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VARAA AIKA
TALOUSASIOITTESI  
PÄIVITTÄMISEEN

Aktia Pankki Oyj, Leppävaara
Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo

Varaa aika puh. 010 247 010*
www.aktia.fi

* Kiinteästä linjasta 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min.,  
matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min.

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

AVOINNA 
JOKA PÄIVÄ!

Ark. 8.30–21.00
La 10.00–18.00 
Su 12.00–18.00

Leppävaaran asemalla
www.apteekkielixir.fi

ALBINONISTA  
AVE MARIAAN 

-yhteisvastuukonsertti

        Hengellisen musiikin rakastetuimmat sävelet.
      Ke 6.3. klo 13 Leppävaaran kirkko
      Pullakahvit ja vapaaehtoinen maksu. 

Kaikki kauneuspalvelut 
Kauneushoitolastamme

 

Kauniina arkeen 
& juhlaan!
 

Lahjakortit & tuotemyynti 
Kauneushoitola  

Kauppakeskus GRANI 
Kauniaistentie 7, Kauniainen 
Ma-Pe 9-17, 17-20 & 
La ajanvarauksella.
p. (09) 505 1371
www.mandarina.fi 

Rentouttava ihotyypin mukainen
Phytomer-kasvohoito
+ kulmien ja ripsien kestoväri 
veloituksetta (arvo 23 €) 
75min 69 € (norm. 89 €)

Ravintola
HarakanPesä
Leipurinkuja 2
Leppävaara
Puh. 09-5123 600
www.ravintolaalberga.fi 

Harakanpesän olutklubi-ilta 
ti 23.4. maisteltavana on 
Suomenlinnan Panimon oluita.
 

Espoon meluntorjuntasuunnitelma asukkaiden kommentoivana
Koti 5000 asukkaalle Vermoon

Vanhan Turuntien ympäristö 
heikentää Leppävaaraa

Kansantalosta jää jäljelle paljon muistoja

www.nettilepuski.fi

Lue Lepuski iPadista
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Suomen ympäristökeskuksen julkaise-
masta tuoreesta tutkimuksesta löytyy 
mielenkiintoinen kaupunkikeskusto-

jen vertailu. Leppävaaran keskustaa peila-
taan Helsingin Itäkeskukseen ja Keravan 
keskustaan. Ympäristökeskuksen tutkija Pa-
nu Söderström on systemaattisella tavalla 
kartoittanut kaupunkiympäristön elävyyttä, 
laatua ja monipuolisuutta erityisesti jalan-
kulkijan näkövinkkelistä. Leppävaaran kes-
kustasta hän löytää paljon hyvää, mutta toki 
kehitettävääkin riittää. Onkin toivottavaa, et-
tä tutkimus löytää tiensä Espoon kaupunki-
suunnittelusta vastaaville suunnittelijoille ja 
päättäjille.

Tutkija on käynyt järjestelmällisesti läpi 
kymmenellä laatu- ja monipuolisuuskritee-
rillä kaikki keskuksemme kadut ja aukiot. 
Nämä arviot avaavat silmiä, sillä päivittäin 
alueella kulkiessa helposti tottuu ja turtuu 
näkemäänsä. Ehkä yllättävin tulos on se, et-
tä paljon viime aikoina parjattu Pohjois-Lep-
pävaaran keskus saa tutkijalta paikoin jopa 
parempia arvioita kuin radan eteläpuoli. 
Kunhan Läkkitorin ja Leppävaaran raitin 
eteläosan rapistumaan päästetty julkinen 
ympäristö saadaan remontoitua, on Leppä-
vaaran pohjoispuolisella keskuksella kaikki 
edellytykset muodostua laadukkaaksi ja 
viihtyisäksi kokonaisuudeksi.

Laadukkaat työpaikat  
Leppävaaran valttina 
Leppävaarassa on Itäkeskusta ja Keravan 
keskustaa selvästi enemmän työpaikkoja. 
Keskuksemme on nykyisin yli 10 000 ihmi-
sen monipuolinen työpaikka-alue. Leppä-
vaarassa työskentelee vertailukeskuksia sel-
västi enemmän korkeakoulutettua väkeä. 
Kauppa on Leppävaarassa selvästi suurin 
työllistäjä, mutta keskus tarjoaa runsaasti 
myös terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja.

Monipuolisuuden ja laadun näkökul-
masta Leppävaaran keskeiset alueet arvioi-
daan tutkimuksessa melko onnistuneiksi. 
Asuinalueilla korttelirakenne, katutilojen ra-
jaus ja rakentamisen mittakaava sopivat hy-
vin jalankululle. Etelä-Leppävaarassa katu-
jen ja reittien ympäristön fyysinen laatu on 
korkeatasoista, vaikka sekoittuneisuuden as-
te ei olekaan erityisen suuri. Ongelmallisim-

pia jalankulkijan näkökulmasta ovat rauta-
tien ja Turuntien ympäristöt, monet alikulut 
sekä Kehä ykkösen varren tylyt liikenneym-
päristöt.

Hyvät puitteet sosiaaliselle 
kontrollille
Tutkija arvioi, että ikkunoista ja parvekkeil-
ta on Leppävaaran keskuksessa lähes kaik-
kialla esteetön näköyhteys katutilaan, koska 
rakentaminen rajautuu monin paikoin lähes 
suoraan jalkakäytävään tai kävelyreitteihin. 
Julkisivut Leppävaaran keskustan asuinalu-
eilla arvioidaan verrattain moninaisiksi. Pit-
kiä ja kuolleita seinäpintoja on etenkin kes-
kuksen monissa alikuluissa, mutta myös 
Sellon korttelissa sekä Ratsukadun ja Linna-
tullinkadun puolella että paikoin Leppävaa-
rankadullakin. Keskuksemme pääkatu ei to-
dellakaan tarjoa paljoa virikkeitä 
jalankulkijoille. Vaikka rakenteellisesti sosi-
aaliselle kontrollille arvioidaan olevan hyvät 
puitteet keskuksessamme, niin on toinen jut-
tu, millaiseksi ihmiset turvallisuuden koke-
vat. Näitä näkökulmia on kartoitettu Leppä-
vaaran turvallisuuskävelyillä.

Monipuolisuuden kannalta Leppävaaran 
keskus ei saa hyviä arvosanoja. Luontevia 
toiminnallisia solmukohtia ei pääse synty-
mään – keskuksen ydinalueita lukuun otta-
matta, kun toiminnot sijaitsevat toisistaan 
erillään. Yksipuolisina alueina keskuksessa 
mainitaan ammattikorkeakoulujen kampus-
alue ja Säterinrinteen työpaikka-alue. Näi-
den ulkotilat tutkija näkee vain parkkipaik-
kojen leimaamina autioina alueina.

Keskuksemme viihtyisyyden ja turvalli-
suuden parantamista on jo muutamana 
vuonna aiemminkin käsitelty Leppävaara-
seuran vuosikokouksissa. Sama linja jatkuu. 
Tämän vuoden kokoukseen huhtikuun lo-
pulla on kutsuttu tutkija Panu Söderström 
esittelemään kaupunkikeskusvertailuaan. 
Kommentaattoriksi kutsutaan Leppävaaran 
aluearkkitehti. Seuraa ilmoittelua seuran 
nettisivuilla www.lepuski.fi, NettiLepuskis-
sa ja Facebookissa.

Arja Salmi
arja.salmi(at)lepuski.fi

Pääkirjoitus 24.2.2013

Onko 
Leppävaaran 
keskustassa 
laatua?

Leppävaara on  
liikenteen solmukohdassa
Leppävaaraan on loistavat liikenneyhteydet. Siksi se onkin 
suosittu asuinalue. Paitsi Kehäykkösen, Turunväylän ja Tu-
runtien varret ovat Espoon vilkkaimpina väyliä, niin myös 
radanvarsi on melualuetta. 

Ajoneuvojen määrä arkivuorokautena (luvut raportista)
Kehä I   76 600
Turunväylä   64 300
Kehä II  62 400
Kehä III  48 000
Turuntie  29 600
Nihtisillantie, välillä Nihtisilta–Kutojantie  21 000 
Kauniaistentie  17 000

Espoon meluntorjuntasuunnitelma 
asukkaiden kommentoivana

EU:n ympäristömeludi-
rektiivin mukaan kau-
pungit ovat velvollisia 

esittämään suunnitelman siitä, 
miten ne torjuvat melua vilk-
kaimmin liikennöidyillä maan-
teillä ja kaduilla. 

Espoo on yhdessä Kauni-
aisten kanssa koonnut nyt 
koonnut suunnitelmaluonnok-
sen, jossa melun torjumiseksi 
esitetään mm. meluesteitä, no-
peusrajoitusten alentamista ja 
sähköisiä ajoneuvoja. Toimin-
tasuunnitelman luonnos on 
nähtävillä Espoon ympäristö-
keskuksen verkkosivuilla maa-
liskuun loppuun asti. 

Joka kolmas asuu 
meluvyöhykkeellä

Noin kolmannes Espoon ja 
Kauniaisten asukkaista asuu 
alueella, jossa melun ohjearvot 
ylittyvät. Myös huomattava osa 
uudisrakentamisesta sijoittuu 
meluvyöhykkeille, joten tämä 
edellyttää satsaamista melun-
torjuntaan. 

Tehdyn selvityksen mu-
kaan suurin osa meluvyöhyk-
keilläkin asuvista ihmisistä ei 
suoranaisesti kärsi melusta. 
Eritoten yöajan meluongelmat 
näyttäisivät koskevan vain 
pientä osaa asukkaista. Vaikka 
sisätilat ja pihat olisivatkin riit-
tävästi suojattuja, melu voi vä-
hentää alueen viihtyisyyttä.

Espoossa ja Kauniaisissa 
on meluselvityksen perusteella 
hoito- ja oppilaitoksia melualu-
eilla. Aineiston lähtötietojen 
puutteista johtuen tosiasiallista 
melutilannetta näiden kohdalla 
ei voida luotettavasti arvioida. 
Herkkien kohteiden tilanne tu-
lee selvittää erikseen.

Asukkaille tärkeitä puisto-
ja tulisi myös pitää herkkinä 
kohteina. Leppävaara-seura on 
siksi vuosia ajanut Kehäykkö-
selle meluaitaa Albergan karta-
non kohdalle. Kartanopuisto 
on alueen ykköspuistoja. Se on 
asukkaiden suosittu auringon-
otto- ja piknik-paikka. Lisäksi 
puiston kupeeseen ollaan ra-

kentamassa suurta vanhusten 
palvelutaloa. Puiston toisella 
kulmalla on jo päiväkoti. Melu-
aita on asemakaavassa, mutta 
aitaa ei ole tehty.

Koko Espoossa on 52 kilo-
metriä meluestettä. Siitä noin 
puolet on meluaitaa ja puolet 
meluvallia.

Ruusutorpan koulun neljäs-
luokkalaisten palapeliaihei-
nen taideteos koristaa 
Skanskan työmaa-aitaa 
Leppävaarassa. Lue lisää s. 4.

Tällaista ei ole muissa 
Pohjoismaissa

Välkky on Espoon 
uusi kirjastoauto
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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

V
ermontien asema-
kaavaa toteute-
taan maanomista-
jien teettämän 

suunnitelman perustella. Viime 
kesänä Espoon kaupunkisuun-
nittelulautakunta valitsi sen 
asemakaavan jatkokehittelyn 
pohjaksi. Toisena vaihtoehtona 
oli kaupungin tilaama suunni-
telma. 

Toimitusjohtaja Hilkka 
Helsti Bergans Kiinteistöt 
Oy:stä kertoo, että helmikuun 
lopulla pitäisi valmistua kun-
nallisteknistä suunnitelmaa te-
kevän SITO:n konsulttityö. SI-
TO työstää Vermontien alueen 
katuverkostoa ja muuta infra-
struktuuria. 

Samalla kun teitä ja katuja 
laitetaan paikoilleen, kiinteis-
töjen omistajat hiovat suunni-
telmiaan yhtenäiseksi kokonai-
suudeksi. Seuraavana etappina 
on asemakaavaehdotuksen vii-
meisteleminen. Osalle alueesta 
on jo valittu rakennuttajat. 

Vermontien tulevalla 
asuinalueella on tällä hetkellä 
kolme kehittäjää: Sponda, 
SRV:n, Saton ja Ilmarisen muo-
dostama Kiinteistö Oy Espoon 
Perkkaantalo sekä Bergans 
Kiinteistöt Oy. Bergansin 
omistamaa aluetta kutsutaan 
Eko-Vermoksi. Tavoitteena on 
tehdä siitä ekologinen kerrosta-
loalue. 

Sadevedet takaisin 
luontoon
Vermontien alueella maata pi-
tää jonkin verran nostaa, jotta 
tulvavesi ei nouse rakennuk-
siin. Tehdyissä suunnitelmissa 
pyritään kuitenkin toimimaan 
mahdollisimman paljon luon-
non ehdoilla. Esimerkiksi sade- 
ja sulamisvedet, niin sanotut 
hulevedet, johdetaan takaisin 
luontoon siellä, missä se vain 
on mahdollista. 

Puiden ja pensaiden lisäksi 
maaperän imeytetyt hulevedet 
hyödyttävät Monikonpuroa, 

Koti 5000 asukkaalle
Vermoon suunnitellaan katuverkkoa

jonka uomaa hieman siirretään. 
Perinteisesti kerrostalojen 

pihat ja lähikadut asfaltoidaan 
ja sadevedet johdetaan viemä-
riverkostoon. Esimerkiksi vii-
me syksynä rankkasateiden ai-
kaan Perkkaalla vesi nousi 
paikoin takaisin kadulle, kun 
viemärit täyttyivät. 

Koulu keskelle kylää 
Suuri asukasmäärä edellyttää 
myös palveluja. Hilkka Helsti 
kertoo, että Siemensin päära-
kennuksen kohdalle on tulossa 
koulu ja päiväkoti. Päivittäista-
varakauppaa suunnitellaan Ma-
jurinkadun tuntumaan. 

Bergans Kiinteistöjen 
omistamalle alueelle on tulossa 
noin 250 neliön kokoinen ra-
kennus, johon suunnitellaan 
kahvilaa joka toimisi myös 
asukkaiden yhteisenä kokoon-
tumistilana. 

Vermontien alueesta on tu-
lossa merkittävä uusi kylä Lep-
pävaaraan, sillä uudisalueen 
asukasmääräksi on kaavailtu 
5 000 henkilöä eli tuplasti 
Perkkaan nykyinen 2500 asuk-
kaan määrä.  Kanta-Leppävaa-
rassa, johon myös Perkkaa kuu-
luu, on noin 27 000 asukasta. 
Alueella on noin 15 000 työ-
paikkaa. 

Oy GL Energy Ab
Fonseenintie 1, 00370 Helsinki
Puh. 09-591 5280, Fax.09-5713 1082
goran.lindholm@glenergy.fi 
www.glenergy.fi 

Kirjastoauto Välkky 
kiertää aamupäivisin 
säännöllisesti espoo-

laisia päiväkoteja. Kirjojen li-
säksi tarjolla on minipuolisesti 
mediatekniikkaa. Laitteet on 
suunniteltu mahdollisimman 
vuorovaikutteiseksi. 

Lapset pääsevät myös tuot-
tamaan itse tekstiä, tarinaa ja 
kuvaa.

Espoon kaupunginkirjas-
ton teki kirjastoautohankkeessa 
uudenlaista teknologista ja si-
sustuksellista yhteistä Aalto-
yliopiston kanssa. Lue lisää 
www.nettilepuski.fi

Lue Nettilepuskista Välkyn 
ohjelma tälle keväälle. www.
nettiklepuski.fi

Leppävaarassa myös rautatie aiheuttaa melua. Perkkaa muuttuu kovasti, kun myös Siemensin  alueelle tukee asuinrakennuksia. 

Kaiho
- F E S T I V A A L I

MUSIIKKIA ROBERT 
SCHUMANNIN 

MAAILMASTA 8.–10.3.

W W W . S E L L O S A L I . F I
Soittoniekanaukio 1 A 

Leppävaara, Espoo
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”Pankkiasiointi on 
muuttunut. Kä-
teistä ei juuri ky-

sytä”, Panorama Towerissa ma-
jaa pitävän Aktian Leppävaaran 
konttorin uusi johtaja Max 
Björklund kertoo. Nykypankki 
toimii entistä useammin asiak-
kaittensa neuvonantajana – oli-
pa kyse sitten tarpeesta lainata 
tai halusta sijoittaa rahaa.  ”Va-
rainhoitomme on Suomen par-
haita.” 

Pankkitoiminnan lisäksi 
Aktian katon alla on niin kiin-
teistövälitys kuin vakuutukset. 
Kiinteistöosaamisesta on hyö-
tyä, kun arvioidaan asiakkaan 
ostokohteen tulevat korjaustar-
peet.

”Omaisuuden lisäksi ihmi-
set hakevat vakuutuksista tur-
vaa myös työttömyyden, omai-
sen kuoleman tai elämän muun 
ikävän yllätyksen varalle.” 
Björklund kertoo Aktian teke-
vän asiakkailleen laajan henki-
lökohtaisen taloussuunnitel-
man, johon kuuluvat myös 
elämän nurjat puolet.  

Björklund on todennut 
kymmenvuotisen pankkiuransa 
aikana, että ihmiset ovat aika 
maltillisia. Jotkut pitävät epä-
vakaina aikoina erilaisia tili-
muotoja turvallisimpina ratkai-
suina. Hän muistuttaa, että 
Aktia on tarpeeksi iso palvele-
maan asiakkaitaan turvallisesti 
ja riittävän pieni, jotta henkilö-
kohtainen kontakti asiakkaisiin 
säilyy. 

Pankki ottaa huomioon, et-
tä asiakkaiden tarpeet vaihtele-

vat elämäntilanteen mukaan. 
”Siksi katsomme asiakkaan ko-
konaistilannetta.”  Avainase-
massa on henkilökohtainen 
palvelu, jota saa myös soittaes-
saan pankkiin. 

”Raha-asioistaan voi kes-
kustella suoraan tutun asiakas-
neuvojan kanssa.” Aktiivisesti 
toimivat asiakkaat kutsutaan 
neuvonpitoon kerran vuodessa. 
Silloin kartoitetaan, vastaavat-
ko asiakkaan käyttämät pank-
kipalvelut hänen tarvettaan. 
Myös elämän riskikohdat ote-
taan neuvotteluissa huomioon: 
säästämisen lisäksi pohditaan 
myös vakuutuksen tarvetta.  

Aktia kokeili vähän aikaa 
Leppävaarassa rajoitettua auki-
oloaikaa. ”Asiakaspalautteen 
perusteella päätettiin, että kont-
torimme on auki normaalisti. 
Keskiviikkoisin ovet ovat auki 
iltakuuteen asti.” 

Asiakasneuvojamme autta-
vat myös maksu- ja muiden au-
tomaattien käytössä, joten 
kaikki saavat tarvitsemansa 
palvelun itselleen sopivalla ta-
valla. 

Björklund kertoo, että nuo-
ret ovat jälleen löytäneet ASP-
tilit, jotka välillä jo näyttivät 
olevan katoamassa. Omaan 
asuntoon halutaan säästää. 
Pankille tavoitteellinen säästä-
minen kertoo sitoumuksesta, 
joka otetaan huomioon myös 
lainaneuvotteluissa.  

Myös monet vanhemmat 
ovat alkaneet säästää lapsilleen 
asunnon käsirahaa. 

Max Björklund luotsaamaan

Aktia Leppävaaraa

ASP-tili on tarkoitet-
tu 18–30-vuotiail-
le, jotka eivät aikai-

semmin ole omistaneet 
asuntoa tai vähintään sen 
puolikasta. Tilinhaltija sääs-
tää vähintään 10 % asunnon 
hankintahinnasta. Säästöjä 
pitää kertyä kahdeksan vuo-
sineljänneksen aikana kuna-
kin jaksona 150–3000 euroa. 

Aktia auttaa  
kartoittamaan  
säästötarpeen.
ASP-tilille maksetaan  
verotonta korkoa säästöistä. 
Lisäksi maksetaan kiinteä 
3 %:n lisäkorko tallettamis-

vuodelta ja enintään viideltä 
seuraavalta vuodelta. 

Aktia kartoittaa asiak-
kaan kanssa tilanteen. Yh-
dessä arvioidaan myös asi-
akkaan maksukykyyn sopiva 
asuntolaina.

Valtiolta lisää etuja
Valtiolta voi saada lisäva-
kuudeksi valtiontakauksen.

Valtio maksaa osan 
ASP-lainan koroista 10 en-
simmäisen lainavuoden ajan, 
mikäli korko ylittää 3,8 pro-
senttia. 

Lainakorot voi osittain 
vähentää verotuksesta. 

Mikä on ASP-tili?

Aktian Tapiolan konttorista Leppävaaraan siirtynyt Max 
Björklund on ollut 10 vuotta pankkialalla, jonka hän kokee 
omaksi jutukseen. ”Tälläkin alalla ihmiset ovat keskipisteessä, 
minkä koen kiinnostavana.”  Tuula Karhapää Aktia Kiinteistön-
välityksestä on samaa mieltä.

Ruusutorpan koulun nel-
jäsluokkalaiset ideoi-

vat Skanskan työmaa-aidan 
ilmeen Espoon Leppävaaras-
sa. Alueelle valmistuu loppu-
vuodesta kaksi asuintaloa 
Amalia ja Emilia. Lasten te-
kemää taidetta voi käydä ihai-
lemassa osoitteessa Puuportti 
2. Se sijaitsee Etelä-Leppä-
vaarassa Rummunlyöjänka-

Taide värittää Skanskan työmaa-aitoja Leppävaarassa
 

dun radan puoleisessa päässä.
Espoon Ruusutorpan kou-

lun viisikymmentä neljäsluok-
kalaista olivat mukana ideoi-
massa ja maalaamassa 
Skanskan työmaa-aitaa koulun 
lähellä sijaitsevalle rakennus-
työmaalle”, kertoo 4H-luokan 
opettaja Hanna Caselius Ruu-
sutorpan koulusta. 

”Oppilaiden kanssa on 

pohdittu kaupungin vaiheita ja 
kaupungistumista – miten ra-
kentaminen muuttaa asuinym-
päristöä, entä miltä kaupunki 
näyttää valmiina? Taideseinän 
ideaksi nousi palapeli. Koulun 
ympäristökin on täynnä erilai-
sia paloja, joista yhdessä muo-
dostuu oppilaiden kotiseutu”, 
hän jatkaa. 

 Taideseinäaita sijaitsee Es-

poon Leppävaarassa  As. Oy 
Espoon Amalian ja Emilian 
työmaalla, osoitteessa Puuport-
ti 2. Skanska toimi urakoitsija-
na Ruusutorpan koulun raken-
nushankkeessa, koulu valmistui 
vuonna 2002. 

 ”Rakennustyömaa ja -aita 
ovat näkyvä osa lähiympäristön 
katukuvaa. Lasten ja nuorten 
taideteokset tuovat väriä ja 

Ensi syksynä Nikkarin-
kujalle valmistuu Es-
poon ensimmäinen 

asuintalo, joka on saneerattu 
toimistotalosta. 

Purkutyöt on tehty ja ra-
kentaminen on jo aloitettu. En-
tiseen toimistotaloon tulee pää-
osin  kaksioita, joilla jokaisella 
on oma parveke. Lisäksi taloon 
rakennetaan yksi kerros lisää. 
Uuteen osaan tulee kaksi lu-
kusasuntoa suurien terassei-

neen.  Kaikkiaan taloon tulee 
24 asuntoa. 

Arkkitehti Ari Malmio ker-
too, että muutosta suunnitelta-
essa ensimmäiseksi oli saatava 
toimistotalo muuttumaan myös 
ulkoasultaan asuintaloksi. Ra-
kennustarkastusvirasto oli tark-
kana siitä, millaiselta talo näyt-
tää ja miten se istuu muuhun 
asutukseen.  Lämpörappauk-
sesta löydettiin sopiva ratkaisu. 

Toisena haasteena oli leik-

kipaikkojen järjestäminen. Kun 
pihalta ei tilaa löytynyt, katseet 
kääntyivät taivasta kohti. Ka-
tolle on tulossa mielenkiintoi-
nen oleskelupiha, joka samalla 
toimii vihreänä keitaana. 

”Kuin viherkatto”, Malmio 
kertoo erilaisten istutusten li-
säävän asukkaiden viihtyisyyt-
tä. Kattoa ympäröivät turvala-

Oleskelupiha katolle
Nikkarinkujan toimistotalo 
uudenlaiseksi asuintaloksi

sit, joten lapset voivat 
kirjaimellisesti keinua ja kii-
peillä kattojen yllä.

Kolmantena haasteena oli 
autopaikkojen järjestäminen. 
Malmio kertoi, että urakasta 
selvitään, vaikka toimistotalon 
toiseen autotalliin rakennetaan 
kaksi yksiötä.

iloista ilmettä työmaa-aitoihin 
ja rakentavat hyvää vuorovai-
kutusta rakennustyömaan ja 
naapuruston kanssa”, kertoo 
markkinointipäällikkö Tuula 
Kurki Skanska Kodeista. 

 Aikaisemmin Skanskan 
työmaille on tehty taidetta 
muun muassa Vantaalla, Kirk-
konummella ja Kauniaisissa. 

 Leppävaaran Amaliaan ja 

Emiliaan on rakenteilla yhteen-
sä 68 asuntoa, jotka valmistu-
vat loppuvuodesta 2013.  



Kilon K-kauppias

Kimmo kokkaa Lepuskissa!
Aloita kaikki lukemalla ko-

ko ohje. Tämä on välttä-
mätön paha, sillä joudut teke-
mään useampaa eri työvaihetta 
samanaikaisesti. 

Olen saanut useita hätäisiä 
puhelinsoittoja ystäviltäni, jot-
ka eivät ole lukeneet ohjetta 
loppuun. Vieraat ovat oven ta-
kana ja jälkiruokaohjeen vii-
meisellä rivillä kehotetaan lait-
tamaan, nyt jo muuten valmis 
herkku, 10:ksi tunniksi pakas-
timeen.

Kana
Valmistusaika noin 20 min.
-Maissikanan nahallista rintafi-
leetä 3 kpl, sillä mies syö 2..
-Suolaa
-Mustapippuria

Suolaa ja pippuroi kanat. 
Anna makujen vetäytyä vähän 
aikaa. Säädä odotellessasi uu-
nin lämpötila noin 150 astee-
seen. Paista kanoihin kaunis 
väri pannulla ja siirrä uunivuo-
kaan. 

Kun risoton valmistusajas-
ta on  puolet jäljellä, laita kanat 
uuniin noin 10:ksi minuutiksi.
Risotto:
Valmistusaika noin ½ tuntia
-3 dl arborioriisiä 
-1 l mietoa kanalientä. Käytä 

No tietysti aivan älyttömän sotkun, mutta saattaapa siellä 
jotain muutakin syntyä. Miehet tulivat keittiöön, silloin 

kun siellä alkoi olla hauskaa. Veikkaanpa, että yksi suurim-
mista vaikuttajista  oli Jamie Oliver. Jamien tekemisestä pais-
taa ilo, rock´n roll  ja säännöttömyys. Miehet inhoavat sään-
töjä ja manuaaleja, miksei sitten reseptejäkin. Arkisten 
pinaattilettujen lämmittäminen ei edusta sitä hauskaa, josta 
mies haluaa olla osallisena, sillä miehen täytyy tuntea saa-
vuttaneensa jotain aivan erityistä jos hän hommiin ryhtyy. 
Ovelat markkinamiehet  ovat ottaneet tästä kaiken irti, sillä 
mies rakastaa vempeleitä. Kaikkein eniten kalliita vempelei-
tä ja mieluiten vielä sellaisia jotka toimivat sähköllä, poltto-
moottorikäyttöisistä puhumattakaan. Tämän seurauksena 
keittiöihin on alkanut ilmestyä varsin mielikuvituksellisia 
tarvekaluja kuten: Sokerilämpömittari, puhalluslamppu, in-
jektioruisku, superkallista keittiöveistä unohtamatta. Nämä 
ovat selkeän miehekkäitä keittiövälineitä, sillä ne eivät ole 
millään muotoa järkeviä, toisin kuin vaikka oliivinkiven pois-
taja tai kananmunan keltuaisen erotin jotka ovat  varsin näp-
päriä härpäkkeitä. Miehet eivät ole näppäriä! 

Hienot keittiövälineet ovat saavuttaneet myös häälahja-
listat. Nykypäivän aviopareille ei kelpaa enää mikä tahansa 
kattila, vaan sen täytyy olla sisustukseen sopiva merkkituote. 
Vastaavasti, minun on helppo kuvitella vanhempieni suku-
polven edustajien olleen täysin tyytyväisiä mikäli ovat saa-
neet jonkun kattilan yli päätänsä. Satuin eksymään taannoin 
eräälle sivustolle, missä mainostettiin miehisiä keittiöitä. Si-
vusto oli Amerikkalainen, kaikkine älyttömyyksineen. Tämä 
sivuston mukaan miehisessä keittiössä kaiken tulee olla in-
tegroitua, mitään ei saa olla pöydillä, pintojen tulee olla si-
leitä ja mielellään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja. 
Myös värisävyissä kehotettiin olemaan miehisen hillitty. Te-
kee mieli kysyä; onko keittiö tämän jälkeen enää kodin sy-
dän? 

Miksi tämä kaikki? No tietysti siksi, että me miehet 
olemme kovin lapsellisia ja haluamme tehdä vaikutuksen 
tyttöystäviimme ja vaimoihimme. Minulla on sellainen käsi-
tys, että tämä vaikutuksen tekeminen on kuitenkin tuomittu 
epäonnistumaan, mikäli sitä lähdetään tekemään, edellä mai-
nitun kaltaisista, sukupuolellisista lähtökohdista. Tästä käy-
köön hyvänä esimerkkinä erään miehen yritys tunkeutua 
romantiikan maailmaan ja kirjoittaa rakkausruno naiselle. 
Mies kirjoitti vilpittömästi: Unteni siivin, luoksesi hiivin, 
suutelen silmäsi uneen. Vartiopaikalla suorana seison ja ku-
sen sun nimesi lumeen. Fail!!

yhtä liemikuutiota.
-1 keskikokoinen sipuli, 
pilkottuna
-2 rkl oliiviöljyä
-50 g voita 
-Palasta raastettua parmesaa-
nijuustoa reilu desi
-Mustapippuria
-Loraus tryffeliöljyä

Keitä kanaliemi erillisessä 
kattilassa. Käytä risottoon isoa 
laakeaa pannua, esim. wokpan-
nua. Laita öljy, sipulit, rouhittu 
mustapippuri ja riisit pannulle. 
Nosta pannu kuumalle liedelle 
ja hämmentele riisi-sipuliseos-
ta, kunnes riisien pintaan tulee 
lasimaista kiiltoa. Tätä sano-
taan kuullottamiseksi.

Lisää noin puolet kanalie-
mestä riisien joukkoon ja anna 
kiehahtaa. Risoton inhottava 
puoli on se, että joudut päivys-
tämään lieden ääressä koko 
valmistusprosessin ajan. Riso-
ton tekeminen on myös kovin 
hämmentävää, sillä sitä kuuluu 
hämmentää lähes lakkaamatta. 
Kun kanaliemi alkaa olla haih-
tunut, lisää uutta lientä vähän 
kerrallaan, kunnes kaikki liemi 
on käytetty. Mikäli riisi tuntuu 
liian raa’alta, lisää joukkoon 
vettä. Riisin tulee jäädä vähän 
hampaissa tuntuvaksi, al dente. 

Kypsässäkin risotossa on vielä 
aika paljon nestettä. 

Tässä vaiheessa risoton tu-
lisi siis olla vähän vellimäistä 
ja melkein kypsää. Lisää risot-
toon, voi, parmesaani ja loraus 
tryffeliöljyä. (Tryffeliöljyä saa 
hyvin varustetuista ruokakau-
poista kuten K-supermarket 
Kilosta). Hämmennä risotto ta-
saiseksi ja aseta tarjolle.

Kastike: Tässä oikaistaan 
vähän, sillä oikeaoppisen puna-
viinikastikkeen tekeminen on 
todella iso homma.

Ainekset: -HK:n valmista 
punaviinikastiketta 2dl:n tetra. 
(Nämä löytyvät yleensä paka-
tun lihan kylmähyllyistä)
-1/2 dl portviiniä tuunaukseen
-nokare voita

Käytä laakeasuista kattilaa, 
jotta haihtumispinta on mah-
dollisimman suuri. Kaada port-
viini kattilaan ja kiehauta. Li-
sää kastikepohja kattilaan ja 
anna paksuuntua pari minuut-

Kauhan ja kynän varressa Kimmo Relander

Vaikutusyritys kahdelle!  Maissikanaa ja risottoa

tia. Ennen tarjolle asettelua, 
vispaa voi kastikkeeseen. Näin 
saat kastikkeen kiiltämään niin 
kuin ravintolaversiot.

Lisuke-ehdotus:
Voissa paistettuja, kevyesti 
suolattuja ja pippuroituja kan-
tarelleja. Kantarelleja löytyy 
kauppojen pakastealtaista ja 
aktiivisten kansalaisten kotipa-
kastimista.

Tee salaatti, tai muuten ei hyvä 
heilu!

Ainekset:
-puoli ruukkua jääsalaattia
-1 dl rucolaa
-10 puolitettua 
-kirsikkatomaattia
-1rkl kevyesti pannulla paah-
dettuja pinjansiemeniä
suolaa, mustapippuria, balsa-
micoa ja oliiviöljyä

Alkon tarjontaa:

Uuden kodin seinien sisäpuolella on aina kotoisaa. Kutsuvat kodit löydät osoitteesta www.skanska.fi /kodit

Koti kuin lämmin syliMietitkö uuden kodin  
hankintaa?
Alkuvuosi on otollista aikaa 
hankkia uusi koti 
Jos teet kaupan ennen 1.3.2013, 
maksat  varainsiirtoveroa vain 1,6 % 
 kodin myyn ti  hinnasta. Kysy lisää 
Skanska Kotien  asuntomyynnistä!

PS. Muistathan, että Skanska 
tarjoaa lisäetuna uuden kodin  
ostajalle  KotiTurvan. Lisätietoja 
www.skanska.fi /kotiturva

Kiinnostuitko? Lisätietoja saat asuntomyynnistämme p. 0800 162 162 (maksuton) • asuntomyynti.paakaupunkiseutu@skanska.fi 

Visualisointi Visualisointi

As. Oy Espoon Aina, Puuportti 2 C 
Myynnissä uusia koteja Leppävaarassa, lyhyt kävelymatka Kauppakes-
kus Selloon, harrastuksiin tai junalle. Ainan kodeissa korostuvat valoi-
suus ja avarat tilaratkaisut. Oma tontti. Arvioitu valmistuminen 6/2014.

Huoneistoesimerkkejä mh. € vh. €
2h+kt+s 45 m2 5. krs 75.840 252.800
3h+k+s 69 m2 1. krs 93.090 310.300
4h+k+s 83,5 m2 2. krs 112.920 376.400
5h+k+s 103,5 m2 6. krs 157.710 525.700

As. Oy Espoon Komendantti, Adjutantinkatu 8 F
Myynnissä avaria koteja eri kokoisille perheille Leppävaaran Mäkky-
lässä. Isot lasitetut parvekkeet. Vehreä ympäristö ja hyvät liikunta-
mahdollisuudet. Palvelut lähellä. Arvioitu valmis tuminen 9/2013. 
 Valinnainen vuokratontti*.

Huoneistoesimerkkejä mh. € vh. €  arv.lunastusosuus €
3h+k+s 86,5 m2  7. krs 128.630 410.100 57.660
3h+k+s 88 m2  1. krs 98.840 315.000 58.659
4h+k+s 96,5 m2  2. krs 114.230 364.200 64.325
4h+k+s 121,5 m2  5. krs 159.700 509.000 80.990

Koti upeilla näkymillä www.skanska.fi /komendantti Kaupunkiasumisen harmoniaa www.skanska.fi /aina

* Valinnainen vuokratontti. Kyseinen talo rakennetaan vuokratontille, josta voit halutessasi maksaa taloyhtiölle huoneistokohtaisen  lunastusosuuden ja näin vapautua tontin vuokran 
 maksuvelvollisuudesta. Jos taas et tahdo sijoittaa pääomaasi tonttiin, voit maksaa osuutesi tontinvuokrasta kuukausittaisena vastikkeena. Huomaa, että tontin  lunastusosuus ei sisälly 
asunnon  velattomaan hintaan. Lunastusosuuden  suuruus  määräytyy lunastusajan kohdan mukaan. Lisätietoja: www.skanska.fi /kodit

Mitä mies tekee keittiössä?

Juomasuositus pääruoalle
Campolieti Valpolicella Classi-
co Superiore Ripasso, hinta 
12,98 e 

Keskitäyteläinen, keskitan-
niininen, kirsikkainen, karpa-
loinen, kevyen yrttinen, vanil-
jaisen tamminen. Jälkkäri s. 9.

 
 



LEPUSKI 6

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 

Ratikkakiskoja päästään rakentamaan tämän vuosikymmenen loppupuo-
lella. ”Ehkä vuonna 2018 tai 2019”, kertoo Espoon liikennesuunnitte-
lupäällikkö Markku Antinoja. Rakentamiseen menee kahdesta kolmeen 

vuoteen. 
Antinoja vakuutta, ettei ratikalle enää ole vaihtoehtoja. Sen sijaan jonkun 

verran voi pieniä tarkennuksia tulla asemakaavaan merkittyyn reittiin, kun sen 
varrella olevat ongelmat kartoitetaan.

Huvilinnanaukion tenavapuiston lisäksi hän arveli reitillä olevan muitakin 
ongelmakohtia. 
”Suurin muutos saattaa tulla käynnissä olevasta selvityksestä, jossa arvioidaan, 
kulkeeko linja Otaniemen kautta Tapiolaan vai suoraan Leppävaarasta Tapio-
laan.” Antinoja kertoo, että ratikan toinen päätepiste on Itäkeskuksessa, josta se 
kulkee Huopalahden kautta Leppävaaraan. Ainakaan toistaiseksi Jokerista ei ole 
suunniteltu haaraa Vantaalle.

Asukkaita kuullaan
Markku Antinoja kertoo, että asukkaat voivat tuoda oma-aloitteisesti esille ha-
vaintojaan erilaisista ongelmapaikoista.  Lisäksi asukkaita kuullaan asukastilai-
suuksissa. Sitä hän ei vielä pystynyt sanoman, missä aikataulussa tilaisuuksia 
järjestetään. 

Ratikat liikennöivät 10 minuutin välein, ruuhka-aikana ehkä tiheämminkin. 
Antinojan mukaan käyttäjämäärät ratkaisevat kulkutiheyden.

Jokeriratikasta tehtyjen laskelmien mukaan Itäkeskuksen ja Leppävaran 
väliä matkustaa päivittäin xx henkilöä. Leppävaaran ja Tapiolaan ulottuvalla 
reittiä arvioidaan käyttävän xx matkustajaa. 

Teksti: Pirjo Toivonen

Suomen ympäristökeskus 
vertasi Leppävaaraa, 
Itäkeskusta ja Keravan 

keskustaa. Tutkimus palvelee 
kaupunkien keskustojen ja ala-
keskusten suunnittelua, arvi-
ointia ja kehittämistä.  Analyy-
sin teki tutkija Panu 
Söderström.

Panu Söderströmin mu-
kaan monipuolisuuden ja laa-
dun näkökulmasta Leppävaa-
ran keskeiset asumisen ja 
palveluiden alueet ovat melko 
onnistuneita. Asuinalueilla 
korttelirakenne, katutilojen ra-
jaus ja rakentamisen mittakaa-
va sopivat hyvin jalankululle. 
Etelä-Leppävaarassa katujen ja 
reittien ympäristön fyysinen 
laatu on korkeatasoista, vaikka 
sekoittuneisuuden aste ei ole-
kaan erityisen suuri. 

Vanhan Turuntien ympäristö 
heikentää Leppävaaraa

Monikerroksinen 
Pohjois-Leppävaara

Pohjois-Leppävaaran vah-
vuuksina ovat eteläosia sekoit-
tuneempi rakenne ja ympäris-
tön pienimittakaavaisuus, joka 
soveltuu hyvin jalankulkuym-
päristöön. Leppävaaranraitin 
liiketilojen reunustama käve-
ly-yhteys rautatieasemalta sy-
välle asuinalueen sisälle on 
myös hyvä esimerkki jalankul-
kua ja joukkoliikenteen käyt-
töä tukevasta suunnittelusta. 

Sellon kauppakeskuskort-
telissa kaupunkiympäristön 
monipuolisuus ja laatu toteutu-
vat myös suuressa osassa ulko-
tiloja verrattain hyvin, eikä lii-
kekeskuksesta välity kuvaa 
vain autoilijoille suunnattuna 
esikaupungin ostosparatiisina. 
Keskukseen liitetyt kulttuuri-

palvelut pehmentävät ja mo-
nipuolistavat myös korttelin 
tarjontaa. 

Ratsutorilla Selloon 
kiinteästi liittyvä asuinker-
rostalo ja hotelli parantavat 
kauppakeskuksen liittymistä 
asuinalueeseen ja synnyttä-
vät monipuolista ja korkea-
tasoista kaupunkiympäristöä 
kauppakeskuksen pääsisään-
käynnin tuntumaan.

Kauppakeskus kuitenkin 
sulkeutuu sisäänpäin niin, 
että korttelia ympäröiville 

kaduille ja aukioille muo-
dostuu laajoja kuolleita sei-
näpintoja, jotka ovat jalan-
kulkuympäristön kannalta 
ongelmallisia. 

Asumisen ja pohjaker-
roksen aktiviteettien yhdis-
täminen laajemmin kauppa-
keskuksen ulkosyrjille olisi 
voinut parantaa kokonai-
suutta erityisesti Leppävaa-
rankadun, Ratsukadun ja 
Linnanrakentajankujan puo-
leisilla seinustoilla. 

Esimerkiksi Leppävaar-

Vuosikymmenen päästä

Jokeriratikka halkoo Leppävaaraa

katu, joka on alueen pääkatu, ei 
juuri tarjoa palveluja tai halua 
ikkunaostoksille. Eikä  Espa-
kaan houkuttele muita kuin ul-
koilijoita. 

Kaksi kaupunginosaa
Leppävaarasta paikantuu ana-
lyysin perusteella kaksi yhte-
näistä, mutta toisistaan erillistä 
laadukkaan kaupunkiympäris-
tön aluetta – toinen Pohjois- ja 
toinen Etelä-Leppävaarasta. 

Leppävaaran suurimmat 
ongelmat monipuolisuuden ja 

Ratikka on todellisuutta tällä 
kadulla kymmenen vuoden 
päästä.

Tutkija piti Pohjois-Leppävaaraa kerroksellisena. 



OTA YHTEYTTÄ! TAG KONTAKT!
Tuula Karhapää 
Kiinteistönvälittäjä LKV / Fastighetsförmedlare AFM 
puh. / tfn 040 559 0001 
tuula.karhapaa@aktialkv.fi

Välityspalkkiomme 3,9 % - 5,6 % (sis. alv 24 %).
Förmedlingsprovision 3,9 % - 5,6 % (inkl. moms 24 %). 

Oikealla ajoituksella, oikeaan hin-
taan ja oikeita kontakteja käyttä-
mällä saadaan aikaan onnistunut 
asunnonvaihto, nyt on aika tehdä 
haaveesta totta. Sitoumuksetta asi-
antunteva palvelutarjous ja oman 
kotisi hinta-arvio.

AKTIA KIINTEISTÖNVÄLITYS 
AKTIA FASTIGHETSFÖRMEDLING

Genom att välja rätt tidpunkt, rätt 
pris och genom att utnyttja rätt kon-
takter blir bostadsutbytet lyckat. 
Nu är det dags att förverkliga dina 
drömmar. Du får ett erbjudande 
och en sakkunnig värdering av ditt 
nuvarande hem utan förbindelser.

Aktia Kiinteistönvälitys Oy • Aktia Fastighetsförmedling Ab 
Hevosenkenkä 3 • Hästskon 3 
02600 Espoo • 02600 Esbo
www.aktialkv.fi

laadun näkökulmasta liittyvät 
Turunväylän tuntuman jäsenty-
mättömään ympäristöön, työ-
paikka-alueille ja ammattikor-
keakoulujen ympäristöön. 
Näillä alueilla monipuolisuus-
kriteerit eivät täyty. Paikoitel-
len ympäristön laadussakin oli-
si toivomisen varaa. 

Tulevaisuudessa olisikin 
tärkeää saada sidottua koko 
Leppävaaran keskeistä aluetta 
selkeämmin yhtenäiseksi ko-
konaisuudeksi ja pyrkiä vähen-
tämään liikenneväylien ja nii-

Palokärjentie 3,   Espoo
Puh.   050 496 7554
  050 496 7555
myynti@mp-control.fi

www.mp-control.fi

myynti ja huolto

huolto ja korjaus

Valtuutettu
mopo- ja mp-huolto

Lintuvaarassa

hin liittyvien epämääräisten 
lievealueiden estevaikutuksia. 

Perkkaalle suunniteltu 
asuin- ja työpaikka-alue yhdes-
sä vapaa-ajankeskuksen kanssa 
vaikuttavat koko Leppävaran 
alueen kokonaisolemukseen.  
Syntyvän uuden kaupunkiym-
päristön laatu tulisikin arvioida 
tarkasti jo alueen suunnittelu-
vaiheessa.

Teksti: Pirjo Toivonen

Leppävaaran kansalais-
muistipiirissä on ollut 
esillä muutamia tulitik-

kuaskien vanhoja etikettejä, 
jotka liittyvät alueemme liike-
elämän historiaan. Yksi etike-
teistä mainostaa Nybackassa 
eli nykyisessä Uusmäessä toi-
minutta Aili Gerkmanin ruoka- 
ja siirtomaatavarakauppaa. Se 
ehti palvella nybackalaisia yli 
25 vuotta Vanhalla Hämeenky-
läntiellä. 

Pieni etiketti inspiroi muis-
telemaan 1940-1960-lukujen 
kaupankäyntiä. Uusmäkeä ja 
Painiittyä sen naapurissa ra-
kennetaan tällä hetkellä kovaa 
vauhtia. Annetaan Linnea Co-
henin kertoa. millaista elämä 
oli siihen aikaan, kun Ny-
backan ensimmäiset talot 
vuonna 1938 valmistuivat Hell-
stenin tilan maille ja uudis-
asukkaat saivat oman kaupan.

Nybackan  
ensimmäinen kauppa
Gerkmanin kauppa on lapsuu-
destani hyvin tuttu, sillä asuin 
melkein sen naapurissa ja oli 
suorastaan lempipuuhiani seu-
rata elämää kaupan liepeillä. 
Alkujaan 1940-luvun alussa 
kaupan perusti Ragnar Lappi, 
joka oli Hellstenien sodassa ka-
donnut ja kuolleeksi julistettu 
poika. 

Niinpä kauppaa hoiti tä-
män jälkeen rouva Hellsten. 
Hän oli kuitenkin jo iäkäs ja 
ehdotti siksi kaupan pitoa ky-
lällä asuvalle Aili Gerkmanille. 
Gerkmanin lapset Åke ja Lars 
eli Lasse sekä myöhemmin Eva 
ja Krista auttoivat monin tavoin 
äitiään kaupan hoidossa. 

Kauppa oli ajan oloihin 
verrattuna hyvin toimiva ja ta-
varavalikoimaltaan hyvä. Lap-
set auttoivat vapaa-aikoinaan 
tiskin takana ja pojat nostelivat 
painavia kurkku- ja sillitynny-

Tonkkamaitoa ja vastajauhetun 
kahvin tuoksua

reitä kellarista. Sodan jälkeen 
oli pula kaikesta. Ainakin voi, 
sokeri, kahvi ja liha olivat kor-
tilla ja kauppiaalle tuli lisä-
vaivaa leikattujen ostokuponki-
en tilityksissä.

Voi oli kaupassa isona kim-
paleena, josta myyjä leikkasi 
langalla sopivia paloja voipa-
peripakettiin. Maito mitattiin 
litramitalla tonkasta asiakkaan 
omaan maitokannuun. Miten 
onnistuinkin usein kaatamaan 
maitokannun kauppamatkalla! 

Vanha Kuhanen Friherrsis-
tä toimitti kauppaan säännölli-
sesti tuoreita kananmunia. 
Maito tuotiin myymälään 50 
litran maitotonkissa, loppuai-
koina kaksikin kerrallaan. Ro-
tevat maitokuskit nostelivat nii-
tä betonirappusia ylös kuin 
tyhjää vaan.

Kauppa oli arkisin auki aa-
mun puoli kahdeksasta aina ilta 
viiteen, mutta lauantaina pal-
veltiin hieman lyhyemmän 
ajan. Aili Gerkman tunsi asiak-
kaansa todella hyvin, sillä kau-
pankäynnin lomassa juteltiin 
kaikki kylän kuulumiset. Kau-
pan seinässä oli Kauhasen Pen-
tin taidokkaat kutsut Pelastus-
armeijan pyhäkouluun, jossa 
koko kylän pikkuväki kävi. 
Joskus kutsuun liimatut kauniit 
kiiltokuvat olivat kummasti hä-
vinneet.

Kanta-asiakkailla oli mah-
dollisuus ostaa vastakirjalle ja 
maksaa ostoksensa kerran 
kuussa. Jouluna kauppias antoi 
kanta-asiakkailleen joululah-
jaksi makeis-tai suklaarasian. 
Kaupasta sai hakea myös hen-
kikirjoituskaavakkeet, jotka 
kauppias pientä korvausta vas-
taan välitti Pitäjänmäen palo-
kunnantalolle. 

Alkuaikoina myös posti 
tuotiin kaupalle Pitäjänmäeltä, 
kunnes Tyyne Kuronen ryhtyi 
postinkantajaksi 50-luvulla. 

Tyyne oli leski ja joutui sito-
maan pienet lapsensa Einon ja 
Eijan sänkyihin postinjakelu-
kierroksensa ajaksi.
Kotiinkuljetuksia 
lauantaisin 
Lauantaisin kauppa kuljetti os-
tokset asiakkaiden kotiin. Las-
se vastasi kuljetuksista päästy-
ään puolelta päivin kotiin 
Strömbergin tehtaalta. Kun pu-
helimet alkoivat yleistyä, saa-
tettiin joskus palvella sunnun-
taisinkin, jos joltain oli 
unohtunut jotain tärkeää. Ailin 
veljet, jotka ajoivat liikennöit-
sijä Gerkmanin linja-autoa 
Jupperiin, saatoivat joskus 
myös toimittaa kauppaan tilat-
tuja tavaroita ja muita kuljetuk-
sia suoraan kaupalle.

Kauppaan saatiin hieno la-
sikupuinen kahvimylly 50-lu-
vulla. Kauppiaan lapset saivat 
jauhaa pavut valmiiksi lauan-
taiksi. Me lapset keräsimme 
kahvipakettien päällä olevia 
autonkuvia. Lassella ja Åkella 
oli aina viimeisimmät ja hie-
noimmat kuvat. Tuohon aikaan 
lapset keräsivät myös tulitikku-
laatikon etikettejä.

Niin vuodet vierivät Ny-
backassa, lapset kasvoivat ai-
kuisiksi ja tuli eteen Gerkma-
nin kaupan lopettaminen 
vuosien 1966-67 paikkeilla. 
Kylälle oli jo avattu Vaittisen 
kauppa ja hieman myöhemmin 
myös Elanto. 

Nyt Uusmäessä ei ole enää 
pitkään aikaan ollut yhtään 
kauppaa. Mutta sodan jälkeisi-
nä aikoina, kun juuri kellään ei 
ollut omia autoja, oli oman ky-
län kauppa kullan arvoinen.

Muistot kirjasi: Linnea Co-
hen (o.s. Hartman), joka oli 
Gerkmanin lasten Åken, Las-
sen, Eevan ja Kristan lapsuu-
denystävä. Muistamisessa aut-
toivat Lasse (Lars) Gerkman ja 
Seppo Hartman 

Vanhassa valokuvassa kauppias Aili Gerkman istuu Nybackan lasten kanssa kauppansa rappusilla 
ja toisessa kuvassa kauppiaan poika Lasse Gerkman luo lunta kaupan pihalla. Molemmat kuvat 
ovat vuodelta 1964. Tulitikkurasia on myös 1960-luvulta.

Sello tyhjät seinät eivät houkuttele 
ikkunaostoksille.
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Kavaleffin synkeä 
muistokivi
Lepuski-lehdessä julkaistiin 20 vuotta 
sitten kirjoitus omalaatuisesta ja vä-
hän synkästäkin muistokivestä Poh-
jois-Lintuvaarassa. Kivi, joka oli ollut 
vain joidenkin harvojen tiedossa, oli 
käyty löytämässä uudelleen. Kivestä 
tiedettiin, että ”sen kohdalla Mäkky-
län virkatalon haltija Kavaleff oli am-
punut itsensä 1913”  ja että ”epävar-
mahkon tiedon mukaan Pitäjänmäen 
VPK olisi hakannut kiveen hänen ni-
mensä alkukirjaimet sekä ristin niiden 
päälle”. 

Jutun kirjoittaneen vanha leppä-
vaaralaisen Y.I.P.Kaila arvelut osuvat 
oikeaan. Luutnantti Karl Kavaleff 
(1869–1913) oli Mäkkylän sotilasvir-
katalon vuokraaja isänsä 1902 tapah-
tuneen kuoleman jälkeen ja toimi Pi-
täjänmäen VPK:n päällikkönä 
1910-13.  Leppävaarassa ei vielä sil-
loin ollut omaa vapaapalokuntaa. 
Muilta osin Kavaleffista on toistaisek-
si löytynyt vain hajatietoja. Yhteis-
kunnalliset levottomuudet puhalsivat 
Leppävaarassakin 1900-luvun alussa 
ja Kavaleff osallistui aktiivisesti Voi-
maliiton ja Espoon suojakaartien toi-
mintaan.

Sortunut muistomerkki
Kavaleffin muistokivi on polvenkor-
kuinen maakivi, johon on hakattu soi-
kea alue ja siihen kirjaimet k k, risti 
sekä päivämäärä 24.4.1913. Kivi löy-
tyy Pohjois-Lintuvaarasta, kun Sini-
rinnantien päästä kulkee ensin linkki-
mastolle ja jatkaa 10 metriä samaan 
suuntaan kohden edessä näkyvää uut-
ta Helmipöllönmäen aluetta. Tämän 
jälkeen käännytään 90 astetta polulle 
pohjoiseen, ja kuljetaan vielä noin 50 
metriä. Polun vasemmalla puolella on 
kivi, jonka ”takapuolelta” teksti löy-
tyy melkein maan rajasta. Kivi on kaa-
tunut ja teksti on nyt ylösalaisin.  

Muistokivestä löytyy Pitäjänmäen 
VPK:n historiikissä merkintä vuodel-
ta 1923. Veepeekoolaiset olivat silloin 
olleet perinteisellä kevätretkellä Löf-
manin metsänvartijan torpalla. ”Kun 
aamiainen ja kahvit oli nautittu, teh-
tiin yhteinen kävelyretki palokunnan 
monta vuotta sitten pystytetyn kivi-
röykkiön luo, paikkaan, jossa silloi-
nen palokunnan päällikkö Karl Kava-
leff päätti päivänsä 24.4.1913, mutta 

huomattiin kummelin olevan tuhottu, 
luultavasti metsätyöntekijöiden so-
danaikaisista toimista johtuen”. 

Metsänvartijan torppa on sijainnut 
nykyisen Painiityn uuden asuntoalu-
een kupeessa, ja toimi tuolloin palo-
kunnan kokoontumis- ja harjoitus-
paikkana.

Muistokivi odottaa 
merkintää
Kivi löytyi taas uudelleen lähistöllä 
asuvan Juhani Kinnusen tietojen pe-
rusteella. Hän ehdotti alun perin muis-
tokiven merkintää nyt, kun Karl Kava-
leffin kuolemasta tulee kuluneeksi 
100 vuotta. Muistokivi eli kenotafi, on 
Espoon kaupunginmuseon mukaan 
muinaismuistolain suojelema mui-
naisjäännös. Tapahtumasta kertovaa 
muistolaattaa ei voi kiinnittää itse ki-
veen, mutta se voitaisiin sijoittaa sen 
välittömään läheisyyteen polun var-
teen. Tämä myös helpottaisi muuten 
vaikeasti havaittavan muistomerkin 
löytymistä. Leppävaaran nopea raken-
taminen on peittänyt alleen suuren 
osan alueen historiasta, joten vähäis-
tenkin säilyneiden muistomerkkien 
vaaliminen on tässä tilanteessa kult-
tuuriteko.

Teksti: Markku Salmi
Kuva: Juhani Kinnunen

Kavaleffin muistokivi on alun perin 
ollut osa isompaa, sittemmin 
sortunutta rakennelmaa. Kiveen 
hakatut tekstit ovat maanrajassa 
ylösalaisin ja erottuvat enää melko 
huonosti.
 

•	syntyi	1869	venäläiseen		 	
 kauppiassukuun 
•	vanhemmat	Nikolai	ja	Ida			
 Augusta Kavaleff (o.s. Uggla)  
 vuokrasivat 1880  Mäkkylän  
 virkatalon Jakob Kavaleffin  
 jälkeen  
•	sotilaskoulutus	Pietarissa,	minkä		
 jälkeen palveli vuodesta 1894  
 Hämeenlinnan tarkk’ampuja-
 pataljoonassa 
•	joutui	työttömäksi,	kun	Suomen		
 armeija lakkauttiin osana   
 venäläistämistoimia 1902
•	jatkoi	Mäkkylän	virkatalon		
 vuokraajana isänsä kuoleman  
 jälkeen  
•	osallistui	1906		Tallbergin			
 dynamiittivarastojen jupakkaan  
 Mäkkylän mailla 
•	johti	varastojen	vartiointia	ja		
 osallistui aseellisiin kahakoihin  
 ryöstöä yrittäneiden työläisten  
 kanssa
•	valittiin	1907		Helsingin	poliisilai	
 toksen taloudenhoitajaksi
•	toimii	Albergan	kansakoulun		
 johtokunnan puheenjohtajana,  
 virkatalo tarjosi tilat koululle 
•	avioitui	1908	Ilta	Maria	Borgin		
 kanssa, yksi tytär
•		mainitaan	päätekijänä	1908		ns.		
 suuressa kiväärijutussa, jossa  
 kiisteltiin  ”Espoon suojakaartin  
 20 mauserkarbiinin” ostamisesta  
 senaatin varoin
•	valittiin	1910		Pitäjänmäen		
 VPK:n päälliköksi 
•	ampui	itsensä	Mäkkylän	metsässä		
 24.4.1913

Suomen valovoimaisimpiin tai-
teilijoihin kuuluvan upeaääni-
sen Maria Ylipään debyyttial-

bumi Onerva ilmestyy 25. helmikuuta. 
Lempeän uhmakkaasti soivan mu-

siikin keskiössä ovat omapäisen ja in-
tohimoisen L. Onervan vahvat runot. 
Anna-Mari Kähärän sävellykset am-
mentavat vaikutteita niin kansanmu-
siikista, laulelmista kuin pop-musii-
kistakin.

Maria Ylipään soololevyn 
julkaisukiertue starttaa Sellosalista

Levyn teema säilyy myös kevään 
julkaisukiertueella, joka alkaa Sello-
salista 27. helmikuuta. Konsertin en-
simmäisellä puoliajalla kirjailija Anna 
Kortelainen tutustuttaa yleisön L. 
Onervan elämän sykähdyttäviin tari-
noihin ja valokuviin. Toisella puoli-
ajalla konsertissa kuullaan upeaääni-
sen Marian tulkitsemia sielukkaita 
sävellyksiä.

Kuka oli 
luutnantti 
Karl Kavaleff?

Kokoonpano: 
Maria Ylipää - laulu, Anna-Mari 
Kähärä - piano, Riikka Lampinen - 
sello, Anna Kortelainen - esittely, 
Reine Lukinmaa - äänisuunnittelu ja 
visualisointi, Valo Virtanen - valo-
suunnittelu

Ke 27.2. klo 19.00 Maria Ylipää - 
Onerva

Kolumni 24.2.2013

Huonoja ja 
hyviä uutisia
Sumaa on jo pitkän aikaa keljuttanut nykyisen median tapa rypeä 
huonoissa uutisissa ja keskittyä ihmisten mollaamiseen ja erilaisiin 
pudotuspeleihin, joissa näyttää olevan tarkoituksen lähinnä osal-
listujien nolaaminen. Missä ovat vanhat hyvän ajan uutiset: kuten 
banaanilaivan saapuminen sodan jälkeen Helsingin satamaan? Ei 
silloin metelöity sillä, että koko maassa ei, Haaparantaa lukuun 
ottamatta, kukaan ollut nähty banaanin banaania vuositolkulla.

* * * 
Suma on aikaa sitten lopettanut erilaisten musiikkikilpailujen, pel-
kokertoimien tai bb-talojen seuraamisen, sillä Suma ei kestä ylen 
määrin kanssahäpeää. Näissä kilpailuissa ylimielinen tuomari pu-
dottaa kilpailijan toisensa jälkeen unohduksen yöhön vailla mitään 
myötätuntoa, päinvastoin pyrkien kaikin tavoin nolaamaan muut, 
kuin lopullisen voittajan. Eikä voittajankaan osa ole mairitteleva, 
kuka muistaa viimevuotisen bb-talon voittajan nimen?

* * *
Median mielestä huono uutinen on hyvä uutinen. Suma on erimiel-
tä, ja aikoo tänä synkän sumuisena päivänä keskittyä pelkästään 
hyviin uutisiin. Niillä en tarkoita normaalia talousuutista tyyliin: 
”Firma irtisanoi 500 työntekijäänsä. Firman osakekurssi ponnahti 
nousuun Helsingin pörssissä”.  Tarkoitan ihan aikuisen oikeita hy-
viä uutisia.

* * * 
Rikollisuus on tammikuun lopussa julkaistujen tilastojen mukaan 
vähentynyt edellisestä vuodesta yli 10 prosentilla. Väkivaltarikok-
sia, pahoinpitelyjä, omaisuusrikoksia ja varkauksia tehtiin selvästi 
vähemmän kuin aiemmin. Eikö tämä ole ihan oikeasti hyvä uuti-
nen, vaikka sitä ei uskoisikaan luettuaan iltapäivälehtien lööppejä 
Emma-patsaalla hakatuista autoista.

* * *
Suomalaiset tekevät aiempaa vähemmän itsemurhia. Vuonna 1990 
tehtiin 1512 itsemurhaa, kun 2011 enää 912 päätti päivänsä oman 
käden kautta. Vähenemistä on kaikissa ikäryhmissä, sekä miehissä 
että naisissa.  Eikö tämäkin ole tosi hyvä uutinen?

* * * 
Laulujoutsen yleistyy ja valtaa tilaa kyhmyjoutsenelta, tulokasla-
jilta. Yrjö Kokon 1950-luvulla  aloittama suojelutyö tuottaa tulos-
ta. Suomen Joutsen voi hyvin. Merikotkakannat kasvavat ja meri-
kotka on oppinut hyödyntämään merimetsokantoja. Luonto pitää 
tasapainostaan huolen, kunhan ihminen ei siihen liikaa puutu. Suo-
menlahden syvänteiden happitilanne on tänä talvena ollut hyvä 
syysmyrskyjen ansiosta.
***
Leppävaaran uimahallin remontti etenee. Luvassa  on vesiurheilu- 
ja -viihdekeskus, ei pelkästään ulkoaltaita ja korjattu uimahalli. 
Tätä on odotettu ja nyt se on työn alla!

* * * 
Olen ollut aiempaa enemmän lastenlasteni kanssa: Olen käynyt 
Maya-näyttelyssä ja maalannut parin sentin mittaisia hobbittihah-
moja näillä karheilla pikku kätösilläni. Olen käynyt nappulalätkä-
turnauksessa jäätymässä ja katsellut vuoden ikäisen ihmisenalun 
nopeaakin nopeampaa kehitystä.

* * *
Nämä ovat hyviä uutisia, ainakin Sumalle. Lisää hyviä uutisia lop-
pukeväästä, tällä samalla kanavalla.

Toivoo Suma

Lue Lepuski IPadista
Lepuskin voit lukea näköislehtenä tai IPadista.
Linkit löydät  osoitteesta www.nettilepuski.fi
Käy tykkäämässä Nettilepuskista Facebookissa.
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Mainoslakanassa luki ”Hel-
singin talosiirto”. Se il-
mestyi viime vuoden lo-

pussa Vallikadun varrelle 
työmaa-aitaan  Leppävaaran Kansan-
talon tontille. Ohikulkijat ihmetteli-
vät, että ollaanko  taloa nyt siirtämäs-
sä ja minne? 

Tilanne kiinnosti, sillä 60 vuotta 
kokoontumispaikkana toimineeseen 
taloon liittyy paljon muistoja. Mutta 
oikeasti aidan sisällä vain valmistel-
tiin rakennuksen purku-urakkaa. Pur-
kufirman nimi oli tahattomasti herät-
tänyt toivon kipinän, että talon 
toiminta saisi jatkoa jossakin muualla.

Paitsi polittisia kokouksia, puhe- 
ja juhlatilaisuuksia, niin Kansantalolla 
on järjestetty tansseja ja iltamia, tehty 
teatteria, pidetty konsertteja, jumpat-
tu, tansittu balettia, vietetty perhejuh-
lia, pelattu bingoa, käyty huutokau-
poissa ja kirpputoreilla sekä  
kokoonnuttu taloyhtiöiden kokouk-
siin. Mutta parhaiten vanhat leppävaa-
ralaiset tietysti muistavat talon tanssi-
paikkana. 

Oman lukunsa muistojen kirjaan 
tuo sitkeä talkootyö talon rakentami-
seksi . Talohan virallisesti valmistui 
kahdessa eri vaiheessa 1954 ja 1966. 
Talkoissa paiski töitä eri alojen am-
mattiväkeä ympäri seutua ja rahaa ke-
rättiin monin konstein, jopa pulloja, 
lumppuja ja paperia keräämällä. 
”Lumput myytiin Turun Vanulle flok-
kipatjojen täytteeksi ja paperia kerät-
tiin kuorma-autolasteittain ovelta 
ovellle kiertäen”, kertoo Sirkka Mat-
tila. Hän on ollut mukana talon rien-
noissa jo lapsesta asti ja nähnyt toi-
minnan huiput ja aallon pohjat.

Tansseja ja  
näyttämötoimintaa
”Tansseja alettiin järjestää heti 40-lu-
vun lopulla, kun talon ns. pieni puoli 
oli saatu valmiiksi. Sali näyttämöi-
neenhän valmistui vasta 1954. Alkuai-
koina tansseissa kävi paljon romaneja, 
olihan Mäkkylässä tuolloin iso musta-
laisleiri.  Kautta aikojen talolla esiin-
tyneistä muusikoista on itselle jäänyt 
erityisesti mieleeni Dallapén ksylofo-
nisti Eino Katajavuori”.

Lähinnä Sirkka Mattilan sydäntä 

on kuitenkin ollut Leppävaaran Kan-
sannäyttämön toiminta, jossa hän oli 
mukana alusta asti. ”Laskin, että meil-
lä esitettiin vuodesta 1955 kaikkiaan 
30 koko illan näytelmää – kaikki tun-
nettuja kappaleita kuten Tukkijoella, 
Särkelä itte, Syntipukki, Kuriton su-
kupolvi jne. Ammattiohjaajat saatiin 
Työväen Näyttämöiden Liitosta”.  
Mieluisin oma rooli näyttämöllä on 
ollut vaativa pääosa Ensio Rislakin 
näytelmässä Ruma Elsa.

”Ja esityksethän vetivät talon täy-
teen. Yhtään tyhjää istumapaikkaa et 
salista löytänyt. Mutta televisioiden 
yleistyminenhän se sitten vaikutti toi-
minnan hiipumiseen 70-luvulle tulta-
essa. Tansseja järjestettiin aina 90-lu-
vulle asti, vaikka loppuaikoina oli 
niissäkin jo hiljaista.”    

Teatterin tekeminen sai 70-luvulla 
jatkoa, kun helsinkiläinen KOM-teat-
teri piti taloa harjoituspaikkanaan. 
Maija Inkinen, talon pitkäaikainen ta-
lonmies, tarjosi komilaisille virkistyk-
seksi kahvia ja itseleivottua pullaa. 

Joskus myöhemmin Maija tapasi kau-
pungilla sattumalta näyttelijä Heikki 
Kinnusen. Tämähän oitis kapsahti 
kaulaan ja vieläkin kiitteli Kansanta-
lon Maijan lämmintä kahvipullaa.   

Teatteriohjaaja ja muusikko Han-
nu Raatikainen kertoo saaneensa teat-
terikärpäsen KOM-teatterin harjoituk-
sia Kansantalolla seurattuaan. ”Ja 
onhan täällä nähty muitakin julkkik-
sia. Esimerkiksi Iso D, Kirka ja Virve 
Rosti harjoittelivat meillä kesäkiertu-
eitaan varten,” luettelee Sirkka Matti-
la.  Myös Baddingiä, MA.Nummista, 
Mikko Perkoilaa ja Anneli Saaristoa 
on kuulta Kansantalon konserteissa. 
Onpa talolla järjestetty Tangomarkki-
noiden karsintakisojakin”. 

Kun on työväentalosta kyse, niin 
löytyy tietysti toisenlaisiakin muisto-
ja. Eräs rouva kertoi lapsena 50-luvul-
la saanensa kotona selkäänsä, kun sel-
visi hänen olleen Kansantalon 
vappujuhlissa. Lapsille oli siellä jaettu 
ilmaista jäätelöä, mikä oli houkutellut 
hänet joukon jatkoksi. Joissakin per-
heissa oli siihen aikaan ankarasti kiel-
letty lapsia menemästä Kansantalolle.

Elämän tähtihetkiä

Entä kuinkahan moni leppävaaralai-
nen on Nilssonin Aarnen lailla tavan-
nut talon tansseissa tulevan vaimonsa? 
”Se oli 1967 ja isä oli ovella myymäs-
sä lippuja. Silloinkin soitettiin Petit 
Fleur, niinkuin usein tanssien aluksi 
60-luvulla”. 

Toiset taas muistavat Kansantalol-
la vietetyt Leppävaaran Sisun juhlat ja 
iltamat ja lasten satujumpat. Toisille 
tulee mieleen balettikoulut joulu- ja 
kevätjuhlaesityksineen tai hikiset  
Zumbatunnit. Terttu Laakson baletti-
koulu toimi talolla, samoin Tanssiseu-
ra Habanera ja monet muut. Puhumat-
takaan niistä lukuisista häistä, 
syntymäpäivistä ja muista perhejuh-
lista, joita talolla on vuosien varrella 
vietetty. 

Kansantalosta jää jäljelle 
paljon muistoja

Jälkkäri:
½ tuore ananasta, pilkottuna poro-
peukalon kokoisiksi paloiksi
1 kiinteä päärynä, edellisen kaltaisek-
si pilkottuna
1rkl sokeri
½ rkl vaniljasokeria

Pilko hedelmät uunivuokaan ja ri-
pottele sokerit niiden pinnalle. Paahda 
hedelmiä 250 asteisessa uunissa noin 
7 minuuttia.

Kastike:
1dl mascarponejuustoa
½ dl kuohukermaa
1rkl sokeria
1tl vaniljasokeri

Kimmo kokkaa 
Vatkaa kaikki ainekset vaahdoksi. 

Tähän tarvitset sähkövatkainta, sillä 
mascarpone on aika tiukkaa käsin vat-
kattavaksi. Koristele tuoreilla mintun 
lehdillä ja halutessasi sokeroiduilla 
granaattiomenan siemenillä

Juomasuositus jälkkärille:
Asti Gancia, 6,98 e
Makea, vähän hapokas, hedelmäinen, 
kypsän päärynäinen, kevyen sitruksi-
nen, kukkaisa, hennon rusinainen
 

 

Mutta kaikki loppuu aikanaan. 
Vuonna 2011 tehdyssä kuntotarkas-
tuksessa talo arvioitiin korjauskelvot-
tomaksi. Niinpä Leppävaaran Järjes-
töyhdistys ry kiinteistönomistajana 
ilmoitti kaupungille, että talon korjaa-
minen ja ylläpitäminen ei ole enää sil-
le taloudellisesti mahdollista ja että 
tilat eivät vastaa nykytarpeita. Tontille 
haettiin asemakaavamuutosta, joka 
moninaisten vaiheiden jälkeen meni 
läpi.  Sen myötä Vallikadun varteen 
kohoaa nyt 5-kerroksinen ja tontin pe-
rälle 6-kerroksinen asuinkerrostalo.
YIT on ilmeisesti kevään kuluessa 
aloittamassa rakennustyöt. Uuden ta-
loyhtiön nimeksi on perinteitä kunni-
oittaen otettu Valssikallio.

Teksti: Arja Salmi

Kansantalo rakentui vaiheittain. 40-luvun lopulla valmistui ns. pieni puoli
eli kuvan puinen osa, jota lämmitettiin kaminalla. 1954 valmistui sali
näyttämöineen. Keittiö, puffetti ja talonmiehen asunto olivat pienellä
puolella ja ulkovessat pihan perällä. Sisävessat saatiin 1966 muutostöiden
myötä, jolloin talomiehen asunto siirrettiin talon toiseen päähän. Kuvassa
vietetään rouva Halmeen 50-vuotisjuhlia. Kuva: Kansalaismuistipiiri

Kansantalon kuvakollaasi: Tapio Lipasti
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Danske Bank tarjoaa 
ensimmäisenä Suo-
messa asiakkailleen 

mahdollisuuden hoitaa laina- ja 
muut asiantuntijapalvelut ver-
kossa.  Esimerkiksi asuntolai-
nan tarvitsija tai sijoitusneu-
vontaa kaipaava voi varata 
henkilökohtaisen palvelun joko 
perinteisesti konttorista tai hän 
voi asioida verkon välityksellä 
sieltä, missä sattuu olemaan. 
Johtaja Juha Iisaho Danske 
Bankin Leppävaaran konttoris-
ta kertoo uuden palvelun saa-
neen erittäin hyvän vastaan-
oton.  Danske Bank teki laajan 
asiakaskyselyn kehittäessään 
uutta palveluaan. 

”95 prosenttia vastanneista 
antoi verkkoneuvotteluille kii-
tettävän tai hyvän arvosanan.” 

Kyselyn mukaan asiakkaat 
eivät pitäneet liikkuvaa kuvaa 
tärkeänä. Sen sijaan tärkeänä 
pidettiin sitä, että asioita voi-
daan helposti visualisoida ja 
havainnollistaa oman koneen 
ruudulla. 

Pankki on keskittänyt Lep-
pävaaraan Espoossa tarjo-
amansa asiantuntijapalvelut. 
Toki Leppävaarasta saa edel-
leen myös perinteisiä pankki-
palveluja. 

 Iisaho korostaa, että uu-
tuus ei ole vain nuorten juttu. 
Siihen tarttuvat ne, jotka ovat 
verkkopankin asiakkaina tottu-
neet hoitamaan raha-asiansa 
netissä.

Verkkotapaaminen 
sujuu vaivatta
Iisaho vakuuttaa, että verkko-
neuvottelu on teknisesti jopa 
helpompaa kuin asiointi verk-
kopankissa. Silti turvallisuus 

on samaa luokkaa. Asiantunti-
jat on koulutettu  toimimaan 
nettiympäristössä. 

Kun asiakas valitsee verk-
koneuvottelun, pankki lähettää 
hänelle linkin. Sovittuna aika-
na asiakas klikkaa saamaansa 
linkkiä. Sen toisessa päässä 
pankin asiantuntija on varautu-
nut palvelemaan asiakasta sa-
malla tavalla kuin perinteisesti 
konttorissa.

Virkailija tarjoaa asiak-
kaalleen katseltavaksi  erilaisia 
maksuaikataulu- ja korkovaih-
toehtoja, joiden merkityksestä 
keskustellaan yhtä huolellisesti 
kuin perinteisessäkin tapaami-
sessa.  Myöhemmin  asiakas 
voi hakea  virkailijan esittämät 
laskelmat omasta verkkopan-
kistaan. Pankkitunnuksillaan 
hän voi myös hyväksyä itsel-
leen sopivan vaihtoehdon. 

Jos pankin hallussa ovat jo 
lainan vakuutena olevat asia-
kirjat, lainan allekirjoitetaan 
pankkitunnuksin.  Myös erilai-
set sijoitukset hoituvat verkon 
välityksellä.  Asuntokaupat 
tehdään edelleen pankissa.

Pankki on siellä missä 
asiakkaatkin

Verkossa tapahtuvaan laina-
neuvotteluun kuuluu aikaa tun-
nista puoleentoista – eli saman 
verran kuin asiointiin kontto-
rissakin.  Asiakkaalle uusi pal-
velumuoto tuo lisää aikaa, kos-
ka hänen ei tarvitse lähteä 
mihinkään.  

Pankki muistuttaa teksti-
viestein tulevasta tapaamisesta. 
Samanlainen viesti tulee myös 
perinteisestä asioimisesta.

Juha Iisaho muistuttaa, että 
Danske Bankin edeltäjä Posti-
pankki toi aikoinaan ensim-
mäisenä Suomeen verkkopan-
kin. Nyt ihmiset ostavat 
enenevässä määrin tavaroita ja 
palveluja verkon välityksellä.  
He valitsevat palvelut sekä 
helppouden että ajan säästämi-
sen näkökulmasta.

”Ihmiset ovat siirtyneet 
verkkoon, kaupallinen maail-
ma sähköistyy. Tähän muutok-
seen tarjoamme  oman neuvot-
teluratkaisumme.” 

Teksti: Pirjo Toivonen

Lainaneuvottelut kotisohvalla

Juha Iisaho on toiminut pankinjohtajana 10 vuotta.  Leppävaa-
raan hän tuli viime kesänä Klaukkalasta. Sitä ennen hän toimi 
Ruoholahdessa. Koti on edelleen Klaukkalassa. 

Kanttiinikuja 2, 02680 Espoo
Hintaesimerkit:                           Myyntihinta       Velaton hinta
3-4h+k+s         109 m2                      187.400 €          427.200 €
-arvioitu tontin lunastusosuus               65.400 €
4h+k+s            127,5 m2                   197.075 €           477.575 €
-arvioitu tontin lunastusosuus             76.500 €
Valmistumisaika 5/2013 
Katso lisää asuntoja kotisivuiltamme.

As Oy Painiitynkulman pientalot rakennetaan Espoon ja 
Helsingin rajalle, kysytylle uudelle Painiityn pientaloasuinalueelle. 
Asunnoissa hyvä varustelutaso ja erinomainen tilankäyttö. Autoka-
tos kotioven vieressä.    Valinnainen vuokratontti.*

KYLÄ KESKELLÄ KAUPUNKIA

Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy
Kaupintie 3, 00440 Helsinki, ark 8 - 16
puh. 0800 93 200 (maksuton)
www.hartela.fi

HARTELA rakentaa koteja

   Painiitynkulma, rakennetaan  vuokratontille. Ostaja voi halutessaan  maksaa  
tontin huoneistokohtaisen  lunastusosuuden, tai  yhtiö  perii kuukausittaisen  
vuokratonttivastikkeen.  Huomaa että tontin lunastusosuus ei sisälly asunnon ve-
lattomaan hintaan. Vastike on sidottu elinkustannusindeksiin. 

*

PAINIITTY

Seuraava Lepuski 
ilmestyy 19.5.
· Vinkkejä sisustajalle
· Parvekkeesta puutarha
· Uutisia Leppävaarasta
· Kotiseutumme historiaa
Varaa Ilmoitustilasi ajoissa.

Leppävaaran seurakun-
nan entistä kirkkoher-
ranvirastoa kunnoste-

taan parhaillaan nuorisotilaksi.
Nuoret ovat odottaneet uut-

ta nuorisotilaa jo pitkään.
 ”Vanha nuorisotila on ai-

kansa elänyt. Uusi tila tuo mu-
kanaan uusia toimintamahdol-
lisuuksia,” toteaa seurakunnan 
toiminnassa mukana oleva 
Ruusu-Maria Lappalainen, 17.

 Uuden nuorisotilan sijainti 
katutasoon Alberganesplana-
dille kauppakeskus Sellon ku-
peeseen saa nuorissa aikaan 
tyytyväistä nyökyttelyä. ”Uu-
den tilan sijainti on parempi 
heille, jotka tulevat kauempaa, 
koska se on lähellä Selloa,” 
pohtii Lappalainen.

Nuorten mukaan kauppa-
keskus onkin yksi keskeisim-
mistä nuorten viikonlopun 
viettopaikoista. Siihen nuoret 
eivät kuitenkaan osaa suoralta 
kädeltä vastata, tuleeko nuori-
sotilan uusi sijainti vetämään 
lisää nuoria mukaan.  ”Luulta-
vasti väkimäärä ei pahemmin 
muutu. Perjantaiparkit ovat 
loppujen lopuksi seurakunnan 

Uusi nuorisotila Sellon kupeeseen

toimintaa ja, jos kirkkoasiat ei-
vät kiinnosta, niin eivät uudet 
tilatkaan tule houkuttelemaan,” 
tuumaa Niko Korhonen, 17.  

Lappalaisen ja Korhosen 
askeleet suuntaavat kuitenkin 
jatkossakin nuorten iltoihin. Ja 
on heillä omat odotuksensakin 
tilan suhteen. ”Uusi biljardi-
pöytä pitää hankkia. Sellainen, 
joka ei ole vino ja, jossa ei ole 
kuoppia. Tilan olisi myös hyvä 

olla siisti ja iso,” toteaa Korho-
nen.

 Seurakunnan toiminnassa 
olevat nuoret ovat olleet muka-
na tilan suunnittelussa alusta 
asti. He ovat saaneet sanoa 
mielipiteensä niin tarvikkei-
siin, sisustukseen kuin nimeen-
kin. Nimikilpailun voitti ”Sii-
pi”.  Kustannuksiltaan arvioilta 
noin 150 000 euron hintainen 
”Siipi” valmistuu tänä vuonna 
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Leppävaarassa
Syö hyvin Talvirieha 

urheilukentällä

Lasten hiihtokilpailuun on tänä vuonna käytettävissä koko 
urheilukentän alue, joten ei tule tungosta kuten viime 
vuonna. Lisäksi järjestäjät ovat ottaneet käyttöön uuden 

ajanottosysteemin. Sen avulla tulokset ovat selvillä välittömästi 
kilpailun jälkeen. 

Kaikki maaliin tulleet palkitaan ja kunkin sarjan kolme paras-
ta saa mitalinsa kahviossa klo 13.00. Sarjat ovat alle 4-vuotiaista 
alle 14-vuotiaisiin. Tytöt ja pojat kilpailevat omissa sarjoissaan. 

Ilmoittautuminen hiihtoihin mieluiten osoitteessa www.es-
poonhiihtoseura.fi/lastenhiihdot.html. Jälki-ilmoittautumiset klo 
10.45 mennessä Talviriehan kahviossa. 

Me leppävaaralaiset 
olemme saaneet 
vuosia kasvattaa oi-

keaa lähiruokaa omilla viljely-
palstoillamme, mutta muualla 
pääkaupunkiseudulla tutuksi 
tulleet ruokapiirit eivät ole 
asettuneet meille eivätkä oikein 
muuallekaan Espooseen. 

”Espoolaiset ovat kovasti 
kyselleet niin ruokapiireistä 
kuin Oma pelto -hankkeesta”, 
kertoo Olli Repo, joka käynnis-
ti Herttoniemessä ensin ruoka-
piirin ja pari vuotta sitten ruo-
kaosuuskunnan. 

Olli Repo organisoi Hertto-
niemeen muutama vuosi sitten 
Ruokapiirin, joka vuosien 
myöstä on laajentanut valikoi-
maansa.

Ruokapiiri työllistää useita 
pienviljelijöitä ja maaseudun 
yrittäjiä. Varsinaisia sopimus-
viljelijöitä ei ole. 

Ruokaosuuskunta
Revon mukaan Ruokaosuus-
kunta sopii henkilöille, jotka 
haluavat kasvattaa omaa ruo-
kaansa. ”Kaupungin viljely-
palstoille on pitkät jonot, eivät-
kä kaikki edes halua omaa 
palstaa.” 

Ruokaosuuskunta tarjoaa 
uudenlaisen, urbaanin vaihto-
ehdon nauttia oman maan sa-
dosta. ”Ruokaosuuskunnan 
pienillä viljelyksillä ei pystytä 
kilpailemaan tehoviljelyn hin-
tojen kanssa, eivätkä niiden 
kanssa kilpaile viljelypalstat-
kaan.”

Revon mukaan kysymys on 
siitä, että tietää mitä syö. Esi-
merkiksi Herttoniemen ruoka-
osuuskunta viljelee biodynaa-
misesti. Yhdessä viljeleminen 
on myös uudenlaista urbaania 
yhteisöllisyyttä. 

Viljelypalsta
Leppävaaran alueella on kolme 
viljelypalstaa. Kaupungin pals-
tat ovat Leppäsillassa ja Ras-
taalassa. Perkkaa-Vermo-seu-
ralla on oma palsta Vermossa. 

Lähiruoka kiinnostaa

Palstaviljely on yksi kiva harrastus monien muiden jou-
kossa. Stressiä varmaan vähentää, luovaakin on. Myös 

sosiaaliset kontaktit naapuripalstalaisiin mukavia. Aika pal-
jon on Leppävaaran palstalaisista etnisiä, erikoisine yrttei-
neen ja kasveineen.

Vinkki kiireiselle(laiskalle) palstalaiselle (johon ryh-
mään itsekin osin lukeudun): paljon marjapensaita ja kasa 
lastuja niiden juurelle! Eipä tarvii ennen syyskesän satokaut-
ta paljoa käydä rikkaruohoja palstallaan kitkemässä.

Viime kesänä sekä Rastaa-
lan että Leppäsillan palstoille 
tuli pari kuormaa multaa, joten 
tänä vuonna sit tuskin saadaan.  
Sen sijaan päiväkotien hiekka-
laatikkojen hiekka hyödynne-
tään jokavuotiseen tapaan pals-
tojen maanparannuksessa.

Ayoma Walgama kertoo, 
että Leppäsillan vapautuville 
palstoille on tällä hetkellä lähes 
30 jonottajaa, joista suuri osa 
jää ilman palstaa. Uusia palsto-
jakaan ei pystytä rakentamaan, 
koska maata ei ole. Vuosi sitten 
alueelle tehtiin 8 uutta viljely-
palstaa. 

Vartiointiakaan ei ole tie-
dossa, vaikka tiedetään, että 
Leppäsillassa tapahtuu Espoon 
palstoista  eniten ilkivaltaa. 
Palstan vuosivuokra, 28 euroa, 
ei mahdollista kulujen kasvat-
tamista. Viljelijöissä on paljon 
eläkeläisiä, joille hinnankoro-
tukset tekevät tiukkaa.

Ayoma Walgama muistut-
taa,  että palstaviljely on mo-
nelle terapiaa. Sinne tullaan aa-

musta eväiden kanssa. Jotkut 
jättävät osan palstasta oleske-
lutilaksi ja viljelevät vain osaa.

Jousenkaareen rakennettiin 
viime vuonna 64 viljelylaatik-
koa, jotka ovat kooltaan 3x3 
metriä. Laatikko- ja pussivilje-
ly ovat yleistyneet kovasti pää-
kaupunkiseudulla. Asian puo-
lestapuhujana on toiminut 
kaupunkiviljelyyn erikoistunut 
Dodo ry. 

Pöytäpuutarha
Jos ikkunalauta tuntuu liian 
pieneltä viljelysmaalta, avuksi 
tulevat uudet pöytäpuutarhat. 
Lepuski-lehti kokeili suomalai-
sen ZenGrown pöytäpuutarhaa, 
jolla valmistajan mukaan muun 
muassa pitkitetään kaupasta 
ostettujen yrttien ikää huomat-
tavasti. Nykyisillä uusilla ide-
oilla pienen puutarhan saa 
vaikka seinälle. 

Pöytäpuutarhassa kahdessa 
viikossa pelargonit kasvoivat 
siemenestä istutettavaksi pik-
kuruukkuihin.  Samoin basilika 

ja salaatti saivat hyvän alun tu-
levalle kasvulle. 

Kotioloissa pelargonien 
siemenkasvatus onnistuu hy-
vin. Työ on kuitenkin aloitetta-
va riittävän aikaisin, viimeis-
tään helmikuussa, jos mielii 

nauttia kesällä upeasta kukka-
loistosta. Kasvu siemenestä 
kukkivaan kukkaan kestää 
useita viikkoja. 

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuvat: Raimo Heimo

ja korvaa nykyisen vuokratun 
ja jo remontin tarpeessa olevan 
Nooan Parkin. Oskari Parviai-
nen ja Laura Vähäsarja

”Siipi on matalankynnyksen 
nuorisotila”
Johtava nuorisotyönohjaaja Pa-
si Härkönen
 
Milloin uusi nuorisotila 
valmistuu?
”Jos kaikki menee hyvin, niin 
syksyllä aloitamme virallisesti 
ja pidämme kunnon avajaiset. 
Myös muuttotalkoisiin kevät-
kesällä pyydämme mahdolli-
sesti nuoria mukaan.”

 
Miltä uusi nuorisotila  
tulee näyttämään?
”Se on avara ja iso tila. Siihen 
tulee niin kahvio-, oleskelu- 
kuin hiljentymistilakin. Tyylil-
tään siitä tulee nuorekas ja 
viihtyisä.”

 
Minkä ikäisille tila on 
tarkoitettu?
”Iltapäivällä on toimintaa ala-
asteikäisille. Iltaisin tila on va-
rattu yläaste- ja lukioikäisille. 
Haastaisin mukaan myös va-
paaehtoisia aikuisia esimerkik-
si tilan vahdeiksi.” 
 
Miten tila tulee vaikutta-
maan nuorisotyöhön?
”Järjestämme edelleen kerhoja, 
isoskoulutusta ja erityisnuori-
sotyön ryhmiä eli samaa toi-
mintaa kuin ennenkin. Uusi tila 
antaa mahdollisuuden myös 
uuteen toimintaan, ja sen ide-
ointiin saavat nuoret itse vai-
kuttaa. Tarkoituksena on järjes-
tää perinteisiä nuorten iltoja 
esimerkiksi avoimia ovia, jois-
sa ihmiset tulevat ja menevät. 
Kadulla päivystävän Saappaan 
kautta kutsumme nuoria sisään 
kahville ja lämmittelemään.”

Laura Vähäsarja

Jutun kirjoittivat ja kuvasivat 
nuorten illassa yhteistyössä 
tiedottajan kanssa Tatu Tikka 
ja Oskari Parviainen.  

Talviriehan kirpputorille leijonat tarvitsevat lasten ja nuorten 
hyväkuntoisia urheiluvälineitä ja -vaatteita. Myös muut ko-
din pientavarat otetaan mielihyvin vastaan. Soita ja kerro 
mitä voit lahjoittaa, puh. 0400-482552 tai 040-5009991. 
Noudamme tarvittaessa.
 



Uudet nuotit
asumiseen
Valssikalliossa

Soita ja sovi henkilökohtainen esittely

YIT Asuntomyynti | Arkadiankatu 2 | 00100 
Helsinki | p. (09) 8860 2549 | ma–pe 9–17

www.yitkoti.fi

VALLIKALLIO

Sininärhintie 5
Kerrostalo | Sininärhentie 5

Loistava sijainti Leppävaaran tuntumassa. Asuk-
kaiden käytössä on yhteinen saunatila sekä kui-
vaushuone. Arvioitu valmistuminen 11/2013. 
yitkoti.fi/sininarhitie

Esim.    mh. alk. vh. alk.
2 h+kt 45,5 m² 133 400 224 400
2 h+kt 52,5 m² 139 800 244 800
3 h+kt+s 75,0 m² 169 900 319 900
4 h+k+s 95,5 m² 223 800 414 800

LEPPÄVAARA

Espoon Valssikallio
Kerrostalo | Vallikatu 15

Ennakkomarkk inoinnissa. Ar v io i tu alo i tus 
2/2013. 

Esim.   mh. alk. vh. alk.
2 h+kt+s 38,5 m² 79 520 198 800 
2 h+kt+s 41,0 m² 83 920 209 800
3 h+kt+s 61,0 m² 108 480 271 200 
4 h+k+s 90,5 m² 155 520 388 800

LINTUVAARA

Espoon Rosetti 
Rivi- ja paritalot | Helmipöllönkatu 3

Valoisa koti metsäisten puistojen ympäröimällä 
uudella pientaloalueella. Huoneistoilla omat 
erilliset irtaimisto- ja ulkovarastot. Arvioitu val-
mistuminen 10/2013. yitkoti.fi/rosetti

Esim.   mh. alk. vh. alk.
3–4 h+k+s 88,0 m² 192 100 381 300
4 h+k+s 97,0 m² 216 850 425 400
4–5 h+k+s 106,0 m² 225 300 453 200

Edullisin ehdoin uuteen YIT kotiin!
Kaupantekohetkellä maksat vain 15 % velattomasta 
hinnasta ja loput vasta sitten, kun  kotisi on valmis. 
 Ehdit siis myydä edellisen asuntosi ilman kiirettä ja 
paineita sillä aikaa, kun rakennamme  uutta  kotiasi.

Tulossa uusia, hyvin varusteltuja ja moni-
puolisia YIT Koteja Leppävaaran Vallikal-
lioon, runsaiden palveluiden ja sujuvien 
yhteyksien tuntumaan. Kauppakeskus 
Sello ja monipuoliset urheilu- ja liikunta-
palvelut löytyvät lähimaisemista. 

3–4 h+k+s, 88,0 m²

2 h+kt, 52,5 m²

MH OH

KT
KPH
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A2 2.kerros
A7 3.kerros
A12 4.kerros

2H+KT  52.5m2

ASUNTO OY SININÄRHINTIE 5
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B 21.3.2012     SUUNNITTELU KÄYNNISSÄ. RAKENTAJA PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN KAIKKIIN SUUNNITELMAMUUTOKSIIN.

 

Ruukinrannan omakotialue Laajalahden pohjukassa elää eristyksissä muusta Leppävaaras-
ta Kehä ykkösen ja Turunväylän kainalossa. Asemakaavoitus on ollut tapetilla jo joitakin 
vuosia, mutta yhtään kaavaa ei ole tuotu virallisesti nähtäville. Aluetta on tähän asti ra-

kennettu poikkeusluvilla ja paikoin melko suurella tonttitehokkuudella. Monet yksityiset tontin 
omistajat haluaisivat säilyttää alueen väljyyden ja kannattavat maltillista tehokkuutta. 

Helsingin kaupunki ja valtio ovat alueella suurimmat maanomistajat. Elfvikin luontotalo ja 
Gallen Kallelan Tarvaspään museo sijaitsevat alueella.

Tulevalla viikolla kaupunkisuunnittelulautakunta ottaa kantaa asemakaavan lähtökohtiin ja 
periaatteisiin. Karttaluonnos määräyksineen asetetaan nähtäville vasta myöhemmin. Kaavalla 
määrätään rakentamisen tehokkuus ja liikennejärjestelyt. Suunnitelmissa on aiemmin ollut mm. 
Ruukinrannan liittymän sulkeminen Kehä I:lle ja uuden rakentaminen Turvesuontien kohdalle. 
Kaavassa ratkaistaan myös se, missä paljon kiistelty Rantaraitti Ruukinrannan kohdalla kulkee. 

Albergan kartanon vanhoja maita
Ruukinranta kuuluu vanhastaan Albergan kartanon maihin. Nykyinen palstajako on peräisin ark-
kitehti Lars Sonckin 1908 Albergan huvilayhdyskuntaa varten tekemästä suunnitelmasta. Palsta-
jako näkyy hyvin, vaikka osa tonteista on jo pilkottu pienemmiksi. 

Alkuperäiset tontit olivat kooltaan suuria, vähintään 5000–6000 neliötä. Osa huvilayhdyskun-
nan palstoista jäi myymättä. Ne päätyivät Helsingille, kun kartanon maat 1939 myytiin. Helsinki 
ja NCC ovat tehneet esiostosopimuksen Ruukinrannan vanhoista palstoista. Niille havitellaan 
toista sataa uutta omakotitaloa. Tällä hetkellä Ruukinrannassa on noin 70 omakotitaloa. Valmis-
teluaineisto löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Teksti: Arja Salmi
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