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HALLITUS 
 
Varsinaiset jäsenet      Puheenjohtaja  Matti Metsäranta 
          Varapuheenjohtaja          Jouko Kostamo 
          Sihteeri (poissa)  Veikko Uusitalo   

 sihteerin sij. ja kotisivu Terttu Nurmi 
        Arja Toltti 
        Carita Pirttijärvi   
   
Varajäsenet       Seppo Kannelsalo 
        Katarina Hovi 
    Taloudenhoitaja  Mikko Nurmi 
 
Toiminnantarkastaja      Kalevi Kannelsalo 
 
 
 

1. Toiminta ja järjestetyt tilaisuudet 
 
1.1.   Yleisötilaisuus kirjastossa 2.2. 2012 

 
Tilaisuuden aiheena olivat Viherlaakson terveyspalvelut. Runsaslukuisen,  
(jopa 100) aktiivisen  yleisön kysymyksiin olivat vastaamassa Leppävaaran 
alueen ylilääkäri Tuomo Lehtovuori, terveyspalvelujen johtaja Tuula Heinänen, 
terveysasematoiminnan johtava ylilääkäri Tuija Kumpulainen ja sosiaali-ja 
terveyslautakunnan  puheenjohtaja Johanna Värmälä sekä Päivi Rauvo 
HusLab:ista, apulaisylilääkäri Bertha Carlberg-Urrila ja Viherlaakson 
terveyskeskuksen  hoitajien esimies Arja Jaakkola.  

 
 1.2. Vuosikokous ja asukasilta 21.3. 

  
 Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Viherlaakson koulun ja lukion 
 auditoriossa  21.3. klo 18 ja sen jatkona asukasilta, jonka aiheena oli 
 Viherlaakson kestävä kehitys. Kutsuttuina alustajina ja vieraina olivat 
 kansanedustaja Johanna Karimäki ja entiset viherlaaksolaiset,  näyttelijä
 Eeva-Liisa Haimelin ja Kerttu Staudinger.  
 
 1.3.  Siivoustalkoot 5.5. 
 
 Siivoustalkoot järjestettiin la 5.5.. Mukana oli n. 15 henkilöä. 
 

 1.4. Viherlaakso-päivä 9.5. 
 

Toritapahtuman järjestelyissä olivat tavalliseen tapaan mukana yhdistyksen 
hallitus, Viherlaakson Peurat, SPR, seurakunta, FysioSporttis ja Viherkallion 



koulun oppilaita sekä Pohjois-Espoon musiikkikoulu. Uutta oli Lions Club 
Espoon haaste hyväntekeväisyyskävelylle ja Carita P:n hankkimat ilmapallot. 
Puheen piti Matti Metsäranta ja  juontajana toimi Carita Pirttijärvi. Sää oli 
kaunis. Päivän ohjelma jatkui musiikkitilaisuudella Viherlaakson kappelissa.                 
 
1.5. Linturetki 10.6. 
 
Elämyksellinen yölaulajalinturetki  järjestettiin Jouko Kostamon opastuksella 
Laajalahden luonnonsuojelualueelle 10.6. klo 21-. Mukana oli 8 henkeä  
 
 1.6. Kulttuurikävely 10.9.   

 
Humisevanrannan kulttuurikävelylle osallistui n. 50 henkeä. Kohteena oli 
arkkitehtuuriltaan mielenkiintoinen Villa Sparbössan, jossa oppaanamme oli  
talon isäntä, Harald Kraatz. Kiitämme harvinaisesta tilaisuudesta! 

   
  1.7. Kunnallisvaalipaneeli Logenilla 16.10. 
 

Paneelin  kunnallisvaaliehdokkaat olivat Katarina Hellman-Palomäki, RKP, 
Bjarne Häggman ja  Arja Toltti sit, Arja Juvonen, perussuom., Pertti Järvenpää, 
KD,Jukka Karhula, vas, Johanna Karimäki, vihr, Laura Kiijärvi, kok, Mari 
Malkamäki, keskusta ja Veikko Simpanen, SDP. Jokerijo-kvartetti lauloi. 
Yleisön joukosta nousi tärkeäksi aiheeksi erityisesti KehäII-tien jatkon 
kiirehtiminen. Mukana oli n. 40 henkeä 

   
1.8. Solvalla 100 v. -tilaisuus 8.12. 
 
Tunnelmallinen vanhan koulun avoimet ovet -tilaisuus järjestettiin 8.12.  
Aloitteentekijänä oli Margareta Bäckman, jonka tavoitteena on erityisesti myös 
rakennuksen alkuperäisen  Solvalla-nimen palauttaminen käyttöön.   
Erikoisvieraana oli juuri Finlandia-palkinnon saanut kirjailija Ulla-Lena 
Lundberg, jonka lapsuuskoti oli ollut parin vuoden ajan Solvallan yläkerrassa 
hänen äitinsä tultua tänne opettajaksi. Viherlaaksolaiset ry. osallistui 
kahvitarjoilun järjestelyihin ja kustannuksiin.      
 

2. Tiedotus 
Yhdistyksellä on kotisivu osoitteessa www.viherlaaksolaisetry.fi. Ylläpitäjänä 
on ollut Terttu Nurmi. 
Vuosikokoukseen ja asukasiltaan  kutsuttiin jäsenille postitetuilla kirjeillä. 
Kevättiedote-lehti julkaistiin 24-sivuisena, aiheina mm. Viherlaakson kestävä 
kehitys, Viherlaakson koulun ja lukion Keke-projekti, nuorten harrastukset 
kuvataide, musiikki, tanssi ja partio ja lähihistoriaa ”Från Kavallbacken sett”. 
Lehti jaettiin Helsingin Jakelu-Expertin toimesta alueen talouksiin 28.4.. 
Tiedotteita yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista on ollut apteekin ikkunassa 
olevalla ilmoitustaululla, kauppojen seinillä, yhdistyksen kotisivulla ja 
ilmaislehtien menopalstoilla. 



Syystiedotteen aiheena oli Logenissa järjestettävä kunnallisvaalipaneeli, 
minkä vuoksi jakelu 10.10. oli tavallista laajempi, alueina Viherlaakso, 
Lähderanta ja osa Laaksolahtea.  

 
3. Alueellinen yhteistoiminta 

 
Yhdistys  toimi jäsenenä Espoon kaupunginosayhdistysten liitossa (EKYL) ja 
Pro Espoonjoki ry:ssä  Perinneyhdistys Aurorassa. Leppävaaran alueen 
yhteistoiminnassa yhdistys on ollut edustettuna pj Matti Metsärannan 
välityksellä.  
 

4. Lausunnot, muistutukset, kirjelmät ja muistamiset 
 

Kirjelmä (2.1.2012) Espoon kaupungille osoitteessa Kuusiniemi 12 olevalla 
kaupungin omistamalla  tontilla sijaitsevan käyttämättömän rakennuksen ja 
osittain sortuneen ulkorakennuksen siistimiseksi. (Kaupungin vastauksen 
mukaan kyseessä on purettava kohde, jolle haetaan purkulupa ja 
kilpailutetaan urakka.) 
Kirjelmä, jossa on pyydetty Kavallinpuiston ja Kavallinpellon väliselle kevyen 
liikenteen väylälle moottoriajoneuvolla ajamiselle estettä. 
Liikenteenhallintapäällikkö on antanut (26.1.2012) kielteisen vastauksen, 
koska he ovat käyneet paikalla useita kertoja havainneet vain kerran auton 
jäljet. 
Muistutus (4.4.2012) kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
asemakaavamuutoksesta asiassa n:o 2186/10.02.03/2011 (ns. Kraatzin 
huvila), jossa on puollettu omistajan hakemuksen mukaista kaavamuutosta ja 
ilmeisesti aikanaan kaupungin erehdyksessä poistaman ajoyhteyden 
järjestämistä asemakaavalla suojeltavalle rakennukselle hakijan esittämällä 
tavalla. 
Mielipide (16.5.2012) ja muistutus (26.9.2012) Turuntien asemakaavojen 
muutoksista asian:o 1024/10.02.03/2012 joilla muutetaan Turuntie ja 
Nupurintie (maantie 110) katualueeksi. Muistutuksessa on todettu kaavojen 
vanhakantaisuus, ns. Wikbergin korjaamon säilyttämisen tarve, ja kiirehditty 
Pähkinälehdontien/Turuntienportin sekä Viherlaakson liikenneympyrän 
rakentamista.                           
                                                                                                                             
Mielipide (27.5.2012) asemakaavamuutoksesta mahdollistaa osoitteessa 
Kavallinpelto 3 sijaitsevan eläinlääkäriaseman rakentaminen. Muutosta on 
puollettu, mikäli rakennus sijoitetaan siten, että suojaa asuinrakennuksia 
Turuntien liikennemelulta.  
Kirjelmä ja adressi (15.8.2012) bussien 15 ja 35 reittien jatkamisesta 
Viherlaakson kautta. Joukkoliikennesuunnittelijan vastauksen mukaan 
suunniteltuja reittimuutoksia ei toteuteta. 
                                                                                                                             
Kirjelmä, (23.8.2012) jossa on tiedusteltu, miksi Espoon kaupungin 
etuostolain mukaisesti lunastaman korttelin 61081 tontilla 5 sijaitsevat (ns. 



Väinölän tontti) rakennukset on jätetty käyttämättömäksi. Kyseessä on ns. 
vanha asemakaava ja rakennuksilla on historiallista arvoa. Kaupunki on 
vastannut, että rakennuksille on myönnetty purkulupa ja rakennuslupa on 
käsittelyssä. (Kaupunki ei ole mitenkään informoinut yhdistystä hankkeen 
käsittelystä.) 
Mielipide 6.9.2012) asian:o 2453/10.02.03/2012, korttelia 61023 tonttia 1 ja 
61024 sekä katualuetta koskevasta asemakaavan muutoksesta osoitteessa 
Viherlaaksonranta 3 ja 4. Tarkoituksena on osoittaa 1815 neliömetrin 
suuruisen tontin laajentamiseen katualuetta sekä nostaa rakennusoikeus 650 
neliömetristä 2000 neliömetriin, aluksi 4 –kerroksisen ja sittemmin 6 –
kerroksisen asuinkerrostalon rakentamiseksi. Yhdistys on ilmaissut kielteisen 
kannan, koska saman omistajan korttelia 61023 on mahdollista käyttää 
täydennysrakentamiseen.  Rakennuspaikka korttelissa 61024 sijaitsee 
jyrkässä rinteessä puistoalueiden välissä rajoittaa haitallisesti näkymää 
Lippajärvelle ja soveltuu huonosti rakentamiseen. Mielipiteessä on pyydetty 
katselmuksen järjestämistä asukkaiden kuulemista varten. Kaavamuutos on 
ratkaistava laajemman, useita vuosia vireillä olevan Viherlaakson keskustaa 
koskevan kaavoituksen yhteydessä. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 
palauttanut asian valmisteltavaksi. Kaavamuutos on uudelleen nähtävillä 6 –
kerroksisen asuinkerrostalon rakentamista varten. 
Kirjelmä (24.9.2012) Espoon kaupungille Kahisevanpolun rakentamisessa 
käytetyn jättipalsamia sisältämän mullan vaihtamiseksi. Kaupunkia on pyydetty 
ryhtymään toimenpiteisiin  jättipalsamin leviämisen estämiseksi. 
Kirjelmä (10.10.2012) Kiinteistö Oy Viherlaakson ostokeskuksen 
isännöitsijälle, jolta on tiedusteltu omistajan kiinteistöä koskevia suunnitelmia. 
Kirjelmässä on esitetty huoli kiinteistön kunnosta, sen toimivuudesta sekä 
ympäristön siisteydestä ja vaikutuksesta alueen viihtyvyyteen. Isännöitsijä 
ottanut asiassa yhteyttä, on suhtautunut myönteisesti kirjelmään ja ilmoittanut 
pyrkivänsä huolehtimaan kiinteistöstä. 
Kirjelmä (3.10.2012 ja 26.11.2012) Sponda Oyj:lle, joka omistaa 
liikekiinteistön osoitteessa Kuusiniementie 2. Kirjelmässä on tiedusteltu 
omistajan kiinteistöä koskevia suunnitelmia. . Kirjelmässä on esitetty huoli 
kiinteistön kunnosta, sen toimivuudesta sekä ympäristön siisteydestä ja 
vaikutuksesta alueen viihtyvyyteen. Kiinteistön isännöitsijä ei ole vastannut 
kirjeisiin.  
Mielipide (4.12.2012) Kavallinmäen asemakaavamuutoksesta, asian:o 
3839/10.02.03/2012, jossa on luovuttu Viherlaaksolaiset ry:n esittämän 
kannan mukaisesti liikenteen johtamisesta Kavallinrinteen kautta, mutta 
poistettu Lindstedtintie/Kavallinsuotien muuttaminen puistoalueella kulkevaksi 
kevyenliikenteen väyläksi. Mielipiteessä on kiirehditty 
Pähkinälehdontien/Turuntienportin rakentamista. 
                                                                                                                             
                                                                                                                 

5.  Kiitos  
Viherlaaksolaiset ry  haluaa kiittää Espoon kaupungin kulttuuritointa, sosiaali- 
ja terveystointa, Viherlaakson kirjastoa,  EKYLiä, viherlaaksolaisia yrityksiä, 
seurakuntaa sekä muita yhdistyksen toimintaa tukeneita henkilöitä ja 
yhteisöjä.



 

 

 
 


