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AURINKOSÄHKÖ ON NYT
ULOTTUVILLASI!

Aurinkosähköjärjestelmillämme:

• Säästät sähkölaskuissasi
• Nostat kiinteistösi arvoa
• Vähennät kasvihuonepäästöjä

Teemme yksilöidyn suunnitelman 
tarpeidesi mukaan, ja toimitamme jär-
jestelmän avaimet käteen - ratkaisuna. 
Käytämme toimituksissa ainoastaan 
laadukkaita eurooppalaisia kompo-
nentteja ja ammattitaitoisia omia 
asentajia.

Ota yhteyttä ja pyydä ilmainen kartoitus:

Tuukka Hämäläinen
Playgreen Finland Oy
+358 5044 83452
tuukka.hamalainen@playgreen.fi

facebook.com/playgreenfi

PlayGreen
www.playgreen.fi
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Keskiviikkona 26.10.2016 klo 18.30 Päiväkummun koululla, Ismontie 2
Kokouksen alussa Verisure esittelee kodin murto- ja palohälytysjärjestelmiä sekä muita 
älykkäitä ratkaisuja.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa kokoukseen!

Julkaisija, Päiväkummun omakotiyhdistys ry.

Yhteydenotot ja palautteet: 
hallitus@paivakumpu.net

Päätoimittaja, Jari Ahokas
Toimitus, yhdistyksen hallitus
Ulkoasu, Antero Harju
Kannen kuva Keijo Hämäläisen arkistosta

Päiväkummun omakotiyhdistyksen Syyskokous
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Tuloillaan ovat myös kou-
lun piha-alueen uudistus ja 
Kuusijärven alueen on pysä-
köintialueen laajennus. Asui-

nalueemme siis kehittyy niin yksityisten toimijoiden kuin 
Vantaan kaupungin ansiosta. Olkaamme iloisia näistä uu-
distuksista! 

Vaikka olemme saaneet paljon hyvää niin kehitettävää 
silti riittää. Katuverkoston heikko kunto koskettaa meitä 
jokaista ja yhtälailla Lahdenväylän liikennemelu on ja py-
syy ongelmana. Keväällä 2017 pidettävissä kuntavaaleissa 
teiden kuntoon voi suoraan vaikuttaa äänestämällä – pitä-
käämme se mielessä äänestyspäätöksiä tehdessä. 

Lahdenväylän meluesteisiin vaikuttaminen onkin jo sit-
ten vaikeampaa koska rahat ja päätösvalta ovat valtiolla. 
Sitä rahaa ei taida oikein olla. Kuusijärven kehittämiseksi 
on olemassa suunnitelmia jotka saattavat tuoda meluesteet 
moottoritien varrelle. Yhtälailla nämä suunnitelmat ovat 
ensimmäisissä versioissaan tuomassa meluestettä meidän 
kannalla ”väärälle puolelle” moottoritietä. Tässä asiassa 
omakotiyhdistys tulee puolustamaan meidän kaikkien päi-
väkumpulaisten hyvinvointia ryhtymällä edunvalvontatoi-
miin meluesteiden saamiseksi asutuksen puoleiselle moot-

torien reunalle.
Yleisesti ottaen Päiväkumpu on turvallista, rauhallista ja 

viihtyisää asuinaluetta. Jokainen meistä voi vaikuttaa näihin 
asioihin pienillä arjen valinnoilla. Voimme miettiä onko tar-
peen mennä autolla – pääsisinkö sittenkin kävellen tai jul-
kisilla. Jos valitsee oman auton, niin nopeusrajoitusten kuin 
muidenkin liikennesääntöjen noudattaminen asuinkaduilla 
on turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Viihtyisyyteen vaikut-
taa vaikkapa roskien laittaminen roskakoriin tai roskien ke-
rääminen ”roska päivässä” periaatteella. Näitä valintoja me 
opetamme kotonamme myös lapsille. He oppivat esimerkin 
voimasta. Pienillä teoilla me itse voimme tehdä Päiväkum-
mun entistäkin paremmaksi paikaksi.

Mikäli olet sitä mieltä, että omakotiyhdistykseltä puut-
tuu jokin vuokrattava esine tai voisimme järjestää jonkin 
tapahtuman – voit vaikuttaa asiaan osallistumalla syysko-
koukseen tai muussa yhteydessä kertomalla meille miten 
voisimme parantaa toimintaamme jatkossa. Uudet jäsenet 
hallitukseen ovat aina tervetulleita, seuraavassa syyskokouk-
sessa Sinullakin on mahdollisuus päästä mukaan vaikutta-
maan alueemme kehittymiseen!

Jari Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja 2016

Puheenjohtajan terveiset

Tietoa Päiväkummun 
omakotiyhdistyksestä
Jäsenmäärä: 457
Jäsenmaksu: 25 €/vuosi
Toiminta-alue: Päiväkumpu
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet: 
Jari Ahokas, puheenjohtaja, Tuomo Mickelsson, Pekka 
Puura, Veijo Jaaranen, Päivi Isotalo, Kalevi Peltonen, 
Varpu Peltonen, Osmo Kähkönen, Aino Hämäläinen, Päivi 
Puura, Ilpo Myllylä, Jukka Penttinen, Tuula Haavasoja, 
Mika Salmi.

Välinevuokraus
Itä-Vantaan omakotiyh dis tykset ovat sopineet vä li-

nevuokrauksesta, joka mah dollistaa vuokraamisen myös 
naapuriyhdistyksiltä. 

Yhteistyössä ovat Päiväkummun, Rekola-Asolan, Nikin-
mäen, Simon ky län ja Korson omakotiyhdistykset.

Vuokrattavana on puutarhajyrsin, peräkärryjä, pensas-
leikkuri, oksasilppureita, juhlatelttoja, tanssilattia, pöytäsar-
ja, puutarhatuoleja, kasvikuivuri, nurmikkojyrä ja klapikone.

Tarkemmat tiedot välineiden vuokrauksesta löyty-
vät Päiväkummun Omakotiyhdistyksen internet-osoit-
tees ta www.paivakumpu.net/vuokra.htm. Välineiden 
vuokraukses ta voi  tiedustella 044 0201616 (peräkärry) ja 
044 0211616 (oksasilppuri).

Päiväkumpuun on viime aikoina saatu paljon uudistuneita 
ja tarpeellisia palveluita kuten uudistunut lähikauppa sekä 
yksityinen päiväkoti seurakuntatalon paikalle. 
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Nuohousalan Keskusliitto neuvoo suhtautumaan varauk-
sella liian nopeasti tehtyihin tarkastuksiin. 

Hormin korjaustarve kannattaa arvioittaa nuohoojalla. 
Tarjous on syytä pyytää useammalta urakoitsijalta. 

Nuohoojat ovat havainneet, että eri puolilla Suomea liik-
kuu kuluttajille ilmaisia savuhormien tarkastuksia markki-
noivia palveluntarjoajia. Näillä palveluntarjoajilla ei tunnu 
olevan tietoa kotimyynnin pelisäännöistä. Tavoitteena näyt-
täisikin olevan päästä kiinteistönomistajan kanssa nopeasti 
sopimukseen hormien korjaamisesta. Nuohousalan Keskus-
liitto ry keskusteli ilmiöstä kevätkokouksessaan 2016.  

Pikaisia päätöksiä ja kalliita töitä 
Erilaisia remontteja ja palveluja on myyty omakotitalon 

omistajille Suomessa ns. pakettiautoista jo vuosia. Kaupan-
tekotilanteissa on tyypillisesti kiire.  Asiakkaalle voi jäädä 
epäselväksi, onko savuhormi todella korjaamisen tarpeessa. 
Päätös pitäisi tehdä välittömästi. Erityisen arveluttavaa täl-
lainen toiminta on, kun asiakkaat ovat iäkkäitä, Nuohousa-
lan Keskusliiton puheenjohtaja Tapio Lehtimäki huomaut-
taa.  

Muutaman metrin hormikorjaustyön kustannukset ovat 
monissa tapauksissa nousseet jopa useisiin tuhansiin euroi-
hin. Todellisuudessa korjauskustannuksiin perustuvat ve-
loitushinnat ovat noin 150 euroa/hormimetri. Esimerkiksi 
noin kuusimetrisen hormin massaus maksaa alle tuhat eu-
roa. 

Tulisija ja hormi tarkastettava kokonaisuutena 
Ei riitä, että pelkkä hormin sisäpinta tarkistetaan. Jotta 

tulisijan ja savuhormin muodostama yhdistelmä olisi pa-
loturvallinen, se tulee tarkastaa kokonaisuudessaan. Palo- 
ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi on käytävä läpi 
myös paljon muuta, kuten ilmanvaihtoon liittyvät asiat, esi-
merkiksi tulisijan korvausilman saanti. 

Tulisijojen ja hormien todellisen kunnon selvittämiseen 
tarvitaan monia erilaisia välineitä ja mittalaitteita, kuten 
hormikamera, endoskooppi, vuotomittari, lämpökamera, 

infrapunalämpömittari, paine-eromittari ja savukaasuana-
lysaattori.  

Pyydä aina muutama tarjous korjauksesta 
Lehtimäki neuvoo ilmaisen tarkastuksen perusteella kor-

jausehdotuksen saanutta kuluttajaa pyytämään aina nuo-
hoojaltaan arvio hormin korjaustarpeesta ennen sopimuk-
sen tekemistä. 

Nuohoojan tekemän tarkastuksen ensisijaisena tavoit-
teena on antaa asiakkaalle oikeaa tietoa tulisijan ja hormin 
todellisesta kunnosta sekä niiden paloturvallisesta toimin-
nasta, ei myydä korjauspalvelua. Nuohoojan tekemällä 
tarkastuksella pyritään siis siihen, että tulisijat ja hormit 
korjataan vain, jos tarkastuksessa havaitaan vikoja, joiden 
perusteella korjaus on tarpeellinen, Lehtimäki muistuttaa 

Kotimyynnistä tarkat säännöt 
Kotimyyntisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka 

yleensä tehdään kuluttajan kotona ja jota solmittaessa sekä 
kuluttaja että tarjouksen tekijä ovat yleensä samanaikaisesti 
läsnä. 

Tarjouksen tekijän tulee antaa kuluttajalle ennen sopi-
muksen tekemistä selkeästi ja ymmärrettävästi tietoja kau-
pasta, esimerkiksi kuka tekee ja millä hinnalla tehdään, 
maksuehdot, peruuttamisehdot jne. Lisäksi kuluttajalle on 
annettava sopimuksen peruuttamislomake. Tarjouksen teki-
jän vastuulla on myös tarvittaessa näyttää, että edellä maini-
tut tiedot on annettu kuluttajalle. 

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla 
asiasta peruuttamislomakkeella tai muulla tavalla 14 päivän 
aikana. Jos kuluttaja ei ole saanut riittävästi tietoja kaupas-
ta, esimerkiksi peruuttamisehdoista, kuluttaja voi vapautua 
joko osittain tai kokonaan maksuvelvoitteista. 

Lähde & lisätietoja: 
Nuohousalan Keskusliitto ry, toimitusjohtaja Juhani Jyr-

kiäinen, puh. (09) 6844 160, info@nuohoojat.fi, www.nuo-
hoojat.fi, www.paloturvamestarit.fi 

Nuohousalan Keskusliitto ry on perustettu vuonna 1932. 
Liitto kokoaa alansa keskusjärjestönä yrittäjinä toimivat 
nuohoojat työskentelemään ammattitaidon edistämiseksi ja 
yhteisten etujen valvomiseksi. Liitolla on noin 300 jäsentä.

Jari Ahokas

Horminkorjauksia myydään 
kyseenalaisin keinoin 

Kiinteistön omistajille tarjotaan 
maksutta hormien tarkastuksia ja kalliita 
hormikorjauksia. 
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Päiväkummun Talopalvelu
Jari Koivula

050 355 9996
Piha- ja lumitöitä sekä 

pieniä korjaustöitä

Uudenmaan IV-nuohous
Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Säätö- ja mittauspalvelut
Suodatinmyynti

5% etu yhdistyksen jäsenille. 
044 253 9456

www.uudenmaaniv-nuohous.fi

Päiväkummun    
klassinen Hieronta

Koulutettu hieroja  
Jari Koivula

050 355 9996
www.hierojakoivula.com

Tommi Pikkarainen, Asuntomyyjä
tommi.pikkarainen@huom.fi
044 261 2010

Olen Päiväkummussa 
10v. asunut, alueen tun-
teva välittäjä. Jos kodin-
vaihto on ajankohtaista, 
soita tai laita viestiä. 

P. 044 261 2010
Kutsu minut sitoumuk-
setta ilmaiselle arviointi-
käynnille. 

Tommi - oma välittäjäsi
Päiväkummussa

Hanne Leppäaho
Kiinteistönvälittäjä, 
LKV, KiAT, osakas
p. 050 542 0544 
hanne.leppaaho@kiinteistomaailma.fi
           
Kiinteistömaailma Tikkurila
Peltolantie 2, 01300 Vantaa

Alueesi oma välittäjä
Kutsu minut maksuttomalle kotikäynnille!

www.pilkepaivakodit.fi

Päiväkummun

Pilke päiväkoti

Oivalluksessa

on vapaita 

päivähoitopaikkoja!

SÄHKÖASENNUKSE T
Pohjolan S ähkö O y

Tuul ik int ie  22 B
01420 Vantaa

p u h .  0 4 0 0  5 5 9  5 0 8
w w w.pohjolansahko.�

ARKIAPUA SENIOREILLE
PÄIVÄKUMMUN LÄHIALUEILLA

Toima Oy, päiväkumpulainen yritys 
p.050 300 1185   toima-oy.webnode.�
toima.oy@elisanet.�  

Siivousta, kauppa-, asiointi- ja ulkoiluapua 
tai vain jutustelua vaikka viikoittain!
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Entisen seurakuntatalon tontille 
saatiin uutta toimintaa yksityisen päi-
väkodin muodossa elokuun alussa. Uu-
tuuttaan hohtavassa päiväkodissa on 
neljä lapsiryhmää ja enintään 75 lasta 
hoidossa. Henkilökuntaa tarvitaan 
noin 12 henkilöä riippuen hoidetta-
vien lasten ikäjakaumasta. 

Toiminta on vielä käynnistymässä ja 
syksyn mittaan lapsia on tulossa lisää. 
Vuoden vaihteeseen mennessä vapai-
ta hoitopaikkoja on tämän hetkisen 
tiedon mukaan enää muutamia jäljel-
lä. Lapsista selkeästi yli puolet tulee 
Päiväkummun alueelta ja lähes kaikki 
tulevat muutaman kilometrin säteellä 
päiväkodista.

Erikoisuutena toiminnassa on las-
ten kannustaminen tutkimiseen ja 
kokeiluun. Päiväkodissa on erillinen 

Uusi päiväkoti Päiväkumpuun

tutkimusleikkitila, jossa pienet profes-
sorit voivat tehdä tutkimuksiaan muun 
muassa pipeteillä, luupeilla, koeputkilla 
ja suurennuslaseilla. ”Kasvattajina mei-
dän tehtävä on hoksata lasten luontai-
nen tarve tutkia ympäristöään aistien, 
kysellen ja kokeillen. Yhdessä voimme 
ihmetellä, tutkia ja lopuksi oivaltaa”, 
kertoo Pilke päiväkotien toimitusjoh-
taja Minna Martikainen. 

Henkilökunnalta edellytetään omaa 
kiinnostusta tutkimiseen ja kokeiluun 
eli ilmiölähtöiseen työskentelytapaan. 
Tällä hetkellä kenelläkään henkilö-
kuntaan kuuluvalla ei ole toisen (tie-
teellisen) osaamisalueen tutkintoa. 
Luonnollisesti henkilökunta täyttää 
kaikki ammatilliset- ja muut pätevyys-
vaatimukset lastenhoidon osa-alueelta. 
Lisäksi täytyy olla ”sydän paikallaan 

työssä lasten kanssa” Martikainen to-
teaa.

Helsingin yliopiston tohtorikoulu-
tettava Jenni Vartiainen on ollut mu-
kana ideoimassa Pilke tiedepäiväkoti 
Oivalluksen tiedepainotteisuutta. Hän 
valmistelee parhaillaan väitöskirjaa 3 - 
6-vuotiaiden lasten luonnontieteiden 
opetuksesta. ”On tutkittu, että varhai-
sessa vaiheessa aloitettu tutkimisen 
taitojen harjoittelu tukee kiinnostusta 
ja motivaatioita luonnontieteitä koh-
taan myöhemmin koulunkäynnissä”, 
kertoo Vartiainen. Oivaltamista tuke-
vat päiväkodin lelut ja sisustukselliset 
yksityiskohdat, kuten kuvissa näkyvät 
aurinkokuntamatto sekä avaruusraket-
ti.

Esiopetusta ei vielä toistaiseksi jär-
jestetä, mutta kunhan ryhmä saadaan 

Pilke tiedepäiväkoti Oivallus avasi ovensa elokuun ensimmäisenä päivänä entisellä 

seurakuntatalon tontilla. Kävimme kyselemässä kuulumisia & tutustumassa uuden tulokkaan 

toimintaan.

Teksti ja kuvat Jari Ahokas
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kasaan, niin valmiudet opetuksen jär-
jestämiseen ovat olemassa. Ryhmässä 
pitää olla vähintään seitsemän lasta 
opetuksen käynnistämiseksi. Opetus 
on saman sisältöistä kuin kaupungin 
päiväkodeissa annettava opetus ja täyt-
tää kaikki esiopetuksesta annetut mää-
räykset.

Päivähoito on saman hintaista kuin 
kaupungin ylläpitämissä päiväkodeis-
sa, kun joissakin toisissa yksityisissä 
päiväkodeissa hintataso saattaa olla 
hieman korkeampi. Yksityinen päi-
väkoti ei käytännössä eroa kaupungin 
päiväkodista asiakkaan eli vanhempien 
näkökulmasta. Kaikki toimijat noudat-
tavat samoja lakeja ja määräyksiä kos-
kien esim. henkilökunnan mitoitusta 
per hoidettava lapsi. Martikainen tote-
aakin, että ”Asiakkaan kannalta ei ole 
merkitystä kuka on palveluntuottaja. 
Tärkeintä on itse toiminta ja lapsen pa-
ras. Teemme paljon yhteistyötä kunnan 
kanssa ja kunnat valvovat toimintaam-
me koko ajan. Meillä on samat säännöt 
ja lait kuin kunnallakin.” Lomakausina 
lasten hoito voidaan järjestää yrityksen 
muissa toimipisteissä Vantaalla, mikäli 
Päiväkummun tiedepäiväkoti ei olisi 
avoinna esim. heinäkuussa.

Vantaan kaupungin talouden ta-
sapainottamis- ja velkaohjelmassa 

(TVO) on linjattu, että yksityisiä päi-
vähoitopaikkoja lisätään. Tavoitteena 
on ollut saada yksityiseen päivähoitoon 
60-70 lasta lisää vuosittain kaudella 
2014-2016. Yksityinen päivähoito on 
kaupungin kannalta kustannusteho-
kasta koska päiväkotien investointi-
kustannukset saadaan pois kaupungin 
budjetista ja kaupungin velkataakkaa 
ei tarvitse kasvattaa investoinneilla. 
Velkaantumisen kasvun taittaminen 
onkin ollut yksi TVO päätavoitteista. 
Vanhemmat saavat halutessaan kau-
pungilta palvelusetelin, jolla voivat 
hankkia palvelun haluamaltaan palve-
luntuottajalta.

Pilke päiväkodit Oy suhtautuu 
Martikaisen mukaan positiivisesti yh-
teistyöhön paikallisten toimijoiden 
kanssa. Omakotiyhdistys onkin sopi-
nut tiedepäiväkodin tilojen säännölli-
sestä iltakäytöstä yhdistyksen hallituk-
sen kokouksiin. Pidimme ensimmäistä 
kertaa hallituksen kokouksen maa-
nantaina 19.9. päiväkodin tiloissa. 
Positiivisena yllätyksenä totesimme 
nykyaikaisen kalustuksen sopivan 
myös aikuisille, päiväkodissa on nor-
maalikorkuiset pöydät hoitotiloissa ja 
lasten korotetuilla ”työtuoleilla” reilun 
puolentoista tunnin kokous sujui mu-
kavasti. Omakotiyhdistys on aiemmin 

Pilke päiväkodit Oy:llä on yhteensä 

51 päiväkotia Uudellamaalla, 

Lahdessa, Turussa Kouvolassa, 

Porissa, Nokialla ja Tampereella. 

Lisäksi se järjestää perusopetuksen 

iltapäiväkerhotoimintaa 23 koululla. 

Pilkkeen toiminnassa on mukana n. 

3300 lasta. Työntekijöitä on n. 630.

käyttänyt seurakuntatalon tiloja ko-
koustamiseen ja voitaneen sanoa, että 
perinne jatkuu samalla tontilla! Nyt 
olemme saaneet kokouksiamme varten 
uudet ja ajanmukaiset tilat.

Korona Investin Palvelurahasto I 
sekä joukko yksityishenkilöitä omista-
vat Pilke päiväkodit Oy:n. Palvelura-
hastoon sijoittaneita tahoja ovat mm. 
Sitra, Jenny ja Antti Wihurin säätiö 
sekä Orionin Eläkesäätiö. Omistus-
pohja on 100 % kotimainen ja yrityk-
sen voittovarat pysyvät Suomessa sekä 
verot maksetaan Suomeen. Päiväko-
tirakennuksen omistaa Hoivatilat Oy 
jonka kanssa Pilke Päiväkodit Oy teh-
nyt pitkäaikaisen vuokrasopimuksen 
tilojen käytöstä.
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Halusin ymmärtää mitä puutarha voi olla vakavana 
harrastuksena tai suorastaan elämäntapana. Tutustuin 
Seliminkujalla asuvien Timon ja Tarjan huikeaan 
puutarhaan.

Kukoistava puutarha

Maapohjan saaminen puutarhan 
kukoistukseen on vaatinut paljon ko-
vaa työtä. Siihen on tuotu jopa 20 
kuormallista multaa kesän aikana. Pää-
osin Tarja on kottikärryillä levittänyt 
mullat. 

Oikein tehty maapohja pitää puu-
tarhan elinvoimaisena. Alla on hiek-
kaa ja savea, joiden päällä on riittävästi 
multaa, ja kasvien juurella haketta. 
Hake tasaa kosteuden ja pitää rikka-
ruohot poissa.

Tämä puutarha on verrattain suuri, 
noin 1700 m2. Seitsemän vuotta sitten 
piha oli vielä luonnontilainen ja ensim-
mäisenä tavoitteena oli työstää pihasta 
avointa tilaa, minkä myötä poistettiin 
ensin puita ja muita tarpeettomia ele-
menttejä. 

Syy pihan luonnontilaan oli Timon 
asuminen yksin taloudessa ja kun Tarja 
siihen muutti, niin Timon näkemys pi-
han saamisesta kauniiksi syveni Tarjan 
innostuksen myötä.

Miekkaliljojen loistoa. Mukulat talvehtivat autotallissa. Keväällä ne istutetaan ensin kukkapurkkeihin ja sitten istutetaan 
kukkapenkkiin.

Syysleimut ovat Timon suosikkikukkia.

Teksti ja kuvat Tuomo Mickelsson
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Kasvilajikkeita ja kukkapenkkejä 
tuli välillä liikaakin, mutta nyt puu-
tarhan rakenteessa korostuu avaruus 
ja lajisto on vakiintunut kohtuulliselle 
tasolle. 

Jos puutarhassa puuhastelusta tyk-
kää, sitä ei tarvitse kiirehtiä heti koko-
naan valmiiksi. Sen sijaan voi työstää 
yhtä kohtaa kerrallaan, rakentaen ko-
konaisuutta hiljalleen vuosia. Muutok-
set ovat olennainen osa pihan ja puu-
tarhan hoitoa.

Tarja on saanut eväät puutarhanhoi-
toon jo lapsuudenkodistaan. Puutarha 
kehittyy ja uudistuu jatkuvan ideoin-
nin tukemana. Sen keskeiset kasvit 
ovat kestäviä “maatiaisperennoja”. Ne 
ovat Suomessa pitkään kasvaneita la-
jikkeita, joita on haettu mm. maalais-
talojen pihoista.

Puutarha pidetään kunnossa pe-
rinteisin menetelmin. Ruoho leika-
taan ruohonleikkurin kanssa kävellen 
ja rikkaruohot poistetaan yksitellen 
kitkemällä. Perennojakaan ei päästetä 
leviämään. Kukkien on oltava oikeis-
sa ”perheissä”, ettei väärä perhe valtaa 
toisen aluetta. Rönsyilevät ja liikaa le-
vinneet perennat annetaan ilmaiseksi 
pois.

Mikä sitten on puutarhan olemas-
saolon tarkoitus? Siellä voi järjestää 
isojakin juhlia, mutta ainakaan Ti-
molle ja Tarjalle se ei ole ensisijaisesti 
edustustila tai taideteos. Heille se on 
elämäntapa, tai paikka, jossa voi puu-
hastella arkihuolten ulottumattomissa. 
Jos tätä harrastusta ei olisi, niin sitten 
pitäisi olla jotain muuta, kuten Tarjalla 
varsinkin talvisaikaan shakinpeluuta.
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”Suunnistus on kunnon ja järjen ta-
sapainoiseen käyttöön perustuva seik-
kailu luonnossa. Se tarjoaa harrasta-
jalleen haasteita ja elämyksiä kaikkina 
vuodenaikoina.” Näin lukee suunnis-
tus.fi - sivustolla.

Keijo, mitä suunnistus sinulle 
merkitsee?

Urheilu on aina kuulunut tärkeänä 
osana elämääni. Se tuo hyvää tasapai-
noa istumatyöhön sekä pitää kehon ja 
mielen virkeänä. Urheilussa saa myös 
terveellä tavalla koetella omia rajo-
jaan ja joskus jopa kokea onnistumi-
sen iloa. Monenmoisia lajeja on tul-
lut harrastettua ja yleensä hurahdan 
sitten täydellisesti uuteen lajiin, nyt 
siis suunnistukseen. Kokeilen mihin 
rahkeet riittävät. Olen määritelmän 
mukaan vielä keski-iässä, koska ”voi 
yrittää vielä tehdä sellaista mitä tietää, 
ettei pitäisi tehdä!”. Suunnistus on kyl-
lä kuningaslaji, sillä se vaatii samanai-
kaisesti sekä fyysistä suorituskykyä että 
salamannopeaa aivotyötä. 

Miten ja milloin kiinnostuit 
suunnistuksesta?

Jonkin verran olen aikojen saatossa 
kuntorasteilla käynyt, mutta kahdek-
san vuotta sitten perheeseen tullut vä-
vypoika sai minut innostumaan tosis-
saan. Siitä lähtien se on ollut menoa. 
Luulen, että merkittävä kiinnostusta 
lisäävä tekijä on ollut tämänkin lajin 
”digitalisaatio”. Oman suorituksen voi 
tallentaa GPS-kellolla. Älyrannekel-

losta siirretään tallennetut tiedot tie-
tokoneelle. Ohjelman avulla voidaan 
oma reitti siirtää suunnistuskartalle 
ja netistä löytyy vertailuajat kilpa-
kumppaneihin rasteittain. Tarkka jäl-
kianalyysi (ja kootut selitykset) Face-
book-keskusteluryhmässä on hauskaa 
ja sitä paitsi erittäin kehittävää. 

Miten suunnistus on kehittynyt 
vuosien saatossa

Suunnistuksen alkuperä pohjau-
tuu sotilasliikuntaan. Reilut 50 vuotta 
se on ollut kansainvälinen urheilula-
ji. Viime aikoina kartat ovat tulleet 
yhä tarkemmiksi ja kompassin käytön 
merkitys on vähentynyt. Digitaaliset 
leimausjärjestelmät ja GPS-seuranta 
ovat merkittävällä tavalla uudistaneet 
lajia ja tuoneet sen uudella tavalla myös 
TV-urheiluksi.

Kenelle suunnistus sopii?
Suunnistus sopii kaikenikäisille ja 

kaiken kuntoisille. Pääkaupunkiseu-
dulla on lähes joka päivä kuntorastit 
jossakin. Hakusanalla ”Suunnistava 
Uusimaa” löytyy kuntorastikalenteri 
koko vuodelle. Mukaan voi tulla koko 
perheen voimin, reittejä löytyy eri vaa-

tivuustasoille. Niin sanotuilla rastiral-
li-radoilla on metsään vedetty nau-
hoilla reittiä tukeva opastus ja niitä 
voi kiertää alle kouluikäisetkin yksin. 
SM-kisojen keskimatkan yli 70-vuo-
tiaiden miesten sarjassa oli yli 100 
osanottajaa. Kuntosuunnistusratoja voi 
hyvin kiertää kävellen ja varmasti syke 
ja kunto nousevat! Selkä- ja nivelvai-
vaisille laji sopii hyvin, sillä pehmeä ja 
epätasainen alusta rasittaa lihaksistoa 
monipuolisesti. Itse en selkä-ja polvi-
vaivojen takia pysty juoksemaan asfal-
tilla mutta metsässä kivut paranevat.

Mikä laji/matka on oma 
suosikkisi?

Metsäsuunnistus suomalaisessa vä-
häpolkuisessa korpimaastossa on mi-
nun mieleeni. Yleensä juoksen 5 tai 7 
kilometrin radan, mutta matkaa tulee 
kiertojen takia aina 1-2 km enemmän. 
Sprinttisuunnistus tapahtuu kaupun-
kimaastossa erittäin tarkalla kartalla. 
Se on erityisesti talvella mukavaa vaih-
telua mutta vaatii niin nopeaa aivo-
työskentelyä ja erilaisten karttamerk-
kien hahmottamista etten ole oikein 
päässyt sen kanssa sinuiksi.

Päiväkumpulaiset harrastavat

Suunnistus Päivi Isotalo
Kuvat Keijo Hämäläisen arkistosta.

Raatojuoksu 2015 Sipoonkorvessa. Yli tuhat suunnistajaa yhteislähdössä: 
mahtava kokemus!

Päiväkummussa 
asuva fyysikko Keijo 
Hämäläinen toimii 
Helsingin yliopiston 
vararehtorina ja harrastaa 
suunnistusta.
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Harrastatko myös 
rinnakkaislajeja, pyörä-, hiihto-, 
auto- tms. suunnistusta?

Autolla ajaessa luotan sokeasti na-
vigaattoriin. Häpeäksi tunnustan, että 
pari kertaa uudelle suunnistuspaikalle 
mennessä on tullut ajettua harhaan, 
kun on sokeasti luottanut tekniikkaan. 
Ei anna suurta itseluottamista met-
sään mentäessä… Hiihtosuunnistusta 
on vähälumisten talvien takia erittäin 
vähän pääkaupunkiseudulla tarjol-
la. Se on ihan oma lajinsa, muta olisi 
kiva joskus kokeilla. Pyöräsuunnistus 
on vahvasti lisääntyvää ja pääkaupun-
kiseudun tiheä polkuverkostoa tarjoaa 
siihen hyvän mahdollisuuden. 

Rogainingia on tullut kokeiltua 
useita kertoja ja se on todella muka-
vaa. Rogaining-kilpailussa liikutaan 
1-5 hengen joukkueella sarjasta ja 
kilpailusta riippuen yleensä kahdesta 
tunnista vuorokauteen. Kilpailijoiden 
tarkoituksena on kerätä mahdollisim-
man paljon pisteitä käymällä eriarvoi-
silla rasteilla haluamassaan järjestyk-
sessä annetun ajan puitteissa.  Reitin 
voi suunnitella itse, mutta optimireitti 
vaatii niin sanotun ”kauppamatkusta-
jan ongelman” ratkaisemista.

Miten pidät yllä kuntoasi?
Viime vuonna tuli yhteensä 65 kun-

tosuunnistusta tai kilpailua, eli silläkin 
se kunto pysyy yllä. Talvella hiihdän ja 
nautin monen muun Päiväkumpulai-
sen tapaan luksuksesta, että kotipihalta 
pääsee latuverkostoa pitkin Sipoon-
korpeen mahtaviin hiihtomaisemiin.

Osallistutko kilpailuihin?
Pari vuotta sitten tuli hankittua 

suunnistuslisenssi, joka mahdollistaa 
osallistumisen kansallisiin kilpailuihin 
omassa ikäryhmässä, joita löytyy viiden 
vuoden välein. Olen jäsenenä Vantaa-
laisessa Pihkaniskoissa, jossa on upea 
meininki. Käyn reilussa viidessä kan-
sallisessa kilpailussa vuosittain. Niissä 
pääsee uusiin maisemiin todella laa-
dukkailla kartoilla. Ja samalla itsetun-
to saa palautuksen, jos kuntorasteilla 
on tullut pärjättyä hieman paremmin. 
Juniori-iästä asti suunnistaneet ikäto-
verit ovat nimittäin fyysisen kunnon ja 
suunnistustaitojen osalta valovuosien 
päässä! Jukolassa on tullut käytyä nyt 

kaksi kertaa ja siitä se perinne tulee jat-
kumaan niin kauan, kun henki pihisee.

Kuinka paljon harrastajan pitää 
satsata varusteisiin ja maksuihin?

Kuntorastien osallistumismaksu on 
seitsemän euroa/kerta, jäsenmaksuja 
ei tarvitse maksaa.  Lisäksi tarvitaan 
kompassi. Hintahaarukka on 15-100 
euroa. Mutta useimmat kuntorastien 
järjestäjät lainaavat kompasseja ensi-
kertalaisille veloituksetta. Jos metsä 
vetää puoleensa useammankin ker-
ran, kannattaa ehdottomasti hankkia 
metallinastoilla varustetut suunnis-
tuskengät. Ne maksavat laadukkaiden 
lenkkitossujen verran, ja pitävät erin-
omaisesti myös kostealla kalliolla. Tos-
sut ovat käyttökelpoiset myös sieni- ja 
marjametsässä. Näitä myydään kunto-
rastitapahtumien yhteydessä, samoin 
kuin kaikkia suunnistukseen tarvitta-
via varusteita.

Sipoonkorpi 
suunnistuspaikkana?

Kuntorasteja ja kilpailuja järjeste-
tään ympäri pääkaupunkiseutua. Si-
poonkorpi ja Nuuksio ovat hyvin suo-
sittuja kohteita, joissa on kymmeniä 
suunnistustapahtumia vuosittain. Joka 
vuosi järjestetään useampia tapahtu-
mia esimerkiksi Kuusijärveltä käsin.

Suunnistuskartalla yritetään kuva-
ta maastoa mahdollisimman tarkasti. 
Eivät ne aina kuitenkaan täsmää. Sil-
loin on hyvä muistaa suunnistuksen 
tärkein pääsääntö: ”kun kartta ja maas-
to ei täsmää, maasto on voimassa”. 
Tämä ajatus olisi hyvä siirtää myös 
elämänfilosofiaksi.

Miten uusi harrastaja pääsee 
mukaan toimintaan?

Kuntorasteille voi mennä kokei-
lemaan rohkeasti miltä laji vaikuttaa. 
Paikalta löytyy aina avuliaita, jotka 
auttavat alkuun. Kannattaa myös ha-
keutua suunnistusseurojen järjestämil-
le kursseille. Esimerkiksi Pihkaniskat 
järjestää alkeiskursseja Hakunilan 
Urheilupuistossa keväisin. Katso lisää 
www.pihkaniskat.fi. 

Haluatko esitellä oman harrastuksesi 

tai suositella ottamaan yhteyttä 

johonkuhun Päiväkumpulaiseen 

harrastajaan?

Lähetä postia isotalop@hotmail.com tai 

soita 0400 424754

Ote suunnistuskartasta Sipoonkorvesta, jossa näkyy upeasti vaihtelevat maasto 
aarnimetsineen, soineen ja jylhine jyrkänteineen. Vihreä viiva on GPS-kellolla 
tallennettu reitti, jossa näkyy vitosrastilla mielenkiintoiset ”kartoitukset”. Kotona 
on aina mukava jälkeenpäin tutkia missä tuli käytyä!
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Piharemonttia oli haettu Päiväkum-
puun jo viiden vuoden ajan, nyt se vii-
mein saatiin. 

Ennen piharemonttia pihassa oli 
vain jalkapallomaalit, koripallokenttä, 
keinut ja pieni kiipeilyteline. Nyt pihal-
le on tulossa oppilaiden eniten halua-
mia asioita, joita kysyttiin oppilaiden 
mielipidekyselyssä ennen remonttia. 
Nyt on tulossa juoksurata, monitoi-
mikenttä, uudet keinut, parkour-rata, 
tasapainoeste, monia kiipeilytelineitä 
ja muita oppilaiden lemppareita.

Mutta piharemontti kestää noin 
puoli vuotta ja se vie melkein puolet 
välituntialueesta, mikä häiritsee väli-
tuntia. Mutta siihen on sopeuduttu hy-
vin. Sillä kaikki odottavat minkälainen 
piha siitä tulee.

Oppilaiden mietteitä     
”On hyvä että kauan toivottu piha-

remontti on alkanut.” Aleksi 4t        
”Siitä tulee varmaan tosi hyvä.” Siiri 

2t     
”Nyt se näyttää tylsältä, mutta siitä 

tulee olemaan kiva!” Emma 2-5s     
”Hyvää mieltä tuottavaa!”  Nelly 1sk
”Toivon että tuleva piha näyttää 

hauskalta.” Kiia 3h      
”Ihan kiva saada uus piha, mutta 

harmittaa lähtee silloin kun piha val-
mistuu.” Noora 5jt    

”KIVA!” Salla 1jt

Koulun piharemontti
Tekijät: Aapo Ikola, Mandy Ngo ja Perttu Tuttavainen

PELIKENTTÄ
- olevat jalkapallomaalit 4 kpl
- talvella jäädytetään

luistelukentäksi

brl

pituushyppy-
paikka

A 1,2 m

A
 1,2 m

ASF

oleva aita 1,4 m

HK

asfaltti/oleva

kivituhka/kunnostettava

1. MONITOIMIKENTTÄ 27x15 m
- metallilanka-aita 1,2 / 3 m
- koripallotelineet 2 kpl
- jalkapallomaalit 2 kpl
- sählymaalit 4 kpl
- kenttätekonurmi vihreä,
pelirajat valkoiset

TS

TN

35.84

oleva aita 1,4 m

brl

ASF

svk/o
35.82

SVK
+35.75

+35.80

+35.70

+35.80

JUOKSUSUORAT
- pituus 60 m
- Novotan-pinnoite,

väri pun./valk. viivat

JUOKSURATA
- juoksuratamerkinnät valkoisella

katumaalilla

kivituhka/kunnostettava

+35.60

+34.50

+35.30

35.86

ASF

12. POLKUPYÖRÄT
24 pp

3. PARKOUR

2. KIIPEILYTELINE

5. KEINU 6 paikkaa

poistettava
asfaltti

32

33

34

1

3

5

2

7.94

34.51

36.00

5.99

26.36

20.18 8.76

7.55

1.85
32.30

PÄIVÄKUMMUN KOULU
PIHASUUNNITELMALUONNOS 1:200
VIREO OY 02.05.2016

Opettajien mietteitä     Päiväkummun koulun 
piharemontti alkoi 
29.8.2016. Piharemontti 
pitäisi valmistua 30.11.2016 
mennessä. 

”Tämän hetkinen piha on ahdas. 
Mutta Tuleva piha näyttää tosi hienol-
ta, odotan innolla,” Jaana Leivo (5jt).      

”Tämän hetkinen piha on kaamea. 
Tuleva piha on toivottavasti hyvä, odo-
tan innolla,” Jari Rönkkö (4jr).         

”Tämän hetkinen piha on aika an-
kea. Mutta tulevasta pihasta tulee var-
maan hieno,” Sami Nurmi.

Rehtorin mielipide 
”Tämän hetkinen piha on järjestäy-

tynyt sekamelska. Tulevaa pihaa odo-
tan innolla,” Jyrki Salminen (Rehtori)



13Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Nettisivut
www.paivakumpu.net

Vanhat keinut on siirretty pois ja 
tilalle on tulossa uutta aktiviteettia 
koululaisten ja päiväkumpulaisten 
käyttöön. Toivottavasti pihamme tu-
lee ahkerasti käytetyksi myös iltaisin 
ja viikonloppuisin. Koko projektin 
lähtökohtana oli, että koulun pihasta 

asfaltti/oleva

8. PUUTASO /
ISTUINREUNUS

bk/o

brl

brl

TS

TS

TN

ASF

KT

ASF

bk/o

asfaltti/oleva

oleva tammi

brl

kirjain-
polku

hyppyruudut

brl
SA

SA

br
l

etäisyysmitat

pata / kompassi

SA

+37.64

+37.00

36.95

37.16

kivituhka/kunnostettava

1. MONITOIMIKENTTÄ 27x15 m
- metallilanka-aita 1,2 / 3 m
- koripallotelineet 2 kpl
- jalkapallomaalit 2 kpl
- sählymaalit 4 kpl
- kenttätekonurmi vihreä,
pelirajat valkoiset

TN/J

38.05

38.05

METSIKKÖ, oleva
- huonokuntoista puustoa poistetaan, kaadettavat puut 20 kpl (katselmoidaan
työmaan aikana)
- kolme, olevaa kantoa poistetaan
- vettä keräävät painanteet täytetään kaivusta saatavalla pintamaalla,

yli 250 mm täytön alle karkeampaa materiaalia

bk/o

piippu/oleva

bkr

+35.75

+37.50

+37.40

+37.20

+38.00

+36.80

painanne kunnostetaan

täyttöalue

+36.70

+35.95

+36.40

+35.80

SVK

br
l

+36.40
SVK

+37.10

br
l

br
l

1:6 luiskat muotoillaan

asf/k

I

37

lipputanko/oleva

3. PARKOUR

2. KIIPEILYTELINE

4. PESÄKEINU /
KEINU 2 paikkaa

6. TASAPAINOILU

OLESKELU /
OPPIMISYMPÄRISTÖ

7. KARUSELLI

pylväs-
valaisin
(siirto)

14. AJOESTE-
POLLARIT

9. NOJAILU-
KAITEET

13. ROSKIS

9. NOJAILU-
KAITEET

poistettava
kiipeilyteline

poistettava
pensasistutus

siirrettävä
valaisin

poistettava
asfaltti

PÄIVÄKUMMUN KOULU
PIHASUUNNITELMALUONNOS 1:200
VIREO OY 02.05.2016

tulisi lähiliikuntapaikka kaikille Päivä-
kummun asukkaille. Hankkeessa ovat 
olleet mukana Vantaan Tilakeskus ja 
Liikkuva koulu –hanke. 

Hanke alkoi virallisesti joulukuussa 
2015, jolloin saimme tiedon, että kou-
lumme piha valikoitui remontoitavak-
si. Vastaamme vuosittain kaupungin 
järjestämään kyselyyn, jossa arvioidaan 
koulun välituntipihan ja kentän kun-
toa ja varustetasoa. Oli odotettavissa, 
että jossain vaiheessa pihalle tehdään 

Päiväkummun koulun 
piha kokee tänä syksynä 
muutoksen. 

jotain, sillä pihamme on ollut Vantaan 
koulujen pihoista ankeimmassa päässä. 
Oppilaat ovat osallistuneet suunnitte-
luun, heidän vastaustensa perusteella 
valittiin pihalle tulevat välineet. Itse 
piharemontti alkoi elokuun lopussa, 
sitä edelsi tammikuussa alkanut suun-
nittelu, sen jälkeen kilpailutus ja ura-
koitsijan valinta. Suunnittelusta vastaa 
Vireo Oy ja piharemontin toteuttaa 
Viherpojat Oy.

Nyt toimimme rinnakkain remon-
tin kanssa, välituntialue vaihtelee vii-
koittain ja saamme seurata, miten 
maakasat siirtyvät paikasta toiseen ja 
koneet muokkaavat pihaa. Kohta al-
kaa välineiden pystytys, kun pohja- ja 
viemäröintityöt on saatu päätökseen. 
Odotamme innolla joulukuun alkua ja 
pihan valmistumista. Tervetuloa käyt-
tämään kaikille yhteistä liikuntapaik-
kaa!

Jyrki Salminen 
rehtori 
Päiväkummun koulu

Suurella omakotiyhdistyksellä on merkittävä 
painoarvo neuvoteltaessa kaupungin kanssa 
alueemme asioista ja kehittämisestä. 

Jäsenmaksun maksamalla saat monia etuja 
myös Suomen omakotiliiton ja Vantaan 
omakotiyhdistysten keskusjärjestön kautta, mm. 
jäsenalennuksia monista liikkeistä. 

Jäseneksi voi liittyä suoraan Suomen 
omakotiliiton liittymislomakkeella. Vuotuinen 
jäsenmaksu on 25 € sisältäen Omakotiliiton 
lehden.

www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Hyvät jäsenedut – pieni jäsenmaksu
Alennuksia asumiseen liittyvista hankinnoista. 
Esimerkiksi 10% alennus K-Rauta 75:ssä 
normaalihintaisista tuotteista ja Uudenmaan 
IV-nuohous: 5% alennus nuohouksesta 
sekä ilmamäärien mittauksista ja säädöistä. 
Kattojärjestöjen neuvottelemat alennukset 
löytyvät allaolevien linkkien kautta:
Omakotiliitto:   
www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja
Omakotiliiton Uudenmaan piiri:  
www.omakotiliitto.fi/uusimaa/jasenetuja
Vantaan Omakotiyhdistysten keskusjärjestö:  
www.vokvantaa.fi/jasenedut.html

L i i t y  j ä s e n e k s i
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Työn kuluessa mietittiin joukolla 
asukkaiden ja muiden kiinnostuneiden 
kanssa ideoiden, mitä kaikkea Kuusi-
järvellä voisi tai pitäisi olla. Kaikkeen 
ideoituun ei varmaan millään taholla 
ole rahaa, mutta kaupunki alkaa vähi-
tellen toteuttaa tärkeimpiä asioita. 

Kuusijärven kehittämissuunnitel-
massa on maankäytön, rakentamisen, 
maiseman kehittämisen, ympäristö-
rakentamisen, ulkoilureittien ja toi-
minnan ideoita. Kehittämissuunnitel-
man laatimiseen ryhdyttiin Vantaan 
elinvoimaohjelman 2014-2016 tuella.  
Siinä tavoitteena on Kuusijärven ku-
koistaminen matkailukohteena, mutta 
ennen kaikkea Kuusijärven kehittämi-
nen palvelisi lähiseudun asukkaita. 

Jotta Kuusijärvi voisi olla Sipoon-
korven portti, on ensin päästävä Kuu-
sijärvelle ja sitten sieltä kansallispuis-
toon. Ensimmäiseksi laajennettiin 
pysäköintialuetta, koska hellepäivinä 
pysäköinti Kuusijärvellä ja Lahdentien 
varrella oli jo pitkään ollut suorastaan 
vaarallista. Kesäaikaan alkoi myös bus-
si 712 A kulkea Tikkurilan ja Kuusi-
järven välillä.  Jatkossa myös pyöräpy-
säköintia on tarkoitus kohentaa. 

Sipoonkorpeen johtavan ulkoilu-
reitin ja Vanhan Porvoontien ylittä-
vän kävelysillan yleissuunnitelmat on 
hyväksytty teknisessä lautakunnassa ja 
Uudenmaan ELY-keskuksessa, mikä 
on edellytyksenä ulkoilureittitoimituk-
selle, joka tarvitaan siellä, missä reitti 
kulkee yksityisillä mailla. Maanomis-
tajien kanssa on neuvoteltu ja käyty 

maastossa katsomassa mahdollisim-
man sopivat reitin paikat. Parhaillaan 
on käynnissä reitin rakennussuunnitte-
luvaihe. Silta ja reitti rakennetaan näil-
lä näkymin vuonna 2018. Kuusijärven 
ympäristöön on suunniteltu kattava 
ulkoilureittien verkosto, jota voidaan 
myös alkaa perustaa lähivuosina.

Laajennetulle pysäköintialueelle on 
ajateltu tehdä uusi ajotie pohjoisesta, 
joka myöhemmin muuttuu bussin rei-
tiksi kääntöpaikalle. Rannan palveluva-
rustusta halutaan kohentaa ja rakentaa 
nykyisin kulunutta rantaa paremmin 
kulutusta kestäväksi ohjaamalla kulkua 
erilaisille reiteille. Kauniille paikoille 
on esitetty sopivia paikkoja varatta-
ville tulipaikoille tai muille vastaaville 
pienehköille rakennelmille. Nykyinen 
julkinen nuotiopaikka järven itäpäässä 
säilyy. Puihin kiinnitettävälle kiipeily-
puistollekin suunnitelmassa on esitetty 
paikka. 

Myöhemmin on ajatuksena siirtää 
pysäköintialue Lahdentien ja Lah-
denväylän väliselle alueelle, jolla ei 
ole muutakaan käyttöä, eikä arvokasta 
kasvillisuutta. Lahdentien yli tai ali on 

päästävä turvallisesti Kuusijärvelle, ja 
työssä onkin esitetty kaksi vaihtoehtoa, 
joista toisessa on ylikulkusilta ja toises-
sa alikulku. Näiden vaihtoehtojen to-
teuttamismahdollisuuksia selvitellään 

Kuusijärvi kehittyy 
vähitellen Sipoonkorven portiksi
Vantaan kaupunki on 
laatinut kehittämis-
suunnitelman 
Kuusijärvestä porttina 
Sipoonkorven 
kansallispuistoon. 

Koko alueen kartta ja selite
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edelleen. Silloin nykyinen pysäköin-
tialue vapautuu käytettäväksi raken-
tamiseen, ulkoliikuntaan soveltuvaksi 
nurmikentäksi sekä bussin kääntöpai-
kaksi.

Maankäytön ja maiseman ideasuun-
nitelmassa on esitetty rakentamiselle 
sopivia paikkoja. Lähtökohtana on 
ajatus, että Kuusijärven valuma-alueel-
le ei rakenneta mitään isompaa, vaan 
rakennukset ja pysäköinti tehdään 
valuma-alueen pohjoispuolelle. Kuu-
sijärven eteläranta saa olla metsäinen 
ja rakentamaton jatkossakin.  Ra-
kentamispaikat on esitetty porttira-
kennukselle, saunakylälle, nykyisen 
kokoustalon korvaavalle isommalle 
rakennukselle ja luontomatkailuyrit-
täjien toimintapisteille. Rakennuksiin 
on ideoitu metsäterapiakeskusta, pie-
nimuotoista luontohenkistä kylpylää, 
luontoaiheista näyttelyä, ohjelma-
palvelujen välitystä tai ravintola- ja 
kokoustiloja. Kaikkea tätä kaupunki 
ei kuitenkaan aio itse toteuttaa, vaan 
toivomme alueelle löytyvän sopivia 
kumppaneita.

Maankäytön ja maiseman ideasuunnitelma, jossa on penkereet

”Kuusijärvi Sipoonkorven portiksi 
– Kuusijärven kehittämissuunnitelma” 
–raportti löytyy Vantaan kaupungin 
nettisivuilta. Suunnitelma on nyt 
käsitelty kaupunkisuunnittelulauta-
kunnassa, teknisessä lautakunnassa 
ja kaupunginhallituksessa. Vantaan 
kaupungilla työskentely Kuusijärven 

parissa jatkuu muun muassa asema-
kaavamuutoksen käynnistämisellä ja 
ulkoilureittien jatkosuunnittelulla. 

Laura Muukka
maisema-arkkitehti
kaupunkisuunnittelu, 
Vantaan kaupunki

Nuohous ja ilmastointi K. Sirén Oy
Lukuisien Päiväkummun alueen asiakasyhteydenottojen johdosta päätimme olla 
suoraan yhteydessä päiväkumpulaisiin epäselvyyksien välttämiseksi, ELI:
nuohoojamme kiertävät Päiväkummun alueella edelleen samaa periaatetta 
noudattaen kuin aikaisempinakin vuosina, so. ilmoituslaput jaetaan 
kiinteistöihin kun ed. nuohouksesta on kulunut n. vuosi.

Kaikki työntekijämme täyttävät pelastuslain vaatiman pätevyyden tehdä 
nuohoustyötä:

Kimmo Sirén, nuohoojamestari, valtuutettu hormitarkastaja, paloturvamestari 
(v:sta 1988, 28 vuotta)

Mika Mustonen, nuohooja (v:sta 1992, 24 vuotta)

Miikka Myller, nuohooja (palveluksessamme v. 2004-2008, v. 2015 ->, 5 vuotta)

Mikäli päädytte toiseen palvelun tarjoajaan (vapaa kilpailu), tarkastakaa palvelua 
tarjoavan yrityksen taustatiedot pettymysten välttämiseksi.

Ystävällisin terveisin
Kimmo Sirén /nuohoojamestari
Nuohous ja ilmastointi K. Sirén Oy
Laurintie 4, 01420 Vantaa                                           

Nuohousalan keskusliiton jäsen



* HOK-Elannon, SSO:n ja Varuboden-Oslan asiakasomistajat.

*


