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Pro Espoonjoki ry:n toimintaa 2014
1. Kaavoitus
Pellaksenmäen tie- ja puistosuunnitelma – ei muutoksia kaavaan 2013; lähetettiin kirje hulevesiratkaisusta tekniselle toimelle.
Blominmäen uuteen puhdistamoon liittyvät kaavat, lähinnä osayleiskaava,
valmistelussa, ei osallistuttu. Bodomin – Matalajärven alueella Högnäsin kaava on hyväksytty lopullisesti valtuustossa huolimatta alueen luontoselvitysten
vakavista puutteista. Kunnallisvalituksien tai muiden vastaavien toimenpiteiden
ei ole katsottu johtavan parempiin tuloksiin.
Jorvin tilapäinen pysäköintialue valmistunut ja otettu käyttöön, lopullinen tulos
ilmeisesti välttävä; rakennusaikana kuitenkin meni työmaalta suoraan jokeen
suuri määrä kuravettä, kuten on tapahtunut monella muullakin rakennustyömailla.
Tärkein kohde edelleen Kirkkojärvi, kohta 4.
2. Vesistöt
Matalajärven tilaa on seurattu huolestuneena. Asiassa on tavattu sekä metsähallituksen edustajia 16.6. että Espoon ympäristökeskuksen edustajia 11.9.14.
Jälkimmäisessä tapaamisessa oli mukana uusi ympäristöpäällikkö Tarja Söderman ja keskustelussa käsiteltiin yleisesti vesistöjen seurantaa, työnjakoa
metsähallituksen ja ympäristökeskuksen välillä sekä yhteistyötä Glimsinjoen
luontopolun kunnostuksessa ja kehittämisessä.
Lippajärveen pääsi viemäritöiden yhteydessä iso määrä viemärivettä, mutta
kesään mennessä vesi oli puhdistunut.
3. Oma toiminta
Siivoustalkoot suunnattiin Glimsinjoen luontopolun varteen, mukana noin
kymmenen osallistujaa. Jäsenjärjestöjen osallisuutta kaivataan enemmän, samoin koululaisia!
Valokuvanäyttely pidetty 7.-24.1.14 Sellon kirjastossa ja Kirkkojärveen liittyvää aineistoa on ollut esillä useassa eri tilaisuudessa.
Vuoden aikana osallistuttu
- Espoon keskuksen kaupunkipolkujen suunnittelu, mukana Benita Åkerlund,
Rainer lahti ja EL, tulossa Kauklahden kaupunkipolut
- Vesi ja ekosysteemit kaupunkisuunnittelussa -seminaari, EL
- Kulturen vid ån, Pentalan saaristopäivät, Benita Åkerlund
- Edustus Suur-Kauklahden asukasfoorumissa (EL)
Espoo-päivänä 30.8. järjestetty Glims-luontopolkukävely sekä Kirkkojärviehdotuksen esittely Lagstadissa
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Glimsinjoen luontopolku
Talkoiden lisäksi on tehty pientä kunnostusta. Tauluja varten on saatu toimintaavustusta kaupungilta, ja lisäksi ympäristökeskus on luvannut konkreettista
apua. Pystytys menee ensi vuodelle.
Nettisivujen päivitys on edelleen avoinna!
4. Kirkkojärvi
Tavoitteeksi asetetut yhtenäisen kaupunkipuiston keskeinen ja kulttuurimaisemaltaan tärkein alue on Espoon keskuksen alue ja Kirkkojärvi, josta laadimme
yhdessä Kirkkojärvi-takaisin ry:n kanssa ehdotuksen, joka perustuu n 21 ha:n
vesialueeseen. Ehdotus ja sen sitä konkretisoiva malli esiteltiin lehdistölle joulukuussa 2013.
Kaupunkisuunnittelultk oli jo 15.10.13 tehnyt lausuman Kirkkojärven palauttamisesta alueen historiaa kunnioittaen. Malli esiteltiin lautakunnalle 22.1.14.
Ehdotuksen esittely Kirkkojärvi-takaisin ry:lle 11.4.14 ja 7.5.14 Kirkkojärviviikon tilaisuudessa.
Malli oli 2 viikkoa huhtikuussa esillä Entressen kirjastossa ja 4 viikkoa elokuussa Espoon keskuksen uimahallin ja lukion aulassa.
Ehdotus oli esillä valtuustotalolla valtuuston kokouksen yhteydessä 8.9.14.
Asia ei tullut valtuustossa esille, pantiin pöydälle ajan puutteen takia. 22.9. järjestyi kuitenkin tapaaminen keskuksen suunnittelun projektipäällikön Mikko Kivisen ja kaupungininsinööri Harri Tanskan kanssa. Valtuusto käsitteli asiaa
20.10.14 ja päätti seuraavasta toivomuksesta yksimielisesti:
”Valtuusto toivoo, että Kirkkojärven palauttamista jatkosuunnitellaan alueen
historiaa korostaen kaupunkisuunnittelulautakunnan 15.10.2013 linjauksen
mukaisesti. Valtuusto pitää tärkeänä, että Kirkkojärven pinnan pysyvää nostamista selvitetään samassa yhteydessä kun Uudenmaan ELY-keskus suunnittelee Espoojoen tulvasuojelua ja Turunväylän korottamista.”
Esittely tekniselle ltk:lle tulossa.

