TIEDOTE 3/2005

SYYSKOKOUSKUTSU
Laaksolahden huvilayhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
Laaksolahden monitoimitalossa (Lähdepurontie 2) maanantaina 28.11.2005
klo 18.30, joka ystävällisenä kutsuna ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Lisätiedot Marjo Matikka
puh. 050 300 1327, sähköposti marjo.matikka@luukku.com

KOKKORANNAN VENEIDEN OMISTAJAT?
Ns. kokkorannassa on kaupungin alueella runsaasti hylättyjä soutu- ja muita
veneitä. Osalla niistä on todennäköisesti laillinen, historiallinen lupa rannalla säilytykseen, mutta ei ilmeisesti kaikilla.
Koska huonokuntoiset veneet rumentavat aluetta, Espoon ympäristökeskus
kävi huvilayhdistyksen aloitteesta tarkastamassa tilanteen 22.9.2005 ja lupasi selvittää tilannetta yhdessä liikuntatoimen keskuksen kanssa.
Jotta käytössä olevat veneet varmasti tunnistettaisiin, yhdistys ehdottaa
omistajien kiinnittävän veneisiinsä nimensä ja puhelinnumeronsa esim. veneen perän sisäpuolelle.
Lisätiedot:
ympäristötarkastaja Lea Salonpää, Espoon kaupunki, puh. 8162 4851
tai Mikko Hietala, Laaksolahden huvilayhdistys, puh. 041 548 6820

ASUUKO PITKÄJÄRVESSÄ LOCH NESSIN HIRVIÖN SERKKU?

Pitkäjärven pohjassa makaa vuosina 1975–1978 asennettu ja nyttemmin
käytöstä poistettu kookas viemäriputki. Se nousi itsekseen pintaan viime kesänä ja jouduttiin väkisin painamaan takaisin pohjaan.

HUVILAYHDISTYS KIRJELMÖINYT VIEMÄRIPUTKEN
POISTAMISEN PUOLESTA
Laaksolahden huvilayhdistys on lähettänyt Vantaan ja Espoon kaupunginhallituksille sekä Uudenmaan ympäristökeskukselle kirjeen, jossa esitetään
Pitkäjärven pohjassa olevan vanhan viemäriputken poistoa sen ympäristöriskin vuoksi.
Kirjeen olennainen sisältö on seuraava:
Koska julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan sekä Vantaan että Espoon
viranomaiset eivät vieläkään ole ratkaisseet Pitkäjärven pohjaan vuosina
1975–1978 asennetun ja nyttemmin käytöstä poistetun viemäriputken käyt-

tötarvetta ja/tai sen poistamisaikataulua, Laaksolahden huvilayhdistys esittää em. tahoille ko. viemäriputken välitöntä poistamista vedoten seuraaviin
syihin:
• viemäriputken tilapäiskäyttö myöhemmin ehkä vuosien kuluttua uuden
maalinjalle asennetun putkilinjan ”varaputkena” huolto- tai vauriosyistä
saattaa johtaa suurella todennäköisyydellä vanhan putken vaurioon ja Pitkäjärven sekä Espoonjoen vesistöalueen pitkäaikaiseen saastumiseen; erityisesti putken nousu pintaan kesällä 2005 ja sen painaminen takaisin pohjaan ovat saattaneet heikentää olennaisesti vanhan putken kuntoa
• vanhasta viemäriputkesta Pitkäjärveen jätettynä muodostuu pysyvä haitta järven virkistyskäytölle ja ympäristörasite Espoolle
• putken poistamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat nyt kertaluonteiset,
mutta putken satunnaiskäyttö myöhemmin voi tulla hyvin kalliiksi
• monet asukasmielipiteet ovat vaatineet putken poistamista välittömästi –
toistaiseksi turhaan – onko kyseessä asukasmielipiteen ylenkatse?
• Laaksolahden huvilayhdistyksen mielestä jäteputken jättäminen Pitkäjärveen edellyttää uutta ympäristölupaa, jonka puitteissa vanhan putken
kunto, poistoaikataulu, ympäristöriskit yms. tarkasti selvitetään.
Yhdistys yhtyy samalla niihin asiasta annettuihin kannanottoihin, joita ovat
antaneet mm. Pitkäjärvitoimikunta, Veinin omakotiyhdistys ry. ja Pro Espoonjoki ry.

Lisätiedot Kalevi Toivola
puh. 0400 708 409
sähköposti kalevi.toivola@kolumbus.fi

LAAKSOLAHDEN HUVILAYHDISTYKSEN TAVOITTEISTA
Laaksolahden huvilayhdistys ry on vuonna 1943 perustettu paikallinen asukasyhdistys, jonka tavoitteena on mm.
– alueen virkistyskäytön kehittäminen ja siihen liittyvät talkoot
– perinteisten juhannusjuhlien järjestäminen
– erilaisten virkistysretkien ja tapahtumien järjestäminen (kuten kartanokierrokset, teatterikäynnit, esitelmätilaisuudet ja harrastenäyttelyt)
– alueen historia- ja kulttuuriperinteen kerääminen ja vaaliminen
– jäsenten ja alueen asukkaiden edunvalvonta; viime aikoina esillä ovat olleet mm. Pitkäjärven pohjassa oleva vanha viemäri, katuyhteydet,
maakunta- ja muut kaava-asiat sekä lentomelu.
Jäsenmäärämme on noin 500, tiedote jaetaan 1700 alueen talouteen.
Yhdistyksen kotisivut löydät osoitteesta www.laaksolahti.fi.
Lisätiedot Mika Holmström
puh. 0400 418 919, sähköposti mika.holmstrom@iki.fi

LIITY JÄSENEKSI!
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi ja jos suinkin ehdit, tule
myös mukaan toimimaan alueemme eduksi. Liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) tilille 800018 - 264419. Maksaessasi kirjoita
nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin.
Lisätiedot Janne Väänänen,
puh. 040 750 7859, sähköposti janne.vaananen@pp5.inet.fi

OSTA MAINOSTILAA TÄSTÄ TIEDOTTEESTA
Myymme mainostilaa tästä tiedotteesta. Ota yhteyttä Mika Holmströmiin,
puh. 0400 418 919, sähköposti mika.holmstrom@iki.fi.

