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KAHVIASTIASTO VUOKRATTAVANA

JÄSENYYS KANNATTAA!!!

Liittymällä Laaksolahden Huvilayhdistyksen jäseneksi 31.5.1998 mennessä, saat 

liittymäetuna Anttila Kodin Ykkösen etusetelin. Etusetelillä saat 100 markan 

alennuksen 500 markan kertaostoksesta. Tiedoitteen liitteenä etuseteli jo 
jäsenmaksunsa maksaneille. Uusille jäsenille etuseteli toimitetaan viikon kuluessa 

jäsenmaksun kirjautumisesta. Etuseteli on voimassa 15.6.1998 asti.

Jäsenmaksu on vuodessa 50 markkaa, jonka voit suorittaa yhdistyksemme tilille 

800018-264419. Kirjoita tiedonantoja osaan nimesi ja osoitteesi postitusta varten.

LIITY JÄSENEKSI NYT... ja varmista liittymäetusi 

Jäsenetuja ovat luvanneet Espoon Väri, Kerameija, Puukeskus, TermoShell ja uusista 

jäsenetuliikeistä kerromme tulevissa tiedotteissa lisää.

Lisätietoja jäsenliikkeistä saat siht. Reijo Mäkelä puh. 593 510 tai tal.hoitaja Esko 
Uotila puh. 598 554.

PITKÄJÄRVITOIMIKUNNAN KOKOUS 6.4.1998

Kirj. Kari Pohjakallio

Pitkäjärvitoimikunta on Pitkäjärven ympäristön yhdistysten muodostama 

rekisteröimätön painostus- tai taustajärjestö, mikä jatkuvasti seuraa Pitkäjärven tilaa, 

suunnittelee keskuudessaan sen parantamismahdollisuuksia ja tarvittaessa puuttuu 
asioihin ottamalla yhteyttä esim. Espoon ja Vantaan kaupunkeihin, niiden päättäjiin 

sekä kaikkiin muihinkin mahdollisiin tahoihin, mm. julkiseen sanaan, Pitkäjärven 

olemmassaolon turvaamiseksi ja järven tilan parantamiseksi. Toimikunta kokoontuu 

pari kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin, ja kokousten väliaikana tilannetta 
seuraa toimikunnan työvaliokunta, mikä kokoontuu lähes kuukausittain.
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Pjt:n kokouksessa 6.4.98 oli paikalla edustajia seitsemästä järven ympäristön 

yhdistyksestä, kuudesta Espoossa ja yhdestä Vantaalla. Kokouksessa tutustuttiin 

Pitkäjärven nykytilanteeseen perusteellisesti mm. ympäristölautakunnan julkaisun no 
2/98 (Espoon Pitkäjärven kunnostussuunnitelma) pohjalta. Sen mukaan kaupungin 

tulisi mm. sisällyttää talousarvioonsa ensi vuodesta lähtien huomattava rahasumma 

järven kunnostustoimintaan viiden vuoden ajan. Se toisi vauhtia järven 

suojelutoimenpiteisiin. Asiaa on käsitelty myös ympäristölautakunnassa, ja se on 
menossa myös kaupunginhallituksen käsittellyyn lähiaikoina. Ympäritölautakunta on 

tulossa tutustumaan kesäkuun alussa Pitkäjärven tilanteeseen paikan päälle. Silloin 

sekä Ptj että paikalliset yhdistykset ovat edustajiensa välityksellä paikalla kertomassa 

järvestä ja antamassa kirjallista ym. informaatiota asiasta, Laaksolahden 

monitoimitalolla, isäntänä on Laaksolahden huvilayhdistys.

Keskustelun aiheena kokouksessa oli myös sitkeä huhu Vantaalle rakennettavan 

jätteidenpolttolaitoksen jätteiden joutumisesta Pitkäjärveen. Tämänkaltaiset 

lehtikirjoittelut on Vantaan energian taholta leimattu ehdottoman virheellisiksi. 

Keskustelua käytiin myös järven lähialueilla olevien Golf-kenttien, parkkipaikkojen, 
tiensuolausten ja maatalouden tuottamista haitoista. Niistä ja niiden eliminoimisesta 

päätettiin kirjelmöidä kaupunkeihin. Henkilökohtaisia yhteydenottoja järviasiassa on 

ollut jo ympäritölautakuntaan ja sen virkamiehiin, ja kirjelmöintiä päätettiin suorittaa 

kaupunginjohtajista alkaen eriasteisille luottamusmiehille sekä lehdistölle.

Runsaan keskustelun aiheena oli myös mahdollisen rekisteröidyn Espoon 
vesistönsuojeluyhdistyksen perustaminen. Se on suunniteltu käsittämään koko Espoon 

vesistöaluetta, missä suuri osa järvien ja jokien vesistä ovat jollakin tavalla riippuvaisia 

toisistaan, myös siis osa Vantaan kaupungin puolta. Tämän yhdistyksen perustaminen 

on tullut esille erityisesti Kirkkojärven uudelleenperustamisen yhteydessä. Asia on 
edistynyt jo varsin pitkälle. Yhdistyksen jäseniksi on kaavailtu yhdistyksiä, mutta 

myös yksityisä asiasta kiinnostuneita ihmisiä.

YMPÄRISTÖRYHMÄN TYÖN NYKYVAIHE

Kirj. Tapio Rintala

Ympäristöryhmä perustettiin LHY:n hallituksen toimesta noin vuosi sitten. Aloite 

tähän tuli alunperin jäsenkyselystä. Moni alueemme asukas kaipaa aivan syystä 
parannuksia lukuisiin turvallisuuteen, terveyteen ja viihtyvyyteen liittyviin 

ympäristökysymyksiin. Nämä asiat päätettiin kartoittaa, asettaa tärkeysjärjestykseen ja 

tehdä ehdotus niiden vaatimista korjaustoimenpiteistä.

Työryhmä , johon kuuluu viisi henkilöä, on kokoontunut jo kymmenkunta kertaa. Työ 
on tarkoitus saada loppuraportoitavaksi ja päätettäväksi hallitukselle syyskuun -98 

loppuun mennessä.

Tässä vaiheessa melko pitkän asialistamme arviointi on kesken, samoin kuin ajoitus- ja 

vastuukysymykset. Painoarvoltaan tärkein asiakokonaisuun on liikenne ja 
liikenneturvallisuus. Siinä alueemme kauttakulkuliikenne on iso ongelma, johon 
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ratkaisuja ovat mm. Kehä II:n jatko, kiertoliittymät, keskikorokkeet, liikennevalot ja 

meluesteet. Myös Laaksolahdentien kaavan mukaiseksi saattaminen auttaisi asiaa. 

Muita keskeisiä puutteita tai haittoja ovat ylinopeudet, kevyen liikenteen väylien 
vähäisyys ja kunto, teiden asfaltoinnin puute ja risteysten näkemäesteet.

Ympäristön huoltoon ja siisteyteen liittyvät keskeisesti Pitkäjärvi ja muut rannat sekä 

viheralueet, niiden tila, roskaisuus ja muu yleisilme. Aita- ja pihakulttuuri vaatisi 

monissa kohdin myös kohentamista. Tähän ryhmään liittyvät hankkeet eivät vaadi niin 
paljon rahaa kuin liikennekohta, mutta sen sijaan asukkaiden (nuoret) asenteiden 

muutosta, omatoimisuutta ja talkoohenkeä. 

Vapaa-aika ja harrastaminen edellyttäisivät mm. kokkorannan kehittämistä, 

venelaiturin rakentamista ja ulkoilureittien kunnostamista.

Yhteenvetona ympäristöryhmä toteaa että Kehä II:n jatkon toteuttaminen näyttää 
olevan keskeisin tekijä koko alueemme ympäristöproblematikan perusratkaisuksi. Se 

on iso asia, jolle kaikki muut edellä luetellut kohdat perustuvat ja sitä oivallisesti 

täydentävät. 

LHY:n YMPÄRISTÖRYHMÄN JÄSENET 

Puheenjohtaja Tapio Rintala 590 785

Puutarhatie 20

Sihteeri Kaarle Hämeri 505 2828

Vanha Tienhaara 1 (Petas)

Jäsenet Timo Luoma-aho 595 336

Nummikuja 9

Raimo Silervo 599 858

Ens. huvilatie 3

Kalevi Toivola 595 731

Toinen huvilatie 11

KYLLÄ JÄÄT VIELÄ JOSKUS LÄHTEE JA SUVI TULEE

Muistathan, että Masan Kioskilta (Laaksolahdentie 41) jäsenistöllä ja ainostaan vain 
jäsenille on vuokrattavissa Aila-vene 25mk/vrk. Käydään vilkkaasti tutustumassa 

kevääseen ja kesään Pitkäjärvellä soudellen... se antaa elämyksiä.

KAHVIASTIASTO VUOKRATTAVANA

Neljä tusinaa (4x12) kuppeja, leipälautasia ja lusikoita.

Jäsenistölle kahvikuppeja lainataan ilmaiseksi. 
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Vuokraukset Hilkka Luomanpää puh. 596 541 
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