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Matti Metsäranta: 

Missä kuljemme kerran 
 

Ikkuna ei ole kuin TV-ruutu, jossa vaihdamme kanavaa ja kuvaa nappia painamalla. Voimme va-
lita, mitä haluamme nähdä. Luonnollisen kasvun  tai rakentamisen seurauksena ympäristö muut-
tuu. Sitä kuvaa ei sohvaperunakaan vaihda hetkessä. Liikenteessä on jokaisen perusvaatimukse-
na: ennakoi tuleva liikenne! Se koskee nykyisin jokaista, vaikka ei  liikkuisi kuin pihalla. Eihän 
olla pihalla, vaikka ollaankin pihalla, eihän? 

Ympäristö on kotiseutu, jossa kuljimme kerran ja kuljemme kerran jos toisenkin. Pidetään huoli 
siitä, että  ympäristömme, Viherlaakso, on meitä itseämme, meitä asukkaita varten ja viihtyisä. 
Jos ja kun Viherlaakso muuttuu, niin meidän oma näkökulmamme kuuluu ja näkyy tuossa kehi-
tyksessä. Viherlaaksolaiset ry on 51-vuotias asukasyhdistys, joka  on puolueeton, mutta  toimii 
avoimen  puolueellisesti juuri  viherlaaksolaisten hyväksi. Tiedätkö missä on Vihertammi ja 50-
vuotiaasta Viherlaaksolaiset ry:stä kertova muistolaatta? Jäsenten keskinäisellä yhteistoiminnalla 
edistämme tämän itse asiassa sangen vanhan espoolaisen kaupunginosan kehitystä ja viihtyisyyt-
tä.  Tiedätkö muuten, että vanhan kestikievarin paikalla, missä kuljimme kerran, on nyt kauppa? 
Haluathan Sinäkin viihtyä Viherlaaksossa ja olla myös jäsenenä tässä yhteistoiminnassa? Jäsen-
maksu 10 e tilille 180230-259 ja klik - helpostihan se käy! 

Vireillä on monta meitä viherlaaksolaisia kovastikin hetkauttavaa hanketta: Turuntien parantami-
nen ja Viherlaakson risteys, Kehä II:n jatkaminen ja Karaportti II:n asemakaava sekä Viherlaak-
so, eteläinen -asemakaavan muutos. Nämä ovat isoja asioita. Lisäksi Viherlaaksossa on vireillä 
useita pienempiä asemakaavamuutoksia, joiden seurauksena ehkä juuri Sinun ikkunanäkymäsi 
muuttuu. Viime vuonna Viherlaaksolaiset ry elvytti jo 20 vuotta  vireillä ollutta yleiskaavaan pe-
rustuvaa  Lippajärven kulttuuri- ja luontopolku -hanketta, jota nyt 550-vuotiaan Espoon juhlavuo-
den puitteissa pyritään viemään eteenpäin. Tiedätkö, mihin ollaan rakentamassa koirapuistoa? 
Eikä siitä ole syytä  yhdistystä haukkua. Entä  oletko huomannut ilmoitustaulumme Viherlaakson 
apteekin ikkunassa? 

Viherlaaksolaiset ry:n vuosikokouksen yhteydessä olleessa asukasillassa oli esillä suuri puute: 
Viherlaaksossa ei ole nuorisotilaa, jollaisena nyt muussa käytössä oleva Lippalinna on toiminut. 
Nyt on syytä ryhtyä selvittämään kaupungin omistaman entisen Wikbergin autokorjaamon säilyt-
tämistä ja kunnostamista viherlaaksolaisten nuorten ja laajemminkin espoolaisten nuorten taiteen 
ja monen muun alan harrastajien tiloiksi. Tarve on todella suuri ja rakennus sopii erinomaisesti  
monenlaiseen käyttöön, eikä  ainakaan nykyisellään ole mikään silmänilo. Mutta seuratkaapa ke-
vättä, joko sipulit kukkivat eri puolilla Viherlaaksoa missä kuljettekin! Koululaisten kanssa olem-
me niitä istuttaneet. Siinä sitä on silmänruokaa, eikä lihota yhtään.  

Tavataan syksyllä. Missä kuljettekin Viherlaaksossa, muistakaa, että syksyllä on kunnallisvaalit! 
Katsotaan silloin tarkemmin, keitä meidän viherlaaksolaisten kannattaa äänestää. Silloin ei vain 
paineta nappia, vaan tarvitaan kynää. 

Viherlaaksolainen, muistathan, että lähialueen palvelut menestyvät ja säilyvät vain kun käytäm-
me niitä! Kiitokset kaikille tämän julkaisun ilmoittajille ja meille palveluja tarjoaville tukijoille ja 
yrittäjille! Kiitokset myös monivuotiselle puheenjohtajalle Joukolle, joka jatkaa hallituksessa! 
Yritetään yhdessä.  

Hyvää kesää toivottaen  Matti Metsäranta 
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Itsepalvelu – Palvelupesula 

 

Pesutupa Viherpeippo 
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Avoinna ark 9-20 la 9-15 

Puh. 09-8493100 

 
 Verhoomo Grani Oy 
   Huonekaluverhoilua 
    

                 Satu Peltonen  ja  Helena Iltanen 
             Viherlaaksonranta 14,  02710 Espoo 

             gsm: 0400 – 537835 
     www.verhoomograni.fi 

Pieni Puhdistuspuoti: Viherlaakso, Viherlaaksonranta 11, 02710 Espoo 
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Viherlaaksolaiset ry antoi suunnitelmasta vii-
me vuonna lausunnon. Nyt näemme suunni-
telman lopputuloksen, jota voi kutsua suurelta 
osaksi hienoksi Viherpalveluyksikön taidon-
näytteeksi. Kevään mittaan on lähimetsissä 
toteutettu hakkuita ja nyt myös osa kävelyrei-
teistä on rakennettu suunnitelman mukaisesti. 
Kavallinpuisto-niminen katu on saanut jat-
keen Kavallinpellolle asti, josta on yhteys 
myös Turuntien varteen. Nyt siis yhtenäinen 
kävelyreitti ulottuu Helsingintieltä Turuntielle 
asti. Reitti on jo heti aluksi tullut suosituksi, 
ja suosio vain kasvaa, kun yhä useammat löy-
tävät tämän luonnoltaan arvokkaan puiston 
läpikulkureitin. Kävelytien varteen on raken-
nettu mm. kaiteet Kavallinmäen rinteeseen ja 
Gallträskin valtaojan varteen. Polkulinjoja 
(kävelyreittejä) Kavallinmäen puistoon on 
suunniteltu kaikkiaan neljä, joista kolme on 
suunniteltu valaistavaksi. Turuntien varrelle 
valaistus on jo asennettu. Valaisematta jää 
vain Kavallinmäestä Kavallinpuistoon metsän 
läpi kulkeva kävelyreitti.  

Kävelytien varteen sijoittuu myös arvokas 
LSL: 29§:n ehdot täyttävä pähkinäpensasleh-
to. Pähkinäpensaat on tällä hetkellä merkitty  

Kavallinmäellä Turuntien eteläpuolella si-
jaitsevaan Kavallinpuistoon on rakennettu 
ensimmäiset kävelytiet Turuntieltä Kaval-
linpuisto- nimiselle kadulle ja Kavallinmä-
ki- nimiselle kadulle. Toteutus perustuu 
24.9.2007 laadittuun lopulliseen Kavallin-
mäen puistosuunnitelmaan, joka löytyy . 
myös Espoo.fi -sivuilta 

nauhoin maastoon. Keväisin rinnelehto näkyy 
yhtenäisenä hehtaarinsuuruisena valkovuok-
ko- ja sinivuokkomerenä. Reitin varresta löy-
tyy myös luonnontilainen niinipuu 
(metsälehmus). Alueen katuja on nimetty Nii-
nenpunojan kaduiksi jne. eli joskus niinipuita 
on ollut enemmänkin. 

Suunnitelmasta käy ilmi, että Kavallinpellon 
varteen on tarkoitus istuttaa 10 vuorijalavaa, 
joiden istutustarve on luvattu tarkistaa kevääl-
lä 2008. Istutukset ovat välttämättömiä ja kun 
on lehdosta kysymys, Suomen luontaisiin 
puulajeihin kuuluva vuorijalava sopii alueelle 
hyvin. Kavallinpellon varressahan niitä on 
kaksi 1930- luvulla istutettua isoa jo entuu-
destaan. Lisäksi on tarkoitus istuttaa virpian-
gervoa (Spirea chaedryfolia). Laji ei ole Suo-
men luontaiseen lajistoon kuuluva, ja sitä 
käytetään ns. rakennettujen puistojen pensas-
lajina. 
 
Kysyimme kaupungilta, oliko ehditty miettiä 
Kavallinpuiston suojaistutuksia ja polun ra-
kentamista myös Kavallinmäestä Kavallin-
puisto-kadulle. Yhdistykselle oli melkoinen 
yllätys. että suunnitelma poikkesi näiltä osin 
niin paljon luonnoksesta. Saimme vastauksen 
Espoon kaupungin Viherpalvelusta, että ra-
kentajien kanssa oli sovittu, että kävelytien 
linjaus tarkistetaan maastossa ja tien ja ojan 
väliin istutetaan kasvillisuutta luonnoksen 
mukaisesti. Kävelytien rakentaminen siirtyy 
tältä osin mahdollisesti ensi vuoteen, koska 
ensin rakennetaan Kavallinmäki -niminen ka-
tu, josta tie lähtee. Kävelytien rakentaminen. 
alkaa kadun valmistuttua. 

Jouko Kostamo: 

Uusia kävelyreittejä  
Kavallinpuistoon 
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Tarja Aakkonen 
 leikkaukset, värjäykset  

 permanentit 

 intialaiset päähieronnat 

  värianalyysit 

Viherlaaksonranta 4 
 02710 Espoo 
  09- 547 1445 

MAISTAPA  VÄLILLÄ  ITÄMAISTA! 
 

PHNOM-PENH 
TI – PE, klo 11 -20 /  LA- SU, klo 12 – 20 /  MA suljettu.  

  

Lounaspöytä arkisin klo 11-15.  
 

VOIT NOUTAA MYÖS ITSE.   

 

KAVALLINPELTO 13, 02710, ESPOO. p. 09- 5120 208  
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 Reijo Lyyra: 

VOIKO VIHERLAAKSOLAINEN  
VAIKUTTAA ILMASTONMUUTOKSEEN? 
 

Ilmastonmuutos, mitä se on? Sanovat, että ilmat lämpenevät kuten viime talvikin osoitti. Jäät su-
lavat, meri nousee, tulvat tulevat, myrsky yltyy, sataa, kuivuu, keskilämpötila kasvaa jne. Ja tä-
män aiheutamme me omilla toimillamme ja elämällämme. Vieläpä globaalisesti, mitä se sitten 
tarkoittaakaan. Tai sitten ei, koska toisten tutkijoiden mukaan muutoksia toki on mutta ei nyt 
tuossa määrin. Oikeastaan olemmekin menossa kohti uutta jääkautta, vai? Eipä ihme, että huoles-
tuneen yhteiskuntalaisen mieltä painaa ja yöunet menevät, kun pitäisi vielä selvitä omasta talou-
den pidosta ja murheista. 

Mihin ovat nyt jääneet ne viimevuosien ympäristöuhkat ja huolet, jotka vielä äskettäin täyttivät 
otsikot? Tavallinen kansalainen on tilanteesta kovin hämmentynyt mutta on jo kuitenkin oppinut 
lajittelemaan jätteitänsä, vaihtamaan lamppuja, seuraamaan sähkönkulutusta ja katsomaan parem-
min lämmityksen perään. Termi ilmastonmuutos tuntuu kuitenkin olevan kaukana pihakeskuste-
luista. Se näyttää ensisijaisesti keskittyvän poliitikkojen, tutkijoiden ja avustusten hakijoiden 
käyttöön ja tällä hetkellä enemmänkin hämmentää kansalaista, jonka päähän on juuri syötetty ym-
päristötermejä. 

Mikä lie sitten totuus tässä tilanteessa tai joskus suorastaan sanaleikissä? Ensinnäkin on tietenkin 
oleellisen tärkeää, että ympäristöömme/ ilmastoomme kiinnitetään kasvavaa huomiota. Mahdolli-
set korjaavat toimenpiteet vaikuttavat joka tapauksessa niin hitaasti, että parannuksia, kunhan ne 
oikein ensin spesifioidaan, tarvitaan jatkuvasti. Kaikille lie nyt selvää, että ympäristössämme on 
tapahtumassa haitallisia muutoksia enemmän kuin ennen, olkoot sitten syyt mitä tahansa. Pääsyi-
nä ovat mitä ilmeisimmin sekä ilmaston luonnolliset, pitkäaikaiset muutokset lisättynä yhteiskun-
nan kasvavilla kuormituksilla. 

Voimmeko me viherlaaksolaiset jotenkin myötävaikuttaa positiivisesti asioiden hoitoon? Vastaus 
on tietenkin kyllä. Asioiden konkreettista ymmärtämistä pihatasolla tuntuu vaikeuttavan tuo laaja, 
ns. globaalinen korostaminen. Mitä tekemistä meillä muka olisi jonkin aasialaisen tai afrikkalai-
sen yhteisön hoidossa. Hoitakoon omat hommansa. Siinä kai se vastaus tuleekin. Jokainen siivot-
koon oman portaansa edustan, siis mekin omamme. 

Käytännön pihatasolla lieneekin parempi puhua vielä ympäristöasioiden hallinnasta kuin pyrkiä 
globaalisiin ilmaston parantamistalkoisiin. Hoitamalla hyvin ympäristöämme ja energiataloutta 
vaikutamme samalla siihen ilmastonhallintaan. Arkipäivän asioita ovat mm. energiatehokkuus ja 
jätehuolto, jotka jo siellä pihakeskusteluissa alkavat olla tuttua tarinaa. Ne ovat juuri sitä, missä 
me voimme ilman mitään omia lisäkustannuksiamme ja vaivojamme myötävaikuttaa tilanteeseen. 
Muuten olemme ajautumassa tilanteeseen: Nähdä Napoli ja kuolla, konkreettisesti! 

 

Miten siis tästä eteenpäin? Käytännön ohjeistusta on jo saatavissa runsaasti, kunhan emme heitä 
niitä roskapostina jätekeräykseen. Voinee kai sanoa, että tarvittaisiin vielä lisää enemmänkin 
asennemuutosta, niin ympäristöasiat olisivat osa tavanomaista elämää. Nuoremmissa koululaisis-
sa on jo havaittavissa kasvatuksen seurauksena positiivinen asenne ympäristöön, vaikkei sitä aina 
eräiden alueiden roskaisuuden perusteella uskoisikaan. Kotien asenne on tietenkin ratkaisevassa 
asemassa tässä tilanteessa. Siispä jätteet lajitellaan, turhat valot sammuksiin ja tuuletettaessa pat-
terit päältä pois, sukat jalkaan ja rauhallista autolla ajoa. Siitä se oma pussi ja ilmastokin pitää. 
Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. 
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Viherlaaksolainen taiteilija  

Aares Salli, pian 94 v. 
maalaa edelleen päivittäin 

Syntyjään vaasalainen Aares Salli on Es-
poossa asuva taidemaalari, joka on tehnyt 
pitkän uran myös kuvaamataidon opettaja-
na. Meillä täällä Viherlaaksossa on ollut ilo 
saada Aares Sallilta kuvaamataidon opetusta 
oppikoulussa, ja taiteellista antia täydentä-
vät hänen pitämänsä lukuisat näyttelyt. 
Opettajanuransa aikana hän oli oppilaiden 
kunnioittama persoona, joka innosti nuoria 
työskentelemään öljyvärimaalauksenkin pa-
rissa. Aares Salli toimi myös Espoo Artin 
jäsenenä sekä kriitikkona että tukena nuo-
remmille. Onhan Hänellä yli 80 v:n koke-
mus öljyvärimaalauksesta. Taiteilija oli erit-
täin pidetty maalauskurssien vetäjä, kertoi 
taidemaalari, opettaja Ulla Kivimäki 
(Viherlaakson ent. opettaja). 

Kesällä 94 v täyttävä Aares Salli maalaa 
edelleen taulun päivittäin - liekö maamme 
vanhin joka päivä työskentelevä maalari. 
Yhä luonto kiinnostaa, kuten ennenkin, ja 
välillä saa joku autovanhus tulla kankaalle. 
Rakkaimmalta mallilta kuitenkin näyttää 
oma uskollinen Anelma, josta on tutkielma 
toisensa jälkeen. Omia lapsia ja lastenlapsia  

 

Anelma ja  Aares Salli kotonaan syksyllä 2007,  
seinällä  vasta valmistunut  Vihertammi-maalaus. Kuva Hilkka Pihlman 

Aares Salli, Herännyt, 2007 
sommitelma Anelma Salli 

kuvataan muistoksi. 

Hilkka Pihlman: 



 9 

 

2007 syksyllä Aares Salli maalasi myös Vihertammen, joka kasvaa kotitien varressa. Puu 
tulee olemaan muistomerkki vuosikymmenet kehittyvästä kaupunginosastamme, ja maalauk-
sesta näkee miten pienestä se on kasvanut toivottavasti suureksi suojaksi lintusille. Maalauk-
sessa on myös Sallin suunnittelema Viherlaakson viiri. Teos on nähtävänä Viherlaakson ap-
teekin ikkunassa. 

Aares Salli on myös sotaveteraani. Rintamalla Hän tallensi kokemuksiaan kynällä paperille. 
Kokemukset on julkaistu kirjana "Sallasta Karjalankannakselle - Jatkosota tekstein ja piir-
roksin". Teoksen voi tilata osoitteesta www.ateljeesalli.net, ja sitä voi tiedustella myös puhe-
limitse numerosta 040 719 6989 (miel. klo 16 - 21).  

 
Aares Sallin monipuolisesta taiteilijanurasta voi lukea lisää Internetistä, ks.  
 

http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija.asp?id=1267  

Aares Salli, Hajoava lato, 1967 

 
Kiitollisena vuosikymmenten ystävyydestä   

Hilkka Pihlman 

Näkymä  Galerie Oljemarkista, jossa  oli   
Aares Sallin näyttely tammikuussa 2008.  
Tässä  Mercedes Benz 2004-2007   
Kuva: Terttu Nurmi 
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Tilaisuuden alustajina toimivat nuorisotyön vankat asiantuntijat, Leppävaaran alueen nuorisotoimen johtaja 
Tatu Törmänen ja Espoon tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaja Pirjo Myllärniemi.  Heidän hy-
vin valmistellut ja ajatuksia antavat  esityksensä olisivat ansainneet laajemmankin kuulijakunnan; tällä ker-
taa  paikalla oli vain parikymmentä henkeä. 

Sekä kaupungin että seurakunnan nuorisotoimessa näyttää tosiaan olevan Viherlaakson kohdalla aukko, sillä 
todella vilkkaat nuorisotyön keskukset ovat naapurilähiöissä, Karakallion monitoimitalolla ja Lippajärven 
vastarannalla Auroran kappelissa. 

Toki nuoret ovat liikkuvaisia ja vähänkö vanhemmat heitä autollakin kuskaavat liikuntaharrastuksiin, soitto-
tunneille ja  kuvataidekouluun jne.! Mutta lisäksi on se joukko, joita eivät tämmöiset säännölliset ns. hyvät 
harrastukset jaksa kiinnostaa (EVVK). Myös he ovat liikkuvaisia. Yksi tilaisuuden vanhemmista, Seppo 
Kannelsalo, huomauttikin, että jos tapaat perjantai-iltana Lähderannan Essolla juopottelevan nuorisojoukon, 
nämä nuoret tuskin ovat Lähderannasta, he voivat olla ennemminkin Viherlaaksosta. Samoin toinen suosittu 
nuorten kokoontumispaikka ”temppeli” eli Engelin piirtämä kovia kokenut huvimaja Träskändan puiston 
kulmassa houkuttelee nuoria kauempaakin. Kukapa haluaisi  jäädä ihan kodin ikkunan alle irrottelemaan! 

Siis kun  nuoret kerran liikkuvat, mitä ongelmaa tuottaa se, jos harrastuksiin ja vapaa-ajanviettoon tarjoutuu 
mahdollisuuksia vaikkapa Tapiolassa ja onhan nykyään olemassa  uusi vetovoimainen hengailukeskus, Sel-
lo! Tatu Törmänen kertoi tutkimuksissa havaitun, että nuorisotalon aktiivikäytön säde on itse asiassa ainoas-
taan 1,5 km.   Niinpä jäimme haikailemaan  Lippalinnan, Viherlaakson entisen nuorisotalon perään, joka jo 
vuosia sitten on  työntekijäpulan  vuoksi annettu muuhun käyttöön. Aivan uusi ja  erittäin innostava visio on 
Wikbergin vanhan autokorjaamorakennuksen kunnostaminen nuorisotiloiksi. VAU! Siinä olisi Viherlaakson 
ikioma, säilyttämisen arvoinen makasiini!        Terttu Nurmi . 

”Koirille on tulossa puisto, mitä on tarjolla nuorille?” 
Näin raflaavasti oli otsikoitu 31.3. Viherkallion kou-
lun ruokasalissa pidetty asukasilta.  Sama aihe pul-
pahtaa pintaan yhä uudelleen aina sitä mukaa, kun 
uusi nuorten sukupolvi varttuu ja vanhemmat huo-
lestuvat heidän vapaa-ajastaan ja laajenevasta revii-
ristään.  

Nuoret aiheena asukasillassa 
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 Avoimet ovet Karhukalliossa 

Viherlaakson lasten- ja nuorisokodin uusi kiinteistö on valmistunut  Kavallinmäelle.   

Muuton myötä uudeksi nimeksi tulee Karhukallion lastenkoti. 
  
 Maanantaina 28.4.2008 klo 12-18 
  Karhukalliossa on avoimet ovet,  
 tervetuloa tutustumaan uuteen taloomme! 
  Osoitteemme on Kavallinmäki 11, 02750 Espoo 
 
 Ystävällisin terveisin: 
 Karhukallion lastenkodin henkilökunta 
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Terttu Nurmi: 

Viherkallion asukaspuisto 20 v. 
Viherkallion asukaspuisto, usein tutummin 
leikkipuistoksi kutsuttu, on  lähiseudun lap-
siperheiden suosittu käymäpaikka. Toiminta 
on maksutonta. Taaperot löytävät kavereita 
ja äidit, isät ja päivähoitajat ns. vertaistukea 
puistossa lasten kanssa ulkoillessa. Myös 
viihtyisät sisätilat  leluineen  ja  kirjoineen 
ovat käytettävissä.  Löytyypä jopa saven-
polttouuni ja nikkariverstaskin! Pienet kou-
lulaiset voivat tulla puistoon lyhentämään 
yksinäistä iltapäivää  siinä vaiheessa, kun 
ovat  mielestään liian isoja käymään iltapäi-
väkerhossa. Asukaspuiston tiloja voi myös 
vuokrata yksityiskäyttöön, esim. viettää 
siellä syntymäpäiviä. 

Puisto on  toiminut pitkään; jopa nykyinen 
äitien ja isien sukupolvi on voinut olla  ai-
kanaan  koulun kesäloman aikaan puiston 
”soppajonossa” omien kippojensa kanssa  
puiston muuta  antia unohtamatta.  Kesätoi-
minta jatkuu samaan tapaan edelleen.  

Ympäristö on viihtyisä ja mielenkiintoinen, 
on männikköä ja kivoja kallionnyppylöitä, 
silti ollaan aivan tiiviin asutuksen vierellä. 
Viime aikoina varustus on entisestään pa-
rantunut, on tullut uusia, värikkäitä leikkite-
lineitä. Toki tärkein ”varustus” on puiston  
useita vuosia samana pysynyt, innostunut 
työntekijätiimi, Kirsi, Arja  ja Malla . 

Vi trivs också i parken 

Puisto on auki arkisin ympäri vuoden  
klo 8.00-16.00.  
puh. 046-877 1276 tai  816 36274. 
 

Säännöllisen viikko-ohjelman lomassa on 
tarjolla  monenlaista erikoisohjelmaa, josta 
saa tietoa joko kaupungin verkkosivuilta 
www.espoo.fi/asukaspuistot/  tai puiston 
ilmoitustaululta. Poiminta toukokuulta esim. 

Espoo 550 -juhlavuoden ohjelmana       
PERINNELEIKKEJÄ to 15.5. klo 18-19.  

Kesän ohjelmaesite on tulossa toukokuun 
lopulla.       

Tillsammans med min dotter Emilia och 
mitt dagbarn Erik började vi gå till parken 
tillsammans med vår nya granne som kände 
till parken. Nuförtiden går vi dit några gån-
ger i veckan. 
Emilia och Erik tycker väldigt om parken 
eftersom där finns så många lekkamrater 
och så mycket roligt att leka med. För mig 
är det också roligt att gå till parken eftersom 
jag fått kontakt med många mammor.        

   Sandra Ekholm 

Pekko ja Väinö Keski-Rekola käyttelevät 
tottuneesti kaivinkoneita. Veljekset olivat 
tulleet puistoon isän kanssa. 
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 Reijo Lyyra: 

AJA HILJAA, ISI, EDELLEENKIN 
 

Nyt vielä toisestakin syystä. Keski-ikäinen ja vanhempi polvi muistanee hyvin 20- 30 vuotta sitten 
käydyn liikenteen turvallisuuskampanjan, jossa suloinen lapsiääni kehotti isiä ajamaan liikenteessä 
hiljaa. Tällähän tähdättiin liikenteen turvallisuuden lisäämiseen. Nyt samaan laulelmaan voi hyvin 
liittää toisen, ajankohtaisesti korostetun aspektin, joka on taloudellinen ajotapa. 

 

Ilmasto- ja ympäristökysymysten vuoksi liikenteen taloudellisuus on tullut yleiseksi puheenaiheeksi, 
etenkin kun polttoaineen hinnan kohoaminen tuntuu olevan jatkuvaa. Jopa niin jatkuvaa, että autoili-
jat tuntuvat turtuneen tilanteeseen ja senttien/ kymmenen sentin korotus tuntuu hukkuvan sinne las-
kun sekaan. Markka-aikana asian olisi ehkä huomannut paremmin, joskaan tuskinpa sekään olisi pal-
jon tilannetta muuttanut. 

 

Asiaan voi jokainen kuitenkin vaikuttaa itsekin, sillä taloudellisen ajotavan suurin vaikuttaja istuu 
edelleen siinä ratin ja penkin välissä. Ajamalla huolletulla autolla pehmeästi saavutetaan helposti 10 
% säästö polttoainekuluissa, joka on jo merkittävä summa vuositasolla. Ja mikä oleellisinta, ajosta 
tulee sekä kanssamatkustaville että muille liikenteessä olijoille turvallisempaa ja miellyttävämpää. 
Siispä kertauksen vuoksi muutamia peruskäsitteitä: 

 

• Huolla autosi kunnolla niin vanhakin kaveri palvelee sinua edelleen hyvin. 

• Tarkista rengaspaineet ja käytä hyviä renkaita. Muista, että autosi paino suurillakin 
 nopeuksilla on yleensä vain neljän kämmenen kokoisen alan varassa. 

• Käytä moottorin esilämmitintä lämpötilan ollessa jo nollan tuntumassa. Kaksi tuntia kui
 tenkin riittää hyvin. Säästät merkittävästi polttoainetta talvikautena ja  samalla haitalliset 
 päästöt vähenevät merkittävästi. 

• Kaikki lisälaiteet (ilmastointi, istuin- lasilämmitys jne.) nostavat kulutusta jopa 10  %. 
 Vältä siis niiden turhaa käyttöä. 

• Ennakoi tulevat tilanteet hyvissä ajoin. Tällöin ajo on turvallista ja turhat jarrutukset ja 
 nykimiset jäävät pois. Koko ajo on pehmeämpää ja miellyttävämpää.  Samalla voit hyö
 dyntää ruiskumoottorin jarrutusta polttoaineen säästämiseksi. 

• Pyri liikennevaloissa ajamaan vihreällä, mikä taas edellyttää ennakoivaan ajotapaa ja 
pehmeää lähestymistä valoihin. Aamuhermo kaveri takanasi tunkee kyllä puskuriisi, 
mutta ajattele positiivisesti. 

Jos pystyt noudattamaan taloudellista ajorytmiä, vähennät merkittävästi turhia päästöjä ja lisäät tur-
vallisuutta, sillä taloudellisuus ja turvallisuus liikenteessä ajavat käsi kädessä. Ajosta tulee niin miel-
lyttävää, että takapenkilläkin lapset/ puoliso nukahtavat helposti. Mitä pidempään saat pidettyä heidät 
unessa, sen virkeämpinä tulette sinne mökille/ maalle. Jo senkin vuoksi kannattaa valita taloudellinen 
ja turvallinen ajotyyli. 

Turvallista ja pehmeää ajoa, Isi ja Äiti, nyt ja aina! 
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 Parturi-Kampaamo 
 

    
 

Viherlaakson ostokeskus  
alapiha 

puh. 09 - 590 258 

              AVOINNA 

  
 

 

 

(1.6.—31.8. lauantait sopimuksen mukaan) 
 

 Tervetuloa! 

ma    9-17 
ti - ke  9-19 
to - pe  9-17 
la   8 -14 

 

              Kannelsalo Ky 
      Helsingintie 49-51, 02710 ESPOO 
     LVI-asennukset ja myynti 
    Metallirakennusasennukset  
     ja  –korjaukset 
     Puh. 591 5550, fax 591 55510 

PHNOM-PENH –ravintola kiittää 

 Arvoisat asiakkaamme! 

 Myytyämme ravintolan uudelle omista-
jalle haluamme kiittää Teitä kaikkia yh-
teisistä  hetkistämme.  

 Toivottavasti ruoka maistui!  

 Samalla toivomme itämaisen ruuan edel-
leen maistuvan Teille ja  uusillekin asiak-
kaille entisessä paikassa. 
                                      
PHNOM-PENH  -ravintolan  
aikaisemmat omistajat   

 

Herra Truong ja Rouva Luong 
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Reijo Lyyra: 

Pieniä paloja 

Väriä Viherlaaksoon 
Eräät yhdistyksen jäsenet ja Viherkallion 
koulun oppilaat istuttivat syksyllä 2007 kau-
pungin taloudellisella tuella noin 1000 kuk-
kasipulia Viherlaaksoon. Istutusalue kattaa 
vihervyöhykkeitä Tuohistanhuasta Helsin-
gintielle sekä torin reuna-alueita. Toivotta-
vasti kukat edes osin ovat kasvaneet hyvin 
ja tuovat keväistä silmäniloa asukkaille ja 
vierailijoille. Olisi tietenkin suositeltavaa, 
että ne saisivat kasvaa rauhassa, jolloin uu-
sia kukkia nousisi vielä vuosien kuluttua. 
RL 

Viherkallion paikoitusalue  
Viherkalliontien ja Viherkallionkujan kul-
massa on saamassa uutta ilmettä. Kaupun-
gin budjetissa on paikoitusalueen reuna-
alueiden vihertöiden toteuttaminen vuonna 
2008. Yksityiskohtainen aikataulu on vielä 
avoin, mutta toteutuessaan työ tulee peh-
mentämään alueen karua ja teknistä näky-
mää. RL 

Lagunan remontti loppusuoralla 
Ravintola Laguna Lippajärven etelärannalla 
suljettiin kolmisen vuotta sitten massiivisen 
remontin johdosta. Nyt ravintolan remontti 
on pikku hiljaa valmistumassa ja uusittuun, 
laajennettuun ravintolaan pääsemme mitä 
ilmeisimmin loppukesästä lomakauden jäl-
keen. Tällöin saamme alueelle laadukkaat 
ravintolapalvelut, jotka samalla osaltaan 
nostavat koko Viherlaakson arvostusta. RL 

Miksi Gallträskin puut  
ovat kallellaan? 

 

Moni ulkoilija on huomannut, että etenkin 
Gallträskin pohjoisrannan kävelytien yli 
kaartuvat vinossa olevat männyt. Monet 
puut ovat niin kallellaan, että ne muodosta-
vat terävän V- muotoisen holvin. Toiset 
ovat yksikseen, jotkut ovat löytäneet kave-
rin, johon nojailla ja saada tukea. Pääsään-
töisesti männyt ovat kallistuneet selvästi. 

Syy löytyy maapohjasta ja kävelytien aihe-
uttamasta kuormituksesta. Rantavyöhyk-
keen maapohja on pääasiassa pehmeää tur-
vetta ja mutaa, joka kokoonpuristuu kävely-
tielle ajettavan kiviaineksen ja kevyenkin 
liikenteen johdosta. Kokoonpuristuminen 
aiheuttaa vuorostaan sivulta tulevaa kuormi-
tusta etenkin mäntyjen syvälle ulottuville 
pääjuurille. Pintajuuristoiset puut, kuten 
kuuset ja koivut selviävät paremmin. Osa 
puista koettaa helpottaa kallistumista kään-
tämällä kasvuaan suoremmaksi, jolloin 
puun muoto on kaareva. Osa puista pyrkii 
samaan kasvattamalla voimakkaasti oksia 
järven puoleiselle sivulle. Tilanne johtaa 
kuitenkin ennemmin tai myöhemmin siihen, 
että jotkut puut kaatuvat tai on kulkijoiden 
turvallisuuden vuoksi kaadettava. RL 
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 dmb-kirjapaino  
 (muotoillaan kirjapainossa, vähennetään painatuskuluista 180 e) 

Ravintola buffetlounas 10.30 -15 
á la carte 

Baari 
Terassi 

Catering 
www.ravintolalahderanta.fi 

AVOINNA    

ma - to 10.30 - 24 
 pe  10.30 - 02                              
la   12.00 - 02              
su  12.00 - 21  

Metsänvartijantie 2 

02710 Espoo 

Puh. 09 - 59 40 57 
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Viherlaakson apteekki 

Viherlaakson ostoskeskus,  

Viherlaaksontori 3 

02710 Espoo 

Palvelemme: 
Ma - pe  8:30 - 19.30 
La  9 -15 

 

Kesällä mahdollisia muutoksia 
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VIHERLAAKSOLAISET RY:N HALLITUS v. 2008 

 Puheenjohtaja:  
 Jouko Kostamo     Kavallinniitynkuja 1  040-5862136 
 Varsinaiset jäsenet: 
 Katarina Hovi, siht. ja tal.hoit.  Kavallinpelto 6   -                                      
 Matti Metsäranta, varapj.   Kavallinpuisto 15  597 706           
 Lauri Kaartinen                                        Honkavaarankuja 1 N  040-8112276 
 Seija Pesti      Lukiotie 1 S   040-5966134               
 Terttu Nurmi     Törmänsilmänkuja 12  050-3505642     
 Varajäsenet:    
         Veikko Uusitalo      Koritie 6    592511                
 Seppo Kannelsalo    Helsingintie 47   050-591 55224    

20064 

2008 

LIITY JÄSENEKSI! Ilmoitathan  myös osoitteesi, jotta postitse lähetettävä syystiedote löytää perille! 

Viherlaakson postitoimiston ihmeelliset seikkailut 
Onko mitään toimintaa Viherlaaksossa pompoteltu paikasta toiseen yhtä paljon kuin postia, ja 
nyt tuli vielä tämä viimeisin: ei ollenkaan postipalveluita omalla kylällä! Postipalvelujen siirty-
minen R-kioskista Kauniaisiin huhtikuussa oli todella ikävä yllätys etenkin alueen runsasta 
ikäihmisten joukkoa ajatellen. Viherlaakso on sentään vanhastaan maaseutukuntien kirkonky-
lään verrattava taajama , jossa on totuttu luottamaan kävelyetäisyydellä oleviin palveluihin.             
Toivottavasti postipalvelut saadaan tavalla tai toisella pian takaisin!      Terttu Nurmi 

Postipalvelumme  (Itella Oyj)  ovat  toistaiseksi Kauniaisten ostoskeskuksen uuden osan  
2. kerroksessa (hissillä pääsee).    Puhelin: 0200 71000,    avoinna:  ma - pe 09.00 - 20.00 



 

Viherlaakso-päivä ke 7.5. 2008 

 Klo 15.30  SAAPPAANHEITTOKILPAILU  

     Viherkallion koulun kentällä, sarjat ikäryhmittäin 
 

 Klo 17 –19  TORITAPAHTUMA  ostoskeskuksen edustalla 

   Musiikkia  Maijat ja Jussit + soitinyhtye 

   Puhe: Viherlaaksolaiset ry:n pj. Matti Metsäranta 

   SPR tarjoaa kahvit,  partiolaiset paistavat lättyjä   

   Fysiosporttiksen bailatino-esitys ja jumppatuokio kaikille 

   Lähetyspiirin pöydässä mm. arpajaiset  ja vohveleita   
   Saappaanheittokilpailun palkintojenjako 
   Koululaisten ohjelmaa 
   Kirpputorimyyntiä, jos sää suosii ja halukkaita ilmaantuu  

   (paikan varaus ja tied. Viherlaakson kampaamosta p. 09-592550 ) 
 

 Klo 19.00 - 19.30 LUONTORETKI      

   Tutustutaan Lippajärven rantaan suunniteltuun luontopolkuun,  

    oppaana Jouko Kostamo,  lähtöpaikka Viherlaaksonranta 8. 

 

 TERVETULOA! 
Järjestäjinä Viherlaaksolaiset ry sekä alueen yritykset ja yhteisöt  

 SIIVOUSTALKOOT  la 26.4. 2008 KLO 10-14 
 SIIVOTAAN YLEISIÄ ALUEITA, TEITTEN VARSIA, PUISTOJA  JA  RANTOJA   

 JÄTESÄKKIEN JA ROSKAPIHTIEN JAKELU OSTARIN EDUSTALLA  LA KLO 10. 

 TÄYDET SÄKIT TUODAAN KERÄILYPISTEISIIN, JOITA ON KOLME:  

 1) Viherkallion koulun piha,  2) Kuusiniemi 13-15 ja  3) Helsingintien ja Kavallinpellon risteys.  

 TULE MUKAAN! Viherkallion koululaiset näyttävät esimerkkiä ja siivoavat jo pe 25.4.   


