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VA ATI M AT TO M U US K AU N ISTA A
K AT S E L I N Kätilöopiston kuudennen kerroksen käytävän päästä
joskus 2000-luvun alussa huonetoverini kanssa Kumpulan suuntaan.
Viittoilin puutalojen rivistöön ja
kerroin, vähän sillä lailla ylpeänä,
tiedättehän, kumpulalaisena, että
tuolla asun. ”Onko noissa taloissa sisävessat?” kysyä töksäytti huonetoverini ihan vakavissaan. Esittelyintoni
lopahti siihen.
Kovin vaatimattomalta alueemme
vieraan silmissä siis näytti. Nyt osaisin jo kertoa, että Kumpulan puutaloissa on alusta lähtien ollut sisävessat. Voisin vielä monimielisesti lisätä, että ulkonäkö pettää.

Kumpula-seuran johtokunta
Ulla Agopov, puheenjohtaja
Limingantie 24, 050 573 5923
ulla.agopov@nbl.fi,
Ulla Neuvonen, varapuheenjohtaja, Limingantie 56,
ulla.neuvonen@gmail.com
Sari Väntänen, tiedottaja, sari.vantanen@kolumbus.fi,
Ann-Louise Laaksonen, jäsen, annlouiselaaksonen@
gmail.com,
Raisa Mäkipää, jäsen, raisa.makipaa@metla.fi,
Erja Salo, jäsen, erja.salo@kolumbus.fi
Pasi Mäkinen, varajäsen

2

K

U

M

P

O

S

T

I

1 920- L U K U , josta nykyisen Kumpulan historia
alkaa, oli optimistista ja uudistuvaa aikaa. Ajan
pyrkimystä edistää sosiaalista tasa-arvoa (ja torjua
huutavaa asuntopulaa) kuvasti uuden työläiskaupunginosan synnyttäminen Kumpulaan. Kaupungin vuokratontit ja edulliset lainat mahdollistivat
ammattitaitoisille ja taitaville työläisille oman talon rakentamisen. Monen unelma, punainen tupa,
perunamaa ja oman puutarhan marjat ja kukat,
toteutui kaupungissakin. Tyyli ja rakentaminen
oli vaatimatonta mutta tarkoituksenmukaista. Sen
ajan ökytalot rakennettiin muualle.
Tässä numerossa palataan sekä Kumpulan historiaan että yli odotusten onnistuneisiin Kyläjuhliin. Kyläjuhlien näyttely Kylätilassa oli kunnianosoitus Kumpulan alkuperäisille suunnittelijoille
Uno Mobergille ja Elisabeth Kochille. Näyttelyyn

oli kerätty paljon valokuvia ja alkuperäisiä suunnitelmapiirustuksia. Mobergin vaikutus näkyy yhä
alueemme talojen yhtenäisessä ilmeessä. Puutarhaneuvoja Elisabeth Koch oli monelle näyttelyvieraalle tuntemattomampi. Sitä innokkaammin hänen tarkkoja ja kauniita neliväripiirroksiaan näyttelyssä tutkittiin. Niistä sai ja saa hyviä vinkkejä
oman puutarhan kunnostamiseen ja mahdollisimman lähellä alkuperäistä olevan ilmeen palauttamiseen.
Näyttelyn aineistosta on tähän Kumpostiin versioitu juttu, jota täydentää kumpulalaisen arkkitehdin Sirkkaliisa Jetsosen ajatukset Kumpulasta.
Hän muistuttaa kylän alkuperäisestä vaatimattomuudesta ja sen säilyttämisestä.
Säilyttäminen ei kuitenkaan tarkoita museoitumista, sen kumpulalaisina tiedämme.

K

U

M

P

O

S

T

I

Mielenkiintoinen onkin, sekin tämän numeron
asumisteemaan liittyvä ajatus, että Kumpulasta tulisi aurinkoenergiakylä. Se voisi olla esimerkki tämän hetken vaatimattomuudesta ja ekologisesta
ajattelusta, joka hyvin sopii Kumpulaan.
Airi Vilhunen
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”Mokasin aika pahasti”

Silminnäkijänä

MUURIN MURTUESSA

“Mokasin
aika
pahasti”

K

U N toimittaja Teppo Tiilikainen polkaisee pyöränsä
liikkeelle Kumpulan yliopistonmäeltä ja suuntaa kohti
Pasilaa, hänen ei tarvitse liiemmälti
pohtia, mistä kirjoittaisi Suomen Kuvalehteen. Maailma liekehtii vähän
joka puolella. ”Töitä riittää, jos vain
printtimedia pysyy pystyssä”, Teppo
toteaa.
Yle, Kansan Uutiset, Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti... Tiilikaisen
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Tepolla, 59, on takanaan ansiokas ura
ja käytössään mahtavat välineet raportoida maailman tapahtumista.
Berliinin muurin murtuminen on
yhä Tepon elämän suuria tapahtumia, jos ei avoliittoa Riitan kanssa,
kahden pojan syntymää ja muuttoa
Kumpulaan lasketa mukaan. Sehän
on kuin eilinen päivä, mutta siitä
on aikaa 25 vuotta, kun muuri murtui marraskuun 9. päivä 1989. Teppo
seurasi mullistuksia silminäkijänä
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rautaesiripun takana Itä-Berliinissä
Kansan Uutisten ja Yleisradion kirjeenvaihtajana.
Teppo muistelee ja analysoi muurin murtumista Suomen Kuvalehden
laajassa kansijutussa (SK 33) Trabantilla vapauteen.
Marraskuisena yhdeksännen päivän iltana Berliinissä järjestettiin
lehdistökeskuksessa
tiedotustilaisuus. Keskeiseksi asiaksi nousi matkustusrajoitusten
poistaminen.

”Tilaisuuden pitäjä, puolueen tiedotuksesta vastaava Günther Schabowski, puhui sekavasti. Hän oli saanut
kaksi paperilappua Egon Krenziltä
ja työntänyt ne lukematta taskuunsa. Kun häneltä kysyttiin tarkemmin,
mitä matkustusrajoitusten poistaminen tarkoittaa, hän sanoi, että tästä
lähtien kaikki saavat passin ja voivat
matkustaa ulkomaille. Kysyttiin, koska tämä tulee voimaan, Schabowski kaivoi laput esiin, katseli niitä ja

sanoi, että hänen käsittääkseen välittömästi.”
”Me kaikki tulkitsimme, että huomenna aletaan kirjoittaa passeja,
tänään ei tapahtuisi sen enempää.
Lähdimme syömään. Puoli kymmenen maissa kysyin tarjoilijalta, miksi
täällä on tänään näin hiljaista, ja tarjoilija vastasi, että muurihan on auki,
kaikki ovat rajalla. Lähdin siltä istumalta kävellen kohti Brandenburgin
porttia.”

Raja-asemilla ja muureilla alkoi
ennennäkemätön rieha. Seuraavana päivänä DDR avasi kaikki länsirajansa ja maan yhteiskuntajärjestelmä romahti kuin korttitalo. Jos
Teppo mokasi radion ja lehden dead
linet eikä saanut sinä historiallisena
iltana yhtään uutista Suomeen, vielä
pahemmin mokasi DDR:n johto, sillä
muurin murtuminen ja rajojen avautuminen hetkessä oli vahinko, kaiken
piti nimittäin tapahtua hallitusti.

T E P P O sanoo olevansa Lahdesta kotoisin, kun hän asunut siellä
kymmenvuotiaasta
parikymppiseksi. Hän on syntynyt Helsingissä
ja asunut kymmenen ensimmäistä
ikävuotta Jyväskylässä. Hän palasi
lukion jälkeen opiskelemaan Helsingin yliopistoon valtiotieteitä – ja jopa
valmistui vuonna 1983. ”Aloitin urani Yleisradion ulkomaanpalvelussa,
missä tehtiin lyhytaalloilla suomen-,
ruotsin- ja englanninkielisiä uutisia.”
Ylestä Teppo meni Uuteen Suomeen reportteriksi. ”Olin kuitenkin
vasemmistolainen ja pyrin Kansan
Uutisiin taloustoimittajaksi. Sitä
kautta ajauduin Berliiniin kirjeenvaihtajaksi 1987. Yle-taustaisena tein
myös Ylelle juttuja. Berliinistä palattuaan Teppo siirtyi Helsingin Sanomiin kymmeneksi vuodeksi ulkomaantoimittajaksi. Vuonna 2000
hän aloitti Suomen Kuvalehdessä.
Ulkomaanjuttuja Teppo on tehnyt
monipuolisesti. Berliini-taustaisena
spesialistina hän suuntautui jo Hesarissa Itä-Euroopan tapahtumiin,
mutta on liikkunut maailmalla laajalla skaalalla. Teppo ei puhu venäjää
muuten kuin, että osaa tilata ravintolassa ruokaa ja kertoa taksille, mihin ajetaan. ” Olen käynyt pari venäjän alkeiskurssia. Yhdessä vaiheessa
osasin tehdä kysymyksiä, mutta en
ymmärtänyt vastauksia. Idän maat –
erityisesti Venäjä – ovat niin vaikeita paikkoja, että niissä on parempi
avustajia, joilla on kontakteja ja jotka
tuntevat olot.”
Nykyisestä tilanteesta Teppo toteaa lyhyesti, että ”onhan se koko touhu ihan syvältä”. ”Venäläisistä ajattelen ihan hyvää, mutta poltiikka ja
julkinen tiedotus on valehtelua. Mikä kauheinta, se näyttää menevän
osittain läpi. Jos tuutista tulee sataprosenttista valhetta, ihmiset ajattelevat, että on siinä kuitenkin jotain
totta.”
Teppo on yllättäen sitä mieltä, että
Suomen on pelastanut Johan Bäckman, joka latelee niin omituista tekstiä Putinin puolustamiseksi, ettei
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se mene täällä läpi. Monissa muissa
Länsi-Euroopan maissa saattaa olla
uskottavampia Putinin puolustajia.
”No, onhan meillä Aleksanteri-instituutin putinisteja”, Teppo toteaa lakonisesti. ”Venäjällä vain yksi lehti
kirjoittaa, miten asiat todellisuudessa ovat: Novaja Gazeta – ja osittain talouslehdet Kommerzant ja Vedomosti.”
Onko meidän suomalaisten syytä
olla huolissamme? Teppo pyörittelee:
”Varmaankin... en tiedä, olisivatko
ne Suomesta kiinnostuneita.”
Vaaranpaikkoja on Tepolla on ollut, mutta räjähdysherkille alueille
tai sota-alueille menemisestä hän ei
pidä. ”Meillä on siihen eri miehet.
Nytkin kysyttiin, haluanko lähteä
Donetskiin, kerroin, etten halua.”
K U M P U L A A N Teppo on muuttanut Riitta-vaimonsa kanssa 1983
Limingantie 41-43:een. ”Berliinin
kolmea vuotta lukuun ottamatta
olemme asuneet Kumpulassa. Nykyisin yliopistomäellä Väinö Auerin
kadulla.
Kumpula valikoitui asuinpaikaksi
sattumalta. Teppo asui opiskeluaikana Oulunkylässä ja käveli eräänä kevätpäivänä Limiksen läpi ja ajatteli:
”J-lauta, mikä katu!”.
”Asuimme 80 –luvun alussa yksiössä Munkkisaaressa telakan vieressä,
tuli perheenlisäystä ja aloimme etsiä
vähän isompaa kämppää. Kumpula oli ensimmäisenä mielessä. Olimme ostaneet kämpän ja näyttämässä
asuntoamme Riitan isälle. Limistä
pitkin käveli romaninainen. Paikalle
saapuu vauhdilla Volvo, joka jarruttaa, nainen vedetään väkisin autoon
ja Volvo lähtee sataa eteenpäin. Riitan isä, vaasalainen porvarismies,
katsahti meihin ja tokaisi: ”Ai, että
tännekö muutatte...”
”Kumpulassa elettiin vielä 80-luvulla varsin värikästä elämää. Pimeää viinaa sai Intiankadun ja Limingantien seutuvilta, ja sunnuntaisin kaupan oli seinäkelloja, tauluja ja
muuta tavaraa.”
Kun yliopistomäelle alettiin rakentaa hitastaloja, Teppo ja Riitta
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Kun yliopistomäelle alettiin rakentaa hitastaloja, Teppo ja Riitta ilmoittautuivat heti
jonoon ja saivat asunnon.”Oli lyhyt muuttomatka. Osa tavaroista vietiin kantamalla mäkeä ylös. ”
”Silloin päälle kolmikymppisenä vietettiin
yhteisöllistä elämää, ja oman sukupolveni ihmiset tuntee piha- ym. juhlista. Nyt sosiaalisuus on vähän hyytynyt, mutta olimme juuri
Sammallahden Pentin pihalla melkein kuin
ennen.”
”Oljenkorren taiteiden yön jälkeiset juhlat
ovat olleet upeita, kun vanhat konnat kerääntyvät laulamaan ja soittamaan. Valitettavasti tänä vuonna pihajuhlia ei järjestetty. Kylätila toimii loistavasti ja yritän aina mennä
kuuntelemaan Oljenkorsi Small Bandin soitantoa.”
Kun Teppo ja Riitta muutivat 90-luvun
alussa Väinö Auerin kadulle, sadan asunnon
taloyhtiössä oli tosi paljon lapsia. ”Vappuna
-92 otin pihalla valokuvan ja siinä on 47 alle
10-vuotista lasta. Nyt jokaisesta asunnosta
on lähtenyt keskimäärin yksi pois, eli taloissa on sata asukasta vähemmän.”

K A I K E N vastustaminen Kumpulassa
ärsyttää Teppoa. ”Tosin minäkin vastustin sitä, että laakso olisi halkaistu jollain
tiellä. Kun ihmiset vastustivat, ettei bussi
saa kulkea meidän mäkemme kautta, en
ymmärtänyt ollenkaan, että sitäkin pitäisi
vastustaa. Nyt kun bussit kulkevat siitä, en
ole kuullut kenenkään valittavan. ”Oli ihmisiä, jotka vastustivat Mäkelänrinteen uimahallia ja perusteena oli, että kaikki autot
pakkaantuvat Limingantielle.”
”Aika paljon on ihmisiä, jotka haluavat pitää Kumpulan lintukotona. Tietysti
on asioita, mitä pitää puolustaa, mutta on
muistettava, että asumme kuitenkin kaupungissa.”
”Mutta kaiken kaikkiaan Kumpula on
loistava paikka lähellä keskustaa”, Teppo
summaa. ”Kesällä kaikki on pyörämatkan
päässä. Työmatkaakin minulla on vähän yli
kymmenen minuuttia.”
TEKSTI: JOUNI FLINKKILÄ
KUVAT: SANTTU SÄRKÄS,
MARKUS PENTIKÄINEN

Kiovan Itsenäisyyden aukio Maidan helmikuussa 2014. Teppo Tiilikainen (oik), Maidanin aktivisti Oleg Dub (keskellä) ja tulkkina toiminut Hanna Antonova esittelevät Harkovan kaupungin lippua. Hanna on kotoisin Harkovasta ja hän halusi osoittaa, etteivät kaikki itäukrainalaiset tue Venäjää. (Kuva: Markus Pentikäinen)
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Kukkiva

Kumpulanmäki

H E L S I N G I N ylle jämähtänyt helle hehkui tukahduttavana, kun kiipesimme ylös Kumpulanmäkeä
tapaamaan Lars Winbergiä Ilmatieteen laitoksen
parkkipaikalle, josta lähdimme kierrokselle Kumpulanmäen maastoon. Winberg on yksi Ilmatieteen laitoksen työntekijöistä, jotka ovat jo kuudetta
vuotta harrastusluontoisesti kartoittaneet Kumpulanmäen kasveja. Kasviharrastus tosin on ollut
Winbergin sydäntä lähellä jo nuoresta pojasta lähtien. Winbergin lisäksi kartoitustyössä ovat olleet
mukana Jarmo Koistinen ja Toni Amnell.
Kumpulanmäeltä on tunnistettu jo n. 370 kasvia, joista 50 on puuvartisia eli puita tai pensaita.
Asiaan vihkiytymättömän korvissa luku kuulostaa
hurjalta, sillä alue ei ole suuren suuri. Kartoitettu
alue rajoittuu Kustaa Vaasan tiehen, Jyrängöntiehen ja Kumpulan taipaleeseen eli pyörätiehen.
Kasvien määrää Winbergin mukaan selittää
Kumpulanmäen monimuotoisuus: on paljon erilaisia elementtejä, jotka ovat mahdollistaneet näin
monipuolisen kasviston synnyn. Alueelta löytyy
lehtometsää, niitty, kallioita ja myös teiden reunat
ovat oivallisia paikkoja kasveille.
Ainoastaan kosteikko puuttuu. ”Kunnon

kosteikko tai lampi toisi heti viitisenkymmentä lajia lisää mäelle ”, Winberg kertoo. Itse asiassa Kumpulanmäen juuressa olikin aikoinaan kosteikko, jossa suopursu kukki, jos ei nyt ihan rahkasammaleella, mutta kukki ja tuoksui huumaavasti.
Kustaa Vaasan kadun kupeessa olevat Hoasin talot rakennettiin tämän kosteikon päälle muutamia
vuosia sitten.
K U M P U L A N M Ä E LT Ä on purettu aikoinaan
omakotitaloja ja joitakin perustuksia on vieläkin
havaittavissa. Näiden talojen puutarhoissa ja pihoilla on maa ollut hyvää, ja taloista on levinnyt
marjapensaita ja kukkia maastoon. Niinpä metsästä löytyy edelleen mm. varjoliljaa, ruskoliljaa, sormustinkukkaa, suikeroalpia, kahta lajia unikkoa
jne. Kaikki ne ovat selvinneet kymmeniä vuosia
aivan omillaan. Japanintatar, sekin puutarhoista
levinnyt, kuuluu pahimpiin haittakasveihimme.
Kumpulanmäelläkin se on vallannut yhden kulman
kokonaan itselleen.
Keväällä ja alkukesällä kielot, valkovuokot,
keltamot, muutamat sinivuokot, idänsinililjat,
käenrieskat ja monet orvokit viihtyvät mäellä

lukemattomien muiden kasvien kanssa. Silloin voi
löytää myös harvinaisempia pystykiurunkannuksia ja tuoksuorvokkeja. Mäellä olevat jalot lehtipuut, saarnet, lehmukset ja vaahterat, ovat komeita ja elinvoimaisia. Myös läheisestä Kasvitieteellisestä puutarhasta on joitakin karkureita juurtunut
Kumpulanmäelle.
Varsinainen harvinaisuuskin löytyy: Suomessa
rauhoitettu ja Helsingissä pitkään kadonneena ollut lehtoneidonvaippa. Viimeiset havainnot lehtoneidonvaipasta ovat Helsingin Jollaksesta 1990-luvulta, ja nyt Kumpulanmäellä sinnittelee yksi lajinsa edustaja. Ympäristöönsä helposti sopeutuva
noin puolimetrinen kasvi ei juuri erotu kuivuneen
heinän joukosta, ja sen kukintakin on hillitty. Vaatimaton ulkonäkö lienee osaltaan auttanutkin tätä
Kumpulanmäen yksinäistä joutumasta poimituksi
ja maljakkoon.
Muita alueelta löydettyjä, suhteellisen harvinaisia lajeja ovat olleet isohietasinappi, ketoraunikki,
kelta-apila, jänönapila, rentoapila, käärmeenpistonyrtti, punalatva ja ripsisaurikki.

aika onnettomalta niittämisen ja pitkään jatkuneen helteen jäljiltä. Aurinko on kuivattanut sen
ruskeaksi. Niityn vieressä kiemurtelee palstoilta
ja pihoilta tuttu valkokukkainen karhunköynnös,
joka on eksoottisen kaunis mutta elinvoimaisuudessaan suorastaan tappava, muita kasveja tukahduttava puutarhoista karannut vieraslaji.
Niityn lähistöltä löytyy myös punertavakukkainen karhunköynnös, joka on valkoista lajitoveriaan
harvinaisempi. Niityn alalaidassa kasvaa komeita
ja harvinaisia idänhierakoita, tutun hevonhierakan isoaveljeä. Kierroksemme aikaan ne on ehditty
niittää, mutta Lars Winberg kertoo, miten ne alkukesästä antavat leimansa Jyrängöntien pientareelle.
Päätämme mielenkiintoisen kierroksemme samaan paikkaan mistä lähdimmekin, ja puolitoista
tuntia meni kuin siivillä. Tässä pari kirjavinkkiä,
jos kasvibongaus alkoi kiinnostaa: Arto Kurton ja
Leena Helyrannan Helsingin kasvit ja Tuomo Virtasen Retkikasvio.
TEKSTI: EIJA REEVES

E T E N E M M E Nylanderin niitylle, joka näyttää
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KUVITUS: KATI-MARIKA VIHERMÄKI
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KYMMENENNET

KYLÄJUHLAT

KUVINA

Kymmenennet kyläjuhlat olivat ennätyksellisen suositut: kyläkutsuun vastasi 30 000 kävijää. Kumpulan Kyläjuhlat ovat Helsingin vanhin kaupunginosafestivaali, joka
toteutetaan kokonaan talkoovoimin. 200 talkoolaista ja 226 esiintyjää, hekin kaikki talkoohengessä, varmistivat onnistuneen juhlan. Toukokuun 24. päivä oli myös
ennätyshelteinen, mutta ajoittaisesta Limingantien tungoksestakin huolimatta tunnelma kylässä oli rauhallisen leppoisa. Kaikille oli tarjolla kiinnostavaa ohjelmaa:

KYMMENENNET

KYLÄJUHLAT

KUVINA

taaperomuskareista Kumpulan historiaan, teatterista musiikkiin. Päivän aloitti Kumpula-juoksu klo 9 (vas. alin), ja viimeiseksi Juhlalavalla Kyläorkesteri solisteineen
tahditti tansseja. Yksi solisteista oli Cugi Kokljuschkin (oik. alin). Musalavoja oli kaikkiaan kolme. Duo Elinoiden energistä kansanmusiikkia kuultiin Kylälavalla (oik.
ylhäällä) ja Boneyard Coyotes (toinen vas. ylh.) aloitti Juhlalavan ohjelmiston. Eniten hurmiota päivän esiintyjistä herätti jo ennakkoon Wigwam Revisited (oik. keskellä).
Kuvat: Sami Seppänen, Santtu Särkäs, Pate Pesonius
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Y H YEST

KU M POSTI - KU U LU M I S I A

K Y L ÄT I L A N TA PA H T U M AT J A
K U R S S I T S Y K S Y L L Ä 2 014

Tiesitkö, että Kumposti-lehden voi myös tilata kotiosoitteeseen? Tilaaminen voi olla
tarpeen, jos et saa lehteä esimerkiksi postiluukkusi mainoskiellon vuoksi tai jos asut
Kumpulan ulkopuolella. Lehden voi tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
kumposti.mainokset@gmail.com ja maksamalla 10 euroa Kumpula-seura ry:n tilille
DANSKE BANK FI46 8000 1100 1794 65. Muista ilmoittaa täsmällinen osoitteesi,
niin Kumposti toimitetaan Sinulle postin mukana!

20.-21.9. Aikuisten bändileiri
ma 22.9. klo 18 Aurinkoenergiailta (lue juttu s. 20)
la 27.9. klo 19 OSB:n musailta: Kopterista kuurakettiin, lentsikasta linjuriin. Kulkuvälineaiheista musiikkia.
la 4.10. klo 19-21 Kumpulan komediaklubi vol. 2
(lue juttu s. 12)
ma 4.10. klo 18 Aurinkoenergiailta
11.-12.10. Aikuisten bändileiri
18.-19.10. ja 1.-2.11. klo 11-13 Afrikkalainen rumpukurssi
la 25.10. klo 19 OSB:n musailta

Nyt voit tykätä Kumpostia myös Facebookissa. Kumpostin omilla sivuilla voit ehdottaa juttuaiheita ja seurata kylän tapahtumia silloinkin, kun vasta odotat seuraavaa
numeroa ilmestyväksi. Facebook: Kumposti.
Kaikki vanhat Kumpostin numerot vuodesta 2005 alkaen löytyvät nyt myös netistä
Kumpula.infon sivuilta. Pdf:t voit ladata tässä osoitteessa http://kumpula.info/kumposti-lehti-mainmenu-151.

la 1.11. klo 19 Kumpulan komediaklubi vol. 3
15.-16.11. Lasten bändileiri n. 10-16 –vuotiaille
la 22.11. klo 19 Riffejä ja Riimejä – runoillan paluu
la 29.11. OSB:n musailta ja Kylätilan pikkujoulunyyttärit

Seuraava Kumposti ilmestyy marras-joulukuun vaihteessa ja silloin mm. tutustutaan
Kumpulan kampuksen toimintaan.

SY KSY N LU KU V I N K K E J Ä

Kumpula on Riina Katajavuoren uuden romaanin Wenla Männistö tapahtumapaikka. Nimihenkilö Wenla opiskelee sisustussaneeraajaksi ja asuu äitinsä kanssa
valkoisen kaksikerroksisen kerrostalon kulmahuoneistossa Intiankadun ja Kymintien
kulmauksessa. Melkein vastapäätä Allastien ja Intiankadun kulmassa, punaisessa
huonokuntoisessa puutalossa asuvat Juko Brossit: Jusa, Tommi, Aapo, Simppa, Late,
Timi ja Eppu.
Jotakin tuttua? Kyllä, Wenla Männistössä Aleksis Kiven Seitsemän veljestä on kiepsautettu ympäri ja nykypäivään. Tässäkin kirjassa naapurissa eli Kustaa Vaasan tien
toisella puolella on Toukolan kylä.
”Kumpulassa on vielä hyvää vanhan ajan kylähenkeä. Puutarhakaupunginosan
asukkaat tuntevat toisensa, vaihtuvuus on vähäistä. Myös punaisen talon poikajoukkion laatu on kaikkien tiedossa.”
Riina Katajavuori: Wenla Männistö. Tammi. 240 s.

Töölön kivipihoille, vinteille ja kellareihin taas sijoittuu kumpulalaisen kirjailijan
Eeva-Kaarina Arosen uusin romaani Edda, sekin juuri elokuun lopussa ilmestynyt.
Eletään 50-luvun loppua ja Töölön kivipihoilla, vinteillä ja kellareissa leikkii kaksi
tyttöä Eetu ja Aatu. Eikä kirja olisi Eeva-Kaarinan ellei siinä olisi mukana myös tarinoiden, tässä tapauksessa saagojen maailma. Siihen viittaa kirjan nimikin.
Eeva-Kaarina Aronen: Edda. Teos. 288 s.

Käpylän kirjastossa on syksyllä mielenkiintoisia kirjavieraita tiistai-iltaisin klo 18.00.
Syys- ja lokakuun vieraina ovat Kjell Westö 23.9., Esko Seppänen kertoo 30.9. kirjastaan Suomen rikkaat, 7.10. vieraana on Sirpa Kähkönen, 14.10. vierailee Matti
Laine kirjansa Merkitty mies kanssa, 21.10 vuorossa on Tarmo Kunnas ja Fasismin
lumous, 28.10 Juha Hurme ja Nyljetyt ajatukset.

KU M P U L A - S E U R A N SY YS KO KO U S
ma 3.11.2014 klo 18.00 Kylätilassa

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan uusi puheenjohtaja
ja uudet johtokunnan jäsenet.

Tervetuloa vaikuttamaan kaupunginosayhdistyksemme tulevan vuoden toimintaan!
Kahvitarjoilu!
10

su 7.12. Käsityöläisten joulubasaari
la 13.12. Lasten joulujuhla
la 13.12. Kumpulan komediaklubi vol.4
su 14.12. Kumpulan kuoron Joulukonsertti
la 20.12. OSB:n musailta
su 21.12. Laulava Kynttiläkulkue

K

U

M

P

O

S

T

I

Kuva: Santtu Särkäs

K U M P U O D I S TA ,
NÄKEMIIN
T Ä T Ä kirjoittaessa on haikeaa, sillä Kumpuodin taru
Kumpulan pitkäikäisimmässä liikehuoneistossa on päättymässä. Lehden ilmestyessä entisessä liikehuoneistossa
puhaltavat jo vauhdikkaat remonttituulet, liikehuoneisto
muuttuu asunnoiksi.
Reilut viisi vuotta sitten päätin ottaa kyläkaupan hoitaakseni. Motiivini oli säilyttää kauppa kylässä. Taustaa
tai kokemusta kaupanpidosta ei ollut, mutta vahva usko, että työ tekijäänsä opettaa. Kylämme aiemman Tanu-kaupan asiakas olin tietysti ollut. Olin kokenut lähikaupan helpottavan arkea, ja parhaimpina päivänä olin
poikennut useita kertoja kaupassa. Toisaalta lapset sain
lähettää itsenäisille ensiostoksille jo neljävuotiaana. Minusta kylässä pitää olla ruokaa myyvä kauppa. Kumpuotia synnyttäessä olin siis täysin vakuuttunut kyläkaupan
tarpeellisuudesta.
Kumpuodin vuodet ja työ olivat opettavaisia. Olen saanut aimo annoksen kokemusta ihmisten halusta olla viehättävästi ja kannustavasti vuorovaikutuksessa keskenään. Tällä kylällä ei olla tuppisuita. Tiedän myös, että
paljon on juttuja kuultu, mutta yksikään juttu ei ole ilman kertojan lupaa liikkunut ulos kaupasta. On muuten
naurettu ja itketty yhdessä. Tiedän varmasti, että Kumpuodin asiakkaat ovat maailman parhaita. Sain kaupanalan konkarilta neuvon, ettei asiakkaiden kanssa sovi puhua politiikkaa. No, sekin sääntö on rikottu – aktivismikin on kaupassa rehottanut, maailmaa on parannettu.
Valikoimasta ja kaupanteosta olen tekemällä oppinut.
Korvat ovat olleet kohti asiakasta, ja aina olen yrittänyt
hankkia tuotteita, joita valikoimaan on toivottu. Mokia

L ASTEN JA N UORTEN BÄN DI LEI RI

on myös tehty, ja tavara on loppunut.
Luomutuotteet olivat alusta asti tärkeä osa valikoimaa.
Maailmanparantajan kaupassa on ollut tarjolla luomujauhelihaa ja varmasti kaupungin parhaat ja halvimmat
luomutomaatit. Leipien tarjonnassa on koettu erilaisten
ruokadieettien vaikutukset. Leipomojen puolesta säikäytti karppausintoilu.
Talouden taantuma ja toisaalta kaupan keskittyminen näkyi kyläkaupan arjessa. Suuresti pientä kauppiasta korpeaa tämä isojen mahti. Minun tukkuhintani kun
ovat isojen ketjujen kuluttajahintoja korkeammat, eli
olisi itse pitänyt käydä Prismassa kaupassa. Silti Kyläkaupan kauppiaan päivistä en vaihtaisi montakaan pois.
Päivät, jolloin tekniikka on pettänyt, voisin vaihtaa, mutta muuten työ on ollut loistavaa. Pitkiä päiviä on saanut
tehdä, muttei yhtäkään turhaa palaveria ole tullut istuttua.
Haluan kiittää jokaista asiakasta erikseen. On ollut ilo
palvella teitä. Kylän nuoria on ollut henkilökunnassa, ja
voi mitä joukkoa; henkilökunnasta kaikkiaan olen huippuylpeä.
Tätä kirjoittaessa minulla on tieto pienestä puotitilasta Kumpulassa. Tilan tekniset ominaisuudet ovat parhaillaan selvittelyssä. Tila löytyi, kun nykyinen vuokralainen osoitti halunsa luopua tilasta Kumpuodin hyväksi.
Katsotaan, jatkuuko Kumpuodin taru. Missään muualla
kuin Kumpulassa se ei voisi jatkuakaan.
Teidän Erja Salo

Leiri on tarkoitettu n. 11–16-vuotiaille nuorille, jotka ovat
kiinnostuneita bändisoittamisesta. Leirin aikana saadaan
instrumenttikohtaista ryhmäohjausta kitarassa, bassossa,
koskettimissa, rummuissa sekä laulussa ja kokeillaan yhteen
soittoa pienissä ryhmiswwsä. Opettajina pitkän linjan
ammattimuusikot ja -pedagogit.
Hinta 75 euroa sisältää lounaat ja välipalat Kylätilassa.
Ilmoittautuminen kylatila@kolumbus.fi

A F R I K K A L AI N E N R U M PU KU RS S I
18-19.10 ja 1-2.11. klo 11-13
Beniniläisen mestarin Akim Colorin johdolla perehdymme
kahtena viikonloppuna länsiafrikkalaisiin rytmeihin. Avustajana ja tulkkina toimii Alvar Gullichsen.
Eric Marius Odoumonhou, alias Akim Color, on yksi
Beninin tunnetuimpia muusikoita, alansa huippuosaajia.
Hän soittaa kaikkia perinteisiä afrikkalaisia lyömäsoittimia,
kuten djembe-rumpuja, congia, talking drumia ym. Suomessa hän on soittanut mm Mami Wata-tanssiryhmän,
Groovy Eldoradon ja oman Why Not-yhtyeen kanssa.
Akim Color on innostava opettaja, juuriltaan yoruba,
joiden rytmit ovat erittäin svengaavia. Opettelemme
rytmejä rummuilla, taputtamalla käsiä ja kehoa.
Luvassa on antoisat workshopit, jotka sopivat hieman
edistyneimmille mutta vasta-alkajatkin ovat tervetulleita!
Oma rumpu mukaan: djembe, muu rumpu tai helistin. Jos ei
ole omaa, niin Kylätilalla on muutamia rumpuja kurssilaisten käytössä. Hinta 25 euroa / yksi viikonloppu, alle 15
–vuotiaat 15 euroa / viikonloppu. Ilmoittautumiset alvar.
gullichsen@gmail.com
Tervetuloa!
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Matleena ja Ice, tyypillinen
kiwi-farmikoira, lähtöisin uusise ela ntilaisesta
koirien turvakodista. Jutun
koirat kuolivat vanhuuttaan
Uudessa
Seelannissa ja niiden tuhkat
on heitetty
mereen niiden
lempipaikassa
New Brightonin rannalla.
Kuva: Santtu Särkäs

K U M P U L A S TA K AT S O E N
MATLEENA FLINKKILÄ

Kirjoittaja on 3-vuotiaasta asti asunut Kumpulassa ja nyt ”paluumuuttaja”

- N AU L A PYS SYLL Ä
NAURUHERMOON

TEKSTI: ANNA PAJU KUVA: SANTTU SÄRKÄS

K U M P U L A N kulttuuritarjonta monipuolistuu
entisestään. Kylätilassa käynnistyy syyskuussa
stand up -klubi, jossa yleisöä naurattavat sekä
ammattilaiset että kokeneet harrastajat. Klubia ei
suositella tosikoille eikä lapsille. Kumpulan komediaklubin takana on nainen nimeltä Pylkkänen,
Kaisa Pylkkänen. Pylkkänen on siviiliammatiltaan
käsikirjoittaja ja ohjaaja ja paluumuuttanut juuri
juurilleen Käpylään, aivan Kumpulan rajalle. Pylkkäsellä on kolme harrastusta: stand up, euroviisut
ja suivaantuminen. Viimeksi mainittu synnyttää
materiaalia ensimmäiseen. ”Tartun asioihin, jotka
minua ihmetyttävät tai suututtavat.” Sellainen oli
esimerkiksi mainos tapahtumasta nimeltä Talvisotahiihto.
Ensimmäisestä havainnosta on vielä pitkä matka valmiiksi, yleisöön uppoavaksi jutuksi. On istuttava alas, mietittävä, käänneltävä ja kirjoitettava
uusiksi. Vasta monen esityskerran jälkeen juttu on
”valmis”. Ja jos juttu ei naurata usean muokkauksen jälkeenkään, siitä on luovuttava.

P Y L K K Ä N E N näki ja kuuli stand up -komiikkaa
ensimmäisen kerran Lontoossa 1990-luvulla, ja se
oli rakkautta ensi naurulla. Haave omasta esiintymisestä kyti pitkään. Neljä vuotta sitten Pylkkänen
rohkaistui lavalle. Itse hän ei jännitykseltään muista keikasta juuri mitään. Paitsi sen tärkeimmän:
yleisö nauroi.
Koomikolle kamalinta on nauramaton yleisö.
”Olet alasti ihmisten edessä, antanut ja paljastanut
itsestäsi jotain. Siinä tulee epäusko itseä kohtaan.
Se on kammottavaa, mutta myös kasvattavaa.”
Pylkkänen lohduttaa: ”Jos yleisö kokee myötähäpeää ja on vaivaantunut, niin takaan että koomikolle se on vielä kamalampaa.”
Onnistunut juttu ja siitä seurannut nauru taas
on palkkio, josta koomikko ei voi saada tarpeekseen. Vaikeille asioille nauraminen voi olla vapauttava kokemus sekä yleisölle että koomikolla.
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suoraan omia ajatuksiaan. Stand upissa on täysi
hallinta omaan tekstiin ja työhön, siinä on vastuussa vain itselleen ja yleisölleen. Esiintyminen ei ole
minulle se pääpointti, vaan jutut itsessään.”
Pylkkäseen vetoaa oivaltava huumori. ”Komiikan ei välttämättä tarvitse olla poliittista, mutta
jos se tarjoilee uusia ajatuksia, niin hyvä. Toisaalta
ihan hölmöt kakkajutut, jotka kerrotaan ihan helvetin hauskasti, niin tokihan ne naurattaa.”
Omaan komiikkansa Pylkkänen suhtautuu vakavasti, mikä on hänen mukaansa koomikoille tyypillistä. Hänen on seistävä juttujensa ja niiden arvojen takana. Rasistinen läppä saattaisi johonkin
yleisöön upota, mutta sellaista ei Pylkkäsen keikoilla kuulla. ”Lajin perusajatus on se, että jutut
ovat totta, jollain tasolla. En voi esittää väittämiä,
joiden takana en seiso loppuun asti.”
K Y L Ä T I L A S S A testattiin kumpulalaisyleisön
huumorintajua ensimmäisen kerran toukokuussa.
Kyläjuhlien stand up -ilta oli valtaisa menestys, ja

siitähän se ajatus sitten lähti: komediaklubi Kumpulaan! ” Stand up toimii parhaimmillaan silloin,
kun yleisö on tullut katsomaan nimenomaan sitä.”
Kumpulan komediaklubille on käsin poimittu
taitaviksi ja takuuhauskoiksi havaittuja koomikoita. Ja heidät tarjoillaan todelliseen sopuhintaan.
”Kovia nimiä on tulossa. Uskon, että he osuvat
kumpulalaisten nauruhermoon kuin naulapyssy”,
Pylkkänen lupaa.
Hän muistuttaa vielä, ettei stand up ole lasten
eikä koko perheen laji. ”Suosittelen klubia kaikille
nauramisesta ja oivalluksista pitäville aikuisille.”

Kumpulan komediaklubi vol. 1 ehditään pitää jo
ennen Kumpostin ilmestymistä eli 6.syyskuuta, mutta
tässä seuraavat klubit ja pääesiintyjät:
vol. 2: la 4.10. Teemu Vesterinen
vol. 3: la 1.11. Ida Grönlund
vol. 4: la 13.12. Aatu Raitala
Liput ovelta 5€ , vain käteinen käy. Omat eväät!

MUUTIN
Uuteen-Seelantiin
Christchurchiin vuoden 2010 lopussa aiemman
lomamatkan innoittamana. Uuteen-Seelantiin pääsy ei ollut ihan helppo asia, vaan
vaati monia mutkia ja paperien pyörittämistä, mutta paikallisen ystävän avulla pääsin
toteuttamaan haaveeni. Matkaan lähtivät
myös kaksi borderterrieriäni. Pojat pääsivät
viettämään eläkepäivät hieman lämpimämpään ilmastoon.
Uusia kokemuksia lähdin hakemaan ja niitä tuli enemmän kuin osasin odottaa. Reilun
kahden kuukauden jälkeen Christchurchissä
oli maanjäristys, joka tuhosi koko keskustan,
ja melkein voi sanoa, että jokainen talo kärsi enemmän tai vähemmän. Ihmisiä kuoli lähes 200. Kun istuin pimeässä olohuoneessa,
kuuntelin puhelimesta uutisia ja maa järisi
koko ajan ympärillä, mietin, mihin sitä tuli
muutettua.
Ensimmäisen viikon aikana ensimmäisestä maanjäristyksestä jälkijäristyksiä tuli yli
sata päivässä. Työskentelin sairaanhoitajana,
joten oli mielenkiintoinen kokemus työskenU U S I S E E L A N T I L A I S E T eli kiwit ovat
erittäin ystävällisiä ja avoimia ihmisiä, jotka
rakastavat grillijuhlia ja rugbya. Varsinkin
maanjäristyksen jälkeen ihmisten vilpitön
auttaminen oli todella koskettavaa. Uusi
vuokraemäntä auttoi minua muuttamaan,
kun ensimmäinen vuokra-asunto ei ollut
enää turvallinen asua. Löysin ihanan pienen
talon meren rannalta. Koirat nauttivat, kun
saivat kaikki lenkit juosta vapaana 35 kilometrin pituisella rannalla.
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Uusi-Seelanti tarjoaa huikeat puitteet
kaikkeen, mitä luonnossa voi tehdä, eikä
vuorien maisemiin ikinä kyllästynyt. Reissasin useaan otteeseen kumpaakin saarta, ja
varmasti olen nähnyt enemmän kuin moni
seelantilainen. Uusi-Seelanti on helppo maa
matkustaa ja jokaiselle löytyy jotakin. Maa
on täynnä erilaisia patikointireittejä, ja pyöräilijöille se on unelmien maa.
Mutta arki tulee eteen missä vaan. Uuden-Seelannin talot ovat huonosti rakennettuja, kylmiä ja kosteita. Kokolattiamattoja on
jopa sairaaloissa. Todellisten ystävien saaminen oli vaikeaa, vaikka kulttuuri on ystävällinen ja avoin.
Työn puolesta opin paljon uusia asioita.
Työskentelin päivystyksessä, mikä oli minulle uutta. En myöskään aikaisemmin ollut
työskennellyt lasten kanssa. Päivystykseen
tulivat kaikki vauvasta vaariin. Suurin piirtein puolet työkavereista oli ulkomaalaisia,
suurin osa englantilaisia.
Kolmeen ja puoleen vuoteen mahtui rakastumisia, iloa ja kyyneleitä, koko elämän kirjo.
Ikävä on merta, aaltojen ääniä, jotka kuuluivat makuuhuoneeseen, ja rantaa. Kun asuu
niinkin kaukana perheestä ja ystävistä, heidän merkityksensä ja arvostuksensa nousee,
ja se oli syy kotiin paluuseen.
Oli ihana tulla takaisin kotiin, Kumpulaan.
Istua ystävien kanssa pihalla ja jutella. Piipahtaa äidin ja isän luona koiralenkillä. Pieni
pala Uutta-Seelantia pysyy sydämessä ja varmasti menen joskus takaisin, joko lomalle tai
hieman pidemmäksi aikaan. On mielenkiintoista nähdä vuosien päästä, miten kaupunki
on rakennettu uudestaan.
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M I T T A K A A V A N
Y M M Ä R TÄ M I S E S TÄ -

Sirkkaliisa Jetsonen katselee Kumpulaa asukkaana ja asiantuntijana

K U M P O S T I kävi tapaamassa Museoviraston yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsosta ja kysymässä, miten oman kylänsä muuttumista ja säilymistä arvioi asiantuntija. Kymintiellä vuodesta 1988 lähtien asunut
Sirkkaliisa katselee Kumpulaa lempeästi mutta tiukasti.
”Kumpulahan on säilynyt erinomaisesti. Muutoksia on tehty varmasti kaikissa taloissa, niin meilläkin, mutta kokonaisuutena alue on
säilynyt hyvin”, summaa Sirkkaliisa Jetsonen, jonka työkenttänä Museovirastossa on kulttuuriympäristön suojelu. Juuri oikea ihminen
siis keskustelukumppaniksi Kumpulan
menneestä ja nykyisestä. ”Kumpulaan
ei esimerkiksi ole tullut montakaan turvonnutta taloa, jotka ovat saaneet ympärilleen lisäeristystakit, kun talojen
lämmöneristystä on korjattu.”
Vaikka onkin hyvin säilynyt kokonaisuus, valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listaan Kumpula ei kuitenkaan
ole päässyt, toisin kuin naapuri Käpylä. ”Käpylä oli uraauurtava sosiaalisen
asuntotuotannon, asuinalueiden asemakaavoituksen ja asuntosuunnittelun sekä -rakentamisen historiassa. Lisäksi Kumpula on rakennustavaltaan
vaatimattomampi kuin Käpylä”, selittää Sirkkaliisa. ”Täällä ei ole niin paljon
arkkitehtonisia koristeita ja elementtejä.”
Vaatimattomuus onkin sana, joka vilahtaa Sirkkaliisan puheessa, kun hän
kertaa Kumpulan ominaispiirteitä. Alkuperäisen rakennustavan vaatimattomuudesta hän muistuttaa myös silloin, kun vastaa kysymykseen
siitä, millaiset muutokset eivät ole asiantuntijan silmin katsottuna
toivottuja. ”Yksi mihin olen kiinnittänyt huomion, ovat pihapinnoitteet ja mahdolliset isot terassit. Onneksi niitä ei ole hirveästi. Kumpulan pihat ovat olleet istutettuja pihoja, aika vaatimattomia työväen
asuntoja. Kun pihoihin tuodaan liian isoja elementtejä, niistä tulee
luonteeltaan erilaisia.”
Yhtenä esimerkkinä Sirkkaliisa mainitsee myös maanpinnan käsittelyn ja toivoo, että esimerkiksi autopaikan kovaa materiaalia valittaessa tarkoin harkittaisiin, onko betoni tai kivi luontevin mahdollinen. Mitä suurempi ala päällysteellä peitetään, sen huonommin se
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sopi kumpulalaiseen kokonaisuuteen. Varsinkaan asfaltti ei ole Jetsosen mielestä Kumpulan pienpihoille sovelias pihapäällyste.
Mittakaavan ymmärtäminen on toinen asia, jota yliarkkitehti painottaa. ”Pihoille rakennettavat ulkorakennukset ovat haasteellisia. Kyse on pitkälti mittakaavan ymmärtämisestä, siitä että ulkorakennusten koko olisi oikeassa suhteessa ympäristöönsä.” Kumpulan koillisosan pienillä tonteilla voi myös uhata
”koppiutuminen”, jos pihalla on paljon ulkorakennuksia.
Sirkkaliisa muistuttaa myös säilyttävän korjaamisen tärkeydestä. ”Kumpu-

lan taloissa on aina ollut kierrätysmateriaaleja käytössä. Keskustassa puretusta talosta hirret saattoivat päätyä tänne Kumpulaan.” Samaa säilyttävän korjaamisen periaatetta kannattaa Sirkkaliisan mielestä jatkaa yhä ja miettiä, voiko talossa korjattua tai vaihdettua käyttää talon sisällä uudelleen. ”Ja korjata
kannattaa vain se, mikä on rikki. Ehjää älä korjaa.”
M U S E OV I R A S TO N Kulttuuriympäristön suojelun osastolla yliarkkitehtina
työskentelevä Sirkkaliisa Jetsonen on työssään keskeisesti tekemisissä rakennussuojelun ja restauroinnin kanssa. ”Rakennussuojelu alkoi kiinnostaa jo
opiskellessa. Minulla on aina ollut tutkijaintressiä, ja toisaalta opiskeluvuosina
80-luvuulla monet rakennussuojelun asiat olivat pinnalla.”

I

Jetsonen kuvaa, miten vanhan rakennuskannan säilyttäminen on edennyt
sysäyksittäin. Ensin olivat kirkot, 60-luvulla tulivat puukaupungit. Teollisuusperinne tuli 70-80-luvulla ja 80-90-luvulla uudempi rakennusperinne, modernismi. ”Vähitellen on siirrytty monumenteista kohti arkiympäristöä.”
Juuri modernismi on Sirkkaliisa Jetsosen erityinen asiantuntemusalue. Museoviraston asiantuntijana hän on ollut mukana mm. Otaniemen, Porthanian
ja monien Aalto-kohteiden korjauksissa ja restauroinneissa.
Modernismia edustavissa kohteissa on myös niitä, jotka maallikon silmiin

eivät näytä kauniilta ja joissa rakennusperinnettä vaaliva arkkitehti joutuu
vastaamaan myös kysymykseen, mitä säilyttämisen arvoista kohteessa voi olla.
”Jokaisella aikakaudella on omat ominaispiirteensä ja arkkitehtoniset ratkaisunsa, jotka pitää osata tunnistaa ja niitä pitää osata myös vaalia, siis säilyttää.
Se ei kuitenkaan tarkoita missään nimessä museoimista. Museovirastohan on
kulttuuriympäristön suojelussa tekemisissä käyttörakennusten kanssa.”
Kuinka iso sananvalta Museovirastolla sitten on? Museovirasto on asiantuntijavirasto, joka ei tee päätöksiä mutta jonka arvioita kuunnellaan. Työ on
pitkälti yhteistyötä esimerkiksi kiinteistönomistajien, suunnittelijoiden ja
kaavoittajien kanssa. ”Päätökset ja ratkaisut tehdään tiedon pohjalta. Jos on
kohde, jonka säilyttäminen ei ole itsestään selvää tai siihen liittyy ristiriitaisia

tunteita, kuten esimerkiksi Makkarataloon, talon historia selvitetään
tarkasti. Selvitykset analysoidaan ja arvioidaan ja niiden pohjalta punnitaan tehtäviä päätöksiä.”
Tällä hetkellä Sirkkaliisaa työllistää mm. valtakunnan ykköskohde eli
Presidentin linnan korjaus. Kovin paljon hän ei voi tai halua tästä erityisestä kohteesta kertoa, mutta jotakin kuitenkin ennakkotietona odotettavissa olevasta: ”Linnan Goottilainen sali, yksi linnan edustustiloista on pääosin konservoitu. 70-luvulla linnassa tehdyn peruskorjauksen
yhteydessä salin katot ja seinät oli sen ajan
ratkaisumallien mukaan peitetty lateksilla ja ajan väreillä. Nyt on otettu esiin keisariajan aikataso ja lopputulos on oikeasti
vaikuttava.”
TA K A I S I N vaatimattomampiin saleihin
ja Kumpulaan. Sirkkaliisa Jetsonen laati
90-luvulla suojelukaavan hyväksymisen jälkeen Kumpulan rakennustapaohjeistuksen
ja selvitti sitä varten Kumpulan rakentamisen historiaa. Ohjeistuksen julkaiseminen
jäi silloin, mutta myöhäistä ei ole vieläkään.
Esimerkkeinä silloin kirjatuista asioista, jotka ovat vieläkin ajankohtaisia, Sirkkaliisa poimii ja aviopuoliso Jari Jetsonen
säestää, Kumpulan aidat ja portit. Syntyy perheen yhteisenä ajatuksena ehdotus
kampanjoida Kumpulan aitojen ja porttien
saamisesta yhtenäiseksi. ”Kumpulassahan
yhtenäisyys ei koskaan ole tarkoittanut samanlaisuutta. Talojen piirustukset ovat olleet suunnilleen samat, mutta kaikki talot
ovat kuitenkin olleet alusta lähtien hieman
erilaisia.”
Sirkkaliisa Jetsonen on yhdessä miehensä Jari Jetsosen kanssa julkaissut useita arkkitehtuurikirjoja, esimerkiksi useamman kirjan Alvar Aallon töistä, Arkkitehtien kesämökit ja Arkkitehtien piparkakkutalot. Yhteisenä nimittäjänä
kirjoissa on ollut tunnettujen arkkitehtien pienemmät ja vähemmän tunnetut
kohteet. Uusin kirja Saarinen Houses esittelee Eliel ja Eero Saarisen asuntoarkkitehtuuria ja ilmestyy tänä syksynä amerikkalaisen Princeton Architecture
Pressin kustantama.
TEKSTI: AIRI VILHUNEN KUVA: SANTTU SÄRKÄS
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Miten Kumpula sai puiset
K U M P U L A S TA tuli Kumpula, kun
alueen suomenkielinen nimi vahvistettiin vuonna 1928. Sitä ennen oli
käytetty nimeä Gumtähti. Ensimmäisen kerran Kumpulan nimi oli
esiintynyt vuonna 1460 muodossa
Gumtecht. Myöhäisempiä muotoja
olivat Gumtächt, Gomtectby, kunnes nimeksi vakiintui Gumtäkt.
Kumpulan lisäksi alue käsitti myös
nykyisen Hermannin ja Toukolan,
osan Käpylää ja palan Vanhankaupungin rantaa. Helsingin kaupunki
osti Gumtäktin kartanon maat Herman Standertsjöld-Nordenstamilta
vuonna 1893.
Itsenäistymisen ja sisällissodan
jälkeen Helsinkiä koetteli ennen kokematon asuntopula, ja erityisesti Helsinkiin muuttaville työläisille
tarvittiin lisää asuntoja. Asuntopulaa helpottamaan 1920-luvun alussa
kaupunki vuokrasi rakentajille asuntotontteja Käpylästä ja Toukolasta,
ja seuraavaksi rakentaminen jatkui
Kumpulaan.
Uusien omakotialueiden rakennuttaminen kuului sosiaalilautakunnan vastuulle, mutta se ei pystynyt
valvomaan vilkasta rakentamista ja
niin esimerkiksi Toukolassa rakennettiin hyvinkin vapaasti. Kumpulaan haluttiin yhtenäisempi ilme, ja
sosiaalilautakunta palkkasi arkkitehti Uno Mobergin suunnittelemaan
yhtenäiset talotyypit ja valvomaan,
että rakentajat myös noudattivat
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piirustuksia ja sääntöjä.
E N S I M M Ä I S E T rakentajat olivat
ammattitaitoisia työntekijöitä, maalareita, kirvesmiehiä, ajureita, veturinkuljettajia. He olivat osaavaa väkeä ja rakennustyöt tehtiin pääosin
itse perheen ja suvun avulla. Rakentaminen oli silti kallista ja taloihin
sai lainaa yleishyödylliseltä lainarahastolta ja vakuutusyhtiöiltä.
Taloihin pyrittiin hankkimaan
vuokralaisia heti alusta alkaen mahdollisimman paljon. Vuokratuloilla voitiin maksaa rakennuslaskuja,
lainojen lyhennyksiä ja tonttivuokria. Monesti omistajille jäi käyttöön
vain keittiö ja ehkä jokin toinen huone. 1920- ja 1930-luvuilla vuokralaiset
vaihtuivat tiheään, joskus jopa muutaman kuukauden välein.
Kumpulan asukkaista monet olivat lähtöisin maalta ja heille oli luonnollista hyödyntää puutarhaa kaikin
tavoin. Pihoilla kasvoi koristekasveja, mutta myös marjapensaita, hedelmäpuita ja mansikoita. Perunaa
viljeltiin kaupungilta vuokratuilla
palstoilla. Sosiaalilautakunta huolehti myös pihojen ilmeestä ja palkkasi
puutarhaneuvojaksi Elisabeth Kochin.
V U O D E N 1929 lama iski pahasti
Kumpulaan. Alueella rakentaminen
oli vielä kesken, ja työttömäksi jääneet rakentajat eivät enää selvinneet-
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kään talonsa veloista. Tuloja vähensi
myös vuokralaisten väheneminen
asuntopulan helpottaessa. Pakkohuutokaupoiltakaan ei vältytty. Rakentaminen jatkui taas 1930-luvun
loppupuoliskolla laman helpotettua.
1960-luvun puolivälissä Kumpulan tonteille oli alettu puuhata uusia
vuokrasopimuksia. Kesken pitkälle
edenneiden neuvottelujen kaupunki
kuitenkin ilmoitti, että vuokrasopimuksia ei enää uusittaisikaan. Toukolaa kaavailtiin kerrostaloalueeksi
ja Kumpulaa virastokaupunginosaksi. Asukkaat nousivat kiivaaseen vastarintaan ja kaupunginvaltuuston
äänestystuloksella 48 – 26 asemakaavan muutos hylättiin. Kumpula säilyi
pientaloalueena. Suojelukaavan alue
sai 1995.

Vuonna 1924 Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta, jolle vuokratontti- ja asuntoasiat kuuluivat,
palkkasi Mobergin uusien alueiden eli Käpylän, Toukolan ja Kumpulan rakentamisen valvojaksi.

talonsa ja puutarhansa
Moberg suunnitteli useita taloja
Toukolaan ja Länsi-Käpylään ja myös
kerrostaloja Vallilaan.
Länsi-Käpylään hän itsekin muutti asumaan.
Moberg suunnitteli myös Käpylän
työväentalon Vipusentielle ja sitä

UNO MOBERGKU M PU L A N
ARKKITEHTI
Uno Aleksander Moberg syntyi Hämeenlinnassa 27.2.1887 seitsenlapsisen perheen nuorimmaisena. Hän
kävi Hämeenlinnan klassillista lyseota ja pääsi ylioppilaaksi vuonna 1906.
Uno opiskeli Helsingin polyteknillisessä opistossa ja sen seuraajassa Helsingin teknillisessä korkeakoulussa
1906 – 1915 ja valmistui arkkitehdiksi. Nuorena ammattilaisena Uno Moberg työskenteli arkkitehtipiirtäjänä Helsingin arkkitehtitoimistoissa.

vastapäätä olevan Elannon kaupan.
Kumpulaan Moberg suunnitteli
kolme eri talotyyppiä ja rakennusmailla käyden myös valvoi, että tyyppisuunnitelmia noudatettiin. Vain
pienet poikkeamat sallittiin.
Uno Moberg oli sosiaalilautakunnan palveluksessa vuoden 1930
loppuun asti. Silloin vanha lautakuntajako lopetettiin eikä uudessa
organisaatiossa ollut paikkaa neuvonta-arkkitehdille. Moberg toimi
Kumpulassa senkin jälkeen ja piirsi esim. Intiankatu 34:n piirustukset keväällä ja kesällä 1931. Moberg
suunnitteli 30- ja 40-luvuilla kerrostaloja ainakin Ullanlinnaan, Kruununhakaan ja Kamppiin. Hän kuoli
15.9.1966.

E L I S A B E T H KO C H –
P U U TA R H A P I O N E E R I

Kymintie 81:n puutarhasuunnitelman teki Elisabeth
Koch. Puutarhaan Koch ehdottaa pensasaidaksi taikinamarjapensasta, muiksi
pensaiksi mm. pihajasmiket-

ta, sireenejä, punaisia ja
mustia viinimarjapensaita.
Suunnitelman
perennoja
ovat mm. ukonhattu, sormustinkukka ja kaukaasian
maksaruoho.

Elisabeth Koch kuuluu suuriin ”tuntemattomiin” suomalaisnaisiin. Monen helsinkiläisen asuinalueen ehyt
ilme perustuu paljolti Kochin suunnitelmiin. Kumpula ja Käpylä ovat
näistä alueista vanhimpia.
Elisabeth Koch syntyi Helsingissä
1891 viisilapsisen perheen vanhimpana. Hän opiskeli puutarhaneuvojaksi
Högvallan kotitalous- ja puutarhakoulussa Karjaalla vuosina 1911– 12.
Seuraavana vuonna hän suoritti puutarhasuunnittelun ja -piirustuksen

jatko-opintoja Järvenlinnan puutarhakoulussa.
Ensin Koch toimi Marttaliitossa
puutarhakonsulenttina tai -neuvojana ja siirtyi Helsingin kaupungin
sosiaalilautakunnan
palvelukseen
samana vuonna kuin Uno Moberg
eli vuonna 1924. Marttaliitto julkaisi
Elisabeth Kochin kirjoittaman opaskirjan Hemträdgården vuonna 1919.
Vuonna 1929 ilmestyi suomenkielinen Kotipuutarhan perustamis- ja hoito-ohjeita kaupungin sosiaalilautakunnan kustantamana.
E L I S A B E T H ”Essi” Kochin pitämät puutarhanhoidon neuvontatilaisuudet Käpylässä, Kumpulassa ja
Toukolassa olivat ilmeisen suosittuja. Esimerkiksi vuonna 1930 yhteensä
22 kurssille osallistui 1100 kaupunkilaista.
Neiti Koch, kuten hänet kunnalliskertomuksissa aina esitellään, oli ilmeisen ahkera, paitsi raportoimaan
toiminnastaan myös tekemään opintomatkoja mm. Ruotsiin, Tanskaan
ja Pohjois-Saksaan ja tutustumaan
sikäläisiin siirtolapuutarhoihin ja
omakotialueitten puutarhoihin. Hän
oli keskeisesti tuomassa siirtolapuutarha-ajatusta Suomeen ja osallistui seitsemän helsinkiläisen siirtolapuutarhan suunnitteluun. Omakoti- ja kerrostalopihoille hän laati
suunnitelmia myös Pirkkolaan, Pakilaan, Marttilaan, Olympiakylään,
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Maunulaan ja Ruskeasuolle.
Koch jäi eläkkeelle puutarhaneuvojan tehtävästään 1955 ja kuoli vuonna
1982.
Elisabeth Koch korosti, että kotipuutarhan tehtävänä on luoda asumiselle värikkäät ja viihtyisät puitteet ja tuottaa satoa kotitarpeisiin.
Hänen periaatteittensa mukaan
puutarhan tulee olla sopusoinnussa
ympäristön kanssa, jäsentelyltään
luonteva, käytännöllinen ja tarkoituksenmukainen. Puutarha tarjosi
perheenjäsenille ”tilaisuuden oleskella ulkona yksitoikkoisen, epäterveellisen ansiotyön vastapainoksi”.
Elisabeth Kochin 40- ja 50-luvuilla
ilmestyneistä Oma puutarha ja Oma
puutarhani sekä ruotsinkielisestä Min
hemträdgård -kirjoista on otettu lukuisia painoksia, ja yhä vielä ne ovat
antikvariaateissa kysyttyjä.

Kumpulan historiasta kertova kokonaisuus perustuu Kyläjuhlien yhteydessä
Kylätilassa olleeseen näyttelyyn Uno Mobergin ja Elisabeth Kochin jalanjäljillä.
Lähteet: Aleksi Neuvonen, Kronikka
Kumpulasta, Helsinki 1993; Pertti Suominen, Esitelmä Kumpula-seuran syyskokouksessa 1983; Keidas kaupungissa,
Toukolan, Käpylän, Kumpulan ja Koskelan omakotialue, 1987.
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K YMINTIE 81
L E H TO S T E N sukutalo, Kymintie 81, on ollut saman suvun hallussa alusta
lähtien. Talo rakennettiin vuonna 1929 ja sen rakennutti nykyisten omistajien isoisä Jaakko Lehtonen. Hänen vaimonsa Lyyli Lehtosen suku oli Rautalammilta, ja Lyylin isä Juho Varis kokosi Rautalammilta kirvesmiesporukan,
joka talon pystytti. Lehtoset muuttivat valmiin talon yläkertaan ja alakerta
vuokrattiin. Talo toteutettiin Uno Mobergin tyyppipiirustusten mukaan, ja
puutarhasuunnitelman teki Elisabeth Koch.
E D E L L I S E N A U K E A M A N K U VA T:

Talon ensimmäinen omistaja Jaakko Lehtonen oli maalarimestari ja Lyyli
Lehtonen ompeli kotona vaatteita. Ennen avioliittoa hän oli ollut mm. Pietarissa kodinhoitajana. Kymintie 81:n kellarissa oli sauna, johon perhe on
vasemmalla keskellä olevassa kuvassa menossa. Perheen tytär Sirkka-Liisa
Lehtonen (myöhemmin Sarantaus) on 10-vuotias.

Limingantie 40:ssa on vahva yhteisöllinen henki. Talkoot, Limiksen valtaus
ja pikkujoulut kokoavat asukkaat yhteen. Täksi syksyksi on suunnitteilla
talon 75-vuotisjuhlat. Vuonna 1939
rakennetun talon vanhemmat kumpulalaiset muistavat Larkkosen kaupan
talona. Pesutuvan museonurkkaukseen on kerätty esineitä ja kuvia talon historiasta. Hyllyillä talon entisiltä
ja nykyisiltä asukkailta löytyneet saippuat, olutpullot ja VIM-purkit muistuttavat menneestä.

Viereisessä kuvassa Lyyli Lehtosen isä Juho Varis on vierailulla tyttärensä ja
vävynsä luona vuonna 1939. Rakennuttajaperhe asui yläkerrassa ja alakerta
oli vuokrattu. Monia kuvan esineitä on vieläkin talossa tallella.
Sirkka-Liisa Sarantaus oli vakuutusyhtiössä töissä ja mummi hoiti kotona
lapsia, Riitta-Liisaa ja Raunoa. Kuva on 40- ja 50-luvun taitteesta. Myöhemmin perheeseen syntyi vielä Markku. (Kuva edellisellä aukeamalla äärimmäisenä vasemmalla)
Suvun miehet olivat rakentajia: Esko Sarantaus, Sirkka-Liisan aviomies, oli
rakennusmestari ja hänen isänsä Onni Sarantaus Elannon kirvesmies. Isoisä on rakentanut lapsille kovalevystä leikkimökin. (Kuva äärimmäisenä oikealla)

Kumpulantaivalta myllerrettiin koko
kesä. Pyörätietä levennettiin ja se sai
uuden päällysteen. Kumpostin mennessä painoon työ oli vielä osittain
kesken Jyrängöntien kohdalla. Uusitulla kevyen liikenteen väylällä pääsee
nyt kovaa, ja ainakin koiranulkoiluttajat toivovat, että pyöräilijät muistaisivat tarvittaessa käyttää soittokelloa ja varoittaa tiellä kulkijoita.

Tämän sivun kuvassa Riitta-Liisan kanssa kelkassa on naapurin poika Mikko Galkin. Lyyli-mummo oli taitava ompelija ja hän teki oman perheen lapsille vaatteet aikuisten vanhoista vaatteista. Taustalla näkyy Aavasaksantie
ja talo numero 9.
Kuavt Sarantausten kotialbumista

Limingantie vallattiin lauantaina 9.8. kymmenennen kerran. Kylän yhteinen ruokajuhlaperinne on jatkunut Kumpulassa vuodesta 2005 asti. Ei vain hyvä ruoka, vaan myös lämmin aurinko
helli juhlijoita. Joku pöytäseurue vietti rapujuhlia, toisessa paikassa tirisi paellapannu. Kolme sukupolvea kumpulalaisia istui
useammassa kuin yhdessä pöydässä.

LY H Y E S T I K U V I N

Korotusautomaatti vai kohtuullisuus?
Kanta-Helsingissä varaudutaan jo tonttien vuokrasopimusten päättymiseen
K U M P U L A N omakotitalot rakennettiin kaupungin vuokramaille ja vuokrasopimuksien pituudeksi
tuli 50 vuotta. Ensimmäisen taistelu vuokrasopimuksista käytiin jo 50-luvun alussa, kun kaupunki pyrki muuttamaan vuokrasopimuksia ja osalla
tonteista vuokrat olisivat kohonneet kymmenkertaisiksi. Vuokrat saatiin kuitenkin jollain lailla
kohtuullistettua.
Vuonna 1963 astui voimaan viimeisin Suomen
asutuslaeista, laki ”Vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa”. Lain odotettiin
mahdollistavan tonttien lunastuksen, mutta toisin kävi. Neuvottelut uusista vuokrasopimuksista käynnistyivät kymmenen vuotta etuajassa ja

olivat päättyä asukkaiden kannalta huonosti; kesken neuvottelujen kaupunki yllättäen ilmoitti, että
Kumpulan ja Toukolan vuokrasopimuksia ei enää
uusittaisi. Asukkaiden taisto toi lopulta voiton ja
sopimukset uusittiin 50 vuodeksi vuonna 1969.
Lieneekö ollut sattuma, että tämä järjestelylaki,
jossa mm. määriteltiin millä periaatteilla vuokrasopimusneuvotteluja tulee käydä, kumottiin 2007,
vain kolmisen vuotta ennen kuin kaupungin eri
alueiden vuokrasopimuksia alkoi merkittävissä
määrin umpeutua. 2010 uusittiin noin sadan kiinteistön sopimukset ja silloin kaupunki linjasi yksipuolisesti uusien vuokrien perusteet. Maanarvon
määrittelyssä käytetään käypää arvoa, tuottovaade
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on 4 %, ja tontinvuokrat perustuvat rakennusten
kerrosalaan.
Ensi vuonna on päättymässä vuokrasopimuksia
mm. Hermannissa, Vallilassa, Käpylässä ja Oulunkylässä. Seuraava iso suma on vuonna 2020, kun
Kumpulan, Toukolan, Käpylän ja Koskelan noin
800 vuokrasopimusta umpeutuu. Kaupungin linjausten toteutuminen merkitsisi vuokriemme moninkertaistumista.
Nyt vuokramme on sidottu elinkustannusindeksiin, ja koska se on noussut ansiotasoa hitaammin, tontinvuokran vuokralaiselle aiheuttama rasitustaso on pienentynyt vuokrakauden aikana.
Kiinteistövirasto onkin esittänyt, että jatkossa

tontinvuokria pitäisi tarkistaa paitsi elinkustannusindeksin myös jonkin muun instrumentin
kautta. Tätä perustellaan sillä, että maanarvo nousee Helsingissä elinkustannusindeksiä nopeammin. Asukkaille tämä tarkoittaisi asumiskustannusten jatkuvaa suurta kasvua. Yhdessä nämä eri
linjaukset aiheuttaisivat sen, että tontinvuokrat
nousisivat todella huomattavasti (4–12-kertaisiksi
nykyiseen vuokratasoon verrattuna). Kaupungin
perimä vuosivuokra tavallisesta Kumpulan pientaK A N TA-H E L S I N G I N omakotiyhdistyksellä on
oma ehdotus tontinvuokrien määräytymisperus-

teelle: vuokrataso korjataan vastaamaan edellisen
sopimuskauden alun rasitustasoa. Toisin sanoen
tontin vuokra suhteessa vuokralaisten nykyiseen
maksukykyyn (ansiotasoon) korotetaan vastaamaan edellisen sopimuskauden alussa vallinnutta
tilannetta. Se tarkoittaisi vuokrien noin kaksinkertaistumista sopimuskauden alussa. Jotta tämä
rasitustaso suhteessa maksukykyyn säilyisi samana koko kauden, tontinvuokra sidotaan Tilastokeskuksen laskemaan ansiotasoindeksiin. Tontinvuokran määräytymisperusteena olisi tontin
pinta-ala, ei rakennuksen kerrosala.
Korotuspäätökset ovat poliittisia päätöksiä ja
niihin omakotiyhdistys pyrkii vaikuttamaan. Se
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on aikaisemminkin taistellut vuokrankorotuksia
vastaan menestyksekkäästi, ja tulevien korotusten suuruuteen vaikuttaminen on aloitettu hyvissä ajoin. Liity sinäkin Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen jäseneksi ja ole mukana vaikuttamassa tulevien vuokrankorotusten suuruuteen.
Ohjeet liittymiselle löydät yhdistyksen kotisivuilta
www.kaupunginosat.net/kantahelsinki.
Lähteet: Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen aineisto

TEKSTI: JORMA IKONEN
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Herttoniemessä asuinhuoneisto saa
sähkönsä kerrostalon katolle asennetuista
aurinkopaneeleista.

Aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet roimasti
takavuosien lukemista.

KU M PU L ASTA

AURINKOENERGIAKYLÄ?

I S T U N Oljenkorren terassilla. On elokuun alku
ja kesä on ollut helteisin 30 vuoteen. Kuuma on,
vaikka aurinko vain pilkistelee viereisen vaahteran
lehtien lomasta. Terassille nousee tummatukkainen mies oluttuoppi kädessään. Huidon tervehdyksen, sillä tunnistan hänet lukuisten lehtien ja
nettiartikkeleiden kuvista. Olemme aiemmin sopineet tapaamisen ja hän istuu vastapäiseen tuoliin. Mies on teräväkatseinen ja hänen puheensa
on määrätietoista. Hän on Janne Käpylehto, keksijä ja pienenergiajärjestelmien puuhamies, joka
on kirjoittanut juuri julkaistun kirjan Mökille sähköt
auringosta ja tuulesta.
Kaikki alkoi viikko aikaisemmin, kun sain Helsingin energialta kirjeen, jossa tarjottiin mahdollisuutta ostaa osuus Suvilahteen rakennettavasta
aurinkovoimalasta. Mahtavaa! Ajatus ikiomasta
aurinkopaneelista kaupungissa tuntui hienolta ja
ylevältä, mutta sitten ajatus jatkuikin: Miksi se pitäisi ostaa Suvilahdesta? Voisiko aurinkopaneelijärjestelmän rakentaa saman tien itse, omalle tontille?
Kerroin ystävilleni aurinkoisista ajatuksistani

grillauksen lomassa pihallamme. Keskustelu kävi
vilkkaana, ideoita singahteli ja kohta käsissämme
oli jo aika mittava projekti: Kumpulasta aurinkoenergiakylä! Onnistuisiko se? Mitä se vaatisi? Ainakin se vaatisi pihaparlamenttiamme parempaa
asiantuntemusta. Olin juuri lukenut lehdestä miehestä, joka oli rakentanut jos jonkinlaista liikuteltavaa aurinkosähkösysteemiä dj-pöytien, vaalikonttien ja esiintymislavojen tarpeisiin. Näiden
lisäksi hän oli rakentanut Herttoniemessä sijaitsevaan kerrostaloasuntoonsa aurinkosähköjärjestelmän ja sijoittanut paneelit kerrostalon katolle. Tämä olisi se mies, jonka haluaisimme tavata. Tämä
mies oli Janne Käpylehto.
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R AV I N TO L A N terassilla Käpylehto vahvistaa
ennakkotietoni: aurinkopaneelien kustannukset
ovat nykyisin vain murto-osan siitä, mitä ne olivat 90-luvulla. Viimeisen viidenkin vuoden aikana
hinnat ovat tulleet alas 60 – 70 prosenttia! ”Herttoniemen valtakunnan verkkoon liitetyn järjestelmän lasketaan maksavan itsensä takaisin 15
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vuodessa, ja järjestelmien käyttöiäksi voi laskea
tuollaisen 30 vuotta.” Talviaikana valtaosa asunnon kulutussähköstä tulee verkosta, mutta kesäaikana aurinkosähköä jää yli aina sähköverkkoon
myytäväksi asti. ”Sähkön hinta tulee oletettavasti
nousemaan lähivuosien aikana. Tämä tekee aurinkosähkön käyttöönotosta tietysti vielä houkuttelevampaa”, Käpylehto kertoo.
Entä sitten tämä Suomen ilmasto? Asumme
maapallon päällä, talvella on 40 astetta pakkasta ja
pimeää kuin bunkkerissa. Ei kai se nyt täällä toimi? ”Kyllä toimii”, vastaa Käpylehto. ”Etelä-Suomessa tuotantopotentiaali on vuositasolla samaa
luokkaa kuin Pohjois-Saksassa, johon on rakennettu aurinkovoimaa pilvin pimein. Saksassa tosin
aurinkoenergian käyttöä tuetaan niin, että rakentaminen on tässä suhteessa jopa ylikuumentunut.”

tässä suhteessa oikealle tasolle. Merkittävä kustannustekijä on nykyään asennustyö, joka vaatii
ammattilaisen, mikäli järjestelmä liitetään valtakunnan verkkoon. Asennustyöstä saadaan kuitenkin edullisempi, jos samaan hankkeeseen saadaan
ketjutettua esimerkiksi 5 – 10 asennuskohdetta.
Tässä säästettäisiin sekä materiaalihankinnoissa
että asennuskustannuksissa.”
Terassitapaamisemme alkaa olla päätöksessä.
Käpylehto avaa kannettavan tietokoneensa ja hihkaisee: ”Kato nyt se tuli tänne!” Käpylehto oli rakentanut Karhupuiston lippakioskille laitteen, jolla
asiakkaat voivat ladata kännyköitään ja eräs lehti
on juuri julkaissut artikkelin aiheesta. Kuvassa on
tyylikäs puinen laatikko ja puolen kymmentä kännykkää rivissä. Sähkönsä aparaatti saa – kuinkas
muutenkaan – auringosta.

K U M P U L A S TA aurinkosähkön pilottikylä, alkuperäinen idea, onko se mahdollista? ”On”, toteaa
Käpylehto nopeasti. ”Paneelien kustannukset ovat
riittävän alhaiset ja järjestelmät ovat kehittyneet

Artikkeli perustuu osittain teokseen Janne Käpylehto:
Mökille sähköt auringosta ja tuulesta. Intokustannus
2014.
TEKSTI: MIKKO KOTRO KUVAT: JANNE KÄPYLEHTO

I L M O I TA
K I I N T E I STÖ S I
P I LO T T I R Y H M Ä Ä N !

A U R I N K O E N E R G I A I L L AT
K U M P U L A N K Y L ÄT I L A S S A
Tule kuulemaan ja keskustelemaan aurinkoenergiasta Kumpulan Kylätilaan. Tilaisuudet
ovat käytännönläheisiä ja keskittyvät pohtimaan järjestelmien asentamista ja kustannuksia.

Etsimme Kumpulan ja Toukolan alueelta 5 – 10 kiinteistöä,
joille tehdään aurinkosähköjärjestelmän mallilaskelmat mitoituksineen,
kustannuksineen
ja
kannattavuuslaskelmineen.
Kiinteistöjen ei tarvitse sitoutua mihinkään, kiinnostus asiaan
riittää.
Sopivat kohteet on
tarkoitus löytää viimeistään ensimmäisessä illassa 22.9., mutta
aikaisemminkin voit ilmoittautua
mukaan osoitteessa: kylatila@
kolumbus.fi. Asiantuntijat valitsevat ilmoittautuneista sopivimmat kohteet pilottiryhmään. Tulokset esitellään jälkimmäisessä
illassa 6.10.
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ma 22.9. klo 18-20
Aurinkosähkön perusteet, kannattavuus ja
esimerkkejä
toteutetuista
järjestelmistä.
Asiantuntijoina Janne Käpylehto (pienenergian asiantuntija, tietokirjailija) ja Teemu Kettunen (energia-asiantuntija, HSY/Ilmastoinfo)
ma 6.10. klo 18-20
Aurinkosähkö asuintalossa - miten se
tehdään?
Kumpula-Toukola pilottiryhmän tuloksien esittely.
Asiantuntijoina Janne Käpylehto ja Markus Andersen
(myyntijohtaja, Naps Solar Systems Oy)
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Atria takuumurea

14

Mustapekka on parasLUOMU
rapukauppa!
95
NAUDAN

KU M PUS ET & H O RS M A L A

Rapujen hinnat voimassa toistaiseksi
!
sisä- ja paahtopaisti

kg

5 kg

SUOMALAINEN KEITETTY TÄPLÄRAPU
Supersetti 1
50 kpl+10cm

1,98€/kpl

Rapumestarin Setti
16 kpl/+10cm,
8 kpl/+11cm, 6 kpl/+12cm

99

Supersetti 2
25 kpl+11cm
3,96€/kpl

Supersetti 3

,-

ämpäri

Tilaukset ja tiedustelut Rapumestarilta
puh. 040-352 3936 rapu@k-mustapekka.fi
Raputilaus nyt myös netissä:
www.k-supermarket.fi/raputilausmustapekka

ISO

16 kpl+12cm
6,19€/kpl

Elävänä

Keitettynä

1,59€/kpl

Setti

100 kpl/+10cm

1,89€/kpl

159 189
,-

,-

AVOINNA:

ark.
la
su

7-21
7-18
12-18

Käpylän asema, Mäkitorpantie 1, 00620 Helsinki

HUIK A TARJOUS

Parturi-kampaamo

Amarillo

puhelin 7572 117
Auki arkisin 9-17 Ke suljettu La 9-14
Väinö Auerin katu 3

Tilitoimisto R.Turtiainen Oy
Isonniitynkatu 3, 00520 Helsinki
puh. 09 799 811
www.tilitsto-turtiainen.com

NOPEA
LUOTETTAVA
PÄIVYSTYS 24H

Optikosn
tus

a
näöntark

0

€

%

Ajanvaraus optikolle ja silmälääkärille
www.silmaset.fi / (09) 2780 0160

Tarjous voimassa
30.9. saakka.
Ei muita alennuksia.

ARABIANRANNAN SILMÄSET

Kk Arabia, Hämeentie 111, 1. krs
puh. (09) 2780 0160, ma-pe 10-18 la 10-15
www.silmaset.fi

PUH. 020 741 1820
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-50

KAIKKI
SILMÄLASIT
SISÄLTÄÄ
KEHYKSET
JA LINSSIT

SUUNNITTELU
KVV TYÖNJOHTO
KORJAUS JA HUOLTO

K

jouni.ekholm@k-supermarket.fi, puh. 020 770 5700
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Varaa pöytäsi

Vekarakirppis on Kumpulassa sijaitseva
viihtyisä ja vilkas lastentarvikkeiden
itsepalvelukirppis, joka tarjoaa
helpon ja ekologisen tavan
kierrättää ja samalla ansaita rahaa!

0400-575474

o
a on 37€ / vk
Pöytävuokr
t
vä
äi
äp
lis
7€

AUKIOLOAJAT

ti-pe 10–17
la-su 10–14
(maanantaisin kirppis suljettu)

TERVETULOA Vekarakirppikselle, Helsingin Kumpulaan, Intiankatu 20

*Hintaryhmä Muut. Voim. ostopäivästä lähtien. Ikäraja 16 v.

Liikunnasta virtaa!
Lataa akkusi liikunnalla! Meiltä löytyy jokaiselle jotakin:
laaja ryhmäliikuntatarjonta,
palloiluvuorot,
seinäkiipeily,
klassinen hieronta ja urheiluhieronta sekä
kuntotestit, harjoitusohjelmat ja personal training-palvelut.

Psst! nja
a
amp kka
k
s
y
y
S
saa
.2014
5%*
30.9
rtit -1
o
k
i
s
a.
Kau
lipull
tällä

Valits
e

oma
Tutus
tap
tu
tai ha kertamak asi osalli
st
su
nki kä
tevä lla (alk. 4 ua
10-ko
,
rtti (7 10 €)
3 €)!

PAIKALLINEN PUUTARHURISI JUHLII
- 20 VUOTTA VIHREÄN KAUNEUDEN PUOLESTA!
NYT TARJOAMME IHANAT KEVÄTKUKKASIPULIT
- SUUNNITTELEMME JA ISTUTAMME
OLEMME FACEBOOKISSA
- TERVETULOA!

Kumpulan liikuntakeskus
Väinö Auerin katu 11,
puh. 09 191 51092,
24
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