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Lähderannantie 22, Espoo
Avoinna: ma-to 9-17, pe 9-16
Päivystys: puh. 010 235 2210

laaksolahti@kiinteistomaailma.fi

tutustu välittäjiimme osoitteessa:
www.kiinteistomaailma.fi/espoo-laaksolahti

Marko Suutarinen
Yrittäjä, KTM, LKV

www.apteekkielixir.fi
puh. 010 322 8980

Avoinna
joka päivä

MA–PE 8.30–21.00
LA 10–18, SU 12–18

LEPPÄVAARAN
ASEMALLA,
KATUTASOLLA

PANORAMA
TOWER

Mäkkylässä
keskiaikainen
kylätontti s.3

Ärhäkkä influenssa-
kausi alkamassa s.9

Viherlaaksolainen
taloyhtiö
sai uuden elämän s. 6

*Tarjous voimassa rajoitetun ajan, valituista
varastotiloista, koskee ainoastaan uusia
asiakkaita, ei sisällä vakuutusta tai aloitus-
maksua.

0207 007 700
www.tilaakaikelle.fi

Nyt -25 %
Kysy lisää! *

Painiityn
uusi päiväkoti s.7

Leppävaarankatu 3–9
Ratsutori

Ohjelmisto
www.ravintolabase.fi

BASE 10 vuotta.
Juhlimme koko viikon.

www.apteekkielixir.fi
www.tilaakaikelle.fi
www.kiinteistomaailma.fi/espoo-laaksolahti
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Raitilla
hurjastellaan

Viimeisetkin kiveykset on syksyn mittaan saatu naputeltu paikkaansa Leppävaaran-
raitilla. Hermoja parin vuoden ajan torilla ja raitilla rassannut remonttivaihe on taak-

se jäänyttä elämää. Raittikarnevaaleilla oli ilo ja kunnia päästä kaupungin teknisen kes-
kuksen komeiden seremoniasaksien kahvoihin ja leikata muistoksi palanen sinivalkoista
avajaisnauhaa. Ilmeeltään uudistunut tori ja raitti ovatkin saaneet osakseen paljon kehuja
ja kiitoksia.

Uudistetulla raitilla kulkijoita huolestuttaa nyt kuitenkin se, että jalankulkua ja pyö-
räilyä ei ole edelleenkään eroteltu toisistaan. Kulkijat olivat vilkkaalla raitilla jo ennen
remonttiakin törmäyskurssilla. Kulkeminen sumppuuntuu nyt varsinkin Alepan talon ja
Leppävaaran tornin välisellä osuudella, jossa raittia on kavennettu istutuslaatikoilla ja
penkeillä. Pahin pullonkaula on tunnelin suulla, jossa risteää viisi kevyen liikenteen väy-
lää. Kulkijat päätyvät tässä kohdin pakosti sumppuun, kun muitakaan väyliä keskustan
läpi ei ole tarjolla.

Jalankulkijoiden toiveena on jo ollut pitkään, että raitin läpikulkeva nopea pyöräily
kiellettäisiin kokonaan ja että se ohjattaisiin kulkemaan Harakantien kautta. Remontin
odotettiin tuovan ratkaisun tähän ongelmaan, mutta entinen villi meno jatkuu.

Paitsi jalan ja pyörällä niin raitilla ollaan liikkeellä rollaattoreilla, lastenvaunuilla,
skeiteillä, potkulaudoilla, koiria ulkoiluttamassa, tavallista leveämmillä tavarapyörillä,
pyörätuoleilla ja tulevaisuudessa varmasi yhä enemmän myös sähköpyörillä. Pyöräilijät
toki mahtuvat joukkoon, mutta vauhdin tulisi silloin olla raitin luonteeseen sopiva. Raitti
on nyt kuitenkin myös nopean työmatkapyöräilyn suosima, koska sille ei oikein ole osoi-
tettu muutakaan sujuvaa reittiä Leppävaaran keskustan läpi.

Nopea pyöräily jalkakäytävillä ei suinkaan ole yksinomaan Leppävaaranraitin ongel-
ma. Raitti nousi keskeisesti esille Leppävaaran Asukasfoorumin hiljattain tekemässä ky-
selyssä, jolla kartoitettiin asukkaiden kokemia vaaranpaikkoja kevyen liikenteen väylillä.
Leppävaaranraitin lisäksi ongelmallisiksi mainittiin muun muassa myös Leppävaarankatu,
Lintuvaarantie, Säterinkatu jaAlberganesplanadi.Asukasfoorumin materiaaliin kannattaa
tutustua foorumin verkkosivulla (http://www.suurleppavaara.info/tiedotteet/).

Asukasfoorumin saamasta palautteessa käy hyvin selväksi, että monet jalankulkijat
oikeasti pelkäävät jäävänsä nopeiden pyöräilijöiden yliajamaksi. ”Ei tarvita kuin yksi
harha-askel, niin olet nopean pyörän alla”, on usealle painajainen.

Espoon kaupunki on hiljattain hyväksynyt pyöräilyn edistämisohjelman, jossa se on
sitoutunut tuplaamaan pyöräilyn kulkutapaosuuden lähimmän kymmenen vuoden aikana.
Pyöräilyn suosiminen on hyvä suuntaus, mutta kasvavalle pyöräilylle tarvitaan tällöin
ilman muuta muusta liikenteestä selkeästi erotettuja reittejä.

Helsingin Baana on osoittautunut menestykseksi ja se on selvästi lisännyt pyöräilyn
suosiota. Espoossakin kaupunkisuunnittelijat ovat hahmotelleet kartalle pyöräilyn tavoi-
teverkkoa, mutta nykyiset määrärahat loppuvat alkuunsa, ennen kuin nämä kartalle piir-
retyt laatukäytävät sekä seutu- ja pääreitit on saatu asianmukaiseen kuosiinsa.

Leppävaaran pyöräilybaanojen toteuttamista odotellessa on edelleen syytä muistaa,
että nykyiset jalkakäytävät ja Leppävaaranraitti eivät ole tarkoitettu baanoiksi. Kävelijöi-
den joukossa liikkuvilta pyöräilijöiltä odotetaan oikeaa tilannenopeutta ja huomaavaisuut-
ta kanssaliikkujiaan kohtaan. Toki myös jalankulkijoiden tulee noudattaa liikennesääntö-
jä. Mistä löytyisi uuden ajan Ensio Itkonen, joka taas takoisi mieliin hyviä tapoja
liikenteessä liikkumiseen?

Arja Salmi
arja.salmi(at)lepuski.fi

FotoGalleria/Arto Salo

Valtatien varrelta -kirja painoon
Leppävaara-seuran uusin historiakirja Valtatien varrelta on jatkoa tosi suositulle historiikil-
le Albergasta Leppävaaraan. Valtatien varrelta -kirja kertoo värikkäästi ja runsain kuvin
Pohjois-Leppävaaran ja Lintuvaaran, entisen Harakan historiasta. Kirjassa on kovat kannet,
336 sivua, yli 600 kuvaa ja sata tarinaa. Kirja on painossa ja ilmestyy 2.11. Kirjaa myydään
vielä lokakuun ajan edulliseen ennakkohintaan 30 €/kpl. Ennakko-osto onnistuu lähettämäl-
lä tilaus sähköpostilla osoitteeseen markku.salmi@live.fi.

Viulisti Arvo Aaltosen yhtye valmiina keikalle, kuva on Valtatien varrelta -kirjasta.

Syksyn kansalaismuisti-illat
Leppävaara-seuran kansalaismuistipiiri on kokoontunut jo vuodesta 2001. Kuluvan syksyn
ohjelma alkoi mukavissa merkeissä Tarvaspäässä Gallen-Kallelan Museolla ja lokakuun
ensimmäisessä illassa katsottiin vanhoja Espoo-filmejä. Syksyn muut kansalaismuisti-illat
ovat: 22.10., 5.11., 19.11. ja 3.12. Paikka on Ruusutorpan koulun auditorio ja kellonaika
18.00-19.30. Tervetuloa uudet ja vanhat leppävaaralaiset!

Lisätiedot syksyn ohjelmasta http://www.lepuski.fi/kansalaismuistipiiri.html

www.cafezoceria.fi
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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

Espoo: Kauppakeskus Galleria, p. 5415 049

Hiusten-
leikkaus

40€

Kuponki
voimassa
31.10.2015 asti.

Varaa aikasi osoitteesta: www.beautyhair.fi

TÄLLÄKUPONGILLA

PALOIKO LAMPPU?
Ei hätää! Meiltä löydät tehokkaat lamput
jokaiseen tarpeeseen useilta laadukkailta
valmistajilta helposB!

Palvelemme osoiCeessa LintuvaaranBe 2
Espoo Puh: 09 4525 276
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Mäkkylässä
keskiaikainen kylätontti
Puustellinmäellä on sijain-

nut keskiaikainen kylä-
tontti, jolla on ollut pysyvää
asutusta ehkä jo 1200 -luvulta
alkaen. Tämä on varmistunut
meneillään olevissa arkeologi-
sissa kaivauksissa, joita teh-
dään Puustellinmäellä entisen
Arla-instituutin paikalla.

Puustellinmäelle laaditaan
asemakaavaa uutta asuntoalu-
etta ja oppilaitosta varten. Tu-
runtien varteen sijoittuvan In-
validisäätiön Keskuspuiston
ammattiopiston rakennuksen
on tarkoitus valmistua vuoden
2018 aikana. Uusi koulu suun-
nitellaan noin 530 opiskelijalle
ja lähes 200 työntekijälle. Kaa-
voituksen osana alueella on tut-
kittu muinaisjäännöksiä. Mer-
kittävimpänä kohteena on ollut
Mäkkylän keskiaikaisen kylän
tonttimaa.

Mäkkylän kylätontin arke-
ologisia tutkimuksia tehdään
noin 2000 neliömetrin alueella,
joka on toistaiseksi suurin ker-
rallaan tutkittu keskiaikaisen
kylätontin ala Suomessa. Kes-
kiaikaiset kerrokset ovat poik-
keuksellisen hyvin säilyneet.
Alueella ei ole asuttu sen jäl-
keen, kun kyläasutus näyttää
lakanneen 1600-luvun aikana,
jolloin kylän maat keskittyivät
sinne perustetun kartanon
omistukseen.

Varhaisimmat kirjallisten
lähteiden tiedot Mäkkylästä
ovat keskiajan ja uuden ajan
taitteesta, vuodelta 1540, jol-
loin kylässä oli viisi taloa ja ar-
violta noin 50 asukasta.

Kaivauksissa on havaittu
useita kivestä rakennettuja tuli-
sijoja ja seinälinjoja, ja löytöai-
neistoon kuuluu mm. saviasti-
an palasia, rahoja, työkaluja ja
hevosvälineiden osia yms. Il-
meistä on, että kylän talot ulko-
rakennuksineen ovat sijainneet
rykelmässä hyvin lähellä toisi-
aan ja rakennuksia on uudel-
leenrakennettu useamman ker-
ran sillä alueella voi havaita
tulisijoja vieri vieressä ja seinä-
linjoja ristikkäin. Kylärakenne
oli hyvin erilainen verrattuna
nykypäivään.

Edelleen on epäselvää,
milloin kylä on perustettu ja
ketkä sitä asuttivat. Tutkimuk-
sia johtava Heini Ynnilä ark-
byroosta kertoo, että tutkimuk-
sissa on löytynyt viitteitä siitä,
että asutus voisi olla peräisin
jopa 1200 -luvulta. Tähän hae-
taan varmistusta vielä syksyn
aikana jatkuvissa tutkimuksis-
sa. Arkeologiset tutkimukset
rahoittaa muinaismuistolain
mukaisesti Invalidisäätiö, jon-
ka omistamalla alueella kylä-
tontti on.

Teksti ja kuvat: Markku Salmi

Kaivauksen kuluessa kaikki
löydöt dokumentoidaan jo
työmaalla.

Seulonta on edelleen
välttämätön työvaihe
arkeologisessa tutkimuksessa.

www.beautyhair.fi
www.suomenlamppupalvelu.fi
www.mehilainen.fi
www.leppavaaranlaskenta.fi
www.sellonapteekki.fi


”Tämä ei ole hätäisen ih-
misen hommaa”,

Kauppakeskus Sellon toimitus-
johtaja Matti Karlsson kuvaa
kauppakeskuksen rakentamis-
ta. Nyt 10 vuotta täyttävää Sel-
loa rakennettiin kuutisen vuot-
ta. Sellon kokonaisuus
rakennettiin useassa eri vai-
heessa. Kauppakeskuksen elin-
kaareksi lasketaan 80 vuotta eli
ihmisikä.

Karlssonin mukaan Sello
rakennettiin Leppävaraan, kos-
ka aluesuunnitelmissa kauppa-
keskukselle oli varattu paikka.
Elannolla, jonka Maxi Market
toimi tilapäisellä luvalla, oli
oma tonttinsa. Myös Kesko oli
halukas pääsemään Leppävaa-
raan.

Vielä 90-luvulla Helsinki
oli Espoon ja Elannon lisäksi
merkittävä maanomistaja Lep-
pävaarassa.

Kaupunkikeskus
– kaupungin keskus
Alun alkaen Sello rakennettiin
kaupunkikeskukseksi, joka

Jumppaa Sellossa
Kauppakeskuksista Sello aloitti ensimmäisenä kauppakeskuksena
seniorien kauppakeskuskävelyt ja jumppahetket. Aurinkoinen lo-
kakuinen aamu oli koonnut ison joukon liikkujia. Osa heistä käy
keskiviikkoisin kuntosalilla. Osallistujat arvostavat reilun tunnin
kävelyä ja tehokasta veryttelyä.

Sello on Leppävaaran ydin
kaupan palvelujen lisäksi tarjo-
aa erilaisia julkisia ja yksityisiä
palveluja. Karlsson kiittelee
kaupunkia, joka toi jo ensim-
mäiseen rakennusvaiheeseen
kirjaston ja Sellosalin.

Elokuvateatterikin oli al-
kuvaiheen suunnitelmissa. Sel-
laisenaan se ei toteutunut, mut-
ta nyt Selloon on Finnkinon
myötä kasvanut merkittävä elo-
kuvakeskus, jonka leppävaara-
laiset ovat ottaneet omakseen.
Ulottuvathan Leppävaaran lef-
faperinteet jo 50-luvulle.

Nyt Sellolla on lähes 23
miljoonaa kävijää vuodessa.
Ravintoloitakin on peräti kol-
misen kymmentä. Karlssonin
mukaan joustavuus ja muun-
neltavuus ovat Sellon kaltaisen
keskuksen elinehto. ”Nöyryyt-
tä asiakkaiden edessä.”

Hyvin Sello onkin osannut
vastata asiakkaiden tarpeisiin.
Viimeisimmän pääkaupunki-
seudun kauppakeskusten asia-
kastyytyväisyyttä mitanneen
tutkimuksen mukaan Sello on
paras. Toiseksi ylsi Stockmann
ja kolmanneksi Jumbo.

Espoosta puuttui korkeatasoinenApple-tuotteisiin erikoistunut
myynti- ja huoltoliike. Oli luontevaa avata Espoon ensimmäi-

nen - ja vieläkin ainoa – Apple Premium Reseller -myymälä kes-
keiselle paikalle liikennevirtojen risteyskohtaan kauppakeskus
Selloon.

Ovatko Sellolle asetetut tavoitteet
täyttyneet Tectorin näkökulmasta?
Avajaiset olivat menestys. Vuosien mittaan espoolaiset ovat löy-
täneet Sellon myymälämme yhä paremmin ja osaamiseemme luo-
tetaan.

Sellon myymälä on tärkeä osa Tectorin myymälä- ja palvelu-
ketjua.

Toimitusjohtaja JouniTorniainen vastasi Lepuskin kysymyk-
siin.

Miksi Tector
tuli Selloon?

Leppävaarassa asuva Mamanding Bojang opiskelee lähihoita-
jaksi. Hän oli tutustumassa seniorikävelyyn.

Aili Tanninen aloitti Maxin asiakkaana, joten siirtyminen
Selloon oli luontevaa. Nyt hän käy miehensä Eeron kanssa
Sellossa usein myös jumpassa.

Marjatta Suominen kuului Maxi marketin asiakkaisiin.
”En silloin vielä asunut täällä, mutta työ oli Maxia lähellä.”
Sellossa hän käy mielellään aamupäivisin.

Turun junien pysähtymi-
nen Leppävaarassa vaikuttaa
myös Selloon. Tosin Karlsson
muistuttaa, että yksittäisten
muutosten vaikutus ei ole ko-
vin suuri. Laajat liikenneratkai-
sut kuten tulevat jokerilinjat jo
vaikuttavat.

Vaikka internet-asiointi ja
verkkokauppa ovat lyöneet it-
sensä lävitse lyhyessä ajassa,

Karlsson sanoo ihmisten halu-
avan myös kauppoihin. Sellon-
tyyppisistä kaupunkikeskuk-
sista on tullut myös tapaamisen
ja kohtaamisen paikkoja. Os-
toksilla käynti on sosiaalinen
tapahtuma. Hän muistuttaa, et-
tä maailmalla tunnetut netti-
kaupat ovat perustamassa kivi-
jalkamyymälöitä.
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Starbucks on uusinta Sellossa
Maailmanlaajuinen kahvilaketju Starbucks aloitti Espoon valloittamisen Sellosta yhteistyössä

Keskon kanssa. Avajaisissa oli tarjolla sesonkijuoma, kurpitsalatte, jossa maistuu amerikka-
lainen kurpitsapiiras.

Tanja Tissari, joka on Sellon Starbucksin esimies, kertoo että maissa, joissa Starbucks tunne-
taan laajasti, ketjun joulukahvi on vuosittainen sensaatio. Sen ”ensiesiintymiseen” jonotetaan tun-
teja.

Tissari arvelee kahvilassa käyvän päivittäin 300 - 500 asiakasta. Ensimmäiset nappaavat aamu-
varhaisella kahvimukinsa mukaan kiiruhtaessaan junalle.

Starbucksista kerrottiin, että ketjulle tulee Suomeen uusia kahviloita. Keskon kaltaiset kauppa-
ketjut ovat hyviä yhteistyökumppaneita.

Apteekki oli yksi niistä har-
voista liikkeistä, joita

Maxi Marketissa oli. Apteek-
kari Patrick Gothoni kertoo,
että Maxi Market -ajan viimei-
senä vuotena reseptejä käsitel-
tiin vuodessa jo yli 100 000
kappaletta.

”Tänä vuonna käsittelem-
me yli 260 000 lääkemääräys-
tä.”

Kun uuteen tilaan muute-
tiin, myös nimi muuttui Sellon
apteekiksi, jossa Gothoni on
ollut apteekkarina lähes viisi
vuotta. Hän kertoo asiakkaiden
kiittelevän lääkkeiden ja lääke-
ruiskujen kierrätysjärjestel-
mää, joka on ollut käytössä
vuoden päivät.

Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su 12-18
www.k-ruokakauppa.fi/k-supermarket-leppavaara

Konstaapelinkatu 4, 02650 ESPOO

L E P PÄVA A R A

Tarjoukset voimassa Ma 12.10. - Ke 14.10.

#+&'*"( !,,)$(%((
LEPPÄVAARAN K-SUPERMARKETISTA

Norjan lohi
ilmainen fileointi

499
kg

ERÄ!

Ruotsin Nieriä
ilmainen fileointi

ERÄ!

1290
kg

Oulunjärven kuha
ilmainen fileointi

ERÄ!

1490
kg1290

kg

Perämeren siika
II-koko, ilmainen fileointi

ERÄ!

Hätälän fileoitsija
Toni Vepsäläinen

paikalla maanantaina
klo 10-18

Sellon apteekki
syntyi Maxi Marketissa

www.tiimixi.fi
www.k-ruokakauppa.fi/k-supermarket-leppavaara
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Vanhat

kerrostalokaksiot

ka. myyntiaika 8 vko 8 vko samalla tasolla (0 %)

ka. neliöhinta 3 433 € 3 441 € samalla tasolla (0 %)

tehdyt kaupat 470 kpl 437 kpl kauppamäärä kasvanut (8 %)

Vanhat rivitalot

ka. myyntiaika 12 vko 12 vko samalla tasolla (0 %)

ka. neliöhinta 3 284 € 3 297 € samalla tasolla (0 %)

tehdyt kaupat 693 kpl 626 kpl kauppamäärä kasvanut (11%)

Vanhat

omakotitalot

ka. myyntiaika 14 vko 17 vko lyhentynyt reilusti (-18 %)

ka. neliöhinta 3 169 € 3 025 € neliöhinta noussut (5 %)

tehdyt kaupat 267 kpl 255 kpl kauppamäärä kasvanut (5 %)

Saako olla lainatarjous?
Onko mielessä kodinvaihto?

Kysy ihmeessä lainatarjous meiltä.
Saat kilpailukykyisen tarjouksen
juuri sinulle sopivalla laina-ajalla.

Varaa aika osoitteessa aktia.fi
tai pirauttamalla numeroon

0800 0 2470.

Tervetuloa Aktia Pankkiin!

Aktia Tapiola

Ensi vuonna valtionbudjettiin varataan korjausavustuksiin 25 mil-
joonaa euroa. Johtaja Jarmo LindenAsumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskus Arasta kertoo, että siitä hisseille jäisi noin 14–15
miljoonaa euroa. Tänä vuonna hissejä on rakennettu vanhoihin
kerrostaloihin ennätystahtiin. Lindenin mukaan tarkoitukseen va-
ratut rahat loppuivat jo syyskuussa. Avustuksia myönnetään edel-
leen, sillä muualta säästynyttä rahaa voidaan käyttää niihin.
Tänä vuonna korjaus- ja energia-avustuksiin oli varattu 40 miljoo-
naa euroa.

Lepuski kertoi viime numerossa Karakallion hissitilanteesta.

”70–80-luvulla raken-
nettujen talojen

energiatehokkuus ei ole kovin
hyvä.”ViherlaaksolaisenAsun-
to-osakeyhtiö Lippatavin pu-
heenjohtaja Risto Kaikkonen
kertoi, että rivitaloyhtiössä al-
koi olla korjattavaa. Myös joi-
takin rakennusteknisiä ongel-
mia ilmeni.

”Tuli mieleen, pitääkö
1979 valmistuneen taloyhtiön
näyttää ikäiseltään vai voisiko
korjausten yhteydessä päivittää
sen ulkoasun vastaamaan nyky-
aikaa.” Kaikkonen kertoi, että
vilkaisu naapuristoon antoi us-
koa, että alueen ilmettä ei ole
kovin tarkoin määritelty: oli
erilaista tiiliverhoilua, oli eri-
väristä puuta.

Eikä muutos edes vaatinut
rakennuslupaa, toimenpidelupa
riitti.

Ammattilaiset asialla
Kun yhteisesti oli päätetty, että
korjaukset tehdään, työtä suun-
nitelmaan otettiin arkkitehti ja
rakennussuunnittelija. Näillä
oli esittää asukkaille erilaisia
ulkoasu-vaihtoehtoja: vaaka- ja
pystylaudoitusta ja eri värejä.

Kaikkosen mukaan ulko-
puolisia asiantuntijoita tarvit-
tiin tietysti mittavaan remont-
tiin. He toivat ulkopuolisina
myös objektiivisuutta. Hanket-
ta ei missään vaiheessa nähty
hallituksen manööverinä, vaan
se koettiin yhteiseksi.

”Kaikki päätökset olivat
yksimielisiä. Mielipide-eroja
oli, mutta keskustelemalla
päästiin yhteiseen ratkaisuun.”
Kaikkonen kertoo, että hanket-
ta varten valittiin asukkaiden
”puhemies” tekemään työtä
yhdessä hallituksen kanssa.
Hän esimerkiksi kävi esittele-
mässä asukkaille värivaihtoeh-
toja.

Kaikkonen korostaa yhtei-
söllisyyden ja luottamuksen
merkitystä. Hankkeen tiimoilta

Viherlaaksolainen taloyhtiö sai uuden elämän

pidetiin paljon epäviralli-
siakin kokouksia,

Uusi Lippatavi
Risto Kaikkonen puhuu Uudes-
ta Lippatavista. Niin paljon ta-
loyhtiössä on tehty parannuk-

Marko Suutarinen Kiinteistö-
maailma Laaksolahdesta ei
lähde suoraan arvioimaan,
kuinka paljon Lippatavin re-
montti nostaa asuntojen arvoa.
Sen hän sanoo, että mittava re-
montti antaa ainakin varmuu-
den, että ongelmakohtia ei ole
eikä mahdolliselle myyjälle ja
ostajalle tule yllätyksiä.

Asunnonvälittäjänä Marko
Suutarinen miettii, alkavatko
asukkaat päivittää asuntoja,

Hyvässä kunnossa
oleva taloyhtiö lisää
ostohalukkuutta

jotta sisälle jatkuu ulkoa alka-
nut uusi aika.

Suutarinen muistuttaa, että
pienelläkin pintaremontilla ku-
ten sisäseinien maalauksella
saa edullisesti ihmeitä aikaan.
Jos suunnittelee asunnon
myyntiä, keittiön ja kylpyhuo-
neen kalliit remontit voi jättää
tulevalle asukkaalle, joka voi
tehdä niistä mieleisensä.
”Asuntoa ostetaan sydämellä.”

sia. Rakennusteknisesti se
vastaa energiatehokkuuden ny-
kyvaatimuksia.

”Paitsi ikkunat, jotka ovat
vaatimuksia paremmat.” Kaik-
konen kertoo, että päätettiin va-
lita sellaiset ikkunat, jotka vä-

hentävät lento- ja muuta
liikennemelua. ”Nyt on tosi
hiljaista.”

Aikaisemmin taloyhtiön
katot oli uusittu, samoin sala-
ojat.

Remontti maksoi kaiken
kaikkiaan noin 500 000 euroa.
Taloyhtiö otti sitä varten 25
vuoden lainan. Asukkaille se
tietää keskimäärin 200 euron

lisää vastikkeeseen.Tiedossa ei
vielä ole, kuinka paljon ener-
giatehokkuus säästää lämmi-
tyksessä.

Kauniit, vaaleat rakennuk-
set ovat kaikkien asukkaiden
mieleen, myös niiden, jotka oli-
sivat halunneet säilyttää punai-
sen värin.

”Naapuristostakin on tullut
kiitosta.”

Ensi vuonna vähemmän
rahaa hissiavustuksiin

Lähde: Kiinteistömaailma Laaksolahti
1.-8.2015 myydystä 267 omakotitalosta 60 % oli rakennettu vuon-
na 1990 tai sen jälkeen. 1.-8-2014 uudempien omakotitalojen
osuus oli alahaisempi kuin vuotta myöhemmin, mikä selittää ti-
lastoissa näkyvän keskihinnan nousun 5 %:lla.

Tiina ja Janne Virta (vas.) ja Heljä, Rasmus ja Jukka Uppala ihastelevat ”uusia kotejaan”.
Janne Virta kertoi, että taksikin oli kysynyt, koska talot on ehditty tähän rakentaa.

1-8/2015 1-8/2014 muutos

Asuntojen hintakehitys koko Espoon alueella

Teksti ja kuvat: Pirjo Toivonen

www.aktia.fi


KOTI YHDESSÄ TASOSSA + OMA PIHA + LOISTAVA SIJAINTI
Nyt niitä saa: sopuhintaisia pientalokoteja erinomaiselta paikalta Espoon Painiitystä, läheltä sekä luontoa
että palveluja. Asunnon ostajalla on mahdollisuus valita mieleisensä kahdesta modernista talotyypistä,
kahdesta vaihtoehtoisesta pohjaratkaisusta sekä neljästä erilaisesta sisustustyylistä. Valitse ja varaa
omasi netissä: painiitynpientalot.hartela.fi
Kun teet varauksen 31.10. mennessä, pääset vielä vaikuttamaan asuntosi pohjaratkaisuun!

*Hinnat ovat alustavia ja ne tarkentuvat
kohteen myynnin alkaessa. Kohteet
tullaan rakentamaan omille tonteille.
Energialuokka C.

OSOITE: Heikunantie 2 ja 4,
02680 Espoo

Rivitalo hintaesimerkit*
Huoneistoesimerkkejä Mh Vh
2h+kt+s 64,0 m² 129.600 296.000
3h+kt+s 75,5 m² 133.500 329.800
4h+kt+s 85,5 m² 137.200 359.500

Kolmiapila hintaesimerkit*
Huoneistoesimerkkejä Mh Vh
2h+kt+s 63,0 m² 125.640 297.000
3h+kt+s 75,0 m² 139.000 343.000
4h+kt+s 89,5 m² 132.860 376.300

Asunto Oy Painiitynkulma Espoo
Muuttovalmis pientaloyhtiö Painiityssä odottaa
asukkaita! Asunnoissa on laadukas varustelu ja
hyvät pohjaratkaisut. Yhtiö lämpenee edullisella
ja ekologisella maalämmöllä.

Kohde on muuttovalmis. *Ostaja voi halutessaan maksaa tontin
huoneistokohtaisen lunastusosuuden. Tontin lunastusosuus ei sisälly
asunnon velattomaan hintaan. Energialuokka B2007.
OSOITE: Kanttiinikuja 2, 02680 Espoo

Huoneistoesimerkkejä Myyntihinta Velaton hinta Tontti*
3-4h+k+s+ak 109,0 m² 109.200 349.000 67.907

Asunto Oy Heikunanpiha Espoo
Eteläiseen Painiittyyn valmistuneeseen taloyhtiöön
kuuluu yhdeksän paritaloa, joiden kotoinen pihapiiri
sopii mainiosti lapsiperheille. Lämmitysmuotona
kysytty maalämpö.

Kohde on muuttovalmis. *Ostaja voi halutessaan maksaa tontin
huoneistokohtaisen lunastusosuuden. Tontin lunastusosuus ei sisälly
asunnon velattomaan hintaan. Energialuokka B2007.
OSOITE: Heikunantie 3, 02680 Espoo

Huoneistoesimerkkejä Myyntihinta Velaton hinta Tontti*
3h+k+s+ak 92,5 m² 154.335 345.625 56.488
4h+k+s+ak+ap 113,0 m² 173.196 406.880 69.382

Asunto Oy Lotankallio Espoo
Painiityn kylään rakennettavasta Lotankalliosta
tulee 41 asunnon taloyhtiö, jossa herätellään
vanhoja viisauksia uuteen kukoistukseen ja luodaan
vähän uusiakin toimintatapoja. Tutustu asuntoihin:
lotankallio.hartela.fi

Kohteen arvioitu valmistumisaika on elokuussa 2016.
*Ostaja voi halutessaan maksaa tontin huoneistokohtaisen lunastusosuuden.
Tontin lunastusosuus ei sisälly asunnon velattomaan hintaan. Energialuokka C.
OSOITE: Lotankatu 4, 02680 Espoo

Huoneistoesimerkkejä Myyntihinta Velaton hinta Tontti*
1h+kt 37,5 m² 88.125 185.625 18.806
2h+kt 52,0 m² 96.200 231.400 26.078
3h+kt+s 70,5 m² 112.800 296.100 35.356

MYYNTI: Rakennusosakeyhtiö Hartela
Käyntiosoite: Kaupintie 3, 00440 Helsinki | PL 32, 00441 Helsinki
puhelin 0800 93 200 (maksuton) | www.hartela.fi

Painiitty on Hartelan rakentama

kylä Espoon Leppävaarassa.

Täällä luonto ja ulkoilupolut ovat lähellä,

silti matkaa Helsingin ytimeen on

vain kymmenen kilometriä.

Painiityn alueelta löytyy päiväkoti

ja lähikouluun on 700 metriä.

Painiityn päiväkoti aloitti
toimintansa aiemmin tänä

vuonna. Lähelle Helsingin ra-
jaa viime vuosina muodostu-
neen asuinalueen lapset pääse-
vät nyt hoitoon kodin lähelle

Komea värikäs rakennus
toimii myös alueen maamerk-
kinä.

Viisivuotias Laura Kul-
mala pohtii Painiityn päiväko-

Päiväkoti keskellä kylää

din ja hänen aiemman hoito-
paikkansa eroja.

”Aiemmassa päiväkodissa
ei ollut samanlaista kiipeilyte-
linettä eikä monivärisiä seiniä
Muutoinkin päiväkoti ja kaverit
ovat mukavia”, hän summaa.

Alun perin Painiityn päivä-
kodin tontille kaavailtiin sekä
koulua että pientä päiväkotia.
Koululle ei ollut akuuttia tar-

vetta, mutta päiväkodille sitä-
kin enemmän. Niinpä tontille
rakennettiin päiväkoti.

Päiväkoti on suurehko: vii-
si lapsiryhmää ja lähes sata las-
ta. Rakennuksessa on myös
kerhotilat. “Kouluhenkisyyttä”
on kuitenkin jäljellä. Isoimmat
lapset syövät ruokasalissa, ra-
kennuksessa on myös ateljee,
ja liikuntasali on iltakäytössä.
Päiväkoti vaikuttaa ottavan

myös kyläkeskuksen roolia.

Teksti ja kuvat:
Tony Hagerlund

Kuvia päiväkodista:
http://www.hagerlund.net/fi/
espoon-paivakodit-painiityn-
paivakoti

Laura Kulmala

http://www.hartela.fi/fi/Kodit/asuntohaku?city[]=espoo&region[]=0&mode=list
www.hagerlund.net
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Yli sata vuotta sitten Lepuskista pääsi sujuvasti junal-
la Turkuun ja Turusta pois Lepuskiin. Nyt se onnis-

tuu, kun pikajunat alkavat pysähtyä 25.10.2015 jälkeen
taas Lepuskissa Espoon keskuksen sijaan. Syynä ovat
VR:n säästötoimet ja niiden mukainen aikataulu-uudistus.

Kohta Mikko Perkoilan vanhan laulun sanat käyvät
tälläkin toteen: ”Intercity tuo ja Intercity vie, pikkupomon
ison pomon luo.”

On tätä odotettukin. Suma ja monet muut ovat vaah-
donneet Lepuskin puolesta ja ihmetelleet, miksi pikajunat
pyyhältävät tästä ohi ja pysähtyvät tyhjällä Espoon ase-
malla virastokolossien varjoon. Täällä riittää junaan meni-
jöitä, asemalta on sujuvat vaihtoyhteydet joka suuntaan
niin seutu- kuin paikallisliikenteeseenkin. Lepuskin liiken-
teellinen asema sen kun vain paranee.

Vielä kun saadaan pikaratikka korvaamaan bussijoke-
ria niin asiat alkavat olla kunnossa. Lentokenttää tänne ei
taida mahtua ja Laajalahti alkaa olla liian matala laivalii-
kenteelle.

Nyt tarvittaisiin Lepuskin aseman kunnollista kasvo-
jen kohotusta, tänne tarvitaan oikea matkakeskus. Suma
kävi Vantaalla, ei vahingossa vaan ihan tarkoituksella kat-
somassa ja testaamassa Tikkurilan uutta matkakeskusta.
Tikkurilan matkakeskus levittäytyy pääradan päälle. On se
hieno.

Matkakeskus yhdistää eri liikennemuodot ja tekee
vaihdot sujuviksi ja miellyttäviksi. Tikkurilan matkakes-
kuksessa on kahviloita, kuppiloita, liikkeitä ja taustamu-
siikkina helisee lintujen laulu. Opasteet ovat selkeät ja
vaihto vaikka bussista junaan on vaivatonta ja mukavaa.
Taksit ovat lähellä eikä fillariparkkiinkaan ole pitkää mat-
kaa. Keskus on kaikin puolin tyylikäs ja onnistunut.

Lepuskin asema on toki katettu, mutta se alkaa autta-
mattomasti olla ajastaan jäljessä ja liian pieni. Laitureilta
johtavat portaat tukkeutuvat pahasti, kun ruuhka-aikana
pitkät junat purkavat lepuskilaisia ja kauttamatkustajia
asematunneliin. Laitureilla tuulee, katto vuotaa sieltä sun
täältä ja rampit ovat talvella liukkaat. Aseman pinnat ovat
halvalla tehty ja sen ne ovat näköisiäkin.

Radan ja Turuntien päälle rakennettu matkakeskus yh-
distäisi Lepuskin pohjois- ja eteläosat taas toisiinsa ja loi-
si yhtenäistä kaupunki-ilmettä. Nyt matkakeskus pitäisi
nopeasti ottaa mukaan Läkkisepänaukion parkkialueen ja
Shellin tontin hankesuunnitteluun. Koska julkinen raha on
tiukassa, pitäisi keskus toteuttaa yksityisten ja julkisten
investointien voimin.

Jos se on mahdollista Tikkurilassa, niin miksei sitten
täälläkin. Me olemme sen ansainneet.

Uskoo ainakin Suma

Kolumni 11.10.2015

Intercity Lepuskiin

Uudistunut Läkkitori avat-
tiin käyttöön Raittikarne-

vaaleilla 3.9.2015 sateisissa
tunnelmissa. Avaus suoritettiin
juhlallisella nauhan leikkaami-
sella. Kahdeksanvuotias Kiisa
pääsi leikkaamaan nauhan
kaikkien toria tulevaisuudessa
käyttävien sukupolvien edusta-
jana. Oikealla nauhaa pitele-

”Nuoret huoltavat
kenkiään”
Juho Pennanen Gallerian
Suutarista kertoo, että nyt taas
on alettu korjauttaa jalkineita.
Hän on kiinnittänyt huomiota
siihen, että erityisesti nuorten
asiakkaiden määrä on lisäänty-
nyt.

”Laadukkaita naisten saap-
paita ei tahdo löytää juuri alle
satasen.” Pennanen kertoo, että
takavuosien muutaman kympin
kenkiä ei kannattanut korjaut-
taa. Eikä niille aina pystynyt
mitään tekemäänkään. Sen ver-

Elinvoimaa ja parempaa
toimintakykyä ikäihmisille

Tilaa fysioterapeutti kotiin

09 3922 302

Toimipisteet: Helsinki / Espoo / Vantaa
www.fysiogeriatria.fi

30 vuotta
suutarina
Galleriassa

Läkkitorille Tuomaan tori
Juho Pennanen on tyytyväinen uuteen Läkkitoriin.
Hänen mukaansa asiakkaita alkoi tulla heti enemmän,
kun tori valmistui.

Hän ehdottaakin, että Läkkitorille ja Raitille pitäisi
saada Tuomaan torin kaltainen jouluajan tapahtuma.

ran heikoista aineista ne oli teh-
ty.

Nytkään nahkaa ei kauhean
paljon kengissä enää käytetä,
mutta materiaali muistuttaa sitä
niin erehdyttävästi, että am-
matti-ihminenkin saa tarkkaan
katsoa, mistä kenkä on tehty.
Maallikko ei eroa huomaa.

Suutariliikkeen lisäksi Pen-
nasella on kaihdinyritys Tiimi-
xi, johon hän itse on erikoistu-
nut. Tommi Halonen vastaa
siitä, että leppävaaralaiset voi-
vat kulkea hyvin hoidetuissa
kengissä.

PINNAT
UUSIKSI

Kyttäläntie 6 • 00390 • HELSINKI
www.hmtm.fi • ma–pe 7–17

Helsingin Mattotyö ja myynti Oy
www.varisilma.fi

lattiapäällysteet,
maalit sisä- ja ulko,

Borås tapetit toimitus myyntinä

mässä kaupungininsinööri
Harri Tanska ja hänen vieres-
sään on Leppävaaran Gallerian
toimitusjohtaja Pertti Mylly-
mäki. Nauhan toisessa päässä
Leppävaara-seuran puheenjoh-
taja Arja Salmi.

Kuvat: FotoGalleria/Arto Salo

AH-Auto Oy | Espoontie 8, 02770 Espoo
asiakaspalvelu@ah-auto.fi | Puh. 09 855 44 99

MEILTÄ TALVIRENKAAT
EDULLISESTI!

195/65R15

205/55R16

MALLI:

449 €

579 €

Mm. nämä nasta/kitkat

Hinnat sisältävät
4 kpl renkaita
alle asennettuna.
Ilman allevaihtoa
-20 €

Ultragrip Ice Arctic/2

Uudistunut Läkkitori

www.hmtm.fi
www.fysiogeriatria.fi
www.safewheels.fi
www.ah-auto.fi
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To 15.10. klo 19

SAMAE KOSKISEN
KORVALÄÄKE
alk. 17,50 €, Lippupiste

Pe 16.10. klo 19

ANNA PUU
alk. 27,50 €, Lippupiste

Pe 30.10. klo 19

VERNERIPOHJOLAQUARTET
alk. 17,50 €, Lippupiste

Ke 11.11. klo 19

REDRAMA
alk. 15 €, Lippupiste

To 12.11. klo 19

PIIRPAUKE 40 VUOTTA
alk. 25/20 €, Lippupiste

La 14.11. klo 19

TUOMARI NURMIO &
HOEDOWN

alk. 27,50/23,50 €, Lippupiste

Ke 18.11. klo 19

SANNI
alk. 22 €, Lippupiste

Pe 20.11. klo 19

IRINA BJÖRKLUND
–AHQUELLEBELLE SOIRÉE!

alk. 32,50 €, Lippupiste

La 21.11. klo 19

RICKY-TICK BIG BAND &
JULKINEN SANA
alk. 37,50/27,50 €, Lippupiste

Ke 25.11. klo 19

SOFTENGINE
alk. 14,50 €, Lippupiste

To 26.11. klo 19

TEHO MAJAMÄKI
alk. 16 €, Lippupiste

To 3.12. klo 19

VARIETEE MAGICA SHOW
alk. 29,50/26,50 €, Lippupiste

SOITTONIEKANAUKIO 1 A,
02600 ESPOO | SELLOSALI.FI

Ärhäkkä influenssakausi alkamassa

Klassisen musiikin sävel-
lykset kokevat muodon-

muutoksen ja rynnistävät nyky-
päivään Berliinissä asuvan
säveltäjä, esiintyjä ja installaa-
tiotaiteilija Simon Steen-An-
dersenin käsittelyssä. Esitys
yhdistelee instrumentaalista ja
elektronista musiikkia lisä-
maustettuna visuaalisella to-
teutuksella. Humoristisella vir-
tuositeetilla Steen-Andersen
tuo yhteen neljä kuuluisaa klas-
sista teosta, joissa kaikissa on
teemana yö.

Unen keskeyttää tylysti
naapurin äänekkäät teknobi-
leet!

Drag-kuningatar (vai
karaokea laulava liikemies?)
esittää Taikahuilusta kuuluisan
Yön kuningattaren aarian räh-
jäisessä tunnelmassa oktaaveja
alempaa, teknon säestäessä.

Ravelin Scarbossa pianisti
soittaa vaimennetulla pianolla
samaan aikaan oman nauhoi-
tuksensa kanssa. Liveäänet
ovat hämäriä ja harmaansävyi-

Staged Night
Torstaina 22.10. klo 19

Esiintyjät: Ensemble Ascolta
J.S. Bach: Schlummert ein,
ihr matten Augen

R. Schumann: Träumerei

W.A. Mozart: Yön kuningatta-
ren aaria oopperasta

Taikahuilu
M. Ravel: Scarbo
Kesto 1 h, ei väliaikaa

siä, ilman värejä. Pienet ajoitu-
serot nauhoituksen ja livesoi-
ton välillä luovat aavemaisen
tunnelman, jota täydentävät
projisoinnit. Pianisti lopettaa
soittamisen aavemaisten käsien
jatkaessa musiikkia, jopa pia-
nistin poistuessa lavalta.

Teosten manipuloinnin ja
uudelleentulkinnan lähtökoh-
tana on ajatus siitä, että histo-
riallisten sävellysten persoo-
nallinen tyyli ja vuorovaikutus
aikansa kanssa luovat ajalli-
sen etäisyyden tähän päivään.

Esimerkiksi Ravelin Scarbo
kuulostaa tänä päivänä pi-
kemminkin 1800-luvun
alun tyypilliseltä pianomusii-
kilta kuin todella pelottavalta
ja järkyttävältä yön olennolta.

Fraasin toistaminen
1830-luvulla on tuottanut sen
ajan kuulijoille tunteen ajan
pysähtymisestä: saman efektin
aikaansaaminen nykypäivänä
vaatisi huomattavan paljon
suuremman toistomäärän.

Koululais-
esitykset
pe 23.10.
klo 9 ja 10.30

To 22.10. iltaesitykseen liput
alkaen 14/9 €, Lippupiste.

Naulakkomaksu 2 €

Pe 23.10. koululaisesityksiin
liput 7 €, varaukset
sellosali@espoo.fi

Tapahtuma kuuluu myös
Kaikukortin piiriin.

Konsertin toteutumista
ovat tukeneet Goethe Institut
ja Saksan ulkoministeriö.

Parin vuoden takainen in-
fluenssakeskustelu sai ai-

kaan sen, että ihmiset ymmär-
sivät rokotuksen ja
käsihygienian merkityksen.
”Päiväkoteihinkin hankittiin
käsidesit”, yleislääkäri Ra-
machnadra Gowda Leppä-
vaaran Mehiläisestä kertoo.

Tammikuussa
influenssan huippu
Gowda kehottaa ottamaan ro-
kotuksen jo loka- marraskuun
aikana. ”Kestää 2 – 3 viikkoa
ennen kuin influenssan vasta-
aineet ovat huipussaan.”

Hän kertoo, että influenssa-
virukset muuttuvat vuosittain,
joskus enemmän ja joskus vä-
hemmän. Viruksen rakenteen
suuret muutokset aiheuttavat
ärhäkämpiä epidemioita kuten
tänä talvena on odotettavissa.
Kaakkois-Aasiasta Eurooppaa
kohti kulkevassa influenssassa
on kolmea eri viruskantaa, jois-
ta yksi aiheuttaa sikainfluens-
saa.

”Nyt käytettävällä roko-
tuksella on näihin hyvä suoja.”
Gowda muistuttaa, että rokotus
ei suojaa tavallisilta nuhakuu-
meilta, joihin voi hyvin sairas-
tua, vaikka on rokotettukin.

Influenssan hankala ja vaa-
rallinenkin komplikaatio on
keuhkokuume. Bakteerien ai-
heuttaman keuhkokuumeen
lisäksi on influenssaviruksen
aiheuttama primaari virus-
keuhkokuume, jonka taudinku-
va voi olla vaikea.

”Oikeastaan pitäisi puhua
keuhkotulehduksesta, sillä

keuhkokuume voi olla kuu-
meeton. Oireina voi olla voi-
mattomuutta ja hengenahdis-
tusta,” Gowda kehottaakin
ottamaan yhteyttä lääkärin, jos
on epämääräisiä ylävatsakipu-
ja, sydänkipuja tai hengitysvai-
keuksia.

Gowda muistuttaa, että ih-
misillä on itsemääräysoikeus,

joten rokotukset voi jättää otta-
matta. Silloin pitää tuntea vas-
tuuta muista. ”Sairastaa kotona
ja niin, ettei tartuta muita.”

Hyvä yleiskunto auttaa
Sydänsairaudet, keuhkoah-
tauma ja syöpä ovat sairauksia,
jotka lisäävät komplikaatio- ja
kuolemanriskiä influenssan yh-
teydessä. Pienten lasten lisäksi
ikäihmiset kuuluvat riskiryh-
mään, samoin terveydenhuol-
lon henkilökunta, joka kohtaa
työssään sairaita ihmisiä.

Gowdan mukaan moni ei
miellä reumaa riskiryhmään
kuuluvaksi sairaudeksi, vaikka
reumalääkkeet ovat puolustus-
järjestelmän reaktioita muunta-
via ja heikentäviä aineita.

Vaikka rokotus on kunnos-
sa, kannatta silti huolehtia kä-
sihygieniasta. ”Itse pidän käsi-
desipulloa autossa, josta saan
se heti kaupasta tultuani.” Kä-
det kannattaa pestä aina, kun
tulee kotiin ja aina ennen ruo-
kailua. ”Muutaman euron mak-
sava käsidesipullo on halpa va-
kuutus.”

Huonosta yleiskunnosta
kärsivät ovat alttiita sairastumi-
sille. Liikunta, monipuolinen

ravinto ja kunnon yöunet ovat
hyvä suoja.

Gowda muistuttaa, että D-
vitamiini vahvistaa puolustus-
järjestelmää eli sopii hyvin
käyttöön flunssakautena, kun
muutenkin on auringonvaloa
liian vähän. Lisäksi sillä on po-

sitiivinen vaikutus koko elimis-
töön mielialaa myöten. Lääkä-
rin vastaanotolla pystytään
helposti tarkistaman yksinker-
taisella verikokeella, riittäkö
ravinto vai tarvitaanko vitamii-
nilisää.

Ramachnadra Gowda

Kestää 2-3 viikkoa ennenkuin rokotuksen teho on huipussaan

Teksti ja kuvat: Pirjo Toivonen

www.sellosali.fi
www.lepuski.fi


• 10 LEPUSKI •

Alberti Clean • Apteekki Elixir • Cambridge valmentajat Sari ja
Mikael Heerman • Espoon Emilia As Oy • Helsingin seudun
kauppakamari • Karakallion Huolto Oy • Kauppakeskus Sello •
K-Supermarket Leppävaara • Leppävaaran Galleria • Leppävaaran
Laskenta Oy • Leppävaaran seurakunta • Leppävaaran Sos.dem
työväenyhdistys • Viestintätoimisto Luova Ratkaisu • Musiikkiopisto
Juvenalia • Orasmus Oy • Ravintola Alberga • Ravintola City Bamboo •
Sellon apteekki • Terveystalo • Tiimixi Oy • Timanttiset Kulta-Aika www.lepuski.fi

Kannattajajäsenemme liputtavat

Lepuskin puolesta, liputa sinäkin

ja käytä kannattajajäseniemme

palveluja.

SEURAAVA LEPUSKI ilmestyy 29.11.
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Ilmoitusaineisto:
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”Nyt tuodaan venetarvik-
keita ja kesäkalustei-

ta. Kohta polkupyörät pääsevät
talvisäilytykseen.” Jonina
Vuorinen Pelican Kilosta ker-
too, että yhä enemmän alkaa
olla asiakkaita, jotka tuovat
syksyllä kesätavaroita ja ke-
väällä vaihtavat ne talvitavaroi-
hin.

Pelican Kilosta:
Talvikoti pyörille ja kesätavaroille

Vaikka taloyhtiöiden pyö-
räkellarit ovat lukittuja ja peri-
aatteessa niihin pääsevät vain
asukkaat, silti pyöriä katoaa.
Taloyhtiö ei ole korvausvelvol-
linen, jos pyörä häviää.

Joninan talvisäilytysvinkki:
Saat neljän kuukauden säilytysajasta
25 prosentin alennuksen.

Yhä useampi tuokin arvok-
kaat polkupyörät Pelicanille
talvisäilön. Jonina Vuorinen
kertoo, että pyörä mahtuu hy-
vin säilytystilaan yhdessä mui-
den kesätavaroiden kanssa.
” On meille tuotu skoottereita-
kin ja moottoripyöriä.”

Hän muistuttaa, että heillä
tavarat ovat lämmitetyissä, sul-
jetuissa ja ilmastoiduissa tilois-
sa. Vakuutus voidaan sisällyt-
tää vuokraan.

”Hyvä säilytys pidentää ta-
varoiden elinikää.” Monella
kerrostalon häkkikomeroon ei
joko mahdu tai hintavia varus-
teita ei haluta jättää näkösälle.

Kausiasiakkaissa on entistä

useammin henkilöitä, jotka
ovat varastohotellin avulla
hankkineet lisää säilytystilaa.
”Asunnot ovat aika pieniä, eikä
kalliita lisäneliötä hankita hel-

posti vain komeroiden vuoksi.”
Vähäisellä käytöllä olevat

tavarat tuodaan säilytykseen,
josta niitä voi koska tahansa
käydä hakemassa tai jonne voi

tarpeen mukaan tuoda lisää.
”Esimerkiksi lapsiperheet

tuovat myös tavaroita, jotka
odottavat pienten sisarusten
kasvamista.”

Piirros: Tutta Toivonen Espoolaishevonen Wallan-
der odottaa jo pääsyä seu-

raaviin raveihin, jotka pidetään
Vermossa keskiviikkona 14.10.
Varmuudella valmentaja Antti
Serkamo ei vielä suojattiaan
radalla lupaa. Hevonen on
herkkä eläin, jonka kuntoa en-
nen raveja seurataan tarkkaan.

Suunniteltu lähtö olisi
edullinen Wallanderille, sillä
se saisi asua kotitallissaan ja
juosta tutulla radalla. ”Hieman
hienohelma se on, juoksee
mieluiten kuivalla kelillä.”

Sarkamon mukaan kulje-
tukset toiselle paikkakunnalle
ja vieraat tallit stressaavat ko-
vastikin joitakin hevosia. Toi-
set taas eivät ole moksiskaan.
Silti kotitalli on aina kotitalli.

Mielenterveys-, käytös- ja päihdehäiriöt

120 psykoterapeuttia ja psykiatria

Apua ilman lähetettä ja jonotusta

Ajanvaraus vastaamo.fi tai 044 4141 000

Espoo Helsinki Tampere Turku

Voittoisa Wallander

Kesän jälkeen Wallander
on ollut kolmessa lähdössä.Yh-
dessä se sijoittui neljänneksi,
toisessa tuli toiseksi. Kolmas

keskeytyi laukkaan. Valmenta-
ja Antti Serkamo kertoo, että
”Valtsu” ei juuri laukkaan sor-
ru. ”Nyt taisi olla niin innois-

saan.” Hevosista löytyy aimo
annos kilpailuhenkeä.

Tämä vuosi on ollut voit-
toisa Wallanderille. Se on osal-
listunut 15 lähtöön, joista puo-
lessa se on sijoittunut joko
ykköseksi tai kakkoseksi.
Kaikkiaan Wallander on uransa
aikana osallistunut 36 lähtöön,
joista se on voittanut seitse-
män. Sitä ohjastaa Mika Forss,
joka oli viime vuonna Suomen
voitokkain ohjastaja.

Wallander on nyt viisivuo-
tias, joten se alkaa olla parhaas-
sa kilpailuiässä. Serkamon mu-
kaan voitokasta uraa voi jatkua
vielä muutaman vuoden. Jot-
kut hevoset kilpailevat vielä
10-vuotiainakin, mutta silloin
niiden tähtiajat ovat jo ohitse.

Arvokkaat pyörät kannattaa säilyttää huolellisesti.

Peräkärryn saa ilmaiseksi käyttöön

Wallander ja Vermon toimitusjohtaja Pia Blom-Johansson

www.lepuski.fi
www.lepuski.fi
www.vermo.fi
www.vastaamo.fi
www.tilaakaikelle.fi
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Leppävaaran VPK:n pääl-
likkö Jorma U. Lyyjynen,

kaikkien tuntema Moppe, on
paitsi perusbrankkari myös pe-
ruslepuskilainen. Hän on asu-
nut Lepuskissa vuodesta 1953
lähtien ja hänen kesämökkinsä-
kin on täällä. Moppe on ollut jo
55 vuotta mukana VPK:n toi-
minnassa.

Lyyjynen liittyiVPK:n poi-
kaosastoon vuonna 1961. Hän
oli nähnyt kulman kundeilla
palokunnan puseron ja suikan
ja halusi mukaan toimintaan.
SilloinVPK toimi vanhassa pa-
lokunnantalossa Lintuvaaran-
tiellä ja palokunnan päällikkö-
nä oli Arvo Rantanen,
poikaosastoa taas veti Grön-
roosin Ahti. Siihen aikaan ko-
mento oli tiukkaa.Ahti komen-
si poikiaan ”rivit suoriksi tai
mä haen haulikon” ja rivit suo-
ristuivat, totta kai.

Vielä 1960-luvulla häly-
tykset annettiin sireenillä ja
Moppe polki fillarilla Mäkky-
lästä palokunnantalolle siree-
nin soidessa. Mukaan tuli huk-
kalähtöjä, koska täällä
kuuluivat myös Pitkäjärven ja
Pitäjänmäen sireenit. Puhelin-
hälytykset otettiin käyttöön
vasta 1970-luvun alussa.

Moppe siirtyi teinivuosien
tauon jälkeen hälytysosastoon,
jossa oli silloin alle kymmenen
miestä vaikka kaikki VPK:n
lähdöt olivat sammutuskeikko-
ja. Pikkupaloja sattui usein,
koska taloja lämmitettiin puul-
la, hormit halkeilivat pakkasel-
la ja nokipalot olivat yleisiä.
Palomiesten varustuksena oli
puuvillahaalari, jonka alle lai-

AMMATTITAITOISTA ISÄNNÖINTIÄ JA KIINTEISTÖNHOITOA
ESPOOSSA JA KAUNIAISISSA

Tervetuloa asioimaan kanssamme!
Karakalliontie 10, Espoo

puh. 09-511 041
isannoitsijatoimisto@karakallionhuolto.fi

www.karakallionhuolto.fi

Hyvän asumisen ammattilainen

Jorma U. Lyyjynen: 55 vuotta brankkarina

tettiin omaa toppatakkia ja
muuta vaatetusta tarpeen mu-
kaan. Vuonna 1964 saatiin pit-
kälti poikien hoitaman rahan-
keräyksen tuloksena moderni
ja tehokas Ford-paloauto, joka
korvasi vanhan Etanan. Etana
oli VPK:n ensimmäinen oma

auto, linja-autosta rakennettu
paloauto, jossa oli pieni lava.

Lyyjynen valittiin ensim-
mäistä kertaa palokunnanpääl-
liköksi 1988. Moppe oli muka-
na neuvottelemassa VPK:n
muuttoa vuonna 1930 rakenne-
tulta palokunnantalolta Lintu-

vaarantieltä uuteen komeaan
taloon Portinvartijantielle.
VPK:n vieressä on vakinainen
palokunta, jonka kanssa yhteis-
työ on tiivistä ja hyvää. VPK:n
tilat ja kalusto ovat ajanmukai-
sia ja miehistö hyvin koulutet-
tua. Ainoa uhka liittyy siihen,
että VPK:n tontin vuokrasopi-
mus on umpeutumassa ja Es-
poon kaupunki on ollut nihkeä
sitä jatkamaan.

Tänään VPK:ssa toimii
noin sata henkeä, joista 40 hä-
lytysosastossa, 15 nuoriso-
osastossa ja loput kannatus- ja
järjestöyhdistyksessä. Mopen
mukaan Leppävaaran VPK ei
pyri olemaan paraatipalokunta
vaan hyvä ja tehokas sammut-
taja. Leppävaaran VPK:lla on
60 lähtöä vuosittain, 30 on
sammutustehtäviä ja loput
myrskytuhojen raivausta, ve-

Leppävaaran VPK:n poikaosasto vuonna 1960.

Leppävaaran VPK:n päällikkö Jorma U. ”Moppe” Lyyjynen

denpumppauksia ja eläintenpe-
lastustehtäviä. Näistä on julki-
suutta eniten saanut
moottoritietä ylittäneen kuutin
pelastaminen Tarvon saaren
kupeessa.

Teksti: Markku Salmi
Kuvat: Jorma U. Lyyjynen

”Villa Elfvik oli melkoinen
energiasyöppö ja varsinkin tal-
vella kovin vetoisa, joten jo
tiensä päähän tulleen vanhan
lämmitysjärjestelmän uusimi-
nen oli tervetullutta”, kertoo
luontotalon johtaja Riitta
Pulkkinen. Luontotaloon
asennettiin kesällä 2014 van-
han sähkölämmitysjärjestel-
män tilalle maalämpöpumppu,
joka on yhden lämmityskauden
perusteella osoittanut toimi-

Villa Elfvikin luontotalo
lämpenee nyt maalämmöllä

vuutensa.
Maalämpöjärjestelmä tuot-

taa vähemmän hiilidioksidi-
päästöjä kuin sähkö- tai öljy-
lämmitys. Kertainvestointina
järjestelmä on kallis, mutta
koska käyttö on erittäin edullis-
ta, sen asennus kannattaa. Jär-
jestelmässä keruuaine kiertää
maahan poratuissa lämpökai-
voissa, joissa se lämpenee. Ke-
ruunesteen keräämä lämpö
pumpataan talteen ja siirretään

Uusi
Pikku-Aurora
Kati Vuorento on luonut uuden ilmeen Pikku-
Auroralle. Herkkä tyttö-hahmo tulee meille tu-
tuksi Pikku-Auroran esitteissä ja muussa mate-
riaalissa.

talon lämmitysjärjestelmään.
Elfvikissä on neljä, 210–

230 metrin syvyistä kaivoa. Ta-
valliseen omakotitaloon kaivo-
ja tarvitaan yksi. Maalämpö
soveltuu jälkiasennettavaksi ta-
loihin, joissa on vesikiertoinen
lämmitysjärjestelmä.

Lepuski seurasi viime ke-
vään uuden maalämpöjärjestel-
män asentamista Villa Elfvi-
kiin.

Tule digi-Lepuskin lukijaksi:
www.sanomapaino.fi/DIGIJULKAISU/Lepuski_05_2015
Tilaa maksuton digi-lepuski:
tutta@luovaratkaisu.fi

Sammutusmies Jorma U. Lyyjynen

www.karakallionhuolto.fi
www.luovaratkaisu.fi


Asukasfoorumi

Pysäköinti
Leppävaarassa

nyt ja tulevaisuudessa
maanantaina 26.10.2015

klo 18.00-19.45
Sellon kirjaston lavalla

Sujuuko pysäköinti, kun kaupunki kasvaa ja tiivistyy?
Miten urheilupuiston liikenne ja pysäköinti toimii, kun
uimahalli avataan?
Tule keskustelemaan ja vaikuttamaan!
Alustukset:

ESPOON PYSÄKÖINNIN HAASTEET
liikennepäällikkö Markku Antinoja
ARKILIIKKUJAN PYSÄKÖINTIPULMAT
Jukka Laine
Tervetuloa! Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Järjestäjä: Suur-Leppävaaran asukasfoorumien
valmisteluryhmä
www.suurleppavaara.info
Vastaa asukaskyselyyn verkossa
ennen tilaisuutta!

Syksyn 2015 ensimmäisessä asukasfoorumissa Sellon kirjastolla käsiteltiin alueen liikenne-
turvallisuutta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta. Aihe herätti paljon mielen-
kiintoa, kun tilaisuutta varten koottiin etukäteen kyselyllä tietoa asukkaiden kokemista lii-
kenteen vaaranpaikoista ja muutostarpeista. Vastauksia kertyi lähes 40. Esille nousseet
vaaranpaikat ja ongelmatilanteet olivat esillä asukasfoorumissa ja niistä laadittua koostetta
käsitellään myös teknisen keskuksen ja kaupunkisuunnitteljoiden kanssa. Yhteenveto ja ti-
laisuudessa pidetyt esitykset löytyvät verkosta www.suurleppavaara.info.

Jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden
turvallisuus
kiinnostaa

Vermossa ravataan joka keskiviikko
Toto65-ravit klo 18.30 alkaen

Totoa voit pelata myös
Vermon lähialueella
seuraavissa paikoissa:
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