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PITKÄJÄRVESSÄ SUKELLETTIIN
Kirj. Juhani Hämeri

Jo parikymmentä vuotta jatkunut huoli Laaksolahden Pitkäjärven kunnon parantamisesta on vihdoinkin
konkretisoitumassa. LHY:lle Pitkäjärvi on ollut nk ykkösasia oikeastaan aina. Pitkäjärvitoimikunta,
kansalaisjärjestöjen epävirallinen yhteenliittymä, johon LHY on alusta alkaen kuulunut, on osaltaan
pyrkinyt kiinnittämään viranomaisten huomiota järven huonoon tilaan. Kansalaiskeskustelu on jatkunut
pitkään.
Vuonna 1997 perustettiin Kirkkojärvi takaisin ry, jonka toiminta- ja intressialue oli kapea ja vain
yhden, jo tuhotun järven palauttaminen Espoon keskustan tuntumaan. LHY lähti kattojärjestöön
mukaan sillä mielellä, että vesistöjen suojelu/kuntoonsaattaminen/palauttaminen entiselleen on
kokonaisuus, joka osaset tulee saattaa asianmukaiseen kuntoon. Kattojärjestö on PRO-Espoonjoki ry
ja sen toiminnan piiriin kuuluu koko vesistöalue valuma-alueineen lähtien Pitkäjärvestä. Hanke sai uutta
pontta LHY:n liittouduttua Uudenmaanliiton, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sekä
Kirkkonummen kunnan kanssa. Alunperin LHY tarjoutui maaseutu/kaupunki - hankkeen toimijaksi
omalla alueellaan.
Vesiensuojelun kokonaishanke hyväksyttiin ja Pitkäjärvitoimikunnan hyvien henkilösuhteiden kautta
saattiin armeija mukaan toimintaan. Ympäristökeskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen seurauksena
sovittiin, että Upinniemen varuskunnan sukelluskurssi suorittaa Pitkäjärven romujen sukelluksen ,
merkinnän ja ylösnostamisen järvestä. Tämä tapahtuikin 20.-20.9.1999.
Pitkäjärven pohjassa olevaa romua oli ennakoitua vähemmän. Kansanperinteen mukaisia kokonaisia
autoja, traktoreita, armeijan upottamia polkupyöriä tms isoja esineitä ei löydetty. Muuta järveen
kuulumatonta tavaraa kylläkin. Erityistä huomiota kiinnitettiin uimarantojen siistimiseen. Ensi
uimakautena laaksolahtelaiset voisivatkin turvallisin mielin käydä uimassa Pitkäjärven uimapaikoissa.
Prosessi jatkuu. Ensi vuonna kohdistuu Pitkäjärveen ja siihen liittyvään vesistöalueeseen useita
toimenpiteitä. Uskomme, että vuosikymmeniä jatkuneet yrityksen järven ja siihen liittyvän
vesistöalueen saattamiseksi kaikkien seudun asukkaiden virkistys- ym käyttöön vihdoinkin onnistuvat.
Kiitokset vielä kerran Upinniemen varuskunnan sukeltajakurssille arvokkaasta työstä Pitkäjärven
hyväksi.
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TIETOA JÄRVIEN KUNNOSTUKSESTA JA VESIENSUOJELUSTA
Kirj. Esko Uotila

Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla on käynnistynyt yhteinen järvien kunnostus- ja vesiensuojeluhanke.
Sen kohteena on Espoonjoen valuma-alue, johon myös Pitkäjärvi ja Lippajärvi kuuluvat.
Internetissä osoitteessa www.Itcon.fi/projektit/vessuo/index.htm kerrotaan tarkemmin hankkeen
sisällöstä ja tavoitteista sekä mm. Pitkäjärven ja Lippajärven tilasta. Sivujen kautta on myös
mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja antaa palautetta hankkeen toteuttajille.
Yleistietoa ympäristöasioista löytyy ympäristöhallinnon sivuilta osoitteesta www.vyh.fi.
Espoon kaupunki kertoo ympäristöasioistaan sivuillaan osoitteessa
www.espoo.fi/ympari/index.htm.

VANHAT LAAKSOLAHTELAISET PAIKANNIMET
Laaksolahden kirjastossa esitellään Huvilayhdistyksen näyttely vanhoista laaksolahtelaisista
paikannimistä 18. - 29.10.1999. Asia liittyy Euroopan rakennusperintöpäivän suomalaiseen teemaan
"Paikan nimi - paikan muisti".

LHY TARJOAA TALKOOAPUA
Tarvitsetko apua aidanleikkauksessa, lumenluonnissa tms toimissa. Ota yhteyttä Huvilayhdistyksen
toimihenkilöihin. Tulemme mielellämme auttamaan talkoilla.

SYYSKOKOUS
Varaa aikaa päivyristäsi, sillä Huvilayhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina
15.11.1999 kello 18.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Illan teemana on paikan
nimet ja paikkojen suunnittelu. Asiantuntijana paikalla nimistösuunnittelija Sami Suviranta.

VAPAA-AJAN KÄYTTÖOPAS MENOX
Vapaa-ajan käyttöopas Menox on ilmestynyt. Vihko sisältää suuraluekohtaiset tiedot kulttuuri- ja
vapaa-ajan toiminnoista, keskeisistä järjestöistä ja toimitiloista. Kaupungin kaikkien asukas- ja
omakotiyhdistysten yhteystiedot käyvät ilmi Menoxista. Sitä on saatavissa kirjastoista,
yhteispalvelupisteistä, kauppakeskuksista ja liikuntapaikoista. Lisäksi voit käydä selailemassa Menoxia
internetissä www.menox.fi.

OITTAAN ELÄMYSPUISTO
Kirj. Marjo Matikka

Elämyspuisto on tarkoitus sijoittaa Oittaalle Bodom-järven eteläreunalle. Vuokra-alue on noin 40
hehtaaria eli käytännössä kaksi kolmasosaa järven eteläreunasta. Alueen sisälle jäävät
vedenpuhdistuslaistos, nykyinen aidattu leirintäalue ja vanha matkailuvaunualue. Lisäksi alueelle jää
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myös rantapolku tervaleppäkorvessa. Espoon historiaan liittyvä murhaniemi poukamineen jää vuokraalueen sisälle sekä nykyistä metsää ja peltoa. Parkkialuetta on tarkoitus rakentaa arviolta noin viisi (5)
hehtaaria Oittaantien kummallekin puolelle. Espoolaisille virkistyskäyttöön jää nykyinen liukumäen
viereinen uimaranta-alue siihen liittyvine nurmikaistalein.
Elämyspuiston alueen vuokraaja olisi rahoitus- ja sijoitusyhtiö Auratum-konserniin perustettava
tytäryhtiö. Auratumin pääomistaja on sijoittaja Rauno Puolimatka Turusta sekä puuhamiehenä toimii
Mato Valtonen elämyspuistoideoijana.
Nyt voimassa olevissa kaavoissa alueella on pientalo asutusta, leirintä- ja retkeily sekä virikistys
käyttöä. Nykyisen leirintäalueen ja niemenkärkien päälle rakentuisi Elämyspuisto ja lomamökit
ravintola- ja muine palvelurakennuksineen ja mahdolliset karavaanialueet tulisivat virkistysalueen
päälle. Alue ympäristöineen näyttää nyt paljon toisenlaiselta kuin esimerkiksi se olisi joskus
tulevaisuudessa kaavan mukaisena ilman elämyspuistoakin.
Elämyspuistoa markkinoidaan ympäristölleen haitattomana ja se toimisi ainoastaan kesäisin eli olisi
talvisin suljettu. Paikka aukiolo kuukausina sulkeutuisi jo noin kello 18.00 aikoihin. Elämyspuistoon ei
sijoitettaisi mitään Linnanmäen kaltaisia härveleitä vaan kaikki toiminta lähtisi siitä, että toiminta
tehdään itse tarvittavien apuvälineiden avulla. Hieno ajatus, mutta saadaanko pääkaupunkiseudulla
väkeä ko kaltaiseen paikkaan riittävästi, että se kannattaisi ja riittääkö turistien mielenkiinto
Elämyspuistoon. Espoossa voi harrastaa luonnollista liikuntaa jo nyt esimerkiksi Nuuksiossa ja
Serenassa saa varmasti vedellistä elämystä myös talvella.
Elämyspuiston sijoittaminen Espoon Oittaalle edellyttää kunnollisia selvityksiä, joita tarvitaan
asiallista ja avointa päätöksentekoa varten. Oittaan osalta ei ole vielä ratkaistu mm. kaavoituksellisia
ja rahoituksellisia edellytyksiä. Kaavoituksen yhteydessä on selvitettävä elämyspuiston
ympäristövaikutukset, jolloin on otettava huomioon myös ns 0-vaihtoehto eli että alueelle ei tehtäisi
mitään. Tällöin liikkeelle on lähdettävä uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.
Käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä joudutaan ratkomaan useita asioita ennen kuin
käyttösuunnitelma on mahdollista ottaa käsittelyyn kaupungin luottamuselimissä. Kevytliikenne,
autoliikenne ja joukkoliikenne, pysäköinti sekä eri osapuolten osallistuminen kustannuksiin on vielä
selvitettävä, jolloin voidaan mm. nähdä miten ulkoilemaan tulevien oikeudet turvataan sekä miten
latuyhteydet käytännössä järjestetään. Hyvälle päätöksenteolle on käytettävissä vaihtoehtoisia
suunnitelmia.
LHY on yhtynyt Pro-Oittaa ry:n näkemykseen nk elämyspuiston sopimattomuudesta Oittaan alueelle.
Muina kansalaisvetoomuksen allekirjoittajina olivat mm Espoo ympäristöyhdistys ja Viherlaaksolaiset
ry. Paljon julkisuutta saanut hanke kokee mahdollisesti vielä uuden käänteen.
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