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Pakilan hallitus 2015
Papulehden nyt ilmestyessä on Pakilan kesä jo 
vauhdissa. Puutarhat ovat kevätsilauksensa saaneet 
ja kesäkahvila alkaa pyöriä. Saunaan on päässyt jo 
toukokuun alusta. 

Ennätysleudon talven jälkeen aprikoimme, mikä 
puutarhureita kiusaavien hyönteisten määrä tulee 
olemaan tänä kesänä. Saattaa olla, että kiusankap-
paleita on edelliskesän tapaan ennätysmääriä tai 
ehkä säästymme noilta inhokeilta tänä vuonna? 
Vain muutama mökkiläinen päätyi tilaamaan Fores-
tumilta kevätruiskutuksen omalla kustannuksellaan 
palstalleen. Meillä on siis käynnissä satunnaistettu 
koepalstojen vertailu: vierekkäin on ruiskutettuja 
ja ruiskuttamattomia palstoja. Jos ruiskutus tehoaa 
omenakehrääjään, sen pitäisi kesän mittaan näkyä.

Vuoden 2015 haasteena meillä on toteuttaa puu-
tarhamme yhteisten palvelujen kehittämistä. Ker-
hotalon remontointia ulkopäin tehdään tänä ke-
sänä. Meillä on valmis suunnitelma viemäröinnistä 
ja vessa-, suihku- ja pyykkäysmahdollisuuksien ke-
hittämiseksi suunnittelija on aloittanut työnsä. Eri 
mahdollisuuksia vertaillaan ja suunnittelua esitel-
lään 24.6.2015 kerhotalolla kehittämispäivänä. Kes-
kustelun tarkoituksena on, että eri vaihtoehtojen 
kustannuksista ja toteutuksesta saadaan niin hyvä 
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PUHEENJOHTAJALTA

kuva, että voidaan edetä päätöksentekoon syysko-
kouksessa.

Tänä vuonna meillä on myös talkoisiin liittyen 
uutuus. Pakila ei ole soveltanut talkoovelvollisuutta 
tai talkoomaksua kuten monet muut puutarhat te-
kevät. Meillä lähtökohtana on ollut, että talkootyö 
yhteiseksi hyväksi on vapaaehtoista ja talkoissa pi-
tää olla niin hauskaa, että osallistuja tulee toistekin. 
Jos perhe-, työ- tai henkilökohtainen tilanne ei sal-
li talkoisiin osallistumista, olemme nyt varautuneet 
vastaanottamaan vapaaehtoisen talkoomaksun. 
Sen voivat maksaa ne, jotka eivät ole osallistuneet 
talkoisiin ja jotka haluavat tukea talkootyötä ja yh-
distyksen toiminnan kehittämistä. 

Johtokunta on hyväksynyt uudet rakentamisoh-
jeet puutarhamme alueella. Ohjeisiin on syytä tu-
tustua tarkkaan, sillä rakentaminen on aiempaa 
tarkemmin ohjeistettua ja ohjeiden noudattamista 
valvotaan entiseen tapaan. Yhdistyksen lupa tarvi-
taan isoihin remontteihin ja rakentamiseen.

Aurinkoista kesää kaikille kanssapuutarhureille!
Timo Mäkinen

NIMI SP-OSOITE MÖKIN NRO PUHELIN
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Vapaaehtoinen talkoomaksu 2015: 
Maksa 50 euroa Pakilan siirtolapuutarhan tilille FI1680001001340497.  

Merkitse viestikenttään Vapaaehtoinen talkoomaksu ja mökkisi numero!



Uudet jäsenet ovat tervetulleita 
mukaan! Ota yhteyttä toimikunnan 
jäseniin ja seuraa talkooilmoituksia 
ilmoitustaululta kesäkaudella. Osal-
listu toimintaan.

KERHOTALOTOIMIKUNTA:

Heli Ahola (vetäjä), Annamari  
Dahlberg, Varpu Mattlar,  
Anne Runsas, Outi Sirkeinen ja  
Taru Välimaa

YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA: 

Tiina Parviainen (vetäjä),  
Tiina Bollström, Minna Hyvärinen, 
Henna Rajapuro ja Marja Sirkeinen

RAKENNUSTOIMIKUNTA:  KS. S. 11 

SAUNATOIMIKUNTA: 

Riikka Airaksinen, Nipa Nieminen, 
Pauli Ojanen ja Juha Skogberg 

SÄHKÖTOIMIKUNTA: 

Niklas Koppatz (vetäjä)  
p 0503601698, Markku Lehikoinen, 
Janne Lohvansuu, Juha Lundell ja 
Björn Wiemers

TIEDOTUSTOIMIKUNTA: 

Annu Brotherus, Maarit Louekari, 
Lassi Lager (kotisivut), Tuulikki 
Laurila ja Leila Timonen

URHEILUTOIMIKUNTA: 

Rauno Suomalainen (vetäjä,  
puh. 0453267775), Risto ja Tytti 
Asikainen, Kati Ollgren ja Juha 
Saukkonen 
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Pauli Ojanen  050 5401071
  • kokonaisvastuu alueen kunnossapidosta
• alueen yleiset kunnostus- ja huoltotehtävät

• vesijärjestelmien ylläpito
• haketus, jätehuolto, irtolavat

• hiekan ja sepelin tilaus
• työvälineiden huolto ja varaston järjestys

• wc:n tarviketilaukset

PAKILAN  ISÄNNÄT 2015

Benny Eriksson 040 9394470
• nurmikon leikkaus ja polkujen siistiminen

(ei palstojen kohdalta)

Paavo Heikkilä  050 3211559
• pienimuotoinen maalaustyö 

• palveluiden laskutus
• peräkärrystä huolehtiminen ja vuokraus 

(myös isännät yhdessä)
• liputus

Isännät hoitavat yhdessä:
 • wc-tarvikkeiden täydentämisen 

(wc:n siivoojan apuna)
• telttojen ja katosten pystytys

 (sovitusti tarpeen mukaan)
• talkoiden järjestäminen 

[mm. kerhotalon ulkomaalaus ja korjaus
varaston eteläseinän maalaus]

Tule mukaan! -Talkoista ilmoitetaan 
ilmoitustauluilla

Suihkuun ja pyykille 

joka toimii painovoimaisesti, on korvattu 
paineviemärillä, joka toimii pumppaamalla. 
Jos luovutaan viemärin ympärivuotisesta 
käytöstä, se pystytään toteuttamaan, saa-
tujen urakkatarjousten perusteella, noin 
neljäsosalla viettoviemärin kustannuksista 
pumppaamoineen.

Toukokuun alusta on alkanut huolto-
rakennuksen suunnittelu. Sille on tehty 
suunnittelua varten tilaohjelma, jonka 
mukaan siihen sisältyisivät suihkut ja pu-
kuhuoneet sekä vessat miehille ja naisille 
sekä pyykkitupa. Suunnitelma tehdään 
uudisrakennuksesta, joka sijoittuisi kerho-
talon ja nykyisen huoltorakennuksen vä-
liin. Tarkoitus on suunnitella samanlainen 
tekninen ratkaisu kuin on Marjaniemen 
ryhmäpuutarhalla: käyttövesi lämmitetään 
aurinkokeräimellä. Suunnitelma valmistu-
nee kesän aikana. Sen perusteella voidaan 
valmistella rakennuslupa-anomus kaupun-
gille ja toteuttaa urakkatarjouspyynnöt. 

Pakilassakin ?

TOIMIKUNNAT 2015

Pakilan yhdistyksemme on jo useita vuosia 
pohtinut palvelujen kehittämistä ja tätä 
varten tehtäviä investointeja.

Viime syyskokouksessa asia oli pohdin-
nassa ja silloin esiteltiin käytettävissä ol-
leilla tiedoilla tehtyjä investointivertailu-
ja. Vaihtoehtoina olivat kerhotalon lähelle 
rakennettava uudisrakennus ja viemäri, 
uudisrakennus saunalle, uudisrakennus 
saunalle, mutta vain kesävesi, saunan ala-
kertaan rakentaminen sekä keskitetty tai 
hajautettu kompostiratkaisu. Viimemai-
nittuun ei sisältyisi suihkumahdollisuutta. 
Vertailu osoitti, että ensin mainittu ratkai-
su olisi kallein mutta palvelujen laadun ja 
saavutettavuuden kannalta paras. Tuolloin 
päädyttiin siihen, että johtokunta selvittää 
vaihtoehtoisia tapoja toteutukselle, että 
kustannukset saataisiin alemmas.

Vuoden alussa teetimme vaihtoehtoisen 
viemärisuunnitelman. Siinä viettoviemäri, 
joka kaivetaan routarajan alapuolelle, ja 
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Kehittämispäivässä kustannustietoja

On todennäköistä, että suunnittelu on 
kesäkuun 24. päivän kehittämispäivään 
mennessä niin pitkällä, että eri vaihtoeh-
tojen kustannuksista ja ominaisuuksista 
voidaan puhua, syyskokoukseen verrattu-
na, huomattavasti konkreettisemmin ja 
mahdollisesti vertailla investointivaihto-
ehtoja realistisilla kustannuksilla. Vertai-
lun tarkoituksena on helpottaa valintaa 
edullisen ja toisaalta hyvän palvelutason 
tarjoavan vaihtoehdon valitsemiseksi. Tal-
vikäytön mahdollistavat ratkaisut ovat 
kaikki, tämän hetkisen arvion mukaan, 
kustannus-hyötysuhteeltaan melko tehot-
tomia. Poikkeuksena on sijoitusvaihtoeh-
to, jossa huoltorakennus sijoitettaisiin ns. 
”neitinurkkaan”. Kesävesivaihtoehdot ovat 
edullisempia. Niiden kustannuksissa ei, 
viemäröintiä lukuun ottamatta, ole nyt ar-
vioiden suuria eroja, sijoitettiinpa uudisra-
kennus keskelle aluetta, saunan lähelle tai 
esim.  ”neitinurkkaan”.

Jäsenet päättävät 

Eri vaihtoehtojen taloudellinen vertailu on 
tärkeää. Tavoitteena on, että investointi on 
niin kohtuullinen, että se on helppo toteut-
taa rasittamatta kenenkään taloutta liian 
korkeilla rakennusrahastomaksuilla ja että 
investoinnin, kohtuullisessa kuoletusajas-
sa, maksavat takaisin palvelujen käyttäjät.
Koko ajan on yhtenä vaihtoehtona ollut se, 
että toistaiseksi ei toteuteta uutta huol-
torakennusta eikä viemäriäkään. Yhdis-
tyksen jäsenet päättävät investoidaanko 
huoltorakennukseen ylipäätään ja jos, niin 
millaiseen vaihtoehtoon. Johtokunnan 
tehtävänä on ollut - mm. yhdistyksen syys-
kokouksen päättämän toimintasuunnitel-
man mukaisesti - selvittää eri vaihtoehto-
jen kustannuksia ja toimivuutta.

Timo Mäkinen, Jorma Bergholm, Juha Lundell 

Epäilemättä halvin, siistein,  
miellyttävin ja terveellisin? 

Papun reportteri kiersi vapun jälkeisenä 
viikonloppuna puutarha-alueella kuulos-
telemassa puutarhureiden mietteitä vie-
märöintihankkeesta. Haastateltaviksi tuli 
kolme ulkoilmasta bongattua puutarhuria, 
jotka kertoivat mietteitään viemäröinti-
hankkeesta, omista tämänhetkisistä käy-
tännön järjestelyistään sekä preferensseis-
tään suihkujen ja pyykinpesun sijainnista. 
Myös yleisiä kevätkuulumisia vaihdettiin.

Leppäpolun Susa Nokelaisen nelihenkinen 
perhe pyrkii puutarhassaan ekologiseen ja 
omavaraiseen elämään. Sisälle mökkiin tulee 
kylmä vesi, mikä on käytännön kannalta tärke-
ää. Lisäksi palstalla on kompostoiva wc. Susan 
perhe asuu lähellä Pukinmäessä, joten matkaa 
puutarhaan on vain muutama kilometri. Per-
he ei koko kesänä varsinaisesti muuta puutar-
haan, joten pyykinpesu ja suihkumahdollisuus 
järjestyvät tällä hetkellä kätevästi kotona. Susa 
uskoo, että vastaava peseytymismahdollisuus 
kuin Klaukkalanpuistossa helpottaisi monen 
puutarhurin elämää. 

Suihkun ja wc:n käytön kannalta niiden si-
joittaminen kerhotalon läheisyyteen olisi hyvä 
ratkaisu Susan mielestä. Susa on juuri istutta-
nut pelargoniat (riskillä!), ja siemenperunat ja 
sipulit odottavat istuttamista. Klaukkalanpuis-
tosta saapuu ystävä herkullisen marjapiiraan 
kanssa Susan vieraaksi, joten Papun reportte-
rin on syytä siirtyä eteenpäin.

Tiina Bollström Jasmiinipolulta kannattaa 
kuivakäymäläratkaisua, jota hän pitää ehdot-
tomasti ekologisempana vaihtoehtona kuin 
vesivessaa. Samalla saataisiin omavaraismul-
taa puutarhureiden käyttöön. Tiinasta olisi 

Susa Nokelainen ja vastaistutetut pelargoniat.

hyvä, jos nykyisen saunan kellariin tulisi suih-
ku- ja pyykinpesumahdollisuus, koska siellä on 
jo niin rakennus kuin viemäröintikin valmiina. 
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Nykyisten suihkujenkin käytön suhteen voi-
taisiin miettiä, miten ne palvelisivat parem-
min käyttäjiä. Hinnallakin on merkitystä sen 
suhteen, mihin ratkaisuun lopulta kannattaa 
päätyä. Tiinan mielestä kerhotalon lisäraken-
nuksen rakentamista voitaisiin lykätä, kunnes 
kerhotalon viemäröinti on maksettu. 

Tiina käy puutarhasta käsin töissä, mutta 
kertoo olevansa sen suhteen hyvässä asemas-
sa, että voi käydä töissä suihkussa. Kotiinkin 
on vain neljä kilometriä. Tiinan puutarhassa on 
uusi kasvihuone tekeillä, mutta projekti on vä-
hän viivästynyt, kun on ollut muuta ajatelta-
vaa. Tiinakin on alkamassa syömään, joten ei 
kun eteenpäin.

Nea Barman Saarnipolulta asuu miehensä ja 
tyttärensä kanssa noin seitsemän kilometrin 
päässä Arabiassa, mutta matka taittuu nyky-

POLKUGALLUP
Keskustelua käytiin myös parissa epäviralli-
sessa polkugallupissa, joihin osallistui senio-
ripuutarhureita ja joitakin heidän nuorempia 
kollegojaan. Polkupuheissa pohdittiin, mitä 
kaupunki yhdistykseltä edellyttää ja millaisik-
si yleiset jätevesivaatimukset lopulta muotou-
tuvat.  Monen työssäkäyvän ja lapsiperheen 
arveltiin pitävän suihku- ja pyykinpesumah-
dollisuutta arvossaan. Toisaalta ymmärtämys-
tä oli iäkkäiden, vain päiväseltään palstallaan 
käyvien puutarhureiden osalta, joilla ei ole 
halua investoida uusiin hankkeisiin. Yhdelle 
puutarhurille riittää kesähelteillä kastelukan-
nun kaataminen pään päälle, toinen kannat-
taa taas kertaheitolla viemäröinnin ulottamis-
ta jokaisen mökkiläisen palstalle. Kolmannelle 
on tärkeää nimenomaan pyykinpesumahdolli-
suus, neljännen pyykit taas pestäisiin joka ta-
pauksessa kotona. Viides tekee epäsäännöllistä 
ja fyysistä työtä, jolloin ympärivuorokautinen 
suihku helpottaisi merkittävästi elämää. Kuu-
des käyttää omaa suihkuaan, seitsemäs taas 
hyödyntää ahkerasti sauna- ja suihkuvuoroja. 
Meitä on moneksi. 

MITEN OLIKAAN ENNEN…
Papun reportterikin paljastaa oman kantan-
sa, ja kertoo kannattavansa lämpimästi suih-
kuja, vessoja, pyykinpesumahdollisuutta ja 
viemäröinnin ulottamista siirtolapuutarhaan 
eli siirtymistä kohti 2000-lukua, öööö, ei kun 
1800-lukua. Helsingin kaupungin viemäröin-
tisuunnitelman laati rautatieinsinööri Theodor 
Tallqvist vuonna 1878. Varsinkin vesivessojen 
yhdistäminen viemärijärjestelmään herätti 
kuitenkin paljon aikalaiskeskustelua.”Epäilem
ättä halvin, siistein, miellyttävin ja asunnoil-
le terveellisin puhtaanapidon muoto”, arvi-
oi kaupungininsinööri Otto Ehrström vuonna 
1883 vertailevassa selvityksessään puhtaana-
pidon järjestelyistä Kööpenhaminassa, Mal-
mössä, Göteborgissa ja Tukholmassa. Toisaalta 

Ehrström kannatti tynnyrikäymäläjärjestelmää 
kiinteiden jätteiden osalta. Ulosteet tulisi ke-
rätä tynnyreihin ja kuljettaa kaupungista pois 
maanteitse. Tynnyrikäymäläjärjestelmän kan-
nattajat voittivat kaikki asiasta käydyt kamp-
pailut 1800-luvun lopulla ja vesikäymälät sal-
littiin käytännössä vasta vuonna 1904. 

Tuulikki Laurila

Lähde: Simo Laakkonen: Vesiensuojelun synty. 
Helsingin ja sen merialueen ympäristöhistoriaa 
1878-1928. Helsinki 2001.

ään mutkattomasti omalla autolla. Nean per-
heellä on kuivakäymälä omalla palstalla, mutta 
myös avain yleiseen vessaan. Joskus krantum-
mat vieraat käyvät mieluummin yleisessä 
wc:ssä.  

Usein perhe painaa puutarhassa pitkää päi-
vää, ja Nean mielestä olisikin mahtavaa, jos 
puutarhaan tulisi suihkut, jotka olisivat aina 
käytössä. Hänen perheensä käy paljon sau-
nassa. Sijainnin osalta Neasta suihkut ja pe-
sumahdollisuus tulisi järjestää sinne, minne 
ne kätevimmin ja edullisimmin olisi saatavissa. 
Perhe ei käy töissä puutarhalta käsin. Kevät-
kuulumisten osalta Nea on tyytyväinen, että 
kevät on edennyt hitaammin kuin edellisenä 
vuonna. Omenapuita on saanut leikata kaikes-
sa rauhassa useamman viikonlopun aikana ja 
muutenkin on ollut iisimpää.

Tiina Bollström yllätettynä kasvihuoneen  
rakentamistyössä.

Nea Barman kevättöissä.

Liljan raparperijuoma
4 litraa vettä
1 kg raparperia
0,5 kg sokeria
3 sitruunan mehu

1. Vesi kiehautetaan ja kaadetaan  
raparperien ja sokerin päälle.  
Kun seos on hiukan jäähtynyt,  
lisätään sitruunoiden mehu.

2. Pullotetaan ja laitetaan  
jääkaappiin.

3. Seuraavan päivänä juoma on  
valmista nautittavaksi.
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Rakentaminen   
siirtolapuutarhassa

Uuden rakentamiseen ja 
vanhan korjaamiseen 
tarvitset Aina raken-
nusluvan yhdistykseltä.
 
hae ajoissa ennen 
rakentamista. 
luvan käsittely kestää 
n. 1kk.

katso ohjeet yhdistyk-
sen nettisivuilta ja 
tarvittaessa kysy neu-
voa rakennustoimikunnan 
jäseniltä.

Leikkimökki tai 
pihavarasto
Pohjapinta-ala saa olla enintään 220 cm x 300 cm. 
Leikkimökissä voi olla tähän pohjapinta-alaan si-
sältyvä kuisti, jonka syvyyden tulee olla vähintään 
60 cm. Leikkimökissä tai pihavarastossa tulee olla 
harjakatto, jonka kattokaltevuus on sama kuin itse 
mökissä ja jonka harjakorkeus saa olla enintään 
220 cm perustusten yläpinnasta mitattuna. Leik-
kimökin tai pihavaraston perustusten korkeus saa 
olla enintään 30 cm. Leikkimökki tai pihavarasto 
verhoillaan mökin mukaisesti pystyrimalaudoituk-
sella tai vaakalaudoituksella ja maalataan mökin 
värillä. Leikkimökkiä voi käyttää myös huvimaja-
na, vierailijoiden yöpymiseen tai varastona ja sii-
hen voidaan sijoittaa kompostoiva kuivakäymälä.

Vapaasti seisovien (4–6) pystytolppien varaan ra-
kennettu valokatteinen pulpettikatto, nelikulmai-
nen tai suorakaide, pohjapinta-ala saa olla enin-
tään 6,6 m2 (220 cm x 300 cm) ja korkeimmasta 
kohdasta enintään 240 cm maasta mitattuna. Sen 
sisälle voidaan rakentaa tiskipaikka, työpöytä ja 
suihku. Sen sivustoja voi kiertää laudoitus, joka on 
irti maasta ja ei yllä valokatteeseen asti. Suihkutila 
voi olla ylös asti laudoitettu. Katos voi toimia avo-
varastona. Katoksessa syntyvien harmaitten vesi-
en talteenotossa / suodatuksessa on noudatettava 
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ohjeita. 
Katokseen ei saa yhdistää muita rakennelmia eikä 
se saa olla kiinni mökissä.

Palstalle saa rakentaa pääsääntöisesti vain yhden seuraavista rakennelmista: 
leikkimökki tai pihavarasto, grillikatos tai huoltokatos.

Muutamia uusista rakennusohjeista poimittuja 
kohtia jotka poikkeavat osin vanhoista.
Lisäksi ohjeista puuttuvat mökin mitat.

Grilli-tai 
huoltokatos

Osa mitoista on merkitty jo vanhoihin 
tyyppipiirustuksiin, joiden kuvat löytyvät 
yhdistyksen kotisivuilta kohdasta raken-
tamisohjeet.

Alla kootusti kaikki mitat.
Pystymitat: Pystymitat lasketaan avosok-
kelin (pilareiden) ylälaidasta. 
1)  Tuvan harjakorkeus 
 (päätyseinän korkeus) on 375 cm 
2)  Kuistin harjakorkeus 
 (päätyseinän korkeus) on 325 cm 
3)  Tuvan ja kuistin räystäslinjan korkeus 
 on 235 cm,
4)  Tuvan ja kuistin sivuseinän korkeus 
 on 250 cm 
5)  Tuvan yhteyteen rakennetun, 
 erillisellä katolla varustetun 
 takavaraston seinäkorkeus on 220 cm
 ja räystäskorkeus 200 cm.

Vaakamitat: Mitat lasketaan ulkolaudoi-
tuksen pinnasta.
1)  Tupa 550 x 360 cm
2)  kuisti 260 x 260 cm
3)  takavarasto 500 x 140 cm. 
Takavarasto sijoitetaan keskelle tupara-
kennusta tyyppipiirroksen mukaisesti.

Avosokkelin (pilareiden) korkeus on 
30 cm. 

Mökin nykyiset mitat
(laskettu piirustuksista)

RAKENNUSTOIMIKUNNAN JÄSENET JA 
HEIDÄN VASTUUALUEET VUONNA 2015

Nimi  Mökki  Puhelin  Vastuualueen mökit
Vetäjä
Paavo Heikkilä  316  050 3211559  53-108 
Sihteeri
Mauri Kymäläinen  245 0400 776093  197-236 ja 291-305
Tomi Friman  186  045 8540566  1-52
Risto Runsas  200  040 7705077  237-290
Marjo Matala    71  040 7501108  109-147 ja 308-320 
Niina Wiemers     16  040 5119697  148-196 ja 306-307

Lauta-aitoja ei saa rakentaa. Palstan tien puo-
leiselle sivulle istutettava pensasaita tulee 
hoitaa leikattuna ja sen korkeus saa olla enin-
tään 140 cm (Vaahterapolun varrella enin-
tään 160 cm). Porttimaisen aiheen kohdalla 
pensasaita voi olla enintään 250 cm korkea. 
Suositeltu aidan maksimileveys on 60 cm. 
Pensasaita tulee leikata juhannukseen men-
nessä. Palstan sisäpuolelle sallitaan 70- 90 cm 
korkea verkkoaita esim. kotieläinten vuok-
si. Verkkoaidan materiaalin ja värin tulee olla 
huomaamaton.

Aidat

Palstalla tulee olla yksi tai useampia puutar-
hajätekomposteja. Puutarhajäte tulee kom-
postoida omalla palstalla eikä sitä saa viedä 
yhdistyksen jätepisteisiin. Täysin umpinai-
nen talousjätekompostori tulee sijoittaa ton-
tille siten, että mahdolliset hajuhaitat eivät 
kulkeudu naapurin puolelle. Kompostit eivät 
tarvitse rajanaapurin lupaa.

Komposti

osa 2
Palstojen väleihin on jätettävä 60 cm le-
veä avoin välikäytävä (30 cm omalle puo-
lelle, 30 cm naapurin puolelle, palstojen 
rajalinja niiden keskellä). Palstoja ei saa ra-
jata välikäytäviä vasten pensasaidalla tai 
puuaidalla. Välikäytävän reunalla voi olla 
kevyt, helposti irrotettava este. Välikäytä-
ville ei saa varastoida tavaraa.

Välikäytävät
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Huomaavainen rakentaminen siirtolapuutar-
han ahtaissa oloissa ei aina ole helppoa. Ota 
tämä huomioon hankkeen suunnittelussa.

Mökin omistaja on vastuussa, että rakentami-
sen järjestysohjeita noudatetaan ja on näin ol-
len velvollinen myös kertomaan näistä urakoit-
sijoille ja ulkopuolisille toimijoille.

Lisäksi kaikessa rakentamisessa tulee noudat-
taa puutarhan järjestyssääntöjä jotka löytyvät 
yhdistyksen nettisivuilta.

RAKENTAMISAIKATAULU
Kaikki laajemmat uudisrakennus ja korjaus-
hankkeet tulisi pyrkiä ajoittamaan varsinaisen 
siirtolapuutarhakauden ulkopuolelle lokakuun 
alusta huhtikuun loppuun.

Häiritseviä rakennus- ja purkutöitä pitäisi eri-
tyisesti välttää vilkkaimpana puutarhakaute-
na juhannuksesta elokuun loppuun.

Sovi myös naapureidesi kanssa rakentamisen ja 
kuljetuksen ajoituksesta mikäli rakentaminen 
ajoittuu kesäaikaan ja aiheuttaa melua ja muu-
ta häiriötä.

Varmista aina ennen rakentamisen aloittamista 
tarvitaanko rakentamiseen lupa.

ÄÄNEKKÄÄT TYÖT
Melua aiheuttavaa remontointia on vältettä-
vä kesäaikana (1.6-3.8) lauantain klo 18:sta 
ja maanantain klo 8 välillä sekä arkisin klo 
21:sta klo 8:aan aamulla.

RAKENNUSPAIKAN LIIKENNE
Rakentamiseen liittyvät kuljetukset on hoidet-
tava niin, että autoja ei purku- ja lastaushetkeä 
lukuun ottamatta pysäköidä merkittyjen pysä-
köintipaikkojen ulkopuolelle.

Alueen tiet ovat pelastusteitä, joten autoja, la-
voja, sorakasoja tms. ei saa seisottaa tukkimas-
sa tiealueita.

Alueella on 10 km/h nopeusrajoitus.

Tilauksia tehdessä tulee muistaa teiden kape-
us ja tilata mahdollisimman pieni kuorma-auto. 
Liian järeä kalusto vaurioittaa helposti käytäviä 
ja istutuksia. Korvausvastuu yleisille alueille tai 
toisille viljelijöille aiheutetuista vahingoista on 
viimekädessä toimituksen tilanneella mökkiläi-
sellä.

Rakennustöitä ja kuljetuksia tilaavan tulee ker-
toa urakkamiehilleen alueen ajo- ja pysäköinti-
määräyksistä.

RAKENTAJAN JÄTEHUOLTO
Rakennus- ja purkujätteiden poisvienti on kun-
kin rakennuttajan omalla vastuulla. Niitä ei saa 
laittaa yhteisiin jäteastioihin tai yhdistyksen 
hankkimalle romulavalle tai jättää muutoin 
alueelle.

Rakennusmateriaaleja, koneita ja työkaluja ei 
saa varastoida yleisillä alueilla. Yleistä aluet-
ta on kaikki muu alue puutarhapalstojen ulko-
puolella.

Tämä tulee selvittää myös urakkamiehille, ku-
ten muutkin alueen huoltoon ja järjestyksenpi-
toon liittyvät asiat.

Rakentamisen 
Järjestysohjeet Puutarhan oma elokuvakerho esittää:

Juhannuspäivänä 20.6. klo 19
Ville Salminen: Kaunis Veera eli ballaadi Saimaalta

Koko perheen elokuva su 5.7.  klo 18
Hayao Miyazaki: Henkien kätkemä,  
japanilainen Oscarilla palkittu animaatio

pe 10.7.  klo 19
Richard Linklater: Boyhood, elämänmakuinen kasvutarina, joka 
seuraa Masonin varttumista pojasta nuoreksi mieheksi. 
Elokuvaa kuvattu 12 vuoden ajan samojen näyttelijöiden kanssa.

ke 22.7. klo 19
Kanerva Cederström ja Riikka Tanner: Tove ja Tuuti Euroopassa, 
dokumentti taiteilijapariskunnan Tove Janssonin ja Tuulikki Pietilän 
matkoista

pe 31.7. klo 19
Nigel Cole: Kalenteritytöt
Keski-ikäiset naiset päättävät teettää itsestään nakukalenterin, 
jolla kerätään varoja leukemiajärjestölle. Elokuva perustuu 
todellisiin tapahtumiin.

su 16.8. klo 18
Pawel Pawlikoski: Ida, puolalais-tanskalaisen draamaelokuva, 
joka kertoo puolalaisen nunnakokelaan elämästä ennen 
luostarilupauksen antamista.

Kaikki 6 elokuvaa pääsee näkemään ostamalla 
KesäKinon 10 euron kausikortin.

KESÄN 2015
OHJELMISTO

BUFFETTI

KESÄKAHVILAN KAHVILAVASTAAVAT:
31.5.  Riikka Airaksinen, Lehmuspolku 248
7.6.  Anne Runsas, Jalavapolku 200
 puh. 040 750 3066
14.6.  Varpu Mattlar, Katajapolku 134
 puh. 040 831 2957
20.6.  Heli Ahola, Katajapolku 66
 puh. 044 5344238
28.6.  Outi Sirkeinen, Poppelipolku 245
 0400 790 246
5.7.  Äijäkahvila / Lassi Lager
 Vaahterapolku 208, puh. 041 516 5688
12.7.  Taru Välimaa, Pyökkipolku 282
 puh. 045 118 4966
19.7.  Henna Rajapuro, Mäntypolku 191
 puh. 050 5442013
26.7.  Kukkokahvila / Pauli Ojanen
 Pyökkipolku 288, puh. 050 5401071
2.8.  Susanna Aaltonen, Jasmiinipolku 315 
10.8.  Annamari Dahlberg, Pajupolku 29
 puh. 050 359 5198
16.8.  Kerhotalotoimikunta yhdessä

Ilmoittaudu kesäkahvilaan talkootyöhön, 
ota itse yhteyttä kahvilavastaaviin.
    

Kerhotalon kesä 2015
Kesäkahvila sunnuntaisin 31.5.–16.8.
klo 10.00–14.00
•  aamiainen
•  suolaisia ja makeita leivonnaisia, kahvia,
 teetä ja mehua
•  usein myös lounaskeitto
•  makeisia, jäätelöä ja virvoitusjuomia

Pieni käsityöpuoti, jossa myydään mökkiläis-
ten omia käsitöitä, puodinpitäjä Ritva Vahessuo 
vastaa järjestelyistä.

KIRJASTO
Kirjasto on auki kahvilan aukioloaikoina. Lahjoi-
tuksina otetaan vastaan vain hyväkuntoisia
uutuuskirjoja.

KESÄKINO
Pakilan oma elokuvakerho jatkaa kolmatta 
kesää. Tekijänoikeudellisista syistä emme saa 
myydä yksittäisiä elokuvalippuja. Jos jokin 
elokuva-aika ei sovi sinulle, voit antaa kortti-
si lainaan toiselle.

KANNAT KATTOON TANSSIT
Tanssin ystävien perinteiset disco-tanssit ker-
hotalolla perjantaina17.7

HIEROJA KERHOTALOLLA
Osaavan ammattihierojamme palveluita on
tarjolla tänäkin kesänä. Sitovat aikavaraukset
voit tehdä kesäkahvilassa. Heli Ahola

Paloheinä golf
•  Kahvila-ravintola Paloheinä auki joka päivä aamusta iltaan

•  Pay & play jokamieskenttä

•  Green card -kurssit

•  Lasten päiväleirit

KesäKino
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KesäKino Tervetuloa

juhlimaan

perjantaina  
19.6.2015
Osta arpoja alueelta 
kiertäviltä myyjiltä
Terveisin 1-lohkon 
puutarhurit

Juhannusta

Katso tarkempi ohjelma 
ilmoitustaululta

TAPAHTUMAKALENTERI 
Kerhotalolla kesäkahvila ja kirjasto, joka sunnuntai klo 10.00–14.00.

pe 19.6. Juhannusjuhlat klo 17.00–
ke 24.6.  Kehittämispäivä 
su 28.6.  Petankkiottelut Klaukkalanpuistossa  klo 12.00–
ke 1.7.  Uusien mökkiläisten tutustumisilta klo 17.00–n. 19.00
pe 17.7. Kannat kattoon klo 20.30–24.00 
su 19.7. Yhteislaulua kesäkahvilassa klo 13.00 
su 26.7. Lasten olympialaiset klo 10–
su 2.8.  Aluejärjestön kesäkisat Herttoniemen siirtolapuutarhassa  
  klo 10.00–16.00
la 8.8. Elojuhla
su 16.8.  Taimitori kerhotalon edessä klo 10.00–13.00. Tervetuloa   
  myymään, ostamaan tai vaihtamaan perennojen taimia
su 30.8. Roopen ruukku (miesten petankkikisa) Herttoniemen  
  siirtolapuutarhassa 

Muita tapahtumia
su 16.8. Ravintolapäivä Asikaisen pop-up mökkiravintola auki  
  ravintolapäivänä klo 11.00–15.00. 
  Vapaaehtoisuuteen ja oma-aloitteisuuteen perustuvan  
  tapahtumapäivän ajaksi kuka tahansa voi avata oman  
  ravintolan. Ravintolan voi ilmoittaa järjestäjille  
  osoitteeseen http://www.restaurantday.org/fi/join/
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Puutarhalaisen

a   AUTOLLA-AJO JA PYSÄKÖINTI 
Puutarha-alueella on vain välttämätön au-
tolla-ajo sallittu ja ajonopeus on korkeintaan 
10 km/h. Pysäköinti on sallittu vain pysäköin-
tialueilla. Tämä koskee myös rakennusmie-
hiä. Kun mökille viedään autolla rakennus- tai 
muuta tavaraa, on kuorma tyhjennettävä vii-
vyttelemättä ja auto vietävä pois puutarha-
alueelta pysäköintialueille.

h   HAITALLINEN 
Helsingin kaupunki hävittää alueeltaan hai-
tallisia vieraskasvilajeja. Tarkista, ettei pihallasi 
ole kasveja, jotka syrjäyttävät kotoperäisiä la-
jeja. Haitallisia ovat jättiputki, jättipalsami, ko-
mealupiini, Japanintatar, jättitatar ja näiden 
risteymä hörtsätatar ja piiskuista Kanadanpiis-
ku ja muutama muu kookas piisku. 

h   HAKETUS 
Haketuspaikalle ei saa viedä juurakoita, vi-
herjätettä eikä lautatavaraa. Oksien ja risujen 
viennissä noudatetaan haketuspaikalla olevaa 
ohjeistusta.

i   ILMOITUSTAULUT 

Yhdistyksellä on kaksi lukittua ilmoitustaulua: 
kerhotalon ja pääportin luona, joilla hallitus 
tiedottaa yhdistyksen toiminnasta. Alueella on 
ilmoitustaulut mökkiläisten ja ulkopuolisten 
tiedotuksia varten kerhotalon kentän laidalla 
ja pikkuportin luona.

j   JUHLAT 
Kesän juhlien järjestelystä vastaa lohko yksi,  
johon kuuluvat mökit 197–305. Näistä mökeis-
tä kaikki rohkeasti mukaan suunnittelemaan ja 
tekemään meille juhannus- ja elojuhla! 

j   JÄTEVESI 

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava Hel-
singin kaupungin ympäristökeskuksen ohjei-
ta, jotka perustuvat nykyiseen lainsäädäntöön 
(542/2003). 

k   KIERRÄTYS 

Kasvien kierrätykseen on perustettu lava mies-
ten wc:n edustalle. Hyväkuntoista tavaraa var-
ten on kierrätyshylly huoltorakennuksen Kielo-
mäen puoleisessa päädyssä. Sinne ei pidä viedä 
rikkinäisiä tavaroita. Ne on vietävä itse Sortti-
asemille tai muihin kaupungin kierrätyspistei-
siin.

k   KISSAT JA KOIRAT 

on pidettävä kytkettynä palstan ulkopuolella 
liikuttaessa ja omistajan on huolehdittava, ett-
eivät kotieläimet häiritse naapureita. 

k   KOMPOSTI 
Siirtolapuutarhan säännöt edellyttävät vähin-
tään lehti- ja viherjätekompostointia jokaisella 
tontilla. Viherjätettä ei saa viedä molokkiin eikä 
haketuspaikalle. 

l   LAJITTELU 
Lajittele roskat oikeisiin paikkoihin. pahvi, 
energia, metalli, paperi, lasi, sekajäte, näille 
kaikille on omat laatikkonsa kerhotalon vie-
ressä olevassa jätepisteessä.  Jos tapanasi on 
solmia jätepussi kiinni, painele siitä ilma pois 
ennen molokkiin heittämistä.

m  MATONPESUPAIKKA 
Vantaanjoen toisella rannalla Pukinmäessä 
on  mainio kaupungin matonpesupaikka, jos-
sa  pesualtaat ovat kuivalla maalla ja jätevesi 
– ratkaisu on nykylain vaatimustenmukainen.

m   MÖKKIRAUHA 
Anna mökkinaapureillesi mökkirauha välttä-
mällä äänekästä melua klo 23:n jälkeen (ra-
kentaminen, äänekäs musiikki jne.) Rauhoita 
viikonloput. Melua aiheuttavaa remontointia 
on vältettävä kesäaikana (1.6–3.8) lauantain 
klo 18:sta ja maanantain klo 8 välillä sekä ar-
kisin klo 21:sta klo 8:aan aamulla.

p   POSTILAATIKKO 

Muista laittaa sateenpitävä postilaatikko niin 
että sinne on helppo jakaa postia. Sanomaleh-
distä Helsingin Sanomien ja Hufvudstadsbla-
detin kesäosoitteeksi voi vaihtaa mökkikujan 
osoitteen. Postinumeromme on 00680. 

s   SORTTIASEMAT 
Isot esineet kuten patjat, vaarallinen jäte tai 
rakennusjäte eivät kuulu puutarhamme jäte-
astioihin. Ne viedään itse Sortti-asemille 
esim. Kivikkoon, Kivikonlaita 5. Yhdistys vuok-
raa peräkärryään mm. jätekuljetuksiin, lisätie-
toa isänniltä.

s   SÄHKÖ 
Yhdistys laskuttaa sähkömaksut kaksi kertaa 
vuodessa.

  t   TALKOOT 

Puutarha pysyy kunnossa talkoilla. Osallistu-
malla talkootyöhön säästetään kuluissa monta 
euroa. 

v   VESI 
Pakilassa on kaksi vesijohtoverkkoa. Talous- 
vesi on Helsingin kaupungin vesijohtovettä 
ja koska se on hintavaa, käytämme kasteluun 
Vantaan ravinteikasta jokivettä. Jotta se riit-
täisi kaikille, parillisina päivinä kastelevat ne 
mökit, joiden numero on parillinen, parittomi-
na päivinä parittomat numerot ja 31.7. saavat 
kastella kaikki. Kastelu on hyödyllisintä klo18:n 
jälkeen. 

v   VÄLIKÄYTÄVÄT 
Mökkipalstojen välillä olevat 60 cm leveät käy-
tävät on pidettävä avoimina. Palstojen välinen 
raja kulkee käytävän keskellä ja naapurukset 
vastaavat sen kunnosta yhdessä. 

aakkoset 
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Mitä kuuluu Mäntypolun 
rakennusprojektille?

ma, sen tein yksin. Kaivinkone oli viime ke-
sänä kovassa käytössä: mökki purettiin, 
kaivettiin perustukset ja imeytyskentät. 
Jätemateriaalin poiskuljettaminen oli myös 
iso urakka. Sen jälkeen opiskelijat pääsivät 
rakentamaan perustukset ja mökin rungon, 
mutta ei tämä ole niin yksinkertaista ollut. 
 
Malla ja Tomi, mikä on ollut haastavinta 
rakennusprojektissanne!
Haastavinta on ehdottomasti ollut se, että 
on sääntöjä, mutta ei ohjeita uuden mökin 
rakentamiseksi. Ja jos on ohjeita, ne ovat ris-
tiriitaisia. On todella vaikea rakentaa sään-
töjen ja ohjeiden mukaan, kun ei tiedä esim. 
mistä korkeus mitataan, millainen tulee olla 
katon jyrkkyyden tms. Ja esimerkiksi kuistin 
sijoitukseenkaan ei ole mitään ohjetta. Tyyp-
pipiirustukset tarkkoine kuvine ja mittoine 
olisivat ehdottomasti tarpeen – ja niistä oli-
simme olleet valmiit maksamaan! Tarkat pii-
rustukset olisivat estäneet monet epäselvyy-
det ja niiden aiheuttamat mielipahat. Kaikki 
on nyt saatu onneksi toki sovittua, mutta 
tuleville rakentajille toivon hallitusta hank-
kimaan selvät ja tarkat ohjeet.

Millaisia tila- ja materiaaliratkaisuja olette 
tehneet?
Mallan siskon metsästä saimme mökkiäm-
me varten Tapanin myrskyn kaatamia puita, 
ne Tomi sitten itse sahasi. Mökki on eristet-
ty Finfoam –levyillä ja lopuksi mökki maala-
taan keltamullalla. Niin ja tulee meille myös 
valokateterassi. Keittiö tulee kuistille ja ns. 
varastotilaan tulee pojille oma tila, me van-
hemmat nukumme sitten parvella. Tomi ra-
kentaa vielä lopuksi myös takan.

Miten on Malla, häämöttääkö jo urakan 
loppu? 
No ei ihan vielä. Myös palsta tulee saada 
valmiiksi. Siihen investoimme seuraavaksi. 

Onneksi onnistuimme arvonnassa: Huvila 
ja huussi on tulossa tekemään palstan tä-
nä kesänä, ei kuitenkaan keskikesällä, mut-
ta joka tapauksessa ennen syksyä. Ennen sitä 
meidän tulee kuoria maasta vanha kasvusto 
pois, jotta uusi saadaan onnistuneesti istu-
tettua. Kaivinkoneelle on siis taas tilausta – 
savimaa on sitkeässä!

Millainen palstastanne tulee?
Ihan tarkkaan en vielä tiedä, sillä budjettim-
me asettaa toki rajat!  Toimitin Huvilan ja 
huussin tekijöille Elisabeth Kochin alkupe-
räisen suunnitelman palstastamme. Esitin 
toivomuksen, että palstan sivustalle tulee 
Kochin suunnitelman mukaisesti vadelma-
pensasrivistö. Varastoon teemme huussin ja 
suihkun. Haaveita on mutta katsotaan, mitä 
Huvila ja huussi palstallemme Pakilan raken-
nussääntöjen puitteissa ideoikaan! 

Annu Brotherus
Kuvat Heli Ahola

Malla Haapanen ja Tomi Friman toteutti-
vat haaveensa ostamalla vuonna 2013 mö-
kin Mäntypolulta – siis purkukuntoisen mö-
kin!  Ko. mökin hankintaan vaikuttivat hinta 
(mahdollisimman matala), Tomin rakennus-
taidot ja se, että Tomi sai ystävänsä kaut-
ta AmiEdun opiskelijat tekemään opiskelija-
työnä mökin perustukset ja rungon.  Viime 
kesänä rakennusprojekti alkoi Mäntypol-
ku 186:ssa ensin purkutöillä ja sen jälkeen 
mökin perustusten ja rungon rakentamisel-
la. Tänä kesänä Tomi jatkaa yksin mökin ra-
kentamista. Alkukesästä mökki on tarkoitus 

saada ulkoa valmiiksi, sisätöissä riittää sit-
ten hommia loppukesäksi. Syksyllä Mallan 
toiveena on päästä jo hieman sisustamaan 
mökkiä, mutta varsinainen sisäänmuutto ta-
pahtuu vasta kesällä 2016. Silloin mökkiä 
pääsevät asuttamaan Mallan ja Tomin kans-
sa heidän lapsensa, nyt 2,5 vuotias Emil ja 
1,5 vuotias Hugo.

Tomi, kertoisitko rakennusurakkanne 
tähänastisista vaiheista?
No, kaikki alkoi mökin purkamisesta, joka 
on ollut isoin rakentamiseen liittyvä hom-
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PAKILAN PUTKI OY
P. 09–7206070    www.pakilanputki.fi    Päivystys 0400803492

Meiltä saat kaikki putkityöt:

Olemme panostaneet hyvään laatuun, toimitusvarmuuteen 
ja lyhyeen toimitusaikaan. Lisätietoja kotisivuillamme.

www.pakilanputki.fi
Osaamista vuodesta 1954

– Huolto- ja korjaustyöt.
– Kaukolämpö- ja ilmalämpöpumppu asennukset.
– LVI-urakointi ja kaasuputkistojen  asennukset.

ark. 9-20, la-su 9-18

KUKKATALO
Pirilän Torpparinmäki - Tuusula - Riihimäki

kukkatalo.fi

20
vuotta

Kotimainen puutarha-alan perheyritys
   - laaja oma tuotanto: kesäkukat ruukuissa ja                      
      amppeleissa, vihannesten taimet sekä
      ympäri vuoden sesongin ruukkukasveja
   - runsas valikoima taimistokasveja
   - mullat, lannoitteet, katteet, sisä- ja ulkoruukut

Mi � at � � � � a.

Laaja valikoima ja osaava henkilöstö mahdollistavat  
yksilölliset Lammin ikkuna- ja oviratkaisut jokaiseen 
kotiin; sellaiset, jotka vastaavat tämän päivän 
rakentamisen ja remontoinnin vaatimuksia ja sopivat 
rakennuksen henkeen ja tyyliin. Samalla ne nostavat 
asumisen viihtyisyyden uudelle tasolle, heijastaen 
omalta osaltaan kodin persoonallisuutta. 

Lammin ikkunat ja ovet luovat jäljittelemätöntä 
tunnelmaa, jonka kokee omakseen ja jonka parissa 
viihtyy pitkään.

Toimitamme tuotteet työmaalle sovittuna ajankohtana 
ja tarvittaessa hoidamme myös asennuksen puolestasi.

Tu�  � � � e:
RakMk tason rakentamiseen U=1,0 W/m2K 
Matalaenergiarakentamiseen U=0,86 W/m2K
Passiivirakentamiseen U=0,66 W/m2K
Malliston huipulla innovatiivinen ja palkittu Watti Eko 
sekä vuonna 2014 lanseerattu Signal-Window: 
www.signal-window.com.

Ota yhteyttä tai tule tutustumaan 
myyntinäyttelyymme!

Espoon  myyntinäyttely 

Vallikallionkatu 1 02650 Espoo
Puh. +358 10 8411 702 
myynti.espoo@lammin.fi 

  � � , � tä  � � � � n.www.lammin.fi    www.ovistudio.fi    
www.signal-window.com

Kajakki / kanootti vuokraamo 
Vantaanjoella 10.6. – 9.8.

• VUOKRAUSTA • KURSSEJA • KULJETUKSET

Aukioloajat 
ke – pe 14 – 20 
la - su 12 – 18

Malmin uimaranta / 
Uimarannantie 30  
p. 0400–670 744

Korvaa 
Roundup ja glyfosaatit 
väkiviinaetikalla

EU:n alueella glyfosaatti on hyväksytty 
vuoden 2015 loppuun saakka, ja WHO:n 
tuoreen arvion mukaan glyfosaatti saat-
taa altistaa syövälle. 
 
Kun et halua käyttää kemiallisia torjun-
ta-aineita, voit käyttää väkiviinaetikkaa.  
Rikkakasveja on silloin käsiteltävä toistu-
vasti laimentamattomalla väkiviinaetikal-
la. Se ei kulkeudu kasvien juuriin kuten 
kemialliset torjunta-aineet. Hapan aine 
vaurioittaa kasvien lehdet ja näin rikka-
ruohoista päästään eroon muutamilla 
käsittelyillä tuomatta luontoon mahdol-
lista haitallista ainetta. Rikkaruohoja voi 
hävittää myös katteiden avulla. Se on 
työläämpää, mutta helppo toteuttaa.
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Tarjoa ampiaiselle oma ruoka
Ampiaiset tulevat kesällä usein ruokapöy-
tään kärkkymään samoja herkkuja ateri-
joiden kanssa.Niitä ei tarvitse tappaa, vaan 
niille voi järjestää oman ruokapöydän, joka 
kiinnostaa niitä enemmän kuin se, mitä it-
selle on tarjolla.  

Asettele laakealle astialle hilloa, appelsiinin tai 
päärynän siivuja ja vie se sinne, minne haluat 
houkutella ampiaiset. Ne löytävät nämä her-
kut pikaisesti ja pysyvät poissa ruokapöydästä.
Ampiaiset pistävät vain puolustautuessaan. 
Siksi niitä ei kannata huitoa. Pistossa vapau-
tuva myrkky sisältää feromoneja, jotka saavat 
kaikki lähistön ampiaiset puolustuskannalle.
Jos pesä täytyy hävittää, tee se alkukesästä.

Ampiainen on hyötyhyönteinen, joten sen 
pesää ei kannata tuhota kevyin perustein. 
Joskus pesä on vaarallisessa paikassa, jolloin 
se kannattaa hävittää. Ampiaispesän hävit-
täminen pihapiiristä onnistuu helpoiten alku- 

kesästä, kun kuningatar hoitaa pesää vielä yk-
sin.  Loppukesällä pesässä voi olla satoja am-
piaisia, jolloin sen hävittäminen on vaarallista, 
kertoo tutkija Juha Jantunen Allergia- ja ast-
maliitosta.

1. Tuhoa pesä myöhään illalla tai yöllä.
2. Suojaudu huolellisesti. Pisto voi olla  

alueesta tai allergiasta riippuen hengen-
vaarallinen.

3. Suihkuta pesään voimakasta myrkkyä ja 
uusi käsittely tarvittaessa seuraavana ilta-
na. Pesän voi leikata lopuksi muovipussiin.

4. Maapesä tuhotaan suihkuttamalla runsaas-
ti voimakasta myrkkyä. Kaada lopuksi pesän 
päälle hiekkaa ja jätä alue rauhaan muuta-
maksi päiväksi.

Erota ampiainen  
ja mehiläinen!

Mehiläinen.

Ampiainen.

Lähteet ja lisätietoa: Allergia- ja astmaliitto, 
Hyönteismaailma
Kuvat: Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry

Pakilan Siirtolapuutarhan 
Sauna 2015

Lauantaisin Miehet  14:00–16:00
2.5.–19.9.  Naiset 16:30–18:30 

Sunnuntaisin  Naiset 14:00–16:00
31.5.–6.9.   Miehet 16:30–18:30

Keskiviikkoisin  Miehet 16:30–18:30
13.5.–17.6.  Naiset 19.00–21:00
ja 19.8.–9.9.

Tiistaisin  Miehet 16:30–18:30
23.6.–11.8.  Naiset 19.00–21:00

Torstaisin  Naiset 16:30–18:30
25.6.–13.8.  Miehet 19.00–21:00

Juhannusaatto  Naiset 12:00–14:00
19.6.  Miehet 14:30–16:30

Juhannuspäivänä ei lämmitetä

Hinnat 
Aikuisten kertalippu 7€
Lapset 5–alle 15 v. 2€
Alle 5 v.    vapaa
Sarjalippu, aikuiset 11 krt/30€
Sarjalippu, lapset 11 krt/15€
Sarjalippu, ulkopuoliset 11 krt/60€

• Vuoden 2014 liput ovat voimassa.
• Saunaan sisäänpääsy päättyy  

puoli tuntia ennen vuoron päätty-
mistä. Väliaika on saunan siivousta 
varten ja kovin lyhyt, noudatathan 
saunomisaikoja.

• Saunaranta on sauna-aikoina vain 
saunojien käytössä. 

• Kylmiä virvokkeita on ostettavissa 
kassalta.

Tervetuloa saunomaan ja Vantaan 
aaltoihin!

Maanantaisin  
 18.5. -31.8. 

Keskiviikkoisin  
24.6. – 12.8.  

Torstaisin 
21.5.–18.6. ja 20.8.–3.9. 

Hinnat
Aikuiset, kertalippu 1€
Aikuiset, sarjalippu 7krt/5€
Sarjaliput myydään vain 
siirtolapuutarhureille.
  
Tervetuloa suihkuun ja Vantaan 
aaltoihin!

Naisten vuoro  
klo 19:00–20:00

Miesten vuoro  
klo 20:00–20:30

Pakilan Siirtolapuutarhan
Suihku 2015


