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Puheenjohtajan palsta
ulkopuolisesta se on näyttänyt lähes hupaisalta touhulta.
Kaupungin viimeisin lupaus
valmistumisesta on tämän
vuoden loppuun mennessä.

Hyvät
lintuvaaralaiset!
Suhteellisen hieno kesä lomineen on jo takanapäin ja
lehtiharavat ja heijastimet
otetaan taas käyttöön.
Kesän aikana Lintuvaarassa
on tapahtunut sekä hyvää
että huonoa:
Iloksemme ovat muutamat
tieosuudet saaneet uuden
päällystyksen ja sehän on
luonnollisesti hyvä asia.
Valitettavasti “viiden tien
risteystä“ ja läheistä bussipysäkkiä ei ole saatu valmiiksi
ennen koulujen alkua. Tätä
katuosuuttahan on rakennettu kuin Iisakin kirkkoa
eli kohta puolitoista vuotta ja

Uusien tienpintojen parantumisen myötä on mielenkiintoinen havainto se, että
ilmiselvästi nopeudet ovat
lisääntyneet valvonnan puuttuessa ja ihmisten välinpitämättömyyden seurauksena.
Tämä aiheuttaa ja lisää
onnettomuusriskiä huomattavasti etenkin koululaisten
ja vanhempienkin ihmisten
liikkumisessa. Muutama nauhoittava tutka kyllä tienaisi
hintansa alle aikayksikön tai
sakkorahoilla voisi varmasti
maksaa poliisien ylityötkin.
Toivon vilpittömästi, että
ainakin lintuvaaraiset tarkistaisivat ajotottumuksensa ja
hurjastelu loppuisi kokonaan.
Toivon myös, että teiden
parannukset eivät enteile sitä,
että sadevesi- ja viemärijärjestelmät sekä jalkakäytävät

unohdetaan taas vuosiksi
eteenpäin.

yhteydessä myös tukkeutuneita avo-ojia puhdistetaan.

OKY teki kyselyn keväällä
asukkailleen koskien tonttien
kosteusongelmia. Vastauksia
tuli runsaasti ja suurimmat
pulmat olivat tukkeutuneet
ojat, rumpujen siirtyminen
sekä uudisrakentamisesta
aiheutuneet sade- ja pintavesien muuttuneet virtaukset.
Useat näitä koskevat tapaukset kuuluvat kaupungin hoidettaviin ja lähetämme heille
kirjelmän yo. ongelmista.

Määrärahat ovat taas kerran minimissään ja Espoon
kaupungin talous tiukoilla.
Lisäksi rahavirrat ovat priorisoitu kauaksi Lintuvaarasta.

Eräs surkuhupaisa seikka on
myös kaupungin suorittama
tienvarsikasvuston leikkaaminen. Kasvit ovat leikattu,
mutta puhdistusta ei ole suoritettu, vaan jätetty jätteet
ojiin tukkeeksi.
Kaupungin kunnossapitoosaston syysohjelmaan
kuuluvat mm. sorateiden
kunnossapito, roskien ja
puunlehtien harjaus ja syysmyrskyjen jälkien siivoaminen. Toivotaan, että tässä

Olen kuitenkin sitä mieltä,
että kaupunki ei voi lykätä
sille kuuluvia velvoitteitaan
hamaan tulevaisuuteen ja
asukkaidenkin äänen tulee
päästä kuuluville. Näissä
tapauksissahan virkamiehet
joskus käyttäytyvät hiukan
ylimielisestikin meitä “asiaatuntemattomia“ kohtaan.
Tarpeen vaatiessa on “noustava barrikaadeille” ja tarkistettava millä aikataululla
kaupungin velvoitteet lain
mukaan on toteuttava kaavoitetuilla alueilla.

Intiaanikesää toivoen
Aslak Pentikäinen
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Espoonkadun
kuulumisia
Kaupunginhallitukselle on
tätä kirjoitettaessa esitetty
Espoon teatterin sijoittamista
Tapiolaan. Allekirjoittaneen
mielestä Leppävaara olisi
koko pääkaupunkiseutua ajatellen paremmin tavoitettavissa. Muutenkaan minusta
ei ole mistään kotoisin sulloa
kaikkea kulttuuritarjontaa
samaan paikkaan. Asia on
sen väärti, että ennen asian
ratkaisemista siitä pitäisi
päästä valtuuston sanomaan
mielipiteensä. Tosin myös
Leppävaaran–Lintuvaaran
alueen äänillä on äänestetty monia eteläisimmässä
Espoossa asuvia valtuutettuja
valtuustoon. Suur-Leppävaarasta meitä valtuutettuja on
kovin vähän. Voi olla, että
valtuuston enemmistökin
olisi Tapiolan kannalla.
Kaupunki elää edelleen
niukkuuden aikaa, vaikka
vero- yms. tulot kasvavat
tänä vuonna lähes kolmekymmentä miljoonaa. Ensi
vuonna esitetään koulujen
opetustuntimääriä edelleen
supistettaviksi. Lapset eivät
äänestä ja valtuuston enemmistö todennäköisesti tämän
jutun dead line –päivänä
päättää suunnata uudet verotulot pääosin aikuisten lakisääteisiin menoihin.
Helsingin Sanomista olemme
saaneet lukea sekä suuren
asuinalueen suunnittelemisesta Lintuvaaran ja Uusmäen väliin. Kaupungille
ei ole sama, kaavoitetaanko

uudet alueet yksityisten
omistamiin korpiin vai kaupungin maalle valmiin kaupunkirakenteen yhteyteen.
Jos kaavoituksessa asetetaan
kiireellisimmiksi kaupungin
kannalta halvimmiksi tulevat
alueet, esim. Uusmäki, Tapiola, Näkinmetsä, Miilukorpi
II ja Puolarmetsä, säästetään
satoja miljoonia euroja verrattuna esimerkiksi Histan
korpien rakentamiseen. Sillä
rahalla pystytään maksamaan lapsille koulunkäyntiä,
rakentamaan vanhojen alueiden viemäreitä ja katuja,
huolehtimaan terveydenhoidosta ja vanhuksista hieman
paremmin. Ellei sitten valtio
taas ryöstä kassaa..
Valtion taholla on omaksuttu
kummallinen näkemys, että
kunnat tuottavat aina tappiota. Kun kunnan toiminta
on aina tappiota, mitä vähäisemmäksi ja surkeammaksi
kunnallinen toiminta näivetetään, sen valoisampia tuntuvat olevan ministereiden
näköalat.

Jukka Karhula

kaupunginvaltuutettu

Liput
liehumaan!
Puuttuuko pihastasi lipputanko ja et
halua ryhtyä asennustyöhön itse?
Flagmore Oy:n hinta-arvio lipputangolle lippuineen (tai vaihtoehtoisesti isännänviiri)
asennettuna on 650–700 € yhteistilauksena.
Ilmoittaudu mahdollisesta yhteistilauksestakiinnostuneeksi 16.10. mennessä.
Teijo Porkka
sähköpostilla: teijo.porkka@jippii.ﬁ
tai iltaisin p. 050-3038285.
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Tervetuloa
Lintumetsän
koulun
vanhempainyhdistyksen
syyskokoukseen

Aikoja, tapoja!

keskiviikkona 21.9.05
klo 18.30 koulun ruokalaan
Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat.
Tule mukaan osallistumaan, vaikuttamaan, ideoimaan, tuomaan uusia tuulia ja vahvistamaan osaamistamme tai muuten
vain mukaan mukavaan joukkoomme. Toimintamme on mutkatonta, kokouksia on tarpeen mukaan syys- ja kevätlukukauden aikana (vuodesta riippuen 3–6 kpl).
Koulussamme on toiminut vanhempainyhdistys hyvässä
yhteistyössä koulun kanssa.
Olemme järjestäneet kasvatuksellisia iltoja ajankohtaisista
nuorten asioista ja järjestämme yhteisiä tempauksia nuorten
kanssa, jaamme keväällä stipendejä (perusteet päätetään vuosittain vanhempainyhdistyksen kokouksessa) jne.
Maksamalla jäsenmaksun tai perhepelimaksun tuet toimintaamme. Jäsenmaksu on pysynyt samana useamman vuoden.
Maksamalla perhepelimaksun pääset pelaamaan sunnuntaisin Lintumetsän koululle 10.30–12.00, aluksi syksyllä ulkona ja
ilmojen kylmetessä siirrymme sisätiloihin – sählyä tai muutakin haluttaessa.
Jäsenmaksu 5 euroa.

Kannatusmaksu 10 euroa

Perhepeli sunnuntaisin 10 euroa
Tilinumero: 147835-62554 Nordea
Viitteeksi koululaisen nimi ja luokka.
Kiitos tuestanne!
vanhempainyhdistyksen sihteeri
Eija Salmi

eija.salmi@ﬁ.fujitsu.com

Kuvassa alttaritaulu ja taiteilija Inka Kivalo
sekä kirkkoherra Kauko Puranen.

Seurakuntakoti Uuttu
vihitty käyttöön
Lääninrovasti Arto Laitinen siunasi
seurakuntakoti Uutun käyttöön 6.
kesäkuuta. Samalla paljastettiin
taiteilija Inka Kivalon kappeliin
suunnittelemat kirkkotekstiilit ja
alttaritaulun kuvakudos.
Uutun tiloissa toimivat myös vanhusten hoivakoti Virekoti Uuttu ja
Lintukulman päiväkoti.

Koulun piha on koulun oppilaille päivisin leikin, urheilun
ja yhdessäolon paikka. Iltaisin jotkut nuoret ovat ottaneet tavakseen tavata toisiaan
koulujen alueella. Vapaa-ajan
vietossa koulun pihalla on
esiintynyt piirteitä, joihin
pitää puuttua. On pidetty
reippaita juominkeja, tupakoitu koulun alueella, vaikka
tupakkalaki sen ehdottomasti
kieltää, ajettu mopoilla myöhäiseen aikaan ja alueilla,
jotka eivät ole mopoiluun
tarkoitettuja. On esiintynyt
monenlaista tarkoituksellista ilkivaltaa, jonka lasku
veronmaksajille on viimeisen
vuoden aikana ollut useita
tuhansia euroja. Lisäksi tulevat muut haitat, kuten pullojen särkemisestä aiheutuva
lasinsirpalesaaste leikkipaikoilla.

Koulut joutuvat rajoittamaan
piha-alueensa käyttöä ilkivallan ehkäisemiseksi. Esim.
Lintulaakson koulussa kouluajan jälkeen on sallittu vain
pihan leikki- ja urheilukäyttö.
Suurin osa nuorista käyttäytyy ja toimii fıksusti ja noudattaa heille annettuja ohjeita
ja kehotuksia. Pienehkö nuorten ryhmä kuitenkin jättää
noudattamatta koulun henkilökunnan heille antamat
kehotukset, saattaa esiintyä
hävyttömästi ja sotkea pihaalueita ja kenttiä. He leikkivät
jopa kissaa ja hiirtä poliisien
kanssa, näiden pyrkiessä
puuttumaan asioihin.
Toivomme, että jos jonkun
lapsen vanhempi tietää tai
olettaa oman lapsensa tehneen ilkivaltaa, yrittäneen
polttaa tai särkeä traktorin,

katkoneen istutettuja puita,
särkeneen ikkunoita, pulloja tms., hän ottaisi yhteyttä
allekirjoittaneisiin asian selvittämiseksi. Töppäysten
selvittäminen ja vastuunsa
kohtaaminen on nuoren
itsensä kannalta tärkeää.
Korvausvaateiden pelosta ei
pidä olla ottamatta yhteyttä.
Koulut ja kaupungin kiinteistöpalvelukeskus eivät pyri
rahastamaan yhteyttä ottavia vanhempia, vaan kuten
koditkin, kasvattamaan nuorista kunnon kansalaisia.

ilkivallanteot selvitettyä.
Erityisesti toivomme mopon
omistavien nuorten vanhemmilta tätä ohjausta.

Tästä syystä toivomme, että
kodeissa annettaisiin nuorille
kehotus pysyä vapaa-aikana
poissa koulujen pihoilta
ja kentiltä urheilukäyttöä
lukuun ottamatta, jotta tuon
pienen vahinkoa aiheuttavan joukon ilkivalta saataisiin loppumaan ja tapahtuvat

rehtori, Lintulaakson koulu

Virva Valavuori

rehtori, Lintuvaaran koulu
Rainer Orpana

rehtori, Lintumetsän koulu
Jukka Karhula

Tienpitoa
täkäläiseen tapaan
Sen kerran kun tänne on
saatu uusi asfaltti, kymmenien rikkoutuneiden
iskunvaimentimien ja soikeiden polkupyöränvanteiden
jälkeen, niin jonkun täytyy,
ehdottomasti juuri silloin,
kun piki ei ole ehtinyt kunnolla kovettua, päästä tien
ali toiselle puolelle. Onhan
paikkatöyssy mukava
hidaste uudistalon kohdalla,
etteivät uudet asukkaat niin
kovin häiriintyisi liikenteestä, mutta meidät vanhat
kyläläiset se tekee hyvin
äkäisiksi. Miksei ennen
asfalttikoneiden tuloa kuuluteta kadunvarren tonttilaisille
vaikka tolppailmoituksilla,
että tehkää myyräntyöt nyt
jos on tarvetta, ja että uuden
asfaltin jälkeen tien alitus
maksaa miljoona euroa.
Vuoden vanhan päällysteen
rikkominenkin nostaisi
rakennuskustannuksia vielä
puolella miljoonalla. Menet-

tely saisi rakentajat ehkä
ennakoimaan putkityö- ja
kaapelointitarpeitaan pidemmällä tähtäimellä ja saataisiin
sujutella sileillä teillä edes
yksi vuodenkierto.
Ehkä kuitenkin onkin niin,
että uudisasukkaat luulevat,
että on paikkakunnan tapa
kaivaa uusi asfaltti paikkapaikoin ylös heti tuoreeltaan
– tekihän kunta/tielaitos
saman Hämeenkyläntienkin
päällystyksen jälkeen. Kun
asfalttikoneet olivat häipyneet mutkan taa, alettiin
keskelle mäkeä kaivamaan
koululasten turvaksi liikennevaloja.
Omansalainen, mutta yhtä
kaikki merkillinen ajatuksenjuoksu on vallalla ojanperkuussakin. Ojat ja pientareet
perattiin siisteiksi mäissä ja
rinteissä, mutta notkelmissa,
missä tiet lainehtivat jokaisen

ropsauksen rapistessa ja
sulavedet vellovat ilonamme
kaiken kevättä, ojat saivat
pitää valumavesien ja lumiaurojen kasaamat hiekoitushiekkansa ja pientareet
astmaatikkoja ahdistavat
pujokasvustonsa.
Aivan oma lukunsa on sitten
Lintuparventien kohennus
ja viiden tien risteyksen
remontti. Homma alkoi reippaasti ja riemumielin, mutta
sitten talvi tuli ja yks kaks
yllätti. Työt täytyi keskeyttää. Ajoväylää ei erottanut
kynnöspellosta muu kuin
sitä kyntävän auran malli.
Sääliksi kävi ”kyntömiehiäkin” – lumenauraajia. Kevät
kuitenkin koitti ja iloinen
tientekotouhu jatkui taas,
kunnes kesäloma yks kaks
yllätti. Kyläläisten lomarauhaa ei kaivinkoneiden
tiejyrien ryskeellä ei rohjettu
häiritä, olkoonkin että he

olivat omilla kesälaitumillaan ympäri järvisuomen.
Elokuun koittaessa, kun
pikkukoululaiset tarpoivat
ensiaskeleitaan koulutiellä,
ilmestyivät puskutraktorit
ja tärykoneet taas tuota
tapausta juhlistamaan. Suojelusenkeleillä ja muilta saattajilla riittää askaretta, ettei
koulutie katkea ennen kuin
pääsee kunnolla alkuunkaan.
Ei pitäisi varmaan valittaa,
kun joku vihdoin tulee teitämme tasoittamaan. Silti
voisivat asfaltinlaskijat ottaa
talvella kaikki muutkin tiekarhut mukaansa Espanjaan
golffaamaan ja kesäkauden
sitten silottelisivat kulkuväyliä ihmisten kulkea.
Tarja Pihlajisto
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Jippii!

Koulu alkaa!
Olisin tylsistynyt, jos koulu ei olisi
alkanut, sillä koulussa on niin hyvää
ruokaakin ja sitten on kaverit ja ipkerho.
On kiva oppia uusia asioita ja nähdä
uusia ihmisiä. On kiva nähdä kavereita. Minulla on hyviä kavereita.
Kun koulu alkoi, minua jännitti, mutta
sitten oli hauskaa, kun päästiin pihaan.

Rehtori Virva Valavuori kuvassa takana keskellä.

Lintuvaaran koululla
uusi rehtori
Minun toivottiin esittäytyvän lehdessä,
koska olen uusi kasvo
alueen koulumaailmassa. Aloitin Lintuvaaran koulun vs.
rehtorina 1.8.05. Edellisen lukukauden hoidin
Tähtiniityn ja Tähtitarhan rehtorin vuorotteluvapaa-sijaisuutta
ja 2003–2004 toimin
Martinkallion koulun
rehtorina. Martinkallioon siirryin Laurinlahden luokanopettajan
tehtävistä. Alan olla
oikeaa kierrätyskamaa!

Olen koulutukseltani paitsi
kasvatustieteiden maisteri,
myös insinööri ja tiedottajan
tutkinnonkin suorittanut.
Opettajakoulutukseen päätin
pyrkiä vasta 38-vuotiaana,
enkä päiväkään ole alan
vaihtoa katunut. "Sukuvika"
iski viimein. Koulumaailmassa olen viihtynyt todella
hyvin, nyt reilut kymmenen
vuotta. Lapset ovat niin ihanan aitoja, heidän kanssaan
työskentely on todella palkitsevaa.
Minulla on ollut onni olla
aina myös erittäin mukavissa
työyhteisöissä. Niin nytkin.
Lintuvaara tuntuu melkein
kuin lintukodolta. Opettajan
ja rehtorin työn lisäksi olen
toiminut ja toimin edelleen
opetustoimen tietoja viestintätekniikan kouluttajana.

Olen asunut Kivenlahdessa
jo 23 vuotta, joten tämä seutu
Espoota on minulle aika
tuntematonta. Työmatkoilla
katselenkin kiinnostuneena
uusia maisemia. Käytän julkista liikennettä ja työmatkat ovat joskus vähintäänkin
mielenkiintoisia bussien
vaihtamisineen. Paras saavutukseni koulusta kotiin on
tunti viisikymmentä minuuttia. Vaan minullapa ei ole
yleensä kiirettä minnekään.
Kotityötkään eivät rasita, sillä
kaikki kolme jo aikuista lasta
ovat muuttaneet pois äidin
helmoista.
Nautin työstäni, eikä se ole
minua koskaan rasittanut
tai uuvuttanut. Vapaa-aikanani luen tosi paljon, käyn
konserteissa ja teatterissa ja
lenkkeilen säännöllisen epä-

säännöllisesti sekä tapaan
ystäviä.
Toivotan kaikille oikein
hyvää syksyä ja toivon ystävällistä ja rakentavaa yhteistyötä!
Virva Valavuori

Lintuvaaran koulun
vs. rehtori

Oli mukavaa, kun koulu alkoi ja saan
taas hyvää ruokaa. Minun mielestä
makkarakeitto on parasta. Kaitsulla on
hyviä kalapuikkoja ja minulla on parhaat opet.
Välitunneilla on kiva leikkiä, hauska
kiipeillä ja seikkailla metsässä. Välitunnit ovat hauskoja, mutta uimakoulu
on hauskin.
Liikkatunneilla on kiva juosta ja leikkiä. Tykkään pesäpallosta.
Olen lukenut monta kirjaa koulussa.
On kiva, kun saa uusia kirjoja ja lauletaan yhdessä. On kiva kuunnellaEemun ja Aanan seikkailuita. On
hienoa oppia kaunoa. On kiva tehdä
läksyjä.
Koulussa on kivaa siksi, että on liikuntatunteja, matematiikkaa, lukutunteja,
kaunokirjoitusta, käsitöitä, askartelua
ja välitunnit.
100 kertaa jippii! Koulussa on kivaa!
Terveisin Lintulaakson koulun
2a-luokka ja opet

Koiratarralla
ympäristö
siistimmäksi –
jätökset
lähimpään
roskapönttöön
Jatkuvan koirankakkakeskustelun tuloksena
Lintuvaaran Omakotiyhdistys on painattanut
roskapönttöihin liimattavia koiratarroja. Tarkoituksena on, että alueen asukkaat voivat halutessaan
liimata tarran roskapönttöönsä, jolloin koiranulkoiluttajat tietävät, että koirankakkapussit voi
jättää siihen. Kynnys keräämiseen madaltuu kun
”tuliaisia” ei tarvitse viedä kotiin asti vaan roskalaatikko on lähellä ja sitä on lupa käyttää tähän
tarkoitukseen. Jokaisen kiinteistönomistajan jäteastiasta löytyy varmaankin jätöspussin verran tilaa?
Hyötynähän saadaan oman tontin kohdalla olevan
kadunpätkän siistinä pysymisen lisäksi koko Lintuvaaran siistiytyminen!
Tarroja jaettiin Leppävaaran Raittikarnevaaleilla, ja
niitä saa tarpeen mukaan joko noutamalla lähimmältä omakotiyhdistyksen johtokunnan jäseneltä tai
ilmoittamalla jollekin heistä osoitteensa; tällöin tarra
jaetaan seuraavan Lintusen mukana kaikkien
halukkaiden postilaatikkoon.

Jukka Jokela
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Siivoustalkoot
Lintuvaaran jokakeväiset siivoustalkoot
pidettiin torstaina
12.5. Sää suosi talkoolaisia ja hienosta
tarjoilusta vastasi
Ykköshallin väki, joka
on viereisessä kuvassa.
Kiitoksia heille jälleen
maistuvista herkuista!

Raittikarnevaalit

Tuulta ja
tunnelmaa
Kultarinnantien
katujuhlissa
Kultarinnantien alkupätkälle, joka rajoittuu
Pohjoiseen Lintuvaarantiehen, on siunaantunut mukavaa
yhteisöllisyyttä. Katuosuuden tuoreimman
tulokasperheen esikoisen Ronin synttäreillä
oli kehkeytynyt ajatus yhteisestä katujuhlasta, jossa uudet
ja vanhat asukkaat
tutustuisivat toisiinsa
ja jossa kaikenikäisillä lapsillakin olisi
kivaa. Niinpä jo varhain keväällä jokaisen perheen kalenteriin
ympyröitiin 26.8. ja
ryhdyttiin suunnittelemaan nyyttäreitä ja
ohjelmaa.
Omakotiyhdistyksen teltta
pystytettiin edellisenä iltana,
jolloin ilma oli pehmeän
samettisen lämmin. Vaan
eipä ollut enää kun juhlailta
koitti, tuuli yltyi myrskyksi
ja vettäkin satoi kaatamalla.
Sadeasuihin sonnustautunut juhlaväki siirsi reippaasti
telttakatokset viereisen talon
pihaan, autokatoksen jatkoksi, jolloin saatiin vähän
lisää sateen ja tuulen suojaa.

Leppävaara-seuran järjestämät perinteiset
Raittikarnevaalit järjestettiin Leppävaaran
raitilla torstaina 8.9.05 ja omakotiyhdistys
osallistui riehaan omalla teltallaan.

Tunnelma oli tiivis ja grilliherkut kypsyivät katoksen
alla. Jokainen perhe kertoi
vuorollaan tarinansa siitä
kuinka oli Kultarinnantielle
päätynyt, ja vuosikymmenien
kirjo sekä asuntomarkki-

Kaksi grilliä katosten alla ruokkivat ison
porukan.

Tämä juhlaväki ei pikku sateesta lannistu.
Nyyttäriaterian komea
kakku keräsi ihailua.
Vera oli juhlien juniori.
noiden tilanteet tuli samalla
muisteltua lävitse. Kadunpätkän ”yhteiset isovanhemmat” Saga ja Alvar kertoivat
värikkäitä tarinoita menneisyydestä, joita nuorempi
väki olisi jaksanut kuunnella
enemmänkin. Pariskunta
asuu Sagan sievää lapsuudenkotia, joka lienee koko Lintuvaaran vanhimpia.
Ruokailun ja juttujen jälkeen
sade ymmärsi tauota, joten
lapsille suunnitellut juoksukisat ja muu ohjelma saatiin
pikkuväen riemuksi toteutettua. Juhlassa oli mukava
tunnelma, joka jatkui vielä yli
puolen yön myrskylyhtyjen
valossa ja pikkuväen mentyä nukkumaan. Seuraavan
aamun purkutalkoissa jo alettiin suunnitella ensi vuoden
katujuhlaa.

Telttakatokset pelastivat juhlan.

Sagan ja Alvarin tarinat kiehtoivat

Voittajien on helppo
hymyillä.

Teksti ja kuvat
Anna-Liisa Lundell
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Viimeisiä virkistysalueita viedään!
Aina kun omakotiyhdistys
on kiinnittänyt teknisen keskuksen henkilöstön huomion
puutteelliseen ojitukseen ja
teiden kurjaan kuntoon, on
vastaukseksi saatu: ’Myönnetään, mutta kun ei ole rahaa’.
Espoon kaupunki yhdessä
Rakennusteollisuus RT:
n muurattujen rakenteiden
ryhmän ja Wood Focuksen
kanssa järjesti tämä 1,3 km2
käsittävän alueen kaavoituksesta kaikille avoimen arkkitehtikilpailun, jonka voiton
vei Tuhatjalkainen -niminen
suunnitelma 58 jätetyn ehdotuksen joukosta. Tuhatjalkaisen takana ovat arkkitehdit
Jesse Anttila ja Mikko Rusanen sekä maisema-arkkitehti
Ulla Loukkaanhuhta ja arkkitehtiylioppilas Anna-Kaisa
Aalto. Palkintosumma oli
35 000 euroa.

Hiljattain saimme taas
lukea lehdistä, että
Lintuvaaran naapuriin, Uusmäkeen, on
tulossa runsaasti uutta
rakentamista. Meidän
hyvät sieni- ja mustikkamaastot on nyt jäämässä 4500 asukasta ja
3000 työpaikkaa käsittävän rakennus- ja kulkuväylämassojen alle.
Vastineeksi tästä menetyksestä saamme Kehä II:n jatkon ja sen kanssa risteävän
Lintulaakson tien, jossa
ennustetaan olevan 8000–10

000 autoa vuorokaudessa.
Alueelle tulee myös uusi alaasteen koulu ja kaikki uudet
asukkaat, jotka tulevat sitten jakamaan niitä vähäisiä
viher- ja virkistysalueita.
Uudisrakentamisen seurauksena tulee taas yksi iso
rahareikä kilpailemaan kaupungin rahoista, koska alueelle pitää tietysti rakentaa
koko infrastruktuuri katuineen viemäreineen kaikkineen. Tunnetusti vanhat
omakotialueet – Lintuvaara
niiden mukana – kärsii siitä,
että Espoolla on kaikenlaisia
resursseja vieviä hankkeita
kuten esim. asuntomessut.
Arja Pihlajisto

Alueelle on tarkoitus kaavoittaa 190 000 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa noin 2000
asuntoa. Ehdotuksen mukaan
rakennuskanta koostuisi
yksi- ja kaksikerroksisista
pientaloista sekä omakotitaloista.
Espoon teknisen toimen johtaja Olavi Loukon mukaan
tästä ’keskellä pääkaupunkiseutua sijaitsevasta uudisrakennusalueesta on pakko
tehdä malliksi kelpaava puutarhamainen alue’.
Lintulaakson tie kulkisi
alueen läpi ja yhdistyisi
pohjoisessa Kehä II:een. Lintuvaaran ja Uusmäen väliin
jäisi viherkaista.

Laku & Oliver
Kerro Laku joku
hyvä juttu!

Noh! Viimeisin juttu on
se, että ennen ihmiset
keräs meidän jätökset
pussiin ja hävitti ne
jonnekin. Kyllä mä aina
oon tiennyt että ne on
keräämisen arvoisia
ihmisille, vaan en voi
ymmärtää miksi.

Nyt ihmiset on kekannut pistää tarran boxiin,
jotta ne saisi niitä vieläkin enemmän.
Kyllä mahtaa olla hyvää
kamaa, ja meiltä sitä
tulee ihan tost vaan!

Lintuvaaran
luontopolku
tutuksi!
Lintuvaaran Omkotiyhdistys järjestää
Lintuvaaran koulun
lähimetsessä olevalle
luontopolulle tutustumiskävelyn lauantaina
24.9.
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Kokoontuminen klo 15
Lintuvaaran koululla.
Pukeutuminen sään
mukaan!

Kaikki
joukolla
mukaan liikkumaan!

Galleria
kiinteistötoimisto
Merja Rautio
Lkv (A)

Siltavoudintie 2, 00640
Helsinki, p. 09-7288 660,
fax 09-72886650,
Pohj. Lintuvaarantie 50,
02660 Espoo,
gsm-040-5600 775
e-mail: merja.rautio@
erafinland.com
www.era.fi

15 vuoden kokemus
kiinteistövälitysalalla!
Nyt paljon kysyntää omakotitaloista ja tonteista Lintuvaarassa!
Etsin asiakkaalleni okt-tonttia Lintuvaarasta ja lähialueelta.
Soita, niin keskustellaan asiasta tarkemmin. Arviointi on ilmainen.
Kansainvälisen kiinteistövälitysketju ERA:n ja Suomen kiinteistövälittäjäliiton jäsentoimisto.
Käytössämme seuraavat internet-myyntikanavat:
www.etuovi.com www.erafinland.fi www.asuntoverkko.com www.oikotie.fi

Edulliset ykkösedut!
Tässä esimerkkejä edullisista
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Ykkösetuhinnoista!
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Joka kuukausi uudet
Ykkösetuhinnat! Tule toteamaan!
Chiquita

Atria

Flora

BANAANIT

PUNAINEN
LENKKI 500 g

MARGARIINIT 400 g

(2,98 kg)

(2,48/kg) 2/tal

0,89

1,49

kg

0,99

kg

rs

Apetit

Portti

Ranskasta

KIRJOLOHISUIKALEET

KARJALANPIIRAKAT

marinoitu 300 g (11,63
kg)

9 kpl=495 g (2,61/kg)

TUMMAT
PRESIDENTLUUMUT

3,49

rs

Pirkka

PORSAANLIHASUIKALEET marinoitu,

naturel 400 g (4,23/kg)

1,69

rs

1,29
JUHLA
MOKKA

1,29

pkt

kg

Omo
500 g

(3,96/kg) 2/tal

PESUJAUHEET
1,35 kg (3,52/kg)

1,98

pkt

4,75

ps

