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VÄLINEVUOKRAUS
Itä-Vantaan omakotiyh dis tykset ovat sopineet vä-
li nevuokrauksesta, joka mah dollistaa vuokraamisen myös 
naapuriyhdistyksiltä. 

Yhteistyössä ovat Päiväkummun, Rekola-Asolan, Ni-
kinmäen, Simon ky län ja Korson omakotiyhdistykset.

Vuokrattavana on puutarhajyrsin, peräkärryjä, pen-
sasleikkuri, oksasilppureita, juhlatelttoja, tanssilattia, pöy-
täsarja, puutarhatuoleja, kasvikuivuri, nurmikkojyrä ja kla-
pikone.

Tarkemmat tiedot välineiden vuokrauksesta löyty-
vät Päiväkummun Omakotiyhdistyksen internet-osoit tees ta 
www.paivakumpu.net. Välineiden vuokraukses ta voi  tiedus-
tella 044 0201616 (peräkärry) ja 044 0211616 (oksasilppuri).Uudenmaan IV-nuohous

Ilmanvaihtokanavien puhdistus
Säätö- ja mittauspalvelut

Suodatinmyynti
5% etu yhdistyksen jäsenille. 

044 253 9456
www.uudenmaaniv-nuohous.fi

Päiväkummun 
omakotiyhdistyksen 
Syyskokous

Torstaina 17.11. klo 18:30  

Päiväkummun koululla,  

Ismontie 2, sekä Teams-verkko- 

kokouksena. Teams linkki tulee  

olemaan FB-sivulla, nettisivulla  

ja sähköpostissa lähempänä  

kokousta.  

Kokoukseen on kutsuttu asiantuntija 

kertomaan uudesta  

hyvinvointialueesta.

Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa kokoukseen!

Onko  
omakotiasuminen 
tulevaisuuden 
vaihtoehto?

Omakotiasumisen arvostus on vaihdellut viime vuosina suun-
taan jos toiseenkin. Koronan aikana etätyömahdollisuus 
avautui laajoille joukoille, tämä toi esille tarpeen saada jär-
jestettyä toimivat työtilat omassa kodissa. Moni teki työnsä 
jopa saunan lauteilla pakon sanelemassa tilanteessa. Elin-
tilaa piti saada ja isot oma-kotitalot täyttivät tarpeen 
kohtuullisella hinnalla, ainakin verrattuna isoihin uustuotan-
toa olviin kerrostaloasuntoihin. Kuluvan vuoden aikana Ve-
näjän hyökkäyssota on nostanut energian hintaa, varsinkin 
sähkön hinta on noussut suorastaan pilviin. Vastaavasti tämä 
on heijastunut suurten sähkölämmitteisten omakotitalojen 
kysyntään ja hintoihin. Lisäksi maamme hallitus ajaa kiinteis-
töverotuksen uudistusta, jonka vaikutuksia ei pystytä tarkas-
ti mallintamaan ennakolta – joidenkin omakotiasujien verotus 
kevenee, toisten taas verotus nousee merkittävästi, mutta 
kukaan ei tunnu tietävän yksittäisen veronmaksajan kohtaloa 
tässä ruletissa. Jopa pakollisista energiatehokkuutta paran-
tavista remonteista EU-tasoisena lainsäädäntönä on ollut 
puhetta.

Omakotiasumisen yllä leijuvista synkistä pilvistä huolimatta: 
tutkimusten mukaan merkittävä osa suomalaisista haluaisi 
edelleen asua omakotitalossa, jos se vain olisi mahdollista. 
Maamme jo olemassa olevia pientaloja kannattaa edelleen 
ylläpitää ja kunnostaa energiatehokkaimmiksi järkevillä & oi-
kea-aikaisilla toimenpiteillä. Käyttö- ja korjauskelpoisia taloa 
ei kannata purkaa vain rakentaakseen suunnilleen samanko-
koisen tilalle, se ei ole rakennuksen kokonaiselinkaaren aikai-
set ympäristövaikutukset huomioiden järkevää.

Omakotitalo on edelleen haluttu asumismuoto ja uskon sen 
olevan jatkossakin!

Jari Ahokas
Päiväkummun Omakotiyhdistys ry
hallituksen puheenjohtaja
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• Jos sinulla on  patteriverkosto 
ja niissä termostaatit, kannattaa 
käyttää erillistä huonemittaria läm-
pötilan mittaukseen. Näin voit var-
mistaa, että säädöt toimivat. Uusi 
tarvittaessa termostaatit etenkin, 
jos käytössäsi on vielä vanhanmalli-
sia termostaatteja ilman tarkempaa 
säätömahdollisuutta. Pattereiden il-
mauksella varmistat myös, että läm-
pö jakautuu tasaisesti kaikkiin huo-
neisiin. 

Harkittua energiansäästöä
Jari Ahokas

Tiedotusvälineissä on viime 
viikkoina julkaistu lukuisia 
energiansäästövinkkejä 
ja annettu ohjeita, kuinka 
voisimme kaikki toimia 
järkevinä kuluttajina 
energia-asioissa.

Ehkä on hyvä aloittaa muutamilla asioil-
la, joita ei pidä tehdä missään tilantees-
sa jo ihan asumisterveyden nimissä. 
Rakennuksen ilmanvaihto on pidettävä 
aina päällä eikä korvausilmaventtiilejä 
saa tukkia. Toki säästöä saadaan aikai-
seksi, jos ilma ei vaihdu rakennuksessa 
– se tapahtuu asukkaiden ja rakennuk-
sen terveyden kustannuksella. Liian 
alhainen huonelämpötila on myös riski 

asukkaiden terveydelle sekä jossain 
määrin itse rakennuksille. Asumiskäy-
tössä olevien tilojen alin suositeltu läm-
pötila on 18 astetta. Rakennusteknises-
ti liian alhainen lämpötila voi aiheuttaa 
kosteuden kertymistä rakenteisiin sel-
laisissa kohdissa, jotka eivät ole suun-
niteltu kestämään kosteusrasitusta. 
Märkätilojen lattialämmityksen pitäisi 
olla käytössä jatkuvasti, lämpötilaa voi 
toki säätää alemmaksi – lattian ei tar-
vitse tuntua kuumalta jalkapohjan alla. 
Päiväkummussakin on paljon vanhem-
pia omakotitaloja, joiden lattioiden alla 
kulkee käyttövesiputket. Liian alhainen 
huonelämpötila voi pahimmillaan pääs-
tää putket jäätymään ja aiheuttamaan 
laajan vesivahingon. Energiansäästö-
toimien kokonaisvaikuttavuutta kan-
nattaa puntaroida kriittisesti, 1-2 watin 
LED-lamppujen jatkuva sammuttelu ei 
juuri sähkölaskuun vaikuta. Yhtä lailla 
investointi vaikkapa 100 euron liiketun-
nistimeen (asennettuna) ei voi olla kan-

nattava, jos tällä ohjataan parin watin 
LED-lamppua.

Osalla meistä on vielä hyvinkin edulli-
set kiinteähintaiset sähkösopimukset 
voimassa talven yli. Miksi silloin juuri 
minun pitäisi säästää sähköä, kun hinta 
on vakio ja voi hyvinkin olla vain 1/10 osa 
pörssisähkön hinnasta? Säästämisellä 
ei suurta vaikusta olisi henkilökohtai-
seen talouteen, mutta tässä on hyvä 
ajatella ns. yhteistä hyvää. Kun minä 
säästän sähköä yleensäkin ja ohjaan ku-
lutukseni edullisen (pörssi)sähkön ajan-
kohtaan, niin edesautan kaikkia muita 
pienentämään sähkölaskukaan. Mikäli 
tämä ei olisi riittävän motivoiva syy 
säästää sähköä, niin viimeistään uhka 
kiertävistä parin tunnin sähkökatkois-
ta talven mittaan pitäisi olla jokaiselle 
meistä riittävän painava peruste ohjata 
sähkönkulutusta hetkiin, jolloin pörssi-
sähkön hinta on alhainen eli sähköä on 
runsaasti saatavilla.

Kuva: Motiva 

Tutustu omaan kotiisi ja omiin 
energiankulutustapoihisi 

• Mikä on talon sisälämpötila? Terve-
ysturvallinen sisälämpö asunnoissa 
18 - 26 astetta. Yksi aste sisälämpö-
tilan pienennystä vastaa noin viiden 
prosentin energiankulutusta. Makuu-
tiloissa lämpötilan voi laskea 18 - 19 
asteeseen. 

• Käy läpi kodin sähkön- ja energian-
kulutustavat.  Miten käytät laitteita 
ja miten niitä voi säätää? Ala seuraa-
maan omaa sähkönkulutustasi säh-
köyhtiöstäsi.

• Älä pidä sähkölaitteita päällä tur-
haan. Mieti esimerkiksi uunin käyttö 
niin, että voit keskittää ruoanvalmis-
tusta ja leipomista. 

• Tarkista kodinkoneiden ja laittei-
den ikä ja kunto. Onko tarvetta vaih-
taa uudempaan energiatehokkaam-
paan kodinkoneeseen? 15 vuotta 
vanhat laitteet kuluttavat selkeästi 
enemmän sähköä kuin uudet. 

• Hyödynnä kulutusjoustoa, eli ajoita 
laitteiden käyttöä esimerkiksi ajas-
tustoimenpiteellä. Voit välttää säh-
könkulutuksen ruuhkatunteja, mikä 
voi näkyä sähkönhinnassasi, jos sinul-
la on esimerkiksi pörssisähkösopimus.  
 
Esimerkiksi  pyykinpesukoneen  voi 
ohjelmoida käymään yöllä, jolloin 
sähkönkulutus on yhteiskunnassa 
vähäistä, ja hinta sitä myöten alhai-
sempi. Huomioi ehdottomasti suo-
jaukset vesivahinkojen välttämiseksi: 
ohjautuuko mahdollinen vesi viemä-
riin, saatko hälytyksen ongelmasta?   
Sähköauton latauksen voi ohjelmoida 
tapahtuvaksi yöllä.

• Vähennä lämpimän veden käyttöä. 
Kosketusvapaa hana vessassa vähen-
tää myös veden käyttöä selkeästi. Ly-
hennä suihkuaikaa ja vaihda suihkupää 
vettä säästävään. Kun tavanomainen 
suihku käyttää 12 l /min., säästösuih-
ku vain 7 l/min. Minuutissa vettä sääs-
tyy 5 litraa, viidessä minuutissa jo 25 

litraa. Suihkupäästä riippuen veden 
paine vaihtelee, ja ilman säästösuih-
kuakin veden määrää voi vähentää, 
kun harjoittelee käyttämään suihkua 
pienemmällä paineella. Säästömerki-
tys voi olla yllättävän suuri.

• Pesutilojen lattialämpö  on sopiva, 
kun lattia ei tunnu kylmältä jalkojen 
alla. Jos lattia on reilusti lämmin, 
lämpötilaa on varaa pudottaa. Kuivaa 
lattia lastalla käytön jälkeen, se no-
peuttaa kuivumista.

• Sauno ripeästi. Lämmitä sauna 70–
80 asteeseen (ei kannata lämmittää 
80–100 asteeseen), mene saunaan 
heti kun se on lämmin ja sammuta 
sauna saman tien, kun lopetat sauno-
misen. Nauti löylystä hyvällä omalla-
tunnolla, kun et kuluta turhaan säh-
köä. 

• Onko kotona  takka? Sen käyttöä 
kannattaa miettiä, kunhan muistaa 
käytettäessä, että hormit on asial-
lisesti nuohottu, ja ettei tulipesässä 
ole enää hehkua, kun sulkee pellit. 
Muista polttaa puuta oikein, jottei il-
maan tule haitallisia päästöjä. 

• Lämpöpumpuissa  (ilmalämpöpump-
pu ja vesi-ilmapumppu) on usein mah-
dollisuus ajastaa pumpun toimintaa. 
Varsinkin syksyllä ja keväällä, kun 
lämmitystarve ei ole niin iso, saattaa 
ajoittainen lämmitys riittää lämmi-
tykseen. Taloudellisesti ajastaminen 
hyödyttää etenkin silloin, kun on käy-
tössä joko pörssisähkö tai kaksiaika-
sähkö (yö/päiväsähkö). Lämpöpumpun 
automaattinen asetus saattaa kulut-
taa sähköä silloinkin, kun lämpötilan 
muutokselle ei olisi tarvetta. 

• Tarkista, että termostaatit ovat eh-
jät ja toimivat moitteetta. Jos sinulla 
on käytössäsi sähköisiä termostaat-
teja  huonelämpötilan mittaukseen ja 
säätöön, voit tarvita ammattilaisen 
apua, mutta kustannus on kohtuul-
linen suhteessa säästöön. Jos ter-
mostaatti vaatii korjausta, kannattaa 
uusiessa harkita digitaalista näyttöä.

Omakotiliiton vinkkejä ja ohjeita 
energiansäästöön

 

Jarin vinkit 
sähkön 
säästöön

Rakennuksen & kodinkonei-
den iästä ja talotekniikas-
ta riippuen muutamia help-
poa tapoja sähkön säästöön:  
 
1) Pyykit ja astiat pestään yöllä, 
pesukoneissa on oma ajastusmah-
dollisuus. 

2) Lattialämmitys asuintiloissa on 
ajastettu toimimaan yön tunteina, 
käyttäen sähköpääkeskuksen ajas-
tinta. 

3) Ilmalämpöpumpun säätäminen 
joko manuaalisesti kauko-ohjaimella 
tai ajastuksella korkeammalle läm-
pötilalle yöaikaan. 
Olen itse näitä melko yksinkertaisia 
konsteja käyttänyt 1980–90 luvun 
tekniikalla varustetussa talossani ja 
onnistunut siirtämään kulutuksen 
noin 40–50% yöaikaan (ns. yösähköl-
lä) tapahtuvaksi.
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Tuomo Mickelsson

Syksyn kylmetessä metsähiiret etsivät 
lämpöä omakotitaloista. Tiilivuorattu-
jen talojen yläkattoon hiirten on helppo 
kiivetä, jos ne pääsevät tiilivuorauksen 
ja tuulensuojan väliin. Tiilivuorauksen 
alareunassa olevat tuuletusaukot tiilien 
välissä näyttävät kapeilta, mutta pie-
net metsähiiret mahtuvat ahtautumaan 
niiden läpi. Olen lisännyt oman tiilivuo-
raukseni tuuletusaukkoihin yksinkertai-
set omatekoiset ritilät, jotka edelleen 
päästävät ilman kulkemaan läpi, mutta 
eivät hiiriä. Menetelmä kaikessa yksin-
kertaisuudessaan näkyy oheisista ku-
vista. Taipuisasta teräslistasta muotoil-
laan hiukan joustava siksak-kuvio, joka 
katkaistaan vähän aukkoa pidemmäksi. 
Tuuletusaukkoon puristettuna se pysyy 
paikoillaan jouston ja leikkauksen jäljiltä 
terävien päiden avulla. Tarvittaessa sen 
saa pihdeillä irti, mutta hiirten voimat 
eivät riitä niitä poistamaan.

Vanhoihin ikkunoihini  saa pimennys-
verhoja joilla isommat ikkunat saa pei-
tettyä jokseenkin riittävästi, mutta ne 
eivät toimi pienempiin ruutuihin. Kun 
tarvitsen kattavampaa pimennystä, 
pienempiin ikkunoihin, teen sen omate-
koisilla suojilla. Tein suojat puurimasta 
ja valkoisesta muovimatosta. Ne pysy-
vät paikoillaan nyt sillä että ne on tehty 
niin tarkkaan ikkunapuitteiden mittoi-
hin, etteivät putoa itsestään. Niistä olisi 
tullut varmasti vielä paremmin asettu-
via, jos olisin tehnyt raamit sen verran 
pienemmiksi että niiden ympärille olisi 
voinut laittaa P-nauhan. Tekotapaa voi 
hahmottaa oheisista kuvista.

  

Tee-se-itse -ideoita                    omakotitaloonTee-se-itse -ideoita                    omakotitaloon
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Retkellä Malmgårdin linnaan

Päivi Isotalo

Yhdistyksen jäsenten 
yhteinen kesäretki 
elokuussa suuntautui 
Malmgårdin linnaan.

Yhdistyksen vuosittainen kesäretki sai 
tänä vuonna uuden muodon. Perintei-
nen retki Mölandetin saarelle on tois-
taiseksi historiaa, koska kaupunki on 
myymässä omistuksensa.

Tämä tieto tuli yllätyksenä, mutta no-
peasti ideoimme uusia retkikohteita ja 
valitsimme tänä vuonna Malmgårdin lin-
nan. Malmgård on Suomen ensimmäisiä 
ja suurimpia luomutiloja.

Malmgårdin linna on avoinna yleisöl-
le kesäisin, yleensä syyskuun loppuun. 
Linna sijaitsee Loviisan lähellä, entisen 
Pernajan kunnan alueella, kumpuilevan 
maalaismaiseman ja komean puukujan 
päässä.

Perillä meitä odotti linnan nykyinen 
isäntä kreivi Henrik Creutz, joka esit-

teli linnaa ja kertoi tarinoita aatelissu-
vun elämästä.  Linna on ollut Creutzin 
aatelissuvun omistuksessa 1600-luvun 
alusta ja Henrik edustaa 13. sukupolvea.  
Vuonna 1614 Malmgårdia hallinnoinut 
virolainen sotaleski Catharina Hess 
von Wichdorff avioitui Ernst Creutzin 
kanssa. Neljä päivää häiden jälkeen lei-
mattiin kuninkaan kirjaamossa kirje, 
jolla koko Catharinan runsas omaisuus 
siirtyi hänen miehensä omaisuudeksi. 
Siitä lähtien on tila kuulunut Creutzin 
suvulle. Aluksi oli tilalla vaatimatto-
mampi puinen kartano, joka sai väistyä 
nykyisen kivestä rakennetun linnan tiel-
tä vuonna 1885. 

Linna edustaa uusrenesanssityyliä ja 
sen on suunnitellut arkkitehti Frans 
Sjöström. Samainen arkkitehti on suun-
nitellut mm. Hietalahden torin laidassa 
sijaitsevan Teknillisen korkeakoulun en-
tisen rakennuksen, jota parhaillaan re-
montoidaan hotelliksi.

Malmgårdin linna ei ole museo, vaan sii-
tä on tehty kiinnostava kesäkohde mat-
kailijoille. Linna on samalla myös suvun 
asunto. Asuinneliöitä on noin 2000 ja 
huoneita yli 50.  Toisen kerroksen juhla-
sali on iso ja todella upea. Koristeellinen 
25 metriä pitkä sali on täynnä Creutzin 
suvun muotokuvia, silkin ja kullanhoh-
toisia huonekaluja ja katossa on 4 kau-
nista Muranon lasista valmistettua 
kattokruunua.  Kattokruunuihin liittyen 
kreivi Henrik kertoi seuraavan tarinan:

”Villeinä nuoruusvuosina pelasimme 
joskus serkkujen kanssa tennistä salis-
sa. Erään kerran pallo osui kattokruu-
nuun ja rikkoi osan lasista. Yritimme 
piilotella tihutyötä, mutta tulihan se 
ilmi aikanaan. Onneksi kruunuun saatiin 
tilattua uudet osat rikkoutuneiden tilal-
le. Tämän jälkeen ei kyllä enää pelattu 
salissa.”

Linnakierros jatkui kirjastoon, jossa 
kreivi esitteli meille historiallisen ”mat-
katietokoneen”. Puiseen kannettavaan 
ja avautuvaan laatikkoon on sisällytetty 

kaikki tarpeellinen muistiinpanojen te-
kemistä varten ja lisäksi pieneen loke-
roon mahtuu snapsilasit ja pullo.

Kirjastossa saimme myös ihmetellä 
vanhoja rahoja, riikintaalereita, joiden 
paino yllätti ja hämmästytti.

Suvun harrastuksena on aina ollut met-
sästys ja seinillä ja pöydillä onkin run-
saasti täytettyjä eläimiä. Kuten asiaan 
kuuluu, myös tässä linnassa on oma 
kummitus.  Kreivi kertoi, että sillä on 
tapana siirrellä huonekaluja. Muuta ei 
sitten kummituksesta tiedetäkään.

Linnakierroksen jälkeen siirryimme ra-
vintolaan, joka sijaitsee vanhassa na-
vetassa yhdessä panimon ja puodin 

kanssa. Parhaiten Malmgård tunnet-
taneen nykyään palkitusta oluestaan, 
jota on myynnissä useissa ruokakau-
poissakin. Panimo on perustettu vuonna 
2009 ja sinne pääsee eri maksusta vie-
railemaan ja maistelemaan oluita. Me 
emme tällä kertaa vieraillet panimossa, 
mutta söimme ravintolassa maitta-
van keittolounaan. Lounaan jälkeen oli 
mahdollisuus tutustua kartanopuotiin. 
Valikoimassa on oluiden lisäksi todella 
runsaasti tuotteitta, mm. erilaisia jau-
hoja, pastaa, eri makuisia viinietikoita, 
hunajaa, mehuja ja rypsiöljyä.

Malmgårdia voimme lämpimästi suo-
sitella retkikohteeksi. Linnakierroksia 
järjestetään toukokuulta syyskuulle. 
Kartanopuoti on avoinna ympäri vuo-
den, talvisin sunnuntaisin suljettu.

fb: Malmgård & Kartanopuoti

https://www.facebook.com/malmgard/
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Eero Ahlström
 
Tilanne 9/22

Kuusijärvi on investointi kestävään luontomatkailuun ja 
luonnon virkistyskäyttöön. Kuusijärvestä kehitetään ympä-
rivuotinen luonto- ja virkistyskohde, luonnon ja maisemien 
ehdoilla. Kuusijärvi on koko kansan virkistäytymisen paikka 
ja pääportti Sipoonkorven kansallispuistoon.

Hankkeen vaihe- Meneillään

Budjetti - 19 000 000 €

Rahoittajat - Vantaan kaupunki 

Tavoitteet

Kuusijärven kehittäminen on Vantaan kaupungin kärkihanke 
strategiakaudella 2022–2025. Vantaan vetovoimaisuutta 
lisätään kehittämällä Kuusijärvestä luontomatkailun ja vir-
kistyksen helmi maiseman ja luonnon kantokyvyn ehdoilla. 
Suunnittelun tavoitteena on luonnon ja uusien suunnitte-
luratkaisujen sekä palveluiden sovittaminen yhteen kasva-
vien kävijämäärien ja laajentuvien virkistysmahdollisuuksien 
kanssa. Vuonna 2019 valmistuneen kevyenliikenteen sillan 

Sudentassun myötä virkistysmahdollisuudet laajenivat Si-
poonkorven kansallispuistoon.

Kuusijärvi on Etelä-Suomen saavutettavin ympärivuotinen 
luonto- ja virkistyskohde, ja koko kansan virkistäytymisen 
paikka. Kuusijärvelle tullaan saunomaan ja uimaan, nautti-
maan luonnosta ja liikkumaan kaikkina vuodenaikoina. Kuu-
sijärvi madaltaa kynnystä lähteä luontoon. Kuusijärvellä 
rohkaistaan kokemaan luonto omatoimisesti ja innostetaan 
tekemään niin omaa kuin luonnon hyvinvointia tukevia valin-
toja. Palvelut tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Toimenpiteet

Vantaan kaupunki kehittää Kuusijärven luonto- ja virkistys-
aluetta monin tavoin tulevien vuosien aikana. Palvelutarjon-
taa lavennetaan ruuhkaiselta kesäkaudelta muihin vuoden-
aikoihin. Tapahtumallisuutta ja elämyksellisyyttä kehitetään 
alueen luonnon ehdoilla. Harrastamisen mahdollisuuksia pa-
rannetaan välinevuokraus- ja luontopalveluilla.

Vuoden 2022 aikana valmistuu uusi esteetön tulipaikka-alue, 
jonne pääsee esteetöntä luontoreittiä pitkin, sekä uusi 
pulkkamäki uimarannan pohjoispuolelle. Vanha pulkkamäki 
metsitetään. Uusi laajempi pysäköintialue valmistuu koko-
naisuudessaan syksyllä 2023. Lähivuosien aikana alueelle ra-
kennetaan uusia vuokratiloja, uusia savusaunoja ja grillikotia, 
sekä parannetaan luontoreittejä, viitoituksia ja alueelle saa-
pumista. Pidemmän aikavälin tavoitteena on rakentaa alueel-
le uusi saunakylä sekä kahvila-, ravintola- ja kokoustilara-
kennus. Aluetta kehitetään Kuusijärven yleissuunnitelman ja 
palvelujen kehittämisen konseptikuvauksen mukaisesti.

Kustannusarvio

Kuusijärven alueen kustannuslaskelma on yleissuunnitelma-
tasoinen arvio yleissuunnitteluvaiheen suunnitelmista. Hank-
keen kokonaiskustannukset ovat noin 19 miljoonaa euroa (alv 
0%). Rakennusten osalta karkeat kustannusarviot on las-
kettu pinta-alaperusteisesti huoneistoaloista. Rakennusten 
kustannusarvio 12 100 000 € sisältää muun muassa uusien 
savusaunojen, grillikotien, yrittäjien tukitilojen, saunakylän 
ja kahvila-ravintola-kokoustilarakennuksen kustannukset. 
Maisemarakentamisen kustannusarvio 6 860 000 € sisältää 
muun muassa uuden pysäköintialueen rakentamisen, ympä-
ristön ja kasvillisuuden, uimarannan, vedenlaadun ja rannan 
toimintojen parantamisen, sekä uuden pulkkamäen ja tuli-
paikka-alueen rakentamisen. Suunnitelmat toteutetaan vai-
heittain, jolloin kustannukset jakautuvat usealle vuodelle.

Kuusijärveä kehitetään

Näin Kuusijärven aluetta ja palveluja kehitetään 
vuosina 2022 sekä 2023:

-Uusi pulkkamäki valmistuu
-Uusi ulkoilureitti 0,7 km valmistuu
-Uusi esteetön tulipaikka valmistuu
-Uutta pysäköintialuetta rakennetaan (valmistuu 2023)
-Uudisrakennuksista tehdään tarve- ja hankesuunnitelma
-Kahvilan kalustus uusitaan
-Fatbike-vuokrauspiste (kesäkuu 2022 alkaen)
-Ulkoilureittien viitoituksia parannetaan

Linkkejä lisätietoihin Kuusijärven kehittämisestä:

 
Innovaatioiden Vantaa – Strategia vuosille  2022-2025
https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/ta-
lous-ja-strategia/innovaatioiden-vantaa-strategia
Kuusijärven palvelukonsepti 2021
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/Kuu-
sij%C3%A4rven%20palvelukonsepti_2021_Vantaan%20
kaupunki_0.pdf
Kuusijärven asemakaava 2020
https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/kuusijar-
ven-virkistysalue
Kuusijärven yleissuunnitelma 2019
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/kuu-
sijarven_yleissuunnitelman_raportti_1757913-pakattu.
pdf
Kuusijärven kehittämissuunnitelma 2016
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/01B_
Kuusij%C3%A4rvi%20Sipoonkorven%20portiksi_kehit-
t%C3%A4missuunnitelma_2016.pdf
 

Etätyöskentely onnistuu nyt myös Kuusijärvellä. 
Alueelle on tehty kaksi puuhun kiinnitettyä työpistettä. 

http://https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/talous-ja-strategia/innovaatioiden-vantaa-strategia
https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/talous-ja-strategia/innovaatioiden-vantaa-strategia
https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/talous-ja-strategia/innovaatioiden-vantaa-strategia
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/Kuusij%C3%A4rven%20palvelukonsepti_2021_Vantaan%20kaupunki_0.pdf
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/Kuusij%C3%A4rven%20palvelukonsepti_2021_Vantaan%20kaupunki_0.pdf
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/Kuusij%C3%A4rven%20palvelukonsepti_2021_Vantaan%20kaupunki_0.pdf
https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/kuusijarven-virkistysalue
https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/kuusijarven-virkistysalue
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/kuusijarven_yleissuunnitelman_raportti_1757913-pakattu.pdf
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/kuusijarven_yleissuunnitelman_raportti_1757913-pakattu.pdf
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/kuusijarven_yleissuunnitelman_raportti_1757913-pakattu.pdf
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/01B_Kuusij%C3%A4rvi%20Sipoonkorven%20portiksi_kehitt%C3%A4missuunnitelma_2016.pdf
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/01B_Kuusij%C3%A4rvi%20Sipoonkorven%20portiksi_kehitt%C3%A4missuunnitelma_2016.pdf
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/01B_Kuusij%C3%A4rvi%20Sipoonkorven%20portiksi_kehitt%C3%A4missuunnitelma_2016.pdf
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Tuula Haavasoja

Syksyn kylmenevät 
päivät ovat talviuimarille 
parasta aikaa. Kuusijärven 
viileä vesi saa uimarilla 
endorfiinit liikkeelle 
nopeaakin nopeammin. 
Tulee voittajafiilis. 

Kuusijärvi on Vantaan helmi, josta löytyy 
ulkoilu- ja hiihtomaastoja, monenlaisia 
ulkokuntoiluvälineitä - ja mikä parasta, 
uimaranta, joka mahdollistaa ympäri-
vuotisen uintiharrastuksen. Kuusijärvi 
on myös suosittu saunapaikka, savusau-
nan kanssa tai ilman. Alueelta löytyy li-
säksi suosittu lounaskahvila. Päiväkum-
pulaiset elävät tämän kaiken naapurissa 
- parhaalla paikalla - kävely- ja pyöräily-
matkan päässä.

Uinti on harrastuksena kaikkien saa-
vutettavissa. Uimisesta pitävät kai-
kenikäiset vauvasta vaariin, ja uimaan 
opetellaan jo koulussa. Uimataito on 
ehdottomasti hyödyksi, mutta matalas-
sa Kuusijärvessä sekään taito ei näytä 
olevan välttämätön. Talviuimareista löy-
tyy joukko uimavedessä seisojia, joiden 
paikalleen jähmettynyttä urheutta kyl-
mässä vedessä ei voi kuin ihailla. 

Kylmästä vedestä pitäminen, sietämi-
nen tai inhoaminen ovat tunteita. Tal-
vella järven kylmä vesi on faktaa, mutta 
omaan ajatteluunsa ja tunteeseen voi 
yrittää vaikuttaa. Kylmään veteen me-
neminen on alkuun shokki, mutta an-
taako ensimmäisen tunteen pelottaa 
itsensä pois vedestä vai rohkaistuuko 
pysymään vedessä vähitellen pidem-
pään, on omassa päätösvallassa. Ja se 
tunne, kun ylittää itsensä, se on upea.

Syksyllä kesäuintikauden jatkaminen 
viilentyvässä vedessä on helpoin tapa 
koukuttua talviuintiin. Kun uintimatka 
ja -aika lyhenevät, hymy levenee kesäui-
marin muuttuessa talviuimariksi. Vaik-
ka uiminen ei lajina ole välineurheilua, 
suosittelen kuitenkin uintijalkineiden 
ja neopreenikäsineiden käyttämistä, 
ne torjuvat hyvin sormien ja varpaiden 
palelua. Pipo päässä on myös suositel-
tavaa. 

Lämmitettyyn uimakoppiin Karhun-
pesään kannattaa ostaa talvikaudelle 
käyttöoikeus, avaimia on saatavissa Tik-
kurilasta Dixin Vantaa-infosta. Tosi kon-
karit pukeutuvat vaivatta kylmässäkin 
uimakopissa.

Uintiharrastus on myös yhteisöllistä, 
vaikka se ei näyttäydy isosti. Introver-
teiksi mielletyistä meikäläisistä näyt-

täytyy uimapaikalla toinen puoli. Yhtei-
sen harrastuksen äärellä ollaan yhtä 
joukkuetta, tervehditään ja jutellaan. 
Kun muutaman kerran viikossa näkee 
samoja henkilöitä, niin tuleehan sitä 
väkisinkin hyvänpäivän tutuksi. Jos tu-
tustuminen porukkaan tai vaikkapa ki-
samatkailu avantouinnin SM- ja MM-ki-
soihin kiinnostaa enemmän, kannattaa 
liittyä Kuusijärven jääkarhuihin, joka on 
Suomen Ladun jäsenyhdistys. 

Talviuinnin terveydelliset hyödyt on 
tunnistettu, ja nyttemmin myös tutkittu 
tieteellisesti. Asiaa tutkimatta väitän, 
että talviuinti auttaa kaikkeen, mihin 
haluaa sen tehoavan. Ja jos ei tehoa, ei 

Avovesiuinnista elinvoimaa
usko tarpeeksi. Toinen epätieteellinen 
väittämäni on, että se auttaa masen-
nukseen. Elämänhalu löytyy joka kerta 
konkreettisena tunteena: tänne kyl-
mään en halua hukkua. 

 
Tutkittuja terveysvaiku-
tuksia poimittuna Suomen 
ladun nettisivuilta:

-Parantaa verenkiertoa ja aineen-
vaihduntaa
-Hidastaa solujen vanhenemista, säi-
lyttää ihon kimmoisuutta
-Tuottaa mielihyvää, kun aivolisäk-
keestä vapautuu betaendorfiinia
-Parantaa unensaantia
-Parantaa vastustuskykyä
-Laskee verenpainetta
-Parantaa stressinsietoa ja tehostaa 
lihasten palautumista
-Lievittää reuman ja astman oireita
-Helpottaa nivelten ja lihasten tuleh-
duksia

Vinkit talviuintia 
aloitteleville
• Liiku itsesi lämpimäksi ennen uintia, 
reippaile vaikka Kuusijärven ympäri 
tai hyödynnä alueen ulkokuntosalia.

• Mielikuvaharjoitukset auttavat val-
mistautumisessa. Suunnittele uimi-
sen elämys etukäteen, ja noudata 
suunnitelmaa.

• Mene ripeästi veteen. Rohkeuden 
odottelu uimaportailla puolittain ve-
dessä ei helpota uimisen aloittamista. 

• Alkujärkytys voi yllättää ja hengitys 
salpautua, älä silti hosu pois vedestä. 
Tunne helpottuu, jos pystyt uimaan 
edes muutaman hetken. Vähitellen 
voit lisätä aikaa kylmässä vedessä.

• Pidä pää vedenpinnan yläpuolella, 
älä sukella.

• Älä vertaile itseäsi muihin vaan 
kuuntele omaa kehoasi. Kilpailut ovat 
erikseen.

• Jokaisella on oma sopiva määrä tal-
viuintia. Pari-kolme kertaa viikossa on 
jo hyvä määrä

• Pukeudu lämpimästi ja pidä itsesi 
lämpimänä.

• Uimajalkineet ja avantouintikäsineet 
kannattaa hankkia, jos haluat jatkaa 
kokeilusta harrastamiseen.

• Ota kaveri mukaan. Tunne ja tunnel-
mat on mukava jakaa, ja yhdessä uimi-
nen on turvallisempaa. 

• Päivät ovat erilaisia, hyväksy se ja 
ole itsellesi armollinen.

• Avovesiuinti on helppo tapa lisä-
tä liikkumista ja hyvinvointia omaan 
elämään. Talviuintiin voi myös jäädä 
koukkuun, mutta se riski kannattaa 
ottaa.
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Päiväkummun bussilinjastot 
myllättiin uusiksi reilu vuosi 
sitten. Ovatko muutokset 
onnistuneet ja mitä pitäisi 
tehdä – satunnaisen 
joukkoliikenteen käyttäjän 
näkökulma asiaan.

Olen satunnainen joukkoliikenteen käyt-
täjä, useimmiten suorastaan hävettävän 
vähän hyödynnän kohtuullisen runsasta 
joukkoliikenteen tarjontaa pääkaupun-
kiseudulla. Tai ainakin minusta tuntuu 
siltä, että voisin käyttää busseja enem-
mänkin, mutten tee sitä epämääräisten 
tekosyiden varjolla. Ehkä olen vain lais-
ka ottamaan asioista selvää tai vielä 
laiskempi kokeilemaan? Arvelisin, että 
meitä ”laiskoja” on runsaastikin ympäri 
pääkaupunkiseutua ja Päiväkumpua.

Kuitenkin ”laiskuudestani” huolimatta 
olen käyttänyt ja kokeillut joukkoliiken-
nettä ja todennut pääseväni haluamaa-
ni paikkaan bussilla, junalla, metrolla, 
spåralla tai jopa Suomenlinnan lautal-
la. Matka-ajat ovat joskus pitkähköjä 
omaan autoon verrattuna, eikä bussilla 
iso esineitä oikein pysty kuljettamaan. 
Toisaalta omalla autolla ei nykyisin 
Helsingin keskustaan juurikaan kanna-
ta mennä, ellei sitten verovapaat kilo-
metrikorvaukset juokse ja firma maksa 
pysäköintiä. Eikä oikein sittenkään kan-
nata, koska kaikenlaiset tietyöt ja muut 
tahalliset esteet (ainakin ne siltä välillä 
tuntuvat) tekevät matkasta hitaan ja 
hermoja raastavan koettelemuksen ra-
tin takana.

Päiväkummun alueen Facebook-ryh-
mistä on saanut lukea kuinka bussilla 
ei enää pääse suoraan Rautatientorille 
tai Korsoon tai Tikkurilaan (koulupäivien 
aamuisin kyllä pääsisi Dixiin) tai jonnekin 
muualle. Ymmärrän keskustelijoiden nä-
kökulman. Ennen on päässyt, ja homma 
on toiminut ilman vaihtoja, ja hyvin to-
dennäköisesti kyytikin on ollut nopeam-
pi. Vastineeksi saimme paremmat syöt-
töliikenneyhteydet Koivukylän asemalle 
K-junan äärelle. Miksi sitten kaikkea ei 
voi saada yhtaikaa?! Kyse on rahasta, 

JOUKKOLIIKENNE 

Mennään bussilla

Moni Päiväkumpulainen on miettinyt, että olisi kätevää jos 
Keravanjoen voisi ylittää Joukontien pään lisäksi jalkaisin 
myös Matarinkosken pohjoispuolella. 

Tämä on ollutkin mahdollista vuodesta 1945 lähtien vuoteen 
1972 saakka. 

Silta on vuodesta 1945 alkaen sijainnut runsaat 200 m Lah-
denväylän eteläpuolella. Sillan rakensi Jokiranta-tilan silloi-
nen hoitaja (myöhemmn omistaja) Sakari Frantsi maatilan 
tarpeisiin. Silta mahdollisti karjan liikkuttamisen joen etelä-
puolella sijaitsevalle pellolle sekä heinän kuljetuksen pellolta 
joen pohjoispuolelle, Jokirannan tilalle.

Silta yhdisti myös Sipoon puolella Myraksen kiilassa asuvat 
viettämään juhannusta kokon äärelle, jonka Sakari Frantsi oli 
rakentanut Päiväkummun puoleiselle rannalle.

Silta oli tapana purkaa aina syksyisin, jotta jäät eivät sitä vei-
si ja keväisin siltaparrut laitettiin jälleen paikoilleen. 

Myraksen kiilassa asui sekä vakituisia-, että kesäasukkaita. 
Kesäasukkaat olivat pääasiassa ”kaulusporvareita” eli ylem-
pään luokkaan kuuluvia perheitä: poliisikonstaapeli, juusto-
mestari, faktori, julkaisutoimittaja yms. monet heistä asui 
Punavuoressa. 

Kun Virve Frantsin isoisä Akseli kuoli vuonna 1972, siirtyi 
joentausta eli Jokiranta-tilan Päiväkummun puoli Sakari 
Frantsin siskolle, Vilma Paanaselle (os. Frantsi) eikä tarvetta 
sillalle enää ollut. 

Vilma Paananen myi ko maat sittemmin Ahti Honkaselle.

Myraksen kiilaa kutsuivat jotkut myös ”Rytökyttäläksi”. Nimi 
juontaa juurensa siitä, että Jokiranta-tilalla ollut muonamies, 
joka kävi hoitamassa hevosia joentausmailla ja pyöräillessään 
sieltä takaisin kotiin, huomasi, että verhot viipottivat ikku-
noissa ja joku tarkkaili. Hän suivaantui niin, että alkoi kutsua 
aluetta Rytökyttäläksi. Rytö tarkoitti väliaikaisasutusta eli 
kesäasukkaita ja kyttälä tarkkailijoita/kyttääjiä.

PÄIVÄKUMMUN JA LÄHIALUEEN HISTORIAA

Myraksen silta

Silta rengastettuna punaisella

Kuvassa toinen oikealta on sillan rakentanut Sakari 
Frantsi ja oikeanpuoleisin, kaiteella istuva henkilö on 
Rekolan paimenpojaksi kutsuttu suurjuoksija Taisto Mäki. 
Mäki on maailman ensimmäinen puolen tunnin  alittaja 
10000m:n juoksussa.

Virve Nyman os Frantsi
Eero Ahlström

Reitti 721 kulkee Koivukylästä 
Päivikummun kautta Hakaniemeen. 

jälleen kerran. Jos Vantaan kaupunki ei 
ole valmis käyttämään HSL:n palvelui-
den hankkimiseen enempää rahaa, niin 
ei niitä linjojakaan lisää löydy. Yhtälö 
voi muuttua vieläkin synkemmäksi, kun 
koronan vuoksi kadonneet matkusta-
jat eivät koskaan palanneetkaan jouk-
koliikenteen maksaviksi käyttäjiksi => 
liikennöinti pitää hoitaa vähentyneillä 
lipputuloilla, mikä ei ole helppo yhtälö. 

Suosittelen vähintäänkin kokeilemaan, 
kuinka bussilla pääsee – ei se niin vai-
keaa lopulta ollutkaan! Reittioppaasta 
vain naputtelemaan haluamasi kohde 
ja kännykkään kätevä äppi maksamista 
varten (ja reittiopas löytyy täältäkin). 
Myönnän: en ole luopunut oman auton 
käytöstä enkä aiokaan, mutta joukko-
liikenne on todistanut toimivuutensa 
(puutteistaan huolimatta) ja aion tule-
vaisuudessakin HSL:n palveluita käyt-
tää.

Jari Ahokas

Oletko ystävällinen naapuri ja annat lu-
van koirankakkapussien pudottamiseen 
sekajäteastiaasi? Tilaa maksutta koi-
rankakkatarra ja kiinnitä se roska-as-
tiaan. Koiraperheet kiittävät.

Tarran tilaus käy helposti: lähetä 
osoitteesi omakotiyhdistyksen säh-
köpostiin info@paivakumpu.net tai 
tekstaa 0400 424754. Toimitamme 
tarran pikimmiten. 

Pidetään Päiväkumpu siistinä!

Koirankakat 
roskiin
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