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Tehtävä
Leppävaarassa

Läkkitori valmistuu
heinäkuuksi

LEPUSKILEPUSKI

Rakennusosakeyhtiö Hartela
Kaupintie 3, 00440 Helsinki / p. 0800 93 200 (maksuton) / www.hartela.fi

ESIT TELEMME UUDENLAISEN KERROSTALOYHTIÖN KUNNOLLA SUNNUNTAINA 1.3 .
KURKK A A SILLOIN OSOIT TEESEEN LOTANK ALLIO.HARTELA .FI !

PS . LOTANK ALLION SUUNNITELMIEN ENSIESITTELY MYÖS TONTILLA (LOTANK ATU 4 , ESPOO)
SUNNUNTAINA 1.3 . KLO 12–14. NÄHDÄ ÄN SIELLÄ !

EI MIKÄÄN IHAN TAVALLINEN TALOYHTIÖ
TULOSSA:

Taloyhtiöllä
yhteinen vierashuone

asukkaiden yövieraiden
majoitukseen

Pihapiirissä
hyötykasveja

kuten omenapuita
ja marjapensaita

Lisäksi on vielä
palvelueteinen

verkkoruokakaupan
ostoksien toimituksille

Saunan terassilla
pöytäryhmä ja
reilu kaasugrilli

kesäkokkailua varten

Yhteiskäytössä
myös pihasauna

mukavine terasseineen
sekä oleskelutiloineen

Asunnoissa
laatukeittiö
ja tasokkaat

materiaalit vakiona
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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

Kuninkaantien
Kestikievari

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

Tutustu!
Menun löydät
www.ravintolabase.fi

Bliniviikot

ww.kiinteistomaailma.fi/espoo-laaksolahti
www.kiinteistomaailma.fi/espoo-laaksolahti
www.apteekkielixir.fi
http://www.hartela.fi/fi/Kodit/espoo/lotankallio-espoo
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Tilastot laahaavat tunnetusti enemmän
tai vähemmän perässä nykyhetkestä.

Jos esimerkiksi haluaisi tietää, paljonko
Leppävaarassa kuluvan vuoden alussa asui
väkeä, niin joutuu odottamaan pitkälle ke-
vääseen alueittaisten tilastojen valmistumis-
ta. Tosin löytyy väestöstä hämmästyttävän
ajantaistakin tilastotietoa: Suomen väkilu-
kutieto päivittyy joka aamu väestötietojär-
jestelmästä vrk.fi-sivustolle.

Vastaava väkilukulaskuri olisi nyt mu-
kava saada meille lainaksi Lepuskiin. Sil-
loin päästäisiin seuraamaan 30 000 asuk-
kaan rajapyykin ohittamista. Lepuski.
fi-blogissa on veikattu, että tämä tapahtuisi
jo kuluvan vuoden loppupuolella. Selvyy-
den vuoksi pitää korostaa, että 30 000 asu-
kasta tarkoittaa tällöin Kanta-Leppävaaran
väkimäärää. Suur-Leppävaaran alueella yli-
tettiin 65 000 asukkaan määrä jo viime vuo-
den aikana.

Väkiluvun kasvu on pääkaupunkiseu-
dulla parin viime vuoden aikana selvästi
kiihtynyt ja sama koskee siis Leppävaaraa.
Viimeksi yhtä suuria kasvulukuja koko seu-
dulla nähtiin sen suuren kasvun buumissa
1970-luvun alussa. Kanta-Leppävaarassa-
kin vuoden 2014 väestölisäys hipoo melko
varmasti tuhannen hengen määrää. Edellis-
vuonna lisäys ylsi 700 henkeen.

Kenestä sitten mahtaa tulla 30 000:s le-
puskilainen? Sitä emme koskaan saa tietää
varmasti väestökirjanpidon monimutkai-
suudesta johtuen. Teoriassa hän voi olla Le-
puskiin syntyvä vauva, muualta Suomesta
työn tai opiskelun perässä tänne muuttava
henkilö tai hänen perheensä jäsen. Hän voi
myös olla maahanmuuttaja, sillä iso osa Le-
puskiinkin muuttajista tulee ulkomailta.

Leppävaara on haluttu asuinpaikka, sil-
lä tällä hetkellä arvostetaan kaupunkimaista
elämäntapaa, sujuvia julkisen liikenteen yh-
teyksiä ja helposti saavutettavia lähipalvelu-
ja. Leppävaarassa nämä edellytykset täyt-
tyvät hyvin ja onhan täällä kaupan päälle
vielä myös luontoa ja virkistysalueita aivan
käden ulottuvilla..

Lepuski.fi-sivustolla julkaistiin hiljat-
tain historia-artikkeli, jossa kuvattiin Lep-
pävaaran kasvun alkujuuria 1900-luvun

30 000
asukkaan
raja kohta
rikki
Lepuskissa

Löydymme myös täältä
Mili´s Food & Café
info@milisfood.fi
+358 40 5065051

LEPPÄVAARAN
URHEILUPUISTOSSA
REEBOK ARENAN JÄÄHALLISSA
• Juhlatuotteet tilauksesta
• Keitto-salaattilounas
• Kokoustila ja -tuotteet
• Joukkueruokailut
• Tuoreet munkit
ja leivonnaiset

• Lastennurkka
www.milisfood.fi

Kiinnostaako sinua
osallistua oman
kotiympäristösi
suunnitteluun?
Haluatko vaikuttaa?

Me leppävaaralaiset pää-
semme ensimmäisinä

Espoossa ja koko Suomessa
hahmottelemaan omaa virtuaa-
likaupunkia.

Suunnittelutyökalua, jon-
ka Espoo on ottanut käyttöön-
sä, on aikaisemmin käytetty
Göteborgissa Ruotsissa. Lep-
pävaaran projektijohtaja Mika
Rantala toivoo, että leppävaa-
ralaisten kanssa tehtävä pilo-
tointityö johtaa pysyvään toi-
mintamalliin, joka edistää
virkamiesten ja asukkaiden vä-
listä vuoropuhelua.

Tähän vuoropuheluun on
valjastettu myös Facebook,
jonka sivuilla voi tehdä ehdo-
tuksia ja käydä keskustelua.
Leppävaaran kaupunkisuunnit-
telutiimi vastaa siellä myös ky-
symyksiin.

Tehtävä Leppävaara
Asukkaat suunnittelemaan omaa kotik

Kaavahankkeet
asukkaiden
arvioitaviksi

Nyt käynnistetty pilottihanke
paneutuu Leppävaaran keskus-
taan. Ohjelmassa on halutut
kiinnostuksen kohteet merkitty
tähdillä. Asumisen, viheraluei-
den, palveluiden, liikkumisen,
harrastuksien ja vaara-alueiden
paikoille on omat symbolinsa.

Mika Rantala lupaa, että
ohjelmaan saadaan esimerkiksi
Pohjois-Leppävaaran keskuk-
sen suunnitelmia sitä mukaa
kuin ne ovat esiteltävässä kun-
nossa. Vireillä olevia kaavoi-
tus- ja rakennushankkeita löy-
tyy klikkaamalla Espoon logoa,
kun taas olemassa olevat kiin-
nostavat kohteet on merkitty
tähdellä.

Mika Rantala uskoo, että
asukkaiden näkemykset autta-
vat kaavoituksesta vastaavia
arkkitehteja, jotka jo suunnitte-
luvaiheessa voivat hyödyntää

saamaansa palautetta.
Palvelu mahdollistaa en-

simmäisen kerran Suomessa
avoimen vuoropuhelun kau-
punkisuunnittelusta sekä kau-
punkilaisten että kaupungin
suunnittelijoiden kesken hel-
posti hahmotettavassa virtuaa-
likaupungissa.

Asukkaiden ja
suunnittelijoiden
kohtaamispaikka
Avoin keskustelu on Rantalan
mukaan pilotti-ohjelman pää-
tarkoitus. Erilaiset työalut hel-
pottavat sekä ehdotusten teke-
mistä että muiden ehdotusten
kannattamista.

Kaupunkimallia voi tarkas-
tella eri ilmansuunnista ja kor-
keuksista. Se auttaa havainnol-
listamaan rakennusten sijaintia
ja kokoa sekä niistä lankeavia
heittovarjoja. Käyttäjä voi sää-
tää varjotarkastelut sekä vuo-
den- että vuorokaudenajan mu-
kaan.

Keskusteluun ja ehdotus-

alussa rantaradan valmistumisen myötä. En-
simmäisen suuren kasvubuumin alkaessa
vuonna 1905 manttaalikirjoihin kirjattu vä-
kimäärä oli vajaat 300 henkeä ja se saatai-
siin nyt mahtumaan yhteen ainoaan kerros-
taloon, esimerkiksi Leppävaaran torniin
radan pohjoispuolella. Muutos on ollut hui-
maava. Tänään määrä on satakertainen!

Nykyinen kasvuvauhtikin on pitkän ai-
kavälin kehityseen verrattuna nopea. Vii-
meksi kuluneen 110 vuoden aikana Kanta-
Leppävaaran väkimäärän keskimääräinen
lisäys vuotta kohden on ollut 270 henkeä.
Viime vuoden aikana väkimäärän kasvu on
tähän verrattuna ollut yli 3-kertainen.

Monien mielestä Leppävaaraa on raken-
nettu jo riittävästi, eikä tänne enää tarvittai-
si lisää rakentamista. Tosiasia on kuitenkin,
että parin viime vuoden aikana kiihtynyt
väkimäärän kasvuvauhti tulee jatkumaan ai-
nakin seuraavat kymmenet vuotta. Siksi on-
kin tervetullutta, että Leppävaaraan tulevaa
kehittämistä voi nyt alkaa kätevästi seuraa-
maan ja kommentoimaan kaupunkisuunnit-
telijoiden verkossa avaaman uuden ”Tehtä-
vä Leppävaarassa” -virtuaalisen
kaupunkimallin avulla. Lepuski-lehti kertoo
tässä numerossaan lisää tästä virtuaalipalve-
lusta, joka tammikuun alussa avattiin koe-
käyttöön täällä Leppävaarassa.

Mutta jos virtuaalimallit eivät nappaa,
on suuralueemme ajankohtaisesta suunnit-
teluntilanteesta luvassa myös aivan perintei-
nen Suur-LeppävaaranAsukasfoorumin jär-
jestämä info- ja keskustelutilaisuus. Sellon
kirjastolla järjestetään 11.2. kello 18 Kaa-
voitusilta, jossa paikalla on kaupungin
suunnittelijoita kertomassa alueen suurim-
mista kaavoitus- ja rakentamissuunnitelmis-
ta sekä vastaamassa asukkaiden kysymyk-
siin.

Ja kannattaa muistaa, että asukkaan pa-
ras ja tehokkain tapa vaikuttaa oman asuin-
ympäristönsä kehittämiseen on tulla mu-
kaan alueensa asukasyhdistyksen
toimintaan. Yhdessä tekemällä syntyy tu-
loksia.

Arja Salmi
arja.salmi(at)lepuski.fi

Leppävaara-seuran suositut
muisteluillat jatkuvat. Luvassa
monta kiinnostavaa teemaa ja
vierailijaa. Katso kevään koko
ohjelma http://lepuski.fi/
kansalaismuistipiiri.html

Harakkaa ja
Leppävaaran
kartanoa
muistellaan

Raide-Jokeria suunnitellaan

Raide-Jokeri 1 on Helsingin ja Espoon välille suunnitelmissa ole-
va uusi ja nopea poikittainen pikaraitiolinja. Etelä-Leppävaarassa
se kulkee Espaa pitkin ja jatkaa Kehä ykkösen vartta Otaniemeen
ja Tapiolaan. Ennusteen mukaan ratikka palvelisi vuonna 2040
arkipäivisin jopa 100 000 käyttäjää.

Hankesuunnittelu Rambollin ja WSP:n toimesta on alkanut
vuoden alusta. Rakentamisen kustannusennuste on 280 miljoonaa
euroa.

Raide-Jokeri 2 kulkee Leppävaarasta Keran ja Suurpellon
kautta Matinkylän rantaan.

1.

Seuraava
Lepuski
ilmestyy
12.4.
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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

assa
aupunkiaan

ten tekemiseen voivat Rantalan
mukaan osallistua kaikki, joita
asia kiinnostaa. Hän muistut-
taa, että ideointiin osallistumi-
nen ei edellytä asumista suun-
nittelualueella. Esimerkiksi
Facebook-keskusteluun voi
osallistua vaikka nimimerkillä.

”Hankkeita voi kannattaa
ja niitä voi jakaa sosiaalisessa
mediassa Tehtävä Leppävaaran
Facebook-sivuilla.” Leppävaa-
ra-pilottiin löydät hakusanoilla
”Tehtävä Leppävaarassa” sekä
Espoo.fi sivuston kautta.

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuvat: Espoon kaupunki

su 26.4. klo 12–21 Karakappelissa
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1. Lepuski Vermon suunnasta
2. Lepuski Pohjois-Leppävaaran suunnasta
3. Lepuski Mestarikadulta etelään

2.

3.

www.suomenlamppupalvelu.fi
www.leppavaaranlaskenta.fi
www.sellonapteekki.fi
www.kasteenvuosi.fi
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Nyt jännitetään talvenselän
taittumista. Jos Läkkito-

ria päästään kiveämään heti
maaliskuun alusta, tori on val-
miina kesäkuun lopulla. Jos
pakkaset jatkuvat arvioitua pi-
tempään, torin valmistuminen
siirtyy kuukaudella eteenpäin.

Lepuski tavoitti Erkki Er-
vaston Espoon teknisestä kes-
kuksesta, jonka vastuualueella
Läkkitori on. Hän lupautui vas-
tamaan Lepuskin kysymyksiin.

Miksi tori tai sen
raitin puoleinen osa
avattiin uudelleen?
Läkkitori perustetaan maahan
lyötyjen paalujen varaan valet-
taville raudoitetuille betonilaa-
toille. Niitä on kaikkiaan 53
kappaletta. Jotta kaikkiin kiin-
teistöihin pystyttäisiin järjestä-
mään kulku, vesihuolto, sähkö
ja teleyhteydet, ne joudutaan
tekemään vähintään kolmessa
eri vaiheessa. Tori on avattu eri
kohdassa kuin siinä, jossa ai-
kaisemmin täytetty monttu on
ollut. Nyt avatun montun vie-
reen valetaan betonilaatta.

Minkälaisia ongelmia
rakentamisessa on
tullut esille?
Maassa olevien putkien tarkat
tiedot eivät kaikilta osin ole pi-
täneet paikkaansa. Sieltä on
löytynyt myös sellaisia raken-
teita, joista ei ole ollut tietoa.
Tämän vuoksi putkille suunni-
tellut reitit eivät ole onnistu-
neet ja suunnitelmia on pitänyt
muuttaa.

Alun perin kolmivaiheisek-
si suunniteltu rakennustyö ei
toiminut, vaan vaiheistamista
on tarvittu huomattavasti
enemmän.

Kun rakennusvaiheet ket-
juuntuvat peräkkäin, lisääntyy
häiriöherkkyys. Jos jokin vaihe
myöhästyy, se viivästyttää ko-
ko ketjua, mikä kertaantuu ra-
kentamisen edetessä.

Suunnitellut kaivannon tu-
ennat eivät ole kaikilta osin toi-
mineet, vaan niiatä on jouduttu
tekemään suunniteltua järeäm-
mät.. Esimerkiksi Harakantie
oli näiden takia poikki valitet-

Läkkitori valmistunee heinäkuun alussa

tavan kauan.
Suunnittelussa ei ollut

osattu ennakoida, kuinka laa-
jalle alueelle kaivuutukien pon-
titus ja teräspaalutus aiheutta-
vat painumia. Ympäristön
korjaus aiheuttaa koko urakan
valmistumiseen vielä viivettä.

Nyt voi arvioida, että vuo-
deksi suunniteltu rakennusaika
oli alkujaan arvioitu hieman
liian optimistisesti näin vaati-
vassa saneeraustyössä.

Mikä on ollut
suurin haaste?
Suurin haaste on ollut se, että
kevyt liikenne ja kiinteistöjen

huoltoliikenne kulkevat työ-
maan läpi koko ajan. Alueelle
on pitänyt taata normaali elä-
mä. Vesihuollon, lämpöput-
kien, sähkön ja teleyhteyksien
on pitänyt olla koko ajan toi-
minnassa.

Milloin Läkkitori
valmistuu?
Urakoitsijan aikataulun mu-
kaan kesäkuun lopussa 2015,
mutta tämäkin edellyttää, että
kiveystöitä päästään jatkamaan
maaliskuun alusta. Jos tulee
vielä kunnon talvi, niin veik-
kaisin, että valmistuminen siir-
tyy elokuulle 2015.

TÄYDEN PALVELUN
KOLARIKORJAAMO/AUTOMAALAAMO

Lepuski seuraa
asuntojen
hintakehitystä

Lähde: Kiinteistömaailma Laaksolahti

Suur-Leppävaaran alueella kerrostalokaksioiden keskimääräinen myyn-
tiaika oli tammi-joulukuussa 2014 vajaa kaksi kuukautta. Se lyheni edel-
lisvuoden vastaavasta ajankohdasta kuukaudella. Vanhojen rivitalohuo-
neistojen kauppamäärät kehittyivät suotuisasti, kappalemyynnin kasvettua
25 %:lla. Omakotitalojen keskimääräinen myyntiaika piteni kolmella vii-
kolla. Vuonna 2014 myynti kesti kesimäärin neljä kuukautta. Kauppoja
tehtiin 4 % edellisvuotta alemmalla keskineliöhinnalla (2883 euroa).

Marko Suutarinen Kiinteistömaailma Laaksolahdesta muistuttaa,
että asunnot menevät kyllä kaupaksi, kun hinta on kohdallaan. ”Oikea
hinnoittelu on välittäjän osaamista. Sen näkee myös Oikotieltä. Liian op-
timisia hintoja joudutaan laskemaan.”

Suur-Leppävaaran alue

1-12/13 1-12/14 % muutoksen suunta

Vanhat

kerrostalokaksiot

ka. myyntiaika 10 vko 7 vko -30 % myyntiaika lyhentynyt

ka. neliöhinta 3 541 euroa 3 593 euroa + 1 % hinta hieman noussut

tehdyt kaupat 170 kp 158 kpl -7 % laskua

Vanhat rivitalot

ka. myyntiaika 10 vko 11 vko 1+ % myyntiaika pidentynyt

ka. neliöhinta 3 274 euroa 3 202 euroa -2 % hinta hieman laskenut

tehdyt kaupat 106 kpl 133 kpl 3 % nousua

Vanhat omakotitalot

ka. myyntiaika 13 vko 16 vko 23 % myyntiaika pidentynyt

ka. neliöhinta 3 013 euroa 2 883 euroa -4 % hinta laskenut hieman

tehdyt kaupat 74 kpl 76 kpl kasvua



Ammattilaiseksi kasvaminen alkaa oikeasta asenteesta. Lumitöitä ja liukkaudentorjuntaa ei
Suomen ilmastossa hoideta rutiininomaisesti. Pihat ja kulkuväylät pidetään kulkukelpoisina
ja turvallisina oikeilla työvälineillä ja -menetelmillä. Kaiken perusta on asenne ja ylpeys siitä,
että hyvin tehty työ helpottaa niin monen ihmisen elämää.

Kun haluat, että talonne perusasiat ovat kunnossa, ota yhteyttä Tapiolan Lämmön huoltopalveluun.
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Lumen ja jään asiantuntijat
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Marita Liulian ohjaama
näyttämöteos Swan

Song yhdistää tanssia, elävää
musiikkia, multimediaa ja elo-
kuvaa. Se on saanut innoituk-
sensa baletin kuolevista joutse-
nista.Tässä teoksessa nykyajan
Joutsen ja Käärme kohtaavat
toisensa. Teos nostaa esille
ajankohtaisia teemoja vieraan
kohtaamisesta.

Taiteilijat ovat alojensa
huippuja: tähtiballerina Minna

Swan Song
tanssia, elävää
musiikkia, multimediaa
ja elokuvaa
Sellosalissa keskiviikkona 18.2.

Tervamäki haastaa break dan-
cen Suomen mestarin Ima
Iduozeen. Elävästä musiikista
vastaavat kansainvälisestä Me-
ta4-jousikvartetistaan tunnettu
sellisti-kapellimestari Tomas
Djupsjöbacka ja elektronista
musiikkia säveltävä Ali Kesan-
to.

Jännittävästä, mm. robotti-
kameroita hyödyntävästä vi-
deolavastuksesta vastaavat Liu-

lia ja Antti Kuivalainen,
puvustuksesta Teemu Muuri-
mäki.

Dramaattinen ilta päättyy
lyhytelokuvaan, jossa balleri-
nat kolmen ikäpolven balleri-
nat (päärooleissa Tervamäki ja
6-vuotias espoolainen Vilma
Kolehmainen) kohtaavat pel-
konsa, mutta toteuttavat myös
unelmansa.

Swan Song sai yleisön ja
kriitikoiden lämpimän vastaan-
oton HelsinginAleksanterin te-
atterissa lokakuussa 2014. Esi-
tys nähdään mm. Sellosalissa,
Kuopio tanssii ja soi -festivaa-
leilla, ja Tanssin päivän gaalas-
sa.

Kesto 1 h, ei väliaikaa. Esi-
tyksen jälkeen taiteilijatapaa-
minen. Liput alkaen 29,50 eu-
roa, Naulakkomaksu 2 e.

Käsityökoulu Robotin kurssit
ja pajat herättävät lasten kiin-
nostuksen ympäröivää luontoa,
teknologiaa, laitteita ja esineitä
kohtaan. Lapset oppivat, miksi
ja miten jokin asia toimii ja mi-
ten itse voi vaikuttaa.

Robotin työpajoissa maail-
maa opetellaan ihmettelemään
tieteen ja taiteen kautta. Ope-
tuksen sisällöissä yhdistyvät
käsityö-, teknologia-, taide- ja
mediakasvatus. Keskeisinä tee-
moina opetuksessa ovat myös

Käsityökoulu Robotti Pikku-Aurorassa

Sateenkaaren päässä -kuvitus-
näyttely jatkuu 16.2. saak-
ka. Neljän kuvittajan ja sarja-
kuvataiteilijan – Heidi
Savilakso-Saatsi, Aiju Salmi-
nen, Alexandra Forss ja Noora
Katto – töistä koostuvan näyt-

kierrätys ja kestävä kehitys.
Käsityökoulu Robotti toi-

mii myös hiihtoloman aikana.

Karaklubilla Sami Pitkämö
ja Lenni-Kalle Taipale
perjantaina pe 27.2. klo 19.00

Kiehtovia näyttelyitä Karatalossa
telyn aiheina ovat muun muas-
sa sateenkaariperheet ja erilai-
set sukupuoliin kohdistetut
odotukset. Ihastuttava ja väri-
käs näyttely soveltuu myös lap-
sille.

Kuvataiteilija Anne Ovas-

kan näyttelyssä Vesissä toinen
silmä (19.2.–6.3.) on esillä tai-
teilijan raikkaita, väreileviä öl-
jymaalauksia. Näyttelyt avoin-
na ma-pe klo 9-17 ja
tapahtumien yhteydessä.

www.tapiolanlampo.fi
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Hieman mielikuvitusta ja
Bembölen Kahvituvan

pihalle voi kuvitella hevosval-
jakon matkustajineen. Hovi-
herrat astuvat tupaan, rengit
huolehtivat hevosista. Bembö-
len kylämäki vuonna 1737 ra-
kennettuine rakennuksineen on
säilynyt hyvin. Tila on kuulu-
nut satoja vuosia samalle su-
vulle.

Ihmisten liikkumista aja-
tellen paikka oli mitä mainioin,
sillä Kahvituvan kohdalla Ku-
ninkaantiestä haarautui kaksi
haaraa, joista toinen vei Helsin-
kiin. Voi vain kuvitella, miten
juttu luisti, kun eri suunnista
tulleet ihmiset kohtasivat toi-
sensa.

Edelleenkin Kahvitupa on
kulkureittien varrella. Kehä
kolmonen on melkein nurkan
takana, Jorvin sairaala on ki-
venheiton päässä, samoin Ikea.

Bembölen Kahvituvan
merkitys osana Suur-Leppä-
vaaran ja koko Espoon kulttuu-
rihistoriaa korostuu, kun tietää,
että se kuuluu Espoon vanhim-
piin rakennuksiin.

Kahvituvassa
on synnyttykin
Tila oli alkuaan yksi Bembölen
kylän yhdeksästä kantatilasta.

Kuninkaantien kestikievari

Bembölen Kahvitupa palvele
1600-luvulla se eli varsin köy-
hää elämää ja oli välillä autio-
nakin. Isonvihan aikaan (1713
– 1721) tilalle majoittui vuo-
siksi venäläistä sotaväkeä. So-
dan jälkeen tilan rakennukset
olivat tuhkana eikä koko kyläs-
tä ollut jäljellä kuin Smedsin
talo, joka on edelleen olemas-
sa.

Kukaan ei tiedä, mistä Bel-
lin talo sai nimensä. Aikakirjat
kertovt, että 1760-luvulla ”Bel-
lin uudessa tuvassa toimi kesti-
kievari”.

Kestikievarin pito oli tilal-
liselle myös rasite. Matkalais-
ten piti maksaa kortteerista,
mutta yleinen tapa oli, että esi-
merkiksi valtion asioita hoita-
vat hoviherrat saivat ilmaiseksi
majan ja muun tarvitsemansa.
Kestikievareissa piti olla kun-
nolliset perustarvikkeet kuten
ruokaa, kahta lajia viinaa, olut-
ta ja kaljaa. Hevosille piti olla
omat appeensa. Lähitalot oli
määrätty tarvittaessa myös ma-
joittamaan matkustavia.

Kestikievari-toiminnan jäl-
keen Bellin talo on toiminut
muun muassa muonamiehen
asuntona, suutarin pajana ja
kouluna.

Vuonna 1939 Bellin talossa
alettiin pitää kahvilaa. Talviso-

Vermossa ravataan joka keskiviikko
Toto65-ravit klo 18.00 alkaen

Totoa voit pelata myös
Vermon lähialueella
seuraavissa paikoissa:
6 0=! 0>C" ;=%. 5"##(A==!=
6 8,/DE%<=!?"E @">>$
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5 kg

LUMENTYÖNNIN B&D

euroa
6,90

euroa
19,90

JÄÄNSULATUSAINE

Tämän takan loimussa on moni matkalainen lämmitellyt talvipakkasella jo satoja vuosia sitten.
Ehkäpä tulen ääressä on vaihdettu kuulumisia, kun idästä ja lännestä tulleet ovat kohdanneet toisensa.

Lapsille
teatteria ja
elokuvia
Karatalossa

Helmikuussa vierailevat sekä
Teatteri Rollo että Nukketeatte-
ri Sampo. Rollon mainio, Pelk-
kää pahvia -esitys (pe 6.2.
klo 10.00) on nimensä mu-
kaisesti tehty pahvista. Sen
lavastus koostuu pahvilaa-
tikoista, jotka esiintyjien
käsissä muuntuvat niin
soittimiksi kuin tarinan
kerronnan välineiksikin.

Nukketeatteri Sampon oh-
jelmassa on tällä kertaa Kulta-
kutri ja kolme karhua, klas-
sikkosatu, jonka äänimaailman
tekemiseen saa myös lapsiylei-
sö osallistua (ti 24.2. klo
10.15).

Tenavakinossa nähdään
Muumi ja vaarallinen juhan-
nus (pe 27.2. klo 9.15) ja kou-
lujen iltapäiväkerhoille suunna-
tussa Minikino-sarjassa voi
viettää iltapäivää Risto Räp-
pääjän seurassa (Risto Räp-
pääjä ja Liukas Lennart pe
6.2. klo 14.30). Esityksiin on
vapaa pääsy, ilmoittautumiset
lomakkeella www.karatalo.fi.

Tilaa Lepuskin
näköislehti
tutta@luovaratkaisu.fi

Pe 27.2. klo 19.00
KARAKLUBI:
SAMI PITKÄMÖ,
LENNI-KALLE TAIPALE

Su 8.3.
NAISTENPÄIVÄN OHJELMAA
klo 15 Rosa Liksomin naisia

To 19.3. klo 18.30
KARAKUVAT:
TUMMAN VEDEN PÄÄLLÄ

Su 29.3.
HURRAA! -FESTIVAALIN
OHJELMAA
klo 15 Cirque des Puces: Maïva

Kotkatie 4 puh. 09 8168 2708 www.karatalo.fi

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

HelsinginMattotyö
ja Myynti Oy

www.varisilma.fi

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

PÄÄLLYSTÄ
LATTIASI

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

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

PITUUDET OMIEN
MITTOJEN MUKAAN

ee nykymatkalaisia

MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT
KIINTEÄÄN HINTAAN
KAIKKIIN MERKKEIHIN!

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

Katso hinnat
www.ah-auto.fi tai kysy!

ta keskeytti toiminnan, sillä
tilat tarvittiin Kätilöopiston
synnytysosastolle. Myös
Lagstadin koulussa toimi syn-
nytysosasto.

Bellin talo
palaa juurilleen
Nykyään Bellin talo eli Bembö-
len Kahvitupa tunnetaan ympä-
ristönsä lisäksi maukkaasta ko-
tiruuastaan ja hyvästä

kahvistaan. Alkoholia siellä ei
tarjota, ei edes keskiolutta,
vaikka entisessä kestikievarissa
ollaankin.

Kahvitupa-yrityksen omis-
tavat sisarukset Rita Kanervo ja
Kai Alén jatkavat vanhempien-
sa vuonna 1954 aloittamaa työ-
tä. Heille se on myös elämän-
tapa, sillä molemmat ovat jo
eläkeiässä.

He kertovat, että kahvitu-

van kauniisti käsityönä tehdyt
tuolit ovat vuodelta 1938. Sil-
loin uusittiin katto, rakennettiin
keittiö ja siirryttiin keskusläm-
mitykseen. Nykyään tarvitta-
vista remonteista neuvotellaan
aina museoviraston kanssa.

Kai Alén kertoo rakennuk-
sen kestäneen hyvin aikaa. Sei-
nien punamulta pysyi vuosi-
kymmeniä ennen kuin se
uusittiin. Vankat hirret ovat lä-

hes kokonaan säästyneet kos-
teusvaurioilta. ”Talo onkin ra-
kennettu kalliolle.”

Alén uskoo kahvituvan nä-
keävn vielä monta sukupolvea.

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuvat: Anja Wecksröm

Sukella sisään
Leppävaaran kaupunkimalliin!

Millaisessa Leppävaarassa on toiveidesi koti tai työpaikka?
Entä millainen on paras paikka harrastaa tai miten matkat kauppaan,
kirjastoon ja töihin kulkevat sujuvimmin? Entä mitä pitäisi rakentaa
ja minne? Onko sinulla palveluihin liittyviä ideoita?

Seuraa hankkeita virtuaalikaupungissa, ideoi ja lähetä kuva tai piirrä
kartalle ajatuksesi! Kysy ja kommentoi hankkeita ja muiden ajatuk-
sia. Idean jättäneiden kesken arvotaan leffaliput joka kuukausi.

Kaupunkisuunnittelutiimi seuraa ehdotuksia ja käy ne läpi
säännöllisesti.

Katso Tehtävä Leppävaarassa-facebook -sivuilta, miten:
facebook.com/tehtavaleppavaarassa

Kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusta
virtuaalikaupungissa

www.facebook.com/tehtavaleppavaarassa
www.hmtm.fi
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Toivo Nikander aloitti yli
50 vuotta kestäneen työ-

uransa jo kolmetoistavuotiaa-
na. Sotien jälkeen vastavalmis-
tunut koneteknikko löysi töitä
Raumalta ja sai suunniteltavak-
seenValtion viljavaraston siilo-
jen laitteistoja. Viljasiilot ovat
rakennuksina valtavia. Niistä
suurin, Naantalin siilo, on 100
metriä korkea, ja siilot ovat
laitteistoltaan vaativia. Toivo
lähti ratkomaan uutta tehtä-
väänsä hänelle ominaiseen ta-
paansa siitä, että jokainen on-
gelma on ratkaistavissa ja
niinpä hänestä tulikin viljava-
rastojen luottosuunnittelija.
Nikander on suunnitellut kaik-
kiaan 30 viljan siilovarastoa ja
siemenkunnostuslaitosta, vain
kolme siiloa oli rakennettu en-
nen hänen pestiään.

Omaan taloon
Invaliditielle
Valtion viljavarasto perusti
50-luvulla pääkonttoriinsa
Helsinkiin teknillisen osaston
ja Nikanderin perhe muutti
Raumalta työn perässä. Sinne
jäi vasta valmistunut ja itse ra-
kennettu omakotitalo puutar-
hoineen. Toivo etsi tonttia Hel-
singin ympäristöstä ja löysikin
mieleisensä Leppävaarasta In-
validitieltä. Hän kertoo osta-
neensa tontin veteraanilta, joka
oli suoraan sanottuna ryypän-
nyt omaisuutensa ja talon ra-
kennushommatkin olivat jää-
neet puolivalmiiseen monttuun.
Myyjä vaati tontista yhtä sil-
loista miljoonaa, mutta Toivo
tarjosi 800 000 markkaa ja sillä
summalla kauppa tehtiin.

Mutta Toivo Nikander on
toimen mies. Hän suunnitteli
itse talonsa ja kilpailutti mon-
tun reunalla kaksi urakkapo-
rukkaa. Urakan saivat kolme
veljestä, joista yksi muurasi,
toinen teki kattotuolit ja kol-
mas ikkunat. Urakka alkoi lo-
kakuussa 1958 ja jo vuoden
vaihteessa perhe pääsi muutta-
maan puolivalmiiseen taloon.
Valmiina oli keittiö, eteinen se-
kä yksi huone. Tästä Toivo ra-
kensi itse talon valmiiksi neli-
henkiselle perheelleen.

Invaliditiellä oli tuolloin
neljä muuta taloa, joissa asui-
vat Mäkiset, Saarrot, Eklundin
leski perheineen sekä Masto-
set. Tie oli kurjassa kunnossa,
eikä teillä vielä silloin ollut ni-
miä. Rakennustarpeet ostettiin
Isosta Elannosta ja kuorma-au-

Harakantiellä omassa
kodissaan asuva Toivo
Nikander syntyi
25.2.1915 Turussa.
Hänen pitkä ja
aktiivinen elämänsä on
ollut täynnä työtä ja
elämän iloa.

Toivo Nikander
täyttää 100 vuotta

tokuskeja neuvottiin kysymään
tietä Nikanderin tontille Sini-
närhentien Alhosen kaupalta,
joka myöhemmin tunnettiin Ti-
kan kauppana. Tontti oli kalli-
oinen eikä sinne saatu omaa
kaivoa, vesi jouduttiin hake-
maan Pitäjänmäen kirkon vie-

restä vesipostista. Kunta veti
paikalle pintaputkilla vesijoh-
don, joka jäätyi talvella um-
peen. Kunnallinen vesi ja vie-
märi saatiin vasta 60-luvulla
Invaliditielle.

Tanssimalla terveenä
Toivo jatkoi eläkkeelle jääty-
äänkin viljasiilojen teknistä
suunnittelua ja asennusten val-
vontaa. Hänen viimeisiä töi-
tään oli Naantalin suuri siilo-
laajennus. Aktiivinen mies
hakeutui pian mukaan Leppä-

Uusia palveluja
Leppävaaran senioreille
Asukasfoorumi
Sellon kirjaston ala-aulassa
ma 16.2.2015 klo 18.00 – 19.45
Seniorikansalaisten palvelutarjontaan on luvassa parannusta,
kun Leppävaaran oman Elä ja ja Asu -seniorikeskuksen
rakentaminen käynnistyy tänä keväänä ja se valmistuu 2017.

Tule Asukasfoorumiin kuulemaan, mitä palveluja uusi Elä ja Asu
-keskus tulee sinulle tarjoamaan. Hankkeen esittelee Maria
Rysti, joka on kaupungin vanhusten palvelujen asiantuntija.

Esityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Tervetuloa!

Järjestää: Suur-Leppävaaran asukasfoorumi
www.suurleppavaara.info

Suma on pettynyt, hyvin pettynyt. Taas tuli lunta tupaan ja
Helsingin seudun metropoli jähmettyi hangen alle. Ny-

kyinen hallitus tuskin ehtii antaa metropolilaista esitystä, ja
jos ehtisikin, ei eduskunta ehdi sitä käsitellä ennen uusia vaa-
leja. Eli, se siitä.

Syypäitä ovat ennen kaikkea Espoon johtavat poliitikot,
jotka ovat tiukasti haranneet metropolia vastaan. He vastus-
tavat omien puoluetovereidensa hallituksessa tekemää ehdo-
tusta. Puolueiden arvomaailmalla tai ideologioilla ei näytä
enää olevan mitään merkitystä politiikan teossa. Omien ase-
mien säilyttäminen ja vallan himo ajaa näköjään aatteiden yli.

Metropolilla haettiin yhtenäistä hallintoa Helsingin seu-
dulle ainakin maankäytön, liikenteen ja asumisen päätöksen-
teossa. Tähän olisi tarvetta, sillä Helsingin seutu on käytän-
nössä yhtenäinen asiointi- ja työssäkäyntialue, jossa vanhat
kuntarajat estävät rationaalisen päätöksenteon. Nykyinen ti-
lanne on johtanut kuntien väliseen kilpailuun veroeuroista ja
siitä taas on seurannut yhdyskuntarakenteen pirstoutuminen,
josta kärsivät niin asukkaat, työmatkalaiset kuin luontokin.
Kaiken lisäksi hajanaisen kaupunkirakenteen pyörittäminen
tulee kalliiksi.

Suma käy päivittäin Lepuskin keskustassa, viikoittain
Helsingin keskustassa ja kerran parissa vuodessa Espoon
keskustassa. Vanhat kuntarajat ovat muodostuneet kahleiksi
järjellisen aluejaotuksen sijaan. Kuntarajat piirrettiin vero-
tusta ja kirkon hallintoa varten yli viisisataa vuotta sitten,
eikä niistä näytetä pääsevän eroon vieläkään. Sääli, sillä en-
tinen ideaali kunnasta, joka tarjoaa asukkailleen näiden käyt-
tämät palvelut ja työpaikat, on mennyttä, eikä siihen ole pa-
luuta.

Samalla demokratia karkaa käsistä. Kunnallisen demo-
kratian tarkoituksena on ollut ottaa kuntalaiset mukaan omaa
elämäänsä koskevaan päätöksentekoon. Tämä ei nyt toteudu,
kun ihmisten kannalta olennaisia asioita ratkotaan toisen
kunnan hallinnossa, johon muilla ei ole mitään puhevaltaa.
Metropolihallintoa syytettiin epädemokraattiseksi, mutta ny-
kyinen meno se vasta onkin kaukana demokratiasta.

Kaupungit ovat luovuuden ja talouden tyyssijoja. Pää-
kaupunkimetropolien rooli korostuu eurooppalaisessa ja glo-
baalissa kilpailussa sijoituksista ja luovista osaajista. Tällä
maailmankolkalla Tukholma, Kööpenhamina, Tallinna, Pie-
tari ja Helsinki kilpailevat samoista investoinnista mutta eri-
laisin eväin. Meillä ovat eväät levällään niin kuin Jokisella,
ilmankos kansainväliset yritykset lähes säännönmukaisesti
valitsevat Tukholman tai Kööpenhaminan kotipaikakseen
mieluimmin kuin Helsingin.

Mutta tämä ei näytä painavan poliitikkojen vaakakupissa,
jotka mieluummin miettivät kaikkia ratkaisuja siltä kantilta,
miten ne voisivat tuoda omalle puolueelle enemmän valtuus-
topaikkoja, poliittisia virkanimityksiä ja valtaa. Ei hyvältä
näytä tilanteessa, jossa talouden kasvu tuntuu hiipuvan use-
ammaksi vuodeksi ja jaettavissa on vain niukkuutta.

Mihin ihmeeseen on kadonnut suomalainen dynaamisuus
ja uudistushalukkuus? Olimme aikoinaan moderneja ja no-
peita omaksumaan ja ottamaan käyttöön uutta teknologiaa ja
uusia toimintatapoja. Nykyinen yhteiskunta- ja yhdyskunta-
poliittinen keskustelu haiskahtaa ummehtuneelta ja paikoil-
leen jämähtäneeltä. Ikään kuin perusperiaatteena olisi vanha
virkamiesviisaus, kun ei tehdä mitään, ei tehdä virheitäkään.

Ehkä kevään raikkaat tuulet vielä tulevat ja sulattavat
metropolin uuteen nousuun, ehkä uusi eduskunta on moder-
nimpi ja eurooppalaisempi, ehkä koittaa aika, jolloin kunnal-
linen jaotus tukee kehitystä eikä sitä jarruta. Ehkä lehmät
vielä lentävät ja Leppävaara saa oman aluehallinnon.

Suma

Lunta tupaan

Toivo Nikander jatkoi
suunnittelutyötä kotonaan
vielä eläkkeelle jäätyäänkin
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Asukasfoorumi
KOTIKAUPUNKIASI RAKENNETAAN
- OSALLISTU SUUNNITTELUUN
Aika: Keskiviikko 11.2.2015 klo 18.00 – 19.45
Paikka: Sellon kirjaston aula ja lava

Tule kuulemaan ja keskustelemaan!
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Alustukset
• Miten Espoon kaupunkia suunnitellaan

kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen
• Vuorovaikutteista kaupunkisuunnittelua Leppävaarassa

projektinjohtaja Mika Rantala
• Kera kehittyy - kerallasi kuljen

projektinjohtaja Pekka Vikkula
• Ajankohtaisimmat kaavahankkeet

aluearkkitehti Lotta Kari-Pasonen

Järjestää: Suur-Leppävaaran asukasfoorumi
www.suurleppavaara.info

vaaran Eläkkeensaajat ry:n toi-
mintaan. Eläkeläiset kokoon-
tuivat aluksi Ruutikadulla ja
myöhemmin Palvelutalolla.
Toivon tullessa mukaan silloi-
nen puheenjohtaja, rouva Aune
Ahjokoski oli valitellut hänel-
le, että on tylsää, kun kaikissa
tapahtumissa on vain puheita ja
runoja, niihin pitäisi löytää jo-
tain hauskempaa ohjelmaa.
Toivo lähti siltä istumalta etsi-
mään kirjakaupoista sopivia
näytelmiä, mutta ne olivat liian
pitkiä ja tylsiä. Niinpä hän al-
koi kirjoittaa itse näytelmiä, ly-
hyitä sketsejä, kun sopivia ei
muualta löytynyt. Tekstit olivat
uskallettuja ja hilpeitä, näytel-
mien kesto oli enintään vartin
mittainen ja näitä käsikirjoituk-
sia kertyi vuosien mittaan kol-
misen kymmentä. Viimeinen
näytelmä kertoi veteraaneista
ja oli nimeltään ”Veljeä ei jäte-
tä”.

Toinen Toivo Nikanderille
tärkeä järjestö on ollut Espoon
Sotaveteraanit ry. Nikander toi-
mi veteraanien pohjoisen jaos-
ton puheenjohtajana viisi vuot-
ta, ”kun nuoremmat eivät enää

jaksaneet hommaa hoitaa”. Ve-
teraanien vapaa-ajankeskuk-
sesta Palstarinteestä, muodos-
tui Toivolle ja koko perheelle
merkittävä paikka, jossa koet-
tiin unohtumattomia hetkiä,
vietettiin tärkeimpiä juhlia ja
jonne mielellään mentiin. Toi-
vo Nikander jäi pois veteraani-
en aktiivitoiminnasta 98 vuoti-
aana.

Toivon puolison, Margitin
jäätyä eläkkeelle, päivät valtasi
tanssi ja tanhu. Toivo kertoo,
että maanantai meni jumpassa
uimahallilla, muut päivät seni-
oritansseissa ja sunnuntait tan-
huesityksissä. Viikon ainoa va-
paapäivä oli lauantai.
Pariskunta tanhusi yhdessä vie-
lä viettäessään 70-vuotista hää-
päiväänsä Veteraanien Palsta-
rinteellä. Toivon mielestä
tanssiminen on paras tapa pitää
mieli virkeänä, liikuntakyky
tallella ja ruumis terveenä. Hän
lupaa tanssia yhden tanhun
100-vuotissynttäreillään, joten
taitaa mies tietää, mistä puhuu.

Öljyväritöitä ja
keramiikkaa
Eläkkeellä Toivo innostui öljy-
värimaalauksesta ja hakeutui
työväenopiston kursseille. Kun
opettaja oli vaatinut oppilail-
taan abstraktia otetta, hän sai
tarpeekseen ja katsoi saaneensa
jo riittävästi oppia. Hänen mie-
lestään taiteen pitää esittää jo-
tain ja tuoda tyydytystä myös
katsojalleen. Toivo Nikander

on maalannut nelisen kymmen-
tä maisemaa tai rakennettua
ympäristöä kuvaavaa taulua,
joista enää vain muutamia on
oman kodin seinillä. Työväen-
opistolta löytyi myös taito teh-
dä keramiikkaa ja opiston uu-
nissa valmistui lukuisia
itsetehtyjä savivateja, lautasia
ja kulhoja. Hämmästyttävän
pitkään harrastusten listaan on
vielä lisättävä valokuvaus ja
ennen kaikkea videokuvaus.
Toivo on tallentanut Leppävaa-
ran ympäristöä ja pikkukylän
muuttumista moderniksi kau-
punkikeskustaksi. Hän on
myös aktiivinen tietotekniikan
käyttäjä.

Toivo Nikander on pitkän
elämänsä aikana tehnyt tinki-
mättömästi työtä ja tuottanut
ympäristölleen paljon ilon ai-
heita. Miehestä näkee, että elä-
mäniloinen, utelias ja optimis-
tinen elämänasenne kantaa
pitkälle.

Lepuski-lehti ja Leppävaa-
ra-seura lähettävät lämpimät
onnittelunsa Harakantielle 100
vuotta täyttävälle Toivo Nikan-
derille! Myös minä onnittelen
teräsvaaria, sillä 100 vuoden
ikä on, varsinkin miehelle,
kunnioitettava saavutus.

Teksti: Markku Salmi
Kuvat: Toivo Nikanderin
kotialbumi

Leppävaaran Leijonien Tal-
virieha järjestetään tänä

vuonna sunnuntaina 1.3.2015
klo 10.00–14.00 Leppävaaran
urheilupuistossa. Lapset ja vä-
hän vanhemmatkin voivat naut-
tia vauhdin hurmasta turvallis-
ten mönkijöiden kyydissä.
Vähän rauhallisempaa kyytiä
saa poniajelulla tai -ratsastuk-
sessa.

Koko tapahtuman ajan auki
olevassa kahvilassa kävijöitä
viihdyttää Bembändi. Luvassa
on myös talvijumppaa, mäki-
hyppyä ja arpajaiset. Eija Vil-
pas vauhdittaa tapahtumaa.

Ilmoittautuminen
hiihtokilpailuun
Lasten hiihtokilpailuun ilmoit-
taudutaan etukäteen edelliseen
päivään 28.2.2015 klo 18.00

Toivo Nikanderin suunnittele-
ma ja rakennuttama talo
Invaliditiellä talo on edelleen
olemassa.

Margit ja Toivo Nikanderin
70-vuotishääpäivä Palstarin-
teellä

toivoo Lepuski-lehti

Hyvää ystävänpäivää

Iloinen Talvirieha Leppävaarassa
mennessä osoitteessa www.es-
poonhiihtoseura.fi/lastenhiih-
dot.html . Ilmoittautuminen al-
kaa 23.2.2015. Sivuilla voi
tutustua ilmoittautumis- ja kil-
pailuohjeisiin. Kilpailusarjat

ovat alle 4-vuotiaista alle
14-vuotiaisiin ja hiihtomatka
nuorimpien 100 metristä van-
himpien kahteen kilometriin.
Lasten hiihdot alkavat klo
12.00.

ALKUPERÄISTÄ LAATUA AMMATTITAIDOLLA ASENNETTUNA

KORJAUSLASITUS 24H
(09) 560 7740

Turuntie 2
00370 Helsinki

p. (09) 560 7740
myynti@alt-lasi.fi

SOITA JA KYSY LISÄÄ!

First in Glass

ma-to 08-16.30
pe 08-15.30

YKSILÖLLISTÄ LASIALAN PALVELUA
Kaikki lasialan tuotteet ja palvelut
Vakuutusyhtiöiden suosittelema Pilkington tuulilasien vaihtopiste.
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LEPUSKI SUOSITTELEE

SEURAAVA LEPUSKI ilmestyy 12.4.

Akseli Gallen-Kallelan museo • Alberti Clean • Arkitehtitomisto Pekka Haanpää •

Bergans kiinteistöt • Cambridge valmentajat Sari ja Mikael Heerman • Elixir Apteekki •

Espoon Asunnot Oy • Helsingin seudun kauppakamari • Kauppakeskus Sello •

Leppävaaran Lähetys • Leppävaaran seurakunta • Leppävaaran Galleria •

Leppävaaran sos.dem. työväenyhdistys • Leppävaran Laskenta Oy • Musaamo Oy •

Musiikkiopisto Juvenalia • Nieminen Helena • Orasmus Ky • Pelican Self Storage •

Puustelli/SelloRakennusosakeyhtiö Hartela • Rapal Oy • Ravintola Alberga •

Ravintola City Bamboo • Sellon Apteekki • Siljander Oy • Skanska Talonrakennus Oy •

Tiimixi Oy • Timanttiset Kulta-Aika • Viestintätoimisto Luova Ratkaisu • William K. Sello www.lepuski.fi

Kannattajajäsenemme liputtavat

Lepuskin puolesta, liputa sinäkin

ja käytä kannattajajäseniemme

palveluja.

LEPUSKILEPUSKI SUUR-LEPPÄVAARAN ASUKASLEHTI

Päätoimittaja:
Arja Salmi
Leppävaara-seura ry
Puh. 0500 675 387
arja.salmi@lepuski.fi

Vastaava toimittaja:
Pirjo Toivonen
Luova Ratkaisu Oy
Puh. 040 53 22 907
pirjo@luovaratkaisu.fi

Ilmoitusmyynti:
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pirjo@luovaratkaisu.fi
tutta@luovaratkaisu.fi
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Viestintätoimisto
Luova Ratkaisu Oy

Julkaisija:
Leppävaara-seura ry
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www.lepuski.fi
seura@lepuski.fi

Painopaikka:
Sanomapaino Oy

Jakelu ja jakelun valvonta:
Helsingin Jakelu-Expert Oy,
Puh. (09) 561 56 400
www.hjex.fi/jakelu

Jäsenmaksut:
Henkilöjäsen: 10 €/vuosi
Kannatusjäsen: 50 €/vuosi

Leppävaara-seuran tilit:
Nordea 238618-25130
Danske Bank 800019-70201282

Johtokunta
Arja Salmi (puheenjohtaja)
Raija Ahonen
Kai Fogelholm
Ahti Hurmalainen
Martti Jokela

Juha Laakso
Teemu Lahtinen
Tapio Lipasti
Kari Pietarinen
Nina Sandström
Annika Tuominen-Kalland.
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Lea Lipasti
Jussi Melkas
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Taloudenhoitaja:
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Arja Salmi ja Riitta Laaksonen

www.lepuski.fi

Haluamme Lepuski-leh-
teen näkyviin myös seu-

ran jäsenten mielipiteitä
Leppävaarasta. Lähdimme
kokeilemaan vastaavatko jä-
senemme antamiinsa sähkö-
postiosoitteisiin. Tällä kertaa
saimme viisi arvokasta mieli-
pidettä.

Kysymyksemme olivat:

1. Miksi olet liittynyt
Leppävaara-seuran
jäseneksi?

2. Mikä seuran
toiminnasta on
mielestäsi tärkeintä?

3. Mitä asioita
haluaisit parantaa Leppä-
vaarassa?

4. Mikä sinun
mielestäsi on
Leppävaaran
mukavin paikka?

Pekka Aarnio
1. Leppävaara oli minulle
tuntematonta aluetta kun muu-
tin tänne, siksi liityin.
2. Asukkaiden turvallisuus ja
puutteiden esille tuonti. Histo-
rian tallennus.
3. Katuvalaistus voisi olla
kirkkaampi.

4. Toivottavasti tulevaisuu-
dessa gallerian aukio, viihtyi-
sä ilman hörhöjä, kirjasto.

Helena Roukkula
1. Olen liittynyt Leppävaara-
seuraan, koska asun Leppä-
vaarassa.
2. Leppävaara-seura ajaa jä-
senten asioita, esim. puuttu-
malla viihtyvyyteen alueella.
3. Haluaisin lisää penkkejä
alueelle.
4. Leppävaaran mukavin
paikka on urheilupuisto.

Marja Sysimies
1. Haluan tietoa Leppävaaran
tilanteesta ja seuran jäsenenä se
käy helpoimmin.
2. Seura seuraa paikkakunnan
asioita tiiviimmin kuin ”tavalli-
nen leppävaaralainen”. Seurana
voi puuttua asioihin sekä hyväs-
sä että pahassa. Seura saa myös
enemmän virallisia tietoja, joi-
den ansiosta oikea aikaisuus toi-
minnassa on tärkeää.
3. Täällä rakennetaan niin pal-
jon että ihminen ei tahdo sekaan
mahtua. Esim urheilupuiston
alue on suuren muutoksen koh-
teena, rakennuksia ja ratoja ra-
kennetaan niin voimakkaasti,
ettei kuntoliikkujakaan mahdu
sekaan. Tavallinen luonnossa

liikkuja on unohdettu.
Toinen asia, joka kaipaa jotain
parannusta on Etelä- ja Pohjois-
Leppävaaran alueiden yhtenäis-
täminen. Nyt ne ovat kuin kaksi
eri kaupunkia.
4. Pohjois-Leppävaaran Raitti,
varsinkin Konstaapelinkadulta
ylöspäin. Nyt kun Läkkitori ei
ole vielä valmis.Raitin varrelta
löytyy melkein kaikki mitä tar-
vitsen.

Kaisa Kuusisto
1. Kuulin pari vuotta sitten
muistelu-piiristä, liityin siihen
ja sitä kautta Leppävaara-seu-
raan
2. Kiva kun on alueen asukkail-
le yhteinen foorumi, erilaisia ta-
pahtumia, kiitos aktiiveille.
3. Turvallisuusasiat ovat tärkei-
tä, juopuneet ja sekoilijat pois
kaduilta, viihtyvyys, asuinalu-
een siisteys, penkkejä kesällä li-
sää keskeisille paikoille, joilla
voi levätä, ottaa aurinkoa, yms.
4. Urheilupuisto kokonaisuute-
na, ja toivottavasti vaan paranee
kun tulee maauimala.

Jos sinäkin haluat ilmoittaa
mielipiteesi, ota yhteys seura@
lepuski.fi

Tänä vuonna tulee tasan 20
vuotta siitä, kun Kola-

rikorjaamo Stenström muutti
Palokärjen yritysalueelle Lin-
tukorpeen. Sitä ennen yritys oli
ehtinyt toimia kymmenisen
vuotta muualla Lintuvaarassa.
Vanha teollisuusalue on yleis-
kaavassa merkitty asumiselle.
Skanska on hankkinut sieltä jo
maata ja laatinut yhdessä kau-
punkisuunnittelukeskuksen
kanssa muutamia luonnosvaih-
toehtoja uudesta asuinalueesta.
Jatkosuunnitteluun valittava
ehdotus on tulossa helmi-maa-
liskuussa ensimmäistä kertaa
yleisön nähtäville ja kommen-
toitavaksi.

Kolarikorjaamo Sten-
strömin omistaja Timo Sten-
ström toivoo, että vahvoilla
olisi se suunnitelma, jossa alu-
eelle jäisi toimistotiloja ja ”sel-
laista teollisuutta, joka ei hait-
taa asumista”.

”Me toimimme vanhassa
Komeetan kiinteistössä. Kiin-
teistössä on vahva betonirunko,
joka kannattaisi hyödyntää.
Tästä saisi vähällä vaivalla hy-
vän, kaksikerroksisen parkki-
hallin. Ja ainakin kellariin jäisi
vielä muuta tilaa.”

Stenström ei ole huolissaan
vielä yrityksensä tilatarpeesta,
sillä hän arvelee aikaa kuluvan
useita vuosia ennen kuin suun-
nitelmia päästään toteutta-
maan.

Vakuutusyhtiöiden
suosima
kolarikorjaamo
”Viime vuosista on opittu.
Liukkaat kelit eivät ole aiheut-

Kolarikorjaamo Stenström
kotiutunut Palokärjen yritysalueelle

Palokärjen yritysalueen
asemakaavatilanteesta löytyy tietoa
espoo.fi-sivustolta ja tilanneinfoa on
luvassa myös Sellon kirjastolla 11.2.
pidettävässä kaavoitusillassa.

taneet samanlaista kolarisu-
maa, joka aikaisemmin on ol-
lut.” Stenström on ylpeä siitä,
että hänen palvelujaan käyttä-
vät niin vakuutusyhtiöt kuin
ammattiautoilijat. Myös merk-
kiliikkeet lähettävät autoja hä-
nen korjattavakseen.

Kolarin sattuessa Timo
Stenström neuvoo huolehti-
maan siitä, että syyllinen tekee
vahinkoilmoituksen omaan va-
kuutusyhtiöönsä. Vahinkoil-
moituksesta kannattaa pyytää
kopio vastapuolelta eli syylli-
seltä.

”Muistiin kannattaa merki-
tä vastapuolen tiedot ja vakuu-
tusyhtiö.” Stenström vinkkaa

ottamaan kännykkäkameralla
kuvan rekisterikilvestä ja mah-
dollisesta muista asiakirjoista
kuten ajokortista. Vahinkoil-
moituslomake kannattaa jo va-
ralta pitää autossa. Sen saa
kätevästi vakuutusyhtiöiden in-
ternet-sivuilta.

”Jos itse on syyllinen, il-
moituksen voi tehdä myös mei-
dän korjaamolla.” Timo Sten-
ström muistuttaa, että he
huolehtivat myös auton hinauk-
sesta kolaripaikalta. ”Kannat-
taa laittaa numero kännykän
muistiin.”

Teksti ja kuva: Pirjo Toivonen

Pieni jäsenkysely

Pahan kolarin jäljiltä tämä auto on saanut uusia osia.

Koonnut Raija Ahonen

Apteekit
Apteekki Elixir
Sellon apteekki

Autohuolto/
kolarikorjaamo
AH-auto Oy
Kolarikorjaamo
Stenström Oy

Huoltoyhtiöt
Tapiolan Lämpö Oy

Kauppakeskukset
Leppävaaran Galleria

Kirjanpito
Leppävaaran Laskenta Oy

Kiinteistönvälitys
Kiinteistömaailma Laaksolahti

Kodin remontit
Helsingin Matto ja
Myynti Oy

RautaJaakko Oy

Lasiliikkeet
Alt-Lasi Oy

Liukuovet, kaapit
Inaria Oy

Pankit
Aktia Pankki

Ravintolat

Bembölen kahvitupa
Cafe Milís
Ravintola Alberga

Seurakunnat
Leppävaaran seurakunta

Uudet kodit
Hartela Oy

Valaistus
Suomen
Lamppupalvelu Oy

Viihde
Karatalo
Sellosali
Vermon Ravirata Oy
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KE 18.2. KLO 19
MARITA LIULIA & CO.
SWAN SONG

Marita Liulian ohjaama näyttämöteos
yhdistää tanssia, elävää musiikkia,

multimediaa ja elokuvaa. Tanssijoina
Minna Tervamäki ja Ima Iduozee

Liput alkaen 29,50 €, Lippupiste

LA 28.2. KLO 19
SAAGA ENSEMBLE

– LEVYNJULKAISUKONSERTTI
Liput alkaen 14,50/9,50 €, Lippupiste

TO 5.3. KLO 19
GAIA – FLAMENCOTANSSITEOS
IHMISISTÄ JA MAAPALLOSTA

Liput alkaen 14,50 €, Lippupiste

PE 6.3. KLO 19
INFINITA

– SUOMALAIS-ITALIALAINEN
JAZZKVINTETTI

Liput alkaen 15/10 €, Lippupiste

LA 7.3. KLO 19
ELVIS – ALOHA FROM SALO

Liput alkaen 26,50 €, Lippupiste

KE 11.3. KLO 19
JUKKAESKOLAORQUESTABOSSA&

CYRILLEAIMÉE (FR)
Liput alkaen 29,50 €, Lippupiste

LA 14.3. KLO 19
OTTMAR LIEBERT & LUNA NEGRA

Liput alkaen 29,50 €, Lippupiste

KE 18.3. KLO 19
WIMME SAARI & TAPANI RINNE:

POHJOISEN ÄÄNIÄ
Liput alkaen 14,50 €, Lippupiste

PE 20.3. KLO 19
POETS OF THE FALL

Liput alkaen 24,50 €, Lippupiste

PE 27.3. KLO 19
IISA & VILLE LEINONEN
Liput alkaen 16 €, Lippupiste

PE 20.3. POETS OF THE FALL

”Opiskellessani Pop &
Jazz Konservatoriossa

esiinnyimme Sellosalissa use-
aan kertaan.” Axel Kalland
kertoo myös viettäneensä kou-
luaikana paljon aikaa Leppä-
vaarassa. Sitä voi pitää risteys-
paikkana, jossa eri puolilta
saapuvien nuorten on helppo
kohdata.

”Kirjoita, ettäApteekki Eli-
xirin kassatyö on ollut elämäni
ensimmäisen ja ainoa ’oikea’
työpaikkani.”

Sattumaa tai ei – Cross-
roads on kappale, jolla Satin
Circus -yhtye osallistuu Euro-
viisukarsintoihin. Axel soittaa
siinä saksofonia ja kosketinsoit-
timia.

Me leppävaaralaiset pää-
semme jännittämään, yltääkö
”oman kylän poika” maailman-
maineeseen. Jos esimerkiksi
YleX:n pop rock -asiantunti-
joita on uskominen, mahdolli-
suudet ovat hyvät. Ovathan he
listanneet yhtyeen erääksi tule-
vaisuuden kuumaksi nimeksi.

Hyvä koulutus taustana
Axelille ammattimuusikon ura

Kohti Euroviisufinaalia

Axel Kallandilla vahvat
siteet Leppävaaraan

on ollut aina itsestään selvää.
Saksofonin soittamisen hän
aloitti 11-vuotiaana. Piano as-
tui kuvaan Sibelius-lukiossa.

Vanhemmat ja erityisesti
äiti, apteekkari Annika Tuomi-
nen-Kalland, muistuttivat nuo-
rukaista, että lukio pitää käydä
ja ammatti hankkia. ”Ja niin
tapahtui.” Axel korostaa, että
hänellä on takanaan yli kym-
menen vuotta jatkuneet mu-
siikkiopinnot, joihin on kulu-
nut myös kaikki vapaa-aika.
Moneen ammattiin pääsee vä-
hemmällä.

Satin Circus -yhtyeen kaik-
ki soittajat ovat ammattimuusi-
kon koulutuksen saaneita.Axe-
lin mukaan hyvä koulutus on
yleensä muusikoilla, jotka toi-
mivat laulajien taustabändeinä.
Kellaribändit, jollaiseksi hän
oman bändinsäkin laskee, toi-
mivat usein fiilispohjalta.

Bändi aloitti tasan viisi
vuotta sitten, kun samanhenki-
set osaajat löysivät toisensa.
Osallistuminen Euroviisukar-
sintoihin on jo nyt merkinnyt
yhtyeelle lisää valtakunnallista
näkyvyyttä, jota ovat tuoneet

myös omien levyjen julkista-
miset.

Entä jos…?
Axel kertoo, että bändin jäsenet
ovat keskenään puhuneet siitä,
mitä heille tapahtuu, jos he
voittavat Suomen karsinnat.

”Julkisuutta ainakin tulee
lisää, tulee uusia lehtiä.” Axel
näkee, että jo tähänastinen me-
nestyminen on tarjonnut upeita
mahdollisuuksia. Totta kai kut-
kuttaa ajatus päästä megaylei-
sön eteen osaksi Wienin Euro-
viisujen spektaakkelia.

Vaikka maailmanlaajuinen
julkisuus tulisikin Satin Circus
-yhtyeen osaksi, Axel Kalland
sanoo bändin soittavan edel-
leen pienissäkin tilaisuuksissa
– kuten Apteekki Elixirin juh-
lissa, joita on ollut apteekin
avajaisista henkilökunnan juh-
liin.

”Ollaan käyty soittamassa
yhden tytön ripareillakin.”

Leppävaaralaiset, nyt peu-
kutetaan oman kylän poikaa.

Teksti ja kuva: Pirjo Toivonen

Tänä vuonna Lepuski tarjo-
aa lukijoilleen jokaisessa

numerossa tietoa raveista. En-
simmäisessä numerossa ker-
romme, minkälainen paikka
Vermo on. Raviurheilu on osa
leppävaaralaisuutta.

Vermossa ravataan vuoden
jokaisena keskiviikkona. Jos
sille päivälle osuu jouluaatto,
ravit järjestetään tiistaina eli
joulun aatonaattona. Keskiviik-
ko on myös muiden Pohjois-
maiden pääkaupunkien ravira-
tojen vakiokilpailupäivä.

Vermon keskiviikkojen
pääpeli on Toto65, joka starttaa
klo 19.15. Siinä pitää löytää
kuuden peräkkäisen lähdön

Keskiviikko on
Vermon päivä

voittajat. Raveja voi seurataTo-
toTV-kanavalla, joka välittää
kaikki ravitapahtumat. Tosin
paikanpäällä tunnelma ja he-
vosten läheisyys tuovat aivan
oman ilmapiirin.

MTV Total lähettää Ver-
mon keskiviikosta suoraa oh-
jelmaa kahden tunnin ajan. Ta-
pahtumia voi seurata yhdessä
studiossa olevien huippuasian-
tuntijoiden kanssa. Maikkarin
nettisivujen katsomo.fi välittää
keskiviikon lähetyksen suorana
ja ilmaiseksi.

Keskiviikkojen lisäksi ra-
veja järjestetään myös lauan-
taisin, sunnuntaisin sekä muu-
tamia lounasraveja perjantaisin.

Sunnuntaina 17.5. on vuo-
den päätapahtuma Finlandia-
Ajo, suuri kansainvälinen ta-
pahtuma. Syksyn suurravit
käynnistyvät syyskuun ensim-
mäisenä lauantaina ajettavalla

Suuri Suomalainen Derby -ra-
veilla.

Katsomoravintola
ja aitiot
Raveja voi seurata myös ulko-

na, jolloin hevosen askelluksen
kuuleminen lisää jännitystä.
Kesällä terassi on raviväen suo-
siossa. Katsomoravintola Ra-
viiniin mahtuu lähes 500 hen-
kilöä.

”Aitiot ovat erityisesti yri-
tysten suosiossa. Päivällä voi
kokoustaa, illalla heittää viih-
teelle ravien seuraamisen, hy-
vän ruuan ja juoman siivittämi-
nä. Peliopastus, tallikierros ja
tandem-ajelu yhdessä ammat-
tilaisen kanssa ovat suosittuja
lisiä ohjelmaan, Vermon ravi-
radan markkinointiassistentti
Sari Heino sanoo.

Vermon suuri parkkitila ja
iso ravintokapasiteetti mahdol-
listavat mittavien tapahtumien
järjestämisen.

Heino kertoo, että siellä on
ollut sotilaiden valatilaisuus ja
rekka-autojen luovutustilai-
suus.

Myös erilaiset kirpparit so-
pivat erinomaisesti Vermoon.
”Kesäsunnuntaisin meillä on
Merimieskirkon kirpputori, jo-
ka kokoaa paljon innokkaita
myyjiä ja ostajia.”

Autolasien
ammattiasentamo

VARAA AIKA
09-5607740

.FI

ma-to 8.00-16.30 pe 8.00-15.30

Turuntie 2, Pitäjänmäki

www.sellosali.fi


Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Tervetuloa Aktiaan!

Pankki + Vakuutus + Kiinteistönvälitys

VARAAAIKA
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HSL on päättänyt lopettaa
bussilinjan 231. Suora

bussiyhteys Helsinkiin Man-
nerheimintien suuntaan jää tä-
män jälkeen Turuntieltä linjo-
jen 248 ja 270 varaan. Uusi
liikennöintisuunnitelma oli
joulun tienoilla yleisön nähtä-
villä ja kommentoitavana. Lep-
pävaaralaiset ja lintuvaaralaiset
protestoivat esitystä joukolla.
HSL sai ylivoimaisesti eniten
palutetta juuri Lintuvaaran,
Vallikallion ja Mäkkylän alu-
eelle esitetyistä muutoksista.
Erityinen huoli oli aikaisten aa-
mujen ja myöhäisillan yhteyk-
sien heikkenemisestä.

Yhtymän hallitus kuitenkin
nuiji suunnitelmansa pöytään
tammikuun lopulla. Perustelu-
na oli, että linjaa 231 korvaavil-
la linjoilla tullaan liikennöi-

Suorat bussilinjat Helsinkiin lakkautetaan

Bussilinja 231 ajaa vielä
kesään asti Leppävaarasta
Helsinkiin. Kuva: Tapio
Lipasti

mään tiheämmin ja että
yölinjan 231N liikenne säilyy,
vaikka reitti muuttuukin Mäk-
kylän kohdalla.

Myös Kamppiin Perkkaan
kautta ajavan suoran linjan 205
reitti muuttuu ja numero vaih-
tuu. Uusi linja 502 ajaa Leppä-
vaarasta Merihakaan Meilah-
den ja Töölön kautta.
Hyväksytyt muutokset astuvat
voimaan 2015 kesäliikenteen
alkaessa.

Kansanedustajaehdokas
oletko valmis?

Äänestäjäsi Suur-Leppävaaran alueella
haluavat kuulla sinusta.

Ilmoittamalla Lepuskissa olet lähellä äänestäjiäsi.

Seuraavassa Lepuskissa teemme ehdokkaille
myös kiperiä kysymyksiä.

Ota yhteyttä ja kysy vaalitarjouksestamme:
tutta@luovaratkaisu.fi

Tule tiistaina 10.3. kello 17.30
Sellon kirjaston ala-aulaan
keskustelemaan tulevista bus-
silinjojen muutoksista. HSL:n
linjastosuunnittelijat ovat sil-
loin paikan päällä esittelemäs-
sä ja vastaamassa asukkaiden
kysymyksiin. Tilaisuuden jär-
jestää Leppävaara-seura ry.

15.2.

LASKIAISRIEHA
Talin Kartano 15.2.2015 klo 11-13
Tervetuloa viettämään riemukasta koko perheen ulkoilupäivää Talin
kartanolle laskiaissunnuntaina 15.2. Ohjelmassa mm. mäenlaskua
tienoon parhaassa pulkkamäessä, lämmintä mehua sekä
poniratsastusta.

Varaathan pientä käteistä ostoksiin ja oman pulkan. Tapahtumaan
on vapaa pääsy. Osoite: Talin puistotie. Tervetuloa!

Tapahtuman järjestävät Pitäjänmäki-seura ry, MLL Munkkiniemi ja
Helsingin Golfklubi ry. Yhteistyössä Konala-seura ry, Pajamäki-seura
ry, Leppävaara-seura ry ja Munkinseutu ry.

www.leppavaarangalleria.fi
www.aktia.fi



