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Päväkummun omakotiyhdistys
Jäseniä 456, jäsenmaksu 2019 on 25€

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

Puheenjohtajan
terveiset
Turvallista loppuvuotta
Tuoreimpien poliisin kirjaamien
tilastojen mukaan Päiväkummun
turvallisuustilanne on parantunut
edellisvuoteen nähden, alueellam
me on ollut vähemmän asunto
murtoja kuin vastaavana ajanjak
sona 2018.
Omalta osaltaan tilanteen pa
rantumiseen on varmasti vaikut
tanut teidän aktiivisuutenne epäi
lyttävien liikkujien seuraamisessa
mm. Päiväkumpu Facebook -ryhmissä ja tilanteen vaatiessa
tehdyt ilmoitukset hätäkeskukseen.
Joukkoliikenteen suhteen ollaan odottavalla kannalla lin
jastouudistusten osalta. Hiljaiseloa jatkunee asian suhteen
2021 loppukesään saakka. Päiväkumpulaisilla on varmastikin
toiveita uudistuksen suhteen, vaikkakin asiasta on jo päätök
siä tehty HSL:n hallituksessa, niin viimeistään kuntavaalit
alkuvuodesta -21 nostanevat muutostoiveet keskusteluun.
Toivottavasti toiveet otetaan uudestaan harkintaan ja mah
dollisimman laajasti toteutetaankin.
Liikenneasiat ovat suorastaan kesto-ongelma alueellam
me, Lahdenväylän puuttuvat meluesteet ja asuinkatujemme
paikoin kovin heikko kunto. Nämäkin asiat ovat omakotiyhdis
tyksen agendalla tulevina vuosina, tulemme jatkamaan asias
ta kirjelmöintiä kaupungin suuntaan.
Kaavoitukseen liittyen olemme yhdistyksen hallitukses
sa olleet huolissamme yleiskaavauudistuksessa kaavaillus
ta lumenkaatopaikasta Lahdenväylän varteen, Kuusijärvelle
vievän ulkoilureitin välittömässä läheisyydessä. Seuraamme
tilannetta & otamme kantaa tarpeen mukaan. Yleiskaavan
2020 pitäisi tulla nähtäville lähiaikoina lausuntoja varten ja
hyväksyttäväksi valtuustoon ensi vuoden syksyllä.
Yhdistyksemme on yksi Suomen Omakotiliitto ry:n jäsenis
tä ja näinollen olemme osa isoa, ja vaikutusvaltaista, katto
järjestöä. Jäsenmaksustamme suurin osa tilitetään kattojär
jestölle ja vastineeksi Omakotiliitto ajaa meidänkin etuamme
mm. kiinteistöveron, energiaverotuksen tai vaikkapa sähkön
siirtomaksujen kohtuullisuuden osalta.
Turvallista loppuvuotta kaikille päiväkumpulaisille!
Jari Ahokas
Päiväkummun omakotiyhdistyksen puheenjohtaja

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Lehden mukana saat Vantaan
Energian tarran.
Merkitse sillä roskiksesi koiran
kakkaroskikseksi.
Tarralla kerrot, että annat
ohikulkeville koiranulkoilutta
jille luvan pudottaa noukitut ja
pussitetut koirankakat kysei
seen roskikseen.
Huomioi, että koirankakka kuu
luu sekajätteeseen, ei biojätteeseen.
Anna kakalle uusi elämä energiana! Vantaan Energia tekee
siitä roskasähköä.

Tietoa Päiväkummun
omakotiyhdistyksestä
Jäsenmäärä: 456
Jäsenmaksu 2019 on 25 €/vuosi
Toiminta-alue: Päiväkumpu
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:
Jari Ahokas, puheenjohtaja
Tuomo Mickelsson
Pekka Puura
Veijo Jaaranen
Juha Sorvala
Päivi Isotalo
Kalevi Peltonen
Osmo Kähkönen
Aino Hämäläinen			
Tuula Haavasoja
Mika Salmi

VÄLINEVUOKRAUS
Itä-Vantaan omakotiyhdistykset ovat sopineet
välinevuokrauksesta, joka mahdollistaa vuokraamisen
myös naapuriyhdistyksiltä.

Yhteistyössä ovat Päiväkummun, Rekola-Asolan,
Nikinmäen, Simonkylän ja Korson omakotiyhdistykset.
Vuokrattavana on puutarhajyrsin, peräkärryjä,
pensasleikkuri, oksasilppureita, juhlatelttoja, tanssilattia,
pöytäsarja, puutarhatuoleja, kasvikuivuri, nurmikkojyrä ja
klapikone.
Tarkemmat tiedot välineiden vuokrauksesta löy
tyvät Päiväkummun Omakotiyhdistyksen internet-osoit
teesta www.paivakumpu.net. Välineiden vuokrauksesta
voi tiedustella 044 0201616 (peräkärry) ja 044 0211616
(oksasilppuri).

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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Turvallisuus
PÄIVÄKUMMUSSA
Juha Sorvala

Päiväkummun aluetta
pidetään yleisesti turvallisena
paikkana.
Kysyin lähipoliisilta tilastotietoa
alueen turvallisuudesta. Seuraavassa
tilastoa varkauksista nimikkeellä asun
nosta luvatta tunkeutuen.

sitten tehdä posteista jakelun keskey
tyksen tietyksi aikaa.

juopumus moottorittomalla ajoneuvol
la.

Tilastotietoa alueen
liikenneturvallisuudesta

Muiden liikennerikosten määrä näyt
täisi vähentyneen, eli näissä suunta on
hyvä.

Liikenneturvallisuuden vaarantamis
tapauksia on alueella ollut tasaisesti
vuosina 2017-2019 2-3 kpl.

Tilastojen mukaan varkauksia asun
nosta luvatta tunkeutuen on vuonna
2017 ollut 4 kpl. Vuonna 2018 varkauk
sia asunnosta luvatta tunkeutuen on
jostain syystä enemmän eli 15 kpl.

Törkeitä liikenneturvallisuuden vaa
rantamistapaukset ovat vähentyneet
viime vuoteen asti, jolloin näitä ei ole
ollut ollenkaan. Tänä vuonna tapauksia
on valitettavasti ollut 2 kpl.

Tänä vuonna varkauksia asunnosta
luvatta tunkeutuen määrä alueella on
taas onneksi kääntynyt laskuun eli 1.8.
mennessä varkauksia asunnosta luvat
ta tunkeutuen on ollut 4 kpl, kun niitä
vuonna 2018 oli vastaavasti 11 kpl.

Rattijuopumustapaukset ovat onnek
si alueella vähentyneet. Niin kuin myös
törkeät rattijuopumustapaukset. Tänä
vuonna törkeitä rattijuopumustapauk
sia ei ole vielä ollut.

Monilla alueen asukkailla on käytössä
asuntomurtojen ehkäisemiseksi jokin
hälytysjärjestelmä. Verisure, Sector
Alarm ja Securitas ovat alan suurimpia
yrityksiä, joihin sisältyy mm. vartija
käynnit sisältävä palvelupaketti.

Kolmen liikennerikoksen kohdalla ti
lastot näyttävät hienosti pyöreätä nol
laa vuosina 2017-2019. Nämä ovat siis
muu liikennejuopumus, kulkuneuvon
luovuttaminen juopuneelle ja liikenne

Joillain alueella ajavilla autoilla on
isommilla ja pienemmilläkin teillä liian
suuret ajonopeudet. Näihin poliisi pyrkii
puuttumaan järjestämällä alueella välil
lä nopeusratsioita. Liian suuret nopeu
det aiheuttavat vaaraa muille alueilla
liikkuville autoilijoille, pyöräilijöille ja
jalankulkijoille ja etenkin perheen pie
nimmille.
Päiväkummun alueella Facebookin
Päiväkumpu ryhmistä voi halutessaan
seurata ihmisten ilmoituksia asunto
murroista, varkauksista, epäilyttävistä
kulkijoista ym. alueen asioista.
Yleisesti vaikuttaisi kuitenkin siltä,
että Päiväkummussa on melko turval
lista asua ja elää.

Lähinaapurille on hyvä mainita, jos on
lomalla pidemmän aikaa.Naapuri tietää
vähän tarkkailla, jos naapurissa tapah
tuu tänä aikana jotain epäilyttävää. Pi
demmän loman ajaksi kannattaa asunto
jättää asutun näköiseksi, mm. huolehtia
siitä, että joku loman aikanakin leikkaisi
pihan nurmikon ja talvella tekisi talon
lumityöt.
Myös siitä kannattaa huolehtia, että
postilaatikko ei pääse täyttymään liian
paljon. Naapuria tai lähellä asuvaa tut
tavaa tai sukulaista voi pyytää tyhjen
tämään postilaatikon loman aikana tai
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Päväkummun omakotiyhdistys
Jäseniä 456, jäsenmaksu 2019 on 25€

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

Muutoksia Päiväkummun
joukkoliikenteessä 2019-2021
Jari Ahokas

Huhtikuun lopussa voimaan
astunut vyöhykeuudistus toi
muutoksia matkustamiseen ja
vielä suurempia uudistuksia on
tiedossa syksyllä 2021.
HSL:n vyöhykeuudistus astui voimaan
27.4.2019 ja tämä on tuonut meille päi
väkumpulaisillekin uutta opiskeltavaa
joukkoliikenteen käytössä. Varsinkin
meille satunnaisesti joukkoliikennettä
käyttäville muutos on vaatinut hieman
miettimistä, minkälaisen lipun tällä ker
taa tarvitset.
Menemättä yksityiskohtiin, niin aiem
min on riittänyt tietämys siitä, onko
matkan kohde ollut oman kaupungin
alueella vai mennäänkö rajan yli naa
purin puolelle, jolloin (lähi)seutulippu
on ollut aina tarpeen. Nyt pitää miettiä
tarvitaanko ABC, BC vai jokin muu lippu.
Tähän löytyy tarvittava tieto HSL-so
velluksesta, reittiopas.fi sivustosta,
bussipysäkkien linjakartastoista tai
vaikkapa kuljettajalta kysymällä. Hyvä
puolena uudistuksessa on ollut se, että
työmatka vaikkapa Itä-Helsinkiin on
nykyisin mahdollista tehdä BC lipulla
aikaisemman seutulipun sijaan. Mat
ka Myyrmäkeen on pysynyt lähes sa
man hintaisena, vaikka matkakohde on
B-vyöhykkeellä. Heikennyksenä voi näh

dä sen, että ABC eli entinen seutulippu
kallistui, kuten BC eli entinen sisäinen
lippu - tämä olisi olettavasti ollut edes
sä ilman vyöhykeuudistustakin.
Linjastouudistusta saamme odottaa
vielä arviolta 2021 syysaikataulun käyt
töönottoon saakka. Syynä viivästyk
seen on ollut jätevoimalan lähistölle ra
kennettavan bussivarikon rakentamisen
viivästyminen valitusten vuoksi.

Ruuhka-aikaan 10 min välein
Koivukylään/Kalasatamaan
Linjaston suunnitelma on hyväksyt
ty HSL:n hallituksessa helmikuussa
2018 ja silloin mm. päiväkumpulaisten
antaman palautteen ansiosta tulevan
runkolinjan 721 vuoroväliä tihennettiin
ruuhka-aikana alun perin suunnitellusta
20 minuutista 10 minuuttiin. Kuitenkaan
esitetty toive linjan 721 päätepysäkin
pitämisestä Rautatientorilla linja 739
tapaan ei menestynyt. Ydinkeskustaan

suuntautuvien matkojen osalta ajatuk
sena näyttäisi olevan vaihto bussista
metroon Kalasatamassa tai lähijunaan
Koivukylässä. Tämä on tietysti jonkin
asteinen heikennys nykyiseen palve
lutasoon nähden, kun tulee pakollinen
vaihto kulkuvälineestä toiseen.
Tapauskohtaisesti vaihdot saattavat
pidentää tai lyhentää kokonaismat
ka-aikaa riippuen mihin on matkusta
massa. On myös mahdollista, että pa
kollinen vaihto matkalla ydinkeskustaan
heikentää joidenkin asiakasryhmien
joukkoliikenteen käyttömahdollisuuk
sia.

Koko Vantaa
B-vyöhykkeeseen?
Lippu-uudistuksen osalta on ainakin
joillekin jäänyt toive elämään siitä, että
koko Vantaa voisi kuulua B-vyöhykkee
seen varsinkin, kun Myyrmäki kuuluu
jo siihen. Asia on varsin suuri Vantaan
kaupungille kustannusvaikutuksiltaan
sekä edellyttäisi yhteistä näkemystä
kaikkien HSL:n jäsenkuntien välillä. Näin
ollen vyöhykejaon muutoksen toteutu
minen ei vaikuta todennäköiseltä lähi
tulevaisuudessa. Toki asiaan voi pyrkiä
vaikuttamaan esim. alueen kaupungin
valtuutettujen kautta.
Linjastouudistuksen osalta on jo ole
massa HSL:n hallituksen päätös miten
asiassa tullaan etenemään, mutta tässä
toivottavasti olisi vielä pieni mahdolli
suus vaikuttaa asiaan. Keskusteluissa
on heitetty ajatus siitä, että edes jokin
suora linja voisi jatkossakin ajaa vanhaa
Lahdentietä, edes harvemmalla vuoro
välillä, Rautatientorille asti.

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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PÄIVÄKUMPULAISET HARRASTAVAT
Päiväkummussa asuvat Päivi Puura ja Varpu Peltonen
harrastavat molemmat

KUOROLAULUA
Paivi Isotalo

Kuorolaulun terveyttä
edistäviä vaikutuksia on
tutkittu ja sen on todettu
pidentävän ikää ja parantavan
elämän laatua.
Göteborgissa tutkija havaitsi, että
kuorolaulajien sydänten syke yhtenäis
tyi ja jopa parani niillä, joilla oli nor
maalisti liian matala syke. Ruotsalais
tutkimuksessa on havaittu musiikkia
harrastavien elinajanodotteen nouse
van useilla vuosilla. Erään jyväskyläläis
tutkimuksen mukaan laulavat seniorit
kokivat elämänlaatunsa selkeästi ikäto
vereitaan paremmaksi.
Kuoroharrastus ylläpitää tietojen kä
sittelyyn liittyviä taitoja ja aivot pysy
vät kunnossa.
Kuorossa ollaan toisten ihmisten
kanssa rinta rinnan tekemässä samaa
asiaa. Kuorolainen joutuu kuuntele
maan vierustovereita, seuraamaan
johtajaa, lukemaan nuotteja ja joskus
opettelemaan kappaleita ulkoa. Muis
tiongelmien torjumiselle on tärkeää,
että joutuu juuri tällä tavoin monipuoli
sesti käyttämään aivojaan.
Joskus kuoro voi olla myös eräänlai
nen kärsivällisyysharjoitus. Jos kuoros
sa jaksaa jatkaa, moni kokee, että hyvät
puolet voittavat huonot. Ilman risti
riitojakin vaatii kärsivällisyyttä, että
saadaan valitut teokset esityskuntoon.
Kuoro on kuin suuri perhe.

Päivi Puura
Päivi Puura on laulanut nuoruudes
saan koulun kuorossa ja aikuisiässä
jonkin aikaa Vantaan Sävel -kuorossa.
Vuodesta 2013 lähtien Päivi on laulanut
Nikinmäen naislaulajat – NINA -kuoros
sa.
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NINA-kuoro Korson kirkossa, johtaja Aino Hänninen. Kuva Pekka Puura.
Päivi kertoo, että kuoro on parhaim
millaan rentouttavaa yhdessäoloa mu
kavassa porukassa. Yhdessä on hyvä
opiskella äänenmuodostusta ja laulu
tekniikkaa. Kuten tukijat myös Päivi
on todennut laulujen ulkoa opettelun
olevan hyvää muistiharjoitusta. NINAkuoro on puhtaasti harrastekuoro,
jota nimenomaan leimaa yhdessä olo ja
laulamisen ilo. Teosten sovitukset ovat
kaksi-neljä -äänisiä. Päivi on sopraano.
NINA–kuoron harjoitukset ovat ker
ran viikossa maanantaisin klo 18:00
–20:30 Nikinmäen seurakuntatalolla.
”Laululeirit ovat syksyllä ja keväällä
lauantaisin koko päivän kestäviä tapah
tumia, jolloin paneudumme konsert
tiohjelmistoihin”, kertoo Päivi. ”Jouluja kevätkonsertit ovat pääsääntöiset
konserttimme. Ohjelmiston sisältö on
kevyttä ja viihteellistä, acapelloista Ab
baan ja kaikkea siltä väliltä. Käymme
myös Korson kirkossa avustamassa
messuissa virsiä veisaten ja korvaten
näin harjoitus- ja konserttitiloja, jotka
seurakunta meille tarjoaa”, jatkaa Päi
vi. ”Joulukonserttimme on joulukuussa
Korson kirkolla”, Päivi muistuttaa.

Päväkummun omakotiyhdistys
Jäseniä 456, jäsenmaksu 2019 on 25€

NINA–kuoroon voi hakea mukaan
tulemalla paikan päälle Nikinmäkeen
vuoden 2020 tammikuussa harjoitusten
taas jatkuessa. Lisätietoja löytyy Ni
na-kuoro -Facebook sivulta. Nikinmäen
omakotiyhdistys tukee oman kylän kuo
roa, ja Päivi toivosi omaa kuoroa myös
Päiväkumpuun!

Päivi Puura. Kuva Pekka Puura

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

Rekolan sekakuoron harjoitukset Koivukylän koululla, johtajana Anu Pulkkinen. Kuva Päivi Isotalo.

Varpu Peltonen
Varpu Peltonen laulaa kahdessa eri
kuorossa, Rekolan Sekakuorossa ja Elä
keläisten kuorossa. Varpu on laulanut
aiemmin myös OTK:n Naislaulajissa.
”Ainutlaatuista kuorossa laulamises
sa on se, että se vaan on niin ihanaa lau
laa yhdessä”, sanoo Varpu. ”Nykyäänhän
on ihan tutkittu ja todettu laulamisen
ja musiikin tekevän hyvää mielialalle ja
jopa pidentävän ikää. Toivottavasti näin
on”, jatkaa Varpu.
Molempien kuorojen harjoitukset ovat
kerran viikossa. Lisäksi on syksyisin ja

keväisin 1-2 viikonloppuleiriä, jolloin
harjoitellaan tulevia konsertteja var
ten sovittuja lauluja. Rekolan Sekakuo
ro osallistuu omien konserttien lisäksi
tapahtumiin, kuten esim. Koivukylän
Vallaton yö, jossa kuoro esiintyi syys
kuussa. Kuorolla on konserteissa myös
säestys, jonka hoitaa kuoron johtaja
tai joskus muutaman hengen orkesteri.
Puvustuskin on hoidossa, puvustonhoi
tajalla on huiveja ja helmiä ym. Vaatetus
sovitaan yleensä konserttikohtaisesti,
konsertin ja laulujen teemaan sopien.
Varpu laulaa toista sopraanoa. Ääntä
hoidetaan ja vahvistetaan esim. stem
maharjoituksilla ja äänenavauksella.
”Mielestäni kuorolaulu sopii hyvin jo
kaiselle, joka osaa laulaa. Harjoituksissa
oppii varmasti lisää. Kehotan rohkeasti
hakemaan mukaan tähän harrastuk
seen. Monissa kuoroissa ei tarvitse
osata nuotinlukua eikä ole myöskään
koelaulua. Jos kuorolaulu kiinnostaa
tarpeeksi, niin kyllä sitoutuminenkin on
helpompaa. Harrastus on ihana ja tuo
mukanaan kaikenlaista mukavaa. Viime
syksynä Rekolan Sekakuoro lauloi yh
dessä Diandran kanssa. Se oli kaikille
elämys”, kertoo Varpu.

Varpu Peltonen. Kuva Päivi Isotalo
Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Molemmat kuorot, joissa Varpu laulaa
ovat Vantaan Aikuisopiston kuoroja ja
niihin ilmoittaudutaan samalla tavalla
kuin muihinkin Vantaan Aikuisopiston
kursseihin, Ilmonetin kautta (ilmonet.fi)
tai puhelimitse.

Nettisivut
www.paivakumpu.net

Rekolan Sekakuoron perinteiset joulukonsertit
- su 1.12.2019 klo 18:00 adventtikonsertti Rekolan And
reaan kirkko, Kustaantie 22
- su 22.12.2019 klo 20:00
joulukonsertti Pyhän Laurin
kirkko, Kirkkotie 45

Eläkeläisten kuoron
joulukonsertti lauantaina
7.12.2019 klo 17:00 Vantaan
Aikuisopistolla, Lummetie 5

Nikinmäen naislaulajien
NINA-kuoron joulukonsertti torstaina 12.12.2019
klo 19:00 Korson kirkossa,
Merikotkantie 4

Haluatko esitellä oman har
rastuksesi tai suositella
ottamaan yhteyttä Päiväkum
pulaiseen harrastajaan?
Lähetä postia
isotalop@hotmail.com tai
soita 0400 424754
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Kuusijärven ulkoilualueen
kehittäminen jatkuu
On ollut ilo havaita, että Kuusijärven virkistysaluetta kehitetään sen vahvuuksien kautta.

Kuusijärven Yleissuunnitelma, asukastilaisuus 29.1.2019 aluearkkitehti Vesa
Karisalo. Suunnitelmasta näkyy uusi liittymä yläreunassa ja uusi rakenteilla
oleva kevyen liikenteen silta yli Vanhan Porvoontien oikeassa reunassa.

Vantaan kaupunki kehittää
Kuusijärven ulkoilualueesta
porttia itään Sipoonkorven
kansallispuistoon, mikä
luonnollisesti sopii
Kuusijärvelle sijainnin vuoksi.

Silta on noin 120 m pitkä, 5 m leveä ja on
noin 20 m korkeudella. Silta valmistuu
2020 kesällä ja tulee maksamaan hiukan
yli kaksi miljoonaa euroa. Kuusijärven
parkkipaikkaa on laajennettu ensimmäi
sessä vaiheessa 120 auton paikasta 250
paikkaan. Parkkipaikkaa tullaan vielä
jatkossa laajentamaan noin 390 paik

kaan. Samalla liittymä siirtyy muutama
satametriä pohjoisen suuntaan nykyi
sestä paikasta. Alustavasti laajennus
tapahtuisi vuonna 2022. Vanha liittymä
jää kevyen liikenteen käyttöön.
Sipoonkorpeen Bisajärven koilispuo
lella olevan kallion päälle on metsähal

Vantaan kaupungin Liikuntapalvelut
ja metsähallitus ovat yhteistyössä pa
rantaneet kansallispuiston ja Palokal
lion alueen reitistöä. Lisäksi Kuusijärven
puolella on tarkoitus kehittää reitistöä,
parantaa valaistusta ja tehdä reiteille
opasteet.
Tänä kesänä aloitettiin uusien ulkoi
lureittien rakentaminen Kuusijärven
ulkoilualueella ja reittiä Sipoonkorven
suuntaan. Myös uuden kevyen liiken
teen sillan rakentaminen alkoi Vanhan
Porvoontien yli. Silta yhdistää Kuusijär
ven kävely- ja latureitit Sipoonkorpeen.
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lituksen toimesta rakennettu keittoka
tos. Sieltä on hyvä näköala Bisajärvelle.
Kallion alapuolelle ulkoilureitin varteen
on rakennettu puuliiteri ja käymälät.
Uudet portaat johtavat rakennusten
välistä ylös keittokatokselle. Kuusijär
ven parkkipaikalta ulkoilupolkua pitkin
matkaa keittokatokselle tulee noin 3
km. Ehdottomasti tutustumisen arvoi
nen eväsretken lähikohde.
Vantaan kaupunki on järjestänyt asu
kastilaisuuksia ja kerännyt kuntalaisilta
ideoita Kuusijärven ulkoilualueen kehit
tämiseen. Kuusijärvelle on tarkoitus pa
rantaa rakennuksia ja kehittää palvelu
ja. Kaupunki hakee sopivia kumppaneita
kehittämään ja tarjoamaan nykyisiä ja
uusia palveluja.
Kuusijärven virkistysalueelle laadi
taan uutta asemakaavaa ja asemakaa
van muutosta, 97 Kuninkaanmäki, kaa
vanumero 971100. Kaava valmistunee
loppuvuonna 2019.

Kuusijärven uhat
Kuusijärven ulkoilualuetta pyritään
kehittämään niin, että se kestää ny
kyistä suuremmat kävijämäärät. Suuri
kävijäämäärä vaikuttaa järven veden
laatuun ja kuormittaa ulkoilupolkuja.
Suunnitteilla on rakentaa suihkuja ui
mareiden käyttöön. Ohjeistuksena on
suihkun kautta uimaan, koska Kuusijär
ven valuma-alue ja virtaama ovat pieniä.
Näin saadaan uimareista johtuvaa veden

Rakenteilla oleva kevyen liikenteen silta yli Vanhan Porvoontien kuvattuna
alhaalta päin syyskuussa 2019. Sillan teräsrakenteet olivat jo paikoillaan.
kuormitusta pienennettyä. Kävijät ohja
taan myös paremmille ja kestävimmille
ulkoilupoluille. Valaistusta ja valvontaa
on tarkoitus parantaa.
Liikenteen melua oli tarkoitus hiljen
tää meluaidalla, mutta sen mahdollinen
toteuttaminen on siirtynyt tulevaisuu
teen. Kuusijärven virkitysalueen tule
vaisuus näyttää valoisalta, suuri bus

sivarikon uhka on poistunut. Hakunilan
bussivarikolle löytyi lopulta sopivampi
sijoituspaikka. Tähän artikkeliin on saa
tu materiaalia ja kommentteja Maise
ma-arkkitehti Petra Tammistolta.

Pekka Puura

Havainnekuva valmiista sillasta. Kuvassa vasemalla puolella on Sipoonkorpi ja oikealla Kuusijärvi.

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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HYVÄLLÄ TUULELLA

retkipäivä Mölandetiin
teksti: Tuula Haavasoja, kuvat: Jari Ahokas.

Päiväkummun
omakotiyhdistyksen
perinteinen kesäretki
Mölandetin saareen
järjestettiin perinteisesti
elokuussa.
Ajankohta valitaan tietoisesti koulu
jen syyskauden alkuun, jotta retkipäi
vän ajankohta sopisi mahdollisimman
monelle. Meitä lähtijöitä olikin jälleen
taksiveneellinen perhekuntia.
Aurinkoiseen ja lämpimään päivään
mahtui monenlaista mukavaa tekemis
tä. Tulokahvien jälkeen pihapelit olivat
etenkin nuoremman väen suosiossa.
Itse odotin eniten yhteistä metsäret
keä sienestyksen ja marjastuksen mer
keissä. Kesän kuivuuden vuoksi sieniä ei
tänä vuonna löytynyt, mutta optimisti
sesti halusin ulkoiluttaa ämpäriä käsi
puolessani.
Päivällinen nautittiin kesäisten ruo
kien ja grilliherkkujen kera. Ja herkul
lisen sienikastikkeen, joka tällä kertaa
tuotiin varmuuden vuoksi mukana man
tereelta. Ulkona syöminen nostaa aina
ruokahalua, ja pöydästä noustiin kylläi
sinä ja tyytyväisinä.
Saunalle oli tuotu koivuvihta odotta
maan, ja koivuntuoksuisen löylyttelyn
jälkeen oli virkistävää pulahtaa merive
teen. Saunomista ja uimista olisi voinut
jatkaa loputtomiin.
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Mölandetissa on Vantaan kaupungin omistama huvila, jota Vantaalla
rekisteröidyt yhdistykset voivat varata päiväkäyttöön.
Saunan jälkeen nautittiin vielä lähtö
kahvit. Kun paikat vielä siivottiin pikai
sesti yhdessä kuntoon, olikin aika men
nä laiturille odottamaan taksivenettä,
joka kuljetti hiukan väsyneen mutta
tyytyväisen joukon takasin Karhusaaren
satamarantaan.

Mölandetin retkipäivä on avoin ja
maksuton kaikille Päiväkummun
omakotiyhdistyksen jäsenille
perheineen.

Ensi vuonna retkeillään yhdessä uu
delleen. Toivottavasti mukaan saadaan
taas monta tuttua ja ensikertalaista
päiväkumpulaista. Yhdistyksen jäse
nyys on hyvä juttu ja avain pääsyyn mu
kavaan tapahtumaan.

Päväkummun omakotiyhdistys
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Liity jäseneksi
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HÅKANSBÖLEN KARTANO
Historiallinen käyntikohde lähellä Päiväkumpua
Riitta Salasto

Vantaan kaupungin omistama,
vuonna 1908 rakennettu
arkkitehti Armas Lindgrenin
suunnittelema jugendtyylinen Håkansbölen kartano
puistoineen on tutustumisen
arvoinen vierailukohde
Ojangon kaupunginosassa
Hakunilan, Nissaksen ja
Sotungin kupeessa.
Kesällä Håkansbölen kartanon opas
tetuille esittelykierroksille osallistui
650 kävijää, kolmessa pihakonsertissa
kävi noin 600 henkeä ja kohokohta Van
hat autot tapahtuma keräsi noin 2000
kävijää.
Kesäkuun autotapahtuman
kruunasi Vantaan kaupunginmuseon jul
kaiseman Håkansbölen kartanossa På
Håkansböle gård -kirjan julkistus, kir
joittajana Elina Riksman.
Kaupunki osti kartanon pääraken
nuksen tontin rakennuksineen sen
edelliseltä yksityisomistajalta eli San
markkien perikunnalta vuonna 2005.
Kartanorakennus oli silloin kalustettu.
Tällä hetkellä kartanossa ei ole huone
kaluja, vaan ne ovat kaupunginmuseon
tiloissa varastoituina, konservoituina ja
odottavat päärakennuksen sisätilojen

Kartano syysasussa. Kuva: Paavo Antila
kunnostusta. Päärakennuksen ulkosei
nät on maalattu ja katto kunnostettu.
Pehtoorin talo on remontoitu kahvila
käyttöön.
Kartanon historia ulottuu aina
1500-luvulle. Elämää oli Håkansbölen
kylässä neljän savun eli tilan verran.
Vanhat keskiaikaisperäiset kylät voi
daan tunnistaa by- tai böle -muotoi
sesta nimestä. Böle -päätteet ovat
nuorempia. Tarina kertoo, että yksi tun
netuista talonpojista oli Håkon Jonsson.
Kylä sijaitsi yhdellä alueen kummuista

ja Håkon-sana merkitsee myös kumpua.
Håkansböle sai nimensä, ja sillä ei viral
lisesti ole suomenkielistä nimeä.
Nykyinen kartano kertoo 1900-luvun
historiasta, mutta Håkansbölellä on ol
lut mielenkiintoisia vaiheita aiemmilta
vuosisadoilta. Mutteritalo rakennettiin
1700 -luvun lopussa kuningas Kustaa
III:n seurueelle. Sittemmin yksityiso
mistukseen siirtynyt mutteritalo näkyy
edelleen alueen lammen maisemassa,
tosin ei alkuperäisessä asussaan. En
tisen puretun päärakennuksen omisti
1800 -luvulla Anders Lorenz Munster
hjelm. Tuolloin rakennettiin pehtoorin
talo, pesu- ja mankelitupa, viljamakasii
ni, talli, vaunuaitta, navetat sekä kaksi
riihtä ja kolme torppaa.

Ainutlaatuinen kartanopuisto
Håkansbölen kartanopuiston kunnos
tus- ja restaurointi tapahtui kaupungin
hankkeena osittain EU-rahoituksella
vuosina 2008-2010. Blylodinpuiston
ja Kormuniitynojan lähivirkistysalu
een kunnostuminen sai entisen asunsa.
Kartanopuisto on ensimmäinen ja tois
taiseksi ainoa vantaalainen entisöity
puisto. Vanhat tammet, lehmukset,
Kormuniitynoja perinnesiltoineen ja pie
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ni lampi pohjoispuolella muodostavat
upean miljöön, jossa esimerkiksi hääpa
rit kuvauttavat itseään ja sinne perheet
voivat tehdä pic nic -retken. Kormunii
tynoja sai myös pienen sillan ja teko
saaren Kaffeholmenin.

Entisaikaa muistellen Kulttuuriajot kartanolla
Vanhat autot tapahtumassa kartano
ja kartanoalue tulivat tutuksi kauem
paakin tulleille ja lähiseudun asukkaille,
järjestäjänä Helsingin Seudun Automo
biiliklubi HAK ry. Autoseura on perus
tettu vuonna 1959. Ensimmäiset ajot
järjestettiin samana kesänä 29 autolla.
Kulttuuriajot alkoivat 1990-luvulla, nyt
tapahtumassa oli mukana liki 200 ajo
neuvoa. Juontajat Markku J. Jääske
läinen ja Erpo Heinolainen HAK ry:stä
kertoivat autoista ja tunnelmaa nostat
ti ajan henkeen somistautuneet kuljet
tajat ja matkustajat, Korson puhaltajat,
posetiivari ja perheen pienimmille tar
jottiin seikkailua esteratsastuspomp
pulinnassa.

Kartanomaisemissa Buick 8-67 vm 1931, sen takana on T-mallin Fordeja
vuosilta 1923-1925. Kuva: Riitta Salasto

Menneestä tulevaan
Kartano on jättänyt jälkensä myös
nykyiseen Vantaaseen. Vaikkapa kehit
tynyt koneellinen maanviljely, Muns
terhjelmien suvun lastenteatteri tai
Sanmarkkien tonttien myynti Vaaralan
omakotialueeksi. Rikas kartanohisto
ria kertoo kartanonväen elämästä ja
työstä, lapsista leikeissään, arvokkaan
puutarhan vaalimisesta ja kulttuurin
harrastamisesta. Paikallisuus on ollut
vahvaa. Entisajan elämä kartanolla luo
mainion pohjan myös uudelle elämälle
kartanolla. Paikallisuus voi vahvistua ja
globaalissa maailmassa hyvä elämä lä
hipiirissä arvona korostuu. Asukastoi
minnan ja yhtenä tapahtumien järjestä
jänä on Håkansbölen kartanon kummit
ry yhteistyössä kaupungin kanssa. Ta
voitteena on asukkaiden yhteinen kult
tuuritalo, toivookin kummiyhdistyksen
puheenjohtaja Kati Tyystjärvi.

Museonjohtaja Marjo Poutanen ja Kati Tyystjärvi historiakirjan
julkistamistilaisuudessa 15.6.2019. Taustalla lapsi sylissä kirjoittaja Elina
Riksman. Kuva: Riitta Salasto

Syksylläkin tapahtuu, lisätietoja saa
kummien Facebook -sivuilta ja Vantaan
tapahtumakalenterista. Joulutunnel
maan voi virittäytyä vaikkapa Kartanon
joulun tonttuaitassa joulukuun alus
sa. Opastettuja kierroksia tilauksesta
myös kartanon.kummit@gmail.com
Tervetuloa!

Kunnostettu lampi ja Kormuniitynoja retkikohteena. Kuva: Paavo Antila

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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PAKKAUKSET KIERTOON
Rinki-ekopisteisä
Reija Koistinen

Rinki-ekopisteeseen kuluttajat voivat tuoda kartonki-, lasi- ja muovipakkausjätteitä sekä
pienmetallia. Pakkauskeräyksestä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Koko Suomen
alueella on yli 1 850 Rinki-ekopistettä, joista yli 600:ssa kerätään myös muovipakkauksia.
Päiväkummun asuinalueen lähistöl
lä on kolme Rinki-ekopistettä, joista
K-Market Rekolan pisteellä on myös
muovipakkausten keräys. Pakkausten
lisäksi pisteissä kerätään paperia ja
K-Marketin pisteellä myös käyttökel
poisia vaatteita. Kaikkien Rinki-ekopis
teiden sijainnin voi tarkistaa osoittees
ta rinkiin.fi/rinki-ekopisteet.

Lajittele oikein ja kierrätys
toimii
Tärkeää on, että pakkausjätteet tuo
daan Rinki-ekopisteeseen oikein lajitel
tuina, jotta kerätty materiaali kelpaa
kierrätykseen. Kun pakkausjätteet la
jitellaan oikein, vähenee sekajätteen
määrä sekä tarve käyttää täysin uutta
materiaalia. Pakkausjätteiden lajitte
luohjeet on julkaistu osoitteessa Rinkiin.fi/lajitteluohjeet. Ne ovat myös
keräyssäiliöihin kiinnitetyissä tarroissa.
Puhtaus on tärkeää pakkausten la
jittelussa. Jos vaikkapa muovipakka
ukseen jää marinadia, se alkaa pian ai
heuttaa hajuhaittoja. Lika ja ruoan
jäämät leviävät myös oikein lajiteltui
hin ja puhtaisiin pakkauksiin, mikä han
kaloittaa kierrätystä.
Riittää, että tyhjennetyn pakkauksen
huuhtaisee, kuivaa ja laittaa oikeaan ke
räysastiaan. Nyrkkisääntönä voi pitää
sellaista puhtautta, joka mahdollistaa
säilytyksen kotona muutamien päivien
ajan. Hyvin likaiset ja vaikeasti puhdis
tettavat pakkaukset voi olla ympäristön
kannalta järkevämpää laittaa sekajät
teeseen.

Väärä materiaali haittaa pakkausten
kierrätysprosessia ja saattaa pahim
millaan estää kierrättämisen kokonaan.
Esimerkiksi lasipakkauskeräykseen kel
paa vain pakkauslasi, eikä keräykseen
saa laittaa muuta lasia, kuten maljakoi
ta, juomalaseja, lasivuokia ja ikkuna- tai
peililasia. Muilla lasiesineillä on ominai
suuksia, jotka estävät kierrättämisen.
Muovipakkausten keräykseen taas eivät
kuulu muoviset esineet, kuten lelut, as
tiat tai taloustavarat.

Säästä tilaa ja litistä
pakkaukset
Pakkaukset on hyvä litistää mahdolli
suuksien mukaan. Esimerkiksi pahvilaa
tikot vievät paljon tilaa keräyssäiliössä,

jos niitä ei litistetä. Silloin myös kerä
yssäiliöt täyttyvät hyvin nopeasti. Mitä
tiiviimmin pakkaukset ovat säiliössä,
sitä enemmän niitä sinne mahtuu. Näin
voidaan kuljettaa enemmän pakkauksia
kerralla ja kuljetuksia tarvitaan har
vemmin, mikä vähentää kuljetuspäästö
jä. Ympäristö kiittää!

Minne muut kuin
pakkausjätteet?
Vaaralliset aineet tai niiden jäämiä
sisältävät pakkaukset (esim. öljykanis
terit tai vajaat maalipurkit) eivät kuulu
pakkausjätteen keräykseen. Tällaiset
jätteet voi viedä kunnan järjestämään
maksuttomaan vaarallisen jätteen ke
räykseen.

Päiväkummun lähistöllä palvelevat Rinki-ekopisteet

14

Rinki-ekopiste

Kartonki-
pakkaukset

Lasi-pakka
ukset

Metalli

Hanabölentie 17

x

x

x

x

Peijaksentie 2/Päiväkummuntie

x

x

x

x

K-Market Rekola, Rekolantie 53

x

x

x
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Muovi-pakka
ukset

x

Paperi

x

Vaatteet

x

Rinki-ekopisteet kartalla: Rinkiin.fi/rinki-ekopisteet
Pakkausten lajitteluohjeet: Rinkiin.fi/lajitteluohjeet
Ringin maksuton asiakaspalvelu:
Puh. 0800 133 888 (ark. 7-21, la 9-18), sähköposti asiakaspalvelu@rinkiin.fi
Palautteet Rinki-ekopisteistä 24/7: rinkiin.fi/ekopistepalaute
Samoin muut kuin pakkausjätteet,
kuten huonekalut ja sähkölaitteet, on
vietävä kunnan ohjeistamaan paik
kaan. Pääkaupunkiseudulla
isompia
esineitä tai jäte-eriä voi viedä HSY:n
Sortti-asemille. Kaikkien jätteiden vas
taanottopaikat koko Suomen alueella
voi tarkistaa osoitteesta www.kierratys.info.

Anna palautetta
Rinki-ekopisteiden käyttäjien palau
te ekopisteen toiminnasta on tärkeää
Ringille, jotta pisteen ympäristö pysyy
siistinä. Ilmoitathan heti, jos esimerkik
si säiliö on täynnä. Ethän jätä jätteitä
maahan, sillä muut pisteellä kävijät seu
raavat esimerkkiäsi ja alue roskaantuu
nopeasti.
Palautetta voi antaa Ringin maksut
tomaan asiakaspalveluun numeroon
0800 133 888 (ark. 7–21 ja la 9–18) ja
sähköpostitse osoitteeseen asiakas
palvelu@rinkiin.fi. Palautetta voi antaa
kätevästi myös verkossa osoitteessa
Rinkiin.fi/ekopistepalaute.

Mitä pakkausjätteistä
tehdään?
Ringin ekopisteisiin palautetut pak
kausjätteet toimitetaan välivarastoi
na toimivien vastaanottoterminaalien

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Oletko lajitteluguru? Testaa tietosi!
Sinäkin voit laittaa omat lajittelutaitosi testiin Ringin hauskalla lajittelutestillä.
Ota selvää oletko lajitteluguru ja tee testi osoitteessa lajittelutesti.fi. Katso
samalla, kuinka pärjäät tunnetuille suomalaisille kierrätystietämyksessäsi.
Oletko opettaja? Voit ottaa hauskan testin osaksi ympäristöasioiden opetusta.
Ota testin osoite talteen ja tee se yhdessä oppilaittesi kanssa. Lisätietoa voi
kysyä Ringistä: info@rinkiin.fi.

kautta jätteitä hyödyntäviin laitoksiin.
Materiaaleja käytetään hyödyksi uu
sien tuotteiden valmistamisessa. Esi
merkiksi muovipakkaus voi saada uuden
elämän kukkaruukkuna tai siivousvä

lineenä, metallista voidaan valmistaa
pyöränrunkoja, lasipakkauksista taas
uusia lasipakkauksia ja kartongista mo
nenlaisia hylsyjä.

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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SÄHKÖÄ
KAIKKIALLE
SUOMEEN

NYT SAAT
SÄHKÖSTÄKIN
BONUSTA
Vaihda sähkösopimukseen, jolla kerrytät Bonusta myös
sähkönkäytöstä. Bonussähkö®-sopimuksella saat Bonusta kaikkialla
Suomessa, kunhan taskustasi löytyy S-Etukortti.
Tee sähkösopimus täällä

