
Elokuu vuonna 2990 
Yhdeksänkymmenvuotias Epix Kivinen kiemurtelee tuskissaan pienessä alumiinilevyistä valmistetussa 
mökissään jossain Vuolijoen ulkopuolella. Metallimökki on rakennettu keskelle korpea, joka on 
Kainuun harvoja korpia, sillä tätä nykyään Kainuun maakunta on lähes täyteen asutettu.  
 
Vuolijoki on tätä nykyään keskisuuri kaupunki, muttei kuitenkaan mikään metropoli. Kaupunki on 
kasvanut Vattulan ansiosta.  
 
Kainuun suurimmat työnantajat ovat lukulaitetehtaat Kajaanissa sekä Vattulassa. Vattula on pieni 
kaupunki Sukevan pohjoispuolella, joka kuuluu Savo-Kainuu alueeseen koska sijainti on maakuntien 
välissä.  
 
Talvivaara-Terrafamen kaivos projekti meni ihan munien koetteluksi. Kaivostoiminta oli amatöörien 
puuhastelua. Jäljelle jäi hirveä kuoppa. Pitkään vatuloitiin, että mitä kuopalle tehtäisiin.  
Pitkän pähkäilyn jälkeen päätettiin rakentaa upouusi Talvivaaran lähiö, jonka keskelle rakensi 
monialakonserni JT Group Pohjois-Suomen suurimman Tiia Park huvipuiston, jonka pääsponsorina on 
oululainen pedagogiseminaari Tiia opisto.  
 
Lisäksi Talvivaaran lähiöön rakennettiin kerrostaloja sekä lukulaitetehtaiden varastoja, jotka on 
rakennettu maan alle entisiin kaivoskäytäviin.  
 
Epix lakkaa kiemurtelemasta ja makaa sinivalkoruudullisessa sängyssään liikkumattomana. Hetkisen 
kuluttua hän menehtyy vaikeaan vatsasyöpään, joka johtunee runsaasta Ugri Colan kittaamisesta. 
Limsan sekaan hän monesti sekoitti kainuulaista Kankienon Villiviikunapontikkaa, jota valmistetaan 
Kajaanissa Kankienon viinatehtaalla. Viinatehdas on heti lukulaitetehtaiden jälkeen maakunnan 
suurimpia työllistäjiä. Monta moninaista vuotta näytti siltä, että Kainuu näivettyisi väen muuttaessa 
etelään mutta lopulta saatiin muuttovirrat kääntymään takaisin.  
Kankienon viinatehtaan hittituote on aito kainuulainen pettuvodka, joka luonnollisesti maistuu 
puunkuorelta.  
 
Epix Kivinen oli hyvin sisukas ja itsepäinen kainuulainen eikä halunnut sairaalahoitoon vaan sinnitteli 
kotonaan pienessä metallimökissään. Sairaalaan hän ei halunnut koska siellä hänelle olisi annettu 
solumyrkkyjä ja sen vuoksi pelkäsi tukan lähtöä. Hän ei halunnut kaljupääksi.  
Hänen vaimonsa, Maikki, menehtyi muutama vuosi sitten. Nyt viikatemies kävi noutamassa Epixinkin.  
 
Kotiavustaja on asentanut hänen sänkyynsä tuntoantureita, jotta voitaisiin etä-valvoa hänen 
vointiansa. Nyt patjan alla olevat anturit alkoivat hälyttää. Vuolijoen terveyskeskuksen päivystyksessä 
lääkäriteknikko lähettää paikalle ambulanssin.  
Sairaankuljetusauto saapuu Epixin mökille hyvin nopeasti mutta kuitenkin liian myöhään, sillä 
metallimökin isäntä ehti kuolla. Ambulanssi sairaanhoitajat kutsuvat paikalle ruumisauton.  
 
Lääkäriteknikko ilmoittaa Epixin omaisille suru-uutisen. Kaukaisin veli asuu Forssassa ja on tukevahko 
Oskari Kivinen, jolla on musta lättänätukka sekä korostuvat pulisongit. Samanlainen tukka on myös 
vainajalla. Oskari on naimisissa afrotukkaisen Hissun kanssa.  
Oskari ja Hissu lähtevät heti seuraavana päivänä ajamaan kohti Vuolijokea viininpunaisella Roll5Head 
henkilöautolla. Autossa ei ole automaattiohjausta mutta sen sijaan on tutka, joka sijaitsee keskellä 
koelautaa, kuljettajan ja apumiehen välissä. Apumiehen paikalla istuukin afrotukkainen apunainen, 
melkein samanlainen kampaus kuin muinaisella Lenita Airistolla. Ainoa ero Lenitan ja Hissun välillä on 
se, kun Hissu tykkää kovasti valkoisista tennissukista.  
Peräkontissa Oskarilla on aina olutkori täynnä suosittua Power olutta. Hän ei piittaa Ugri Colasta, kun 
se on hänen mielestänsä kummallista litkua.  
 
Ennen hautajaisia Oskari ja Hissu keskustelevat veljiensä kanssa perinnönjaosta sekä muista 
käytännön asioista.  
Metallimökissä käydessään Oskarille tulee sarja itkukohtauksia ja pumpustakin alkaa ottaa. Onneksi 
hänellä on nitrolaastari rinnassa, josta jatkuvasti menee sydänlääke elimistöön. Hän tuntee, ettei 
jaksakaan ajaa takaisin kotiin, niinpä hän pirauttaa keskimmäiselle pojalleen, Antille: ”Auta Antti, tuu 
hakemaan miun ja äiteen kottiin heti hautajaisten jäläkkeen!” 
Hissu ei halua ajaa pitempiä matkoja, kun on tottunut paikallisajoihin ja nekin tahtovat olla melkoisia 
suorituksia, kun hän viime hetkellä kääntyy moottoritien liittymään niin, että jatkuvasti on kolarivaara.  



 
Oskarin autoa on todella työläs ohjata, kun siitä puuttuu ohjaustehostin, joka on hyvin harvinaista 
nykyisissä autoissa mutta tämä auto on Rolls Roycen karvalakkimalli. Rattia saa kääntää hampaat 
irvessä, jos haluaa auton menevän haluttuun suuntaan. Moni onkin ihmetellyt, että minkä ihmeen takia 
autonvalmistaja on pihdannut juuri ohjaustehostimessa, olisi mieluummin jättänyt tutkan pois.  
 
Roll5Head automalli on Rolls Roycen vastaisku japanilaiselle Hayosiko autoille mutta siitä tuli 
täysfiasko, jopa Hayosikot ovat parempia. Hayosiko on Datsunin manttelinperijä mutta huomattavasti 
huonompi, muttei huonoudessaan pärjää Rollseille. Rollsin parhain ja kallein automalli on tällä hetkellä 
Roll Sedan.  
 
Antti meni lentokoneella Vattulaan ja sieltä Uber-taksilla Vuolijoelle.  
Hän joutui arkunkantajaksi, kun oli nuorin ja vahvin. Kaikki muut hautajaisvieraat ovat vanhoja partoja 
sekä mummeleita.  
 
Vaalean tammiarkun päällä on suuri Eurooppa-lippu koska vainaja oli suuri eurooppalainen. Hänen 
baarikaappinsa päällä, pitkähkössä kukkamaljakossa, kukkien sijasta hänellä on Eurooppa-lippu sekä 
Kainuun maakuntavaakunalippu, jota on alettu enemmän ja enemmän pitää esillä.  
Pikkuhiljaa on heräämässä kainuulainen kansallishenki ja villeimmät kansalaisaktivistit unelmoivat 
Kainuun irrottamisesta Suomesta ja julistautua itsenäiseksi Kainuun tasavallaksi, mutta tämä on 
pelkkä vaaleanpunainen unelma.  
 
Antilla on huonotuuri, kun hänen kohdallensa sattui avaimenreikä, josta lemahti kaamea kalmanhaju. 
Eläessäkään Epix ei haissut kovin hyvälle, saati sitten kivikuolleena.  
Antti löysi taskustaan pyykkipojan, jonka laittoi nenäänsä, ettei tuntisi hirveää lemua mutta haju tarttui 
vaatteisiin niin, että hänellä oli epämukavia tuliaisia kotiin vietäväksi.  
 
Hautajaisten jälkeen oli perinnönjako. Jaettiin Epixin pieni omaisuus.  
Mökki meni Epixin veljelle nuorimmalle veljelle koska Oskari ei halunnut taloa, kun asuu kaukana 
Hämeessä.  Hänellä on kesämökki Paraisten Hammassiltalahdessa.  

 
Matteus Kivinen, joka on Epixin nuorin veli, aikoo tehdä talosta kesämökin tyttärelleen Anulle. Tytär on 
hyvin humoristinen ja monesti kääntää omistamansa asiat skandinaviaksi, jota hän osaa ihan 
kiitettävästi. Nyt, kun hän saa setänsä mökin, niin hän alkoi vitsailla skandinaviaksi: ”Detta är Anus 
stuga!” ja totta kai tämä pistää naurattamaan.  
 
Matteuksella on kolme aikuista lasta, jotka ovat vanhimmasta päästä Arska, Aki ja tämä humoristi Anu.  
Arska pelaa rugbyä Oulu Play Sands joukkueessa. Hän on joukkueen parhaimpia maalintekijöitä ja on 
monesti haastateltu urheilukanavilla. Suosittu oululaiskirjailija, Taavi Lakuranttu on kirjoittanut hänestä 
lukulaite-elämänkerran; Minä Arska. 
 
Aki on työtön työnhakija koska on käynyt spesiaalikoulun. Silloin tällöin hän tekee pätkätöitä eri 
työpaikoissa.  Kesäisin hän on töissä Tiia Parkin lippuluukulla.  

 
Anu on töissä radioasema Lite DABissa joka lähettää koko Kainuussa.  
Lite DAB on suosittu musiikkikanava, varsinkin humoristinen iltaohjelma Cybermanshow, jota juontaa 
konejuontaja DjVain. Ohjelma on kunnianosoitus muinaiselle nettikameramies Cybermanille, joka 
päivät pitkät poseerasi nettikameroiden edessä, kunnes nenäsyöpä vei hänet mennessään. Tämä 
tapahtui paljon ennen multimediakameroiden aikakautta. 
Aluksi Lite DAB oli Ratiorules.comin nimellä ja lähetti ainoastaan netissä eräällä 
harrastajanettiradiopalvelimella ja sitten kanavalla on ollut useita nimiä kuten Rockrules ja lähettänyt 
jopa videoblogia, jossa äijä ylisti uusnatsien älynväläyksiä. 
Viime aikoina radioaseman nimeä on modernisoitu ja kanavasta tehty puhdas musiikkiradio, jonka 
ainoa säpinäohjelma on konejuontajan Cybermanshow. Lähetyspaikkakunta oli aluksi Pulkkilan 
Siikalatva mutta tätä nykyään studio sijaitsee Vattulassa, Digilän kaupunginosassa, aivan 
matkakeskuksen tuntumassa mutta lähetin sijaitsee Sukevalla koska radioasema on sinne rekisteröity.  
 
Epixin hautajaisten jälkeen Antti ajoi isän ja äidin kotiin Forssaan. Siinä ei kauaa nokka tuhise, kun 
Antti Kivinen pääsee autonrattiin. Tosin Oskarin auto ei ole kovin ärhäkkä, mutta Antin käsissä jopa 
polkuautokin muuttuu ralliautoksi, kuten hän itse asian ilmaisee.  



 
Keväisin kun ilmat lämpenee, niin silloin Matteus ja Leya ovat usein viikonloppuisin Ärjänsaaren 
mökillä, oikea rypypaikka, oikeastaan ryyppypaikka, sillä mökillä Matteus tapaa vetää perseet olalle,  
niin ettei Forssan sukulaiset uskalla tulla kylään, kun siellä on liikaa viinahoukutuksia.  
Lukemattomia kertoja Leya on moittinut miestään, että tämä lopettaisi viinan kanssa läträämisen, ettei 
enempää alkoholisoituisi.  
 
Vattulan tunnetuin sähköasentaja David Porilainen on melkoinen kausijuoppo, ja päästänyt kehonsa 
todella surkeaan kuntoon. Äijää voi hyvällä omallatunnolla kutsua läskiksi. Hänen vaimonsa Tarja 
yrittää puhua hänelle järkeä mutta turhaan. Tarja tapaa huoliensa keskellä napostella makeisia niin, 
että hänkin on hirveän lihava. Ainoastaan heidän lapsensa Hanna ja Tatu ovat normaalipainoisia.  
Noin viisitoistavuotias Tatu on perheen sivistynein ja haaveilee sairaanhoitajan ammatista. 
Kaksikymppinen Hanna on tullut isäänsä ja tapaa usein perjantai-iltaisin bänditreenien yhteydessä 
kaljoitella. Toistaiseksi hän ei ole lihonut koska bänditreeneissä hypitään ja pompitaan hullun lailla.  
Kyseessä on nestekaasukitarabändi nimeltä Posse Jasperin bändi, joka soittaa vanhoja rock-
klassikoita Vattulan krouveissa sekä kesäaikaan Asiakastorilla.  
 
Leyaa huolestuttaa, jos Matteuksestakin tulisi samanlainen juoppo kuin Davidista. Häntä huolettaa, 
että mökiltä tullessa sattuisi jotain, sillä Ärjänsaareen pääsee vain veneellä. Heillä on sähkökäyttöinen 
minihuvijahti, joka ei todellakaan ole mikään luksusvene vaan keulassa yksinkertainen hytti. Keskellä 
venettä on ohjaamo navigaattoreineen. Kajaanin venemarinassa vene latautuu. Ärjänsaaressakin on 
sähköveneiden latauspiste. Sähköä saadaan aurinkokennoista. Ärjänsaareen on kaavailtu siltaa mutta 
aina joku viherpiipertäjä on hankkeen kaatanut.  
 
Kajaanin kaupunki on kasvanut melkoiseksi suurkaupungiksi, muttei kuitenkaan ihan 
miljoonakaupunki. Kajaani on Kainuun hallinnollinen keskus. Muutama vuosi sitten kaupunkiin on 
valmistunut uusi hallintorakennus, joka muistuttaa jonkin verran eduskuntataloa mutta ilman portaita ja 
on paljon pienempi. Portaiden sijasta julkisivulla on levät betoninen luiska, jotta pyörätuolilla pääsisi 
rakennukseen. Moni Kainuun hallintopoliitikko istuu pyörätuolissa. Tutkijat arvelevat maakunnan 
liikuntarajoitteisten suuren määrän johtuvan kainuulaisten sisäsiittoisuudesta. Kaikki nämä vuodet 
kainuulaiset ovat olleet muukalaisvihamielisiä ja naivat lähisukulaisiaan, kun lähes kaikki ovat 
enemmän tai vähemmän sukua toisilleen. Kainuussa on tullut tavaksi naida serkkuja. Näin teki myös 
JT Groupin perustaja, maineikas anonyyminettikirjailija. Hän oli aivan hulluna muutamiin kainuulaisiin 
serkkuihinsa ja nimesi Oulun pedagogiseminaarin sekä kainuulaisen huvipuiston tämän mukaan.  
Kainuu tarvitsisi kuumeisesti uusia ihmisiä etelästä, jotta seka-avioisuus ja monikulttuurisuus 
leviäisivät maakunnassa. 
 
Kainuun uusi hallintorakennus sijaitsee Kajaanin ensimmäisen synnytyslaitoksen paikalla.  
Katu on uudelleen nimetty Örisijänkaduksi, jonka koillishaarassa on Seminaarinkatu. Kukaan ei tiedä 
syytä kadun nimenvaihtoon, mutta huhujen mukaan asialla on nimetön nettikirjailija.  

 
Hallintorakennuksen länsipuolella on kaupunginlampeen menevä puro, jonka toisella puolen on 
Tihisenniemen muinainen teollisuusalue, joka on uudelleen kaavoitettu pienyrityksille sekä 
vähittäiskaupoille. Tihisenniemestä on tullut Kajaanin uusi keskusta.  
Tihisenniemen keskellä on nuorisotalo T3, kuntosali Einar’s O2, Tihisen tiedekeskus sekä 
paperimuseo koska tällä paikalla on joskus muinoin ollut Kajaani-yhtiön paperitehdas.  
Lisäksi uudessa keskustassa on filmiyhtiö Kainuu Film, jossa on tuotettu kriitikoiden ylistämä 
nuorisoleffa Vitun Möhkö, joka kertoo kahdesta möhköläis-tytöstä, jotka huomaavat olevansa 
pesunkestäviä lesboja. Leffa on kuvattu Kajaanissa, vaikka tapahtumapaikat ovat mukamas  
Pohjois-Karjalan Möhkössä. Mieleen jäävä kohtaus on kuvattu Lohtajan kävelysillalla, jossa tytöt 
sylkevät autojen päälle, jotka ajavat sillan alla olevalla viitostiellä. Kainuu Film on tuottanut paljon 
muitakin elokuvia. 
 
Tihisenniemen eteläpuolella on Purolan kaupunginosa, joka on vuosien varrella uudistunut täysin. 
Enää on jäljellä vain ihan muutama alkuperäinen omakotitalo ja nekin ovat hyvin surkeassa kunnossa. 
Viilarinkadun mutkassa asuu Kirk Teränen ja Arla Romppula, jotka suunnittelevat perheen 
perustamista. Arla tahtoisi lapsen koska avopuolisolla on jo kolme tenavaa edellisestä suhteesta.  
 
 



 
Kesällä 2992 vattulalaiset Eeka, Martina sekä Eekan kolme teini-ikäistä lasta kävivät sukuloimassa 
Viipurissa ja Forssassa. He menivät luotijunalla, kun niin on kätevin matkailla.  
Viipurissa asuu Eekan pikkuveli Matias ja tämän vaimo Kakadu. Heillä on yksi yhteinen lapsi,  
Gaga-Sisko. Kakadulla on kaksi täysikäistä lasta edellisestä suhteesta.  
 
Viikon kuluttua Eekan lanko, Antti Kivinen, haki heidät Viipurista asti matkailuautollaan, kun Matiaksen 
autosta jarrut hirttivät päälle eikä kesävierailla ollut ajokorttia mukana. He eivät kehdanneet mennä 
junalla Forssaan. Ajokortin sijasta Eeka otti sotilaspassinsa, vaikkei sellaisia tarvita. Martinallakaan ei 
ollut ajokorttia mukana, kun alun perin oli tarkoitus reissata junalla ja Matiaksen oli tarkoitus kyyditä 
heidät Forssaan. Ilmeisesti Kakadu kielsi miestään kyyditsemästä kesävieraita.  
 
Antti Kivinen saa jatkuvasti olla kuskaamassa ihmisiä. Tälläkään kertaa Antilla ei kauan nokkatuhissut, 
kun oli hakenut kesävieraat Forssaan. Hän on oikea automies.  
Eekan seurue oli Kivisillä kylässä kokonaisen viikon. Viikon aikana Antti ja Anna käyttivät kesävieraita 
Turun Jussi Vares Parkin huvipuistossa. Viikon kuluttua, eli heinäkuun alussa, Eekan seurue lähti 
Kivisten kyydissä kotimatkalle. Perillä Vattulassa Kiviset vastavuoroisesti olivat Eekan ja Martinan 
luona kylässä. Matkailuauto oli Eekan autotallin edustalla.  
Eeka ja Martina asuu Warettajankatu kahdeksassa, Virtalehdossa, joka on Vattulan läntinen 
kaupunginosa. Kadun toisella puolen, taloa vastapäätä, on Tursaan urheilukeskus suurine jalkapallo- 
ja rugbykenttineen, joiden takaa häämöttää hyppyrimäki. Hyppyrimäkeä vastapäätä on Paratiisikoulu, 
joka on yksi kaupungin uusimmista opinahjoista. Koulun ympärillä on samanniminen omakotialue.  

 
Eeka ja Martina suorastaan vaativat Kivisiä heidän autotallinsa edustalle, jotta naapurit näkisivät, että 
heillä käy hämäläisiä vieraita. Hämeestä on tullut Kainuun ylpeyden, kateuden sekä vitutuksen aihe, 
joka johtanee juurensa autoteollisuudesta. Autotehdas Brandcar on perustettu Vattulassa mutta sitten 
se kasvoi liian suureksi ja muutti Forssaan. Tämä aiheutti paljon katkeruutta monissa vattulalaisissa. 
Vielä näinä päivinä Vattulassa kadehditaan hämäläisiä ja rallatellaan Nälkämaan laulua.  
Kateus kasvattaa rasismia ja kainuulaista kansallistunnetta.  
 
Vuonna 2960 Kainuussa alettiin suunnitella omaa valuttaa, mutta Suomen senaatti on ideaa vastaan. 
Ainoa laillinen valutta on euro. Tämän vuosikymmenen alussa perustettiin Euroopan ja Afrikan 
yhteinen rahayksikkö Global Currency Unit GCU, joka on vain korivaluutta ilman seteleitä ja kolikoita. 
GCU valuutasta vastaa rahoituslaitos Global Central Bank, jonka pääpaikka on Marbellassa.   
Suunnitteilla on tehdä GCU:sta oikea setelivaluutta, joka korvaisi afron ja euron.  
Ensin pitäisi yhdistää Euroopan ja Afrikan liittovaltiot. Samaan aikaan useissa Pohjois-Euroopan 
maakunnissa muhii itsenäisyysajatukset, vahvimmin Kainuussa, Jämtlandissa, Hämeessä ja Länsi-
Götanmaalla.  
 
Joka kesä Kiviset sukuloivat Vattulassa. He ovat päättäneet käydä Vattulassa niin pitkään, kun Antin 
anoppi elää. Anoppi, Elisabeth Karjalainen, asuu Vattulan vanhassa vesitornissa, Laidunhimantiellä. 
Tornista on hienot näkymät Asiakastorille ja Virtalehdon jyrkkään rinteeseen, jossa menee 
säänkestävät liukuportaat. Vastapäätä tornia, tien toisella puolella, on Vattulan korkeakoulu. Siellä on 
vastikään kehitetty ainutlaatuinen ihmiskloonauskone.  
  
Vuosittain elokuussa pidetään yleisurheilun kaupunkiottelu Vattulan ja Forssan välillä. Joka toinen 
vuosi ottelu pidetään jommassakummassa kaupungissa. Kaupunkiottelu herättää suuria tunteita niin, 
että poliisi on täystyöllistettynä.  
Tänä vuonna kaupunkiottelu on Vattulassa, Lintulan urheilukentällä ja ensi vuonna Forssassa.  
 
Vattulan keskustan pohjoispuolella on urheilu- ja uimahalli, Puroylänne Areena, jonka pohjoispuolella 
on maauimala sekä Kajaani-Iisalmi junaratasilta, jonka toisella puolen on Lunnipuisto, jonka 
yhteydessä on Työväenpuisto sekä kolmentähden Camping Ratasmylly.   
 
Vattulan keskustassa, Kauppakadun ja Asiakkaankadun välissä on kaupungin vanhin kauppakeskus 
Calevala. Kauppojen määrä vähenee vuosi vuodelta. Kaupungin ulkopuolella oleva Ylikylän kauppa-
alue houkuttelee asiakkaita. Yksi Calevalan vanhimmista kaupoista on Lidl Ruokamuori ja Ollikaisen 
tavaratalo. Keskustakauppiaiden perustama City-yhdistys jaksaa marmattaa kunnallispolitikoille, että 
satsattaisiin Ylikylän sijasta keskustaan mutta turhaan. Jos käännettäisiin selkä Ylikylälle, niin silloin 
sen kauppiaat alkaisivat marmattaa ja asiakkaat kaikkoaisivat naapurikuntiin. 



Sukevan keskusta on Vattulaa huonommassa jamassa. Siellä on vain muutama pikku putiikki, joissa 
on sikakallista. Iisalmessa ja Kajaanissa on muutama isompi kauppakeskus, jotka houkutellevat 
asiakkaita puoleensa.  
 
Asiakastorin nurkkauksessa on suihkuallas, jonka keskellä valtava diskopallo suihkuttaa vettä 
kaakeloituun altaaseen. Altaassa on myös tornimainen kaakeloitu hökötys, joka muistuttaa hädin 
tuskin myllyä, jonka päällä on vesiränni, josta vesi valuu altaaseen. Ränni kuvaa Vattupuroa.  
 
Keskellä toria on kaksi oranssin väristä pömpeliä, joissa on Kolmeluukun grilli sekä Torikioski. 
Torirakennusten itäpuolella on torin bussiosio sekä Asiakkaankatu. Torin eteläpuolella on Torikatu. 
Pohjoispuolella on Yhdyskatu, joka on osittain kävelykatuna.  
Torin länsipuolella on Kauppakatu. Torikadun ja Nahkurinkadun välinen osuus on kävelykatuna.  
Kauppakatu on bulevardimainen. Lehmusrivistö on Kauppakadun keskellä, Torikadulta Kauppaportille.  
Lehmuksissa vaakkuvat monien vihaamat naakat, jotka räkättämisen ohella paskantavat ihmisten 
päälle.  
 
Kokonaisuudessaan Kauppakatu menee keskustan halki etelästä pohjoiseen. Pohjoisessa katu 
menee junaratasillan ali. Alikulku on nimeltä Kauppaportti, jonka pohjoispuolella katu muuttuu 
Kauppaportintieksi, joka jatkuu luoteeseen, Tallimäen teollisuusalue. Siellä on perustettu autotehdas 
Brandcar, joka nyttemmin on Forssassa. Autotehtaan entisissä tiloissa on lukulaitetehdas.  
 
Kauppaportilta menee koilliseen Lintulantien, joka menee samannimisen kaupunginosan läpi päättyen 
yksityisteiden Y-haaraan. Oikeanpuoleinen haara johtaa Vivin hovin kartanolle ja vasenhaara menee 
Villa Reinolle, jossa on ollut Vattulan ensimmäinen yksityiskoulu. 
Vähän ennen y-risteystä, Lintulan perällä, on Halvarin omakotialue, joka alkaa Lintulantien ja 
Lunnikadun risteyksestä. Lunnikatu menee Karrolan kaupunginosaan ja siellä liittyy Kanervatiehen.  
Lunnikadun poikki menee Halvarintie, joka menee kaupunginosan puoleenväliin, laestadiolaisten 
rauhanyhdistyksen tiloihin. Halvarintieltä menee pikku katuja ristiin rastiin. Halvarin omakotialueen 
perällä on tasakallio, joka on luonnonsuojelualuetta, jonka keskellä on Vattupuron alkupää. Mitä 
enemmän seurataan puroa koilliseen, sitä kapeammaksi se muuttuu. Lopulta puro on pelkkä suo-oja, 
joka alkaa pohjattomasta suonsilmäkkeestä.  

 
Lintulantien varrella, keskellä Halvaria, on Fontana Fastfood, jota vastapäätä, tien toisella puolen on 
piskuinen R kioski, joka sulkemisajan jälkeen on automatisoitu.  
Lintulantien ja Lunnikadun länsipuolella, Lintulan puolella, on kaarimainen Linnuntie, jonne pääsee  
Hetteenkukkulantien kautta. Hetteenkukkulantie menee pienteollisuusalueelle, joka on Tallimäen 
kupeessa. Tien varrella on suosittu Rautagrilli. 
 
Linnuntien mutkassa on toimintarajoitteisten ryhmäasuntola. Lintulantien toisella puolella on 
kaksikerroksisia kerrostaloja. Linnuntien ja Lintulantien välissä on kaistamainen Lintupuisto.  
 
Keskellä Lintulaa on alueen nimeä kantava koulu. Koulun ja Linnuntien välissä on Vattupuro, joka 
kaartuu länteen ja sitten Tallimäen kohdalla etelään.  
 
Lintulan eteläpuolella on Lintulan urheilukenttä, jonka eteläpuolella menee kaupungin läpikulkutie. 
Lintulantien ja läpikulkutien risteys on erittäin vaarallinen, jossa on sattunut monta kolaria.  
Risteyksen ali menee vinosti pyörätie. Autotienkin tulisi mennä läpikulkutien alitse.  
Läpikulkutien eteläpuolella on Kainuunlehdon omakoti- ja kerrostaloalue.  
Keskellä Kainuunlehtoa on kirkko sekä hautausmaa. Kainuunlehdon länsipuolella, toisella puolen 
Lintulantietä, on Omakotelan omakotialue. Kainuunlehdon ja Omakotelan eteläpuolella on 
junaratasilta, jonka toisella puolen on Digilä ja matkakeskus. Matkakeskuksen länsipuolella on 
Kauppaportti. Junaratasillan pohjoispuolella, Kauppaportista länteen, on Lunnipuisto 
työväenpuistoineen.  
 
Kulttuuritalo sijaitsee Kauppakadun ja Nahkurinkadun kulmauksessa.  
Kulttuuritalon takana on Vivi Brandzerin puisto, joka on Itäinen pitkäkadun, Isokadun, Nahkurinkadun 
ja Urho Kekkosen kadun puristuksessa.  
Sivukadut, Nahkurinkatu ja Urho Kekkosen katu, alkavat Asiakkaankadulta päättyvät Vattupuroon. 
Vattupuron varrella on Rantakatu. Isokatu on kaupungin virallinen joulukatu.  
 



Isokadun ja Viljakadun risteyksessä on keltainen puutalo, jonka seinässä lukee neonkirjaimin;  
Vera & John Casino. Siellä moni luulee voittavansa mutta useimmiten häviää viimeisetkin roposet.  
 
Isokatu ja Rantakatu päättyvät Torikadulle, läppäsillan kupeeseen. Läppäsillan länsipuolella on 
Virtalehdon jyrkkärinne, jossa on säänkestävät liukuportaat.  
Liukuportaiden alapäässä on automaattikioski, josta voi ostaa paljon makeisia sekä limsaa.  
Liukuportaiden vieressä menee siksakkia autotie.  
 
Virtalehdon läpi, etelästä pohjoiseen, menee Albertintie, joka alkaa Lähtelän puoliksi rakennetuista 
kaupunginosista kaartuen kohti Vattupuroa. Vattupuron länsipuolella on Kajaanintie, josta pääsee 
suoraan E63tielle sekä Ylikylään.  
Lähtelän pohjoispuolella on Kevätlahti, jossa on biokaasuhuoltamo sekä leijulautapuisto. Lähtelässä 
on vanhusten palvelutalo sekä päivystysterveyskeskus. Ennen Forssaan muuttoa Antti oli töissä 
Lähtelän palvelutalon digimaster-osastolla.  
Albertintien eteläpäässä on Virtalehdon ainoa ruokakauppa, Coop Konsum. 
 
Vattulan lounaispuolella on Mustamaan omakotialue. Siellä on uusia ja vanhoja omakotitaloja sikin 
sokin. Mustamaan itäpuolella on Hillolan, Jukolan ja Markkakartanon kerrostaloalueet.  

 
Yhä Kuhmossa järjestetään joka kesä kamarimusiikkifestivaalit. Niiden yhteydessä pidetään 
läskikonsertti, joka on modernia korkeakulttuuria, jossa rummutetaan valtavilla läskimahoillaan, mitä 
isompi ihramaha sitä mahtavammat läskin läpsäysäänet, jota vahvistetaan superherkillä mikrofoneilla 
ja kaiuttimilla. Tyypillinen läskikonserttiesiintyjä on isomahainen oopperalaulaja, joka lurauttaa 
oopperalaulun rummuttamisen ohella. Konserttiin on kalliit pääsyliput.   
 
Tätä nykyään myös Itä- ja Pohjois-Suomessa on ruotsinkielisiä paikannimiä ja katuja, jotta 
umpiruotsalaisten ja skandinaavien olisi helpompi matkailla ympäri Pohjolaa. Karjalan tasavallassa on 
vähemmän ruotsinkielisiä paikan- ja kadunnimiä, mutta sen sijaan siellä paikannimet ovat karjalaksi, 
englanniksi ja venäjäksi. Suomenkielellä ei tarvitse ilmoittaa paikannimiä, kun karjalahan on melkein 
suomea.  
 
Tätä nykyään ruotsinkieleksi kutsutaan Suomenruotsia, kun taas entisissä Ruotsissa, Tanskassa ja 
Norjassa puhutaan skandinaviaa.  


