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Täällä 
ollaan.

mehiläinen leppävaara, hevosenkenkä 3

Kun lapsi sairastaa, 
Mehiläinen on lähellä.

Tutustu palveluihimme tarkemmin: 
www.mehilainen.fi 

Leppävaarankatu 3 – 9
Ratsutori

Tervetuloa 
BASEN 
terassille!
Ravintola Base

KELLOT KÄYMÄÄN
TAAS OIKEAA AIKAA
Tarjoan laadukasta ja monipuolista mekaanisten 
ranne- sekä taskukellojen & merkkikellojen 
huolto-, korjaus- ja entisöintipalvelua kätevästi 
täältä Espoon Perkkaalta. 
 
Ota yhteyttä tai tule käymään. Tervetuloa!

KELLO VOI HYVIN KUN SE KÄY. 

Osoite:	 			Everstinkatu 6, katutaso (Perkkaa)
Yhteydet:				0400 769 860,	mikkosenjanne@suomi24.fiwww.kelloseppa.com

Vähennä jätekuormaa  
kierrättämällä ja  
lajittelemalla.

Kiinteistöjen huoltoa ja  
isännöintiä jo vuodesta 1972

Ympäristö on ystäväsi

Miekka 2 • 2600 Espoo  
puh (09) 540 4910

Perkkaan Huolto

Kannen kuva:

Perkkaan vanha suojeltava 
meriradioasema.

6€
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Uuden puheenjohtajan terveiset

Perkkaa-Vermo ry valitsi puheenjohtajan ja johtokunnan tälle vuodelle 
28.2.2011 pidetyssä vuosikokouksessaan. Aktiivisena järjestöihmisenä 
astuin kaupunkiosayhdistyksemme puheenjohtajan tehtäviin ja odotan 
innolla tulevaa vuotta. Puheenjohtajan saappaat ovat isot, koska tehtä-
vää ovat aikaisemmin hoitaneet menestyksekkäästi useat perkkaalai-
set, joista onneksi muutama jatkaa vielä johtokunnan jäsenenä.

Kevät alkaa olla jo pitkällä, lämpöä ja aurinkoa olemme saaneet mais-
taa pitkän talven jälkeen ja puutarhapalstoilla on alkanut vilinä. Multaa 
on käännetty, uusia istutuksia laitettu maahan ja talven jälkiä korjailtu. 
Toivottavasti tämä vuosi tuo tullessaan maittavan sadon ja aurinkoisia 
muistoja syksyä varten.

Perkkaan alueella on tapahtumassa suuria muutoksia tulevina vuo-
sina. Niistä kerromme tarkemmin tässä lehdessä sivuilla 6-10. Kau-
punkiosayhdistys on hyvä paikka vaikuttaa oman alueen asioihin ja 
siksi olemmekin uudistamassa nettisivustomme, jotta kaikki alueen 
asukkaat saisivat paremmin informaatiota kaavamuutoksista ja muista 
alueemme ajankohtaista asioista. Myös Suur-Leppävaaran asukasfoo-
rumitoimintaa ollaan käynnistämässä uudelleen ja foorumin valmiste-
lutoimikunnan puheenjohtaja esittelee toimintaa tarkemmin sivulla 17.

Toivomme, että saisimme mukaan joukkoomme uusia innokkaita perkkaalaisia. 
Johtokunnan kokoukset ovat avoimia kaikille halukkaille ja niin asukasfoorumin 
kuin yhdistyksemmekin tapahtumat ovat avoimia kaikille perkkaalaisille. Nettisi-
vumme tulevat olemaan tärkein tiedotuskanavamme Perkamentin lisäksi. Käy-
kää tutustumassa toukokuun aikana uudistuviin sivuihimme osoitteessa www.
perkkaa-vermo.fi.

Aurinkoista kesää toivottaen
Herttaliisa Tuure
Puheenjohtaja

Liity Perkkaa-Vermo ry:n jäseneksi

Jäsenmaksu 10 euroa / talous

Tilille 800010-1048249
Viestiin nimi- ja osoitetiedot.
Ilmoittautua voi myös netissä

www.perkkaa-vermo.fi

 Kotiseutu - kotikaupunginosa

Kaupungin kotiseututoiminnalla pyritään lisäämään    
espoolaisten kotiseudun tuntemusta, vahvistamaan 
espoolaisuutta ja Espoo-identiteettiä sekä kannusta-
maan espoolaisia omaehtoiseen toimintaan kotiseu-
tunsa ja lähiympäristönsä hyväksi.

Kaupunginosayhdistys 
Perkkaa-Vermo ry
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Perkkaa-Vermo ry
Johtokunta 2011

Puheenjohtaja 
     Herttaliisa Tuure

herttaliisa.tuure@gmail.com 
     Everstinkuja 1 B 53, 02600 Espoo

040 559 4854

Varapuheenjohtaja
Erkki Hjelt
ehjelt@gmail.com
050 546 5836

Raimo Haakana
Erkki Hytönen
Rauno Kähönen
Carita Salo
Riitta Sinkkonen
Kari Sintonen
Tarja Vuorikoski

Perkamentti
Julkaisija 

Perkkaa-Vermo ry

Toimitus, ilmoitukset ja kuvat  
  Riitta Sinkkonen
  perkamentti@gmail.com

Everstinkuja 1 B 37, 02600 Espoo
040 549 7317

Taitto    Levikki
Herttaliisa Tuure  2000 kpl

Painopaikka   ISSN 0780-4687 
  Picaset Oy, Helsinki

29. vuosikerta

Uusi kunniajäsen 
yhdistyksellemme 

Perkkaa-Vermo ry ni-
mitti Seppo Saarisen 
vuosikokouksessaan 
27.2.2011 kunniajäse-
nekseen. 

Saarinen on toiminut 
vuosia yhdistyksemme 
johtokunnan jäsenenä 
ja osallistunut moniin 
tärkeisiin yhdistyk-
semme tehtäviin. Hän 
kantoi suurta vastuu-
ta Puutarhurin mökin 
kunnostamisessa ja on 

huolehtinut pitkään mökin isännyydestä.  Myös 
kaava-asiantuntijana hän on ollut tärkeä yhdis-
tyksellemme. 

Kiitokset ja onnittelut!

Perhejuhlat ja kokoukset
Puutarhurin mökissä
Perkkaa-Vermo ry:llä on käytössään Puutarhurin mökki 
Albergan kartanon pihapiirissä. Mökki on yhdistyksen 
kunnostama ja entisöimä. Remontti valmistui kesällä 
2000. Yhdistys vuokraa mökkiä erilaisiin tilaisuuksiin. 

Mökin huone ja keittiö muodostavat yhtenäisen avaran 
tilan. Mökissä on myös WC. Sisätiloiltaan mökki on 45 
m². Istuinpaikkoja on kaikkiaan 21. Kokouspöydän ää-
reen mahtuu 8-10 henkeä. Keittiön pöydän ympärille 
mahtuu 4-6 tuolia. Keittiössä on mikro, jääkaappi, keit-
timet ja tarpeelliset isot astiat ja kahviastiasto. 

Mökin vuokra on 60 € / kerta (klo 08.00-24.00). Siivous 
on 50 € / kerta ellei vuokraaja siivoa itse. 

Kuvia mökistä ja sisätiloista löydät osoitteesta www.
perkkaa-vermo.fi

Puutarhurinmökin varauksia hoitaa Erkki Hjelt puh 09 
541 6234 tai 050 546 5836.

Uudistuneet nettisivut 
osoitteessa

www.perkkaa-vermo.fi
Käy tutustumassa!
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Perkkaapäivä
Perkkaapäivä sai alkunsa Perkkaa-Vermo ry:n toimesta 1970-luvun puolessa välis-
sä. Vastavalmistuneen lähiön asukkaat saivat tilaisuuden tutustua toisiinsa keskel-
lä aluetta sijoittuvassa Perkkaanpuistossa. Perkkaapäivä on järjestetty yhdistyksen talkoo-
porukan voimin ja tehtäviä on jaettu makkaranpaistosta tikanheittokilpailun valvontaan. 

Perkkaapäivä tulee taas sunnuntaina 29.5.2011 klo 11-14. Paikkana toimii tuttu Perk-
kaan asukaspuisto. Lastenohjelmasta vastaa Taikuri Kim Wist klo 11.30 alkaen ja musiikkia saamme kuul-
la klo 12.30 alkaen.  Kirpputoripöytää voi tulla pitämään 2 euron hintaan, mukaan oma pöytä.  Tarjolla 
myös maukasta lounasta soppatykistä sekä Marttojen kahvibuffet. Tervetuloa!

Vuosien saatossa Perkkaa-päivillä on ollut erilaisia esiintyjiä. Tässä kuvakoosten viime vuoden elokuisilta 
Perkkaa-päiviltä.

Arpajaisten päävoitoksi on 
K-Extra Perkkaa lahjoitta-
nut kassillisen herkkuja.

Taikuri Luttinen tekee temppujaan.

Perkkaalaiset saivat nauttia 
Lasse Liemolan ja Marian 
kreikkalaisista lauluista ja 
Lassen tarinoista ja muiste-
luista menneiltä vuosikym-
meniltä.

Lapsille on esitetty vanhoja 
kansantarinoita ja kansan-
musiikkia monilla soittimilla

Perkkaa-päivänä satoi vettä, mutta tunnelmaa se ei 
latistantu.
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Kaava sai lainvoiman 21.1.2011 Helsingin hallinto-oikeu-
dessa. Perkkaa–Vermo ry teki jokaisessa mahdollisessa 
kaavan käsittelyn vaiheessa mielipiteitä ja muistutuksia 
tämän alueen suojelemisesta rakentamiselta. 
Myös muita muistutuksia tehtiin, mutta asia 
ratkesi kaavaehdotuksen puolesta.  Alueella 
kulki  vanha Tarvaspäähän menevä kärrytie 
ja se oli ajan kuluessa muotoutunut ”aarnio-
metsäksi”, joka antoi meille perkkaalaisille 
hyvän pienen paikan nauttia havupuiden 
kauneudesta ja virkistyä. Monia tutkimuksia 
on olemassa juuri kuusimetsän tervehdyttä-
västä vaikutuksesta ihmiseen ja tämä pieni 
alue on tämän kulmakunnan ainoa sellai-
nen. Perkkaalla asuu paljon henkilöitä, joilla 

Vermonsolmun kaava-alueella  
toimistojen rakentaminen on alkanut
Lepakot ja matara pelastivat perkkaalaisille palan kaunista kuusimetsää

Vermonsolmun kaava-alueen toinen vaihe on käynnistynyt. Ensin rakennettiin tiet, rampit ja silta Turun 
moottoritielle ja nyt tien varteen rakennetaan toimistotaloja. Puut kaadettiin ja kallio räjäytettiin, jäljelle 
jäi perkkaalaisten suojelua tarvinneesta ikimetsästä vain itäpääty. Ei olisi jäänyt sitäkään, mutta koska 
laki vaatii suojelemaan lepakoiden lentoreittejä, me ihmiset saimme sitten ihailtavaksemme tämän pie-
nen alueen. Lepakot lentävät moottoritien yli juuri tämän mäen kautta ja koska suojeltua keltamataraa 
kasvaa tien puoleisen mäen päällä, niin emme menettäneet aivan koko mäkeä, vaan vain osan. Kartoitta-
jat joutuivat hyvin tarkkaan rajaamaan rakennettavan alueen reunan, jotta nämä suojeltavat harvinai-
suudet eivät kärsisi ja tämä muutaman metrin levyinen matara-alue on teräsaidalla nyt eristetty.

Vermonsolmuun on rakenteilla  
ympäristöystävällinen Derby Business Park  

-toimistotalokokonaisuus ja Tarvonsalmenkatu. 
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ei ole autoja eikä ehkä voimia lähteä kauemmaksi met-
sän lumoa kokemaan. Tästä pienestä metsäkukkulasta 
olisi voinut tehdä kauniin pikkupuiston uudenkin alueen 
asukkaiden nautittavaksi. Jopa rajan siirtäminen vain 100 
metriä länteen olisi antanut sen mahdollisuuden. Mutta 
toisin kävi, kaupunkisuunnittelulautakunta ei ottanut 
huomioon perkkaalaisten toivomusta. He eivät henki-
lökohtaisesti edes käyneet katsomassa aluetta, kartalla 
Vänrikinmäkikin (kukkula Vermonsolmun ja Polaris Busi-
ness Parkin välissä) näyttää vihreältä ja tämän sanottiin 
hoitavan asian. Me tiedämme, että ryteikköinen lähimäki 
ei korvaa menettämäämme metsäaluetta. Onneksi meil-
lä kuitenkin on Talin entisen jätemäen virkistysalue käy-
tössämme. Sillä alueella on meneillään laajat parannus-
työt ja nykyisin ei enää jätealueiden päälle rakenneta. 

Derby Business Park

Toimistokorttelille on annettu nimeksi Derby Business 
Park, mikä sopii hyvin näin Vermon raviradan läheisyy-
teen.  Sen rakentaa SRV-yhtiöt ja rakennukset valmistu-

Vermonsolmun liittymä 
moottoritielle  avattiin syksyllä 

2010. Avajaisissa oli mukana 
rakentajat, suunnittelijat,  

kaupunginedustajat ja alueen 
asukkaita. Rakentaminen oli 
sujunut aikataulussa ja tulos 
oli onnistunut. Ensimmäiset 

viralliset kulkijat uudella tiellä 
olivat poliisiratsukot, mikä 

sopikin hyvin, sillä tiehän tulee 
johtamaan Vermoon.

vat kesällä 2012. Lisää tietoa: www.srv.fi. Siemensiltä 
kerrottiin, että nyt aloitettuun ensimmäiseen raken-
nukseen on heille valmistumassa pääkonttori ja näin 
Perkkaalla jo yli pari vuosikymmentä vaikuttanut 
Siemens tulee säilymään perkkaalaisena.  Kaikkiaan 
tähän kokonaisuuteen on suunniteltu viisi toimisto-
taloa ja parkkitalo. Nyt aloitetussa ensimmäisessä vai-
heessa rakennetaan parkkitalon lisäksi kolme taloa. 

Vermonsolmun kaavalle on suunniteltu myös ho-
tellia ja huoltamoa. Huoltamon tarpeellisuutta tut-
kitaan ja sen paikka tulisi olemaan Itsehallintotiellä 
Vänrikinympyrä-kiertoliittymän ja Aina-talon välis-
sä. Mahdollisen hotellin paikka on suunniteltu välit-
tömästi ympyrän pohjoispuolelle.  

Uusi Tarvonsalmenkatu

Toimistoalueen pohjoispuolelle tullaan rakentamaan 
Tarvonsalmenkatu, joka alkaa tulevalta Vermontieltä 
vähän kiertoympyrän jälkeen.  Tälle alueelle tullaan 
myös rakentamaan uudet koirapuistot.  RS  
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Perkkaalle 3500 uutta asukasta 
ja lisää toimistoja
Vermontien kaavan käsittely etenee  - 
alueen  imagon haku meneillään

Vermon kehittämissuunnitelma on laadittu vuosina 
2002-2005 ja alueen asemakaavoitus tapahtuu kol-
mena osa-aluekokonaisuutena: Vermonsolmu, Ver-
montie ja Vermonpuisto.  Vermonsolmu on jo raken-
tumassa, Vermonpuiston suunnittelu odottaa Talin 
jätemäen ympäristön kunnostamista ja tutkimista, 
Vermontien kaavalle ollaan suunnittelemassa 3500 
asukkaan ja n. 1000 työntekijän uutta kaupunkialu-
etta Perkkaan kerrostaloalueen ja Vermon ravira-
dan väliin. Viime syksynä viimein saimme nähdä 
ensimmäisiä suunnitelmia rakennuksista ja niiden 
sijoittelusta alueelle kaupungin järjestämässä asu-
kastilaisuudessa.

Syksyllä 2009 asukkaat saivat osallistua kirjastossa 
WikiVermo-työpajaan, jossa he itse saivat suunni-
tella alueen palikoista. Osallistujat toivoivat yhteisiä 
tiloja alueen keskelle, korttelipihoja, puistovyöhyk-
keitä ja kovasti toivottiin, että korttelimuodot olisi-
vat vaihtelevia, kaarevia rakennuksia, vaihtelevia 
kerroskorkeuksia, puutarhapalstoja yms. Kaava-
suunnittelussa on pyritty ottamaan näitä toiveita  
huomioon, mutta pettyneinä ihmiset totesivat, että 
massiivisuus yllätti täysin.  Alunperin puhuttiin 2000 
asukkaasta alueelle, mutta mukaan oli tullutkin 
1500 lisää eli asukasmääräksi suunnitellaan kaik-
kiaan 3500. 

Alueella on useampia maanomistajia, joista suu-
rimmat Sponda, Bergans Kiinteistöt ja Espoon Talot 

(mm. SRV, Ilmarinen), joka osti maat Siemensiltä. 
Esittelyssä oli suunnitelmat kolmelta eri konsultil-
ta. (Nähtävinä www.espoo.fi – kaavoitus – Suur-
Leppävaara – Vermontie). Spondan alueelle, joka 
on Majurinkujan ja Perkkaantien välissä, on talot 
sijoitettu poikittain etelä-pohjoinen suuntaan ja 
avautuvat Monikonpuroon,  Siemensin Majurinka-
dun itäpuoleiselle alueelle on suunniteltu neliömäi-
siä kortteleita, joihin on haettu yhtäläisyyttä vanhan 
Perkkaan kortteleista. Pihan keskelle on suunniteltu 
tiloja yhteisille toiminnoille. Alueen itäreunassa on 
Bergans Kiinteistöjen omistama alue, jolle he ovat 
teettäneet erittäin mielenkiintoiset taloratkaisut, 

ekologisuutta, avaruutta, 
kaarevia muotoja.  Alueen 
rakennuksista 20 % tulee 
olemaan vuokra-asuntoja.

Kuten lehdistä on saatu 
lukea, on Siemens myy-
nyt toimitilansa Majurin-
kadun molemmilta puolilta 
ja muuttaa ensi vuonna 
uuteen taloon Vermonsol-
muun.  Rakennusyhtiön 
tarkoitus on purkaa myös 
vasta 80-luvulla valmistu-
nut toimistotalo, joka Sie-
mensiltä saadun tiedon 
mukaan on aivan kunnos-
sa oleva rakennus. Alu-
eellamme velloneet huhut 
talon homeongelmista ja 
pohjan pettämisestä yms. 

eivät pidä paikkaansa. Parkkipaikka tosin on ollut 
varsinkin keväisin ongelmallinen, koska tällä paikal-
la oli aiemmin suuri kaivo, joka vieläkin nostattaa 
joskus veden maan pinnalle. Vermontien kaavaeh-
dotuksen esittelyssä saimme nähdä jo puretun talon 
paikalle piirretyt 5 uutta kerrostaloa.  

Perkkaa-Vermo ry teki kaavamuistutuksessaan 
kaupungille ehdotuksen nykyisen rakennuksen os-
tamisesta esim. koulu-, seniori- yms. toimintojen 
käyttöön tai käytettäväksi edelleen toimistotalona. 
Meidän perkkaalaisten on vaikea ymmärtää, miksi 
täysin kunnossa oleva toimistotalo pitäisi purkaa ja 
rakentaa uusia  toimistoja alueen itäpäähän Vermon 
viereen.  Perkkaalla on jo nyt paljon työpaikkatoi-
minnan kiinteistöjä ja tulossa on Vermonsolmuun 

Tähän pellolle tulee nousemaan uusi asuntoalue. Kuvan oikean laidan kumpareiden 
alla on vielä näin toukokuussa sulamatonta lunta viime talvelta.
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viisi lisää sekä Itsehallintotien varteen Andante Bu-
siness Park. Vermon lähelle tuntuisi luontevalta ra-
kentaa vain asuinkäyttöön tarkoitettuja ekologisia 
taloja, kuten Bergans Kiinteistöt ovat ehdottaneet. 

Alueen läpi virtaa Monikonpuro, joka lähtee Lin-
tuvaaran Äijäsuolta ja laskee Iso-Huopalahteen. 
1700-luvulla purossa oli 10 kalaporrasta ja tämä 
päivänäkin taimenet liikkuvat siellä. Siksi tämä ve-
sielementti tullaan kunnostamaan reunuksin ja  mai-
semoimaan puistomaisesti.

Alueella on vanha radioasemarakennus ja Soneran 
televiestintämasto. Valtio on myynyt alueen Spon-
dalle, mutta Radioasema on Espoon kaupungin-
museon mukaan kulttuurihistoriallisesti arvokas. 
Se liittyy radiotoiminnan aloittamiseen Suomessa. 
Asemakaavalla on tarkoitus suojella tämä vanha ra-
kennus ja siitä suunnitellaan esim. asukas- ja nuo-
risotilaa. 

Suunnitelmissa esitetään parkkitilojen sijoitusta pi-
hakansien alle ja pyrkimystä toteuttaa samankaltai-
nen pysäköintiratkaisu kuin nyt on Säterissä. Ber-
gans Kiinteistöjen suunnitelmissa autot ajettaisiin 
erillisiin parkkitaloihin ja näin saataisiin asukkaille 
turvallinen autoton asuinalue. Alueen eteläreunaan 
tulee uusi Anna Sahlstenin katu, joka menee Evers-
tinkadulta suoraan tulevalle Vermontielle Perkkaan 

ojan pohjoispuolella. Vermonsolmusta Perkkaan-
tielle rakennettava Vermontie tulee olemaan alu-
een pääväylä ja sitä ajetaan myös Vermoon. 

Rakentamisessa alueelle pitääkin ottaa tarkkaan 
huomioon veden nouseminen, sillä se on tulva-
riskialuetta ja muutama vuosi sitten vesi nousi 1,5 
metriin. Siksi suunnittelijat pitivät pihakansi rat-
kaisua suositeltavana. Alueesta on puhuttu myös 
Eko-Vermona. Suunnitelmissa onkin maalämmön 
hyödyntämisen lisäksi suosia energiaa säästäviä 
rakentamistapoja alueen asuinkortteleissa.

Alueelle suunnitellaan myös lähipalveluita. Päivä-
koti tulee alueen keskelle viheralueelle ja liiketiloille 
on tarkoitus rakentaa erillinen rakennus Majurin-
kadun ja Majurinkujan risteykseen. Itäreunaan on 
suunnitelmissa tuoda erilaisia vapaa-ajanharras-
tuksiin liittyviä liikkeitä ja muita palveluita. Alueesta 
tulee varmasti arvostettu jo sijaintinsa vuoksi; Hel-
singin vieressä, kaikki palvelut lähellä ja liikenne 
toimii. Lisäksi loistavat ulkoilumahdollisuudet Talin 
alueella ja merikin melkein vieressä.

Kaavaesitys valmistuu parhaillaan ja arkkitehti 
Lotta Kari-Paasonen kertoi, että se pyritään esit-
telemään lomien jälkeen.  Hän kertoi lisäksi, että 
alueen imagon etsintä ja suunnittelu on parhaillaan 
menossa. Esitys tulee olemaan mielenkiintois-
ta nähtävää ja toivottavaa onkin, että alueemme 
asukkaat tulisivat kaupungin järjestämään tilaisuu-
teen kertomaan omia mielipiteitään. Ilmoitamme 
todennäköisesti alkusyksystä pidettävästä asukas-
tilaisuudesta ilmoitustauluilla ja nettisivuillamme. 
RS

Vanha meriradioasema halutaan uuden alueen asukas- 
ja nuorisotilaksi.

Siemensin rakennukset tullaan purkamaan uuden asun-
toalueen tieltä.

Majurinpolku tulee jatkumaan viheralueena Vermoon 
asti.
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Super Life Lab
Perkkaan viihdekeskus-hanke valmistunee 
vuoden 2013 loppuun mennessä
Sisälaskettelumäki vaihtuu sisähuvipuistoon

Perkkaalle suunniteltua vapaa-ajankeskusta on puuhattu jo useita vuosia.  Hanke on siirtynyt useistakin 
syistä johtuen. Kaavasta tehtiin valituksia ja niiden käsittely otti aikansa, sen jälkeen rahamarkkinoiden ki-
ristyessä tuli rahoittajaongelmia. Asukkaista osa on kovasti odottanut rakentamisen aloittamista, osa ollut 
helpottunut, kun rakentamista ei ole aloitettu vielä ja osa toivoo edelleen, ettei sitä aloitettaisikaan. 
 
Rakentaminen on kuitenkin nyt alkamassa Hatsinanpuistossa ja ensimmäiset merkit ovat ilmestyneet pu-
naisten keppien muodossa, kun tontilla on tehty maanmittaustoimenpiteitä.  Alkuperäisen suunnitelman 
mukaan myös Monikonpuron uomaa tullaa siirtämään Perkkaantien varteen. Voidaan vaan toivoa, että 
siirto ja maisemointi onnistuu hyvin ja myös puron virtaus saadaan toimimaan, jotta kalakanta ei joudu 
kärsimään.

Hankkeen suunnittelee ja konseptista vastaa Evata Development, joka teki viime syksynä sopimuksen 
Skanska Commercial Developmentin kanssa hankkeen rakentamisesta ja rahoituksesta. Evata Develop-
mentin toimitusjohtaja Tommi Tuominen kertoi, että suunnitelmat ovat hyvää vauhtia valmistumassa. Tar-
koitus on nyt rakentaa sisähuvipuisto, kylpylä, elokuvateatterit, messutiloja, kauppoja, kiipeilykeskus, ra-
vintoloita ja hotelli. Ympärivuotisella sisälaskettelumäellä olisi ollutkin vähemmän käyttäjiä, joten varmasti 
myös perkkaalaiset ilahtuvat enemmän huvipuistosta. Antaahan se alueen nuorisolle paikan oleskeluun, 
koska nuorille ei juurikaan ole oleskelupaikkoja olemassa.

Tässä vaiheessa suunnittelijat pitävät matalaa profiilia julkisuuteen, mutta toivottavasti lähiaikoina saam-
me tietää asiasta lisää. 

Perkkaantietä levennetään, 
kevyen liikenteen väyliä paran-
nellaan

Perkkaalla on aloitettu tiestön paran-
nusohjelma. Perkkaantien leventämi-
nen liittyy oleellisesti  viihdekeskus-
hankkeeseen, tuleehan se tuomaan 
paljon liikennettä lisää Perkkaalle.  Lii-
kennettä tulee myös lisäämään Ver-
montien kaava-alueelle rakennettava 
3500 asukkaan uusi asunto-alue ja 
alueen isojen toimitalojen työpaikkalii-
kenne.  Perkkaantietä ollaan suunnitte-
lemassa myös pikaraitiotien ns. Raide-
Jokerin reitiksi.

Kevyenliikenteen kulkureittejä käydään 
läpi ja paikka paikoin väylien varsissa 
on nähty punaisia keppejä, jotka ovat 
pelästyttäneet joitakin alueemme asuk-
kaita mm. Perkkaanpuiston laidalla.  

RS

Hatsinanpuisto on vielä vehmas, vihreä keidas.
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Perkkaalla ei ole juurikaan palveluja tarjolla, mutta 
nyt olemme saaneet tänne kellosepän. Everstin-
katu 6:n  liikehuoneistossa on aloittanut toiminnan 
kelloseppä Janne Mikkonen. Tässä liikehuoneis-
tossa on ollut aikoinaan mm. elintarvikekauppa, sii-
vousfirma, kioski ja viimeksi tapettiliike.

Janne Mikkonen on erikoistunut mekaanisten ja 
monimutkaisten rannekellojen korjauksiin ja huol-
toihin. Jannella on myynnissä joitakin merkkikelloja, 
joita hän on haalinut ympäri maailmaa. Varsinaisia 
ns. tavallisia kelloja hänen valikoimastaan ei löy-
dy vaan hänellä on myynnissä erikoiskelloja, joista 
monet saattavat olla todella kalliitakin.  Hän tekee 
yhteistyötä joidenkin helsinkiläisten kelloliikkeiden 
kanssa. Yhteistyökumppanina on myös mm. Ste-
pan Sarpaneva, jolla on oma merkki Sarpaneva 
Watches. Näitähän nähdään julkkisten ranteissa ja 
hänen kellomalleistaan  löytyy myös koko kultaisia 
kelloja.

Liike on Jannen ensimmäinen oma yritys 
ja hän on oikein tyytyväinen, kun liiketi-
la löytyi Perkkaalta, sillä hän asuu aivan 
vieressä. Hän on asunut Perkkaalla vuo-
desta 1974 alkaen, mitä nyt välillä kävi 
asustelemassa Lintuvaarassa ja Helsin-
gissä  vähän aikaa. Vaimo työskentelee 
opettajana Espoossa ja perheessä on 
8-vuotias poika.

Jatko-opintoja hän on suorittanut Sveit-
sissä ja kertoo kiinnostuksen kellosepän 
ammattiin löytyneen jo lapsuudesta al-
kaneen kaikenlaisen “räpläämisen” seu-
rauksena. Hän korjailee myös veneitä ja 
moottoripyöriä ja sellaisella melkoisella 
komistuksella Janne ajeleekin. Kello-

seppäkoulun uusista tiloista entisen Leppävaaran 
kirjaston tiloissa Mikkonen sanoi olevansa hyvil-
lään.

Nyt sitten vain perkkaalaiset kaivelemaan esille 
käymättömät kellot ja Jannelle korjaukseen. Terve-
tuloa uusi kelloseppä-yrittäjä Perkkaalle! RS

Laatua asumiseen
AMMATTITAITOISTA

ISÄNNÖINTIÄ JA
KIINTEISTÖJENHOITOA

VUODESTA 1965 ALKAEN

KARAKALLION HUOLTO OY
Kiinteistönhoitoyhteisö,

Auktorisoitu isännöitsijätoimisto, 
Karakalliontie 10, Ostoskeskus

(09) 511 041
www.karakallionhuolto.fi 

Palvelu- ja hoivakeskus 
senioreille toteutumas-
sa Albergan puistoon

Leppävaaran ja Perkkaan senioreiden, seniorijärjes-
töjen, asukkaiden ja asukasyhdistysten lukuisat kirjel-
mät, adressit, muistutukset ja toiveet ovat tuottaneet 
tulosta. Senioreiden palvelutalo saadaan halutulle 
paikalle Albergan Kartanon puistoon Albergan Esp-
lanadin ja Säterinkadun risteykseen. Palvelutalohan 
on nyt radan pohjoispuolella Armas Launiksentiellä 
ylämäessä ja kulku sinne on monille liian hankalaa, 
varsinkin talven liukkailla keleillä. 

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 4.4. – 5.5.2011 ja sii-
tä järjestettiin tiedotustilaisuus. Talo toteutetaan ”Elä 
ja Asu”-konseptilla. Taloon tulee sekä hoivakeskus eli 
pieniä asuntoja n. 100:lle ja päiväkeskustiloja, johon 
pyritään saamaan monipuolista toimintaa. Paikkaa 
pidetään loistavana, koska Kartanon puisto on käy-
tettävissä ulkoiluun ja muutkin palvelut ovat Sellossa 
lähellä. Talon arvioidaan valmistuvan 2014 – 2015.

Kellon korjaukset ja erikoiskellojen hankinta 
onnistuu nyt Perkkaalla
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Sata vuotta Leppävaarassa - historiikki
Ilmestyy syksyllä

Leppävaaran alueen historiikki on valmistumassa. Työnimellä Sata vuotta Leppävaarassa - historiikin 
yleinen ennakkomyynti alkaa Leppävaaran perinteisillä Raittikarvevaaleilla torstaina 1.9.2011. Seuro-
jen jäsenille ym. sidosryhmille ennakkomyynti alkaa heti, kun hinta saadaan päätettyä. Tästä tiedote-
taan erikseen mm. yhdistyksemme nettisivuilla. Huomioittehan, että ennakkotilaajat tulevat saamaan 
kirjan 5 euroa normaalia edullisempaan hintaan.

Kirja ilmestyy 1.11.2011, jolloin en-
nakkotilaajat saavat omat kappa-
leensa. Kirjan julkaisee Leppävaa-
ra-seura - Alberga-sällskapet ry  ja 
kirjan toimittaa Pauli Saloranta.

1950-luvulla perustetussa Kino Luxis-
sa Lintuvaarantien varrelle vyöryivät 
aikakauden suuret ja pienet elokuvat 
lepuskilaisten tajuntaan. Ohjelmisto 
vaihtui parin päivän välein toisin kuin 
nykyään. Kuvassa teatterin henkilö-
kuntaa ja vahtimestari Torsti Vepsä. 
Kuva: Leppävaaran kansalaismuisti-
piiri.

Palvelemme Sinua nyt myös
sunnuntaisin klo 12-18,

arkisin 8.30-21.00, lauantaisin 10-18 ja 
arkipyhisin 12-15/17
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Puutarhapalstan terveiset
 
Kevät puutarhapalstoilla on alkanut vilkkaasti ja 
talkoopäivät pidettiin 7.5.2011. Perkkaa-Vermo 
ry vuokraa palstoja yhdistyksen jäsenille. Palsta-
laiseksi voi ilmoittautua yhdistyksen nettisivujen 
kautta, www.perkkaa-vermo.fi. Palstoilla on kova 
kysyntä, joten jos joku on päättänyt luopua palstas-
taan, tulee siitä ilmoittaa välittömästi pehtoorille. 
Näin voidaan antaa palstan ensimmäiselle jonossa 
olevalle hakijalle.

Pidetään yhteisesti huolta siitä, että palstat pysyvät 
siisteinä ja polut palstojen välillä pidetään vapaana 
tavaroista. Tällöin kulku palstojen välillä ja veden 
haku kaivolta sujuu helpommin.

Palstan hallintaoikeus edellyttää yhdistyksen jäse-
nyyttä. Vuonna 2011 jäsenmaksun suuruus on 10 
euroa ja palstamaksu 15 euroa. Hoitamalla mak-
sun kuntoon eräpäivään mennessä, voi palstan 
haltija jatkaa keväällä aloittamiaan kylvötöitä.

Palsta-alueen Taliin menevän kävelytien varressa 
on tehty mittauksia ja laitettu keppejä, mikä on he-
rättänyt huolestuneita kysymyksiä. Kyseessä on 
Espoon kaupungin aloittama kävelyteiden kunnos-
tusprojekti. Tämä kävelytie tulee säilymään uusis-
sakin kaavoissa. 

Kovasti on myös kyselty palsta-alueen säilymisestä 
tulevaisuudessa. Mitään ei tule tapahtumaan aina-
kaan muutamaan vuoteen ja jatkossakin Perkkaa-
Vermo ry aikoo tehdä kaikkensa, jottei palstat Perk-
kaalta katoa. 

Kaavasuunnitelmissa koulurakennus on sijoitettu 
palsta-alueen ja Itsehallintotien väliin ja silloin on 
ajateltu viljelyaluetta koulun piha-alueeksi. Kaavaa 
ei ole vielä kuitenkaan vahvistettu ja keskusteluja 
koulun sijoittamisesta toiseen paikkaan on myös 
käyty. 

Esa Katajisto tyytyväisenä puu-
tarhapalstan sadosta syksyllä 
2010. Hänellä on ollut palsta 
jo yli kaksikymmentä vuotta ja 
hän pitää viljelyä mielekkäänä 
ja halpana harrastuksena. Kun 
kaivaa maasta omat tuotteet, 
tietää mitää syö, hän sanoo.

Palstatoimikunta 2011

Pehtoori Tarja Vuorikoski
040 813 0344

Hannele Gröndahl 
Maria Lehto 
Yan Gao

Palstoihin liittyvissä kysy-
myksissä, otathan yhteyt-
tä pehtooriin.

Marjapensaat kukkivat. HT
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	 Perkkaa-Vermo ry on järjestänyt vuosittain 
mielenkiintoisia retkiä erilaisiin kohteisiin. Retket 
ovat olleet suosittuja ja bussi on usein ollut viimeistä 
paikkaa myöten täynnä. Parina edellisenä vuonna 
olemme retkeilleet Espoon kartanoissa ja Aurora 
Karamzinin jalanjäljissä pääkaupunkiseudulla. 
Oppaanamme mukana on ollut Mari Nevalainen, 
joka mukaansatempaavasti, asiantuntemuksella on 
saanut historian elämään ja retkemme onnistumaan 
loistavasti.

 Viime syksynä retki suuntautui Marin 
kanssa Tuusulan Rantatielle, jonka varteen 
useat kansallisromantiikan ajan taiteilijamme 
ja kirjailijamme 1900-luvun alussa asettuivat 
perheineen. Sinne luonnon rauhaan oli nautinto 
palailla myös maailman matkoilta.  Tuusula oli 
hyvä paikka sijainniltaan; maaseudulla, mutta 
hyvien liikenneyhteyksien päässä Helsingistä. 
Tie oli vilkkaasti liikennöity, sillä se oli pääväylä 
Helsingistä Hämeeseen ja aina Savoon asti,  juna-
asemia oli myös useampiakin lähietäisyydellä. 

Olemme käyneet siellä aiemminkin, mutta  
tällä matkalla oli tarkoitus syventyä enemmän 
taiteilija-alueen naispuolisiin asukkaisiin. Naisen 
ideasta maalle siirtyminen aikoinaan alkoikin, sillä 
Juhani Ahon (alk. Johannes Brofeldt) vaimon, 
taiteilija Jenny Soldan-Brofeldtin sanotaan ensiksi 
ihastuneen alueeseen.

 Sää oli aluksi sateinen, mutta onneksi se 
kääntyi välillä jopa aurinkoiseksi, joten vältyimme 
pahemmalta kastumiselta.  Ajoimme ensiksi  Aleksis 
Kiven kuolinmökille. Täällä Tuusulan Syvälahdessa 
hän vietti viimeiset aikansa v.1872 veljensä Albertin 
luona. Ensimmäinen kohtaamamme nainen oli veljen 
vaimo, joka hoiti sairasta lankoaan lapsikatraansa 
lisäksi. Elämä ei ollut varmasti näihin aikoihin kovin 
helppoa muutenkaan. Perhe sai kunnalta kirjailijan 
hoidosta avustusta 4 tynnyrillistä ruista. Helsingin 
Yliopiston ylioppilaskunta osti talon perikunnalta 
1910 ja kunnosti sen museoksi. Museovirasto 
remontoi taloa 50-luvulla ja epäselväksi on jäänyt 
miksi taloa siinä vaiheessa pienennettiin. Alun 
perin talossa oli myös vinttikerros ikkunoineen, talo 
oli pidempi  ja myös kuisti oli suurempi. Nykyiseen 
mökkiin ei olisi koko veljen perhe lapsineen 
mahtunutkaan. Ilmeisesti Museovirastossa ajateltiin 
taloa suurennetun alkuperäisestä ja haluttiin 
se alkuperäiseen asuun, mutta myöhemmät 
tutkimukset eivät tue tätä teoriaa.

 Matkamme jatkui Halosenniemeen, Pekka 
Halosen jykevään ateljeekotiin, jonka hirret tuotiin 
junalla Savon sydänmailta. Tutustuimme aluksi 
Maija Halosen puutarhaan, jota on yritetty pitää 
alkuperäisessä kunnossa. Sieltä löytyvät vielä 
entiset kasvit ja voidaan vaan todeta, että täällä 

Perkkaalaiset retkeilevät

Tässä kuunnellaan Halosenniemen ateljeessa  oppaan 
kertomuksia Pekka Halosen perheen elämästä. Katossa 
roikkuu karbiinilamppu, joka palaessaan oli merkki muille 
alueen taiteilijoille, että isäntä on kotona.

ollaan oltu hyvin omavaraisia vihannesten ja 
hedelmien suhteen. Myös myöhemmin Ainolan 
puutarhassa näimme saman asian. Puutarhassa 
ovat jäljellä vielä Pekka Halosen itse nikkaroimat 
lasten kärryt ja hän olikin niin kiinnostunut 
puutöistä ja rakentamisesta, että hän kävi peräti 
puutyökurssin. Puun käsittelyn taidosta saadaankin 
paljon näytteitä astuessamme itse taloon, jossa 
jokaisen hirren valikoitu laadukkuus on vielä tänä 
päivänä hyvin nähtävissä ja monet huonekalut ovat 
isännän itsensä veistämät. Tähän aikaan yleensä 
puuseiniä alettiin verhota rappauksin, tapetein ja 
köyhät käyttivät jopa sanomalehtiä. Nämä paljaat 
puuseinät saivat ihmiset ihmettelemään, mutta 
taiteilijoiden sydämissä luonto oli tärkeää. 

 

 

 Seuraava etappimme oli Jean ja Aino 
Sibeliuksen koti, Ainola. Matkalla sinne näimme 
myös Eero Järnefeltin rakennuttaman Suvirannan, 
joka on edelleen yksityisomistuksessa suvun 
hallussa ja remontissa olevan Aholan, jossa on 
näyttely talon entisten asukkaiden elämäntyöstä. 
Ainola on rakennettu mäelle ja sieltä aikoinaan näkyi 
järvi peltojen takaa. Näitä honkia, järveä ja luonnon 
täyttä rauhaa säveltäjä käytti inspiraation lähteinään 
luodessaan mahtavaa musiikkiaan lahjaksi 
saamansa flyygelin ääressä salissa, jonka seiniä 
ei ole tapetoitu. Sibeliuksen mainitaan sanoneen, 
että laudat ja hirret laulavat hänelle ja parasta 
musiikkia on puun sinfonia. Ainolassa on monia 
yksityiskohtia, jotka turvasivat hiljaisuutta, mm. 
vesikourut ovat puiset ropinan vaimentamiseksi. 
Tunnelma talossa tuntui ainutlaatuiselta ja moni 
varmaan meistäkin kuuli sielussaan mestarimme 
hiljaa soivaa musiikkia. Talon emännän läsnäolo oli 
myös aistittavissa hänen monien kirjontatöidensä 
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välityksellä ja hänen jäljelle jääneitä hillopurkkejakin 
oli komeron hyllyllä. Ainola on hyvin vaatimaton 
suuren säveltäjän kodiksi ja sitä ulkomaiset vieraat 
jaksavat ihmetellä ja kun perheessä oli neljä 
tytärtä ja taloudenhoitaja, niin tilaa ei liiemmälti 
tosiaankaan ollut.

 Naisten varassa nämä kulttuurikotien 
taloudet pyörivätkin, sillä miehethän olivat alinomaa 
matkoillaan; Helsingissä, Karjalan korvissa, Pariisin 
seurapiireissä ja kauempanakin.  Juhani Ahon 
sanotaan olleen Suomen ensimmäisiä turisteja, 
sillä hän oli hyvin kiinnostunut laajentamaan 
näköpiiriään laajalti. Naiset hoitivat lapset, kodit, 
piiat ja hankkivat varsinkin alkuaikoina elatusta 
perheilleen, mm. Jenny Soldan-Brofeldt teki 
jatkuvasti kirjojen ja lehtien kuvituksia ja siksi 
hänellä onkin vähemmän varsinaisia maalauksia. 
Maija Halonen oli kielenkääntäjä ja teki käännöstöitä 
useilla kielillä. Saimi Järnefelt, joka oli kirjailija 
Anni Swanin sisar, oli tunnettu näyttelijä. Vieraita 
kävi jatkuvasti ja paljon jouduttiin järjestämään 
monenmoisia juhlia, kun perheet olivat monin osin 
sukulaisiakin keskenään mm. Aino Sibelius oli Eero 
Järnefeltin sisar. 

 Tämän jälkeen bussimme kurvasi sitten 
jo Krapihovin pihaan ja siellä saimme nauttia 
noutopöydästä maistuvaa lounasta ja joimme 
kahvit päälle.  Virkistyneinä nousimme taas 
bussiin, joka vei meidät seuraavaksi Syvärantaan, 
joka toimii vuonna 1996 uudelleen rakennettuna 
Lottamuseona. Siellä saimme katsoa filmin, jossa 
esiteltiin lottien toimintaa sodan aikana. Voimme 
vain ihailla näiden eri-ikäisten naisten ja jopa 
pikkutyttöjen työtä ja uhrautuvaisuutta Suomen 
puolesta monien tehtävien parissa. He huolehtivat 
mm.muonituksesta, lääkinnästä, viestinnästä, 
ilmavalvonnasta  ja keräsivät ja valmistivat 
varusteita. Onneksi heidän työnsä on tuotu nykyisin 
hyvin esiin ja heitä arvostetaan tärkeinä sodan ajan 
auttajina ja sodan jälkeenkin heitä tarvittiin, mm. 
Työmaahuollon puitteissa he muonittivat isojen 
rakennusprojektien työmiehiä ympäri Suomea.  
Museossa on paljon sodanaikaista tavaraa 
nähtävillä meille jälkipolville.  

 Syvärannan alkuperäinen rakennus oli jo 
vuodelta 1869. Tilalla ehti olla useita eri omistajia. 
Viime vuosisadan alussa sen osti venäläinen neuvos 
Uschkoff  ja silloin se oli varsinainen kulttuuriväen 
keidas, sillä hänen vaimonsa oli maailmankuulun 
laulajan Shaljapinin sisar. Huvilassa oli loistava 
puutarha patsaineen ja siitä on jäljellä vielä taottu 
hämähäkkiportti ja yksi patsas, Josefina. Vuonna 
1922 talosta tehtiin sanomalehtimiesten säätiön 
ylläpitämä lepokoti ja siten myös monet muut 
kirjailijamme ja runoilijamme löysivät Tuusulan 
Rantatielle. Kuuluisin on tietysti Eino Leino, joka 
Syvärannan myynnin jälkeen majoittui usein 
Onnelan täysihoitolassa ja runoilija J.H.Erkko 
rakennutti peräti oman talon, Erkkolan, alueelle.  
Leinon ystävänä myös L.Onerva oli usein nähty 

vieras. Saimme nähdä myös nämä rakennukset 
bussimme ikkunasta.

 Lotta Svärd järjestö osti Syvärannan 1936 
kurssikeskukseksi lottien koulutukseen. Vuodesta 
1940 se kuului Puolustusvoimille ja paloi sodan 
jälkeen 1947. Nyt toteutettu uudisrakennus on 
toteutettu vanhan rakennuksen mukaan, vain 
hieman matalampana, mutta torni on kuitenkin 
myös talossa edelleen. Uusi Syväranta on kaunis 
ja näyttävä muisto lotillemme.

 Tietoa oli tullut jälleen lisää perkkaalaisille 
ja suunnistimmekin suoraan takaisin kotiin. Kiitos 
Marille ja mukaville matkalaisille. Tänä syksynä 
toteutamme taas uuden retken johonkin. Tervetuloa 
jälleen mukaan. Otamme mielellämme toivomuksia 
ja vihjeitä retkiin liittyen. Jos sinulla on jotain 
mielessä, ota yhteyttä. Yhteystiedot löytyvät lehden 
alkupuolelta.  

Riitta Sinkkonen.  

 

 

Lotta Svärd säätiön Lottamuseo, Syväranta.

Mökki on ollut alun perin korkeampi. Opas Mari 
Nevalainen kertoo valokuvasta, jossa Aleksis Kivi 
katselee ullakkohuoneen ikkunasta.
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Jos Perkkaan kappeli osaisi puhua, sillä olisi 
paljon kerrottavaa. Se kertoisi suunnittelu- ja 
rakennusvaiheestaan; niistä lukemattomista 
talkootunneista, joita pikkukirkon suunnittelu 
vaati, näppäristä sormista, jotka toteuttivat 
kirkon sisustusta ja kaikista lahjoittajista, joiden 
avustuksella kappeli rakentui ja sai muotonsa.

Kertomukset jatkuisivat tarinoilla lettipäisistä 
rippikoululaistytöistä ja monojalkaisista 
rippikoulupojista, joiden kristinopin tietämystä 
pyylevä pastori tenttasi alttariseinän Kristus-
patsaan juurella. Kuulisimme niistä tuhansista 
lupauksista, jotka ovat liki sadan vuoden ajan 
liittäneet pareja yhteen avioliiton sitein Taivaan isän 
kasvojen edessä. Näkisimme vilahduksen lapsista, 
jotka kastemaljan äärellä on liitetty Jumalan 
perheväen jäseniksi, elämän mittaiselle matkalle 
rukousten ja siunauksen turvin. Eikä tarinoista 
puuttuisi inhimillisen elämän mustan puolen 
häivähdyksiäkään – niitä hetkiä, jolloin rakkaita on 
saateltu elämän rajan tuolle puolen, suuren Luojan 
syliin.

Osa jutuista olisi täynnä naurua, ilon kiljahduksia 
ja leikin ääntä. Ne kertoisivat päivistä, jolloin 
päiväkotilapset konttasivat, taapersivat ja pian 
jo juoksivat kappelin puulattialla. He kulkivat 
sodan varjosta kohti toivoa rauhan ja työnteon 
kautta syntyvästä lottovoittajien maasta. Urut 
pauhaisivat niiden kertomusten taustalla, jotka 
muistelisivat musiikin antamia voimaantumisen 
ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Ja kappelissa 
juotujen kahvikupillisten määrästä edes kappeli itse 
ei osaisi antaa arviota.

Kappeli ei myöskään unohtaisi kertoa hiljaisuudesta. 
Se kertoisi rukouksen, ehtoollispöydän ja 
Sanan ääreen tulleista seurakuntalaisista, jotka 
sunnuntaista toiseen ovat pysähtyneet hetkeksi 
täyttämään reppunsa kristityn matkaeväillä. 
Tarinoissa vilahtelisivat raamattupiirit, nuorten 
kokoontumiset, ikääntyneiden kerhot – kaikki ne 
kerrat, jolloin on hetkeksi pysähdytty kohtaamaan 
toisia.

Uusimpana tarinana kappeli lisäisi kertomuksiinsa  
tuulahduksen kansainvälisyyttä. Yhteistyössä 
anglikaanikirkon kanssa pidettävät englanninkieliset 
messut siirtyivät Perkkaan kappelin suojiin 
maaliskuun ja paastonajan alkaessa. Kappelissa on 
nykyään siis messu joka viikko klo 12. Parittomilla 
viikoilla messu pidetään suomeksi, parillisilla 
englanniksi anglikaanikirkon perinteiden mukaan. 

Kappelilla on tarkoitus aloittaa myös 
englanninkielinen diakoniatyö. Aikataulu ja 
tarkemmat suunnitelmat ovat vielä hiukan auki, 
mutta jo nyt tiedetään se, että Perkkaa on oiva 

paikka koota kansainvälistä kristittyjen yhteisöä 
kokoon. Ennen kaikkea sinne on helppo tulla hyvien 
kulkuyhteyksien ja keskeisen sijainnin vuoksi.  Ja 
olihan kappeli aikanaan Leppävaaran seurakunnan 
ensimmäinen kirkko. Edelläkävijä siis silloin, miksi 
ei yhä edelleenkin?

Piia Ahtee-Koponen

Leppävaaran seurakunnan ts. tiedottaja

Jos Perkkaan kappeli osaisi puhua

Perkkaan kappelin kohdalle on tullut uusi meluaita. Enti-
selle maavallille ei enää ollut levennyksen vuoksi tilaa.
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Perkkaan possulla uusi 
paikka
 
Asukkaat ovat ihmetelleet, mihin possu on kadonnut 
Perkkaanpuistosta. Vaaleanpunainen possu on siir-
retty näkyvämpään paikkaan, Vanhan Bergansintien 
ja Komendantinkadun risteykseen. Siinä se toivottaa 
Perkkaalle tulijat tervetulleiksi. 

Uusille asukkaille tiedoksi, että possu kuuluu hyvin 
Perkkaalle, sillä aikaisemmin Miekan talojen paikalla 
oli suuri sikala. Myös tiedetään kuvanveistäjä Ville Vall-
grenin pitäneen sikaa lemmikkieläimenä asuessaan 
Ruukinrannassa. Sanotaan hänen taluttaneen possu-
aan juuri tätä vanhaa tietä pitkin. Perkkaa-Vermo ry 
osti tämän betonipossun, kun niitä jäi tarpeettomaksi 
liikenteenjakajina Espoon kaupungilta. Perkkaalaiset 
saivat ostaa yhdistykseltä sitten possua kilonpaloina, 
joten possu on monien alueemme asukkaiden yhtei-
sesti omistama. Possu oli alunperin sininen, mutta 
joku vuosi sitten se oli yllättäen yön aikana muuttunut 
väriään. Ja possuthan ovat vaaleanpunaisia oikeasti, 
joten se on saanut pitää uuden värinsä.

Asukasdemokratiatoiminta Espoossa
Asukasfoorumitoiminta aloitettiin Espoon seitsemällä suuralueella syksyllä 2009. Asukasfoorumitoiminnan 
pääasiallisena tavoitteena on edistää kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. 
Espoon kaupunginhallitus korvasi valtuuston aikoinaan perustaman alue neuvottelukuntajärjestelmän, 
joka ei toiminut hyvin oikeastaan kuin Suur-Leppä vaaran alueella. Kaupunginhallituksen päätöksen 
lainmukaisuus kyseenalaistettiin valittamalla siitä korkeimpia oikeusasteita myöten.

Asukasfoorumeiden toiminta eri alueilla on hyvin vaihtelevaa. Vilkkainta toiminta on tällä hetkellä 
Pohjois-Espoossa ja Suur-Espoonlahdessa, joissa kummassakin rakentaminen ja kaavoitus ovat kovasti 
ajankohtaisia. Edellisessä lähinnä uudis rakentamisen ja jälkimmäisessä metron suunnittelun vuoksi. 

Asukasfoorumeiden valmisteluryhmät ovat muuallakin kärsineet jäsenkadosta. Suur-Kauklahden alueella 
toiminta pysähtyi viime syksynä kokonaan ja Tapiolan ryhmä pieneni kolmasosaan alkuperäisestä. Suur-
Leppävaaran ryhmäkin on lähes puolittunut alkuperäisestä. Uutta verta kaivattaisiin kovasti. Ongelmana 
on ainakin osittain se, että alueilla on jo vanhastaan ollut yhdistyksiä, joiden toimintaan kuuluvat samat 
asiat kuin asukasfoorumeillakin. Tämän ei tarvitse olla haitta, vaan sitä voidaan käyttää vahvuutena, jos 
valmisteluryhmä ja yhdistykset tekevät yhteistyötä.

Suur-Leppävaaran alueella asukas foo rumin valmisteluryhmä on järjestänyt useampia tapahtumia ja 
tempauksia. En simmäinen Suur-Leppävaaran asukas fooru mitilaisuus pidettiin 13.3.2010 ja se käsitteli 
Espoon palveluita oman alueensa näkökulmasta. Toinen suurempi tilaisuus oli maahanmuuttaja seminaari. 
Muita pie nem piä tempauksia on järjestetty mm. Leppävaaran raittikarvevaalien yhteydessä, jol loin päättäjiä 
muistutettiin maauimalan tarpeesta. Ainakin tällä hetkellä näytää siltä, että maauimala saadaan aivan 
lähivuosina.

Espoon asukasfoorumit ovat avoimia tilaisuuksia, jotta kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut voi osallistua 
niihin. Päästäkseen mukaan valmisteluryhmän toimin taan ei tarvitse olla minkään yhdistyksen jäsen, 
riittää että voi osallistua valmiste luryhmän kokouksiin noin kerran kuukaudessa. Kaikki kiinnostuneet ovat 
tervetulleita mukaan toimintaan. Mitä enemmän meitä on, sitä enemmän saamme aikaiseksi.

Antero Johansson, pj, Suur-Leppävaaran asukasfoorumin valmisteluryhmä 
etunimi.sukunimi@kolumbus.fi
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Turvallista liikkumista Perkkaalla
Uusi kevyen liikenteen alikulku Perk-
kaalta Albergan kartanolle

Jo viime vuosituhannen puolelta asti suunniteltu 
kevyen liikenteen alikulkuyhteys Perkkaan Maju-
rinpolun päästä  Säterin puolelle on lopultakin to-
teutumassa.  Perkkaa-Vermo ry:n toivomuksesta 
Tiehallinto sisällytti yhteyden Kehä I:n laajennus-
hankkeeseen ja lopputyöt tullaan tekemään tänä 
keväänä. 

Alikulku sai nimekseen Vellikellon portti. Nimi juon-
tuu Vanhan Albergan kartanon vellikellosta, jolla 
työväki kutsuttiin syömään. Kello oli kulkeutunut 
Ruotsiin, mutta on sieltä saatu takaisin ja on nyt 
Espoon Museon hallussa. Toinen kevyen liikenteen 
alikulkumme Upseerinkadulta Sellolle on nimeltään 
Bergansin Portti.  

Vellikellon portin alikulku valmistuu tänä keväänä.

I Kehän bussipysäkit siirretty Perkkaan 
kohdalla

Tietöiden yhteydessä Leppävaaran solmun (Turun 
moottoritien ja Kehä I:n risteys) kaistoja on lisätty ja 
keskimmäisiltä kaistoilta ei enää pääse Kehän reu-
na-alueille eikä kääntymään Perkkaalle ollenkaan. 
Siksi itään päin mentäessä bussipysäkki löytyy ai-
van koulun kentän kohdalta meluvallin takaa. 

Kevyen liikenteen väylä sai hienon sil-
lan ja puistokäytävän Perkkaalla

Kehä I:n itäreunassa kulkeva kevyen liikenteen 
väylä ohjautuu Perkkaan kohdalla uutta pyöröpila-
reiden kannattelemaa kevyttä siltaa pitkin koulun ja 
kentän välistä Vanhan Albergan Puiston kautta Up-
seerinkadulle ja siitä edelleen radan alitse. 

Perkkaa-Vermo ry on tehnyt vuosien varrella ko-
vasti työtä Vanhan Albergan Puiston, ns. Tersme-
denin puiston, suojelemiseksi ja kunnostamisek-
si.  Espoon Kaupunki teki lopulta päätöksen ottaa 
puisto suunnitelmiin  ja Tekninen keskus on laatinut 
nyt entistämis- ja kunnostussuunnitelmaa.  Tarkoi-
tus on tehdä puistosta samanlainen ruutupuutar-
ha kuin se oli aikoinaan. Puistossa olevat vanhat 
karppilammikot tullaan myös kunnostamaan ja juuri 
niiden säilyttämisen vuoksi kevyen liikenteen väylä 
siirrettiin keskelle puistoa. Puisto suunnitelma val-
mistunee syksyllä 2011. 

Pysäkille pääsee turvallisesti sekä Majurinpolulta 
että kehärampin jalkakäytävää pitkin.  Länteen päin 
mentäessä pysäkki on Säterinkadun sillan päällä 
ja kulku sinne menee Säterin puolen kevyen liiken-
teen väylää pitkin.  

Uuden kevyen liikenteen siltarampin ja Majurinkujan risteyk-
sessä on syytä olla varovainen. Pyörät tulevat kovaa vauhtia 
alamäkeen.
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Kunnostettava Vanhan Bergansin puisto sai kauniit 
vanhan ajan mukaiset rautakaiteet vanhojen lehmus-
ten suojaksi.

PERK K A A
Avoinna ma–la 7–21, su 10–21

Kirjurinkuja 2, 02600 Espoo    
puhelin 040 742 2167

Kun muut sanovat ei, me sanomme kyllä.
Kyllä edellyttää sanojaltaan rehellistä, avointa ja suoraa puhetta. 

Se vaatii rohkeutta kyseenalaistaa ja halua muuttaa maailmaa kohti parempaa. Se tarkoittaa, 

että välittää ja yrittää enemmän. Maailma ei muutu, jos kukaan ei uskalla sanoa kyllä. 

Me haluamme olla ensimmäisiä. Toivottavasti muut seuraavat perässä.

kiinteistomaailma.fi/kylla

Kiinteistömaailma
sello@kiinteistomaailma.fi
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Palveleva autopesula Perkkaan  
alueen asukkaille. Leikkaa kulman 
tarjous irti ja tule tutustumaan  
laadukkaaseen autopesulaan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIKSI AUTO KANNATTAA PESTÄ KÄSINPESULASSA?  
 
Auto kannattaa pesettää ammattilaisella autojen kasinpesulassa tai tehdä se itse. Käsinpesussa 
ammattikäyttöön tarkoitetuilla kemikaaleilla, oikeilla työtavoilla ja välineillä saadaan taatusti puhdas jälki. 
Käsinpesu on hellävarainen auton pinnalle. Nykyisin autojen pinnat ovat pääosin lakkapintoja. Hyväkuntoista 
ja kiiltävää pintaa ei kannata pilata väärillä ja ronskeilla pesutavoilla. Lisäksi markkinoilla liikkuu monen 
kirjavia kemikaaleja. Carwash –ketju käyttää ainoastaan hyväksyttyjä ja biologisesti hajoavia kemikaaleja. 
 
MIKSI AUTO KANNATTAA VAHATA? 
 
Vaha suojaa auton maalipintaa haitallisilta auringon säteilyiltä, hapettumilta, ilman epäpuhtauksilta ja sään 
vaihteluilta. Talvisin tiesuola tarttuu auton helmoihin  ja varsinkin nastapöly vaurioittaa maalipintaa. Lisäksi 
likaisen auton harjaaminen lumiharjalla aiheuttaa yllättävän herkästi maalipintaan vaurioita. Jatkuva 
koneellinen harjapesu vahaamattomalle maalipinnalle on erittäin haitallista.  
Auto kannattaa vahata jälleenmynntiarvon vuoksi. Vahattu auto on helpompi pitää puhtaana. Lika ei tartu 
eikä pinty vahattuun maalipintaan. Auto kannattaa vahata säännöllisesti ja huolehtia siitä, että pinnassa on 
jatkuvasti suojaava vaha.  
 
CARWASH VAHAUKSET 
 
Kestovahaus (65€, sisältää Super Vahapesun 28€). 
Suosittelemme kestovahauksen ainoastaan hyväkuntoiselle maalipinnalle. Ei hapettuneelle tai 
naarmuuntuneelle pinnalle. Kesto 15-20 pesukertaa. Tehdään käsityönä. AutoGlym käsittelytodistus.  
 
Käsinvahaus (alk. 85€, sisältää Super Vahapesun 28€) 
Hapettuneelle ja/tai vaurioituneelle maalipinnalle. Kesto 20-25 pesukertaa. AutoGlym käsittelytodistus. 
 
Kovavahaus (alk. 135€, sisältää Super Vahapesun 28€)  
Tädellinen suojaus. Täydellinen viimeistely. Näyttelytasoinen lopputulos virheettömälle maalipinnalle. 
Tehdään käsityönä. Kesto jopa 50 pesukertaa. AutoGlym käsittelytodistus. 
 
Tervetuloa Perkkaan alueen omaan autopesulaan.  
Palvelemme Polaris Business Parkin parkkihallissa ma-pe alkaen klo 8. Puhelin 045- 873 6699. 
Ajo-ohje pesulaan: Aja parkkihallin menevän puomin eteen – paina tolpassa olevaa INFO-näppäintä  - 
kerro, että olen menossa autopesulaan – portti avataan infosta – aja sisään halliin ja käänny heti 
ensimmäisestä aukosta alas oikealle – olet pesulassa.  

KESTOVAHAUS 
50,- (ovh. 65,-)

Tarjous voimassa
tällä lipukkeella
31.8.2011 asti

SOITA: 045-873 6699


