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Kesä 2020

Toimituskunta: Milla Cotterill, Anu Häyrinen, Jenni Kivelä, Veera Salmi ja Jyrki Uusi-Esko

Pidä kesän Herne-lehti tallessa, löydät sieltä 
tärkeät yhteystiedot ja paljon muuta.

# Pelasta pörriäinen
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Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistys 2020
Hallitus:
Nimi                       Sähköposti  Puhelin Tehtävä  
Alavuotunki Mirva alavuotunki.mirva@gmail.com  040 765 0555 Riihen varaukset

Cotterill Milla milla.cotterill@gmail.com   044 080 5411 Sihteeri, pysäköintiluvat

Kumpukallio Kaija kaija.kumpukallio@gmail.com   040 589 7737 Puheenjohtaja, avaimet, rakennusluvat, 
    vuokrasopimukset 

Kurhila Jaakko jaakko.kurhila@gmail.com   Rakennustoimikunta

Rajantie Lari lari.rajantie@gmail.com      050 373 8609 Jäsenrekisteri, laskutus, sähkömittari- 
    lukemat, osoitteenmuutokset (myös  
    Siirtolapuutarhalehteen), rakennusluvat

Salmi Kikka kikka.salmi@gmail.com  050 441 6756 Talkoovastaava

Tukiainen Simo tukiains@gmail.com  044 340 5385 Rakennustoimikunta, kotisivujen  
    pääkäyttäjä

hspy.hallitus@gmail.com       www.herttoniemenspy.fi

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Ajankohdat löydät kotisivuiltamme ja loppuvuoden kokoukset sivulta 28.  Jos haluat, että asiasi 
käsitellään hallituksen kokouksessa, lähetä siitä tieto kirjallisesti puheenjohtajalle hyvissä ajoin – rakennusasioissa kuukautta ennen, muissa 
asioissa 1–2 viikkoa ennen kokousta. 

Kesän 2020 tapahtumia

Yhdistyksen sähköpostiosoitteet (joitakin asioita hoidetaan yhteisvoimin  ja sähköposteihin voivat vastata eri henkilöt):
Hallitus hspy.hallitus@gmail.com Herne  hspy.herne@gmail.com
Talkoot hspy.talkoot@gmail.com Tapahtumat hspy.tapahtumat@gmail.com

Koronavirustilanteen vuoksi etenemme varovaisesti kesän tapahtumien ja tilaisuuksien kanssa. Harjoitellaan etäkokouksen pitämistä 
Kesäinfossa ja livelähetyksiä Facebookissa. Huolehditaan turvaväleistä kun tavataan ja pysytään kotosalla jos olo tuntuu sairaalta.

Nyt on aika kylvää lisää auringonkukkia ja istuttaa kurpitsoja, kerätä hillopurkkeja ja etsiä tarvikkeet hyönteishotelleihin. 
Markkinoilla menevät kaupaksi erityisesti oman puutarhan tuotteet – kasvata roppakaupalla ja tule myymään!
  
Kesäkuu

5.6.  8–18  Jätelava- ja kierrätyspäivä Riihikentällä
7.6.  13–15  Kesäinfo etäosallistumismahdollisuudella, Riihelle sopii turvavälein rajoitettu osallistujamäärä
13.6.  11–13  Juhannustalkoot
14.6.  12–15  Ötökkähotellien nikkarointia huoltorakennuksella
14.6.  12–15  Soppalounas Riiheltä: mukaan oma lautanen, lusikka ja piknikviltti tai noutorasia
19.6.  18–  Juhannusaaton lipunnosto ja yhteislaulua etäosallistumismahdollisuudella, letunpaistoa
 
Heinäkuu

12.7.  12–15  Kesäkirppis Keinukentällä, markkinamaksu 5 e
18.7.  18–23  Illallinen taivaan alla, Keinukentällä
26.7.  15–  Seurakunnan yhteislaulutilaisuus Riihellä, kahvio kello 13–15
27.7.–2.8.  Pörriäispolku: kurkkaa pihoille, joilla on pörriäisteema portissa
 
Elokuu

2.8. 13–  Vuosikokous etäosallistumismahdollisuudella, kokouspaikalle sopii rajoitettu osallistujamäärä
  Jos mahdollista, järjestetään luontoretki, elomarkkinat 16.8. sekä pienimuotoiset kauden päättäjäiset.
 
Syyskuu

  Jos mahdollista, järjestetään syysmarkkinat 13.9. (jos saadaan hyvä omenasato) sekä yhteistalkoot 19.9.
 
Seuraathan ilmoitustauluja, kotisivuja sekä Facebook-ryhmää. Suunnitelmia tehdään kesän mittaan, tilannetta ennakoiden.  
Haluaisimme myös löytää uudenlaisia tapoja luoda herttonomi-henkeä ja yhteistä tekemistä. Tule mukaan ideoimaan ja toteuttamaan!  
Talkoo- ja tapahtumatapaaminen seuraavan kerran 15.6. Sähköpostia voit laittaa osoitteeseen hspy.tapahtumat@gmail.com

Isäntä: Ate Ruutuoksa, p. 0400 432 964 (mm. sähkökatkot)
Rakennusvalvonta: Timo Arjanko , timo.arjanko@gmail.com, p. 040 827 7724
Huoltopuhelin (yhdistyksen vastuulla olevat huoltopyynnöt): p. 044 240 6197 (talviaikaan Kaija Kumpukallio tai Ate Ruutuoksa)
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Autoilu, pysäköinti ja pääportti: Pysäköinti on sallittu vain sille 
varatulla alueella, puutarhan alueella se on kielletty. Kaupungin pysä-
köinninvalvonta valvoo. Herttonomin pysäköintitunnuksen saat Milla 
Cotterillilta. Vain välttämätön huolto-, sairas- ja inva-ajo on puutarhas-
sa sallittu. Suurin sallittu ajonopeus on 10 km/h (kävelyvauhti). Sulje 
portti mennen tullen.Raskaita rakennustarvikkeita voit tuoda alueelle 
arkipäivisin, auto on vietävä takaisin parkkipaikalle heti kuorman 
purkamisen jälkeen. Portilla on kärryt ostoksia ym. tavarankuljetusta 
varten. Ajoportti pidetään lukittuna kesä-elokuussa perjantaista kello 
18 sunnuntai-iltaan. Portti vaihdetaan lukittuun ajoketjuun talveksi 
lokakuussa.  Jos tarvitset portin avaamista pätevästä syystä, sovi siitä 
hyvissä ajoin etukäteen Kaija Kumpukallion kanssa.  

Avaimet: Mökkiläisen yleisavain käy vessoihin ja pääportilla oleviin 
kärryihin. Avaimen lunastamisesta peritään panttimaksu. Suihkun 
käyttö on maksullista, joten jos käytät suihkua, vaihda avain sellai-
seen, joka käy myös suihkuun. Maksut päättää vuosittain vuosiko-
kous. Avaimet lunastetaan Kaija Kumpukalliolta. 

Hallituksen kokoukset: Pidetään noin kerran kuukaudessa. Kokous-
ajat löydät kotisivuiltamme ja loppuvuoden kokoukset sivulta 28. Jos 
haluat, että asiasi käsitellään hallituksen kokouksessa, lähetä siitä 
tieto kirjallisesti hyvissä ajoin, rakennusasioissa kuukautta ennen, 
muissa asioissa 1–2 viikkoa ennen kokousta joko sähköpostitse hspy.
hallitus@gmail.com, kirjeitse puheenjohtajan kotiosoitteeseen tai ke-
säkaudella huoltorakennuksen valkoiseen postilaatikkoon. Voit myös 
keskustella asiasta etukäteen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
kanssa, jotka valmistelevat asian.

Huoltokäytävät: Huoltokäytävät (palokujat) tulee pitää esteettöminä 
kasvillisuudesta ja tavaroista. Puiden ja pensaiden oksat tulee leikata 
niin, etteivät ne haittaa kulkua huoltotoimissa ja verkkoesteiden tulee 
olla helposti irrotettavissa. Sovi huoltokäytävän hoidosta naapurisi 
kanssa.

Huoltotyöt ja huoltopuhelin: Ilmoita yhdistyksen vastuulla olevat 
huoltotyöt mielellään tekstiviestillä: huoltopuhelin puh. 044 240 
6197 (talviaikana Kaija Kumpukalliolle tai isäntä Ate Ruutuoksalle). 

Hätätilanteet: Soita 112. Puutarhan osoite on Kipparlahden silmuk-
ka 3. Lähetä joku tai kiirehdi itse pääportille opastamaan. Jos portti 
on lukossa, palokuntaa varten on portissa hätäavain (putkilukko), 
sairasauton kuljettaja saa avaimen rikottuaan ajoportissa olevan hä-
täkaapin. Jos portti on lukossa, voit myös soittaa lähellä mökkeilevälle 
Kaija Kumpukalliolle.

Ilmoitustaulut ja tiedotus: Viralliset ilmoitustaulut ovat pääportilla ja 
huoltorakennuksella, epäviralliset puuportaiden mutkassa ja Pionitien 
päässä. Tiedotteet julkaistaan myös virallisilla kotisivuillamme www.
herttoniemenspy.fi ja usein myös epävirallisessa Facebook-ryhmäs-
sämme. Sähköpostitiedotusta lisätään, joten annathan sähköpostisi 
jäsenrekisteriin lähettämällä viesti osoitteeseen:  
hspy.hallitus@gmail.com

Jäsenlaskutus: Vuodessa tulee kolme jäsenlaskua. Maaliskuussa 
2/3 palstanvuokrasta, heinä-elokuussa loput palstanvuokrasta ja 
muut kuin seuraavat maksut, syys-lokakuussa sähkönkulutus, multa- 
ja soraostot, rakentamisen maksut ja uusien jäsenten liittymismaksu. 
Laskut toimitetaan sähköpostiin, e-laskuna tai kirjepostina. Jos haluat 
laskusi sähköpostilla, ota yhteyttä Lari Rajantiehen. Sähköpostivies-
tin lähettäjänä näkyy ”Liaison Europe” ja otsikkona ”Herttoniemen 
siirtolapuutarhayhdistys ry on lähettänyt sinulle laskun”. Jos haluat 
e-laskun, tee tilaus verkkopankissasi. E-laskuttajan nimi on Herttonie-
men siirtolapuutarhayhdistys ry. Tilaa e-lasku laittaen yksilöintitiedoksi 
asiakasnumerosi, joka on 1000+mökkisi numero – esim. 1001 tai 
1182. Kirjeposti tulee yhdistyksen jäsenrekisterissä olevaan kotiosoit-
teeseen. Jos sinulla on kysyttävää laskusta, tarvitset maksuaikaa tai 
haluat maksaa laskun erissä, ota yhteyttä Kaija Kumpukallioon.

Jäsenrekisteri: Lari Rajantie ja hspy.hallitus@gmail.com. Voit myös 
itse tarkistaa ja päivittää jäsenrekisteritietosi jäsensivuilla.

Jäsensivut: Kotisivuillamme www.herttoniemenspy.fi on julkisten sivu-
jen lisäksi vain jäsenille tarkoitettu osio, jossa on tietoa yhdistyksen 
toiminnasta. Kirjaudu jäsensivuille, käyttäjätunnus on jäsenrekisteris-
sä oleva sähköpostiosoitteesi. Luo ensimmäisellä kerralla salasana itse.  

Jätteet: Jätealueella on molokit, joihin voi viedä vain mökkiarjessa 
syntyvää sekajätettä, paperia ja kartonkia. Lisäksi on astiat muovi-
pakkauksille, lasille ja metallille. Jäteastioihin ei saa viedä puutarha-, 
rakennus- tms. jätettä. Roskia ei saa jättää maahan ja kansien tulee 
mennä kiinni. Noudata lajitteluohjeita. Myös HSY:n Jäteopas auttaa 
lajittelupulmissa sivustolla www.hsy.fi. Kevätsiivouksessa syntyvää 
jätettä varten tulee kesäkuussa jätelavat.  Rakennus-/purku- ja ongel-
majätteet sekä muut suuremmat jätemäärät tulee jokaisen huolehtia 
itse Sortti-asemalle tai muuhun jätteiden vastaanottopaikkaan

Kartanon sauna: Saunat on toistaiseksi suljettu. Heinäkuussa voi 
varata yksityistilaisuuksia, mutta varaajan on oltava JHL:n jäsen. 
Elokuussa aloitetaan yleiset saunavuorot, mikäli mahdollista.

Kastelu: Kastelu on viisainta tehdä vasta myöhään illalla, jolloin 
haihtuminen on vähäisintä tai aamulla, jolloin kotilot eivät lähde 
liikkeelle. Käytä sadetinta vain illalla. Sen käyttö auringonpaisteessa 
on vedenhukkaa, sillä aurinkoisella säällä vedestä voi haihtua ilmaan 
peräti 80%.Kastele mieluummin kerran viikossa runsaasti kuin joka 
päivä pinnallisesti. Muistathan myös, että parasta kasteluvettä on 
sadevesi, joten sitä kannattaa kerätä talteen.

Kesätyöntekijät: Yhdistys voi palkata tai ottaa työharjoiteluun 
kesätyöntekijöitä. Heidän esimiehenään on Kaija Kumpukallio, ja he 
tekevät sovittuja työtehtäviä yhteisillä alueilla. Kohtelethan kesätyön-
tekijöitä ystävällisesti, anna heille työrauha. 

Kompostointi: Jokaisella palstalla tulee olla puutarhajätekompostori. 
Ravinteiden kierrättäminen ja maan parantaminen on tärkeä osa 
hyvää puutarhanhoitoa. Ruokajätteille on oltava jyrsijäsuojattu ja 
huussijätteille hyvin suljettu kompostori, josta suotonesteet eivät valu 
maahan. Puutarhajätteille riittää kevyempikin, kannellinen.  Yhdistys 
tekee vuosi-ilmoituksen HSY:lle keväisin jäsenten puolesta. Tiedot 
kerätään syksyllä samalla kuin sähkömittarilukematkin. Vesitornilla 
on silputuille puutarhajätteille pieni yhteiskomposti, joka tarvittaessa 
suljetaan. Noudata tarkasti kompostin luona olevia ohjeita!

Lemmikkieläimet: Kaupungin järjestyssäännön mukaan lemmik-
kieläimet on pidettävä kytkettyinä. Määräys koskee myös meitä. 
Koiranomistajat, muistakaa käyttää kakkapussia.

Lintujen ruokinta: Linnut löytävät kesäaikaan luonnosta riittävästi 
ravintoa, joten meidän ei tarvitse antaa sitä niille lisää. Maahan jää-
nyt linnunruoka houkuttelee paikalle rottia. Jos haluat ruokkia lintuja, 
tee se talvella ja pidä ruokintapaikka puhtaana, jotta linnut pysyvät 
terveinä ja haittaelämet poissa.

Metelöinti ja häiritsevä toiminta: Äänekäs ja häiritsevä esiintyminen 
ja äänentoistolaitteiden voimakastehoinen käyttö on kielletty alueella 
kello 23–7. Alueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta aiheu-
tuva savu, haju, melu tms. häiritsee naapurustoa.  

Mökkikaupat: Vuokrasopimuksen siirron hoitaa Kaija Kumpukallio.

Omenat: Kerää kypsät omenat, päärynät, luumut yms. maasta, koska 
ne houkuttelevat rottia ja estävät kaninmetsästyksen onnistumisen 
syksyllä. Jaa ylimääräinen sato ohikulkijoille. Voit myös ilmoittaa 
ylijäämästä esim. ilmoitustaululla tai Stadin Omenapörssi -ryhmässä 
Facebookissa. Omenasiepparit on vastuullinen yritys, joka tulee sovi-
tusti keräämään omenat puustasi ja valmistaa niistä mehua.  Huonot 
ja muumiotautiset hedelmät voi kompostoida. Muumiotautisia ome-
noita varten yhdistys voi tilanteen mukaan tilata syksyllä omenalavan.

Osoitteenmuutokset yhdistyksen jäsenrekisteriin ja Siirtolapuu-
tarhalehteen: Lari Rajantie. Voit tehdä muutokset myös itse jäsensi-
vuilla.

Palstakatselmukset: Vuokrasopimus velvoittaa jokaisen pitämään 
palstansa hoidettuna koko kauden ajan, yhdistyksen tehtävä on 
valvoa hoitovelvoitteen noudattamista.  Kaupungin katselmus on 
yleensä alkukesästä, hallitus pitää palstakatselmukset vähän ennen 
tai jälkeen juhannuksen. Katselmuksissa kiinnitetään huomiota mm. 
siihen, onko palsta yleisesti ottaen siisti, pensasaidan korkeuteen 
ja sen edustan siisteyteen, huoltokäytäviin (palokujiin) ja puiden ja 
pensaiden korkeuteen. Jos katselmuksista on kysyttävää, ota yhteyttä 
Kaija Kumpukallioon tai katselmuksen pitäneeseen hallituksen jäse-

Hallitus tiedottaa
hspy.hallitus@gmail.com       www.herttoniemenspy.fi

Isäntä: Ate Ruutuoksa, p. 0400 432 964 (mm. sähkökatkot)
Rakennusvalvonta: Timo Arjanko , timo.arjanko@gmail.com, p. 040 827 7724
Huoltopuhelin (yhdistyksen vastuulla olevat huoltopyynnöt): p. 044 240 6197 (talviaikaan Kaija Kumpukallio tai Ate Ruutuoksa)
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Hallituksen esitys maksuiksi v. 2020
Palstavuokra per m2 1,42
Vesi 45,00
Sähkö per kWh 0,12
Sähkön perusmaksu  21,50
Sähkölukemien ilmoittamatta jättäminen 80,00
Jätehuolto 80,00
Hoitomaksu 105,00
Vapaaehtoinen talkoomaksu 
Suihkun kausimaksu 35,00
Avainpantti 20,00
Liittymismaksu 250,00
Yhdistyksen jäsenmaksu 35,00
Kannatusjäsenmaksu 10,00

Liiton ja aluejärjestön jäsenmaksut 34,50
Markkina- ja kirpputorimaksu 5,00 

Riihen käyttökorvaus/vrk
Maanantai-torstai 75,00
Perjantai–sunnuntai 180,00

Rakentamisen maksut
Tyyppipiirustusta vaativat toimenpiteet  170,00  
Leikkimökki, kasvihuone tai grillikatos 
sekä isommat toimenpiteet  50,00
Muut rakennelmat tai toimenpiteet  20,00

neen. Keskustellen asiat selviävät.  Yhdistykseltä saat myös neuvoja 
ja ohjeita palstanhoitoon liittyvissä asioissa. Jos sairauden tai muun 
syyn takia palstan hoitaminen on vaikeaa, ota yhteyttä puheenjoh-
tajaan ajoissa, niin pohdimme, mitä voisi tehdä.  Jos hoitovelvoite 
laiminlyödään, hallitus ryhtyy vuokrasopimuksen 13§:n mukaisiin 
toimenpiteisiin. 

Postilaatikko ja mökin numero: Tarkista, että mökkisi numero näkyy 
selvästi tielle! Tämä on tärkeää erityisesti hätätilanteissa. Onhan 
mökkisi portin pielessä postilaatikko yhdistyksen ja muuta postia 
varten?

Rakentaminen: Kaupungin rakennusvalvonta edellyttää, että mök-
kiläinen hakee yhdistykseltä kirjallisen suostumuksen rakennustoi-
menpiteelleen. Se tarvitaan myös useimmille pienille rakennelmille 
palstalla. Rakentamiseen liittyviin tiedusteluihin vastaavat Kaija 
Kumpukallio ja Lari Rajantie. Tutustuthan ohjeisiin sivulla 28. 

Riihen varaukset: Mirva Alavuotunki

Risut ja oksat: Risuista ja oksista saa silppuamalla ja hakettamalla 
hyvää ainesta puutarhan hoitoon. Ylimääräiset oksat saa viedä risu-
alueelle, Hakevuori Oy vie ne haketettavaksi. Laita orapihlaja tarkasti 
erikseen omaan kasaansa. Se on ongelmajätettä, jota Hakevuori ei 
ota. Oma paikka tulee myös japanintattarelle sekä kurtturuusulle, 
jotka ovat hävitettäviä vieraslajeja.

Rotat ja muut haittaeläimet: Suojaa rakennusten ja terassien 
aluset jyrsijäverkoilla, raivaa palokujat ilmaviksi ja suojaa kompostit. 
Käsittele ruokajätteitä ja tiskejä huolellisesti, vie houkutukset pois 
mökistä syksyllä. Jos ruokit talvella lintuja, huolehdi, että ruokaa ei 
putoa maahan. 

Sähkö- ja vesikatkot sekä putki- ja hanarikot: Ilmoita viasta yhdis-
tyksen huoltonumeroon, kiireettömissä asioissa mielellään tekstivies-
tillä. Talviaikana soita Ate Ruutuoksalle tai Kaija Kumpukalliolle.

Talkoot: Yhteisten alueiden siisteys ja istutukset, huoltotoimet, 
tapahtumat ja monet muut yhteiset työt hoidetaan pääosin talkoovoi-
min. Talkoita tehdään vähintään 6 tuntia/mökki. 75 vuotta täyttäneet 
sekä kunniajäsenet on vapautettu talkoista. Talkoovastaava on Kikka 
Salmi.  Talkootehtäviä voi varata talkookansiosta, joka on vihreässä 
postilaatikossa huoltorakennuksen seinässä tai ottamalla yhteyttä 
Kikka Salmeen. Lue lisää sivulta 7 ja seuraa ilmoitustauluja. 

Vesi: HSY toimittaa alueellemme ns. kausiveden. Yhdistys huolehtii 
verkostosta jakotukin mökkikohtaiseen palloventtiiliin eli sulkuun 
asti. Siitä eteenpäin vastuu on mökkiläisellä.  Tarkista, että vesiputket 
ja -letkut eivät vuoda ja sulje jakotukin sulkusi, jos olet pidempään 
poissa palstalta. Laita jakotukin sulku talviasentoon (45 astetta), kun 
vesi on alueella suljettu. Huhtikuun puolivälin jälkeen sulje jo sulut 
ja hanat palstallasi varmuuden vuoksi. Kun tieto avaamisesta tulee, 
sulje jakotukin sulkusi.  Kausivesi pyritään saamaan vapuksi, jos 
tiedossa ei ole yöpakkasia. Vedet suljetaan lokakuun alkupuolella, 
elleivät yöpakkaset pakota tekemään sitä aiemmin.

Yhdistyksen postilaatikko: Huoltorakennuksen seinässä, valkoinen 
ja lukittu. Postilaatikkoon voit jättää viestejä hallitukselle touko-
lokakuussa.

Yhdistyksen osoite talviaikana: HSPY / Kumpukallio,  
Mäyrätie 2 C 38, 00800 Helsinki

Pitkäaikainen päätoimittaja Ritva Heikkiläinen on siirtänyt 
suuret saappaat toimituskunnalle. Tällä kaudella lehteä 
toimittavat Milla Cotterill, Anu Häyrinen, Jenni Kivelä, Veera 
Salmi ja Jyrki Uusi-Esko. Kiitämme Ritvaa lämpimästi ja 
teemme parhaamme.

Toimituskunnalle voi mielellään lähettää juttuideoita, 
juttuja ja kuvia. Kevään paperisessa lehdessä julkaistaan 
myös mökkiläisten yhteystiedot, siten kuin ne on lehdelle 
ilmoitettu. Loppukesästä julkaistaan pienempi numero.
Viestit kulkevat hyvin sähköpostitse:  
hspy.herne@gmail.com
Aikaisemmat lehdet ovat luettavissa kotisivuilla  
www.herttoniemenspy.fi > Yhdistys > Herne-lehti. 
Niissä on mainioita artikkeleita muun muassa puutarhan-
hoidosta. Paperilehden ystävät voivat lainata kansion, 
johon on kerätty kaikki ilmestyneet numerot.

         Maksut päätetään elokuussa yhdistyksen kokouksessa, jonka jälkeen lasku vasta lähetetään.

Yhdistyksen oma lehti on ilmestynyt vuodesta 2005. Lehti jaetaan jokaisen palstan omaan postilaatikkoon. 

!
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Hallituksen esitys maksuiksi v. 2020

Kesä 2020 – ja millainen siitä tuleekaan!

Tämä vuosi on yllättänyt koko maailman ja meidät puutar-
hurit. Varsin nopeasti otimme tilanteen kuitenkin haltuun: 
mökiltä on löytynyt väljempi paikka olla ja nauttia kevääs-
tä. Yhdistyksenkin toiminta pyörii, ei samalla tavalla mutta 
kuitenkin. Hallitus ja toimikunnat ovat kokoontuneet  
pääasiassa etäyhteyksin, lukuisia asioita on käsitelty, 
toimintaa on käynnistetty, vessat ja suihkut on saatu auki 
ja multaakin on myyty.

Herneen toimituskunta on tehnyt käsissämme olevan 
lehden. Lämpimät kiitokset Herneen pitkäaikaiselle pää-
toimittajalle Ritva Heikkiläiselle, joka nyt ojensi kapulan 
uudelle toimituskunnalle. Ritva jätti hyvän pohjan, johon 
toimituskunta on etsinyt uusia näkökulmia. Esimerkiksi 
lasten kokemukset siirtolapuutarhan kesästä ovat kiinnos-
tavia, koska meillä on nyt huomattavasti paljon enemmän 
lapsia kuin vaikkapa viisi vuotta sitten.

Riihiryhmä on kartoittanut Riihen kunnostustarpeita ja 
järkevöittänyt sisustusta mm. lahjoituksella saaduilla  
kaapeilla. Isommat kunnostuskohteet, joista on  
keskusteltu kaupungin kanssa, kuten Riihen  
eteläseinä, eivät vielä päässeet kaupungin  
kunnostuslistalle. Selvitämme ja odotamme.  
Korona on vaikuttanut erityisesti Riihen toimintaan.  
Toivottavasti pääsemme pian Riihelle, vähitellen,  
turvavälein ja hyvillä mielin.

Tapahtuma- ja talkootoimikunnalle korona on merkinnyt 
monien suunnitelmien lykkäämistä. Tapahtumia on kuiten-
kin tulossa ja juhannuksena nostamme ainakin lipun sal-
koon. Ilahduttavaa on, että talkootöitä on varattu muka-
vasti. Mullanmyynti, kirjastonhoito ja monet muut tehtävät 
jatkuvat uusin voimin. Kirjastonhoitajamme Sirkka Etzell 
luopui pitkäaikaisesta talkootehtävästään, samoin Frans 
Karkkimaa ja Jari Poutanen omistaan. Heille lämpimät kii-
tokset pitkäaikaisesta työstä alueemme hyväksi! Talkoita 
jokainen mökkikunta varaa vähintään 6 tuntia, kunnia-
jäsenet ja yli 75-vuotiaat on vapautettu. Tänä kesänä yli 
70-vuotiaat voivat päättää itse osallistumisestaan. Jos tal-
koiden tekeminen on jostakin syystä sinulle ja mökkikun-
nallesi ylivoimaista, ilmoita siitä minulle. Elämäntilanteet 
vaihtelevat ja sen ymmärrämme hyvin.

Rakennustoimikunta on vahvistunut, meitä on nyt viisi 
jäsentä. Olemme kokoontuneet säännöllisesti, ensim-
mäinen tunti on keskusteltu lupahakemuksista, toinen 
tunti päivitetty rakennusohjettamme. Puutarhassamme 
on noudatettava asemakaavaa ja kaupungin ohjeita, joita 
tarkennamme yhdistyksen rakennusohjeessa. Haastetta 
tuovat ne hakemukset, joista ei ole tekstiä omassa eikä  

kaupungin ohjeissa  
(esimerkiksi puutarha-allas,  
pergola, polttopuunsuoja).  
Näissä tapauksissa kysymme  
kaupungin rakennusvalvonnan  
kantaa ja linjaamme päätöksen  
saamiemme ohjeiden mukaan.  
Puutarhapalstalle sijoitettavien  
rakennelmien määrää ja kokoa on sekä asemakaavassa 
että kaupungin ohjeissa rajoitettu, mikä aiheuttaa sen, 
että yhdistyksen suostumusta valmistelevan  
rakennustoimikunnan on oltava  
tarkkana.

Värityössä kävi niin, että kaupunki  
palautti työn yhdistyksen hoidettavaksi  
tammikuussa 2020. Se osoittautuikin liian  
laajaksi ja suuritöiseksi virkamiesten viimeisteltäväksi. 
Hallitus tapasi 28.2.2020 rakennusvalvonnan, kaupungin-
museon ja kaavoittajan edustajia, ja he painottivat, että 
yhdistyksen tulee hankkia värityölle kokenut pääsuunnit-
telija. Hallituksen ehdotus yhdistykselle elokuun vuosiko-
kouksessa on, että pääsuunnittelija tekisi loppukesästä 
2020 työsuunnitelman ja budjetin sekä avustaisi halli-
tusta avustushakemusten tekemisestä Ely- keskukselle ja 
Museovirastolle. Hallituksella on tiedossa kaksi kriteerit 
täyttävää ehdokasta pääsuunnittelijaksi. Varsinainen väri-
työ voitaisiin käynnistää keväällä 2021, kun tieto avustuk-
sista on saatu, ja valmiit värimallit voisivat olla käytössäm-
me arvioilta syystalvella 2021. Päätettävät asiat tuodaan 
luonnollisesti yhdistyksen kokouksiin päätettäviksi. 
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Lopputuloksena on yhdistyksen toimenpidelupahakemus 
värimalleista, jonka kaupungin rakennusvalvonta hyväksyy 
(tai hylkää) kuultuaan kaupunginmuseota. Jo työvaiheessa 
on tarkoitus tehdä värimalleja tiiviissä yhteistyössä kau-
punginmuseon kanssa.

Parkkipaikkatyöryhmä on laatinut ehdotuksen pysäköin-
tialueen laajentamisesta, mihin voi olla pieni mahdol-
lisuus Kivinokan asemakaavatyön yhteydessä. Samalla 
tulisi mahdollisuus siirtää jätealue sille asemakaavassa 
varattuun kohtaan nykyisellä pysäköintialueella. Tästä on 
tarkoitus keskustella yhdessä kaikkien jäsenten kanssa 
kesän aikana ja virallisemmin syyskokouksessa lokakuus-
sa. Metromeluun hallitus vaikuttaa olemalla yhteydessä 
metrosillan kunnostamisesta vastaaviin toimijoihin. Kip-
parlahden metrosilta uusitaan kesällä 2021.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma, budjetti ja maksut 
ovat vielä hyväksymättä, koska olemme joutuneet siirtä-
mään yhdistyksen varsinaisen kokouksen (kevätkokous) 
elokuulle. Valmistaudumme pitämään kokouksen siten, 
että siihen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Korona vaikuttaa varmasti budjettiin, ja tuomme sen vuo-
sikokoukseen päivitettynä tämän kesän tilanteella. Viime 
vuonna talkoita korvaavan tukimaksun summa jäi useita 
tuhansia euroja alle sen, mitä saimme edellisenä vuonna. 
Siksi hallitus ehdottaa, että luovumme vapaaehtoisesta 
tukimaksusta ja palaamme ajatukseen, että siirtolapuu-
tarhamökkeilyyn yksinkertaisesti kuuluu talkoisiin osallis-
tuminen. Ja mikäs se järkevämpää, pienellä panoksella 
per mökki säästämme suuren summan hoitokuluissa. Ja 
samalla tutustumme toisiimme, mikä lisää hyvää ilmapii-
riä ja turvallisuuden tunnetta alueellamme.

Uusia toimikuntia tarvitaan. Niitty- ja pörriäistyöryhmässä 
on jo muutama jäsen, historiatyöryhmää tarvitaan val-
mistelemaan alueemme 90-vuotisjuhlia vuonna 2024. 
Suuri tarve on myös tulevaisuustyöryhmälle, joka tekisi 
alueemme pitkän tähtäimen kunnostus- ja kehittämis-
suunnitelman. Ratkottavana on esimerkiksi talvivesi. 
Tässä tarvitsemme paljon keskustelua ja yhteiseen hiileen 
puhaltamisen meininkiä.

Hyvää kesää ja kasvua toivottaen

Kaija Kumpukallio, 
puheenjohtaja

Työryhmät 2020
 
Herne-lehden toimituskunta:  
yhteyshenkilö Milla Cotterill, hspy.herne@gmail.com

Historiatyöryhmä (uusi):  
(yhteyshenkilö haussa)  
yhdistyksen 90-vuotisjuhlat, historiikki, alueen historia 
tutuksi

Niitty- ja pörriäisryhmä (uusi):  
(yhteyshenkilö haussa)  
niityn niittyistäminen ja pölyttäjien olosuhteiden paranta-
minen

Parkkipaikka- ja Kivinokan kaavatyöryhmä: 
yhteyshenkilöt Jaakko Kurhila, jaakko.kurhila@gmail.com 
ja Lari Rajantie, lari.rajantie@gmail.com

Rakennustoimikunta: 
yhteyshenkilö Kaija Kumpukallio, hspy.hallitus@gmail.com

Riihiryhmä: 
yhteyshenkilöt Mirva Alavuotunki,  
alavuotunki.mirva@gmail.com 
ja Minna Nylander, minna.nylander@gmail.com

Talkoo- ja tapahtumatoimikunta sekä lohkojen toiminta:  
yhteydenotot: hspy.tapahtumat@gmail.com,  
hspy.talkoot@gmail.com

Tulevaisuustyöryhmä: 
yhteyshenkilö Jaakko Kurhila, jaakko.kurhila@gmail.com

Kevätkokous on siirretty elokuulle
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina, elokuun 2. päivänä kello 13.00.  
Kokouskutsu lähetetään postissa kotiosoitteisiin. Kokousmateriaali on lähetetty maaliskuussa.  
Tarkemmat tiedot osallistumisesta tulevat kokouskutsun mukana. Tervetuloa kokoukseen!

Hspy:n hallitus!
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Meidän siirtolapuutarhamme viehättävyys piilee sen 
sijainnissa, mutta myös siinä, kuinka aidan sisällä omat 
tontit ja yleiset tilat on hoidettu. Vapaaehtoisia on löytynyt 
sen historian aikana välillä paremmin, välillä huonommin. 
Hyvinä vuosina huoltomaksut ovat pienentyneet huomat-
tavasti. Yritetään tänä ”koronavuonna 2020” pitää nämä 
maksut mahdollisimman hyvin kurissa.

Monet asiat, kuten leikkikentällä, riihikentällä ja Riihellä 
olevat upeat kukkaistutukset, kesäkahvilat, kirjasto, ovat 
yhdistyksen omasta aloitteesta luotuja ja useinmiten on 
löytynyt vapaaehtoisia näitä asioita hoitamaan. Kaupun-
gilla on omat tehtävänsä siirtolapuutarhan alueella, mutta 
meillä on myös määrättyjen asioiden hoitovelvoite, esim. 
kesä- ja talviveden järjestäminen, yleisten alueiden nur-
mikoiden kaikenlainen huolto, pensaiden ja perennoiden 
hoito, leikkikentän huolto, roska-astioiden tyhjentäminen, 
jne.

Suurimman osan kaikista näistä pystyisimme hoitamaan 
omin vapaaehtoisvoimin, kunhan vain löytäisimme sen 
”jonkun”. Tänä vuonna on jo monta ”jokua” ilmoittanut 
itsensä eri tehtäviin, montaa vielä tarvitaan.

Talkoista – haetaan sitä ”jokua”
Tilanteen mukaan yritämme järjestää muutamat yhteiset 
talkoot. Ne ovat osa yhteisömme suolasta. Näissä talkois-
sa opimme tuntemaan toisiamme, alueen yhteisöllisyys 
kohenee ja talkoissa on hauskaa, nauru raikaa ja juttu 
kulkee. Näistä ja muista, lyhyellä varoitusajalla syntyvistä 
talkoista ilmoitetaan ilmoitustauluilla, yhdistyksen verkko-
sivuilla, Facebookissa ja talkookansiossa.

Talkookansiossa on lisäksi lista omatoimisista talkoo-
töistä. Halutessasi voit napata sieltä itsellesi mieluisan 
tehtävän. Merkkaa työ kansiossa olevaan listaan, ja tee 
työ omassa tahdissa. Äläkä pelkää, että nyt valitsemas-
tasi hommasta tulee sinun ”elinikäinen velvollisuutesi” 
siirtolapuutarhassamme. Se ei ole tarkoitus.

Kikka Salmi, talkoovastaava

hspy.talkoot@gmail.com

Riihen lattian suopakuurausporukka 5.5.2019
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Hallituksessa on tänä vuonna seitsemän jäsentä. Uusia 
heistä on kolme. Herne-lehti kysyi tuoreilta jäseniltä kuusi 
kiperää kysymystä.

1.  Kauanko olet ollut Herttonomi?

2.  Miten päädyit siirtolapuutarhalaiseksi?

3.  Mikä sinulle on tärkeää puutarhallamme?

4.  Lempipaikkasi pihallasi?

5.  Miten haluaisit kehittää aluettamme?

6.  Terveiset meille muille mökkiläisille?

 

Milla Cotteril:

1.Hankin mökin alkutalvesta 2019  
eli toinen kesä vasta edessä.  
Aiemmin olen ollut mukana  
kaupunkiviljelytoiminnassa,  
mm. Kallio-liikkeessä.

2. Siirtolapuutarhapalsta on ollut haaveeni enemmän tai 
vähemmän jo parikymmentä vuotta. En halua omistaa 
autoa mökkimatkailun takia, ja olen sitä mieltä että pieni 
on kaunista! Hertsikan lisäksi oli harkinnassa Vallila tai 
Käpylä, mutta onhan tämä meidän siirtsika ihan paras :)

3. Sijainti on varmaan kaikista tärkein. Olen lapsesta asti 
käynyt Kivinokassa uimassa ja ulkoilemassa, ja nykyisestä 
kodistani on kiva pyöräillä tai tulla metrolla tänne. 

4. Oven edessä räsymatolla peitetyt portaat. Tykkään 
istuskella siinä aamuauringossa ja juoda päivän ekan 
kahvikupillisen. Samalla tulee suunniteltua pihahommia.

5. Toivoisin, että nostalginen henki säilyy ja mökkiläiset 
viihtyvät yhdessä esim. talkootöissä ja kahvilassamme 
(sitten kun kokoontumiset taas sallitaan). Yhdistyksen 
hallituksessa yritän miettiä, mitä jokin muutostoive voi 
merkitä kokonaisuuden ja tulevaisuuden kannalta, sekä 
ihmisten että alueen. Siirtis on merkityksellinen alue mök-
kiläisten lisäksi myös muille kaupunkilaisille.

6. Olen ehtinyt tutustua paremmin oikeastaan vasta 
naapuripalstalaisiin ja FB-ryhmässa aktiivisesti mukana 
oleviin, mutta olen iloinen siitä miten lämpimästi uusi 
herttonomi on otettu vastaan! Kiitos!

Jaakko Kurhila:

1. 13 vuotta. Upeaa aikaa, paranee  
vuosi vuodelta.

2. En ollut edes huomannut siirtola- 
puutarhoja Helsingissä, vaikka  
olin töissäkin Vallilan siirtolapuutarhan vieressä yli 10 
vuotta. Jossain vaiheessa puolisoni rupesi puuhaanmaan 
puutarhan hankkimista ja pyysi minut mukaan kohteisiin. 
Noin viisi kohdetta käytyämme päädyimme Herttonie-
meen, ja tämä on ollut loistava. Olemme olleet joka vuosi 
käytännössä koko kesä puutarhalla, ja nyt joitain viikon-
loppuja talvellakin.

3. Pidän siitä, että puutarhat ja mökit ovat huolenpidon 
kohteina. Kun tämä on kaikille kaupunkilaisillekin avoin 
alue, siirtolapuutarha on paikka, jota muutkin voivat tulla 
ihastelemaan ja täällä viihtymään.

4. Kiipeilen kolmessa isossa omenapuussamme ja kiskon 
vesiversoja. Vain yhden kerran olen pudonnut, ja silloinkin 
sain jarrutettua pudotusta.

5. Aluettamme pitää kehittää siihen suuntaan, mihin 
yhdistyksen jäsenet eli herttonomit haluavat.

6. Tämä on yhteinen puutarha-alueemme. Me voimme itse 
päättää, miten viihtyisä se on meille kaikille.

Simo Tukiainen: 

1. Vuodesta 2012

2. Vaimo sai ylipuhuttua

3. Avoin ja yhteisöllinen ilmapiiri  
sekä näyttävät puutarhat

4. Varmaankin grillin ääressä.

5. Huoltorakennus pitäisi liittää viemäriverkkoon tavalla tai 
toisella

6. Tervetuloa moikkaamaan mökin 17 pihalle minua ja 
perhettäni!

Uudessa hallituksessa 7 jäsentä

Hallitusta haastatteli Jenni Kivelä
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Huussihommia!
Yhteisvessojen sulkeuduttua keväällä ryhdyin 
minäkin suunnittelemaan kuivakäymälää va-
rastoon. Ensin piti pohtia, minkälainen laitos 
on paras. Lattialle se tulee, ja itse pitää jaksaa 
tyhjentää. Päätin ostaa sellaisen, jossa kolme 
säiliötä vuorottelee ja esikompostoituminen 
alkaa jo säiliössä. Se vie reilusti tilaa, mutta 
riittää hyvin ja tyhjennys käy kätevästi. Tarjolla 
olisi myös haihduttavia, pakastavia ja polttavia 
laitoksia, mutta en halua käyttää tähän sähköä.

Varsinainen tuuminki oli sitten huussijätteen jälkikom-
postoinnin suunnittelu – miten se tehdään fiksusti ja 
terveellisesti. Aikani kun luin ja kyselin, sain piirrettyä 2–3 
-vuotisen kierron kahdella hyvin suojatulla mökkikompos-
torilla ja kahdella maapallolla. Ne ovatkin olleet vajaakäy-
tössä. Kylmiä ovat kaikki, mutta kun sekoitan joukkoon 
puutarhajätettä ja biot, monipuolinen koostumus tehostaa 
kompostointia.

Kaksi vuotta se tosiaan vaatii, ennen kuin käymäläkom-
postia voi käyttää hyötykasveille maanparannukseen. 
Koristekasveille voisi laittaa jo vuoden jälkeen, kun taas 
raakana syötäville salaateille, mansikoille ja sellaisille 
vasta kolmen vuoden jälkeen. Aika lasketaan siitä, kun 
joukkoon kipataan viimeisen kerran tuoretta huussijätettä. 

Koska huussijätteessä on suolistobakteereja ja ehkä 
taudinaiheuttajia tai lääkeainejäämiä, sitä on käsiteltä-
vä huolellisesti. Sitä ei saa kaivaa, kaataa eikä valuttaa 
maahan, josta se päätyisi pohjaveteen. Mutta: sitä saa 
ja kannattaa käyttää maanparannukseen, kun sen ensin 
kompostoi haitattomaksi. Omasta hygieniasta on hyvä 
huolehtia niin, että näihin hommiin on eri hanskat kuin 
muihin puutarhatöihin ja kädet pestään kunnolla saip-
pualla ennen kasvojen ja hiusten sipaisua.

Kiinteän jätteen keräys on helppoa ja kuivike pitää sen 
hajuttomana. Mutta mitäs tehdä nestemäisen kanssa? 
Puhtaana pissa on hyvä alkukesän typpilannoite kasvien 
juurelle ja nurmikolle, vedellä laimennettuna. Tätä varten 
voi olla erikseen pipinette tai kultakannu, pienemmille 
potta. Loppukesästä sillä voi ravita komposteja, kohtuu-
della tietysti, ja syksyllä tujauttaa käytteeksi rikkaruoho-
säkkeihin. Enemmän tai vähemmän sitä kuitenkin  
tulee liruteltua myös käymälään.

Erottelevassa käymälässä neste on tarkoitus kerätä erik-
seen talteen ja sitä voi käyttää kuten edellä. Jos sellaista 
ei ole tai tähtäys vaihtelee, neste valuu pohjan kautta suo-

tonesteenä kanisteriin. Tätä suotonestettä ei pidä kaadel-
la sinne tänne vaan se täytyy joko vanhentaa kanisterissa 
tai laitella vähitellen komposteihin. Suotoneste nimittäin 
sisältää samoja bakteereja ja taudinaiheuttajia kuin 
kiinteä jäte, joten sitä on käsiteltävä vastaavalla tavalla. 
Uusinta teknologiaa on suodatinjärjestelmä, jonka avulla 
suotonesteestä saa pienellä vaivalla puhdasta (Pikku 
Vihreä ja Biolan). Taidan laittaa sellaisen.

Kuivikkeella on monta tärkeää tehtävää. Se imee ylimää-
räistä kosteutta, kuohkeuttaa kompostimassaa, on hiilipi-
toinen energianlähde pieneliöille, ehkäisee hajuhaittoja ja 
toimii peiteaineena estäen kärpästen lisääntymistä. Sitä 
laitetaan joka kerta ja riittävästi. Kuivikkeena kannattaa 
ainakin alkuun käyttää käymälän valmistajan suosittele-
maa tuotetta. Kun homma sujuu, voi sen rinnalle yhdis-
tellä myös lehtiä, kuivaa ruohoa, oksasilppua, turvetta ja 
sahajauhoa. 
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Muistilista
- Kuiviketta joka kerta
- Kansi kiinni ja hyvä ilmastointi
- Eri hanskat huussihommiin
- Huolellinen käsienpesu 
- Suojaus haittaeläimiltä
- Suotonestettä ei maahan
- Kompostien kääntäminen 
- Kompostin kärpäsille kuiviketta
- Kompostin muurahaisille vettä

Lisätietoa
- HSY /Kompostointiopas
- Käymäläseura Huussi ry /Kuivakäymälän hoito ja  
  käymäläjätteen käsittelyopas
- Siirtolapuutarhaliitto / Mökillä ja palstalla –  
  Kestävää kesänviettoa kaupungissa
- Ympäristöhallinto /ymparisto.fi

Suunnitelmani on seuraavanlainen: Pohjustan mökki-
kompostorit kerroksella oksasilppua ja kuiviketta. Kesän 
mittaan kippaan niihin huussista säiliöllisen kerrallaan 
ja väliin biot sekä sopivasti puutarhajätettä, kuiviketta ja 
nestettä. Syksyllä molemmat ovat lähes täynnä. Kään-
nän ne lapioimalla alaosan massaa päällimmäiseksi ja 
tiputtamalla kasaa alaspäin – sen verran, että kosteus ja 
koostumus on tasainen. Alimmaiseksi jää kerros kuiviketta 
ja ennen talvea tyhjennän vielä kerran nestekanisterit.

Keväällä kompostit ovat sen verran painuneet, että ne 
mahtuvat yhteen maapallokompostoriin. Istutan päälle 
koristekurpitsan, kompostoitumista tehostamaan. Toisena 
keväänä käännän kompostin toiseen maapalloon, lisään 
joukkoon puutarhajätettä ja päälle kurpitsan. Syksyllä ja 
kolmantena keväänä levitän uuden hienon kompostimul-
lan tiluksilleni. 

Kypsää kompostia voi levittää perennoille ja pensaille 
5–10 cm kerroksen katteeksi. Nurmikon pintaan sitä voi 
haravoida seulottuna sentin-pari. Kasvimaillekin komposti 
on erinomaista hidasliukoista lannoitetta. Sitä voi myös 
sekoittaa multaan, jolloin se nopeuttaa juurtumista ja 
kasvuun lähtöä.

Anu Häyrinen

Huussikurkistuksia kaivataan
Lähetä Herneeseen kuva huussista.  Julkaisemme niitä seuraavassa  

numerossa.
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Näin lajittelet
muovin

Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
Muovipullot, -kanisterit ja -purkit
Muovikassit, -pussit ja -kääreet 
Elintarvikepakkaukset
(jogurttipurkit, voirasiat, leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset)

Muoviset ohuet kukkaruukut ja -kennot, multapussit

PVC-muovi 
Vaaralliset jätteet
(esim. kanisterit, joissa öljy-, maali-, kemikaali- tai lääkejäämiä)

saa laittaa:

ei saa laittaa:

Lajittelu on ratkaisu.

Irrota muovipakkausten kannet ja korkit –   
laita ne muovinkeräykseen erikseen

Pyyhkäise tai huuhtaise muovipakkaukset 
tarvittaessa kylmällä vedellä

Jätteiden lajittelulla kaikki säästävät

Eläinten raadot kuten linnut, hiiret, kanit, rusakot ja kau-
riit, laitetaan sekajäteastiaan sen verran pakattuna (esim. 
muovikassiin/säkkiin/kevytpeitteeseen), ettei seuraava 
astian avaaja pelästy kuollutta eläintä.

Asiasta ei tarvitse ilmoittaa kaupungille.

Sekajäte poltetaan Vantaan jätevoimalassa niin korkeassa 
kuumuudessa, että hygieeniset riskit poistuvat. Kompos-
toitavassa biojätteessä raadot olisivat teoreettinen tauti-
riski, koska komposti ei kuumimmillaankaan tapa kaikkia 
mahdollisia taudinaiheuttajia.

Jos kuolleita eläimiä on paljon ja on siksi aihetta epäillä 
eläintautia tai myrkytystä, on syytä ottaa yhteys ympäris-
töpalveluihin valvontaeläinlääkäreihin tai ympäristötarkas-
taja Raimo Pakariseen raimo.pakarinen@hel.fi

Mitä tehdä, jos löydät kuolleen eläimen siirtolapuutarhalta?
Alla olevassa linkissä tarkempaa lakitekstiä kuolleena 
löydetyistä eläimistä ja ilmoitusvelvollisuuksista:

https://riista.fi/riistatalous/kuolleena-loytyneet-riistaelai-
met-omistusoikeudet-ja-ohje-kasittelyyn/
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Pölyttäjähyönteisten määrä on vähentynyt maailmassa. 
Syynä hyönteisten katoon on elinympäristöjen muuttumi-
nen ja katoaminen, hyönteismyrkyt, vieraslajit ja ilmaston-
muutos.

Suomessa maankäytön muutoksen ovat ajaneet pörriäiset 
ahtaalle ahojen ja niittyjen määrän romahdettua. Toisaalta 
lämpimät kesät ja pitenevät kasvukaudet ovat myös hyö-
dyttäneet osaa kotimaisista hyönteislajeista. Yle Uutisten 
haastattelema Kainuun Ely-keskuksen ympäristöasian-
tuntija Reima Leinonen sanoo, että kyseessä on globaali 
ongelma.

Pölyttäjien tilanne on huono ja menee huonommaksi mitä 
etelämmäksi mennään. Suomessakin on havaittu, että 
tietyillä lajeilla menee tosi huonosti, Leinonen sanoo.

Kukissa mettä keräävät hyönteiset ovat sadon onnistumi-
sen kannalta olennainen asia. Ilman  pölyttäjähyönteisiä 
puutarhojen marjat jäävät haaveeksi. Näin ollen jokaisen 
viljelijän on syytä toivottaa pörriäiset tervetulleeksi puutar-
haan.

Tärkeimpiä pölyttäjiä ovat mehiläiset ja kimalaiset. Myös 
perhoset, kukkakärpäset ja jotkut koppakuoriaiset pölyttä-
vät kasveja.

Varmistaaksesi runsaan sadon, voit perustaa hotellin 
hyönteisille vaikka jokaisen marjapensaan ja hedelmä-
puun läheisyyteen. Samalla tarjoat pesintäpaikan pö-
lyttäjähyönteisille, ja turvaat sen, että pieniä puutarhan 
apulaisia on luonamme seuraavinakin kesinä.

Ylen Pelasta Pörriäinen – kampanja kutsuu kaikki mukaan 
parantamaan pörriäisten elinolosuhteita. Alla muutamia 
Ylen vinkkejä siihen, kuinka voit olla mukana kampanjas-
sa. 

Jos innostuit, niin lue lisää, ja käy merkkaamassa hyvä 
tekosi Ylen Pelasta pörriäinen -kampanjasivuilla,  
#pelastapörriäinen tai www.yle.fi/pelasta-porriainen.

Pelastetaan pörriäiset

Pörriäistekoja:

1. Istuta pihalle hyönteisystävällisiä kukkia.

2. Jätä nurmikkoa leikkaamatta.

3. Rakenna hyönteishotelli.

4. Lopeta myrkyllisten aineiden käyttö puutarhassasi.

5. Jos kaikki yllä ehdotetut teot on jo tehty tai ne eivät  
   onnistu, keksi oma! Rakenna vaikka lahopuuaita.
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Tässä vielä muutama yksinkertainen vinkki hyönteisho-
tellin tai pörriäisparatiisin perustajalle, joihin et tarvitse 
vasaraa etkä nauloja.

Vinkki 1:

Lahopuu on hyönteishotelleista parhain. Kerää siis oman 
pihapiirisi lahopuut ja mahdolliset vanhat risusaidat hotel-
liksi vaikkapa marjapensaiden viereen.

Vinkki 2:

Kutsu pörriäiset pölyttämään hedelmäpuitasi. Kerää 
korsia ja risuja maitopurkkiin, ja laita purkki hedelmapuun 
oksanhaaraan.

Vinkki 3:

Puulaatikko tai saviruukku käy myös hyönteishotellin run-
goksi. Täytä se risuilla, kävyillä, lahopuilla ja oljilla, ja laita 
kasvimaalle ötököille asunnoksi.

Pörriäisten paratiisia suunnitellessa kukat valitaan niin, 
että  pölyttäjähyönteisille riittää ruokaa varhaisesta ke-
väästä syksyyn saakka.  Vaikka suurin osa kukista houkut-
telee pölyttäjiä puoleensa, pitkälle jalostetut kukat, joissa 
terälehtiä on monessa kerroksessa, eivät välttämättä 
tuota mettä lainkaan.

Istutuksissa onkin hyvä suosia yksinkertaisia kukkia, joita 
löytyy Suomesta myös luonnostaan. 

Taimikaupalla pitää olla huolellinen, ettei taimien kas-
vatukseen ole käytetty tuholaismyrkkujä, koska ne ovat 
vaarallisia myös pölyttäjille. Kannattaa suosia kotimaassa 
kasvatettuja taimia. Tässä yllä kahdeksan kasvia, jotka 
ovat erityisesti pölyttäjähyönteisille mieluisia.

Ilahduta meitä muita puutarhalaisia ottamalla kuva omas-
ta hotellistasi, ja jakamalla se puutarhan omilla facebook-
sivuilla. 

Artikkelissa hyödynnetty materiaalia Ylen  
Pelasta Pörriäiset -kampanjasta.

Teksti Veera Salmi

Kuva: Biodiversity Heritage Library, Annukka Palmén-Väisänen / Yle
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Rikkakasvit riesanamme

Hallittu luonnonmukaisuus on mahdollista hoidetulla siir-
tolapuutarhapalstallakin – se on jopa toivottavaa esimer-
kiksi pölyttäjien hyvinvoinnille. Aggressiivisesti levittäytyvät 
haitalliset vieraslajit tulee kuitenkin poistaa kokonaan 
puutarhastaan sekä sen lähettyviltä. Muiden rikkakasvien 
kanssa täytyy oppia elämään esimerkiksi hilliten niitä niin, 
että eivät valtaa puutarhaa kokonaan. Tässä artikkelissa 
käsitellään ainoastaan näitä muita rikkakasveja, haital-
liset vieraslajit mainitaan vain lopussa kitkentäjätteen 
kohdalla. Postilaatikoihin jaettiin pari viikkoa sitten  
Terve askel luontoon -hankkeen hyvä Vieraslajiopas, jossa 
on paljon tietoa.

Rikkakasvien torjunta-aineita ei siirtolapuutarhassa ole 
syytä käyttää. Glyfosaattipohjaiset valmisteet (kauppani-
menä on mm. Roundup) ovat kyllä tehokkaita, mutta 
kiisteltyjä: terveyshaitoista ihmisille ei ole saatu tieteel-
lisiä todisteita, mutta ympäristöhaitat ovat kiistattomat 
kasvien itävyyteen, tuholaisten kestävyyteen sekä eläinten 
suolistomikrobistoon.  Aineista löytyy jäämiä vielä talven-
kin jälkeen maaperästä, eli mainoslauseet täydellisestä 
häviämisestä viikossa tai parissa eivät pidä paikkaansa.

Myöskään joissain harrastelijapiireissä suositellut väki-
viinaetikka ja suola eivät ole suositeltavia rikkakasvien 
torjuntaan. Ne eivät aiheuta terveyshaittaa ihmisille, mutta 
sen sijaan ne ovat haitallisia maaperän eliöille, joiden tär-
keyttä kasvien hyvinvoinnille ei voi liikaa korostaa. Lisäksi 
ne ovat tehottomia pitkän päälle.

Rikkakasvien torjunnassa suosittelen siirtolapuutarhapals-
talla luonnonmukaisuutta: luomuviljelmillä torjunta-aineita 
ei käytetä rikkakasveille ollenkaan.

Julkisilla viheralueilla käytetään paljon katekangasta uutta 
istutusaluetta perustettaessa, helpottamaan kunnossa-
pitoa. Kotipuutarhassa niitä ei kannata käyttää, sillä ajan 
saatossa kankaat saattavat tukkeutua vettä huonosti 
läpäiseviksi ja lisäksi ne tuppaavat hajoamaan, jolloin 
ne eivät enää auta, mutta voivat päätyä mikromuoviros-
kaksi maaperään ja jopa mereen asti. Itse olen käyttänyt 
katekangasta peittäen vuohenputken valtaaman perenna-

penkin muutamaksi vuodeksi niin, että perennat pääsevät 
voitolle, jonka jälkeen poistan kankaan ja perkaan penkin 
mahdollisimman puhtaaksi rikoista.

Mikä sitten avuksi rikkakasvien torjuntaan? Suositeltavin 
keino on vanha kunnon kitkeminen. Kitkemistä helpottaa 
märkä maa sateen jälkeen tai kastelemalla sekä tarkoi-
tuksenmukaiset työkalut kuten voikukkarauta kukkapen-
keissä ja erityinen koukkumainen kiveysten puhdistus-
rauta esimerkiksi laattojen väleissä. Lisäksi kasvualustan 
pitäminen kuohkeana kateviljelyllä helpottaa rikkakasvin 
nyhtämistä. Mutta rikkakasvit on hyvä myös tuntea, jotta 
tietää, miten niitä parhaiten voi torjua. 

Haraa nurin ja nypi

Kaikki rikkakasvit leviävät siementämällä. Sen lisäksi 
monet rikkakasvit leviävät juurten kautta. Pelkästään 
siemenillä leviävät rikkakasvit on helppo harata pois vaik-
kapa kasvimaan riviväleistä heti, kun ne ovat vielä pieniä. 
Kitkentäjätettä ei tarvitse edes poistaa, sen voi jättää 
maatumaan mullan pinnalle ainakin aurinkoisella säällä.

Voikukka ja monet muut rikkakasvit muodostavat niin vahvat juuret, että nii-
den kitkemiseen kannattaa käyttää esimerkiksi voikukkarautaa, rikkaruoho-
koukkua tai vaikka puukkoa.

Rikkakasvi on väärässä paikassa kasvava kasvi. Ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, mikä on rikkakas-
vi. Jonkun mielestä voikukka on ihana aurinko nurmikolla, toinen ei voi sietää sitä. Monet nykyään 
ei toivotut kasvit puutarhassa ovat aikoinaan olleet tärkeitä lääkekasveja. Jotkut ennen halutut 
puutarhan koristekasvit taas ovat levinneet luontoon vallaten alueita niin, että niistä on tullut hai-
tallisia vieraslajeja. 
Yhteistä näille on, että ne kukoistavat vähemmällä valolla ja ravinteilla, kuin muut kasvit. Joku on 
jopa sanonut puutarhanhoidon olevan sitä, että nyhtää kasvupaikalla hyvin menestyviä lajeja pois 
ja istuttaa siihen toisia, jotka eivät menesty siinä ilman loputonta vaivannäköä.
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Isommaksi kasvaneet tai jo kukkivat siemenrikat kannat-
taa nyhtää pois käsin ja ainakin kostealla ilmalla viedä 
kompostiin, jotta ne eivät juurru maahan uudestaan. 
Jotkut voivat myös kehittää siemeniä senkin jälkeen, kun 
kukat on katkottu, mutta ne eivät lisäännyt maahan jää-
neistä juurenpalasista.

Helposti kitkettäviä siemenrikkakasveja ovat esimer-
kiksi jauhosavikka, lutukka, peltoukonnauris, peltokaali 
ja pelto-orvokki. Jotkut pelkästään siemenistä leviävät 
rikkakasvit kehittävät varsin nopeasti paksun ja tiukasti 
maassa kiinni olevan juurakon, jolloin niiden kitkemiseen 
on syytä käyttää työkaluja, vaikkapa rikkaruohokoukkua 
tai voikukkarautaa. Tällaisia ovat esimerkiksi piharatamo 
ja peltosaunio eli saunakukka.

Paljaan maanpinnan kattaminen esimerkiksi männynkuo-
rikatteella, oljilla tai nurmikon leikkuujätteellä pitää kasvu-
alustan kuohkeana ja estää uusia siemenrikkoja itämästä.

Hyödynnä 

Rikkakasvi voi olla myös puutarhaan ilmestynyt terve-
tullut yllätysvieras. Tällaisia mieluisia kutsumatta ilmes-
tyneitä vieraita ovat omalla palstallani olleet ainakin 
peltolemmikki, mäkimeirami, varjolilja, vuorikaunokki ja 
kevätvuohenjuuri. Niitä olen vain hellävaraisesti saattanut 
siirtää sopivammalle paikalle palstallani sekä kitkenyt 
pois mahdollisesti ylimääräiset.

Jotkut rikkakasveiksi luokitellut kutsumattomat vieraat 
puutarhassamme ovat arvokkaita villiyrttejä. Moni inhoaa 
voikukkien pilkuttamaa nurmikkoa ja kaivelee jokaisen 
huolellisesti pois. Mutta ihan kohta naapurin iloisen kel-
tainen nurmikko on muuttunut hahtuvaisiksi pähkylöiksi, 
jotka lentävät jo henkäyksestä pitkin koko naapurustoa ja 
kauemmaksikin, jolloin sama urakka on pian taas edessä. 
Voikukasta voi kuitenkin hyödyntää ihmisravintona kaikki 
osat, esimerkiksi nuput voi friteerata ja kukista voi tehdä 
simaa tai viiniä. Kukkien kerääminen ennen siementen 
muodostumista vähentää leviämistä. 

Toinen rikkainhokki, mutta samalla arvokas villiyrtti, on 
nokkonen. Nokkonen sisältää pinaattia enemmän rautaa 
ja sen nuoret lehdet voi kokata pinaatin tavoin tai kuivat-
taa myöhempään käyttöön. Kun nokkospuska on päässyt 
isommaksi, voi sen vihreät osat leikata sankoon ja kaataa 
päälle vettä. Parin päivän seisottamisen jälkeen synty-
nyt nokkosvesi käy luonnonmukaisesta torjuntakeinosta 
kirvoille. Viikon tai parin jälkeen voimakkaasti haiskah-
tava liete käy laimennettuna lannoitteeksi tai kompostin 
herätteeksi.Myös nokkosen juuret voi laittaa lietteeseen 
likoamaan.

Jos hyödynnät voikukan ja nokkosen maanpäälliset osat, 
kannattaa niiden juuret silti myös poistaa mahdollisim-
man hyvin – molempiin tarvitaan voikukkarautaa tai muu-

ta kättä pidempää. Siitä huolimatta saat tehdä makoisia 
voikukka- tai nokkosaterioita uudestaan myös muutaman 
viikon kuluttua – tai viimeistään seuraavana kesänä – sillä 
kokonaan niistä ei pääse eroon.

Hillitse

Pihatähtimö eli vesiheinä sekä maa-ja niittyhumala ovat 
helposti kitkettäviä. Ne leviävät sekä siementämällä että 
juurivesoista ja saattavat muodostaa nopeasti tiiviin ja 
peittävän maton, joka tukahduttaa muut pienet taimet. Ne 
ovat kauniita maanpeitekasveja, mutta ne kannattaa pitää 
kurissa leikkaamalla tai nyhtämällä aika ajoin, jotta ne 
eivät pääse valtaamaan liikaa alaa. 

Monet perinteiset puutarhaperennat tuottavat paljon itä-
miskykyisiä siemeniä ja myös niiden leviämistä on syytä 
hillitä. Tällaisia ovat esimerkiksi piiskut sekä isotähtiputki, 
joiden kukkavarret on syytä katkoa ennen siementen 
muodostusta – kerää siis niistä kaunis kukkakimppu 
ajoissa. 

Isotähtiputken siementaimet pyrkivät kukkapenkistä ulos, mutta kovin 
pitkälle leviäviä siemeniä se ei tee. Kukat kannattaa kuitenkin leikatavaikka 
kukkakimpuksi ennen siementen muodostumista.
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Piiskut (kanadan-, korkea-, iso-, säilä- ja tarhapiisku) on 
jo luokiteltu Helsingin kaupungin vieraslajilinjauksessa 
haitallisiksi, joten niiden kanssa kannattaa olla erityisen 
tarkka, että ne eivät pääse siementämään tai jopa hävit-
tää ne kokonaan palstaltaan. 

Muita Helsingissä haitalliseksi luokiteltuja ovat esimerkiksi 
pensaskanukka, isotuomipihlaja, pajuasteri ja etelän-
ruttojuuri. Ne aiheuttavat paikallisesti laajoja kasvustoja 
luontoon levittyään, eli niiden osalta pätee sama kuin 
piiskujen: estä niiden leviäminen luontoon leikkaamalla 
kukkavarret ennen siementen muodostumista.

Opettele sietämään

Alueellamme kasvaa useita todella sinnikkäitä rikkakas-
veja. Tällaisia ovat oman kokemukseni mukaan ainakin 
rönsyleinikki, vuohenputki, juolavehnä, vuohenkello, pel-
tokorte, keltamo ja karhunköynnös. Kauniita kukkiessaan, 
mutta voimakkaita leviämään, joten niiden hillitseminen 
kitkemällä on paikallaan, vaikka niitä ei kokonaan kos-
kaan saakaan pois.

Rönsyleinikki, keltamo, vuohenkello ja juolavehnä kannat-
taa kitkeä ennen siementämistä mahdollisimman hyvin 
juurineen, mikä onnistuu parhaiten voikukkaraudalla. 

Viimeinen hetki leikata piiskusta kukinnot pois, jotta se ei muodosta runsaas-
ti itäviä siemeniä, joita ei saa päästää leviämään luontoon.

Keltamolla on voimakas paalujuuri ja se vuotaa murtumapinnoistaan 
myrkyllistä oranssia maitiaisnestettä.

Peltokortteella on syvälle levinnyt juuristo, jota on mahdotonta kitkeä koko-
naan pois. Se viihtyy happamilla ja kosteilla mailla ja leviää juurten lisäksi 
myös itiöiden välityksellä. Sitä voi hillitä leikkaamalla itiötähkälliset versot 
heti niiden ilmestyttyä. Peltokortetta voi myös hyödyntää villiyrttinä esimer-
kiksi kosmetiikassa ja siitä voi tehdä kasvien sienitauteja torjuvaa keitettä.
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Vuohenputken, karhunköynnöksen ja peltokortteen juuria 
sen sijaan on mahdoton poistaa. Ne täyttävät koko kas-
vualustan kaikkialle risteilevine juurineen, jotka katkeavat 
helposti nyhdettäessä. Jokaisesta katkenneesta juuren-
palasesta kasvaa uusi kasvi eli juurien kitkeminen vain 
kiihdyttää niiden kasvua. 

On siis vain pidettävä huolta, että haluamasi kasvit 
pääsevät niistä niskan päälle kesän aikana. Leikattavalla 
nurmikolla ne eivät menesty, mutta muualla hillitsemisen 
voi tehdä perkaamalla penkin mahdollisimman tyhjäksi 
juurista varhain keväällä. Kesällä ei kasvualustaa enää 
kannata möyriä, mutta maanpäälliset osat pitää katkoa 
useamman kerran kesässä, jotta kasvi vähitellen näivettyy.

Karhunköynnös nousee maasta vasta sitten, kun muut 
kasvit ovat jo tukevia. Sen strategia on kietoutua mui-
den kasvien ympärille - ja samalla ikävästi kuristaa ne. 
Kätevintä onkin nipsaista verso poikki maan pinnasta ja 
jättää se kuivumaan niille sijoilleen, jonka jälkeen se on 
helpompi purkaa pois muiden kasvien ympäriltä. Myös 
karhunköynnökset on luokiteltu Helsingissä paikallises-
ti haitalliseksi vieraslajiksi, sillä se muodostaa paikoin 

läpipääsemättömiä tiheikköjä luonnossa muiden kasvien 
päälle.

Voit myös yrittää valita sinnikkäitä rikkakasveja paremmin 
menestyviä kasveja. Esimerkiksi vuohenputkelle pärjää-
viä kasveja sanotaan olevan isot nauhukset, kuunliljat 
sekä tuoksukurjenpolvi. Kokeilemalla oppii, minkälaisen 
yhdistelmän kanssa pystyy elämään ja mitä lajia on turha 
yrittäkään kasvattaa juuririkkojen valtaamalla alueella.

Mihin kitkentäjäte?

Puutarhajätettä ei saa viedä luontoon, jotta siitä ei leviä 
sinne kuulumattomia kasveja. Sitä paitsi puutarhajäte on 
puutarhurille kultaakin kalliimpaa, sillä kaikkien kasvien 
vihreistä osista – eli lisääntymiskyvyttömistä osista kuten 
varsi ja lehdet – saa helposti arvokasta maanparannusai-
netta puutarhaansa kompostoimalla. Nämä vihreät osat 
voi myös pintakompostoida levittämällä ne viherkatteeksi 
pensaiden alle tai kasvimaalle viljelykasvien väleihin. Sen 
sijaan rikkakasvien kukintojen, siementen sekä juurakoi-
den kanssa tulee olla tarkka, jotta ne eivät lähde kasva-
maan uudestaan. Ne vaativat tuhoutuakseen useamman 
vuorokauden vähintään 55 asteen lämpötilassa. Tällainen 
lämpötila saavutetaan hyvin toimivan ison kompostin 
keskiosassa tai lämpöeristetyssä kompostorissa. 

Mikäli et ole varma, onko omassa kompostissasimahdol-
lista saavuttaa riittävä lämpötila, kannattaa rikkakasvien Vuohenputken valtaamasta perennapenkistä kannattaa katkoa vuohen-

putken maanpäälliset osat useamman kerran vuodessa, jotta perennat 
pääsevät voitolle. Juuria voi yrittää poistaa aikaisin keväällä, mutta myö-
hemmin ei kasvualustaa enää kannata möyriä, sillä vuohenputki leviää 
entistä enemmän pilkkoontuneista juurista.

Maahumala on kaunis maanpeittokasvi esimerkiksi pensaiden alle, 
mutta sen kasvua on syytä rajoittaa pari kertaa kesässä. Sen saa 
helposti kitkettyä nyhtämällä.
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juuret ja siemenet esikäsitellä ennen kompostointia kui-
vattamalla ne auringossa tai mädättämällä umpinaisessa 
jätesäkissä ennen kompostiin laittoa. Kompostin lämpöti-
laa voi myös nostaa tehostamalla kompostointia lisäämäl-
lä sinne esimerkiksi urea-, nokkos- tai kananlantavettä.

Omassa kompostissani kaikki muut palstaltani kitkemät 
rikkakasvien juuret tuhoutuvat paitsi karhunköynnöksen 
juuret. Ne erottuvat selvästi kompostimassasta vielä 
kahden vuoden kompostoinnin jälkeenkin ja ovat valmiina 
lähtemään kasvuun heti otolliselle kasvupaikalle pääs-
tyään. Karhunköynnöksen juuret onkin syytä hävittää 
sekajätteen mukana, mutta kaikkien muiden – mukaan 
lukien vuohenputken, voikukan ja juolavehnän – juuret 
laitan sellaisenaan kompostoriini. Jos sää on sopiva ja 
kitkijä on ollut ahkera, saatan kuivattaa niitä ensin muuta-
man päivän kiveyksellä, jolloin niiden biomassa pienenee 
eikä komposti täyty niin äkkiä. 

Karhunköynnöksen lisäksi myöskään haitallisiksi vierasla-
jeiksi luokiteltujen rikkakasvien kukkia, siemeniä eikä juu-
ria ei saa laittaa kompostiin vaan ne tulee viedä sekajät-
teeseen pussissa. Niitä ovat mm. kurtturuusu, japanin- ja 

Pihatähtimö eli vesiheinä on helposti kitkettävissä. Sitä kannattaa hillitä 
nyhtämällä sitä kesän aikana muutaman kerran, sillä se muodostaa nope-
asti tiiviin peittävän maton, jonka alle hyötykasvien pienet taimet helposti 
tukahtuvat.

Rönsyleinikki on syytä kitkeä juurineen ennen siementämistä, sillä se lisään-
tyy sekä siemenistä että rönsyistä. Se kasvattaa nopeasti tiiviin, mattomai-
sen kasvuston, joka kestää tallomista eikä häviä edes ruohonleikkurilla.

Vuohenputken vihreät osat sekä kukinnot kannattaa leikata pois ennen 
siementen kehittymistä, mutta juurakkoa ei kannata penkoa, sillä se lisään-
tyy siementen ja rönsyjuurten lisäksi myös katkenneista juurenpalasista. 
Vuohenputken lehdet voi hyödyntää villiyrttinä, parhaita ovat vielä supussa 
olevat nuoret lehdet.
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Kaikki alkoi kesällä 2010. Jättipalsami oli levittäytynyt 
koko Saunalahden alueelle, siirtolapuutarhan itäreunan 
ojanvarsille sekä metsän puoleisen kallion ympäristöön. 
Nyt olemme kymmenen vuoden ajan tehneet yhteistyötä 
Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa rannan suo-
jelemiseksi. Myöhemmin talkoisiin tulivat mukaan myös 
Herttoniemi-Seuran edustajat. Määrätietoinen ja suunni-
telmallinen työ jättipalsamin nujertamiseksi on onnistunut.

Saunalahden ranta siirtolapuutarhan puolelta on jo pit-
kään ollut täysin puhdas jättipalsamista, samoin ojanvarsi 
ja ulkoilutien sekä kallion ympäristö. Menetelmänä on 
ollut motittaa palsamiesiintymät vähitellen, kitkemällä 
ensin hajallaan olevat yksilöt ja etenemällä kohti tiuhoja 
esiintymiä. Talkooporukka on parina viime kesänä päässyt 
siirtymään jo lahden vastarannalle Fastholman suuntaan 
ja rinteeseen, jossa on mielenkiintoisia entisiä pihapiirejä 
kasveineen. Siellä aloitimme myös kokeilun etelänrutto-
juuren torjumiseksi.

Saunalahden haittakasvitalkoot

Tänä kesänä jatkamme meitä ympäröivän arvokkaan 
luonnon suojelemista.  
Talkoopäivät tulevat olemaan heinä-, elo- ja syyskuun  
alkupuolella. Niistä kerrotaan ilmoitustauluilla, face- 
bookissa ja yhdistyksen kostisivuilla.

Talkoopäivät ovat Ma 6.7. 
     Ma 17.8. 
     Ma 7.9.  

Talkoot pidetään totuttuun tapaan klo 17.30–20.30 ja 
kokoontuminen on Pioonitien päässä rannassa.  
Varusteiksi pitkähihaista, kumpparit ja hanskat. 

Lisätiedot Sirkka Tuorila 
0405157570 
sirkka.tuorila@gmail.com

sahalinintatar (eli jättitatar), jättipalsami, lupiinit, rikkane-
nätti ja jättiputki. Suuria määriä ei kuitenkaan voi sekajät-
teeseen kerralla laittaa, jottei astia ei tule liian painavaksi. 
Herttoniemessä onkin sovittu kaupungin kanssa erikseen 
haitallisten vieraslajien kitkentäjätteen keräämisestä 
jätesäkkeihin erikseen noudettavaksi. Aikataulut haittakas-
vikuljetuksesta annetaan ilmoitustauluilla ja yhdistyksen 
kotisivuilla kauden aikana.

Tiesitkö?

Älykännykkään on ladattavissa maksuttomia sovelluksia, 
joilla voi tunnistaa kasveja valokuvan perusteella esi-
merkiksi kukan tai lehden perusteella. Tällaisia ovat mm. 
PlantNet, PlantSnap ja PictureThis. Ne kuitenkin edellyt-
tävät perustietoutta kasveista, sillä sovelluksen antamista 
ehdotuksista pitää osata valita todennäköisin. Nimiehdo-
tukset annetaan tieteellisillä nimillä tai englanniksi. Sovel-
luksia ei ainakaan toistaiseksi ole kehitetty vain Suomen 
oloissa viihtyville kasveille, eli ehdotuksiksi saattaa tulla 
varsin eksoottisiakin kasveja, joita ei meillä kasva.

Artikkelin lähteinä käytetty kirjaa ”Rikkakasvit – tunnista ja hävitä” 
(Gunnel Ginsburg), Viherympäristö-lehteä, Puutarhan parhaaksi 
Facebook ryhmää sekä nettisivuja (mm. luomu. fi, herttoniemenspy.fi, 
vieraslajit.fi, biolan.fi ja hsy.fi).

Rikkakasvien kitkeminen on parhaimmillaan meditatiivista hommaa ja 
pahimmillaan epätoivoista puurtamista.

Teksti ja kuvat: Tuija Jakonen



20

Kuinka kauan olet ollut mehiläistarhaaja?

Olen tarhannut mehiläisiä harrastuksena yhdessä vaimoni 
Anna Latva-Pukkilan kanssa nyt neljä vuotta. Meillä on 
kaksi mehiläispesää Herttoniemen siirtolapuutarhassa, 
joissa kummassakin on vuodenajasta riippuen 20 000– 
75 000 mehiläistä.

Miten ajatuduit mehilästarhaajaksi? Mistä opit kaikki 
tarvittavat taidot?

Kiinnostuksemme mehiläistarhausta kohtaan lähti kiin-
nostuksesta mehiläisten merkitykseen ruokaturvalle ja 
luonnon monimuotoisuudelle. Aloimme selvittämään, 
voisiko mehiläisiä tarhata myös kaupunkioloissa ja 
ilmoittauduimme Helsingin työväenopiston mehiläishoito-
kurssille, jossa opimme perustiedot mehiläisten hoidosta. 
Kurssin jälkeen selvittelimme mahdollisia pesäpaikkoja 
ja saimmekin luvan tuoda mehiläispesiä Herttoniemen 
siirtolapuutarhaan, jossa olemme tarhanneet mehiläisiä jo 
neljänä kesänä.

Millaista työtä mehiläistarhaajan työ on? 

Mehiläisten hoito riippuu paljon vuodenajasta. Talvisin 
mehiläiset talvehtivat itsekseen pesissä ja pitävät toisiaan 
lämpimänä lentolihaksiaan väpättämällä ja pysytellen 
lähellä toisiaan. Talvisin mehiläisille ei tarvitse, eikä voi, 
tehdä oikeastaan yhtään mitään. Keväisin mehiläistar-
halla on tärkeää tarkistaa, että mehiläisillä on riittävästi 
ruokaa, koska keväisin mehiläiset tykkäävät jo lennellä 
pesästä ulos, mutta luonnosta ei saa vielä ravintoa. 
Tällöin mehiläisille voidaan antaa sokeria lisäravinnok-
si. Kesäisin tärkein hoitotoimenpide on varmistaa, että 
mehiläisillä on tarpeeksi tilaa pesässä ja lisätä tarvitta-
essa uusia pesälaatikoita. Kovimman satokauden aikana 
heinäkuun alussa lisälaatikoita pitää tuoda joka viikko. 
Kesän loputtua hunajasato kerätään ottamalla kesän 
mittaan lisätyt hunajalaatikot pois. Tällöin aloitetaan myös 
jo ruokinta talvea varten. Suomen olosuhteissa mehiläisil-
le on annettava sokerilientä talviruuaksi, jotta ne pystyvät 
olemaan koko pitkän talven sisällä pesälaatikoissa.

Mehiläistarhuri

Tarkkasilmäiset puutarhakävelijät ovat ehkä panneet merkille metsänreunassa pilkottavat  
värikkäät laatikkotornit. Rohkeimmat ovat kenties uskaltautuneet tekemään lähempiä  
tutkimuksia - jotka ovat päättyneet pakojuoksuun.
Tässä jutussa Niilo Latva-Pukkila paljastaa noiden salaperäisten laatikoiden salaisuuden.
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Onko siirtolapuutarha hyvä paikka mehiläistarhalle? 

Siirtolapuutarha on mainio paikka tarhata mehiläisiä. 
Kasvien monipuolisuus ja eri kukinta-ajankohdat takaavat, 
että mehiläisten on mahdollista kerätä mettä koko kesän 
ajan. Siirtolapuutarhan kasveista mehiläisten mieleen 
ovat erityisesti omena-, päärynä- kirsikka- ja luumupuut 
sekä herukka- ja vadelmapensaat. Hunajan makuun vai-
kuttaa paljon se, minkä kasvien kukinnan aikaan mehiläi-
set ovat päässeet keräämään mettä. Mehiläiset tykkäävät 
lämpimistä ja sateettomista päivistä ja innostuvatkin 
lentelemään enemmän vasta lämpötilan ylittäessä 20 
astetta. Etenkin näin meren rannalla tarhatessa tällaisia 
päiviä ei kesän parhaana kukinta-aikana ole välttämättä 
kovin paljoa, joten vuoden hunajasadon maku riippuu 
paljon hyvien lentosäiden ja kukintojen ajoituksesta. Tä-
män vuoksi myös satomäärät vaihtelevat paljon. Yhdestä 
mehiläispesästä kesän aikana saatu hunajamäärä on 
meillä vaihdellut kymmenen ja viidenkymmenen kilon 
välillä.

Olen saanut kuulla, että mehiläisille on tapahtunut viime 
vuosina tosi outoja juttuja. Kokonaisia yhdyskuntia on 
kuollut tai kadonnut mystisesti. Onko teidän mehiläisille 
koskaan tapahtunut mitään sellaista?

Maailmalla huolestuttaa mehiläisten mysteerinen katoa-
minen. Suomessa ylivoimaisesti suurin osa yhdyskuntien 
kuolemista johtuu tällä hetkellä kuitenkin hyvin tunnetuis-
ta mehiläistarhauksen haasteista, kuten mehiläisyhdys-
kuntia toisinaan vaivaavista esikotelomädästä, varroapun-
kista tai talviruuan loppumisesta. 

Kuinka monta mehiläisen pistosta saat kesässä?

Mehiläiset ovat varsin rauhallisia kavereita, eikä pistoja 
yleensä tule. Aina toisinaan tällainen vähän kömpelö 
tarhaaja saattaa kuitenkin vahingossa esimerkiksi tiputtaa 
hunajakehän varomattomasti pesään, jolloin mehiläiset 
luulevat olevansa uhattuina. Tyypillisenä kesänä pistoja 
tulee muutamia.

Voiko hunajaa ostaa jostain?

Toistaiseksi meidän pieni hunajatuotanto on päätynyt 
lähinnä omiin suihin, mutta mikäli satoa tänä vuonna 
saadaan, osallistumme mielellämme siirtolapuutarhan 
sadonkorjuumarkkinoille.

Kiitos haastattelusta Niilo! Puutarhan väki iloitsee  
mehiläisistä, ja niiden tekemästä pölyttämistyöstä.

Teksti: Veera Salmi 
Kuvat: Niilo Latva-Pukkila

Mehiläiset: 

Pesät huoltorakennuksen vieressä  
Niilo Latva-Pukkila 046 8102109,  
pesät vanhan vesitornin luona  
Eero Hänninen 045 1322331.  
Jos mehiläiset ovat karanneet pesästä ja parveilevat,  
soita pesän omistajalle tai parven kiinniottajalle  
mehilaishoitajat.fi
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Voi ei! Puutarhamoka. Vai onko niitä?
Välillä saatat ehkä huokaista, miten vaikeaa puutarhan-
hoito onkaan. Siemenet eivät idä ja porkkanasta tulee 
pieni tynkä. Olet pitkän linjan siirtolapuutarhaaja ja et 
tiedä mitä eroa eri multalaaduilla. Laitoit uuden perenna-
penkin ja käytit osittain vanhaa multaa ja penkki unohtui 
kitkeä ja nyt 5 vuoden kuluttua penkistä on jäljellä enää 
rikkaruohot. 

Tungit vielä muutaman rivin kasvulaa-
tikkoon ja laitoit tyhjiin paikkoihin vielä 
joitain salaatin siemeniä ja tulos on 
se, että laatikko liian täynnä ja eikä 
mitään muistikuvaa mitä kylvit minne-
kin. Möyhit maata jyrsijällä ja imaisit 
vahingossa mukaan palan aitaverk-
koa.

Kaikki syötävä valmistuu samoihin 
aikoihin ja osa jää korjaamatta ja 
mätänee kasvimaalle. Ja syksyllä 
unohtui lehtikaalit suojata ja kau-
riit söivät viimeisetkin sadosta.  
Haastattelin biologi ja puutarha-
asiantuntija Leena Luotoa siitä 

voiko puutarhan hoidossa tehdä 
mokia. Näin hän vastasi: 

Onko puutarhassa olemassa mokia? 
”Puutarhassa tulee tehdyksi virheitä, mutta lohdullista 
on se, että kun tekee vähemmän, mokaa vähemmän. 
Monesti huolta kannetaan tapahtumista, jotka eivät ole 
haitaksi tai toimitaan sen melko yleisen ohjeen mukaan ” 
luin/kuulin jostain, että nyt piti tehdä näin”. Lopputulos ei 
sitten aina ole se toivottu.

Ensimmäisenä syksynä hukattiin ruusu, kun ystävä arvioi sen 
kurtturuusuksi. Se olikin joku hieno. Pitkään katselin, nousi-
siko joku verso, mutta kerrankin oli saatu kaikki pois.

Alkuun kaivelin innokkaasti kukkapenkkiä sinne ja marjapen-
sasta tänne. Mullat laitoin tietysti odottamaan uusiokäyttöä, 
isommat juuret ja sellaiset vaan keräsin pois ja maanpäällisiä 
kompostoin. Nyt sitten kasvaa mukulaleinikkiä nurmikolla, 
perennapenkeissä ja kasvimailla. Muutenhan se ei haittaisi, 
mutta leviää mokoma holtittomasti ja valtaa tilaa kaikelta 
muulta. Nurmikonkin näyttää syövän.

Monesti tarpeeton kiire kitkemisessä johtaa menetyksiin. 
Kitketty kasvi olisi ollutkin hyvä lisä luonnonkukka-alueelle 
tai jopa kukkapenkin kaunistukseksi. Pikkutaimien tun-
nistaminen on taitolaji, ja kokeneet konkaritkin menevät 
usein harhaan. Anna kasvurauha kasville, niin opit samal-
la tunnistamaan lajit ja niiden kehitysvaiheet.

Meillä oli yhtenä vuonna tosi tehokasta työskentelyä Timon 
kanssa. Minä kylvin ikkunalaudalla kasvattamiani taimia ja 
Timo tuli perässä kitkien "uusia rikkaruohoja".

Meillä oli sisareni kanssa takavuosina yhteinen vuokramökki, 
jossa oli pieni puutarhapalsta. Siskolla oli puutarhapeukalo, 
minulla ei. Lupasin kuitenkin yhtenä kesänä hoitaa palstaa.  
Tuli kitkettyä kaikki: niin porkkanat, kehäkukat kuin rikka-
ruohot! Siskolle en uskaltanut sanoa moneen vuoteen mitään.

Lannoittamisesta tehdään monesti joko liian yksinuottis-
ta tai sitten varmuuden vuoksi laitetaan roppakaupalla. 
Ensimmäinen askel onnistumisen polulla on tutustua 
lannoitteiden ravinnesisältöön. Siitä löytyy tietoa lannoi-
tepussien tuoteselosteesta tai sitten hyvistä puutarha-
kirjoista. Kalkin kaikkivoipaisuuteen ei kannata luottaa. 
Kalsiumin lisäyksellä voi olla ei -toivottuja seurauksia. 
Esimerkiksi nilviäisten elinolot paranevat ja moni puutar-
han sammallaji saa uutta kasvuvoimaa. 

11-vuotisen siirtolapuutarhuriuran aikana olen tehnyt joka 
kasvukausi lukuisia virheitä, joista olen myös oppinut. Olen lei-
kannut hedelmäpuita väärin ja unohtanut suojata niitä ajoissa. 
Joskus innostuin rikkaruohojen kitkemisestä niin, että lapsi 
meni pesuveden mukana. Toisinaan 'en ole ehtinyt' poimimaan 
retiisejä ja madot ehtivät sadolle ensin. Virhe, joka minua 
harmittaa eniten, on rakkaan pionin juurien vahingoittaminen, 
vahingossa. Kaivoin liian läheltä ja se suuttui minulle vuosiksi, 
eikä kukkinut. Alamme pikkuhiljaa tulla jälleen toimeen keske-
nämme.

Puutarha on osa luontoa ja siellä pätee luonnon oma 
aikataulu. Aika usein kuitenkin suoritetaan ihmisen laati-
man kalenterin mukaan. Moni työ tulee tehdyksi parem-
min, tai jopa tarpeettomaksi, kun seuraa luonnon omaa 
rytmiä ja ilmiöitä. Kaikkea ei tarvitse tehdä tismalleen 
tiettyyn aikaan, puutarha ei karkaa, jos kitkentä siirtyy, tai 
jokakeväinen puiden leikkuu-urakka jää väliin.

Etelä-Suomessa koko ”talven”  paksuin lumipeite satoi 
huhtikuun  lopussa.” Leena Luoto

Minulla on vuosia sitten syksyn alennusmyynnistä ostettu 
nimetön kärhö, joka käyttäytyy perennan tavoin, eli sen maan-
päälliset osat kuolevat talveksi ja keväällä se nousee aina 
uudestaan mullasta. Olen yleensä leikannut sen kuolleet versot 
vasta myöhään keväällä, jotta näen paremmin, missä kohtaa 
se on, sillä se myös alkaa puskea versoja varsin myöhään. 
Tänä keväänä kaikki oli ajoissa ja niinpä myös minä reippaana 
leikkelin kärhön kuolleet versot jo maaliskuun lopulla. Paitsi 
että ne eivät olleetkaan leudon talven jälkeen kuolleita. Vasta 
kun olin jo kaikki versot napsinut maan pinnasta poikki huoma-
sin, että niissä oli reippaat silmut. Harmitti vietävästi, olisin niin 
halunnut nähdä, minkälainen siitä tulee, kun se oli kerrankin 
päässyt jo alkukesästä vauhtiin. No, ehkä ensi vuonna.

Teksti: Jenni Kivelä
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Huoltorakennuksella on myynnissä puutarha-, kesäkuk-
ka-, havu- ja rodomultaa sekä Biolanin komposti- ja 
huussikuiviketta sekä Kekkilän Hajusieppoa. Rahaa tai 
korttia ei tarvita, koska ostokset laskutetaan syksyn 
laskussa.  

Voit samalla tutustua Fiskarsin työkaluihin ja lainata 
niitä. Yhdistyksen haketin on käytettävissä omien risujen 
ja oksien hakettamista varten. 

Myyntiä hoitavat Johanna Honkola, Anne Nissinen,  
Noora Kotilainen, Riitta Mustonen ja Taina Ruutuoksa  
sunnuntaisin kello 14–15  syyskuun loppuun asti.

Multa ja kuivikkeet

PMikäli Sinulta puuttuu HSPY:n  
pysäköintilupa niin ota yhteyttä:  
Milla Colterill, milla.cotterill@gmail.com,   044 080 5411

Pidä pysäköintilupa näkyvissä sillä kaupungin pysäköin-
ninvalvojat käyvät myös meidän pysäköintialueellamme.

Pysäköintilupa

Kirjasto
Kirjasto on huoltorakennuksen päädyssä. 
Tänä kesänä siitä vastaa kirjastotiimi. Aukioloajat tulevat 
ilmoitustaululle, kotisivuille ja Facebookiin. 
Kirjavaraston tutkailun jälkeen tiedetään, onko tarvetta 
kirjalahjoituksille.

Petankki
Pelikenttä on huoltorakennuksen takana. Pelikausi 
alkaa 1.5. ja päättyy 30.9., säävaraus.
-sunnuntaisin klo 11.00–13.00
-tiistaisin ja torstaisin klo 18.00–20.00
Pelikuulia löytyy varastosta. Tervetuloa mukaan
Kivenpyörittäjien mukavaan joukkoon.

Pienoisgolf
Puutarhassamme on 16 reikäinen pienoisgolfrata.
Kartta radasta on huoltorakennuksen  ilmoitustaululla.
Välineitä on jonkin verran huoltorakennuksen seinustalla
olevassa laatikossa.

Liitokiekko (Frisbee)
Laitetaan rata pystyyn! Korit ovat huoltorakennuksella 
ja kiekot seinustalla olevassa laatikossa.

Kroketti
Peliä varten löytyy portteja, mailoja ym. tarvikkeita

Tikanheitto
Tikkatauluja ja tikkoja löytyy. 

Mölkky
Pelivälineet ovat laatikossa huoltorakennuksen 
seinustalla.

Pingis
Pöytä, mailat ja pallot ovat Riihellä

Korona
Pöytä ym. välineet ovat huoltorakennuksessa.

 Kaikki käyttöön otetut pelivälineet on 
 ehdottomasti palautettava omille paikoilleen.  

Otetaan pelit käyttöön!

Pysäköinnistä

!

Pysäköintialueemme on varsin pieni ja hankalakin. Yrite-
tään kuitenkin mahtua ja pysäköidä viisaasti. Olisi suota-
vaa, että jos vain mahdollista vähentäisimme pysäköinti-
painetta tulemalla mökille julkisilla kulkuvälineillä tai 
ainakin tulemalla mökille yhdellä autolla per mökkikunta.  

Jos alue on hyvin täynnä ja näyttää siltä, että sinne on 
tullut ulkopuolisia, kaupungin pysäköinnin valvonnan voi 
soittaa paikalle.

Asiakaspalvelu p. 09 310 22111  
(ma 8.15–17, ti–to 8.15–16, pe 10–15).
Päivystys p. 09 310 70014  
(ma 17–21, ti–to 16–21, pe 8–10 ja 15–21, la 9–15,  
su 12–18)
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Rakentamisesta Herttoniemen siirtolapuutarhassa 2020
Yhdistyksen suostumuksen hakeminen

Herttoniemen siirtolapuutarhaa koskevat rakentamismääräykset tule- 
vat Helsingin kaupungilta.  Mökkiläisen ei tarvitse hakea erikseen 
lupaa rakennusvalvonnalta, vaan yhdistyksen kirjallinen suostumus 
riittää, jos aiottu toimenpide on em. määräysten mukainen. Kaikkeen 
rakentamiseen – usein myös pieniltä tuntuviin toimenpiteisiin – on  
haettava etukäteen yhdistyksen kirjallinen suostumus (lomake ohessa).

Ohjeita mökkiläisille:

• Toimi ajoissa ja varaa aikaa hakemuksen tekemiseen. Rakennus-  
 toimikunta valmistelee ja hallitus päättää suostumuksen antami-  
 sesta kokouksissaan. Liitteet ovat usein tarpeen selventämään  
 aiottua toimenpidettä. Hallitus tekee päätökset kirjallisten hake-  
 musten perusteella. Hakemukset, joihin yhdistyksen suostumus  
 on merkitty, arkistoidaan. 
• Tutustu alueemme rakentamista koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin.  
 Ohjeet löytyvät kotisivuiltamme ja saat ne tarvittaessa paperisina.   
 Keskeiset rakentamista koskevat määräykset ovat: Herttoniemen   
 siirtolapuutarhan asemakaavamääräykset, kaupungin rakentamis-  
 tapaohje Siirtolapuutarhoissa rakentaminen (2018) ja Hertto- 
 niemen siirtolapuutarhan rakentamisohje. Käytämme ns. Reposen  
 tyyppipiirustuksia. Mökin maalaaminen kannattaa jättää tuonnem- 
 maksi, kunnes kaupunki hyväksyy värimallimme. 
• Jos haluat poiketa uuden tai vanhan mökin rakentamiseen tai   
 korjaamiseen liittyvistä määräyksistä, on lupa haettava Helsingin   
 kaupungin rakennusvalvonnalta Lupapiste.fi -palvelussa  
• Työt saa aloittaa vasta, kun hallitus on käsitellyt hakemuksen   
 kokouksessaan ja antanut kirjallisen suostumuksensa toimen- 
 piteelle. Jos suunnitelma muuttuu kesken toimenpiteen, on sille   
 haettava uusi lupa.   
• Yhdistyksen kirjallinen suostumus on voimassa kaksi vuotta. 
• Jos jotakin toimenpidettä ei ole mainittu ohjeissa, se ei tarkoita,   
 että toimenpide olisi sallittu. Kannattaa kysyä, niin selvitämme  
 asian. Siirtolapuutarhoissa rakentamisessa on huomioitava useita  
 yksityiskohtia.   

Yhdistys valvoo rakentamista. On hyvä muistaa, että yhdistyksellä on 
oikeus puuttua luvattomaan tai myönnetystä luvasta poikkeavaan 
rakentamiseen sekä keskeyttää työt. Mökkiläinen puolestaan on alle-
kirjoittaessaan palstan vuokrasopimuksen sitoutunut noudattamaan, 
mitä rakentamisesta on säädetty.

Tyyppipiirustusta vaativat toimenpiteet 170 euroa 

Mökkejä ei saa purkaa, vaan niitä pitää kunnostaa perinnettä kun-
nioittaen. Uuden mökin rakentaminen tulee kyseeseen, kun vanhan 
korjaaminen ei ole teknisesti mahdollista. Hakemukseen liitetään 
piirustukset, työseloste ja naapurien kuulemiset. Tyyppipiirustukset 
tulee lunastaa seuraavissa tapauksissa:

• uuden mökin rakentaminen tai mökin uudelleen rakentaminen   
 (purkaminen vaatii yhdistyksen kirjallisen suostumuksen) 
• mökin laajentaminen sallitun neliömäärän puitteissa 
• varaston rakentaminen mökin yhteyteen 
• mökin remontoiminen, jossa muutetaan olennaisesti julkisivun  
 tai katon väriä tai materiaalia sekä ikkunoita ja ovia 

Leikkimökki, kasvihuone tai grillikatos sekä  
isommat toimenpiteet 50 euroa

Yhdelle palstalle saa rakentaa vain yhden muun rakennuksen tai 
rakennelman. Sallittuja ovat leikkimökki, kasvihuone tai grillikatos. 
Hakemukseen liitetään piirustukset, työseloste, paikka palstalla ja 
naapurien kuulemiset (tähdellä merkityt*).

• Leikkimökki* 
• Kasvihuone*  
• Grillikatos*  
• (Mökin värin vaihtaminen (ei kesällä 2020)) 

Muut rakennelmat tai toimenpiteet 20 euroa

Palstalle ei tule sijoittaa liian monia rakennelmia. Hakemukseen 
liitetään tarvittaessa piirustukset, mitat, työseloste ja paikka palstalla. 
Naapurisovun säilymiseksi rakennelmien sijoittelussa pitää aina ottaa 
huomioon palstanaapurit (ei savu-, haju-, näkymä- tms. haittoja), siksi 
naapurien kuuleminen on suotavaa (tähdellä merkityt*).   
• (Mökin maalaaminen samaan väriin. Koko mökin huoltomaalaus ei  
 ole mahdollista kesällä 2020, koska värityö on kesken. Tämä   
 määräys on rakennusvalvonnasta. Vain pieni yhden seinän   
 paikkausmaalaminen voidaan sallia. Kysy asiasta  
 hspy.hallitus@gmail.com. Pienestä huoltomaalauksesta ei veloiteta  
 maksua.) 
• Tulisijan ja piipun rakentaminen (pyydä ohje hallitukselta)    
• Terassi (avonainen, kattamaton lautaterassi)    
• Näkösuoja- tai istutussäleikkö*   
• Grilli* 
• Pesukatos

Ilmoitus yhdistykselle, ei maksua. Toimitetaan kuitenkin aina hal-
litukselle ennen toimenpidettä, jotta voimme antaa tarvittaessa 
ohjeita.

Liitä ilmoitukseen olennaiset tiedot (mitat, desibelit):    
• Lipputanko yhdistyksen ohjeiden mukaan. 
• Kivetty terassi yhdistyksen ohjeiden mukaan. 
• Ilmalämpöpumppu yhdistyksen ohjeiden mukaan.  
 Naapureiden kuuleminen on suotavaa meluasian takia. 
• Koneella tehtävät maanrakennustyöt (työn laajuus ja ajankohta) 
• Muut rakennelmat palstalla

Suostumusta tai ilmoitusta ei tarvita:

• rakennuksen sisällä tapahtuvat korjaustyöt, jos olennaisia raken- 
 teita ei muuteta. 
• puutarhajätekompostori, talousjätekompostori.

Hyvää kesää kaikille rakentajille!

HSPY:n hallitus

Hallituksen tulevat kokoukset: 

17.6., 13.8., 24.9. ja 3.12.

Tiedustelut ja yhdistyksen kirjalliset suostumukset: Kaija Kumpukallio ja Lari Rajantie, hspy.hallitus@gmail.com
Rakennusvalvonta: Timo Arjanko, timo.arjanko@gmail.com, p. 040 827 7724
Rakennustoimikunta: Timo Arjanko, Kaija Kumpukallio (pj), Jaakko Kurhila, Lari Rajantie, Simo Tukiainen.
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Herttoniemen  
Siirtolapuutarhayhdistys ry.    
Hakijan tiedot

Palstan osoite ja mökin numero

 
Hakijan nimi ja osoite   Puhelin      Sähköpostiosoite

 

Toimenpide

Liitteet (tarvittavat piirustukset, työseloste, paikka palstalla, palstalla olevat muut rakennelmat, tarvittaessa naapurien kuulemiset)

Päiväys ja allekirjoitus

Rakennustoimikunnan merkinnät

Suunnitellut toimenpiteet ovat / eivät ole määräysten mukaisia.

Hakemus voidaan hyväksyä / Hakemusta tulee täydentää / Hakemus hylätään

Päivämäärä ja vastuuhenkilön kuittaus:

Hallituksen hyväksyntä ja muut merkinnät

Hakemus voidaan hyväksyä / Hakemusta tulee täydentää / Hakemus hylätään

Päivämäärä ja vastuuhenkilön kuittaus:

Tarkastukset

Päivämäärä         Tekijä  Tarkastuksen kohde                          Huomautukset

Valvojan loppuraportti

Yhdistyksen suostumus rakennustoimenpiteelle
Töitä ei saa aloittaa, ennen kuin suostumus toimenpiteelle on annettu kirjallisesti.Hake-
mus toimitetaan vähintään noin kuukautta ennen aiotun toimenpiteen aloittamista 
huoltorakennuksen postilaatikkoon, puheenjohtajan kotiosoitteeseen tai sähköpostilla 
hspy.hallitus@gmail.com
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HSPY:n rakennusohjetta päivitetään tänä kesänä. Rakennusohje on 
yhdistyksemme laatima ja hyväksymä ohje, joka määrittelee ja ohjeis-
taa rakentamista ja palstan hoitoa alueellamme. Yhdistyksen jäsenten 
on tärkeää tutustua omaan rakennusohjeeseemme sekä noudattaa 
sitä silloin kun rakennetaan tai korjataan mökkiä sekä erilaisia pals-
talle sijoittuvia rakennelmia.

Työn alla oleva uusi rakennusohje pohjautuu asemakaavaan, vanhaan 
rakennusohjeeseen sekä Helsingin kaupungin vuonna 2018 julkais-
tuun kaikkia Helsingin siirtolapuutarhoja koskevaan yleiseen ohjee-
seen. Lisäksi rakennusohje ottaa huomioon Herttoniemen siirtola-
puutarhaa koskevat erityispiirteet sekä mahdolliset yhdistyksen omat 
määritykset.

Herttoniemen siirtolapuutarha on poikkeuksellinen alue. Alueemme 
on merkitty asemakaavassa suojeltavaksi alueeksi, jolla olevien 
rakennusten ja piha-alueiden kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteel-
lisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaat ominaispiirteet tulee 
säilyttää. Lisäksi Museovirasto on arvioinut alueemme valtakunnalli-
sesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. 

Alueen historiaan ja suojeluun liittyvistä seikoista johtuen rakentami-
nen Herttoniemessä on tarkasti säädeltyä. Uusien rakennelmien on 
sovittava alueen yleisilmeeseen ja vanhoja mökkejä on kunnostettava 
mökin alkuperää ja perinteitä kunnioittaen. Kokonaan uuden mökin 
rakentaminen on sallittua vain jos vanhan mökin kunnostus ei ole 
käytännössä enää mahdollista. Suojelun kannalta tärkeitä asioita 
ovat erityisesti mökkien julkisivuihin liittyvät rakenteet ja materiaalit, 
kuten julkisivulaudoitus, katto, ikkunat, ovet sekä mökin väri.

Päivitetty rakennusohje pyrkii kokoamaan yhteen eri tahoilta tulevat 
vaatimukset ja ohjeet, jotta mökkiläinen löytää tarvitsemansa tiedon 
kätevästi yhdestä paikasta. Haasteena on kirjoittaa rakennusohje, 
joka ottaa sopivalla tavalla huomioon sekä alueen perinteet ja suoje-
lun että yhdistyksen jäsenten tarpeet nykyajan maailmassa. Tavoittee-
na on lopulta tuottaa ajan tasalla oleva selkeä ohjeistus, jota jäsenten 
on helppo sitoutua noudattamaan.

Rakennusohjeen päivitystä työstävät yhdistyksen rakennustoimikun-
nan jäsenet yhteistyössä Helsingin kaupungin edustajien kanssa. Kun 
ensimmäinen versio ohjeesta on valmis, esitellään se hallitukselle ja 
HSPY:n jäsenille palautteen antamista varten. Tarkoituksena on ko-
ronatilanteen salliessa järjestää myös keskustelutilaisuuksia Riihellä 
kaikille asiasta kiinnostuneille. Päivitetty rakennusohje pitää lopulta 
olla muodossa, joka kelpaa sekä kaupungin edustajille että yhdistyk-
sen omille jäsenille.  Rakennusohje käsitellään yhdistyksen kokouk-
sessa ja lopuksi kaupungin rakennusvalvonta hyväksyy sen. 

Simo Tukiainen

HSPY:n hallituksen ja rakennustoimikunnan jäsen

Rakennusohjeen päivitys käynnissä

Kuva taidepajapäivän satoa 2018
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Kymppipalkinto

Jos sähköt ovat katkenneet, sen on yleensä aina aiheutta-
nut joku laite. Talvella voi katkoja aiheuttaa myös kosteus, 
kun vettä kondensoituu jakokaappeihin.
1.  Tarkista, että mökkisi sulakkeet ovat ehjiä.
2. Katso, että liesi ja muut mahdollista vaaraa  
 aiheuttavat laitteet on suljettu.
3.  Tarkista, missä alueen jakokaapeista mökkisi  
 automaattisulake on.Kaappien kyljessä on 
 mökkien numerot; yleensä lähin kaappi on oikea.

Jos sähköt katkeavat
4.  Soita tässä järjestyksessä ja varaudu odottamaan:
 -  Yhdistyksen huoltopuhelin, 044 240 6197
     -  Kaija Kumpukallio, 040 589 7737
         -  Ate Ruutuoksa, 0400 432 964
5.  Sinun on oltava paikalla vahinkojen välttämiseksi, kun  
 automaattisulake kytketään takaisin päälle.

Älä käytä viallisia sähkölaitteita. Ole varovainen jatkojoh-
tojen kanssa. Anna ammattilaisten hoitaa sähkötyöt.

Sirkka Tuorila on järjestänyt herttonomeille jo 10 vuoden 
ajan jättipalsamin kitkentätalkoita alueemme ympärillä. 
Nyt hieno Saunalahden tienoo alkaa olla vapaa noista 
siemeniä kauas poksauttelevista harminkappaleista. Sa-
malla herttonomit ovat oppineet tuntemaan haittakasveja 
ja torjumaan niitä.

Vapaaehtoistyöstään Helsingin luonnonsuojelijoiden kit-
kentätalkoiden vetäjänä Sirkka sai vuonna 2016 kaupun-
gin huomionosoituksen, kaupungin kannusteen. 

On ilo palkita Sirkka tästä ja monesta muusta arvok-
kaasta panoksesta siirtolapuutarhamme hyväksi. Sirkka 
tarttuu epäkohtiin ottamalla niitä reilusti puheeksi ja pyrkii 
vaikuttamaan niiden korjaamiseen. Hän jakaa mielellään 
puutarhanhoitovinkkejä, jakotaimia ja tarinoita herttono-
mien historiasta.

Viimeisin haaste on ollut Saunalahden idyllissä kulkevat 
kauriit. Sirkka on kokeillut jo lähes kaikkea niiden torju-
miseksi, susien ulvonnan soittamisesta kirjelmien kirjoit-
tamiseen virkamiehille. Toivotaan että löydämme samaa 
sitkeyttä kuin Sirkassa on, jotta saamme kauriit ja muut-
kin yhteiset haasteemme hoidettua. 
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Riihen kesä
Tänä vuonna myös Riihi elää poikkeusajassa, ja tilaisuuk-
sia voidaan järjestää vasta loppukesästä. Tilannetta seu-
rataan ja varaajien kanssa pohditaan viisaita ratkaisuja. 

Tilaisuuksissa tulee noudattaa mahdollisia kokoontumis-
rajoituksia ja huolehtia hyvästä hygieniasta. Koska Riihen 

keittiö on vaatimattomasti varusteltu, varaudutaan esi-
merkiksi kattauksiin kertakäyttöastioilla. Tarkempia ohjeita 
sitten lähempänä.

Elokuulle on jo useita varauksia. Tilannetta voit tiedustella 
Mirva Alavuotungilta, alavuotunki.mirva@gmail.com
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Riihiryhmän terveisiä
Tiskikone ja pihaterassi tekisivät riihestä paremman 
juhlatilan. Riihiryhmä kerää varoja kunnostustoimiin.

Juhannukset, häät ja karonkat – riihellä on vietetty monet 
ikimuistoiset juhlat. Mutta moni juhlija muistaa myös 
kaivanneensa tiskikonetta tai pihaterassia, jolla nauttia 
kesäillasta. Jos riihiryhmän suunnitelmat toteutuvat, niin 
jatkossa riiheltä löytyvät molemmat. Lisäksi toimivuutta 

on tarkoitus parantaa seinäkkeellä, joka erottaa keittiön ja 
juhlatilan toisistaan. Loisteputket halutaan vaihtaa tilaan 
paremmin sopiviin valaisimiin.

Parannuksiin tarvitaan sekä talkooväkeä että rahaa. Siksi 
riihiryhmä järjestää kesän aikana lounaskahviloita, joiden 
tuotot menevät riihen hyväksi. Jatkossa entistä ehompi riihi 
voisi tuoda yhdistykselle lisää vuokratuloja.

Itse rakennus kuuluu kaupungin vastuulle. Hallitus jatkaa 
keskustelua kaupungin kanssa riihen katon puhdistami-
sesta ja harmaavesisuodattimesta.

Riihiryhmä ylpeänä esittää:  
Korona-ajan soppalounas Riiheltä su 14.6. klo 12–15

Ota mukaan oma lautanen, lusikka ja piknikviltti  
tai osta soppaa omalle mökille syötäväksi.
 
Tuotto Riihen kunnostukseen – osallistu syömällä!

Syömällä Riihi kuntoon
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Vihreä seinä, verho ja tapetti. Näkösuoja. Reviirin rajaaja. 
Tuulensuoja. Pölyjarru. Pensasaidalla on monta tärkeää 
tehtävää. Herttoniemessä aidat ovat myös olennainen 
osa alueen suojeltua yleisilmettä, josta määrätään sekä 
asemakaavassa että Helsingin kaupungin ohjeissa.

Pensasaitoina käytetään tavallisimmin leikattavaksi sopi-
via aitakasveja. Aidanne on puolestaan vapaasti kasvava 
aidaksi istutettu pensas, jota ei leikata säännöllisesti 
muotoon vaan pelkästään muotoillaan tarvittaessa. Kau-
pungin ohjeiden mukaan leikatun aidan korkeus on max. 
140 cm. Aidan korkeus mitataan maanpinnasta aidan 
juurelta sen latvaan, ei tien pinnasta (eikä merenpinnas-
ta).

Pensasaita kaipaa säännöllistä hoitoa, jotta se voisi hyvin 
ja myös näyttäisi siltä. Siistillä aidalla on vaikutusta tontin 
ja koko alueen ulkonäköön. Siksi yli-ikäiset, kaljuuntuvat 
aidat kaipaavat toisinaan myös oikea-aikaista nuoren-
nusleikkausta, jotta niistä tulisi taas terveen ja rehevän 
näköisiä.  

Lehdillä tapetoitu luonnon oma seinä
Muiden pensaiden tavoin aitakasvit kasvavat vuosittain 
sekä korkeutta että leveyttä. Kun tavoitteena on kuitenkin 
muotoon leikattu tasalaatuinen seinämä, se pysyy kuosis-
sa vain toistuvilla hoitotoimenpiteillä.

Jotta aidasta oikeasti muodostuisi kaunis ja tasainen vih-
reä silmänilo, se tarvitsee molemmille puolille peitokseen 
lehdistä muodostuvaa “tapettia”, jonka alle jäävät itse 
aitakasvin rungot ja oksat. 

Pensasta leikattaessa pitäisi ymmärtää sen kasvutapa, 
joka vaikuttaa olennaisesti lopputulokseen. Aitaa leikates-
sa sen runko ja oksat haaroittuvat aina leikkauskohdan 
alapuolelta. Jos pensasta leikataan pelkästään latvasta, 
sen yläosaan syntyy vähitellen ylitiheä latvakruunu, ja 
aita alkaa kaljuuntua sen alapuolelta. Vuosien saatossa 
harventamatta jäänyt, liian tiheärunkoiseksi kasvanut van-
ha pensasaita kuivuu ja muuttuu lehdettömäksi rumaksi 
luudaksi, joka kuolee vähitellen. Vihreä “tapetti” alkaa ka-
dota aidan pinnasta, ja seinämä alkaa muistuttaa kaljua 
risuaitaa.

Pensasaidat - pihan vihreät verhot

Herttoniemen pensasaidoista iso osa on todella vanhoja, 
lähes alkuperäisiä. Se ei kuitenkaan ole ongelma, jos niitä 
muistetaan hoitaa oikein. Leikkaamalla pensaaseen voi-
daan muodostaa uusia, voimakkaita oksia, jotka kasvatta-
vat terveitä vihreitä lehtiä, jos kasvin juuristo on kunnossa. 
Pensas kannattaa pitää ilmavana myös siksi, että ötökät 
ja taudit viihtyvät erityisen hyvin tiheässä kasvustossa.

Pensasaita ei myöskään saa kasvaa liian leveäksi, jotta se 
ei kaappaa alaa kulkutielle säädetystä leveydestä ja estä 
huolto- ja hälytysajoa. Sopiva pensasaidan leveys ylhääl-
tä on 40–50 cm. Oikein leikattu aita kapenee tasaisesti 
ylhäältä alaspäin, ja se on siis kauttaaltaan lehtien eli 
“tapetin” peitossa.

Näin pensasaidasta leikataan vuosikasvu
Kun pensasaita on saavuttanut oikean korkeutensa eli siis 
140 cm, siitä leikataan säännöllisesti pois sen vuoden 
kasvu sekä latvaversoista että sivuversoista. Ensin poiste-
taan kuolleet, vahingoittuneet ja heikot oksat.

Leikkaamiseen tarvitaan hyvät aita- ja oksasakset sekä 
paksujen oksien ja runkojen lyhentämiseen pieni puutar-
hasaha. Leikkaamisessa voi käyttää apuna pingotettua 
narua, jotta päällisestä ja sivuista tulee suoria. Leikkaus 
onnistuu tietysti myös sähkökäyttöisellä pensasleikkurilla.

Monia pensaita leikataan kesällä silloin, kun niiden voi-
makkain kasvuvaihe on ohi, ja niitä siistitään tarvittaessa 
toisen kerran elokuussa. 

Vanhojen pensaiden nuorentaminen
Vanhaa, ylikasvanutta tai huonokuntoista pensasaitaa ei 
voi nuorentaa tai kaventaa keskellä kesää, koska silloin 
siitä syntyy ruma, kalju ja lehdetön luuta. Kesällä poiste-
taan vain sen vuotuinen latvakasvu, jotta pensas pysyy 
omassa kuosissaan.

Vanhat pensasaidat (ja muutkin pensaat) nuorennetaan 
harventamalla niitä joko vaiheittain tai leikkaamalla ne 
kokonaan alas. Nuorennusleikkaukset tehdään aina tal-
vella tai varhaiskeväällä pensaan lepokauden aikana (siis 
ennen silmujen ja lehtien ilmestymistä). Aidan vanhoja, 
tiheitä ja paksuja runkoja harvennetaan sahaamalla van-
himmat rungot aivan juuresta poikki. Samalla poistetaan 
myös kuivat oksat.

Aita voidaan myös leikata kokonaan alas noin 20 sentin 
korkuiseksi. Alasleikkaus on aina radikaali toimenpide, 
koska sen jälkeen aita saavuttaa vakiokorkeuden hitaasti.
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Vanhat syreeniaidat kannattaa nuorentaa kahdessa 
vaiheessa leikkaamalla ne porrastaen: ensin leikataan 
aidan yksi reuna matalaksi ja myöhemmin, sen kasvettua 
ylös, leikataan sitten aidan toinen reuna. Näin aita pysyy 
uudistamisesta huolimatta koko kesän vihreänä ja leh-
tevänä. Porrastamisen mallia voi katsoa Herttoniemessä 
oikein leikatuista syreeniaidoista. Syreeni kukkii edellisen 
vuoden silmuilla, joten muotoon leikkaus estää useimmi-
ten kukinnan.

Mikä kasvi aidaksi?
Useimmat pensasaitakasvit pudottavat lehtensä talveksi. 
Aidaksi soveltuvat myös eräät ikivihreät havukasvit, kuten 
tuija ja japaninmarjakuusi. 

Aitaa suunnitellessa kannattaa miettiä valmiiksi, tavoitel-
laanko muotoon leikattavaa aitaa, joka vaatii säännöllistä 
hoitoa. Tähän tarkoitukseen sopivia lehtipensaita ovat 
esimerkiksi orapihlaja, siperianhernepensas ja kiiltotuh-
kapensas. Piikkinen orapihlaja ei kuitenkaan ole hyvä 
valinta lapsiperheen pihalle, ja hernepensas kärsii her-
kästi härmästä varsinkin loppukesästä. Aitakasvia vali-
tessa kannattaa pitää mielessä, että nopeakasvuiset lajit 
vaativat tavallista ahkerampaa leikkausta
 
Leikattua aitaa helpompi vaihtoehto on vapaasti kasvava 
aidanne, jota muotoillaan tarvittaessa. Aidannetta valites-

sa tulisi kiinnittää erityistä huomiota sen korkeuteen. Pit-
kiksi venähtävät esimerkiksi syreeni, koripaju ja jasmike. 
Matalia aidanteita saa tarhakurtturuususta, angervoista ja 
pensashanhikista.

Aidan istutus
Uusi pensasaita istutetaan kompostilla ja lannoitteella 
parannettuun kasvupaikkaan joko keväällä tai syksyllä 
ennen maan jäätymistä. Taimet istutetaan tasavälein 
suoraan linjaan pingotetun narun avulla. Aidanteen taimet 
istutetaan harvempaan kuin muotoon leikattava pensa-
saita. Maa tallataan tiiviiksi taimien juurelta. Istutuksen 
jälkeen ne kastellaan perusteellisesti. Tuulisella paikalla 
nuoret taimet tuetaan esimerkiksi päälle pingotettavalla 
rautalangalla. 
 
Taimia leikataan jo istutuksen yhteydessä, jotta ne haa-
rautuisivat alhaalta lähtien. Niitä leikataan myös seuraavi-
na vuosina, jotta aidasta tulisi kauttaaltaan tiheä. 

Rikkaruohot pois juurelta
Aita alkaa rapistua, jos sen juurelta ei poisteta rikka-
ruohoja ja väleihin kasvaneita muita isoja kasveja, kuten 
marjapensaan tai puun taimia. “Väärät” kasvit näyttävät 
seassa epäsiisteiltä ja haittaavat aidan kasvua. Esimer-
kiksi koivun alut pitäisi poistaa ajoissa, koska myöhem-
min niitä ei enää saa kitkettyä pois.
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Kesäkuun lopulla tehtävät palstakatselmuskierrokset kuu-
luvat oleellisesti siirtolapuutarhan kesään. Mistä niissä on 
kyse ja miksi niitä tehdään? Alla on avattu vähän palsta-
kierrosten olemusta.

Mistä palstakatselmuksissa on kyse?

Hallitus tekee joka kesä siirtolapuutarha-alueella palsta-
katselmuskierroksen, jossa käydään läpi kaikki alueen 
palstat ja huomautetaan tarvittaessa puutteista niiden 
hoidossa. Palstakierrosten käytännöllisenä tavoitteena 
on pitää alueen yleisilme kauniina, viihtyisänä ja yhte-
näisenä. Ne myös rytmittävät kesän toimintaa ja antavat 
mahdollisuuden seurata alueen kehittymistä sekä neuvoa 
ja opastaa puutarhanhoidossa.

Palstakatselmukset

Palstakatselmukset tehdään vuosittain yleensä juhan-
nuksen jälkeen. Hallituksen jäsenet kiertävät alueen 
pareittain, kukin pari oman osansa alueesta. Palstoilla ei 
käydä, vaan katselmus tehdään tieltä ja huoltokäytäviltä. 
Jos palstalla on huomautettavaa, postiluukkuun jätetään 
lappu. Kesän lopulla tehdään toinen palstakierros, jossa 
tarkistetaan, onko ko. asiat korjattu.

On kuitenkin hyvä muistaa, että puutarhanhoidossa 
kannattaa olla omatoiminen eikä jäädä odottamaan 
palstakierrosta ja huomautuksia. Esimerkiksi pensasaita 
kannattaa leikata jo keväällä, ja vaikka siitä muistutetaan 
kesäkuun lopussa, silloin leikkaaminen on yleensä jo liian 
myöhäistä.

Miksi pensasaitoja leikataan?
1. Aita pysyy vakiokorkeudessaan, kun sen vuosikasvu 
leikataan pois.
2. Vanhalle, tiheälle ja kaljuuntuvalle aidalle joutuu teke-
mään pensaan lepoaikana nuorennusleikkauksia.
3. Pensas kuivuu ja muuttuu lehdettömäksi, jos siinä on 
tiheästi monta runkoa. 
4. Leikkaamalla muodostetut uudet oksat kasvattavat 
terveitä lehtiä. 
5. Ötökät ja taudit pysyvät poissa ilmavasta pensaasta. 
6. Liian leveä pensasaita tukkii kulkutien. Sopiva leve-
ys ylhäältä on 40–50 cm. Oikein leikattu aita kapenee 
tasaisesti ylhäältä alaspäin ja on kauttaaltaan lehtien 
peitossa.
7. Pensas haaroittuu aina leikkauskohdan alapuolelta. 
Toistuva leikkaus latvasta muodostaa yläosaan tiheän 
“kruunun”, jonka alapuolelta aita kaljuuntuu. 
 
Leikkaa näin
- “Täysikasvuisen“ aidan latva- ja sivuversoista leikataan 
säännöllisesti pois vuosikasvu. Aita haaroittuu, kun  
runkoa lyhennetään alempaa. 
- Ensin poistetaan kuolleet ja vahingoittuneet oksat, sen 
jälkeen lyhennetään versoja.

Tarpeellisia työvälineitä
- hyvät aita- ja oksasakset, puutarhasaha paksujen oksien 
ja runkojen lyhentämiseen, tai sähköinen pensasleikkuri
- pingotetun narun avulla aidan päälliset ja sivut saa 
leikattua suoriksi.

Suositeltavia vuosikasvun leikkausaikoja
Hernepensas – heinäkuussa
Lumimarja – pari kertaa kesässä
Pensas-, kinos-, morsius- ja norjanangervo – heti kukinnan 
jälkeen 
Orapihlaja – kesä–heinäkuussa, lisäksi siistimisleikkaus 
elokuussa 
Ruusu – säännöllinen nuorennus- ja harvennusleikkaus 
muutaman vuoden välein
Syreeni  – kerran tai kaksi kertaa kesässä 
Taikinamarja – kesä- ja elokuussa
Tuhkapensas – talvella tai kesällä, nuorennusleikkaus 
poistamalla vanhoja oksia
Tuomipihlaja – kesällä

Vanhojen pensaiden nuorentaminen
- Vanhat pensasaidat nuorennetaan harventamalla niitä 
vaiheittain tai leikkaamalla ne kokonaan alas. 
- Nuorennusleikkaukset tehdään talvella tai varhaiskevääl-
lä lepokauden aikana (ennen silmujen ja lehtien ilmesty-
mistä). 
- Vanhoja tiheitä ja paksuja runkoja harvennetaan sahaa-
malla aivan juuresta poikki. Samalla poistetaan kuivat 
oksat. 
- Aita voidaan myös leikata kokonaan alas noin 20 sentin 
korkuiseksi. Alasleikkaus on radikaali toimenpide, koska 
kasvaminen vakiokorkeuteen kestää vuosia.
- Vanhat syreeniaidat kannattaa nuorentaa kahdessa 
vaiheessa leikkaamalla ne porrastaen: ensin leikataan 
aidan yksi reuna matalaksi ja myöhemmin, sen kasvettua 
ylös, leikataan toinen reuna. Näin aita pysyy koko kesän 
vihreänä ja lehtevänä.

Teksti Anna-Maija Gruber
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Miksi palstakatselmuksia tehdään?

Herttoniemen siirtolapuutarha on kulttuurihistoriallisesti ja 
maisemallisesti arvokas alue. Museovirasto on määritellyt 
sen valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuu-
riympäristöksi, ja se on myös suojeltu asemakaavalla. Yh-
distykselle ja meille mökkiläisille on annettu lupa käyttää 
tätä ainutlaatuista aluetta ja samalla tehtävä huolehtia 
siitä.

Helsingin kaupunki valvoo siirtolapuutarhan hoitoa sekä 
maanomistajana että valvovana viranomaisena. Kaupun-
gin rakennusvirasto on määritellyt ohjeessaan Siirtola-
puutarhojen yhteiset pelisäännöt palstojen hoitamisessa 
noudatettavat periaatteet*. Myös asemakaavassa ja 
Herttoniemen omassa rakentamisohjeessa on määräyksiä 
palstan hoidosta.

Velvollisuus hoitaa palstaa on määritelty myös sekä yh-
distyksen että yksittäisten palstojen vuokrasopimuksissa. 
Vuokrasopimuksen mukaan yhdistyksellä on velvollisuus 
pitää koko alue hyvässä kunnossa ja noudattaa siinä 
kaupungin antamia määräyksiä. Vastaavasti mökkiläisellä 
on oman vuokrasopimuksensa mukaan velvollisuus pitää 
oma palstansa hyvässä kunnossa ja noudattaa sekä 
rakennusviraston viherosaston ja yhdistyksen määräyksiä. 
Palstakatselmusten avulla yhdistys pitää huolta siitä, että 
nämä asiat pidetään kunnossa emmekä joudu vaikeuksiin 
maanomistajan kanssa.

Mitkä asiat nousevat toistuvasti esiin?

Palstakierroksilla katsotaan aina muutamat perusasiat:  
• pensasaidan korkeus ja alustan rikkaruohot 
• tien leveys ja sen pitäminen puhtaana rikkaruohoista 
• huoltokäytävät 
• puiden ja pensaiden korkeus 
• palstan yleisilme 

Valtaosa huomautuksista myös liittyy näihin asioihin. 

Palstakierroksella tarkistetaan myös, että joka palstalla on 
postilaatikko ja mökin numero näkyy tielle; nämä ovat tär-
keitä asioiden hoidon kannalta. Vuosittain on usein sovittu 
lisäksi erityisiä asioita, joihin kiinnitetään huomiota. Näitä 
ovat olleet esim. vieraslajit tai huoltokäytävien pitäminen 
kunnossa.

Miten rikkeitä valvotaan?

Puutteista jätetään saman tien huomautuslappu postilaa-
tikkoon. Tämän jälkeen mökkiläisellä on muutama viikko 
aikaa korjata puutteet. Kesän lopulla tehdään toinen 
palstakierros, jolloin katsotaan onko puutteet korjattu. 
Vakavista puutteista ollaan suoraan yhteydessä mökki-
läiseen esim. sähköpostitse tai puhelimitse. Ensisijaisesti 
pyritään neuvomaan ja opastamaan palstan hoitoon 
liittyvissä asioissa.

Lähes poikkeuksetta asiat ovat olleet kunnossa tässä 
vaiheessa, eikä muihin toimenpiteisiin tarvitse ryhtyä. Jos 
puutteet ovat vakavia eikä niitä korjata, kutsutaan koolle 
vuokrasopimuksen mukainen katselmus, jossa on paikalla 
myös mökkiläinen. Siinä käydään läpi puutteet ja sovi-
taan niiden korjaamisesta. Jos siitäkään huolimatta asiaa 
ei saada kuntoon, hallitus voi teettää työn mökkiläisen 
kustannuksella tai äärimmäisessä tapauksessa ryhtyä 
toimenpiteisiin vuokrasopimuksen purkamiseksi.

Mistä voi olla iloinen?

Mökkiläiset hoitavat palstojaan hyvin ja alue on kesällä 
viihtyisä ja kaunis. Palstoja on erilaisia: toiset panostavat 
enemmän hyötykasveihin, toiset kukkiin ja jotkut muka-
vaan olemiseen. Osa hoitaa palstaansa hyvin täsmällisesti 
ja pitää sen virheettömässä kunnossa, osa antaa sen 
hakea itse omaa muotoaan. Tämä moninaisuus on osa 
alueen viehätystä ja rikkaus, jota kannattaa arvostaa ja 
vaalia.

Kesäkuun palstakierroksella annetaan yleensä melko 
paljon huomautuslappuja, mutta valtaosa on suhteellisen 
pienistä asioista, jotka hoidetaan kuntoon kesän aikana. 
Vain harvoin on tarvinnut ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

Viime hetken vinkit palstakierrosta varten?

Puutarhanhoidossa ei kannata jäädä odottamaan palsta-
kierrosta, vaan hoitaa kasveja silloin kun se on niille 
parasta. Erityisesti pensasaidan leikkaamista ei kannata 
jättää juhannukseen, vaan leikata se sopivaan mittaan 
jo keväällä ja pitää sen jälkeen siistinä. Pensasaidan alla 
kasvavat muut kasvitkin kannattaa poistaa heti, jotta aita 
pääsee kasvamaan kauniin tuuheaksi. Myös liian korkeak-
si kasvaneita puita ja pensaita voi madaltaa jo keväällä.

Minkä yleisarvosanan antaisit puutarhan yleisilmeelle?

Sanotaan vaikka 9+. Valtaosa palstoista on hyvin hoi-
dettuja ja ilo silmälle. Aina silloin tällöin alueella pistää 
silmään jokunen hoitamaton palsta, mutta niissäkin on 
usein ollut taustalla mökkiläisen hankala tilanne, joka on 
estänyt palstan hoitamisen.

Toiveissa oli saada tänä vuonna kaikille postilaatik-
koon tervehdys, kun on palstalla on käyty – toteutuuko 
tämä?

Minusta ajatus on hyvä. Tapana on ollut jättää lappu vain 
niille, joilla on ollut huomautettavaa,  
mutta varmasti muidenkin olisi kiva  
saada ainakin tieto siitä, että kierros  
on jo tehty. Eiköhän se saada toteu- 
tettua.

Kysymyksiin vastasi Lari Rajantie,  
varapuheenjohtaja

* https://www.hel.fi/hel2/HKR/esitteet/siirtolapuutarhaesite_suomi_web.pdf
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Siirtolapuutarhat ovat virikkeellisiä ja luonnon seuraami-
seen innostavia ympäristöjä meille kaikille, mutta erityi-
sesti lapsille, joita Herttoniemessä on ilahduttavan iso 
joukko.

Lapset nauttivat siirtolapuutarhan monipuolisesta ympä-
ristöstä ja kavereista. Toisinaan heidät voi saada apulai-
seksi myös puutarhatöihin.. 

Tomaattien viljelyyn voi liittya monenlaisia kommervenk-
kejä ja pihoilla jaetaan innokkaasti tietoa ja kokemuksia 
menestyksekkäistä lajeista ja menetelmistä.

Meillä tomaatin viljely alkaa siitä, kun Severi 16-v. kippaa 
leikkuualustalle jääneet tomaatin siemenet Yucca-pal-
munsa juurelle, josta itse käyn parin viikon päästä kou-
limassa vahvimmat yksilöt taimiruukkuihin.  Tällä mene-
telmällä olemme saaneet ihan kiitettävästi satoa, vaikka 
lajista ei sitten sen kummempaa tietoa olekaan.

Onko teillä, lukijat joitain hauskoja juttuja liittyen lasten 
kanssa puutarhassa puuhailuun? Olisi kiva kuulla niistä 
vaikka Facebook-sivuilla, tai laittakaa niitä sähköpostilla 
meille toimitukseen: herne.hspy@gmail.com, niin voimme 
julkaista niitä tämän lehden sivuilla.

Muutama siirtolapuutarhamme lapsista on kunnostautu-
nut aputoimittajan tehtävissä, ja nyt saatte lukea heidän 
ilahduttavat artikkelinsa hyönteisistä.

Teksti: Veera Salmi

Lapsitoimittajien pörriäispalsta

MEHILÄISKUNINGATTAREN HAASTATTELU

Haastattelija Siiri Sitruunaperhonen

Haastattelijaperhonen aloitti:

-Tervetuloa Herne-lehden erityishaastatteluun. Minä olen 
Siiri Sitruunaperhonen ja haastateltavana on Kukka-Maa-
ria Mehiläinen, eli kuningatar.

-Hei, minä olen siis Kukka-Maaria.

-Selvä aloitetaan! Kukka-Maaria, olen aina miettinyt että 
onko kivaa olla kuningatar?

-Kyllä, on se. Mutta on siinä huonojakin puolia.

-Mikä on parasta kuninkaallisuudessa?

- Parasta on ehdottomasti se että saa maistaa uutuus-
herkkuja! Olen aikamoinen herkkusuu.

-Mikä on paras kuninkaallinen hunajaherkku?

-No paras on tietenkin vadelmankukkamehu jossa on 
hiukan ruusuhunajaa.

-Se on kyllä hyvää. Noniin nyt kun ollaan päästy vauh-
tiin, haluan kysyä tiedätkö kuinka monta mehiläistä on 
pesässäsi?

-Kuule mehiläisiä minun pesässäni on ainakin miljoona, 
koska se on linna ja siellä on paljon mehiläisiä.

-Hei muuten tiedätkö keitä nuo ikkunan takana olevat 
tyypit oikein on?

- Ai nuo, ei hajuakaan.

-Tämä haastattelu taitaakin olla nyt tässä koska Kukka-
Maarian pitää mennä töihin. Kiitokset kuninkaallisille kun 
suostuivat haastatteluun.

-Kiitos kun sain olla täällä. Jos haluat lähettää minulle 
fani-postia niin asun Herttoniemen siirtolapuutarhan kul-
malla sijaitsevassa mehiläispesässä, joka näyttää linnalta. 
Hei hei!

Teksti ja kuva: Pihla Kotirinta

Psst. Jos te lapsilukijat haluatte oman siirtolapuutarha-
aiheisen juttunne lehteen, niin lähettäkää ehdotuksenne 
toimitukseen osoitteella: herne.hspy@gmail.com
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PÖRRIÄISET PELASTAA OMENAPUUT

Kimalaiset on söpöjä, mutta ampiaiset on pelottavia kun 
ne pistelee.

Madot on hauskoja siksi koska ne on niin löllöjä. Perhoset 
on myös kivoja. Niiden siivissä on silmien kuvat. Ajattelen 
aina kesää kun näen perhosen. 

Meidän pihalla kasvaa apilankukkia.

Kun juoksee pihalla ilman sukkia ja kenkiä, niin voi astua 
mehiläisen päälle. Pitää olla astumatta niiden päälle ja 
olla jahtaamatta. Ne tekee hunajaa. 

Aikuiset ei huolehdi yhtään ötököistä, vaan juoksee niitä 
karkuun ja tappaa niitä. 

Pörriäiset pölyttää ja se tarkottaa  
sitä että omenapuihin  
tulee omenoita. Sen  
takia niitä ei saa  
tappaa. 

Teksti ja kuva: 
Frida Salmi  
9 v.

KALLE KÄRPÄNEN

Tämä on tarina kärpäsestä nimeltä Kalle. Kalle asuu mö-
kissä Herttoniemen siirtolapuutarhassa.

Mökissä asuu myös ihmisiä, mutta ne eivät yleensä näe 
häntä.

Eräänä päivänä Kalle aikoi lähteä seikkailulle tutkimaan 
aluetta, mutta ensin hänen piti päästä ulos mökistä. 
Ensin hän aikoi lentää kohti sitä neliön muotoista reikää 
seinässä (eli ikkunaa) mutta sitten hän muisti, että joka 
kerta kun hän oli lentänyt sitä päin, niin hän oli törmännyt 
siihen kuin seinään, joten hän päätti odottaa, että joku 
avaisi oven.

Pienen odotuksen jälkeen eräs mökin asukkaista avasi 
oven, jolloin Kalle lensi ulos. Hän päätti ensin tutkia eri 
mökkejä ja niissä asuvien ihmisten puuhia. Hän lenteli 
hetken mökkialueen yläpuolella, kunnes hän päätti aloit-
taa punaisesta mökistä seuraavalla polulla.

 

Päästyään lähemmäksi Kalle huomasi, että eräs mökin 
asukkaista täytti letkulla uima-allasta.

Hän meni hieman lähemmäs mökkiä. Ovi oli auki, joten 
Kalle päätti mennä sisälle

tutkimaan mökkiä. Mutta heti kun hän pääsi sisään, niin 
alkoi joku lätkiä häntä kärpäslätkällä.

- Apua! Kärpänen! Hus! Hus! huusi asukas samalla, kun 
hän yritti osua Kalleen.

Siinä sekunnissa Kalle lensi ulos mökistä. Hän lensi 
kauas mökistä ja istahti keskelle tietä. Hän istui siinä ja 
mietti, miksi asukas oli yrittänyt osua häneen, sillä ihme 
härpäkkeellä, jota ihmiset kutsuvat "kärpäslätkäksi".

Mutta sitä kauemmaksi Kalle ei päässyt ajatuksissaan, 
koska hän huomasi tien toisessa päässä

jotain isoa, joka lähestyi häntä! Kun se jokin oli lähem-
pänä, hän näki, että se oli semmoinen asia, jolla ihmiset 
yleensä ajavat. Vasta kun pyörä oli suunnilleen kolmekym-
mentä senttimetriä hänestä, hän tajusi, että kannattaisi 
mennä pois tieltä. Ja Kalle ehti juuri ja juuri viimeisellä 
sekunnilla lentää pois tieltä!

- Se oli lähellä, Kalle tokaisi ja tunsi, että hänellä on 
nälkä.

Kalle lähti lentämään kohti kotia, kunnes muisti, että 
tänään mökkialueella on markkinat. Hän vaihtoi suuntaa 
kohti markkinapaikkaa. Päästyään markkinoille Kalle 
huomasi kojun, jonka ympärillä oli ihmisiä syömässä 
lettuja. Kalle päätti heti maistaa lettuja mutta ennen sitä 
hän päätti tervehtiä papukaijaa, joka istui mehukannun 
vieressä.

 - Hei! Minä olen Kalle. Kuka sinä olet? Haloo? Kuuletko? 
Heippa sitten! Ehkä ensi kerralla hieman puheliaampi 
keskustelu, Kalle sanoi samalla kun hän huomasi, että 
lettujonossa seisoivat hänen mökissään asuvat ihmiset. 
Kalle päätti syödä lettua heidän lautasiltaan.

Lettu maistui hyvältä! Mökkinsä asukkaiden lähdettyä 
Kalle lensi letunmyyjän korvaan ja kuiskasi:

- Voisit ensi kerralla lisätä hieman banaania lettuihin, 
minä nimittäin pidän siitä.

Ja niin Kalle lähti iloisesti lentäen kohti omaa mökkiään. 

Teksti: Amos Vänskä 10 v.
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Pörriäistapahtumia
Ötökkähotellit 14.6. kello 12–15

Nikkaroidaan yhdessä huoltorakennuksella!  
Ota mukaasi perustyökaluja kuten mitta, lyijykynä, saha, 
pora, terät 4–10 mm ruuveja ja meisseli. Tuo myös sopivia 
tarvikkeita omaan ja yhteiseen käyttöön, esim. lehtipuuta, 
korsia tai bambua, kattopaloja, narua, ripustuskoukkuja 
sekä tiheäsilmäistä verkkoa lintuturvaksi. Muistetaan 
turvavälit.

Ohjeita ja ideoita on sivulla 13 sekä 14.6. alkaen huol-
torakennuksella. Kierrätetään tarvikkeita kesän ajan niin, 
että huoltorakennukselta aina löytyisi jotain. Nikkaroida 
voi joko siellä tai omalla palstalla. Kuvia ja livelähetyksiä 
saa mieluusti julkaista puutarhan Facebook-ryhmässä.

Pörriäispolku 27.7.–2.8.

Kurkkaa portista tai aidan yli! Kun portissa on pörriäis-
teema, ohikulkijat voivat luvan kanssa kurkistella ötök-
kähotelleja, perhosbaareja ja hyönteisiä houkuttelevia 
kasveja palstoillamme. Pihoille ei ole tarkoitus tulla, vaan 
portin voi mielellään pitää kiinni tai sisääntuloon voi 
rajata keltaisella nauhalla pienen alueen. 

Hienoudet voi merkata samalla nauhalla, jos niitä on 
hankala huomata. Portti-ilmoituksia ja keltaista nauhaa 
saa teemaviikon lähestyessä huoltoakennukselta.

Tervetuloa kaikki ötökät

Hotel Bug
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Jonotusta “korona” aikana

 Korona-aikaan vessoissa ja suihkussa  
– pysytään terveinä!

Käsien huolellinen peseminen, turvavälit ja se, että 
jäämme kotiin tai omaan mökkiin, jos olemme vähänkään 
sairaita, estää mahdollisen koronatartunnan.

Yhteiset vessat ja suihkut ovat käytössämme. Vessat ja 
suihkut siivotaan ulkopuolisen siivousyrittäjän toimesta 
maanantaisin ja torstaisin ainakin kesäkuusta elokuuhun. 
Mutta kaikkien meidän pitää myös huolehtia kunnolla 
tilojen hygieenisyydestä. Tästä kannattaa jutella koko 
mökkikunnan kesken.

Tilat pidetään auki, jos käyttö on huolellista ja asiallista. 
Jos ei ole, tilat voidaan sulkea.  

Suuret kiitokset, kun huolehdit omasta ja meidän kaikkien 
terveydestä!

Hspy:n hallitus

PS. Huoltorakennus ei ole viemäriverkossa, vaan kaikki 
vesi ja jätteet menevät umpisäiliöön, jonka loka-auto 
Hurrikaani käy tyhjentämässä parhimmillaan kaksi kertaa 
viikossa. Käytäthän vettä säästeliäästi, kun käyt suihkussa!

Tässä lyhyet ohjeet vessa- ja suihkureissuille: 
-  Tilojen käyttäminen on omalla vastuullasi.
-  Älä käytä tiloja sairaana.
-  Lue vessoissa ja suihkuissa olevat ohjeet ja toimi niiden mukaan
-  Ota vesivessaan mukaan oma pyyhe ja saippua
-  Ota omat vessapaperit varulta mukaan ekovessaan
-  Laita vesivessan pytyn kansi kiinni, ennen kuin vedät vessan.
-  Pyyhi käyttämäsi pinnat heti käytön jälkeen desinfioivalla aineella ja paperilla – tartu desin- 
 fiointipulloon ensin paperilla! 
-  Suihkut pitää saada kuiviksi käytön jälkeen – pyyhi siis pinnat lastalla ja tuuleta suihkuhuone  
 kunnolla ennen kuin toinen käyttäjä tulee sisään.  
 Pyrimme parantamaan suihkujen ilmanvaihtoa kesän aikana.
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Hanna Paananen

Veera Salmi

Asta Korppi

Mökkikurkistuksia

Hanna Kumpulainen

Taina Ruutuoksa
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In memoriam Veijo Heikkiläinen

Pitkäaikainen herttonomi Vuokko Hänninen menehtyi 28. syyskuuta 2019 vaikeaan sairauteen.  
Hänellä oli mökki Pioonitiellä yli 30 vuotta. 
Vuokolle mökki ja varsinkin sen piha oli tärkeä ja rakas paikka. Hän suunnitteli ja hoiti palstaansa  vanhaa  
säilyttäen, mutta aina myös jotakin uutta kokeillen. Aiempina vuosina painopiste oli enemmän hyötyviljelyssä,  
mutta eläkkeellä oli aikaa myös kokeiluihin. Muutamana viime kesänä kasvimaalla varttuivat siemenistä alkaneet  
valtavat keltaiset jättikurpitsat, joiden siirtoavuksi tarvittiin lopulta naapuria sekä kottikärryä. Mökin seinustalla  
oli myös Visteria-köynnös, josta odotettiin upeaa kukka loistoa, mutta Suomen talvea se ei kestänyt. Itse raken- 
netussa kasvihuoneessa oli sijaa useille tomaattilajikkeille ja kasvimaalla lukemattomille hyötykasveille.
Viljelmiään Vuokko hoiti luonnonmukaisin menetelmin ja lapsuuden maalaismaisemista periytynyt  luontoharras- 
tus sekä erityisesti kaikenlaisten kasvien tuntemus oli aivan huikea.
Vuokko oli aktiivinen HSPY:n jäsen ja toimi useita vuosia yhdistyksen hallituksessa. Viimeisin luottamus tehtävä  
yhdistyksessä oli toiminnan tarkastaja. Näihin tehtäviin hyvän perustan antoi hänen ammattinsa sekä kokemuk- 
sensa juristina. Vuokko oli myös aina valmis auttamaan kaikkia naapureitaan sekä edistämään siirtolapuutarhan  
yhteisiä asioita – olipa kysymys asioinnista kaupungin viranomaisten kanssa, riihen maalaamisesta tai jopa osallistumisesta alueen 
toiminnasta kertovaan televisiosarjaan.
Eläinrakkaana ihmisenä Vuokolla oli aina kissa tai kaksikin. Kerran vuosia sitten hän oli aamulla bussipysäkillä mökiltä töihin menossa, 
kun hänen kissansa ilmestyi jalan juureen. Oli tullut vaivihkaa emäntänsä perässä. Koska bussi oli juuri tulossa ja oli kiire töihin, ei autta-
nut muu kuin kaapata kissa syliin ja viedä se mukana työpaikalle Valtiokonttoriin. Loppu hyvin, kaikki hyvin!
Karjalaisuus sekä kannakselta peräisin olevat sukujuuret olivat Vuokon elämässä tärkeitä asioita. Hän keräsi vuosikymmeniä tietoja su-
kunsa historiasta sekä teki useita matkoja isänsä entisille kotiseuduille. Niinpä meillä, vierekkäisillä mökkinaapureilla ja serkuksilla, liehui 
Karjalan viiri lipputangoissamme kesästä toiseen. Nyt tuo toinen viiri on laskettu lopullisesti.
Liisa Sironen 
Vuokon serkku

In memoriam Vuokko Hänninen

Hyvä ystävä, mitä kuuluu Veijo ”poika”, niin kuin minulla oli tapana häntä puhutella. Veijo oli aina hyvällä  
tuulella ja vastasi, että hyvää kuuluu.
Veijo kasvoi ja asui nuoruutensa Kallion linjoilla. Sen ajan tarinoita oli mukava kuunnella. Tarinat olivat oikein  
tapahtumarikkaita, niin kuin nuorella miehellä niitä vaan voi olla.
Helsingin palolaitokselle Veijo tuli 1960-luvulla. Siellä hän hoiti palomiehen tehtävänsä mallikkaasti.  
Veijo pysyi koko uran palomiehenä erittäin hyvässä fyysisessä kunnossa, josta sai nauttia eläkevuosina.  
Veijo tuli kaikkien kanssa juttuun.
Veijolla oli paljon ”harrastuksia”, kuten autoilu, keilailu, veneily, mökki saaressa, ooppera ja lopulta herttonomi.  
Herttoniemen siirtolapuutarhassa lähes kaikki hänet tunsivat. Veijo auttoi monia mökkiläisiä. Veijo oli aktiivinen talkoolainen, mm. lasten 
kesäkisoissa. Petanque-kuulat pysyivät myös kädessä Herttoniemen kivenpyörittäjissä. Veijo kutsuttiin yhdistyksemme kunniajäseneksi 
yhdessä vaimonsa Ritvan kanssa vuonna 2017
Parhaimmat muistot Veijosta ovat hänen ainainen hyväntuulisuus, elämän himo, nautiskelija, tarinat, tiputanssi, riihellä yhdessä tanssittu 
Johnny B. Goode, erilaiset oopperan kappaleet ja lukuiset kilpailureissut pitkin Suomea sekä ne lukuiset päivät, illat ja joskus jopa 
yömyöhään vietetyt hetket jommankumman mökillä. 
Lepää rauhassa
Sun ystävä, stadin brankkari, mökkinaapuri Ismo



Voikukkamarmeladi (3–4 purkkia)

 300 g voikukan kukkia (noin 1 litra nuoria kukintoja)

 Puolikkaan luomusitruunan kuori ja hedelmäliha

 4 dl vettä

 330 g (1 pkt) hillo-marmeladisokeria

  Kerää voikukat väljästi kan-  
  nelliseen rasiaan. Sateella   
  kukinnot ovat supussa,  
  joten keräilyhomma kan- 
  nattaa tehdä hyvän sään   
  aikana. Valitse mukaan  
  uusia, juuri auenneita   
  kukintoja. Sulje rasian kansi  
  hetkeksi, niin mukaan tulleet  
  öttiäiset kiipeävät kanteen.

Vapauta ötökät. Huuhtele kukinnot siivilässä ja valuta ne 
hyvin. Nypi kukinnoista irti keltaiset terälehdet suoraan 
kattilaan.

Pese sitruuna ja tee kuoresta kuorimaveitsellä ohuita 
suikaleita. Paloittele hedelmäliha, sitruunan valkoisia osia 
ei käytetä. Lisää sitruunan kuori ja hedelmäliha kattilaan, 
mittaa päälle vesi. 

Kuumenna kiehuvaksi ja nosta liedeltä. Älä keitä. Anna 
kukkaisliemen levätä vähintään puoli tuntia, mielellään 
vaikka yön yli.

Siivilöi voikukka-sitruunaliemi tiheän siivilän läpi toiseen 
kattilaan. Voit käyttää myös harsokangasta. Puristele kaik-
ki irtoava neste mukaan. 

Lisää sokeri, hämmennä hyvin ja keitä 5–10 minuuttia 
ilman kantta. Jos pinnalle nousee vaahtoa, kuori se pois 
jottei marmeladista tule sameaa.

Jaa voikukkamarmeladi puhtaisiin, kuumennettuihin lasi-
purkkeihin ja sulje purkit tiiviillä kannella. Anna purkkien 
jäähtyä pöydällä ja siirrä sitten kellariin tai jääkaappiin 
hyytymään. Marmeladi on valmista seuraavana päivänä. 

Marmeladia voi käyttää paahtoleivän  
päällä tai vaikka täytteeksi  
kesäiseen kääretorttuun.  
Maku on hiukan  
hunajainen.

Merin villipesto (vegaaninen)

 Yhtä suuria määriä poimunlehteä, vuohenputkea  
 ja karhunlaukkaa

 Runsaasti oliiviöljyä

 Paahdettuja auringonkukansiemeniä,  
 kurpitsansiemeniä, pellavansiemeniä

 Limen mehu (sitruuna käy)

 Suolaa

 Pippuria

 Ravintohiivahiutaleita (tuo umamista makua,  
 korvaa parmesaanin)

 Omenaviinietikkaa

Kerää villiyrtit ja puhdista ne. Vuohenputket ovat mauk-
kaimpia nuorina taimina, kun lehdet eivät ole vielä koko-
naan auenneet. Laita yrtit siementen kanssa blenderiin 
tai käytä sauvasekoitinta. Lisää reippaasti öljyä. Mausta 
ja maistele! Pesto on mainiota pastaruokien kanssa tai 
vaalean leivän päällä. Ravintohiivahiutaleita löytyy esim. 
Ruohonjuuresta.

Kesäkurpitsa-halloumipihvit (noin 10 kpl)

 300–400 g kesäkurpitsaa raastettuna

 200 g (1 pkt) halloumijuustoa

 2 kananmunaa

 Mustapippuria myllystä

 Oliiviöljyä paistamiseen

Raasta kesäkurpitsa (2 keskikokoista tai yksi iso)  
ja puristele nesteet pois.

Raasta myös halloumi ja sekoita raasteet keskenään.

Lisää joukkoon munat ja rouhaise perään mustapippuria.

Puristele taikinasta pienehköjä pihvejä. Paista maltillisella 
lämmöllä reilussa öljyssä 3–4 minuuttia per puoli niin,                             
että kesäkurpitsa ehtii kypsyä ja juusto ruskistuu mutta 
                  ei pala. Käännä varovasti etteivät pihvit hajoa                            
                       jos niin käy, älä hätäänny vaan tarjoile  
                              resepti paistoksen nimellä.

                                    Tarjoile pihvit hiukan jäähty- 
  neinä salaatin, uusien   
     perunoiden ja simppelin   
      jugurttikastikkeen kanssa.

Reseptejä


