys on epävar-
ma tulevaisuudestaan ja katsoo, että tilan-
ne vaikeuttaa toiminnan ja investointien 
pitkäjänteistä suunnittelua. 

Alueen kesävesiverkosto risteilee 
lähellä maan pintaa tai sen pinnalla. 
Paineet ovat verkossa riittäneet ja se 
on muutoinkin toiminut tyydyttävällä 
tavalla. Verkosto on saneerattu ja vanhat 
rautaputket uusittu muoviputkiksi.”

Selvitys ehdottaa, että HKL:n ammat-
tiyhdistyksen sauna ja päärakennus sekä 
HKL-Kesämajatyhdistys ry:n vessara-
kennuksen vesi-wc liitettäisiin vesi- ja 
viemäriverkkoon ja rakennettaisiin ny-
kyisen käymälärakennuksen yhteyteen 
vielä yksi vesi-wc.

Lauttasaaren 
Länsiulapanniemen itäpuoli / 
Helsingin sotainvalidit ry
”Helsingin sotainvalidit ry:n hallinnoima 
alue sijaitsee HKL:n alueen eteläpuo-
lella. Mökkejä alueella on yhteensä 79 
kpl, joista sotainvalidien käytössä on 55 
mökkiä. Kävijöiden määräksi he arvioivat 
110. Alueella on kesävesijärjestelmä, 
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joka palvelee mökkiläisiä toukokuusta 
syyskuuhun.  Sotainvalidit omistavat 
rantasaunan, jossa on yksi suihku. Sauna 
on lämpimänä 1-� kertaa viikossa. Sau-
nalla syntyvät harmaat vedet menevät 
ilmeisesti sakokaivon kautta rantamaas-
toon. Sakokaivon tyhjentää loka-auto. 
Sotainvalidien omistamalle kerhotalolle 
tulee kesävesi sisään keittiöön. Syntyvät 
harmaat vedet johdetaan ilmeisesti maa-
han ja jätevesijärjestelmää pitää parantaa. 
Kerhotalon lähellä ei ole käymälää.” 

Alueella on kolme kuivakäymälää, 
yksi samassa aitauksessa kuin Poliisima-
jalaisten käymälät, saunan luona bajamaja 
ja HKL:n alueen laidalla huonokuntoinen 
kuivakäymälä. 

Lauttasaaren 
Länsiulapanniemen itäpuoli / 
Poliisimajalaiset ry
”Poliisimajalaiset ry on perustettu vuonna 
1997. Tuolloin kesämaja-alue erotettiin 
Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyh-
distys ry:stä (ammattiyhdistys) omaksi 
yhdistyksekseen. Sen kesämaja-alue 
sijaitsee Länsiulapanniemellä Sotainva-
lidien alueen eteläpuolella ja kesämajoja 
on 6� kpl.  Alueella on kesävesiverkosto 
ja keskimääräinen vedenkulutus tällä 
hetkellä on arviolta �00-500 m� vuo-
dessa. Kesävesijohto tulee mökeille asti. 
Yhdistys vastaa maanvuokrasopimuksen 
mukaisesti kesävesijärjestelmästä kol-
mesta vesimittarista eteenpäin ja osasta 
kesävesiputkistoa vastaavat majanomis-
tajat. Poliisimajalaisilla ei ole omaa yh-
teissaunaa ja mökkiläiset ovat toistaiseksi 
saaneet käyttää Helsingin poliisilaitoksen 
kesäkotiyhdistys ry:n saunaa. 

Vuonna �004 valmistuneessa varas-
to- ja käymälärakennuksessa on kuiva-
käymälä, jossa on neljä istuinta. YTV 
hoitaa tilauksesta ja maksua vastaan 
käymälöiden tyhjennyksen viikoittain 
kesällä huhtikuun loppupuolelta loka-
kuun puoliväliin. Kuivakäymälän yhte-
ydessä on käsien huuhteluvesi johdettu 
kesävesiputkella rakennukseen ja jäte-
vesi maahan kaivonrenkaaseen. Yhdistys 
vastaa huoltorakennuksen ylläpidosta. 
Alueella ei ole vesivessoja. Mökeissä ei 
ole omia kuivakäymälöitä, vain lähinnä 
”yöastioita”.

Lauttasaaren 
Länsiulapanniemen itäpuoli 
/ Helsingin poliisilaitoksen 
kesäkotiyhdistys
”Alueella toimii myös Helsingin poliisi-
laitoksen kesäkotiyhdistys. Yhdistyksellä 

on neljä jäsenyhdistystä, joissa on yh-
teensä noin �500 jäsentä. Yhdistyksellä 
on iso päärakennus, ns. Poliisien maja, 
saunarakennus ja varastorakennus. Alu-
een tiloja käytetään ympäri vuoden ja 
kesäkodin tiloissa järjestetään noin �50-
400 tapahtumaa vuodessa. 

Kesäkotiyhdistyksellä on kaksi omaa 
kaivoa ja kesäaikana Helsingin kau-
pungin toimittama kesävesi, joka tulee 
pintaputkea pitkin Kyyluodontieltä. Juo-
mavesi kesäkotiyhdistyksen rakennuksiin 
tulee talviaikaan rengaskaivosta, johon 
tuodaan kaivon oman veden ehtyessä 
Helsingin kaupungin vettä. Vettä tuodaan 
keskimäärin kerran viikossa. Kaivovesi 
on tutkittu ja todettu heikkolaatuiseksi. 
Vesi on voimakkaan ruskean väristä, eikä 
ole juomakelpoista edes puhdistuksen 
jälkeen. Kesäkotiyhdistyksellä ei ole tie-
toa keskimääräisestä vedenkulutuksensa 
määrästä. Kesäkotiyhdistys huolehtii itse 
kaikesta vesihuollostaan. Päärakennuksen 
vesivessoja on yhteensä viisi kappaletta. 
Näiden jätevedet johdetaan umpisäiliöön, 
joka tyhjennetään loka-autolla. Yhdis-
tyksellä on kaksi rantasaunaa (yhdessä 
rakennuksessa), jossa on suihkut ja pesu-
tilat. Jätevedet ohjataan sakokaivoihin ja 
harmaat vedet imeytyksen kautta mereen. 

Kesäkotiyhdistyksellä on saunarannassa 
kaksi kuivakäymälää, jotka tyhjennetään 
YTV:n toimesta sesongista riippuen 1-� 
kertaa viikossa.”

Puutteet ja toiveet 
Länsiulapanniemen itäpuolella
Helsingin Sotainvalidit ry:n alueella 
vesihuollon ja sanitaation tarve tullee 
kasvamaan siirtyvien mökkiläisten 
myötä, jolloin lapsiperheet alueella 
lisääntynevät. Tullee tarvetta yleisille 
suihkuille ja uusille käymälöille. Saunan 
käyttöaste kasvanee ja saunan luokse tar-
vittaneen pysyvämpi käymälärakennus. 
Kerhotalon keittiön käyttö kasvanee ja 
sen jätevesien johtamiselle tulee saada 
parempi ratkaisu. 

Poliisimajalaiset ry toivovat selkeää 
parannusta päivittäisiin peseytymismah-
dollisuuksiin. Suurin puute on ympäri-
vuotinen vesi sekä viemäri, riittämättö-
mät vessat ja pesutilat. Asemakaavaan on 
merkitty oma sauna ja huoltorakennus, 
jonne toivotaan suihkuja ja vesivessoja. 
Nämä rakennukset tulisi yhdessä kesäko-
tiyhdistyksen rakennusten kanssa liittää 
yleiseen viemäriin ja saada ympärivuo-
tinen vesi. 

Kesäkotiyhdistys ei ole vielä tehnyt 
suunnitelmia nostaa yhdyskuntatekniikan 
tasoa taloudellisista syistä. Tarvetta tähän 
olisi suuren käytön vuoksi. Yhdistys 
toivoo, että Helsingin kaupunki vetäisi 
kesäkodille putkiston ympärivuotisen ve-
den käyttöä varten. Keskustelu yhteisistä 
suunnitelmista Poliisimajalaisten kanssa 
saunarannan yhteisen viemäröinnin osal-
ta on avattu. 

Tarveselvitys ehdottaa, että kesäko-
tiyhdistyksen päärakennus ja saunaraken-
nus tulisi liittää vesi- ja viemäriverkkoon. 
Kun Poliisimajalaiset rakentavat saunansa 
ja huoltorakennuksensa (joihin tulisi siis 
suihkuja ja vesivessoja), rakennukset 
kannattaisi yhdistää vesi- ja viemäriverk-
koon ja liittää tarpeen mukaan kesäko-
tiyhdistyksen rakennukset yhdistävään 
paineviemäriin ja vesijohtoon. Saunoihin 
tarvitaan pumppaamot jätevedelle. 

Sotainvalidien alueelle voisi rakentaa 
ainakin osittain ympäri vuoden lämpimä-
nä pidettävän huoltorakennuksen, johon 
tulisi � suihkua ja � vesivessaa, ja liittää 
tämäkin rakennus vesi- ja viemäriverk-
koon. Synergiaetuja konsultin mielestä 
saisi, jos yhdistykset rakentaisivat yhtei-
sen huoltorakennuksen. Sotainvalidien 
kerhotalolle tulisi rakentaa parempi sa-
kokaivolla varustettu maahanimeytys ja 
rantasaunalle uusi sakokaivolla varustettu 
imeytyskenttä. Lisäksi sotainvalidien 

Yhdistyksen kolme vesimittaria ”Kalle, 
Antti ja Kyyluoto” luetaan viikoittain 
pieneen ruutuvihkoon. Lukeman jäljes-
sä oleva viiva tarkoittaa, että mittari on 
ollut täysin pysähdyksissä (ei siis vuoto-
ja), tähti mittarin pyörimistä vinhaa 
vauhtia (joku laskee vettä jossain, pitää 
tarkistaa myöhemmin onko mittari py-
sähtynyt) ja aaltoviiva mittarin hidasta 
pyörimistä (jossain vuotaa, vuotokoh-
taa pitää lähteä etsimään).  
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alueelle tulisi rakentaa lisää kuivakäy-
mälävessoja. 

Selvityksen mukaan Länsiulapannie-
men itäpuolella kiireellisimmin hoidet-
tavia asioita ovat kesäkotiyhdistyksen 
tilojen jätevesiasioiden hoito, sillä siellä 
jätevesiä syntyy eniten. Konsultin näke-
mys on, että ainoa järkevä ratkaisu on 
Poliisien majan ja saunojen liittäminen 
kunnallistekniikkaan. Näin ollen pitkällä 
tähtäimellä ajateltuna kesämaja-alueiden 
mahdollisesti rakennettavat lisärakennuk-
set olisi hyvä liittää samaan verkkoon, 
eikä konsultti ole siksi edes tarkastellut 
paikallisia jätevedenkäsittelyratkaisuja. 

Ympäristökeskuksen lausunto toteaa, 
että ”Lauttasaaren Särkiniemen ja Län-
siulapanniemen kesämaja-alueille kaikki 
selvityksessä esitetyt vesihuollon kehittä-
mistoimenpiteet ovat hyviä ja tarpeellisia. 
Alueella toimivien yhdistysten tulee yh-
teistyössä kehittää alueittensa vesihuol-
toa, jotta vesijohto- ja viemäriverkosto 
saadaan asianmukaisesti rakennettua ja 
tarpeelliset vesihuoltopalvelut turvattua. 
Alueella tulee päästä keskitettyyn jäte-
vesienkäsittelyyn eli viemäröintiin, joka 
luultavasti pitkällä aikajänteellä tulee 
myös edulliseksi vaihtoehdoksi, vaikka 
kertainvestointi on selvästi kalliimpi 
kuin rakennuskohtaisilla parannustoi-
milla. Rantasaunojen pesuvesiä ei voi 
puhdistamattomina johtaa mereen, joten 
pesuvesiä jouduttaneen tarvittaessa myös 
pumppaamaan maasuodattimeen, mikäli 
viemäröinti ei toteudu.” 

Ja mitähän lysti maksaisi?
Vesihuoltolain mukaisesti kunnan tulee 
kehittää vesihuoltoa alueellaan yh-
dyskuntakehitystä vastaavasti. Vastuu 
vesihuollosta kuuluu kunnalle, vesihuol-
tolaitokselle ja kiinteistön omistajalle 
tai haltijalle. Kunta vastaa vesihuollon 
kehittämisestä ja järjestämisestä, vesi-
huoltolaitos palvelujen järjestämisestä ja 
toimittamisesta ja kiinteistön omistaja tai 
haltija kiinteistönsä vesihuollosta.

Vesihuoltohankkeiden toteuttaminen 
kuuluu vesihuoltolaitoksille ja kiinteis-
töille, mutta yhteiskunta voi tukea näitä 
hankkeita. Kiinteistön vesihuoltohank-
keessa kokonaiskustannukset katetaan 
kiinteistönhaltijan omalla rahoituksella 
sekä julkisista varoista maksettavalla 
tuella. Julkisen tuen muotoja ovat kuntien 
antama rahallinen avustus tai muu tuki ja 
valtion varoista myönnettävät avustukset. 
Kuntien antama tuki on usein kohdistunut 
hankkeiden perustamiseen, suunnitteluun 
ja rakentamiseen. Kuntien suoranaisen 
rahoitustuen määrä on vaihdellut kun-

nissa 0-�0 % hankkeen kokonaiskus-
tannuksista. Selvityskohdealueidensa 
vuokranantajana rakennusvirasto pyrkii 
osallistumaan vesihuoltojärjestelmien 
perusparannukseen ympäristönsuojelu-
määräysten mukaiselle tasolle. Kaupunki 
osallistuu osuudellaan omistamiensa, 
alueita yleisesti palvelevien rakennusten 
ja laitteiden perusparannuskustannuksiin 
siitä erikseen sovittaessa. Uutta kunnal-
listekniikkaa, kuten katuja, teitä vesi- ja 
viemärijohtoja, rakennetaan vasta kun 
kaupunki katsoo voivansa rakentaa ne. 
Valtion myöntämiä tukimuotoja ovat 
vesihuoltoavustukset ja valtion vesihuol-
totyöt. Avustuksen enimmäismäärä on 
yleensä �0 % kustannuksista. Avustuksia 
on viime vuosina myönnetty haja-asu-
tusta palveleviin ja kriisiajan vedenhan-
kintaa turvaaviin hankkeisiin. Helsingin 
kaupungin alueella mahdollisuudet saada 
näitä avustuksia arvioidaan vähäisiksi. 

Taulukosta ilmenee, että Poliisimaja-
laisilla ei vuoteen �014 mennessä ole pa-

kollista korjattavaa. Huoltorakennuksen 
ja saunan kustannukset yltävät kumpikin 
noin 90.000 euroon ilman maanperustus-
töistä aiheutuvia kustannuksia. 

Alussa mainitsemani toimenpideohjel-
ma tulee siis olemaan ns. yhdistyksen 10-
vuotissuunnitelma, jossa hahmotellaan 
sauna- ja huoltorakennusten rakentamis-
aikataulua ja kustannuksia sekä niiden 
vesihuollon asianmukaista järjestämistä. 
Uskonpa, että asiaa puidaan tulevissa 
yhdistyksen kokouksissa vielä paljon. 

Ulla Honkanen
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Pitääpä siivota tämäkin rahakukkaro 
taas kerran. Milloinkahan viimeksi olen 
hävittänyt näitä kassakuitteja, kun niitä 
tämmöinen nippu on kerääntynytkin. 
Olenkohan edes noin paljon kerinnyt os-
taakaan ja vielä syödä puputtaakin tämän 
kaiken, mitä nuo ostokuitit näyttävät.

Kas kummaa täällähän on myöskin lot-
tokuponki. Sinnekö sen panin, enkö lait-
tanutkaan sitä olohuoneen lasikulhoon. 
No täältähän se nyt joka tapauksessa 
löytyi. Kun olen tullut lenkiltä, niin sitten 
tarkistan loton. Vaan eipähän se kyllä 
kauan vie, vaikka hetikin sen katson. Ei 
niillä rahoilla ihmeitä tehdä, mitä minun 
onnellani tulee. ”Pientä se on kun piika 
poikii, toista se on kun emäntä”, sanottiin 
ennen. Kun Hesarini on kesätauolla, pitää 
katsoa netistä.

Mitenkäs se nyt taas menikään. 
Ensin mennään nettiin, sitten vali-

taan Google, ja kirjoitetaan: Lotto. Kas 
sieltähän se tuleekin, viikon oikea rivi ja 
arvontapäivä ja voittosummatkin. Tulos-
tan koko jutun, on helpompi tarkistaa. 7  
9  1�  1�  �1  �0  �� lisänumerot 1  16  ja 
�0. Ja sitten tarkistukseen.

No, jopas sattui, heti eka on oikein ja 
vielä toinenkin. Tämä ei voi olla totta, 
nämähän ovat kaikki ihan samat numerot 
kuin minulla. Kyllä tässä nyt on joku 
harha. Eihän minulla koskaan ole kuin 
korkeintaan kolme oikein, tosin kerran 
oli neljä. Joko minä olen nyt aivan se-
kopäinen, tai sitten en tunne numeroita. 
Tarkistan vielä uudestaan ja uudestaan. 
Tulos on sama.

Hyvä Luoja, ei tämä voi olla totta. Nyt 
minä menen lenkille. Kun palaan, on rivi 
varmasti muuttunut ja koko miljoonapotti 
on hävinnyt.

Koko lenkin ajan ajatukset pyörivät 
vain lottokupongissa. Ei siunaamaa 
rauhaa hetkeksikään, ei unohdusta. 
Mieleen juolahtaa, että kun sana leviää, 
niin varkaathan tulevat ja sotkevat koko 
kotini. Onhan se niin suuri summa, 
miljoona euroa. Hyvässä lykyssä vielä 
mökinkin hävittävät. Luulevat kupongin 
olevan siellä. Ja mitä minä tuommoisella 
rahasummalla edes teen, päähän siinä 
vain sekoaa. Olen kuullut, että ihmiset 
ovat menettäneet ihan järkensä suurten 
voittojen jälkeen. No, nyt on turhaa sitä 
surra. Kun menen kotiin, ovat numerot 
muuttuneet, näköharha on häipynyt. Kas 

Lottovoitto

jospa näinkin väärin, kun en sitä suu-
rennuslasiakaan käyttänyt. Niinhän se 
tietysti on. Täytyy olla.

Kotiin tultua heti kupongin kimp-
puun ja suurennuslasi kouraan. Ei 
siinä mikään ole muuttunut. Nyt 
hätäännyn tosissani. Miten minä 
säilytän tätä arvopaperia. Ei sitä 
voi panna olohuoneen maljakkoon, 
siinähän se on kaiken kansan näh-
tävänä, vaan toisaalta kukas täällä 
nyt kävisikään? 

Ei, rahapussiin se pitää panna. 
Mutta sieltähän se on vaikka 
kenenkä saatavana. Minustahan 
näkyy jo kaivolta kotia, että nyt on paljon 
rahaa pussissa. Ihan varmasti rosvot tule-
vat ja kolkkaavat muoriparan. Sitähän saa 
lukea yhtenään lehdessä, että kun mum-
mut nostavat pankista rahaa, niin heti 
ulkopuolella rosvot vievät koko laukun ja 
rahat ja mukiloivat vielä mummurukan-
kin sairaala kuntoon. Hyvä kun mummot 
siitä edes hengissä selviävät.

No, johan nyt tästä vielä harmin paikka 
sukeutui, ei sitä tiedä illalla mitä harmia 
sitä voi aamulla tulla. Nyt pitää soittaa 
lapsenlapselle ja kysyä siltä neuvoa. Se 
on niin rauhallinen ja neuvokas, että se 
osaa parhaiten tässä auttaa. Poika kyllä 
keksii keinot. Soitan ja pyydän poikaa 
käymään mamman luona vielä tänään. 

On tärkeätä asiaa. En tietenkään voi 
puhelimessa sanoa asiaa, senhän voisi 
vielä vaikka joku kuulla. Onneksi poika 
lupaa tulla illalla. Siihen asti saan luvan 
selvitä omin päin. 

Päivä kuluu verkalleen. Lottokuponki 
tuntuu polttavan kukkaroani. Tästä se 
nyt myrkyn lykkäsi. Mitä sanon pojalle? 
Enhän voi kertoa, että olen miljonääri. 
Sehän voisi vaikka kuulua uloskin, tai 
seinän taakse tai rappukäytävään.

Lopulta keksin. Panen tulostetun pape-
rin keittiön pöydälle ja lottokupongin sen 
viereen. Kun poika tulee, pyydän muina 
miehinä häntä tarkistamaan numerot. 
Kyllä poika sitten hoitaa loppuasiat. 

Teen näin, ja heti kun poika tulee pyy-
dän häntä, kuin ohimennen, tarkistamaan 
kuponkini.

- Missä sinulla on se uusi kuponki? 
Tässä on joku vanha pöydällä. 

- Vanhako, hihkaisen ihmeissäni. 
- Niin, tämä näyttää olevan kesäkuulta 

ja nyt oli arvonnassa jo heinäkuun vii-
meinen viikko. 

- Hyvä Luoja, ja minä kun luulin sen 
olevan miljoonapaperin.

Kaivelen sitten sen viimeisen kupon-
gin siitä olohuoneen lasikulhosta ja vain 
kaksi kuuluu olevan oikein. Mikä siunattu 
helpotus. 

Vaara ohi! Ei ole nyt vaaraa varkaista. 
Ei sitä kuponkia kukaan halua. Saanpa-
han ainakin kulkea rauhassa, eikä tar-
vitse pelätä päälle karkaavia lottovoiton 
tavoittelijoita.

Iloisin syysterveisin 
helpottunut mökinmuori
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Loma ja puhelin   
– kehno yhdistelmä 
Oli kaunis kesäinen maanantaiaamu 
Kiuruvedellä. Tuomo istui lopettelemassa 
hotelliaamiaista ja lukemassa rästiin-
jääneitä viikonlopun Hesareita. Minä 
olin aamiaisen jälkeen jo pyyhkäissyt 
kauppoihin tekemään mukavia löytöjä. 
Tuomolla soi puhelin. Erottajan palolai-
tokselta palotarkastajanakin toimiva pa-
lomies-sairaankuljettaja Saku Kaipainen: 
”Päivää”. Maja-alueen palotarkastus olisi 
14.-15.8.�007, ja varapäivä �9.8. Lisäksi 
alue muutoin ja puheenjohtajan mökki 
tultaisiin tarkastamaan jo saman viikon 
perjantaina 10.8. 

Myös HKL:n alueella järjestettiin pa-
lotarkastus samankaltaisella aikataululla. 
Palotarkastus tulisi suorittaa joka kolmas 
vuosi, mutta palolaitoksen resurssit eivät 
moiseen aikatauluun riitä. Muistikuvien 
mukaan edellinen palotarkastus on ollut 
90-luvun alussa.

Jaahah. Tuomolla oli kannettava tieto-
kone matkatavaroissaan, joten tullessani 
ostoskasseineni hotelliin Tuomo kirjoitteli 
jo täyttä päätä sähköpostitiedotetta majan-
omistajille ja päivitti minutkin ajantasalle. 
Viimeistelimme tiedotteen lähetysval-
miiksi. Hotelli tarjosi wlan-yhteyden ja 
Tuomon masiina otti sähköpostia vastaan 
sujuvasti, mutta voi onnetonta, ei antanut 
lähettää mitään. Johonkin pitäisi var-
maan määrittää lähetystietoihin hotellin 
palvelinvaihtoehto, mutta mihin. Aamun 
hotellista lähtörauha tärvääntyi koneen 
määritysten kanssa tappeluun, meinasipa 
tulla kinaa jo meidänkin välille, huone 
kun oli luovutettava klo 1� vaikka tietoko-
nemääritykset olisivat miten kesken.

Totesimme, että voimme kuitenkin jat-
kaa lauantaiaamuna alkanutta lomareis-
suamme vielä päivän tai pari. Matkasuun-
nitelmamme oli rento: ajelimme minne 
auton keula näytti ja pysähdyimme, kun 
näimme jotain mielenkiintoista. Lisäksi 
pyysimme aina hotelleista termoskannun 
täyteen kuumaa vettä, joten pitelimme 
teetaukoja luonnonkauniilla pysähdys-
paikoilla. Kiuruvedeltä lähdettyämme 
päätimme kuitenkin Kajaani-Kuopio 
-kiertoliittymässä lähteä jo etelään päin, 
pohjoisen suunta vaatisi useamman 
päivän aikataulun. Pysähtelimme Iisal-
messa ja Kuopion eteläpuolella isolla 
huoltoasemalla, jossa tapasimme Tuomon 
alipäällystökurssikaverin ”Pessin” ja 

Lomanviettoa ja palotarkastusta

lounastimme. Hän ehdotti meille Savon-
linnan suuntaa ja se kuulostikin hyvältä. 
Sinne päin ajellessamme soi taas Tuomon 
kännykkä. Nyt oli asialla SOL ympäris-
töpalvelun työnjohtaja rakennuksemme 
�04 puuseitä tyhjentävästä f irmasta: 
yksi makkipakeista oli ylitäynnä ja se oli 
jätetty siksi tyhjentämättä, yhdistyksen 
tarttis tehdä jotain. Emme tiedä itkeäkö 
vai nauraa: asumme koko kesän mökillä, 
vaan kun yritämme olla pari päivää pois, 
jo pukkaa kaikennäköistä kakkaskan-
daalia. Tuomo lupasi työnjohtajalle olla 
paikalla keskiviikkona klo 1�. 

Palasimme sitkeästi lomafiiliksiin. 
Vierailimme Retretissä ja pysähdyimme 
uskomattoman kauniin Punkaharjun 
harjumaisemaan teetauolle, järven ran-
nalle tietenkin. Illansuussa lähestyimme 
Rantasalmea ja päätimme jäädä sinne 
yöksi, mikäli saisimme sijaa majatalos-
sa. Löysimme Rinssi Eversti -hotellin. 
Sekin tarjosi wlan-yhteyden. Tuomo 
selvitti puhelimitse perheemme toiselta 
atk-taiturilta sähköpostin wlan-lähettä-
mismääritykset kuntoon. Näin Tuomo 
sai palotarkastustiedotteet majanomista-
jien enemmistölle eli sähköpostilaisille 
lähtemään.  

Tiistaiaamukin oli kaunis ja aurinkoi-
nen. Päivästä ennustettiin helteisintä tänä 
kesänä. Meillehän se sopi. Rauhallisen 
aamun jälkeen jatkoimme puolelta päi-
vin matkaa. Savonlinnan Olavinlinnaa 
ympäröivät vedet olivat kirkkaat ja siinä 
uiskentelevat kalat näkyivät selvästi. Lin-
nan tutustumiskierrolle emme lähteneet, 
koska seuraavan alkuun olisi ollut lähes 
tunti ja se kestäisi sitten 50 minuuttia. 
Lisäksi minulla oli jalassa Kiuruvedeltä 
löytämäni kauniit mutta epäkäytännölli-
set kengät, varsinaiset turhakkeet, ei niillä 
tarvottu epätasaisia linnan lattioita. 

Savonlinnasta matka jatkui Imatran ja 
Lappeenrannan kautta etelää kohden. Ne 
ohitimme sujuvasti, koska olimme muu-
tama vuosi sitten lappeenrantalaisessa 
kylpylässä, kun Tuomo täytti pyöreitä. 
Lappeenrannan jälkeen yritin ehdotella, 
että koukattaisiin vielä Kotkaan, kun 
siellä olisi Elviksen komeiden vuosien 
valokuvanäyttely, mutta missasin esittää 
vaatimuksen ennen Kotkan risteystä ja 
niin hurautimme siitä ohi. Suzukissa on 
tietysti kääntyvät etupyörät ja olisin voi-
nut esittää pyörähtämistä takaisin, mutta 
olkoon. Kotisänky alkoi tuntua houkutte-

levalta, ja tiesin että Tuomo haluaa saada 
palotarkastustiedotteet ei-sähköposti-
laisille mahdollisimman pian postiin, 
aikataulu kun oli sen verran tiukka.

Illansuussa saavuimme kotiin. Minä 
purkailin matkatavaroita paikoilleen ja 
Tuomo hävisi työhuoneeseensa päätteen 
ääreen, mm. laatimaan listoja siitä, mitä 
kukin oli jo ehtinyt vastata paikallaolosta, 
ovenavaajasta tai avaimen tuomisesta. 
Moitteitakin tuli tiiviistä aikataulusta ja 
siitä, että tarkastus tapahtui työaikana. 
Niinpä, palotarkastajan työaikana! 

Kun sain päällimmäiset hommani teh-
tyä, kello on jo yhdeksän ja päätin mennä 
auttamaan Tuomoa tiedotteiden kanssa. 
Tuomo teki postitustarrat ei-sähköpos-
tilaisille ja niille, joiden sähköposti oli 
palautunut virheilmoituksen kanssa. Tu-
lostimme �0 tiedotetta ja minä askartelin 
kuoriin lähettäjä- ja vastaanottajatarroja. 
Kun homma oli selvä, oli kellokin jo yli 
yhdentoista. Keskiviikkoaamuna saimme 
tiedotteet postiin ja torstaina niiden pitäisi 
olla perillä. Näin kaikkien pitäisi saada 
asiasta tieto jo tarkastusta edeltävällä 
viikolla.  

Vessamurheita
Keskiviikkoaamuna pakkasimme taas 
auton. Minä jäin kotiin tekemään ra-
hastonhoitajana majalaisten kirjanpitoa 
kesäkuukausilta ja erilaisia puheenjohta-
ja-Tuomon pyytämiä laskelmia. Samalla 
pyöri reissun jäljiltä astian- ja pyykin-
pesukoneet. Tuomo ajoi mökille, olihan 
hänellä vessatreffit klo 1�.

Treffeillä oli paikalla myös firman 
työsuojeluvaltuutettu, joka kertoi että 
ylitäydellä kakka-astialla oli liikaa painoa 

Olavinlinna
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eikä sellaisia saa syntyä. Tuomo sulki 
makkipakkipussin suun nippusiteellä 
ja miehet nostivat yhdessä ylipainavan 
laatikon pois lavetilta ja autoon. Kes-
kiviikkosaunojen puheenaihe oli tällä 
kertaa vessojen käyttö. Meillä on neljä 
puuseetä käytettävissä ja niitä tulee 
myös käyttää tasaisesti. Täysi puusee on 
tähänkin asti merkitty Täynnä-kyltillä 
ja puruämpäri on nostettu istuinkannen 
päälle. Näistä huolimatta puruastia oli 
nostettu pois kannen päältä ja vessassa 
asioitu edelleen!

Palotarkastusta
Perjantaina meidän mökissä oli herä-
tyskelloherätys, koska palotarkastaja 
oli ilmoittanut tulevansa klo 9 ja olihan 
sitä ennen ehdittävä tehdä aamutoimet. 
Palotarkastaja tarkasti majamme ja noloa 
kyllä, palovaroittimen patteri oli vielä 
reissun jäljiltä pois paikoiltaan. Meillä 
on kahden kilon kaasupullo sisällä aa-
mupuuron ja kahvin keittämistä varten. 
Siitä palotarkastaja huomautti, että jos 
tuntuu kaasun hajua, kaasu on ilmaa 
painavampana laskeutunut lattianrajaan 
ja mökki on tuuletettava hyvin ennen kuin 
raapaisee tulitikkua. Häkävaroitin meillä 
oli ja sen patteri oli paikoillaan. 

Palotarkastaja tarkasti myös Ke-
säkotiyhdistyksen talon ja saunan. 
Niissä tarkastuksissa oli paikalla tie-
tenkin kesäkotiyhdistyksen edustaja. 
Vielä palotarkastaja tarkasti vuokra-
alueemme ja huomautti, että alueelle 
on saatava kartta, josta ilmenee majojen 
numerot. Majoissa itsessään on kai-
kissa numerot, mutta hälytysajoneuvot 
tarvitsevat nopeasti perille löytääkseen 
majanumeroita näyttäviä opaskylttejä. 
Sotainvalidien alueillahan tällaisia kylt-
tejä onkin. 

Palomies-sairaankuljettaja Saku Kaipainen.

Viikonloppuna Tuomo päivitti edel-
leen listaa majalaisten ilmoituksista, 
miten kukin järjestää pääsyn majaansa 
ja oliko toivomuksena tarkastus majaan 
tiistaina vai keskiviikkona vai sopivatko 
kenties molemmat päivät. Sunnuntaina 
Tuomo soitti parikymmentä puhelua niil-
le, joista ei mitään ollut kuulunut. Moni 
näistä olikin lomareissuilla eikä ollut lu-
kenut sähköpostia tai nähnyt vielä kotiin 
tullutta kirjettä. Vain yksi majanomistaja 
jäi tavoittamatta kokonaan. Hänelle oli 
lähetetty sähköpostiviesti ja myös kirje, 
koska sähköpostiin ei tullut lukukuit-
tausta. Tuomo tarkasti majanomistajan 
puhelinnumerotkin ja soitti kaikkiin 
löytyneisiin numeroihin, mutta ilman 
tulosta. Enempää ei ollut tehtävissä. Yksi 
majanomistaja ilmoitti sähköpostilla 
olevansa poissa Helsingistä tarkastusai-
koina, ja pyysi puheenjohtajaa ottamaan 
yhteyttä sukulaisiinsa oven avaamisesta. 
Tuomo vastasi ystävällisesti, että vastuu 
on majanomistajalla, joka on nyt tietoinen 
tarkastuksesta. Majanomistajan tulee itse 
järjestää pääsy parhaaksi katsomallaan 
tavalla. Mitään ilmoitusta asian järjesty-
misestä ei sen jälkeen tullut.  

Avaimia tuotiin meidän majalle ta-
saiseen tahtiin. Merkitsimme jokaiseen 
maalarinteipillä mökinnumeron. Moni 
kyseli, moneltako tarkastaja olisi heidän 
kohdallaan, mutta siihen kysymykseen 
oli mahdoton vastata etukäteen. Alueelta 
kuului myös palovaroittimen piippauksia 
vähän joka puolelta ja yksi jos toinenkin 
majalainen oli vähin äänin hommannut 
palovaroittimen, jokunen pyysi asennus-
apuakin. Kyse on itse kunkin omasta tur-
vallisuudesta, joten tämä tarkastus antoi 
hyvän ”paloherätyksen” monelle. 

Tiistaiaamuna synkät pilvet kerään-
tyivät taivaalle ja kymmenen aikaan 

ukkonen jyrisi kumeasti meren yllä. Vettä 
satoi ja sadetta kertyi aamupäivän aikana 
5 mm. Palotarkastaja oli ilmoittanut tule-
vansa klo 11 tai sen jälkeen, koska hänellä 
oli aamusta toinen meno, jonka tarkkaa 
päättymisaikaa hän ei osannut varmaksi 
sanoa. Hän saapui noin 11.15 ja kertoi 
Tuomolle, että joku alueemme majalai-
nen olikin hänelle aamulla soittanut ja 
toivonut sen majan olevan ensimmäinen 
kohde. Tuomo arveli, että se mahtoi olla 
tämän yhden majanomistajan sukulai-
nen, koska kaikkien muiden majojen 
osalta tarkastusaikaraamit oli sovittu 
Tuomon kanssa. Tuomo oli kuitenkin 
ehtinyt sopia, että siirtyneet kolme majaa 
tarkastetaan ensimmäisinä, sielläkin oli 
henkilö odottelemassa. Sinne tarkastaja 
Tuomon kanssa sitten suuntasikin. Näi-
den kolmen majan tarkastamisen jälkeen 
palotarkastaja kävi katsomassa soittajan 
majan, mutta siellä ei ollut ketään paikal-
la. Tarkastukset jatkuivat klo 14 saakka ja 
palotarkastaja palasi jatkamaan keskiviik-
kona klo 10. Nyt paistoi aurinko yöllisen 
ukonilman jälkeen. Yöllä tuli vettä 1� mm 
ja salamoita ja jyrinää oli ihan riittämiin 
kesken makeiden yöunien. 

Tarkastuksessa palotarkastaja katsoi, 
oliko mökissä lakisääteinen palovaroitin 
ja testasi sen toimivuuden. Varoitin on 
oltava, vaikka mökissä ei olisi tulisijaa! 

Avaimia kertyi melkoisesti.

Häkävaroitinta suositeltiin hankittavaksi. 
Tarkastaja katsoi myös kaasupullojen si-
joituspaikat ja tuuletuksen sekä kaasupul-
lojen letkut. Ne tulee uusia viimeistään, 
kun taivutettaessa letkussa näkyy pieniä 
halkeamia. 
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Kukin mökinomistaja sai palotarkasta-
jalta pelastustoimen tarkastuspöytäkirjan. 
Jos majanomistaja ei ollut paikalla, Tuo-
mon allekirjoittama pöytäkirja jätettiin 
mökin pöydälle. Yhdistys saa yhden 
kappaleen kustakin pöytäkirjasta. 

Elokuun puolen välin jälkeen se ka-
doksissa ollut majanomistajakin ottaa 
yhteyttä ja toimitti avaimen Tuomolle. 
Hän oli ollut ulkomailla, mutta reagoinut 
heti kun saapui Suomeen ja näin hänen 
majansa ehti hyvin varapäivän tarkastus-
kierrokseen mukaan.

Varapäivänä �9.8.�007 tarkastettiin 
siten vielä kolme majaa. Vain yksi maja 
jäi tarkastamatta. Siitäkin majanomistaja 

Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen nuohouksesta ja 
säätänyt pelastuslain (468/2003) 22 §:n 2 momentin nojalla 
muun muassa, että

- asetus koskee määrävälein nuohottavia tulisijoja ja hormeja (ei kaasukäyttöi-
seen tulisijaa eikä sen hormia)

- omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja 
sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin 
omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan 
asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein

- kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen käyt-
töönottoa

- nuohoustyö sisältää: valmistelutoimet; tulisijan, savuhormin, sen lisälaitteiden 
sekä liitinhormin ja yhdyshormin nuohouksen; tulisijan ja savuhormin kunnon 
tarkastuksen; tukkeutuneen savuhormin avaamisen; savupeltien puhdistamisen ja 
niiden toiminnan tarkistuksen; nuohouksesta kertyneen tuhkan ja muun jätteen 
poistamisen sekä sen paloturvallisen sijoituksen. Tulisijan, sen hormien ja ilman-
vaihdon on työn suorituksen jälkeen oltava samassa käyttövalmiudessa kuin ennen 
nuohousta. Muista töistä voidaan sopia erikseen

- nuohoustyöstä on annettava todistus, josta ilmenee nuohouskohde; nuohouksen 
suorittaja; nuohouksen ajankohta; tehdyt toimenpiteet;  havaitut viat ja puutteet 
sekä suoritetut lisätyöt.

oli sittemmin viestittänyt, että he ottavat 
itse suoraan yhteyttä palotarkastajaan. 
Asia jäi palotarkastajan ja majanomista-
jan väliseksi. 

Tilastoa
Yhteenveto alueemme tarkastuksesta, 
kun rakennus �04 ja 6� majaa on tar-
kastettu:
-  ei huomautettavaa 11 kpl (17,5 %) 
-  tulisija nuohottava ja tarkastettava 
 � vuoden välein 47 kpl 
-  tulisijan aluspelti laitettava kuntoon ja 

seinän lämmön johtuminen estettävä 
(mineriittilevy) 1 kpl

-  palovaroitin puuttuu  19 kpl 

-  palovaroitin laitettava kattoon  � kpl
-  palovaroitin sijoitettava korkeimpaan 

kohtaan (savu menee ylös ensimmäi-
senä)   1 kpl

-  palovaroittimen toimintakunto testat-
tava 1 kpl

-  häkävaroitussuositus  �� kpl 
-  kaasuletku uusittava � kpl 
-  kaasuletku tarkastettava vuosittain 
 � kpl
-  akkujen ja kaasupullojen säilytys eri 

paikkoihin 1 kpl
-  kaasupulloille ulos säilytyspaikka 
 1 kpl

Korjausmääräysten määräajat olivat 
palovaroittimien osalta yksi kuukausi 
tarkastuspäivästä ja nuohoukselle kolme 
kuukautta tarkastuspäivästä. 

Nuohouksesta
Uutena asiana monelle majalaiselle 
tuli nuohousmääräys. Muutama majan-
omistaja on nuohonnut tulisijansa itse 
jopa vuosittain, mutta nyt kuulimme, 
ettei se ole riittävää. Kesäkäytössä 
oleva majan tulisija on nuohoutettava 
ammattinuohoojalla kolmen vuoden 
välein. Tätä ei ole alueella tehty 60 vuo-
teen, joten ehkä nyt on aika hoitaa asia 
määräysten mukaisella tavalla kuntoon.  
Moni on sanonut, ettei tulisijaa ole käy-
tetty vuosiin tai sitä poltetaan kerran ke-
sässä. Nuohousasetuksessa ei kuitenkaan 
määritellä nuohoustarvetta tulisijan käyt-
töasteen tai käyttömäärän perusteella, ja 
kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija 
pitäisi nuohota ennen kuin sitä edes ottaa 
käyttöön. Oppia ikä kaikki. 

 Yhdistyksen hallitus teki elokuun 
lopulla päätöksen, että yhdistys tilaa 
keskitetysti kahdelle päivälle nuohoojan 

Pistekaari 4, 03100 Nummela, www.pilvenhattara.fi

Helsingin
Akvaariokeskus Ky
Itämerenkatu 26, 00180 Helsinki

Puh. 09-586 5861

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

Vantaan Taksiautoilijat Ry
Peltolantie 2, 01300 Vantaa • Puh. 09-838 6630
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paikalle. Mikäli majanomistaja tai hänen 
edustajansa on itse paikalla nuohous-
päivänä, yhdistys maksaa sen mökin 
nuohouskustannuksen (�1,84 euroa per 
mökki sisältäen arvonlisäveron). Ma-
janomistajan tai edustajansa paikallaolo 
(oven avaamisen lisäksi) on tarpeen, 
koska tulisijan ehkä joutuu irrottamaan 
paikaltaan nuohouksessa, ainakin niissä 
majoissa, joissa piipun läpivienti menee 
seinästä. Nuohous on suoritettava vielä 
tämän vuoden loka-marraskuussa, jotta 
se saadaan hoidettua palotarkastajan 
määräajassa. 

Tuomo otti syyskuun alussa yhteyttä 
nuohoojamestariin ja palotarkastajaan. 
Neuvottelujen tuloksena saimme nuo-
houkseen määräajan pidennyksen siten, 
että nuohous on suoritettava keväällä 
�008. Tuomo olisi sopinut jo nyt tarkasti 
nuohouspäivätkin, mutta ensi vuoden 
päiviä voi varata vasta tammi-helmikuus-
sa. Hallitus tiedottaa nuohouspäivistä 
keväällä �008.

Tällainenko oli kesälomani, lyhyen 
lomamatkan kautta palotarkastukseen 
ja nuohousasioiden selvittelyyn? Ei 
vaitiskaan, kyllä lomaani mahtui paljon 
rauhallisia aamuja, aurinkoisia päiviä, 
sadepäivinä hyvien kirjojen lukemista, 
monia käyntejä kirpputorilla ja lohen 
savustusta ystävien seurassa. 

Ulla Honkanen

YLEISEN PALOTARKASTUKSEN LAKIPYKÄLIÄ

Yleinen palotarkastus 
perustuu pelastuslakiin (468/�00�) �5§ ja valtioneuvoston asetukseen pelastus-
toimesta (787/�00�) 15§

Piha-alueet
pelastuslaki �1§ ja �� § sekä sisäasiainministeriön asetus pelastustien merkitse-
misestä �00�
- osoitenumerointi tulee asentaa kadulta näkyvään paikkaan.
- pimeän aikaan osoitenumerot ja –kirjaimet valaistava.
- pelastustiet pidettävä ajokelpoisina ja esteettöminä. 

Jätekatos ja –astiat
Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 1.�.1, 9, pelastuslaki �1§ ja Helsingin 
kaupungin rakennusjärjestys �000 19 §, SPEK: Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen 
torjunta:
- jätekatosten ja –astioiden tulisi sijaita vähintään kahdeksan metrin päässä lä-
himmästä asuinrakennuksesta. 
- lukitus suositeltavaa ja avoimissa aukoissa esim. minkkiverkon käytöllä avoimiin 
aukkoihin estetään asiattomien pääsy.

Tekniset tilat
pelastuslaki �1§ ja ��§

Tulisijojen käyttö ja kunto sekä nuohous
pelastuslaki �9 § ja sisäasiainministeriön määräys nuohouksesta A:58, Suomen 
rakentamismääräyskokoelma E�, E8

Määräaika
Pelastuslaki �8§
- välittömän tulipalon vaaraa aiheuttavat asiat tulee korjautetaan heti paikan päällä, 
muutoin palotarkastajan harkinnan mukaan määräajassa, jossa korjaus kohtuudella 
pystytään  toteuttamaan. 

SÄILIÖHUOLLON  AMMATTILAISET

OTALAMPI
puh. 010 286 6080 paikallispuhelun hinnalla gsm 040 512 7825

toimisto@oljykolmio.fi,  www.oljykolmio.fi
Lauttasaari

• Öljynvaihto NESTE, MOBIL, AGIP
• Huollot • Katsastushuollot

• Pakoputket • Jarrut • Rengastyöt
• Korjaukset • Autovuokraukset

PYSYVÄSTI EDULLINEN
BENSA JA DIESEL

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

Helsingin
Seurakuntayhtymä
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Juhannuskilpailujen tulokset 22.6.2007
Tikanheitto
Miehet         Naiset Lapset
1. Arto Karalahti, �6 p.    1. Tuula Kaskentaus, �� p.    1. Vilma Paakkala, �1 p. 
�. Tapani Tähkävuori, �� p. �. Merja Viitala, �0 p.    �. Lisa Santoro, �� p. 
�. Tapio Ohralahti, �1 p.    �. Anu Kenttämies, 19 p.   �. Hanno Brander, �� p. 

Pallonheitto
Aikuiset                      Lapset     
1. Ville Tähkävuori,  6 p.    1. Kene Karalahti, 6 p. 
�. Kari Brander, 6 p.   �. Vilma Paakkala, 5 p. 
�. Raimo Paakkala, 4 p.   �. Hanno Brander, 5 p

Pikku-uutisia 2007 
LÄNSIULAPANNIEMI

Juhannus
Juhannusjuhlat järjestettiin yhdessä 
kesäkotiyhdistyksen ja Helsingin 
poliisilaitoksen kanssa perinteiseen 
malliin. Pallossa ja tikassa kisat-
tiin taas ankarasti. Tänä vuonna 
tuuliolosuhteet olivat suosiolliset 
ja voimme sytyttää kokon klo ��. 
Kokko oli nimetty ”tuohikokoksi”, 
koska siinä oli paljon kesäkodin 
saunapuista jäänyttä tuohta. Kok-
ko savusikin aluksi tuohimaisesti, 
mutta tasaantui sitten kauniiksi 
juhannustuleksi.

Kauniisti paloi tuohikokkomme. 

Hyvästejä jättibalsamille
Länsiulapanniemellekin on levinnyt ns. 
karkulaiskasvina Himalajalta vuoris-
torinteistä peräisin oleva jättibalsami. 
Karkulaiskasvit eivät kuulu alueen al-
kuperäiseen luontoon ja levitessään ne 
tukahduttavat alkuperäiskasvit. Kasvi 
on näyttävä ja siinä on kauniit puna-
valkoiset kukat. Kukkivaa jättibalsamia 
ravisteltaessa se sinkauttelee poksah-
dellen siemeniään usean metrin päähän. 
Lauttasaaressa on pidetty tänä kesänä 
jättibalsamin kitkentätalkoot juhannus-
viikolla ja elokuun 8. päivänä. Kitkemis-
talkoot ovat osa Helsingin luonnonsuoje-
luyhdistyksen kitkentäkokeilua.

Maja-alueellammekin on jättibal-
samia kitketty pois. Kasvi olisi hyvä 
kitkeä ennen kukkimista, ongelmana 
on silloin vain kasvin tunnistaminen. 
Parhaiten kasvi irtoaa varresta tasaisesti 
vetämällä, jolloin saa myös juuripaakun 
mukaan. Kitketyt kasvit kannattaa jättää 
kuivahtamaan kuivalle maalle tai kalliolle 
uudelleenjuurtumisen estämiseksi.  

Lähteet
Poliisimajalaiset-lehti 1/�00�, Län-
siulapanniemen luonnonvarainen 
kasvillisuus, Helsingin yliopiston 
luonnontieteellisen keskusmuseon 
amanuenssi Arto Kurton haastat-
telu
Lauttasaari-lehti nro �7, �.8.�007

Jättibalsamia ja runsaasti.

Saunarannan suihku 
aurinkokellona
Kesällä on ollut keskustelua siitä, osuu-
ko saunarannan suihkutelineen varjo 
etelä-pohjoinen –akselille klo 1� (huom. 
kesäaika). Kuten tunnettua, aurinko pais-
taa silloin etelästä. Suihkukuva on otettu 
�0.7.�007 klo 1�.40, joka osoittaa että 
�0 minuutin kuluttua varjo osuu lähes 
tarkalleen putken päälle.

Tarkkana tikanheitossa….

… ja pallonheitossa.

Taitaa palaa, sanoi poliisi.
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Tuplajuhla, sanoi Leo 10 v (takana 
kymmenen kesän ilot mummin mökillä), 
kun lipun nosti Raijan majalla 10-vuo-
tisjuhlamme kunniaksi 13.7.2007.

Lintubongauksia

Puut - läheltä piti

Vikkeläliikkeinen hernekerttu viihtyy 
majojemme pihoilla…

… ja punajalkavilko saunarannassa.

Heinäkuussa Itälahteen johtavan ulkoi-
lutien reunassa alkoi kuulua uhkaavaa 
ritinää ja koivu pudotti suuren oksan 
ulkoilutien päälle. 

Maja-alue alkaa tuntua ahtaalle, kun 
isoja puunrunkoja pitää kaataa majojen 
ja autojen lomaan. Kaupungin puumie-
hiltä onneksi homma luonnistuu. 

Sotainvalideille uusi laituri
Kesäkuun alussa armeijan pioneerit 
auttoivat sotainvalideja vanhan laiturin 
räjäyttämisessä. Rannasta kuului aika 
pauke ja kivet ropisivat. Elokuun lop-
pupuolella laituriin valettiin uusi betoni. 
Ensimmäinen käyttäjä tuli laiturille heti. 
Valajat joutuivat hätistelemään linnun 
ensin pois valusta ja sitten vielä veteen, 
jossa sementti peseytyi pois lokinpojan 
jaloista. Betoni kuivuu vajaassa vuoro-
kaudessa kävelykuntoon, mutta kestää 
�8 vrk kuivuakseen kokonaan. 

Kiviä kalliolle räjäytyksestä.

Laituri raudoitettiin ennen valua.Lokinpoikasen jalat ”tervassa”.

Laituri sai lopullisen muotonsa 7.9.2007.
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Käärmeitä alueellamme
Saunalauantaina 16.6.�007 havaittiin musta rantakäärme (natrix natrix) poliisien 
rantasaunan portaiden alla paistattelemassa auringonpaisteessa. Portaissa liikuttaessa 
käärme siirtyi vähäksi aikaa suojaan saunan alle, mutta palasi tuotapikaa takaisin 
auringon lämpöön. Käärme oli noin metrin pituinen. 

Veikko Neuvonen on kommentoinut kuvan käärmettä (heinäkuu �007):
"Nämä mustat käärmeet ovat vaikeita määritettäviä. Rantakäärmeen minä tästä tekisin 
kuvan perusteella. Pään kilpisuomut ovat suuria ja mittaakin on kuin rantakäärmeellä, 
elinpaikkakin on sille sopiva. Valitettavasti silmäterää ei saa tarkennettua, se olisi 
yksi varmoista tuntomerkeistä. En kuitenkaan kehottaisi ketään leikittelemään tämän 
kanssa, kun määritykseen jää epävarmuutta."

Rantakäärme on kookkain Suomen käärmelajeista. Se kasvaa normaalisti 75-90 
cm:n mittaiseksi, mutta suurin tavattu yksilö on ollut peräti 1�4 cm pituinen. Näin 
ollen se eroaa selvästi kokonsa puolesta kyystä, joka jää vain 50-65 cm:n mittaiseksi. 
Naaraat kasvavat koiraita suuremmiksi. Rantakäärmeen ruumis on tukevahko. Sen 
pohjaväri on oliivinharmaa, ruskeanharmaa, harmaanvihreä tai aivan musta. Selässä 
on tummia täpliä yleensä kahtena jonona, 
toisinaan myös vaaleampia pilkkuja tai kyl-
jissä pystyraitoja. Mustareunaiset keltaiset 
täplät niskan kummallakin sivulla ovat 
rantakäärmeen paras tuntomerkki, mutta 
ne puuttuvat kokonaan mustilta yksilöiltä. 
Vatsapuoli on etuosasta kellertävä tai vaa-
lea, keskeltä kellanharmaa pilkullinen ja 
häntäpäästä tumma. Rantakäärmeellä on 
päässä suuremmat suomut kuin kyyllä, ja 
sen silmäterä on pyöreä. Rantakäärmeen 
pää on munanmuotoinen. 

Rantakäärme on yleinen Suomessa 
maan lounaisosissa, etelärannikolla ja jär-
vialueilla 6�. leveyspiirille asti. Pohjoisem-
pana sitä tavataan satunnaisesti suurten järvien ja jokien rannoilta. Pohjoisimmillaan 
rantakäärme on esiintynyt Paltamossa. 

Ennen vanhaan rantakäärmeet elelivät usein maatalojen pihapiireissä ja karjan 
lypsytarhoissa. Niiden uskottiin olevan hyödyksi karjan menestymiselle. Niitä jopa 
suojeltiin ja ruokittiin tämän vuoksi. Käärmeet munivat avoimiin lantakasoihin, jotka 
olivatkin hyviä haudontapaikkoja. Tästä juontaa juurensa rantakäärmeen kansanomai-
nen nimi tarhakäärme.

Tämä käärmeenpoikanen oli jäänyt 
auton alle lentopallokentän luona.

Käärme naisten saunan portaiden alla. Lähde: 
Marika Rökman: SUOMEN LUON-
NONVARAISET MATELIJAT 
julkaistu Herpetomaniassa vol. 5. 
no. �-4/1996 s.5-1�. Käytettäessä 
artikkelia lähteenä pyydetään viittaa-
maan alkuperäiseen Herpetomanian 
artikkeliin.

Majat uusiutuvat
Rakentamistapaohjeen voimaantulon jälkeen on uusia majoja rakennettu alueellamme. 
Tässä nousee jo viides uuden ohjeen mukainen maja, rakentajana Viljo Hokkanen.

Sisustuskisällit Oy
Lahdenkyläntie 6, 03250 Ojakkala
Puh. 09-227 1503, 0400-470 571

Fax 09-227 1974

Lounasravintola Länsituuli
Tammelantie 1, 03600 Karkkila

Puh. 09-225 8069

A-KLINIKKASÄÄTIÖ

Kanahl-Sähkö Oy
Koivukyläntie 65 A, 01360 Vantaa

Puh. 0400-887 368
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Purjealus merihädässä
Juhannusta edeltävällä viikolla torstai-
na 14.6. purjealus oli illalla joutunut 
merihätään saunarantamme edustalla 
Lauttasaaren ja Käärmeluotojen välissä. 
Purjealuksen konehuoneessa oli hyd-
rauliletku katkennut, jolloin letkusta oli 
ruiskunnut öljyä. Se höyrystyi ja aiheutti 
tulipalon vaaran. Merivartiosto, poliisi ja 
Helsingin pelastuslaitoksen veneet riensi-
vät avuksi. Alus hinattiin kotisatamaansa 
Herttoniemeen. 

Lähde ja kuva: 
Helsingin Sanomat 15.6.�007

Majamurtoja ja ilkivaltaa 
Yhden majan oven lukitussalpa oli 
väännetty irti, minkä majanomistaja 
havaitsi �6.4.�007. Sisempää ovea ei 
ollut murrettu.  Toukokuussa, ilmeisesti 
lauantaina 5.5.�007 oli rikottu toisen 
majan kuistin ikkuna. Sisälle ei ollut 
menty, joten mitään ei ollut anastettu.  
Näistä tapahtumista ei tehty rikosilmoi-
tusta. 

Sunnuntaina �0.5.�007 klo �1.�0 
aikoihin erään majan takana mies oli 
laittamassa tavaroita reppuunsa ja maas-
sa oli mm. matkaradio. Mies jäi kiinni 
tapahtumapaikalta ja hänet luovutettiin 
poliisipartiolle. Mies antoi poliisia odo-
tellessaan vielä neljän pariston paketin, 
jonka myönsi ottaneensa majasta radion 
anastuksen yhteydessä. Majaan oli pääs-

Pesutuvan ikkunakorjaus
Pesutuvan alkuperäinen 50-lukulainen ikkunanpo-
ka oli lahonnut niin, että lasiruutukin oli liikkunut 
paikoiltaan ja mennyt rikki. Markku Sampo haki 
kierrätyskeskusta alapokapuun ja korjasi ikkunan 
käden käänteessä.

Omistaja sulkemassa ikkunaa murron 
jälkeen. 

Rikottu kuistin ikkuna.

ty ilmeisesti peräkopin ikkunan kautta. 
Asiasta tehtiin rikosilmoitus.

Kesäkuun alkupuolella oli yritetty 
kahteen majaan vääntämällä ikkunaa 
väkisin auki, ilmeisesti ruuvimeisselillä. 
Sisälle ei oltu päästy. Majanomistaja teki 
rikosilmoituksen varkauden yrityksestä.

www.poriakk.fi

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

pasila.helsinki@sokoshotels.fi

KESKELLÄ KAUPUNKIA.  KESKELLÄ ELÄMÄÄ.

Volvo Finland Oy
Kuormakatu 17, 20380 Turku

Puh. 0106 555 200

Volvo Truck Center
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Ilmatieteen laitoksen mukaan elokuun 
ylin lämpötila, �0,7 astetta, mitattiin Pa-
rikkalassa 14.8. Lukema oli myös tämän 
kesän lämpöennätys. Elokuun korkein 
lukema päätyy kesän lämpimimmäksi 
keskimäärin joka viides kesä. Tilastoista 
huolimatta grillijuhlat pidetään joka 
vuosi elokuussa ja kun sää sallii sauna-
rannassa.

Aiemmin meilläkin grillattiin hiillok-
sella mökin pihalla olevassa tiiligrillissä. 
Kaloja on halstrattu sillä tavoin ikiajoista 
asti. Mielestäni seitsemänkymmentä 
luvulla alkoi yleistyä pallogrilli ja hii-
let. Sillä pystyi äijämäisesti sytytettynä 
luomaan mahtavia spektaakkeleita, joita 
taiteiden yössä esitetään näytöksissä, ja 
sytytysaineelle maistuvia makkara-ateri-
oita. Oikein hyvä keksintö. Sana ”retro” 
voidaan nyt liittää pallogrilliinkin. Jär-
jestetäänhän vuosittain pallogrillauksen 
Suomen mestaruuskilpailutkin ja siten 
pallogrilli on noussut uuteen suosioon. 
Onhan sellaiset taas kesäkodin saunal-
lakin.

Kaasugrillit ovat yleistyneet viime 
vuosina nopeasti. Kaasua suositaan ra-
vintoloissakin, koska lämmön säätäminen 
on nopeaa ja tarkkaa. Kaupan on kätevistä 
kannettavista grilleistä valtavan suuriin 
jopa kuudella polttimella varustettuihin 
”ruuanlaittoasemiin”.

Grillijuhlaa edellisenä päivänä oli 
tuullut kovasti ja sunnuntaiaamuna poh-
dimme, että tuulen voimistuessa grillaam-

Poliisimajalaisten grillijuhlat 
sunnuntaina 26.8. klo 13 saunarannassa

Thien ja Laura.

Herkuttelijoita, takana ”Karin grilli”.

Arja ja Marko Korpi-Kyyny.

kuuluu merenrantaan. Tänä vuonna 
tarjolla oli kahta erilaista salaattia li-
sukkeineen ja perinteinen porsaan kass-
lerpihvi. Kehutuista antimista nautti 4� 
poliisimajalaista.

Noin kolmen aikaan aloimme korjata 
tarjottavat pois ja selvästi havaittava uk-
kosrintama alkoikin paukutella pian sen 
jälkeen. Mielestämme kekkerit olivat on-
nistuneet. Ruokaa riitti kaikille eikä täh-
teeksikään jäänyt. Antero Vellava huolehti 
jälleen saunat lämpimäksi. Kiitos kaikille 
grillijuhliin tulleille ja auttajille.

Kari ja Kaisu sekä Kari ja Taru

me saunan suojassa. Säätä 
oli siis tilattu ja sitä saatiin. 
Jännä juttu että tässä tu-
lee sitä muisteltua paljon, 
mutta kyllä säätila kovasti 
ratkaisee sen miten grilli-
herkut ja oivat salaatit ma-
jalaisille järjestetään. Siitä 
huolimatta, että kesäkoti 
oli varattu käyttöömme, 
katoimme pöydät saunalle 
normaaliin tapaan.

Ketään ei tuntunut vai-
vaavan pieni tuuli, joka 
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”Tämähän etenee vauhdikkaasti”, mietin 
raahatessani naapurin putkiremontista 
pelastettua tiskipöytää vuosimallia 19�7 
kesämajan reunustalle. Suuri ajatus oli 
lyödä useampi kärpänen samalla iskul-
la ja sijoittaa uuteen varastoon myös 
tiskipöytä. Ja kun kerran tiskataan, niin 
tarvitaan juoksevaa lämmintä vettä. 
Olin ajatellut hankkia samalla vaivalla 
varastoon näppärän kaasukäyttöisen 
lämminvesivaraajan. Siinä olisikin sitten 
mukava pestä lämpöisellä vedellä vauvan 
pyllyä, ajattelin. Kuopus olikin juuri so-
pivasti vaippaiässä, kesällä �00� ikää oli 
8 kuukautta. 

Onhan näissä rakennusprojekteissa 
aina riskejäkin. Jo läpikäydyt oman ke-
sämajan kattoremontti ja pienimuotoinen 
ullakkolaajennus olivat osoittaneet, että 
talo se on pienikin talo. Kesämajassakin 
on perusta ja runko ja seinät ja katto ja 
ikkunat ja kaikki rapistuu ihan samalla 
tavalla ja samaan tahtiin kuin isompikin 
omakotitalo. ”Avioeroprosentti omako-
titalorakentajien keskuudessa on 75”, 
varoitti arkkitehtiystäväni. Pidin tätä 
lausuntoa liioitteluna…

Perusta syntyy pakkotyönä
Varsinainen rakennustyö alkoi kesällä 
�004. Samalla suunnitelmatkin olivat 
jo täsmentyneet. Koska kesämajan ja 
varaston yhteenlaskettu pinta-ala saa olla 
yhteensä enintään 16 neliötä, tarkoitti se 
sitä, että oman vanhan majani varaston 
maksimikoko olisi 1,� neliötä. Tämä riitti 
nippa nappa vanhalle tiskipöydälleni. 

Rakennusprojektit ovat hauskimpia 
samanhenkisten ystävien seurassa. Ja 
asialle on tietenkin eduksi, jos ystävillä 
pysyy vasara ja saha oikein päin kädes-
sä. Onnekseni sain puhuttua työmaalle 
parhaan mahdollisen rakennusmiehen, 
armeijakaveri Teron pikkuveljen Karin. 
Ja sitten aloitettiin.

Varaston peruskivet saatiin majalaisen 

Varasto kesämajaan ”vauhdikkaasti”

”Rakennusoikeuden arvo Lauttasaaressa on tuhat euroa neliö”, sanoi arkkitehti-

ystäväni ja katsoi minua merkitsevästi. Elettiin vuotta 2003 ja Länsiulapanniemen 

kesämamaja-alueen rakennustapamääräykset olivat juuri astuneet voimaan.  

Uusissa ohjeissa oli yksi erityisen kutkuttava kohta: ”Majan seinustalle, mieluiten 

majan päätyyn, saa sijoittaa enintään 2 m2:n varaston tai tarvikelaatikon.” Uusi 

varasto piskuiseen kesämajaan! Sehän ratkaisisi näppärästi kaikki tilaongelmat. 

Ja tuollaisen pikku varaston suunnittelee ja rakentaa yhdessä hujauksessa! 

Kuinka väärässä olinkaan…

suostumuksella viereisestä, juuri puretus-
ta kesämajasta. Ne olivatkin vakuuttavat: 
graniittiset suoriksi hakatut massiiviset 
lohkareet. Epäilen niiden tekijöiksi 
Krimin sodan aikaisia kiinalaisia pakko-
työvankeja. 

Varaston perustassa käytin painekyl-
lästettyä lankkua jonka päälle rakennettiin 
kaksituumaisesta palkista varaston sivu- 
ja kattotuet. Varaston pohjaksi asensin 
järeän vesivanerilevyn. Niin, jokaisella 
meillä on heikkoutemme ja minun heik-
kouteni on vesivaneri! Se on mielestäni 
kerrassaan mahtava rakennusmateriaali: 
kestävä, laadukas ja hyvin työstettävissä. 
Vanerin voi myös sahauttaa valmiiksi 
oikean kokoiseksi. Minusta onkin tullut 
Herttoniemen Starkin puutavaraosaston 
kanta-asiakas.

Paljeovet viimeistelevät 
kokonaisuuden
Varaston sivuseinät rakennettiin laudasta 

ja katto pinnoitettiin kattohuovalla samal-
la tavalla kuin kesämajan katto. Eniten 
fundeerausta oli jo suunnitteluvaiheessa 
aiheuttanut varaston ovi: miten tehdä 
ovisysteemi, joka avautuu niin, että sisälle 
sijoitettua tiskipöytää voi käyttää. Ovien 
pitäisi avattuina myös mennä pieneen 
tilaan. 

Erilaisten liukuovi ja nosto-ovi konst-
ruktioiden jälkeen päädyin itse suunnitte-

lemaani, mielestäni  lähes nerokkaaseen 
kaksoispaljeoviratkaisuun: kaksi ovea, 
jotka kummatkin on saranoitu myös 
keskeltä niin, että ne taittuvat noin 50 
cm osissa siististi varaston sivuille. Mut-
ta miten päin saranat pitää asentaa? Ja 
millaiset saranat? Ja mistä materiaalista 
ovet pitäisi tehdä??

Materiaalivalinnassa päädyin jälleen 
suosikkiini vesivaneriin. Nyt ohuehkoon 
sellaiseen, jotta ovista ei tulisi kohtuutto-
man raskaat. Ja jotta ovet sopisivat majan 
ulkonäköön, asensin niihin samanlaisen 
pystyrimoituksen kuin itse majassakin 
on. Pienen fundeerauksen jälkeen sain 
soviteltua saranatkin oikein päin.

Ihme oli melkoinen, kun asennuksen 
jälkeen ovet avautuivat ja sulkeutuivat 
suunnitellusti. Tässä vaiheessa oli myös 
hieman onnea matkassa: perusvink-
sallaan oleva kesämajani oli varaston 
kohdalla onneksi sen verran suorassa 
kulmassa, että valmiiksi suoriksi sahatut 
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ovet asettuivat varastoon nätisti. Hieno 
hetki! Nyt enää maalaus ja valmista tuli. 
Siinä se kesä �004 sitten vierähtikin.

Samassa rytäkässä oli hankkinut 
myös kaasukäyttöisen Sylber-vedenläm-
mittimen. Se toimii ns. läpivirtausperi-
aatteella, eli laite lämmittää veden sitä 
mukaa, kun se virtaa lämmittimen läpi. 
Laitteessa on pieni pilottiliekki, joka 
palaa koko ajan. Kun lämminvesihanan 
avaa, humahtaa laitteessa automaattisesti 
päälle varsinainen lämmitysliekki. Italia-
lainen laatutuote. Juuri tällaisia laitteita 
interrail-sukupolvi tottui käyttämään hal-
voissa keskieurooppalaisissa hotelleissa. 
Itse hankin laitteen reilulla �00 eurolla 
Kaasuvalo Oy:stä. Samantyyppistä lai-
tetta myy myös Sunwind.

Seuraavaan kesään jäikin sitten va-
raston viimeistely: vesijohtojen ja itse 
vedenlämmittimen asennus. Jo keväällä 
osteskelin hyvissä ajoin rautakaupoista 
kaikenlaisia hanoja ja venttiilejä, joita 
arvioin mahdollisesti tarvittavaksi. 
Hommahan olisi periaatteessa aivan yk-
sinkertainen: sovittaa poliisimajalaisten 
vesijohtoverkko ruotsalaiseen IKEA-ve-
sihanaan ja italialaiseen vedenlämmitti-
meen. Ja taas olin väärässä…

Ahdistus iskee…
Koko karmea totuus alkoi paljastua 
kesällä �005. Johtoa ja liitintä oli niin 
monenmoista… Ja läpivientiä ja holkkia 

ja sovitinta. Oli �0 millistä vesijohtoa ja 
�/4 tuumaista liitintä ja puolituumaista 
hanaa  ja �/8 tuumaista johtoa ja �� mil-
listä välikappaletta! Ajattelin armahtaa 
itseäni ja kilpailuttaa paikalle halvalla 
putkimiehen, joka niittaisi koko komeu-
den sutjakasti kasaan…

Jo käynti ensimmäisessä putkiliikkees-
sä paljasti jälleen erehdykseni: firmaa 
ei lainkaan kiinnostanut rahatukkujeni 
heiluttelu. Heillä oli kädet täynnä työtä 
isojen taloyhtiöiden palveluksessa eikä 
muutaman sadan euron pikku-urakka 
kiinnostanut pätkääkään. Suomen nuori-
so: ryhtykää putkimiehiksi, markkinoita 
on!

Ja niin laskeutui syvä hiljaisuus varas-
totyömaalle. Olihan se varasto tavallaan 
ihan kätevä näinkin. Tosin vettä ei tullut, 
mutta voihan tiskipöydän altaissa varas-
toida esim. kurkkua ja salaattia. Tässä 
vaiheessa alkoivat myös vaimon kitkerät 
kommentit lämpimästä kesävedestä… 
Niin vierähti kesä �005. Ja samoissa 
tunnelmissa jatkettiin kesä �006. Kuo-
puskin oli jo aika päiviä kasvanut ulos 
vaipoista… 

Pelastava enkeli ilmaantuu 
rakennustyömaalle
Enkelin nimi oli Erkki ja hän oli 78-
vuotias; appi-ukkoni, jolla aina on ollut 
mielenkiintoa, kiinnostusta ja taitoa mitä 
erilaisimpiin projekteihin.  Eletään kesä-

kuuta �007 ja Erkki nostelee hämmästyt-
täviä työkaluja Toyotan peräkontista: put-
kipihdit, kuparijohdon katkaisutyökalu, 
tiskipöydän reiäntekokone… 

Pikku hiljaa alan ymmärtää, miksi 
projektini ei ollut pariin vuoteen edennyt: 
vesijohtohommat edellyttävät alan tun-
temusta ja kokoelman erikoistyökaluja. 
Ihan kylmiltään homma ei ensikertalai-
selta onnistu.

Mutta nyt alkaa tapahtua: kylmävesi-
johtoon laitetaan hana ja liitoskappale, 
josta vesi johdetaan letkua pitkin tiski-
pöydän alle. Siellä letku vaihtuu kupari-
putkeksi, joka haarautuu lämmitettäväksi 
vedenlämmittimeen ja kylmäksi vedeksi 
suoraan hanaan. Tiskipöytään pyöräy-
tetään reikä näppärästi reikäkoneella 
ja plops, hana asennetaan sutjakkaasti 
paikalleen.

Illalla kokeilen kuumeisin sormin 
toimiiko se... Vedenlämmitin on seissyt 
käyttämättömänä jo melkein kolme vuot-
ta. Ihme! Laite toimii ja lämmittää veden 
juuri passelisti!

Loppu hyvin, kaikki hyvin!
Varastosta tuli mainio. Sinne saa 

talveksi sullottua hyvin ylimääräiset 
rojut ja romppeet. Tiskauskin sujuu nyt 
kesäisin kuin leikiten, kun vettä ei enää 
tarvitse kuumentaa kamiinalla ja työssä 
on käytössä kunnon pesualtaat. Olemme 
edelleen onnellisesti naimisissa. Vauvan 
pyllyn pesukin mahdollisesti sujuisi 
- tosin vauvaa meillä ei enää ole, kun 
kuopuskin täyttää jo 5 vuotta.

Jouni Kenttämies
maja �15
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M-REAL KEMIART LINERS
94200 Kemi  •  puh. 01046 64299  •  www.m-real.com

AutoSecurity

Yhdessä enemmän • www.jhl.fi

BRONTO SKYLIFT OY AB
Teerivuorenkatu 28, 33300 Tampere

Puh. +358 3 2727 111
Fax +358 3 2727 300

www.bronto.fi

www.liikenneturva.fi



59

Laatinut: Pentti Miettinen.
Ratkaisu sivulla 62.
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OY

www.sahkosuunnitteluforssell.fi

European Law Partners Oy
Lauttasaarentie 28-30, 00200 Helsinki

Puh. 0400 405 837

Finnohm Oy
Perttulantie 6 A, 00210 Helsinki

Puh. 0207 431 655

Helsinki-Malmin lentoasema
www.helitour.fi  info@helitour.fi

HELIKOPTERILENNOT
LENTÄJÄKOULUTUS

09-374 5100

LÄMPÖ-, VESI- JA VIEMÄRIURAKOITSIJA
Puistokaari 1

Vaihde ja päivystys 682 4850 Fax 6824 8520

Asianajotoimisto
Pentti Koski

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

Lauttasaarentie 39, 00200 Helsinki
Puh. 010 247 6772

Ravintola St. Patrick’s
Itälahdenkatu 22, 00210 helsinki

Puh. 044-2610 180

SH-Osakehuoneistot LKV
Isokaari 22, 00200 Helsinki

Puh. 09-455 0613

Mainostoimisto 
DACORI Oy

Vattuniemenkatu 27 A, 00210 helsinki
Puh. 09-6823 0710

Valopaino Oy
Vattuniemenkatu 7, 00210 Helsinki

Puh. 09-4137 4400

Insinööritoimistot
Veikko Vahvaselkä Ky Viitamäki Oy

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

Lauttasaarentie 27
Puh. 694 6394 Fax 694 6394;  Ark. 9-19  La-su 9-17

Asianajotoimisto
Aarno Arvela

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

Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy

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

Teollisuuskeskus Oy
Eteläranta 10, 00130 Helsinki

Puh. 09-681 8550

KILO, Puh. 020 4165 180
KIVENLAHTI, Puh. 020 4165 220

PNO Trailer Oy
Keravantie 507, 04140 Martinkylä

Puh. 09-343 4480
www.pno.fi

Asianajotoimisto
Heikki Salo Oy

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

Puh. 040 708 1870

Yli 30 vuoden
kokemuksella

kaikki LVI-alan työt

040 557 1259 
Nupurintie 24,
02820 ESPOO

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

www.secotools.com

www.alfalaval.com

Eastway Oy
Sound & Lightning

Hankasuontie 8, 00390 Helsinki
Puh. 09-2510 2900

- Kiinteistönhuoltoa ja isännöintiä 
Perkkaan Huolto Oy ISA
Miekka 2, 02600 Espoo, p. 09-5404910

Päivystys 24h, p. 0400-443 344

VIREPAL OY
Matinkatu 22, 02230 Espoo

Puh. 0400-412 817

Maniska Tekniikka Oy
Jääskentie 24 B, 02140 Espoo

Puh. 09-4319 0550

KIINTEISTÖ- JA
TALONHOITO KY
LAUTTASAARENTIE 47

KIINTEISTÖNHOITOA
LAUTTASAARESSA

�4 H
VUOROKAUDESSA

Puhelin 020 755 8670
Fax 020 755 8677
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Laatu ei ole kallista
www.st1.fi

Tutustu myös edullisiin sähkötarjouksiimme

Inkoo Shipping Oy Ab
Satamatie 454, Inkoo

Puh. 09-221 9220

Kaksoisputki Oy
Kaivokselantie 9, Vantaa

Puh. 020 530 5130

Ongelmajätepalvelut
Konetie 6, 04300 Tuusula

Puh. 010 636 136

Tullauspalvelut
www.johnnurminen.com

www.urheiluilmailuopisto.fi
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