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RAIDAT
+ leikkaus & föönaus

Alkaen
lyhyet
hiukset96€
Puoli-
pitkät
hiukset106€
Pitkät
hiukset116€

Kauppakeskus Galleria, p. 5415 049

TOUKOKUUN ETU

NYT ENNAKKO-
MARKKINOINNISSA!

As. Oy Espoon Kilon Pehtoorin piha

MIKÄLI HARKITSETASUNNONVAIHTOA,VIERAILE OSOITTEESSA
PUUCO.COM JATILAAKATTAVAESITEPAKETTIMME.

Liikkuminen helpottuu Karakalliossa ja Viherlaaksossa s. 6

Skanska korostaa asuttavuutta s. 7

Eko-edelläkävijä Kiloon s. 9. Weeping Willows Sellosaliin 17.5. s. 11

PANORAMA
TOWER

www.apteekkielixir.fi

Avoinna joka päivä

Katutasolla,
Leppävaaran
asemalla.

VAPPUNAKIN!

ma–pe 8.30–21.00,
la 10–18, su 12–18

30.4. • 8.30–18.00
1.5. • 12.00–16.00

www.ravintolaalberga.fi

11.5. klo 12–18
Pöytävaraukset:
09 5123 600

Ravintola Albergan

Äitienpäivälounas
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suolaiset ja makeat
ILMAINEN JUHLASUUNNITTELUAPU

Tilaa kevään ja kesän juhliin

Myynti ja tuotetiedustelut
p. 040-506 5051 tai
@=AID>@?@HAIICGE

Tutustu tuotevalikoimaan
FFFG>@?@HAIICGE

Ravitsevat leiriruuat ja toimitus paikan päälle

– pääkaupunkiseudun alueella.

SU 27.4. KLO 15
JANNE MERTANEN

Chopin-ohjelmistoa,
mm. Preludit op. 28

Liput alk. 14,50/10,50 €,
Lippupiste

PE 2.5. KLO 19
GRACIAS &

THE GLOBE BAND
Liput alk. 12,50 €, Lippupiste

LA 10.5. KLO 19
ANNA ABREU

Liput alk. 22,50 €, Lippupiste

PE 16.5. KLO 19
UMO & LASSY &
PÖYHÖNEN

Liput alk. 28/23/15 €, Lippupiste

LA 17.5. KLO 19
WEEPINGWILLOWS
Liput alk. 27,50 €, Lippupiste

KE 21.5. KLO 19
MIKAEL GABRIEL

Liput alk. 14,50 €, Lippupiste

WWW.SELLOSALI.FI
Soittoniekanaukio 1 A
02600 Espoo

Kevät on tänä vuonna ollut aikaisessa.
Sinivuokkoja löytyi jo maaliskuun lo-

pulla ja valkovuokot ehtivät näillä näkymin
kukkia ennen äitienpäivää. Myös ensimmäi-
set västäräkit on bongattu Leppävaarassa pa-
ri viikkoa sitten. Kesään on siis enää vähän
aikaa, jos vanhaan kansaan on uskominen.

Varmoja kevään merkkejä on myös Lep-
pävaara-seuran vuosikokous. Tänä vuonna
kokous pidetään Ruusutorpan koululla tors-
taina 8.5. kello 18. Ja kuten tapana on ollut,
niin ennen varsinaista sääntömääräistä ko-
kousta järjestetään kaikille avoin info- ja
keskustelutilaisuus. Tällä kertaa paneudu-
taan Läkkitorilla ja raitilla meneillään ole-
van mittavan remontin tilanteeseen.

Paitsi itse remontin aikataulu, niin asuk-
kaita tietysti kiinnostaa erityisesti se, millai-
sen Läkkitorin töiden valmistuttua saamme?
Tekniseltä kannalta tähän kysymykseen on
meille vastaamassa kaupungin teknisen kes-
kuksen aluepäällikkö Jaakko Koivunurmi.
Torille on suunniteltu mm. aivan uudentyyp-
pistä valaistusta. Myös esteettömyyteen on
kiinnitetty huomiota. Remontin valmistumi-
nen on alkuperäisestä aikataulustaan myö-
hässä. Torin ja raitin alla kulkee paljon kun-
nallistekniikkaa, mikä on aiheuttanut
työmaalla ylimääräisiä yllätyksiä. Näillä nä-
kymin valmista tullee vuoden loppuun men-
nessä. Alun perin työt piti saada päätökseen
jo lokakuun lopulla.

Remontin myötä saadaan kuntoon torin
ulkoiset puitteet. Mutta miten Läkkitorista
tehdään viihtyisä ja asukkaita monipuolises-
ti palveleva tori? Elävän torin aikaansaami-
nen on mietityttänyt Leppävaaran Gallerian
toimitusjohtajaa Pertti Myllymäkeä, joka
myös on kutsuttu mukaan kokoukseen. Hän
haluaa haastaa meidät asukkaat mukaan tä-
hän ideointiin, sillä Gallerialla on suunnitel-
missa ottaa vastuuta toritoiminnan pyörittä-
misestä. Millaista ideoita tai toiveita sinulla
on mielessä? Tule mukaan kokoukseen, sillä
nyt on aika ja tilaisuus vaikuttaa Läkkitorin
kehittämiseen.

Leppävaaran vastavalittu projektijohtaja
Mika Rantala on myös kutsuttu vuosikoko-
ukseen esittäytymään ja ”kuunteluoppilaak-
si”. Hän onkin Lepuski-lehden tuoreessa
haastattelussa luvannut herkällä korvalla
kuunnella asukkaiden näkemyksiä. On hieno
asia, että Leppävaarakin vihdoin sai vastuu-
henkilön junailemaan tulossa olevia isoja
hankkeita. Kaupunkihan sai tammikuussa
arvioitavakseen yhteensä yhdeksän erilaista
ehdotusta Leppävaaran keskustan kehittämi-
seksi. Mitään päätöksiä siitä, mitkä näistä
ehdotuksista valitaan jatkosuunnitteluun, ei
ole vielä tehty. Leppävaara-seura seuraa
osaltaan tilannetta mm. verkkosivuillaan
www.lepuski.fi ja facebookissa.

Kevään myötä pääsevät vauhtiin myös
Leppävaara-seuran suositut Puistokirppikset
Alberganespan puistikossa. Kaikille avoimia
ja ilmaisia kirppareita tullaan tänä vuonna
järjestämään kerran kuussa syyskuulle asti
eli luvassa on kaikkiaan viisi kirpparilauan-
taita. Ensimmäinen on 24.5., joka on myös
valtakunnallinen siivouspäivä. Silloin saa-
daan taas paikalle Skanskan tarjoama roska-
lava.

Vuosikokouksessa hyväksytään tärkeä-
nä asiakirjana seuran toimintasuunnitelma
kuluvalle vuodelle sekä suuntaviivat toimin-
nan kehittämiseksi parille seuraavalle vuo-
delle. Nämä asiakirjat löytyvät seuran verk-
kosivuilta, samoin kuin seuran
toimintakertomus. Käy lukemassa, mitä
kaikkea Leppävaara-seura on tehnyt ja tulee
tänä vuonna tekemään. Myös sinä osaltasi
voit olla tässä mukana, liittymällä Leppävaa-
ra-seuran jäseneksi ja maksamalla jäsen-
maksusi. Liittymisinfo löytyy myös verkko-
sivuilta.

Tavataan vuosikokouksessa!
Arja Salmi
arja.salmi (at)lepuski.fi

Läkkitorin
uusi kevät

Pääkirjoitus 27.4.

Tule Sellon kirjastolle Asukasfoorumiin kuule-
maan ja kyselemään alueemme vanhuspalve-

luista maanantai 28.4. kello 17. Tilaisuudessa kuul-
laan kolme alustusta, joiden jälkeen keskustellaan.

Vanhusneuvoston ja vanhusjärjestöjen roolista alus-
taa neuvoston puheenjohtaja Olli Männikkö. Kau-
pungin vammaisasiamies Sirkku Kiviniitty puhuu
esteettömyydestä ja kodin muutostöistä. Sosiaali-
neuvos Veikko Simpanen kertoo eläkeikäisten koke-
masta elämänlaadusta Suur-Leppävaarassa.

Tilaisuuden järjestää Suur-Leppävaaran asukasfoo-
rumien valmisteluryhmä ja sen avaa ryhmän pu-
heenjohtaja Leila Tauriainen.

Minkälaisia
vanhuspalveluja
Suur-Leppävaarassa
on tarjolla?

Miten palveluja
pitäisi kehittää?

Muut palvelut:
• Klassinen hieronta
• Urheiluhieronta
• Hoitava kuumakivihieronta
• Fysioterapia

Cranion Oy
Itsehallintotie 6, 02600 ESPOO

Migreeniä? Lihakset jumissa?Migreeniä? Lihakset jumissa?

050 412 1100
www.cranion.fi

Lääkkeetön migreenihoito CMT Method® –
varaa aika maksuttomaan konsultaatioon!

Asukasfoorumissa
keskustellaan
vanhuspalveluista
Sellon kirjastolla
maanantaina 28.4.

Leppävaara-seuran vuosikokous Ruusutorpan koulun
auditoriossa to 8.5. klo 18. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 koulun
ruokalassa. Ennen sääntömääräistä kokousta kaikille avoin
Läkkitori-info, jossa alustavat teknisen keskuksen aluepäällikkö
Jaakko Koivunurmi ja Leppävaaran Gallerian toimitusjohtaja
Pertti Myllymäki.

Kokousasiakirjat ja jäsenmaksutiedot
löytyvät verkkosivuilta
www.lepuski.fi ja jäsenkirjeestä.
Jäsenmaksu 2014 edelleen vain 10 e!
Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet!

Leppävaara-
seuran

jäsenmaksu
on edelleenkin

vain
10 euroa

Millaisen
Läkkitorin haluat?

Digilepuskin
löydät
osoitteesta
www.lepuski.fi

Lepuskin
painos
on 25 000 kpl.
Se jaetaan
Suur-Leppä-
vaaran
talouksiin.
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• yritysten perustaminen
• kaikki taloushallintopalvelut
• sähköinen laskutuspalvelu
• palkkahallinto
• verotuspalvelut

Taloushallinnon asiantuntijayritys
palveluksessasi

Puh. 09-541 7275 • www.leppavaaranlaskenta.fi

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO
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www.varisilmaespoonvari.fi
myynti@espoonvari.fi

Värisilmä - ESPOON VÄRI

Kuusiniementie 2
Puh. (09) 597 007

VIHERLAAKSO

ERIKOISLIIKE LÄHELLÄSI

Maalit - Tapetit - Lattianpäällysteet - Kaakelit

SAA KYSYÄ VAIKEITA

Osaajan kanssa kahden vai hyllyjen välissä yksin

Vappuna Suur-Leppävaara
saa uuden projektijohta-

jan arkkitehti Mika Rantalas-
ta, joka vielä muutaman päivän
hoitaa kaupungin tilakeskuk-
sen hankepäällikön tehtäviä.

Avoimuus työkaluksi
Uudessa tehtävässään Rantala
korostaa yhteistyön merkitystä.
Yhteistyötahoiksi hän laskee
myös Leppävaara-seuran ja
alueen muut kaupunginosayh-
distykset sekä asukasfoorumin.
Niiden kautta hän uskoo saa-
vansa sekä tietoa että asukkai-
den näkemyksiä.

Hänestä on tärkeää, että
yhteistyötahojen lisäksi asuk-
kaat oppivat tuntemaan uuden
projektijohtajan. ”Tietävät ai-
nakin kehen ottaa yhteyttä kau-
pungin organisaatiossa.”

Vaikka työ Leppävaarassa
ei vielä ole alkanut, on Ranta-
lan pöydälle jo kertynyt tukeva
pino aluetta käsittelevää mate-
riaalia. Hän uskookin yhteis-
työn muiden suuralueiden pro-
jektijohtajien kanssa sujuvan
hyvin.

Mika Rantala ei vielä halua
asettaa mihinkään järjestyk-
seen tulevia tehtäviä tai edes
nimetä niitä. Pohjois-Leppä-
vaaran keskustan suunnittelu
toki on edessä, mutta hän halu-
aa luoda ensin kokonaiskuvan.
Hän on avoin ehdotuksille ja
näkökulmille, mutta korostaa
myös, että usein päätökset ovat
jonkin asteisia kompromisseja,
joissa jokin taho saattaa kokea
tulleensa torjutuksi.

Leppävaaralla on
hyvä identiteetti
Jo yli 20 vuotta Espoossa ja täl-
lä hetkellä Niipperissä asuvalle
Rantalalle Leppävaara on tuttu,
sillä hänen vastuullaan on ollut
muun muassa Kepelin päiväko-
din rakennuttaminen. Työn alla
on vielä mm. Lintuvaaran kou-
lun ja päiväkodin peruskorjaus
ja laajennus sekä Sepänkylässä

Suur-Leppävaaran uusi projektijohtaja:

Tätä päivää on yhdessä tekeminen
sijaitsevan Keskuspaloaseman
peruskorjaus ja laajennus.

Rantalan viisilapsinen per-
he myös käyttää Leppävaaran
palveluja. ”En edes muista,
koska ollaan viimeksi menty
elokuviin Helsinkiin.”

Leppävaaran puolesta hän
on hieman tuohduksissaan kau-
punkimaantieteen professori
Mari Vaattovaaran lehtihaas-
tattelusta, jonka mukaan
Espoossa ei ole Tapiolan ja
Westendin lisäksi muita tunnis-
tettavia alueita.

”Espoolaisesta näkökul-
masta Leppävaaralla on oma
profiili ja vahva, positiivinen
identiteetti.”

Rantala muistuttaa, että
Leppävaaran suuralue on hy-
vinkin monipuolinen: on taaja-
mia, on omakotialueita, luon-
toa sekä erittäin hyvät
harrastusmahdollisuudet ja

AJA TURVALLISESTI
KIRKKAALLA TUULILASILLA!

560 7740560 77400909

Meiltä kiven iskemien paikkaus, laadukkaat PILKINGTON tuulilasit asennettuna,
autojen sivu- ja takalasit sekä veneiden lasitukset.

KAIKKI LASIEN ASENNUKSET
Olemme vakuutusyhtiöiden yhteistyökumppani.

1J3J<KI, +; 4IK@G@<>@DI = >FF<KI:.AK8A.0I5/ = HHH5.AK8A.0I5/ = 7.8K9 ?5228-B5*2 6, ?5228-E5*2

erinomaiset palvelut – kuin
keskikokoisessa suomalaiskau-
pungissa.

Lähiöiden kasvatti
Mika Rantala kuvaa itseään lä-
hiöiden kasvatiksi ja korostaa
60- ja 70-luvulla rakennettujen
asuinalueiden hyviä piirteitä,
mm. rakennusten sijoittelua
suhteessa ympäröivään luon-
toon. On tärkeätä, että täyden-
nysrakentamista suunniteltaes-
sa ei pelkästään tuijoteta alueen
tehokäyttöön, vaan rakenne-
taan niin, että alueiden alkupe-
räinen luonne säilyy.

Hän näkee Leppävaaran
keskusta-alueella mahdolli-
suuksia vielä täydennysraken-
tamiseen, eikä sulje pois
joidenkin toimistotalojen
muuttamista asuinkäyttöön.
Hyvät joukkoliikenneyhteydet
ovat monille tärkeitä.

”Maalaisidyllistä tullaan
takaisin, kun siitä ei ehditä
nauttia muuten kuin auton ik-
kunasta.”

HYVÄÄ
VAPPUA!

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuvat: Tutta Toivonen ja
Pirjo Toivonen

Mika Rantala on leppä-
vaaralaisten tavattavissa
Leppävaara-seuran vuosi-
kokouksessa 8.5. klo 18
Ruusutorpan koululla.

Leppävaaran keskuksen
suunnittelu kuuluu uuden
projektijohtajan tehtäviin

044 029 1308
Kylänportti 12 D

www.hiusadonna.fi

Tällä kupongilla
värjäys yhdellä
värillä + leikkuu

alk. (lyhyet hiukset)
75 €

(norm. alk. 84 €)

Tarjous voimassa
30.6.2014 asti.

KEVÄT-
TARJOUS!



”Migreeni on yleisem-
pää naisilla kuin

miehillä. Monet taudista kärsi-
vät ovat tunnollisia. Vaikka
rankat päänsärkykohtaukset
voivat olla viikoittaisia tai jopa
päivittäisiä, migreenikko ei
mielellään jää töistä pois” fy-
sioterapeutti Henna Lehto
Cranion Oy:stä sanoo

Joka kymmenes suomalai-
nen sairastaa migreeniä. Joilla-
kin sairaus alkaa jo lapsena. Iän
myötä oireet yleensä helpottu-
vat.

”Tosin vanhin asiakkaam-
me on 70-vuotias, nuorin
9-vuotias.”

Maksuton alkukartoitus
Cranioniin voi tulla migreeni-
hoitoon joko lääkärin lähetteel-
lä tai ilman. Kaikille tehdään
lähes tunnin kestävä alkukar-
toitus, jossa selvitetään päänsä-
ryn syyt ja sen tarvitsema hoi-
to. Menetelmä on Cranionin
kehittämä eikä vastaavaa hoi-
toa saa muualta.

Jos migreenioireet ovat
epäselvät eikä diagnoosia ole,
Cranion suosittelee käyntiä
neurologilla migreenidiagnoo-
sin varmistamiseksi.

”Joskus taustalla voi olla
jokin muu sairaus, joka aiheut-
taa samanlaiset oireet. Diag-

Perkkaalla toimiva Cranion tarjoaa
lääkkeetöntä apua migreeniin

noosin tekeminen kuuluu aina
lääkärille.”

Henna Lehto muistuttaa,
että he hoitavat myös esimer-
kiksi jännityspäänsärkyä, joka
on tyypillinen seuraus niska-
hartiaseudun kireydestä. Vaivat
ovat lisääntyneet päätetyösken-

telyn myötä.
Kun alkukartoitus on tehty,

voidaan aloittaa hoito, jos asia-
kas niin haluaa. Maksuton al-
kukartoitus ei sido asiakasta.
Lehdon mukaan monet halua-
vat hoidon, koska ovat kokeil-
leet jo useita lääkehoitoja.

Espoon seurakuntayhtymä on
valittu Suomen parhaaksi 50 +
-työpaikaksi suurten yritysten
sarjassa.

Leppävaaran seurakunnan
kirkkoherra Kalervo Salo mi-
ten palkintokriteerit näkyvät
Leppävaaraan seurakunnassa?

”Leppävaaran seurakun-
nassa arvostetaan työntekijän
kokemusta. Lisäksi pyrimme
käyttämään pitkän työuran
kannustimia. Työntekijä voi
täydentää osaamistaan jatko-
koulutuksen avulla.

Työterveyshuollon kautta

Espoon
seurakuntayhtymä
paras työpaikka
ikääntyville

on mahdollista päästä Aslak-
kuntoutukseen tai tarpeen mu-
kaan muuhun työkykyä ylläpi-
tävään kuntoutukseen

Rekrytoinnissa emme har-
rasta ikäsyrjintää. Käytämme
tarvittaessa joustavaa työaikaa
(kuten osa-aikaeläkettä).

Panostamme hyvään lä-
hiesimiestyöhön ja työntekijän
työpanoksen arvostamiseen.
Pyrimme pitämään työpaikan
ihmissuhteet kunnossa. Työssä
viihtymistä edistävät myös hy-
vät toimitilat ja työvälineet.”

Nyt edullisesti pellavapöytäliinoja
ja pellavapussilakanoita.

KEVÄÄN JUHLIIN
PELLAVAINEN
PÖYTÄLIINA

Tervetuloa tekemään nettilöytöjä!

www.toidesign.fi

Lasse Kiehelä ja Hanna Lehto
näyttävät, miten migreenistä
kärsivää hoidetaan.
Hoitotulokset alkavat näkyä
parin kolmen hoitokerran
jälkeen.

Hyviä hoitotuloksia
Hoitotulokset alkavat näkyä
parin kolmen hoitokerran jäl-
keen. Kun migreenioireet ovat
lievittyneet, monet käyvät
säännöllisin väliajoin hoidossa
pitääkseen migreenin loitolla.

Hoidon tavoitteena on, että
migreenikohtaukset vähenevät
ja heikkenevät niin, että raskas-
ta lääkitystä voidaan vähentää.
Migreeni on sairaus, joka voi-
daan saada oireettomaksi, mut-
ta siitä ei voi parantua.

Migreenihoitoihin erikois-
tunut hieroja Lasse Kiehelä
muistuttaa, että kotihoito-oh-
jeet ovat tärkeä osa hoitoa. Hän
iloitsee siitä, että jotkut työnan-
tajat osallistuvat hoitokustan-
nusten maksamiseen.

”Kyllä työnantaja hyötyy,
kun ihminen on työkykyinen.”

Teksti ja kuvat:
Pirjo Toivonen



Espoo, Leppävaara
As. Oy Espoon Emilia, Puuportti 2 B
www.skanska.fi/emilia
Upouusi kotisi voi olla totta jo tänään! Emilian tyylikkäät
kerrostalokodit sijaitsevat Leppävaaran ytimessä. Täältä on
lyhyt matka kaupoille, harrastuksiin tai junalle. Muuttoval-
miissa yhtiössä on vapaana väljiä kaksioita, kolmioita ja
neljän huoneen perheasuntoja. Kodit avautuvat suuren
lasitetun parvekkeen kautta sisäpihan puolelle. Energia-
luokkaA2007. Oma tontti.

Huoneistoesimerkkejä mh. € vh. €
2h+k+s 65,5 m2 7. krs 110.700 369.000
3h+k+s 80,5 m2 2. krs 109.620 365.400
4h+k+s 100 m2 7. krs 158.730 529.100

Kiinnostuitko?
Lisätietoja asuntomyynnistämme
puh. 0800 162 162 (maksuton),
asuntomyynti.paakaupunki-
seutu@skanska.fi

Kotiunelmat on tehty
toteutettaviksi
Sinulle kuuluu KotiTurvaTM

Kun ostat asunnon Skanskalta, saat automaattisesti
ja ilman kustannuksia KotiTurvan. Jos vanhan asuntosi
myynti takkuilee, Skanskan KotiTurva korvaa uuden
kotisi asumiskuluja jopa 1000 euroa
kuukaudessa vuoden ajan. Lue lisää
www.skanska.fi/kotiturva

Espoo, Mäkkylä
As. Oy Espoon Komendantti, Adjutantinkatu 8 F
As. Oy Espoon Kommodori, Adjutantinkatu 8 E
www.skanska.fi/komendantti, www.skanska.fi/kommodori
Muuttovalmiita koteja luonnon ja palveluiden lähellä.
Kodeissa yhdistyvät asumisen laatu ja energiatehokkaat
ratkaisut. EnergialuokkaA2007. Valinnainen vuokratontti*.

Huoneistoesimerkkejä mh. € vh. €
Komendantti: 4h+k+s 121,5 m2 5. krs 159.700 509.000 84.248
Kommodori: 4h+k+s 121,5 m2 6. krs 148.200 494.000 84.528
*Valinnainen vuokratontti. Kyseinen talo rakennetaan vuokratontille, josta voit
halutessasi maksaa taloyhtiölle huoneistokohtaisen lunastusosuuden ja näin
vapautua tontin vuokran maksuvelvollisuudesta. Jos taas et tahdo sijoittaa pää-
omaasi tonttiin, voit maksaa osuutesi tontinvuokrasta kuukausittaisena vastikkeena.
Huomaa, että tontin lunastusosuus ei sisälly asunnon velattomaan hintaan.
Lunastusosuuden suuruus määräytyy lunastusajankohdan mukaan. Lisätietoja:
www.skanska.fi/kodit

Espoo, Leppävaara
As. Oy Espoon Aina, Puuportti 2 C
www.skanska.fi/aina
Ota kevät vastaan uudessa kodissa! Aina valmistuu
28.4.2014. Ainan kerrostalokodit kohoavat Emilian viereen
Leppävaaran keskustaan. Yhtiöön valmistuu kaksioita, kol-
mioita ja neljän huoneen koteja, joista jokaiseen kuluu lasi-
tettu parveke. Ainan kodeissa korostuvat valoisuus ja avarat
tilaratkaisut. EnergialuokkaA2007. Oma tontti. Myynnissä.

Huoneistoesimerkkejä mh. € vh. €
2h+k+s 65,5 m2 6. krs 104.640 348.800
3h+k+s 80,5 m2 2. krs 110.310 367.700
4h+k+s 100 m2 6. krs 150.420 501.400
5h+k+s 103,5 m2 6. krs 157.710 525.700visualisointi

Tutustu Ainan koteihin

kolmiuloitteisesti!

Lataa maksuton iPad-

sovellus App Storesta.

Muuta vaikka heti!

Kysy Skanskan Koti-

Turvan kevätextraa.

Muuta vaikka heti!
Kysy Skanskan Koti-
Turvan kevätextraa.

arv. lunastus-
osuus €

”Lämmönjakohuoneessa pora-
taan, mutta äänet jäävät kella-
riin.” Elfvikin luontotalon joh-
taja Riitta Pulkkinen kertoo,
etteivät porausäänet häiritse
työntekoa.

Pulkkisen mukaan edes ul-
kotöistä ei ole aiheutunut hait-
taa asiakkaille. Työt on suunni-
teltu niin, että luontotalo voi
toimia täydellä teholla.

Kun maalämpöpumppua
alettiin asentaa, Riitta Pulkki-
nen oli huolissaan, miten koo-
kas lämpöpumppu saadaan si-
sälle. Työmaapöytäkirjaan
kirjattiin Espoon kaupungin-
museon vaatimuksesta, että jos

Maalämpöpumppu sisään
kolmessa osassa

Mitä matalataajuinen melu on?
Ylitarkastaja Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä,
mitä pieni- ja matalataajuisella melulla tarkoitetaan?
Pieni- ja matalataajuisella melulla tarkoitetaan matalaa me-
lua ns. ”basso-melua”, jonka taajuusalue on 20–200 Hz.

Lisääkö maalämpö- ja ilmanlämpöpumppujen sekä ilman-
vaihtokoneiden kasvava suosio meluongelmia?
Meluongelma ei ole välttämättä niin merkittävä, mutta toki
näistäkin lähteistä meluhaittoja voi syntyä.

Kumuloituuko melu, jos esimerkiksi kerrostalossa on use-
assa asunnossa ilmanlämpöpumppu?
Desibeliasteikko on logaritminen ja nyrkkisääntönä melulas-
kuissa on, että laskettaessa kaksi samantasoista melutasoa
yhteen, nousee yhteinen melutaso kolmella desibelillä. Jos toi-
nen melutaso on toista selvästi pienempi, ei desibelitaso nouse
juuri lainkaan.

Mikä muuttuu, kun Asumisterveysohjeesta tulee asetus?

Asumisterveysohje muuttuu asetukseksi ja siitä tulee siten si-
tovampaa sääntelyä. Ohjearvoista tulee siis vahvempia toi-
menpiderajoja. Toimenpiderajat pysyvät käytännössä suurelta
osin samoina kuin Asumisterveysohjeessa, mutta muutamia
päivityksiä teemme.

Melun osalta muun muassa yöaikaisen, unta häiritsevän
musiikkimelun ohjearvoa 25 dB tullaan jatkossa soveltamaan
myös muuhun vastaavan tyyppiseen hyvin häiritsevään me-
luun, joka häiritsee unta tai nukahtamista.

Sovelletaanko uutta asetusta tilanteisiin, joissa melu ylittää
uuden melurajan, mutta on mahtunut vanhoihin rajoihin?

Asetus tulee sovellettavaksi terveyshaitan arviointiin kaikissa
tapauksissa.

Teksti: Pirjo Toivonen

Lämpökaivojen väliin tulevien vaakaputkien asentaminen tapah-
tuu joutuisasti. Kuva: Villa Elfvikin luontotalo

kellarin oven viereistä pane-
lointia pitää purkaa, niin se on
laitettava alkuperäiseen kun-
toon.

”Pumppu tuotiin kolmessa
osassa lämmönjakohuonee-
seen, jossa ne yhdistetään.”

Pulkkinen muistuttaa, että
hän edustaa käyttäjää eikä ole
tekniikan ammattilainen. Kun
lehdissä kerrottiin maalämpö-
pumppujen mahdollisista me-
luhaitoista - matalataajuisesta
meluista - Pulkkinen toi asian
esiin työmaakokouksessa.

”Rakentajan mukaan hei-
dän kohteissaan ei tällaista on-
gelmaa ole ollut.”

Leppävaara-seura ry järjestää Raittikarnevaalit
lauantaina 30.8.2014 klo 11-18 Kauppakeskus
Sellon yläosassa Viaporintorilla. Raittikarnevaalit
on mukana Espoo-päivässä.

PAIKKOJEN ENNAKKOMYYNTI ONALKANUT!
Yhdistysten ja yritysten esittely/myyntipaikat karne-
vaalialueelle myydään nyt. Paikkoja on rajoitetusti,
joten varaa paikkasi heti! Varauksen voi tehdä
sähköpostitse: raittikarnevaalit@gmail.com
Katso paikka- ja hintatiedot tarkemmin
www. raittikarnevaalit.fi

Juhlavaa karnevaaliruuhkaa
Viaporintorilla!

Espoo etsii
historian kirjoittajia
Espoon kulttuurilautakunta päätti esittää kaupunginhallituk-
selle, että perustetaan historiatoimikunta ja toimikunnan jä-
senet nimetään vuoden 2014 aikana. Historiatoimikunta
aloittaa Espoon historian kirjoittajien etsimisen ja valmiste-
lee työskentelyn aikataulun. Projektin teokset julkaistaan
Espoon kaupunginmuseon julkaisusarjana.

Leppävaara-seuran julkaisema historia Albergasta Lep-
pävaaraan on aika ajoin ollut kirjakaupan myydyimpien kir-
jojen listalla. Toivottavasti tulevasta julkaisusarjasta tulee
yhtä mukaansa tempaava.



KAIKKEA LASISTA KOTIIN, MÖKILLE,
AUTOON, VENEESEEN!
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Olemme olemassa, jotta sinä voisit paremmin

Tornihaukantie 6 • 02620 Espoo • puh. 010 320 2180 • espoon@omtfysioterapia.com

ESPOON OMT
FYSIOTERAPIA OY

www.omtfysioterapia.com

Tervetuloa !
• fysioterapiaan • OMT:aan • lymfa-
terapiaan • akupunktioon • selkävoitto-
ja niskalenkki-kursseille

Espoossa alueittain tehtävät
esteettömyyssuunnitelmat

valmistuvat sitä mukaa kuin yli
65-vuotiaiden määrä kasvaa.
Espoon esteettömyysasiamies
Jaana Länkelin kertoo, että
Suur-Leppävaaran kylistä Lip-
pajärvi kuuluu alueisiin, joille
valmistellaan esteettömyys-
suunnitelmaa. Viherlaakson ja
Karakallion suunnitelmien mu-
kaisia parantamistoimenpiteitä
on toteutettu ja toteutetaan par-
haillaan.

Pohjois-Leppävaarassa es-
teettömyys tulee ajankohtai-
seksi vuonna 2017, jolloin
asukkaista 10–15 prosenttia on
ylittänyt 65 ikävuoden rajapyy-
kin.

Vanhat yhteisöt
Espoon lähiöistä Viherlaaksos-
sa asuu erityisen paljon iäkästä
väkeä. Alueen asukasmäärän
arvellaan vähenevän tulevina
vuosina. Nähtävästi muuttajat
ovat nuorempaa väkeä, sillä
vuonna 2017 yli 65-vuotiaita

Liikkuminen helpottuu
Karakalliossa ja Viherlaaksossa

ennustetaan olevan 20 prosent-
tia asukkaista. Erityisesti kas-
vaa 65–67-vuotiaiden osuus.

Karakalliossa on asunut
nuorempaa väkeä kuin Viher-
laaksossa, mutta myös siellä
kasvaa seniorikansalaisten
osuus. Vuonna 2017 heidän
osuutensa asukkaiden koko-
naismäärästä arvellaan olevan
18 prosenttia.

Karakallio ja Viherlaakso
ovat tyypillisiä valmiiksi ra-
kennettuja lähiöitä. Niihin ai-
kanaan rakennetut suojatiet,
bussipysäkit ja kevyen liiken-
teen väylät eivät vastaa nyky-
tarpeita.

Jaana Länkelin kertoo, että
kaupungin katu- ja viherpalve-
lut lisäävät kaiken aikaa hoita-
miensa alueiden esteettömyyt-
tä. Esimerkiksi Viherlaakson
ostoskeskukselle johtavaan ke-
vyen liikenteen siltaan on lisät-
ty käsijohteita liukastumisien
estämiseksi.

Kirjaston ovi muutetaan
itsestään aukeavaksi. Myös

erilaisin käsijohtein helpotetaan
liikkumista terveysaseman ja kir-
jaston alueella.

Karakallion torisuunnitel-
mista on jo tehty esteettömyys-
katselmus.

Kevyen liikenteen väylä,
joka johtaa Karakallion torilta
kohti Rastaalantietä, on uusit-
tu. Sinne on lisätty valaistusta
ja penkkejä levähtämistä var-
ten.

Jaana Länkelinin mukaan
esteettömyysajattelun yhtenä
tavoitteen on helpottaa julkis-
ten palvelujen saatavuutta ja
parantaa ikäihmisten mahdolli-
suuksia asua omissa kodeis-
saan.

Kotikadut
ensin kuntoon
Lintuvaara, jonka teiden huo-
nosta kunnosta Lepuskin luki-
jatkin ovat valittaneet, ei kuulu
esteettömyysohjelmaan. Se on
jo vuosia ollut mukana Kotika-
dut kuntoon -ohjelmassa.

Esteettömyyssuunnitelma

tehdään vain alueille, joissa
väylät ovat olemassa eikä suu-
ria rakennusprojekteja ole tu-
lossa. Nykyrakentamisessa es-
teettömyysnäkökulma kuuluu
asiaan.

Läkkitori esteettömäksi
Läkkitori on hyvä esimerkki

siitä, miten esteettömyys on
osa alueen uudistamista, vaik-
ka muu osa Pohjois-Leppävaa-
raa odottaa vielä muutaman
vuoden esteettömyyssuunnitel-
maa.

Remontin yhteydessä torin
itäiseen reunaan tulee ohjaava

raita, joka helpottaa näkövam-
maisten liikkumista terveys-
asemalle. Raitin keskelle tulee
levähtämään kutsuvia penkkejä
ja viihtyvyyttä lisääviä istutuk-
sia. Nekin erotetaan kulkurei-
teistä niin, etteivät ne ole näkö-
vammaisten esteenä.

Nuorten liikeidea- ja yrittäjyyskil-
pailussa oli kolme sarjaa: Espoon ja
Kauniaisten peruskoulujen ysi- ja
kymppi-luokkalaiset, Omnia ammat-
tiopiston opiskelijat sekä korkeakou-
luopiskelijat. Laurea-ammattikor-
keakoulun nimikkostipendin
peruskoulujen kilpailussa voitti Ka-
rakallion koulun joukkue.

Palkinnot jaettiin Laurea Leppä-
vaarassa

Yrittäjyyskilpailu järjestettiin Es-
poon ja Kauniaisten kouluille tänä
vuonna seitsemättä kertaa ja siihen
osallistui 21 työtä kahdeksasta eri
koulusta.

Peruskoululaisilla aiheena
vastuullinen yritys
Tänä vuonna peruskoululaisten tehtä-
vänä oli pohtia, millainen on vastuul-
linen yritys. Voittoisan Karakallion

koulun ryhmän muodostivat koululai-
set Olivia Eckstein ja Viivi Silvento-
la ja heidän ohjaajana toimi opettaja
Marja Manninen.

Kaksi muutakin voittoisaa koulua
tuli Suur-Leppävaarasta: toisen pal-
kinnon sai Leppävaaran koulu ja kol-
manneksi tuli Viherlaakson koulu.

Monipuolista osaamista
Omnia ammattiopiston kilpailussa

parhaaksi valittiin Mira Tenhusen
suunnittelema Mine-pulpetti. Tuoma-
riston mukaan työn ideassa ei ollut
kyse pelkästään peruskoulusta tutun
pulpetin päivittämisestä vaan lapsen
oppimisen ja kasvun tukemisesta.

Rotareiden ja Helsingin kauppa-
kamarin järjestämässä Rotary Startup
Challenge -kilpailussa palkittiin opis-
kelijoiden nuoria yrityksiä. Voittajaksi
selviytyi Metropolian opiskelijoiden

Kiinteistöveli, joka tarjoaa kiinteistö-
huoltoyrityksille tarkoitettua ohjel-
mistoa.

Kiinteistöveli-idea on tuomaris-
ton mukaan riittävän yksinkertainen
ja yritys toimii selkeästi kasvavalla
markkinalla. Tällä hetkellä yrityksellä
on pääkaupunkiseudulla muutamia
maksavia asiakkaita.Yrityksen tarkoi-
tuksena on laajentaa toimintaansa
Suomen lisäksi myös Saksaan.

Yrittäjyyskilpailun voitto Karakallion kouluun

Karakallion torista tulee
viihtyisä paikka. Siitä
nauttivat varmasti myös
viereisten palvelu- ja
senioritalojen auskkaat. Karakallion tori

Läkkitorille tulee ohjaava raita, joka helpottaa näkövammaisten kulkua terveysasemalle.

Teksti: Pirjo Toivonen, havainnekuvat: Espoon kaupunki
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Skanska Kotien hankekehi-
tysjohtaja Satu Ryynänen

painottaa, että asuttavuus on
enemmän kuin esteettömyyttä.
Se tarkoittaa asuntojen muun-
nateltavuutta, mutta myös ko-
din pitämistä kunnossa. Asutta-
vuuteen kuuluu myös
piha-alueiden helppohoitoi-
suus sekä hyvät liikenneyhtey-
det ja helposti saavutettavat
palvelut.

”Ei lumitöitä enää tehdä
käsin”, toteaa Satu Ryynänen.
Hänen mukaansa piha-alue pi-
tää suunnitella sellaiseksi, että
lumet saadaan nopeasti pois ja
kulkureitit turvallisiksi.

Helppohoitoiseksi suunni-
teltu piha vähentää myös yllä-
pitokustannuksia. Esimerkiksi
istutukset voidaan valita niin,
että ne pysyvät kuosissaan pie-
nellä vaivalla.

Miten asuttavuus näkyy
Mäkkylän uusissa
kodeissa?
Espoon Mäkkylässä Skanskal-
la on kolmen kerrostalon koko-
naisuus, jossa asuttavuuteen
liittyviä ratkaisuja on mietitty
huolella. Lähtökohtana on erin-
omainen sijainti joukkoliiken-
neyhteyksien varrella, joka on
samalla ympäristötietoinen va-
linta.

Asuntojen suunnittelussa
on korostettu puistonäkymiä ja
luonnonläheisyyttä. Talojen pi-
hakannet yhdistävät alueen
ympäröivään luontoon, joka
jatkuu ikkunanäkymin asuntoi-
hin asti. Asunnoissa on avarat
pohjaratkaisut.

Hankekehitysjohtaja Satu
Ryynänen kehuu yhteistyötä
arkkitehti Timo Vormalan
kanssa. Niin tässä kuin muissa-
kin hankkeissa suunnittelurat-
kaisuja tarkastellaan asukkaan
silmin.

Suunnittelun tukena on
Skanskan jatkuvasti keräämä
tutkimustieto ihmisten asumis-
tarpeista. ”Tämä tieto on suun-
nittelun punainen lanka.” sanoo
Satu Ryynänen.

Toimivat varasto- ja
yhteistilat
Irtainvarastot sijaitsevat käte-
västi kussakin talossa, joten

Ympäristötehokkaan asumisen muistilista:
• Hyvä eristys, tiiviit rakenteet
• Asuntokohtainen lämpimän ja kylmän veden mittaus
• Energiapihit kodinkoneet
• Veden kulutusta pienentävät vesikalusteet
• Lämmön talteenotolla varustettu koneellinen
tulo-poistoilmanvaihto

• Monipuoliset jätteiden lajittelumahdollisuudet keittiössä

Skanska korostaa asuttavuutta
kausitavaroiden siirtäminen
asunnosta pois ja takaisin on
helppoa. Ala-aulassa sisään-
käynnin yhteydessä on lisäksi
penkki levähtämistä varten.
Autohalliin pääsee jokaisesta
talosta hissillä. Jokaiseen yhti-
öön on varattu autoille myös in-
vapaikkoja.

Satu Ryynänen kertoo, että
Skanskan uusiin kohteisiin on
jälleen alettu rakentaa talosau-
noja. Saunomisen suuri buumi,
joka toi pieneenkin asuntoon
oman saunan, alkaa olla ohitse.
”Monet ostivat saunallisen
asunnon jälleenmyyntiä ajatel-
len, eivät omaan käyttöönsä.”

Kodin hoito mietitty jo
suunnitteluvaiheessa
Valoisien kotien suuret ikkuna-
pinnat kiinnittävät ensimmäi-
seksi huomiota. Silti ne on
helppo pitää puhtaana yhden
henkilön voimin. Osassa ikku-
noissa on vain kaksi pestävää
pintaa. Tilavalta parvekkeelta
pääsee pesemään helposti ul-
kopinnat.

Uudet asunnot on suunni-
teltu esteettömiksi. Esimerkik-
si kylpyhuonekalusteiden si-
joittelu ottaa huomioon
erilaiset elämäntilanteet ja
ikääntymisen mukanaan tuo-
mat tarpeet.

”WC-istuimet pitää sijoit-
taa niin, että avustajallekin jää
tilaa.” Satu Ryynänen muistut-
taa, että kodin pitää olla asutta-
va silloinkin, kun onnettomuus
tai sairaus vaikeuttaa liikku-
mista. Hän korostaakin asunto-
jen muunneltavuuden tärkeyt-
tä.

Entä
energiatehokkuus?
Satu Ryynänen kertoo, että ra-
kennuksen energiatehokkuus
alkaa talon muodon, rakentei-
den ja esimerkiksi ikkunarat-
kaisujen valinnoilla. Energiate-
hokkuutta lisäävät energiapihit
kodinkoneet ja vettä säästävät
vesikalusteet.

Käyttökustannuksia pysty-
tään pienentämään myös erilai-
silla energiatehokkuutta
korostavilla ratkaisuilla. Huo-
neistokohtainen vesimittari
auttaa kulutuksen seuraamises-

sa. ”Kulutuserot voivat olla äl-
listyttävän suuria.”

Ryynäsen mukaan Skans-
kan pääkonttori Skanskatalo
Helsingin Ruskeasuolla on
eräänlainen ”energiatehokkuu-
den laboratorio.” Moderneilla
ratkaisuilla ja käytönaikaisella
seurannalla on päästy energia-
tehokkuudessa toimistoraken-
nusten valioluokkaan. Skans-
katalosta saatuja kokemuksia
voidaan hyödyntää myös asun-
tosuunnittelussa.

Teksti ja kuvat:
Pirjo Toivonen

Leppävaaran lukion eteen hiek-
kakentälle on alettu rakentaa
Veräjäpellon koululle väistöti-
loja, joiden on määrä valmistua
elokuussa. Uusiin tiloihin siir-
tyvät väistöön Veräjäpellon

Muuttoon liittyen Veräjäpellon vanhempainyhdistys tempaisee koululla keskiviikkona 7.5.
kevätriehalla, jossa on koululaisten omaa ohjelmaa, arpajaisia jne. Myös seurakunta ja nuo-
risotalo ovat riehassa mukana.

Rehtori esittelee uuden siirtokoulun piirustuksia ja aikatauluja.
Sokerina pohjalla esiintyy Jukka Poika kello 18.30-19.15.

Veräjäpellon koululle väistötilat
koulun eskari ja luokat 1-5.

Kutosluokka ja yläkoulun
eli entisen Vallivaaran erityis-
koulun luokat siirtyvät vuonna
1982 valmistuneeseen ns. kuu-
rojen koulun rakennukseen,

jonka sisäilma on todettu pa-
remmaksi kuin päärakennuk-
sen, joka kärsii sisäilmaongel-
mista.

Harkitut yksityiskohdat
lisäävät viihtyisyyttä.

Tyylikkyyden lisäksi Skanska painottaa käytännöllisyyttä ja helppohoitoisuutta.

AJATTELE YMPÄRISTÖÄ JA SÄÄSTÄ RAHAA!AJATTELE YMPÄRISTÖÄ JA SÄÄSTÄ RAHAA!
HUIPPULAADUKKAAT UUSIORENKAAT SUORAANHUIPPULAADUKKAAT UUSIORENKAAT SUORAAN

MAAHANTUOJALTA. 3-VUODEN TAKUU!MAAHANTUOJALTA. 3-VUODEN TAKUU!
Esim. 4 rengasta töineen.

Myös Nokian, Michelin, Continental, Kleber, Falken -renkaat edullisesti!
Renkaanvaihdot, kausisäilytys, huollot!

ESPOON AUTOPALVELU OY
Turuntie 145 ESPOO Viherlaakso. Puh. 509 2029, 512 2002, Fax. 547 1599.

Avoinna ark. 8 - 17 www.espoonautopalvelu.fi

155 x 13” 259€ 205/55 x 16” 339€
155/70 x 13” 259€ 215/55 x 16” 398€
165/70 x 13” 269€ 225/55 x 16” 419€
175/65 x 14” 269€ 195/50 x15” 299€
185/65 x 14” 285€ 205/50 x16” 369€
185/65 x 15” 289€ 215/45 x17” 398€
195/65 x 15” 298€ 225/45 x 17” 399€
205/65 x 15” 319€ 225/40 x 18” 439€
215/65 x 16” 397€ 185 x 14 C 340€
185/60 x 14” 279€ 195/70 x 15C 368€
185/60 x 15” 296€ 205/75 x 16C 479€
195/60 x 15” 298€ 205/65 x 16C 449€
195/55 x 15” 319€ 225/65 x 16C 469€

Avoinna ark. 8 - 17 www.espoonautopalvelu.fi
Huom! Uusi osoite

Nihtisillankuja 3, 02630, puh. 050 44 84 936

Muuttorieha koululla 7.5.
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Löytöretkeily kuuluu jokaisen uteliaan ihmisen perusoikeuksiin.
Suma on ihastuneena lukenut uutisia löytöretkien hengen palaa-
misesta, kun kymmenet tuhannet ihmiset ilmoittautuivat vapaaeh-
toisesti hollantilaisen Mars One -projektin yksisuuntaiselle len-
nolle Marsiin. Matka kestää niin kauan, että paluuta ei ole.
Tarkoituksena on perustaa Marsiin omavarainen siirtokunta, jota
täydennetään kerran vuodessa uusilla ja rohkeilla huimapäillä.

Tunnetuin löytöretkeilijä on varmaan Kolumbus, joka lähti etsi-
mään meritietä Intiaan. Ikävä kyllä hän lähti väärään suuntaan ja
törmäsi Amerikan rannikkoon. Juhlittu löytöretkeilijä ei tiennyt,
minne oli tullut ”löytäessään” Amerikan. Tosin jo ennen Kolum-
busta siellä olivat käyneet viikinkien ja kiinalaisten retkikunnat,
joiden saapuessa perille, Amerikka oli jo asuttu. Ensimmäiset ih-
miset, siis ne alkuperäiset Amerikan löytäjät kävelivät Beringin
salmen yli uudelle mantereelle, kun mannerlaatat olivat vielä kiin-
ni toisissaan.

Joka tapauksessa löytöretkiin liittyy aina seikkailunhalua, rohke-
utta ja halua nähdä ja kokea jotain uutta. Eikä sitä varten tarvitse
lähteä Marsiin tai hankkia omaa laivastoa. Avoin mieli ja omat
jalat riittävät löytämään Lepuskistakin asioita, jotka ainakin löy-
täjälleen ovat uusia ja mielenkiintoisia.

Suma oli jo kauan aikaa sitten kuullut puhuttavan Laajalahden
”kivimäestä”. Se löytyi Elfvikin luontokeskuksen ja Kehä ykkö-
sen välistä. Löytöretki kalliolle oli unohtumaton. Joka puolella
löytyi röykkiöittäin kivilohkareita ja louhinta-alueita. Kivimäellä
asui 1900-luvun alkupuolella oma kivimiesten yhdyskunta, jolla
oli kuulemma raskas työ ja raskaat viikonloput. Elfvikin silloinen
omistaja, vapaaherratar Elvira Standertskjöld myi kalliosta aluei-
ta kivimiehille reunakivien hakkaamiseen, sitä mukaa kun tarvit-
si rahaa. Ehjää kallion syrjää, joka soveltui parhaiten reunakivien
tekoon, kutsuttiin ”rinnaksi”, huonommasta hakattiin nupukiveä.
Kivimiehet pitivät Elvirasta, koska hän oli aina itse mukana valit-
semassa mahdollisimman hyvää ”rintaa” kullekin miehelle. Kivi-
mäellä saattoi vieläkin kuulla Kehän melun yli lekan ja moskan
kalkatusta, kun kiviä porattiin käsipelillä irti ja hakattiin muotoon-
sa. Hukkakiven määrä kertoo siitä valtavasta inhimillisestä työstä,
jota kivimiehet elääkseen tekivät. Tämä löytöretki historiaan ja
sen synnyttämä kunnioitus kivimiehiä kohtaan tulee aina mielee-
ni, kun bussi kolistelee Mannerheimintiellä pitkin mukulakivillä
ladottua kadunpätkää.

Toiselle löytöretkelle minut houkutti yksi kaverini, joka oli jo ai-
koja sitten nähnyt Iso Huopalahden rantakaislikossa kiemurtele-
van, oudon lankonkipolun. Saappaat jalkaan ja rämpimään, vaik-
ka ilma oli kylmä ja keväisen kostea. Turunväylän
pohjoispuolelta, suunnilleen Tarvaspään tasolta, löytyivät ensim-
mäiset pätkät vankoista lankuista tehtyä kapeaa tietä. Kymmenen
tuuman lankkuja oli pultattu kolme rinnakkain ja reunoilla oli
neljän tuuman mittaiset kantit. Rakenne oli vankka ja vähän sa-
mankaltainen, kuin lastenvaunujen luiskat portaissa.

Lankkutien osia löytyi pitkin rantahetteikköä aina Talin jätemäen
reunoille asti, missä kaikki jäljet hävisivät. Ehkä ne ovat jääneet
kaatopaikan alle, ehkä tie oli päättynyt tähän. Pitkään yritimme
keksiä, mitä olimme löytäneet. Oliko kyseessä kärryura, oliko
lankkutietä pitkin vedetty kivivaunuja ja jos niin mistä mihin?
Mies, joka putsasi kaislikon reunassa linnunpönttöjä, kertoi var-
mana tietona, että lankkupolku on tehty Tarvaspään hienohelmo-
jen kävelyretkiä varten. Tätä selitystä en ostanut, sillä lankkutie
on mitoitettu kestämään useiden satojen kilojen painon. Niin tuh-
dissa kunnossa eivät Akselinkaan vieraat voineet olla. Täytyi tyy-
nesti hyväksyä se, että olimme tehneet ”kolumbukset” eli löytä-
neet jotakin, mutta emme vielä tienneet mitä.

Kolmas löytöretkeni historiaan oli fyysisesti helppo, mutta vaati
onnistuakseen useamman ihmisen panoksen. Ruutikadun päässä,
Kehän tunnelin puolella on kalliolla hyvin säilynyt ja vankka ki-
vijalka. Samalla kalliolla on Lepuskin parhaat hiidenkirnut. Suma
on nähnyt vuosikymmenien ajan tuon kivijalan, josta on tiedetty,
että se on arkkitehti H.R. Helinin palaneesta huvilasta. Olle Palm-
roos kertoo ”Albergasta Leppävaaraan” -historiikissa huvilan tu-
lipalosta 20-luvun lopulla ja siitä, miten turhauttavaa sitä oli sam-
muttaa ämpäreillä. Mutta millainen oli palanut Helinin huvila,
miltä se aikanaan näytti, siitä ei kellään ollut tietoa.

Tarvittiin kansalaismuistipiirin porukka ja kuva löytyi tänä kevää-
nä. Jugend-huvila on ollut näyttävä todistus omistajansa suunnit-
telijan kyvyistä, Helin piirsi Lepuskiin ainakin huvilan tai pari
naapureilleen. Helin teki päätyönsä Hämeenlinnassa, jonne hän
suunnitteli lukuisia rakennuksia, pystyssä näistä on enää kolme.
Suma suosittelee jokaiselle löytöretkiä Lepuskin luontoon, kult-
tuuriin tai historiaan. Hyviä matkaoppaita löytyy lepuski.fi -si-
vuston ajankohtaisista tapahtumista tai historiaosiosta. Miten oli-
si retki tulivuorien jäljille, ohjeet löytyvät täältä: gtk.fi/export/
sites/fi/geologia/tapahtumakalenteri/moniste_Leppavaara.pdf

Terveisin Suma

Lepuski sai käsiinsä mielen-
kiintoisen historiallisen

kartan alueemme liikenneon-
nettomuuksista 50 vuoden ta-
kaa. Kartalla näkyy yllättävän
paljon rinkuloita ja peräti neljä
kuolonkolaria. Sattuiko entis-
aikaan todella näin paljon on-
nettomuuksia, vaikka väkeä ja
etenkin autoja oli paljon ny-
kyistä vähemmän? Ainakin täs-
sä suhteessa on otettu valtava
harppaus parempaan.

Vaarallisimmat tiet Leppä-
vaarassa olivat Turunväylä sekä
Turuntie. Molemmilla sattui
vuonna 1962 kaksi kuolemaan
johtanutta ja lukuisia lievempiä
onnettomuuksia. Tarvon ”pika-
tie”, joksi moottoriteitä vielä
silloin kutsuttiin, avattiin vai-
heittain 1960-luvun alussa ja
onnettomuustilastot olivat al-
kuunsa synkkiä. Tie sai medi-
assa nimen ”vaarojen tie”.
”Pikatie”-sanan keksijää vaa-
dittiin liikenneturvallisuuspii-
reissä hirtettäväksi lähimpään
petäjään.

Kehittymätön
tieverkko, autokanta ja
liikennekulttuuri
Tuomo Saarinen tutkii liiken-

Synkkiä liikenneonnettomuuslukuja
60-luvun Lepuskissa

Ote liikenneonnettomuuskartasta vuodelta 1962. Mustat rinkulat osoittavat kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien paikkoja
(huomaa ohjausviivat), punaiset henkilövahinkojen- ja sinertävät omaisuusvahinkojen paikkoja. Numero rinkulan sisällä kertoo
onnettomuuksien lukumäärän.
Katso koko kartta www.lepuski.fi

Katolleen kiepsahtanut Volvo 1960-luvun alussa entisen Hagalundintien ja Bergansintien
risteyksesssä eli nykyisellä Kehä ykkösellä Perkkaan Upseerintornin kulmilla. Kuva: Leppävaaran
kansalaismuistipiiri/Pertti Hurmerinta

neturvallisuutta ja sen paranta-
mista työkseen kaupungin tek-
nisessä keskuksessa: ”Espoossa
asui 50 vuotta sitten noin
50 000 asukasta. Tuhatta asu-
kasta kohden oli silloin vain 4,5
henkilöajoneuvoa. Nykyään
asukkaita on yli viisi kertaa ja
henkilöautoja lähes 120-kertaa
enemmän (noin 530 ajoneu-
voa/1000 asukasta).

Hän listaa tukun selityksiä
turvallisuuden parantumiselle:
1960-luvulla tie- ja katuverkko
oli Espoossa hyvin kehittymä-
tön. Autoissa ei ollut turvavöitä
ja autojen korit olivat kulmik-
kaita. Onnettomuustilanteessa
auto ruhjoi suojaamatonta osa-
puolta eli jalankulkijoille ja
polkupyöräilijöille törmäys oli
kohtalokkaampi. Käytössä ei

ollut porrastettua nopeusrajoi-
tusjärjestelmää. Ajokorttikou-
lutus keskittyi yksipuolisesti
auton hallintaan. Liikennevalo-
ja ei juuri ollut”.

Koko Espoossa vuonna
1962 liikenteessä tapahtui
kaikkiaan 21 kuolemaan ja 179
loukkaantumiseen johtanutta
liikenneonnettomuutta. Vuon-
na 2013 vastaavat luvut olivat 2
kuollutta ja 119 loukkaantunut-
ta. Huipussaan onnettomuuslu-
vut olivat 1980-luvulla. Nykyi-
sin Espoo voi ylpeillä sillä, että
asukaslukuun suhteutettuna
henkilövahinkoja on sattunut
liikenteessä selvästi vähemmän
kuin Suomessa keskimäärin tai
naapurikaupungeissa Helsin-
gissä ja Vantaalla. Espoon si-
sällä onnettomuustilastojen

kärjessä on Tapiola, jossa edel-
leen sattuu eniten henkilöva-
hinko-onnettomuuksia.

Teksti: Arja Salmi
Kartta: Tuomo Saarinen/
Espoon kauppalan teknillinen
virasto 1963

Onko sinulla tietoja,
muistoja tai kuvia
entisajan liikenneon-
nettomuuksista
Lepuskissa?
Kerro niistä meille,
niin tallennamme
niitä kansalaismuis-
tiin.

Löytöretkiä historiaan
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”Espoossa on mielestäni hyvä ote tule-
vaisuuden kaavoituksen suhteen. Moni-
muotoisia asuinalueita on suunnitteilla
ja ne tuottavat ratkaisuja erilaisiin tar-
peisiin, mukaan lukien kaupunkipienta-
loja.”

Helsingin Sanomien mukaan Es-

poota vaivaa persoonattomuus. Pitäisikö
Espoon erikoistua asuntorakentamises-
sa?

”Olen eri mieltä. Espoosta löytyy
monimuotoisia ja viihtyisiä asuinaluei-
ta, tästä on kiittäminen kaavoitusta. Va-
litettavasti useiden alueiden viihtyisyyt-

tä syö persoonaton bulkkituotanto,
mutta tästä voimme syyttää ainoastaan
rakentajia. Tämä ei ole ainoastaan Es-
poon ongelma, vaan koko pääkaupunki-
seudun.”

Haastateltavana oli Joel Laurila

Voisiko Espoo keskittyä kaupunkipientaloihin?

Täyden palvelun toimisto

'3#/)"14434'1+,1+.21"*)"+-(& $ 2)0+4#&0%3&,+.,3&!&.,3-(&

Forum 010 76 66620 | Hakaniemi 010 76 66500 | Töölö 010 76 66530

Itäkeskus 010 76 66590 | Malmi 010 76 66630 | Espoonlahti 010 76 66640

Leppävaara 010 76 66610 | Tapiola 010 76 66570 | Tikkurila 010 76 66560

Myyrmäki 010 76 66600 | Kerava 010 76 66550 | Hyvinkää 010 76 66580

PÄIVYSTYS  H:    (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

Surun kohdatessa
et jää yksin
Surun kohdatessa
et jää yksin

HELSINGIN JAKELU-EXPERTOY
cQ SRa SR Tcc XXXKNLOWKb

AVOIN JA REHELLINEN TOIMINTATAPA on meille ominaista.
Jokainen asiakas on meille yksilöllinen tavoitteineen ja toiveineen.
Toteutamme suorakampanjoita, jotka auttavat aidosti asiakasta
menestymään. Samalla rehtiydellä ja vastuullisuudella kohtelemme
työntekijöitämme.

Lepuski-lehden tuttu jakaja, Helsingin Jakelu-Expert Oy on nyt näky-
vämmin osa valtakunnallista SSM Suomen Suoramainonta -ketjua.
XXXK[Y]\P`PM_]_ZPKb

Kiloon on tulossa uudenlai-
sia ekotehokkuutta koros-

tavia koteja.
Niiden rakennuttajan, Puu

& Co Oy:n toimitusjohtajan
Joel Laurilan mukaan uutta
ovat design, resurssiviisaus se-
kä älykkyys, eritoten hän ko-
rostaa asuntokohtaisia aurinko-
keräimiä.

Jokainen voi omalla table-
tillaan seurata reaaliajassa, mi-
ten paljon asunto ”tienaa” ener-
giaa. Laurila arvelee, että hän
itse seuraisi innokkaana ener-
giakäyriä.

Osa sähköstä
auringosta
”Tuoton mukaan voi suunnitel-
la esimerkiksi, koska pesee
pyykkiä tai leipoo.” Omalla
sähköllä pitää hyvin yllä kodin
perustoiminnot kuten jää- ja
pakastinkaapit sekä lepotilassa
olevat laitteet.

Jokaisen asunnon varustei-
siin kuuluu tabletti, jonka avul-
la voi seurata veden, lämmön ja
sähkön kulutusta sekä aurinko-
keräimien toimintaa. Tabletilla
voi ohjata myös kodin muita
toimintoja, kuten valaistusta.

Joel Laurila uskoo tulevien
asukkaiden olevan edelläkävi-
jäitä – vähän samaan tapaan

Eko-edelläkävijä Kiloon
kuin kännykkäajattelun uudis-
tanut Iphone. Nyt isolla osalla
on sellainen, mutta aluksi vain
pienellä joukolla edelläkävi-
jöillä.

Yhteinen puutarha
Taloyhtiöön tulee yhteinen
puutarha, jossa viljelytilaa on
muutamalle innokkaalle. Myös
omat terassit soveltuvat salaat-
tien ja yrttien viljelyyn.

Kotimaisesta puusta raken-
netut puutalot kuuluvat sarjaan
pieni ulkoa, suuri sisältä. Jokai-
sessa asunnossa on muiden ti-
lojen lisäksi erillinen työpiste,
jonne hyvin mahtuu läppärin
kanssa tekemään etätyötä.

Laurilan mukaan mahdolli-
suus tehdä kotona työtä oli eräs
suunnittelijalle annetuista eh-
doista. Hän kehuu arkkitehtiä,
joka on onnistunut luomaan
toimivan ja avaran pohjaratkai-
sun, joka tuntuu neliöitään suu-
remmalta. Jokaisessa asunnos-
sa on lisäksi tilaa, jota ei
lasketa neliöihin.

”Arkkitehti on saavuttanut
ratkaisun, joka tilana tuntuu
melkein kaksinkertaiselta.”

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuva: Puu & Co Oy

Neliöitään suuremman
tuntuinen pohjaratkaisu lisää
asumisen mukavuutta.
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puh. 044 559 5860

Korjausompelu.net

susanna@
korjausompelu.net

Puh 09 592 550
Gsm 0400 524 990

Palvelua koko perheelle!

VIHERLAAKSON
kampaamo
ja parturi Kyttäläntie 8, 00390

Helsinki, Konala
p. 09 587 3652

Verhoilijamestari
KeijoMatilainen

matilainen.keijo@gmail.com

”Ei tästä enää tule mat-
toa”, oli ensimmäinen

ajatukseni, kun täysinäinen
ketsuppipullo putosi ja halkesi.
Koko sisällys levittäytyi kah-
delle matolle, joista toinen oli
valkoinen.

Soitto Pesutupa Viherpeip-
poon kannatti. Matot huuhdel-
tiin kunnolla, minkä jälkeen ne
vietiin pesulaan. Ja tahratonta
tuli.

Toimitusjohtaja Sami
Huotarinen Viherpeiposta

Viherpeippo tuntee matot

tähdentää, että tahra pitää pois-
taa vedellä heti vahingon jäl-
keen. Myös irtolika kannattaa
imuroida heti.

Suolaa hän suosittelee ri-
pottelemaan punaviinitahralle,
mutta välttäisi erilaisia tahran-
poistoaineita. Ainakin niiden
käytöstä kannattaa kertoa, että
pesulassa osataan valita oikeat
pesuaineet.

”Me sitten keskitytään jäl-
jelle jääneeseen tahraan ja saa-
daankin se paremmin pois, kun

ongelman aiheuttaja ei ole val-
miiksi matossa kiinni.”

Sami Huotarinen näyttää
vaaleaa mattoa, johon on kui-
vunut koiran pissaa. Hän arve-
lee, että kohtaan jää pysyvä
tahra. Joskus pissa imeytyy
maton lävitse parkettiin asti.

Palvelu kiinnostaa
Sami Huotarinen on luotsannut
Viherpeippoa kymmenisin
vuotta. Se tunnetaan mattope-
sulana, mutta nykyään Viher-

peipossa voi pesettää lakanan-
sa, jotka paalutuvat takaisin
kauniisti mankeloituna.

Huotarinen lupaa, että la-
kanoiden taittelussa otetaan
asiakkaiden mieltymykset huo-
mioon. ”Jotkut haluavat rullat-
tuina, toiset taiteltuina.”

Nykyään noin 80 prosent-
tia asiakkaista pesettää matton-
sa. Kun Huotarinen otti hoi-
taakseen äitinsä perustaman
yrityksen, matot tultiin pese-
mään itse.

Viherpeippo on saanut kii-
tosta palvelustaan myös itse-
palveluasiakkailta, joita aute-
taan tarvittaessa pesukoneiden
käytössä ja mattojen linkoami-
sessa.

Leppävaralaisten matot
tulleet tutuiksi
Sami Huotarinen sanoo, ettei
mikään koulu opeta suoraan

pesulatyötä. Hänen mukaansa
perustyön oppii muutamassa
viikossa. Parissa vuodessa op-
pii tuntemaan suurten huone-
kalutalojen kuten Ikean, Askon
ja Iskun matot ja niiden pesu-
ominaisuudet.

Esimerkiksi markkinoilta
ovat hävinneet paperinarusta ja
puuvillasta kudotut matot, jot-
ka pölyämättöminä olivat hy-
vin suosittuja. Ne kutuistuivat
pesussa. ”Usein vielä salmia-
kin muotoisiksi.”

Huotarisen mukaan villa
on edelleen paras materiaali,
koska se hylkii likaa. Toinen
hyvä materiaali on puuvilla.
”Tosin koneessa pestäviä puu-
villamattoja ei kovin paljon
enää ole.”

Mattojen valinnassa mate-
riaalin ja pestävyyden lisäksi
Huotarinen kiinnittää huomiota
väreihin. Esimerkiksi eteiseen
ei kannata kovin vaaleaa mat-
toa laittaa. Hän korostaa myös
viikoittaisen imuroinnin merki-
tystä, sillä se pitää paikat siis-
teinä ja auttaa säästämään mat-
toja.

”Hiekka kuluttaa maton
kuituja.”

Teksti ja kuvat: Pirjo Toivonen

www.verhoilutyo.fi

Kari HämäläinenOy
Mankkaantie 2–4
02180 ESPOO
p. 0500 415 490

VERHOILUTYÖ

ILMOITA LEPUSKIN
PALVELUHAKEMISTOSSA

Seuraava Lepuski
ilmestyy 19.5.

Sami Huotarisen
takana on noutamsita
odottavia puhtaita
mattoja.

Arttu Nurro mankeloi
tottuneesti lakanoita.

Leppävaara-seura järjestää taas suositut,
kaikille avoimet ja ilmaiset kirpparit

Alberganespan puistossa
kerran kuussa lauantaisin
24.5.; 14.6.; 26.7.; 23.8. ja 13.9.
kello 9-13.

Ei ennakkovarauksia, paikat täytetään
saapumisjärjestyksessä, oma myyntialusta
mukaan. Ensimmäisellä kerralla oli
Skanskan tarjoama roskalava.

Tule mukaan järjestäjäporukkaan.
Paikan päälle tarvitaan vastuuhenkilöitä,
samoin julisteiden levitykseen. Ota
yhteyttä seura@lepuski.fi. Lisätiedot
www.lepuski.fi.

Tervetuloa tekemään löytöjä!



Kyttäläntie 6, 00390 HELSINKI
Puh. (09) 540 4000
Palvelemme:
ma-pe 7.00-17.00

HelsinginMattotyö
ja Myynti Oy

www.varisilma.fi

PINNAT UUSIKSI!
∞ Muovimatot ∞ Laminaatit ∞ Parketit
∞ Laadukkaat Borås-tapetit
∞ Kotimaiset Värisilmä sisä- ja ulkomaalit

PÄÄLLYSTÄ
LATTIASI

MUOVIMATOLLA!
MATON LEVEYS ON VAKIO.
Kuivan tilan maton leveydet:

2m, 3m ja 4m
Kostean tilan maton
leveydet: 1,5m ja 2m

PITUUDET OMIEN
MITTOJEN MUKAAN

Konsertin kesto 2 h, sis. väliajan
Liput alkaen 27,50 euroa, Lippupiste. Ovelta 28 euroa

Ruotsin tunnetuimpiin indie-
rock-yhtyeisiin kuuluva Wee-
ping Willows julkaisi helmi-
kuun lopussa kauan odotetun
kuudennen albuminsa nimel-
tään ”The Time Has Come”.

Toukokuussa alkava laaja
levynjulkistamiskiertue käyn-
nistyy Vaasasta ja päättyy
Sellosaliin, jossa lauantaina
15. 5. on väliajallinen konsert-
ti.

Esimakua yhtye antoi tu-
levasta ohjelmistosta jo huhti-
kuussa, jolloin se konsertoi

Lepuskilla oli tilaisuus haasta-
tella juuri muuttopuuhissa ole-
vaa Peippoa.

”On mukava palata taas
tänne Espooseen, täällä sitä on-
kin vietetty jo useampi kesä.
Onhan tämä tuttua seutua, jo-
ten tänne tulen mielelläni. Ko-
tipuuni on nyt sama kuin viime
vuonna. Onneksi lähdin taas
riittävän aikaisin, niin saan
mieleiseni paikan.” ”Enhän mi-
nä aina juuri tässä puussa ole,

Paluumuuttajia
Pikkulinnunkujalle
Peipot ja pääskyt ovat saapuneet

mutta tässä lähimaastossa kui-
tenkin. Ja vanha syntymäpaik-
ka on tässä lähellä. Muistan hy-
vin silloin poikasena, kun
lähdin lentämään puun oksalta.
Oi niitä aikoja.”

Peipon mukaan tuttuihin
seutuihin on hyvä palata.

”Hyvinä puolina on myös
se, että on tuttua seuraa, usein
ovat samat naapurit vuodesta
toiseen. Varis näyttäisi majaile-
van tuossa lähellä, aivan kuten

viime vuonnakin.
Varis onkin pysyvästi täällä

Suomessa, niin on myös tuo ha-
rakkaseurue.

Nämä harakat liikkuvat
monesti kolmistaan, olen huo-
mannut. Tervapääsky tulee vä-
hän myöhemmin, on aina
sellainen mattimyöhäinen”,
miettii Peippo vielä.

Teksti ja kuva:
Marika Toivonen

Weeping Willows Sellosaliin 17.5.
Tavastia-klubilla. Karismaat-
tisen solistinsa Magnus Carl-
sonin johdolla yhtye keskittyy
uuden levyn kappaleisiin, mut-
ta keikalla kuullaan myös van-
hoja suosikkibiisejä vuosien
varrelta.

Uudessa levyssä Weeping
Willows`n elementit ovat tut-
tuja: kaiho, melodramaattisu-
us, sydänsurut, yksinäisyys ja
rakkaus.

Yhtyeen laulaja Magnus
Carlsonin tyyli muistuttaa
hyvin paljon 1950–1960-luvun

musiikkia.Yhtyeen sanoitukset
käsittelevät usein onnetonta
rakkautta, yksinäisyyttä ja sy-
dänsuruja.Yhtye on saanut pal-
jon vaikutteita muun muassa
Depeche Modelta ja Mor-
risseylta.

Weeping Willows pe-
rustetiin 1990-luvun puol-
ivälissä. Sen edellisen levyn
Fear & Love julkaisemisesta on
kulunut setsmän vuotta. Net-
tikeskustleun mukaan aika on
tehnyt yhtyeelle vian hyvää.

Leputan tässä
vain siipiäni.

Viisikymppinen osasi yllättää.
Palanut tiili, sininen pisara
-juhlakirjan julkistamistilai-
suudessa musiikki johdatteli
kuulijat vuosikymmeneltä toi-
selle. Eikä mikään perinteinen
kirkkomusiikki!

Yleisö sai hyvän otoksen
vuosikymmenten suosikki-is-

Viisikymppinen
Leppävaaran seurakunta

kelmistä tulkitsijoinaan kirkon
työntekijät. Vahtimestari Timo
Lahtimon Satumaa-tango sai
yleisön haltioihinsa.

Yleisöä tilaisuudessa oli
seurakuntasalin täydeltä. Lep-
pävaaralaisia oli kutsuttu tilai-
suuteen mm. Lepuskin ilmoi-
tuksella.

Suuri osa kirjaan haastetel-
luista leppävaaralaisista oli pai-
kalla. Moni läsnäolleista pyysi
kirjailija Kaisa Raittilalta
omistuskirjoitusta.

Leppävaaran seurakunta
lähetti jäsneilleen juhlakirjan
ennen palmusunnuntaita.

Seuraavassa Lepuskissa kesävinkkejä!



Tavoitteena on espoolaisten eläkeläisten ja muiden vastaavien
erityisryhmien asuin- ja elinolojen parantaminen. Se on voittoa
tavoittelemattoman yleishyödyllinen palvelujen tuottaja.

Espoon Eläkesäätiö www.eeks.fi

Tarvitsetko sinä tai
omaisesi turvallista
palveluasumista?

Olariin uusia
palveluasuntoja

Olariin valmistuu Espoon Eläke-
säätiön uusi, moderni palveluta-
lo, jossa on sekä palveluasuntoja
että ryhmäkotiasuntoja. Talo val-
mistuu elokuun lopussa. Näihin
asuntoihin ei ole tulorajoja.
Ikäihmisille soveltuvan asumisen

lisäksi tarjolla on runsaasti erilai-
sia palveluja.

Uusi palvelutalo on Palvelutalo
Hopeakuun siipirakennus.

Kysy lisää: 09 86799201 tai
040 751 9837

Putkiremontti edessä? Vesivahinko?
Tarvitsetko tilapäisen kodin?
Karakallion Senioritalo Ho-
peakellosta saat edullisen
tilapäiskodin. Ikäihmisten li-
säksi Hopeakello soveltuu
myös lapsiperheille. Tilapäis-
tä koteja tarvitseviin ei sovel-
leta tulorajoja.

Kysy myös Hopeakellon edul-
lisia senioriasuntoja. Hopea-
kotkan monipuoliset palvelut
ovat Hopeakellon asukkaiden
käytettävissä.

Karakallion Hopeakotkassa
myös palveluasumista
Hopeakotka tarjoaa palvelu-
asumisen lisäksi myös turvalli-
sen kodinomaisen ympäristön
dementiaa sairastaville. Asu-
minen on turvallista, sillä oma
henkilökunta hoitaa ympäri-

vuorokautisen päivystyksen.
Hopeakotkassa ja Hopeakel-
lossa on edullista asua.

Varallisuusrajat asukasvalin-
noissa.

Viihtyisään ravintolaamme
on helppo poiketa lounaalle
tai aamupalalle.

Meiltä saat laadukkaita ja
edullisia sairaan- ja kodin-
hoitoapalveluja sekä muita

Hopeakotka palvelee omissa
kodeissaan asuvia

hyvinvointipalveluja. Juhliin
ja kokouksiin voit vuokrata
meiltä tilat.

Kysy palveluistamme:
09 25156500 tai
050 300 5133

Isänpäivän Brunssipaketti sisältää runsaan Brunssin

22,50€
lapset alle 12v.
1,00€/ikävuosi

/hlö

Brunssi

29,50€
lapset alle 12v.

15,50€

/hlö

Hohtokeila-
Brunssi

Hohtokeila-
Brunssi
sisältää
brunssin ja

hohtokeilaradan
tunniksi

brunssiryhmälle
keilakenkineen

www.bowlcircus.com

BowlCircus Sellossa

klo 11-15

Vappuna ja Äitienpäivänä
HohtokeilaBrunssi

Tutustu brunssin
erinomaiseen sisältöön

Tervetuloa hauskanpitoon
perheen, ystävien tai koko suvun kera

korkealaatuisen ja kehutun Brunssin merkeissä

Hohto-

BowlCircus Sello, Kauppakeskus Sello
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Pöytävaraukset puh. 010 8418 851

/hlö
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Tervetul
perheen ystäv

Runsas
perinteinen
Brunssi

toon

keilaus
Hohto-


