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TIEDOTE 8/98
SYYSKOKOUSKUTSU
YMPÄRISTÖILTA
YMPÄRISTÖRAPORTTI 1998
KIRJA "Pientalokulttuurin jäljet Espoon Laaksolahdessa"
SÄHKÖN HINNAN KIPLPAILUTTAMINEN
NÄKÖTORNI

KOKOUSKUTSU
Laaksolahden huvilayhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Laaksolahden
monitoimitalolla, Lähdepurontie 2 maanantaina 23.11.1998 klo 18.00 - 19.00
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n määräämät asiat
Hyväksytään talousarvio sekä seuraavan vuoden liittymis-, vuosi- ja kannatusjäsenmaksu ja sen
kantoajan määrääminen.
Päätetään sääntöjen 8 §:n rajoissa tavasta, jolla kokouskutsut toimitetaan sekä määräätään
sanomalehdet, joissa kokouskutsu julkaistaan
Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

Kaikki joukolla mukaan toimintaan, sillä uusia innokkaita ja ahkeria tekijöitä tarvitaan.

LAAKSOLAHTELAISTEN YMPÄRISTÖILTA
Illan aikana esitellään Laaksolahden huvilayhdistys ry:n ympäristötyöryhmän
loppuraportti.
Loppuraportin esittelee työryhmän puheenjohtaja Tapio Rintala.
Lisäksi illan keskusteluun osallistuu Espoon kaupungin ympäristösuojelupäällikkö
Ritva Veijonen.

YMPÄRISTÖRAPORTTI 1998
Tiivistelmä
kirj. Tapio Rintala
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Ympäristötoimintamme motto:
"Kaikille Laaksolahden asukkaille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö"

Tavoite
Ympäristöryhmä perustettiin LHY:n hallituksen toimesta alkuvuodesta 1997. Aloite hankkeeseen
saatiin alunperin jäsenkyselystä. Siinä moni alueemme asukas kaipasi parannuksia
asuinympäristöönsä.
Ympäristöryhmän tavoitteena oli em. Moton perusteella noin runsaan vuoden aikana selvittää,
mitkä ovat Laaksolahden alueella huomioon otettavat ympäristönäkökohdat ja niistä johtuvat
haitat esittää, miten LHY:n tulisi menetellä, jotta em. Haittavaikutuksia voidaan vähentää ja
asumisolosuhteita näiltä osin parantaa

Tuloksia
Ympäristöryhmä on käsitellyt esille saamiaan ongelma-alueita eri näkökulmista ja tehnyt sitten
näistä konkreettiset ehdotuksensa, joita on kaikkiaan toistakymmentä. Näiden lopulliseen
tärkeysjärjestykseen asettaminen, tarkempi analysointi, ajoittaminen, resurssien hankinta ja
parannusten toteuttaminen jää viime kädessä yhdistyksen hallituksen ja jäsenistön aktiviteettien
varaan.

Liikenne
Työryhmän mielestä ehdottomasti painavin ja akuutein ympäristön haitta Laaksolahdessa on
ajoneuvoliikenne. Erityisesti läpiajoliikenne, jonka painopiste on Pitkäjärventiellä, on jo nyt
saavuttanut varsinkin tien varrella asuvien kannalta sietämättömät mittasuhteet.
LHY:n on otettava voimakkaasti kantaa lisääntyvään läpiajoliikenteeseen. Sen on tuettava
suunnitelmia, joilla liikenteen kasvua voidaan hillitä ja siitä johtuvia haittoja vähentää, kuten esim.
Kehä II:n jatkorakentaminen. Kokoojakatujen osalta on tehtävä esityksiä, joilla lisääntyvän
liikenteen haittoja vähennetään tai rajoitetaan, kuten esim. uusilla liikennevaloilla, mahdollisilla
kiertoliittymillä ja meluesteillä.
LHY:n tulee esittää kaupungille toimenpiteiden käynnistämistä alueen katuverkoston
rakentamiseksi asemakaavan mukaiseksi. Ensisijaisina kohteina Laaksolahdentie ja
Kuttulammentie. Lisäksi tulee esittää, että perinteisiksi muodostuneet jalankulkuyhteydet
bussipysäkeille portaiden osalta kunnostetaan ja jatkuvasta talvikunnossapidosta huolehditaan.
Em. Lisäksi tulee harkita paikallisen nopeusrajoituksen muuntamismahdollisuutta ja alueella
toteutettujen teiden katkaisutarpeiden mielekkyyttä. Näihin liittyvät tiehidasteet, kuten
kiertoliittymät, kavennukset ja töyssyt.

Maisemakulttuuri
Laaksolahdessa on arvokkaita vesialueita, kuten Pitkäjärvi, Lippajärvi ja Kuttulampi. LHY
toimii jatkossakin aktiivisesti em. Vesialueisiin liittyvissä suunnitteluissa yhdessä muiden
organisaatioiden kanssa. Pitkäjärvi vaatii jatkuvaa kunnostamista. Siinä oleva viemäri on riski,
joka on siirrettävä muualle. Lisäksi toimitaan niin, että Kuttulammen puiston
perusparannussuunnitelma käynnistyy.
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LHY:n tulee vuotuisissa talkootempauksissaan kohdistaa korjaustoimenpiteitä ensisijaisiin
yhteisalueiden kohteisiin. Siivoustalkoot toteutetaan vuosittain kiertoperiaatteella. Erityisesti
puistot, ranta-alueet ja tienvarret ovat tärkeitä siivouskohteita.

Ulkoilu- ja virkistysalueet
LHY esittää kaupungille, että Pitkäjärven "Kokkorantaan" tehdään laituri soutuveneille. Samoin
selvitetään Laaksolahden alueen mahdollisuudet yhtenäisen, muihin ympäristöalueisiin luontevasti
liittyvän ulkoilu- ja latureittiverkon rakentamiseksi. Uusi luontopolku hanke on vireillä yhdessä
Jupperin omakotiyhdistyksen kanssa.

Muut seikat
Alueen ylitehokas rakentaminen on saatava kuriin. Yleiskaavaluonnoksessa on Laaksolahden
alueeseen liittyvällä Nuuniityn osa-alueelle suunniteltu kerrostaloalue (AK). Tämä suunnitelma
tulisi hylätä ja pitää alue pientaloalueena (AP). Näin turvattaisiin Lippajärveen rajoittuvan rantaalueen pysyminen yleiskäyttöön soveltuvana viheralueena.
Asukkaiden aktivointia ympäristöasioissa tullaan kehittämään mm. jatkamalla kotipihakilpailua ja
mahdollisesti käyttöönottamalla "Laaksolahtelaisen ympäristöteon" palkitsemisen.

UUSI KIRJA
LHY on julkaisut aluettamme koskevan uuden kirjan
Pientalokulttuurin jäljet Espoon Laaksolahdessa
Kirjan hinta on jäseniltä 50 markkaa ja muilta 60 markkaa
Kirjaa on saatavana
• Masan Kioski Laaksolahdentie 41
• Juhani Hämeri 590 159
• Reijo Mäkelä 593 510

sekä syyskokouksesta.

SÄHKÖN HINNAN KILPAILUTTAMINEN
LHY on yhdessä Veinin omakotiyhdistyksen kanssa kilpailuttanut eri sähköyhtiöitä,
jotta yhdistyksen jäsenille saataisiin mahdollisimman edullista sähköä.
Olemme saaneetkin jo joitakin tarjouksia, mutta vielä puuttuu pyydettyjä tarjouksia.
Yritämme saada tarjoukset yhdenvertaisiksi, jotta niitä olisi helpompi verrata
keskenään ja hintaerot tulisivat selvästi esille. Hintaa pyritään saamaan edullisemmaksi
kuin jo koteihin tulleet tarjoukset ovat.
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Pyrimme saamaan asian pikaisesti loppuun, jotta jo seuraavassa tiedotteessa meillä
olisi konkreettista tietoa jäsenistölle.

NÄKÖTORNI
LHY on aloittanut toimenpiteet, jotta alueellamme ollut Dalsvikin kartanon palanut
näkötorni saadaan taas meidän kaikkien iloksi ja ihasteltavaksi, koska näkötorni on
alueemme vanhaa kulttuuriperintöä.
Näkötornia koskevassa asiassa on jo edetty siihen vaiheeseen, että rakennuslupaanomus on jätetty Espoon kaupungin rakennusvirastoon. Nyt odottelemme lupaa, jotta
näkötornia voitaisiin konkreettisesti ruveta rakentamaan ylöspäin.
Talkooväkeä tulemme tarvitsemaan, jotta näkötorni saadaan rakennetuksi ja myöskin
ylläpidettyä se.
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