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Pro Espoonjoki r.y:n toimintaa 2013
1. Kaavoitus
Vuoden aikana valmistui tai hyväksyttiin useita kaavoja, joihin oli otettu kantaa
aikaisemmin muistutuksin tai mielipitein:
Pihlajarinteessä kaavamuutos (muutama tontti) – pientä parannusta
Pellaksenmäen tie- ja puistosuunnitelma – ei muutoksia
Blominmäen uuteen puhdistamoon liittyvät kaavat – ylivuotosuunnitelmaan
oletettavasti lähinnä ELY-keskuksen vaikutuksesta tehty oleellisia muutoksia,
jotka pienentävät todennäköisyyttä joutua laskemaan puhdistettua vettä ylivuotona Espoonjokeen Suomenojan sijasta
Bodomin alueen kaava Matalajärven pohjois- ja itäpuolella – tehty luontoselvitykset ja parannuksia mm Natura-alueen suojavyöhykkeisiin; ei joka suhteessa
tyydyttävästi.
Kunnallisvalituksien tai muiden vastaavien toimenpiteiden edellä mainituista ei
katsottu johtavan parempiin tuloksiin.
Jorvin tilapäisen pysäköintialueen hulevesien johtamisesta tehtiin kaupungille
kysymys syyskuussa, jolloin pysäköintialue otettiin käyttöön. Vastauksen mukaan hulevesialtaat eivät ole vielä valmiit, vaan työ jatkuu. Tähän mennessä
mitään ei kuitenkaan ole tehty.
Bembölen alueen golfkentätäsuunnitelmista tehtiin kannanotto; kenttä olisi tehty osittain tulva-alueelle.
Tärkein ja isoin kohde tänä vuonna on Kirkkojärvi, kohta 4.
2. Vesistöt
Matalajärven tilaa on seurattu huolestuneena – ennätykselliset fosforiarvot
talvella, jopa ”Kuollut Veiksel” jäi toiseksi, kesäksi tilanne kuitenkin normalisoitui. Pitkäjärvessä oli kesällä runsaasti sinilevää, vaikka hapetettu ja ”hoitokalastettu”; Bodomjärvestä myös sinilevähavaintoja.
3. Oma toiminta
Siivoustalkoot pidettiin 30.5. Espoon keskuksen alueella – jäsenjärjestöjen
osallisuutta kaivataan enemmän!
Valokuvanäyttelyitä pidetty 2, ensin tammikuussa 2 vk valtuustosalin aulassa,
sitten syys-lokakuussa 3 vk Entressen kirjastossa, tulossa vielä tammikuussa
2014 Sellon kirjastossa.
Glimsinjoen luontopolku
Keväällä saatiin Espoon ympäristökeskukselta tieto, että kaupunki on varannut
seuralle materiaalia polun kunnostukseen, ja kesällä tarkennettiin materiaalimäärät, tehtiin kunnostamisesta sopimus ja tilattiin kuorike-hiekkaseosta, sepeliä, putkia ja suodatinkankaita, jotka saatiin metsään polun lähelle. Polun kurai-
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sin yhtenäinen osuus, n 40 m vanhan pellon kohdalla kunnostettiin talkoovoimin. Lisäksi karsittiin hieman pajuangervopensaikkoa polun varrelta ja merkittiin polku keltaisin täplin välillä Auroran silta - Jorvinkosken silta.
4. Kirkkojärvi
Yhdistys nosti jo toimintasuunnitelmassaan tavoitteeksi toteuttaa yhtenäisen
kaupunkipuiston pitkin koko joen aluetta mereltä järville. Keskeinen ja kulttuurimaisemaltaan tärkein alue on Espoon keskuksen alue ja Kirkkojärvi. Kaupunki
piti Kirkkojärven monitoimipuistoon tekemästään suunnitelmasta tiedotus- ja
keskustelutilaisuuden 16.5., jossa jo esitimme suunnitelmaan sisältyvän 2-3
ha:n vesialueen oleellista kasvattamista. Asiasta jätettiin perusteellisesti valmisteltu mielipide 11.6. Heinäkuussa työstettiin yhdessä Kirkkojärvi Takaisin
r.y:n kanssa pienoismalli ehdotuksestamme, jossa esitetty järven koko on n 21
ha ja veden minimikorkeus n 3,8 m. Tämän jälkeen on asiantuntijoiden avustamana laadittu erilaisia laskelmia volyymeista ja kustannuksista. Kirkkojärven
palauttaminen saatiin mainituksi myös kaupunkisuunnitelulautakunnan päätöksessä. Järven palauttamiseen liittyy maisemallisten ja virkistysarvojen lisäksi
oleellisesti tulvasuojelu Kirkkojärven kiinteistöjen alueella sekä Turunväylällä,
jossa Uuudenmaan ELY-keskus suunnittelee toimenpiteitä, lähinnä Turunväylän kohottamista sekä mahdollisesti joen virtaaman parantamista.
Malli suunnitelmineen on tarkoitus esitellä julkisuudessa, lehdistölle ja Espoon
päättäjille lähiviikkoina.

