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TOIMINTAA 2018
Hallitus ja toimihenkilöt 2018 (12.3.18-)
Hallituksen puheenjohtaja Erkki Lindell
Varsinaiset jäsenet
Leo Naumoff, ex-Järvenperän Omakotiyhdistys ry
Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry
Eeva-Riitta Puomio, Jupperin Omakotiyhdistys ry
Jukka Lindfors, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
Matti Peltola, Laaksolahden Huvilayhdistys ry
Marja Rahkonen, Kauklahden Sos.dem. yhdistys ry
Jouko Kostamo, Viherlaaksolaiset ry
Veikko Solantie, Espyy ry
Seppo Holste, Keski-Espoo-Seura ry
Marjo Ojanen, Kauklahti-Seura ry
Varajäsenet
Johan Weurlander, Esbo Hembygdsförening rf
Erkki A Järvinen, Kirkkojärvi takaisin ry
Nena Stenius, Kepky ry
Asko Tuominen, Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry
Raimo Volanen, Espyy ry
Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Rainer Lahden, sihteeriksi Oivi Salohongan ja
taloudenhoitajaksi Ulla Hammarin.
Asemakaavoja, tilanne
Kirkkojärven puisto, järvialue
Lähetettiin vielä ennen asian käsittelyä kaupunkisuunnittelultk:ssa asiasta kirje ja käytiin
keskusteluja. Kaava päätettiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 13.2.18. ”Kirkkojärven
palauttaminen” ei aivan täsmällisesti ole toteutumassa hyväksytyssä kaavassa, jossa ei
ole tarkkaan määritelty vesialueen rajoja, mutta on asetettu rajaus, n 7 ha, jolle
periaatteessa päätetty laajempi vesialue voidaan sijoittaa – kuinka suurena se toteutetaan,
jää tarkemmin määriteltäväksi puistosuunnitelmassa.
Kaavasta jätettiin 5.4. muistutus, jossa esitetään mm täsmällisemmän suunnitelman tekoa.
Uusi ehdotus tulee kaupunkisuunnittelultk:n kokoukseen 28.11.

Jokisilta
Aikaisemmin jätetty mielipide 2016 ja muistutus 2017.
Jokisillan kaava on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 11.4.18. Alue sijaitsee
Espoonjoen etelärannalla hautausmaata vastapäätä, joen ja Espoonväylän välissä.
Kaavassa on sijoitettu alueelle massiivisia kerrostaloja. Se on ongelmallinen useastakin
syystä, ensiksikin nykyisen yleiskaavan vastainen, jossa alue on merkitty yleisten
palvelujen alueeksi ja lisäksi se sijoittuu tuomiokirkon ympäristön RKY-alueen
(valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö) välittömään läheisyyteen ja
luonnollisesti muuttaa maisemakokonaisuutta. Viime vaiheessa kaavaan tehty muutos
siirtää kerrostaloja 3 m kauemmaksi joesta on kokonaiskuvan kannalta merkityksetön.
Asiaa ei ole vielä viety kaupunginhallitukseen.
Miilukorpi II
Lommilan kohdalle Kehä III:n ja Nupurintien pohjoispuolelle on hyväksytty kaava
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.8.18. Kaavaan jätettiin muistutus 11.9.17. Kyseessä
on pieni asuinalue, jonne ei tule julkisia palveluita, päiväkotia mahdollisesti lukuun
ottamatta, ei luultavasti myöskään julkista liikennettä alueen sisälle. Kaavassa on
suunniteltu tieyhteys Kunnarlantieltä, joka vaatii sillan Glomsinjoen luonnoltaan arvokkaan
jokiranta-alueen yli.
Pakankylä
Kartanoalueesta aiemmin mielipide, muistutus ja valitus Helsingin hallinto-oikeudelle
(2017); Pakankylän siirtolapuutarhan kaavan valtuusto palautti
kaupunkisuunnittelultk:aan; asia ei ole tullut uudelleen esille.
Högnäs
Erittäin tärkeä luontokohde; kaupunkisuunnittelultk palautti kaavaehdotuksen uudelleen
valmisteltavaksi 15.8., mm ehdotettu rakennusoikeus puolitettavaksi.

POKE
Suurin ja merkittävin kaavoitushanke alueella on POKE, Pohjois- ja Keski-Espoon
yleiskaava. Alue käsittää karkeasti ottaen lähes koko Kehä III:n pohjoispuolisen alueen,
Nuuksion Natura-aluetta lukuun ottamatta. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 31.1.18
hyväksyessään ehdotuksen edelleen kaupunginhallitukselle esitettäväksi 19 erillisesti
selvitettävästä kohteesta. Kaupunginhallitus päätti tämän mukaisesti asettaa kaavan
näytteille 12.3.18, ja ehdotuksesta on tullut asukkailta ja yhdistyksiltä paljon kannanottoja.
Kaavaa työstetään nyt edelleen ja seuraava ehdotus tullee lautakuntaan ensi vuonna,
mahdollisesti jo keväällä. Sitten seuraa uudelleen näytteille asettaminen.
Tulevan kaavan tarkoituksena on osana koko Espoon väestömääräkehitykseen
varautuminen siten, että vaikka pääpaino on Etelä-Espoossa lähinnä metroradan
vaikutusalueella, myös POKE-alueelle voitaisiin sijoittaa jopa 60 000 uutta asukasta.
Sijoittaminen ei ole aivan helppoa; Espoon pohjois- ja keskiosissa sijaitsee suuri osa
Espoon tärkeimmistä luontokohteista ja kulttuurimaisemista, siis myös jo olemassa olevan
Nuuksion alueen ulkopuolella. Luonnonsuojelulaki asettaa selviä rajoituksia kaavoitukselle

erityisesti suojeltujen ja harvinaisten lajien esiintymisalueilla. Sekä tutkimuksissa että
kyselyissä, ei vähiten kaavoista lausutuissa mielipiteissä, tähdennetään lähiluonnon
merkitystä ihmisille tärkeinä virkistyskohteina ja henkireikinä. POKE-alueelle on suunniteltu
n 30 000 asukkaan sijoittamista tulevan Espoo-Salo -oikoradan alueelle, pääosin Histan ja
osa mahdollisesti Mynttilän alueelle, jos sinne tulee asema. Muu uusi asutus tulisi pääosin
Espoon keskuksen ja Kalajärven alueille ja Kehä III:n varrelle. Merkittävä osa työpaikoista
tulisi samoin Espoon keskuksen ja Kehä III:n lähialueille.
Tämä on ilmeisesti yhdistyksen kaavatyöskentelyn painopiste lähivuosia. Tähän tarvitaan
myös aktiivista osallistumista jäsenyhdistyksiltä, erityisesti POKE-alueella ja siihen
rajoittuvilla alueilla.
Kansallinen kaupunkipuistoehdotus
Ehdotus tehtiin 2016, kaupungin edustajat kävivät siitä keskustelun ympäristöministeriön
kanssa keväällä 2017, jolloin ministeriö esitti ehdotuksen laajentamista mm pohjoiseen,
Nuuksioon sekä saaristoon. Lähetimme kaupungille täydennyksen, jossa katsoimme
täydennykset puoleltamme hyviksi. Tämän jälkeen asiasta on keskusteltu kaupungin
teknisen- ja ympäristötoimen johdon kanssa ja asiasta olemme päässeet esittelemään
ajatusta neljälle suurimmalle valtuustoryhmälle. Jatkokäsittely pitäisi saada lähtemään
liikkeelle poliittiselta taholta.
MUUTA TOIMINTAA
Luontokävelyt
Glimsinjoen luontopolulla toukokuussa yhteistyössä Viherlaaksolaiset ry:n kanssa ja
Espoo-päivänä, Matalajärvellä kesäkuussa. Siivoustalkoot polulla toukokuussa. Espoon
kaupunki on osallistunut polun kunnostamiseen
Valokuvanäyttelyt Pienistä puroista…
Viherlaakson kirjastossa 15.1 – 2.2 ja Entressessä 12.2 – 23.2.18.
Työryhmiä on toiminut 2, kaavatyöryhmä ja vesistötyöryhmä.
Kaavatyöryhmä (pj Erkki Lindell) on valmistellut kaikki kaavoihin liittyvät asiat, päätöksen
mielipiteistä ja muistutuksista on tehty hallituksessa.
Vesistötyöryhmä (pj Matti Pelt0la) on laatinut omaa toimenpideohjelmaa Pitkäjärven ja
Lippajärven puhdistustoimenpiteiksi. Espoon ympäristötoimen kanssa järjestyi tapaaminen
lokakuussa, ja osoittautui, että kaupunki on juuri teettämässä asiasta tutkimusta järveen
tulevista valumista, joista saadaan tulokset ensi vuoden alussa, minkä jälkeen jatketaan
keskusteluja.
Vesistötyöryhmä on tehnyt yhteistyötä Röylä-Bodomin seudun omakotiyhdistyksen
vesijaoston kanssa.

