
 
 
     

Yhdistyksen vuosikertomus toimintavuodelta 2006. 

Yhdistysasiat 
Vuosi 2006 oli yhdistyksen 46 toimintavuosi. 

Vuosikokous pidettiin 22.3.2006 Myllypuron lähiöasemalla. Osanottajia oli 28. Kokouksen aluksi 
Seppo Pyyskänen piti esitelmän kiinteistöjen arvojen kehityksestä. 

Vuosikokous päätti periä jäsenmaksua 10 € kunkin talouden ensimmäiseltä jäseneltä. 

Johtokunta 
Vuosikokous valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Jorma Räsäsen ja erovuoroiset johtokunnan jäsenet 
Kari Viitanen ja Saara Saxen valittiin uudelleen. Taru Lintukangas halusi erota johtokunnasta, hänen 
tilalleen valittiin Leena Hölttä. Johtokunnan jäseninä edelleen jatkoivat Satu Harkki, Kirsti-
Inkeroinen-Kalliokoski, Seppo Pyyskänen ja Eero Salminen.  

Tilintarkastajaksi valittiin Ossi Lehtinen  ja hänen varamiehekseen Tapio Autio. 

Ensimmäisessä kokouksessaan 5.4.2006 uusi johtokunta valitsi varapuheenjohtajaksi Kirsti 
Inkeroinen-Kalliokosken, varainhoitajaksi Kari Viitasen ja sihteeriksi Satu Harkin. Johtokunta on 
kokoontunut toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. 

Toimintasuunnitelma 
Toimintasuunnitelmaan vuosikokous päätti esittää seuraavat tavoitteet: 

• Omakotialueen läpiajoliikenteen ehkäiseminen tai vähentäminen 
• Jalka- ja puistokäytävien talvikunnossapidon  siirtäminen kaupungin vastuulle 
• Omakotiyhdistykselle oma nettisivu ja asukkaille koulutusta kiinteistön hoidosta 
• Mahdollisen alueisännöinnin järjestäminen 
• Jäsenten aktiivisuuden lisääminen yhdistyksen toiminnassa 
• Toimenpiteitä alueen arvostuksen lisäämiseksi 
• Liikennevalojen saaminen Viilarintien ja Myllärintien risteykseen sekä roskakori 

Viilarintien bussipysäkille 

Toiminta 
Edellisen toimintavuoden aikana yhdistys anoi Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton HELKA ry:n 
jäsenyyttä, jäsenyys hyväksyttiin 18.2.2006. Jäsenyyden myötä yhdistys on saanut liiton palvelimelle 
oman nettisivun ja tukea sen laatimisessa. Nettisivu on haettavissa esille www.myllypuro.com 
osoitteesta. 

Johtokunta on neuvotellut 31.1.2006 Terveysviraston kanssa Myllypuron terveysaseman siirtämisestä 
Itäkeskukseen tarkoituksena säilyttää Myllypurossa ainakin terveydenhoitajan vastaanotto, 
laboratorionäytteiden otto, lasten neuvolatoiminta, lääkemääräysten uusinta ja apuvälineiden jako. 
Vain viimeksi mainittu jäi Myllypuroon. 

Läpiajoliikenne: Yhdistys on yrittänyt viisitoista vuotta saada aikaan läpiajoliikenteen loppumisen tai 
ainakin merkittävä vähenemisen Myllypadontieltä Viilarintielle ja päinvastoin. Kirje 10.2.2006, jossa 
pyydettiin kaupunkisuunnittelulautakuntaa vakavasti miettimään ja esittämään toimenpiteitä, joilla 
läpiajoliikenteen haitat ja sen aiheuttamat vaaratilanteet saadaan ehkäistyä. Lautakunta päätti 
17.5.2006 DI Jussi Jääskän esityksestä seuraavaa:  

http://www.myllypuro.com/


 
 

• Rakennetaan Latokartanontieltä liittymä kehä 1:lle ja tietä jatketaan Shellin asemalle 
saakka. 

• Kolsintien ja Myllärintien hidasteita uusitaan tehokkaammiksi. 
• Harakkamyllyntien ja Myllärintien risteys muutetaan korotetuksi risteykseksi 
• Kokeillaan joko Myllärintien eteläpään tai Kolsintien itäpään sulkemista.  

Viimemainitusta vaihtoehdosta jätettiin päätös kiireisesti omakotiyhdistyksen tehtäväksi. Johtokunta 
päätti, ettei ainakaan Myllärintietä tule sulkea. Kolsintien sulku tapahtui elokuun lopussa. Ennalta 
ilmoittamatta rakennettu sulku aiheutti kiihtymystä ja ärtymystä, mutta myös kiitosta. Ärtymys 
purkautui muutaman henkilön taholta adressien keruuseen ja niiden toimittamiseen Jussi Jääskälle. 
Adressit eivät ole johtaneet uusiin päätöksiin, vaan kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosasto ilmoitti omakotiyhdistykselle, että kokeilua jatketaan toistaiseksi. Vasta 
liikennelaskennan tulosten perusteella, joka suoritetaan keväällä 2007, päätetään jatkosta. 
Liikennelaskennan vertailulukuina ovat 2003 ja 2005 Kolsintiellä, Myllärintiellä ja 
Harakkamyllyntiellä suoritetut liikennelaskennat. Ennakkoilmoituksesta poiketen 
liikennesuunnitteluosasto perui päätöksensä kokeilun jatkamisesta kevääseen 2007 asti ja suoritti 
liikennelaskennan 26.11. ja 4.12.2006 siten, että sen tuloksista ei voida arvioida lainkaan Kolsintien 
sulkemisen vaikutusta omakotialueen läpiajoon. 

Esteetön jalankulkuliikenne. Toimintasuunnitelmassa oli tavoitteena omakotialueen jalkakäytävien 
talvikunnossapidon saattaminen kaupungin vastuulle. Toimenpide-esitys asiasta lähti 
rakennusvirastoon toukokuussa 2006. Pian tämän jälkeen johtokunnalle tuli epävirallisesti tietoon, että 
rakennusviraston vetovastuulla oleva Helsinki kaikille-projekti suorittaa kaupunginosittain ns. 
esteettömyyskartoituksen, ts. kartoitetaan kohdat, jotka haittaavat esteetöntä liikkumista jalan, 
lastenvaunujen tai rollaattorin kanssa tai polkupyörällä. Alun perin kartoitus oli tarkoitus tehdä 
kerrostaloalueella, mutta kartoitukseen saatiin mukaan myös Myllärinlaakson alue. Projektityönä 
tehtyyn kartoitukseen sisältyi Myllypurontien pientaloalueen puoleinen puistokäytävä, jossa ei ole 
talvikunnossapitoa eikä muutakaan kunnossapitoa. Bussipysäkeille pääsy on hankalaa myös siksi, että 
päättyvien katujen liittymät ovat monessa kohdassa ylämäessä ja päättyvät lähes suoraan ajoradalle. 

Mielipidekyselyn perusteella johtokunta esitti rakennusviraston katu- ja puisto-osaston 
osastopäällikölle Myllypurontien – Myllypadontien länsipuolisen puistokäytävän kunnostamista siten, 
että siihen päättyviltä poikkikaduilta on sille esteetön pääsy, ja että puistokäytävä ja Myllärinlaakson 
jalkakäytävien talvikunnossapito tulee kaupungin vastuulle. Toimenpide-esitys on johtanut siihen, että 
yleistentöidenlautakunta on kokouksessaan päättänyt ottaa kaupungin vastuulle jalkakäytävien 
talvikunnossapidon 1.5.2008, ja että puistokäytävä levennetään kesällä 2007 riittävän leveäksi ja sen 
talvikunnossapito alkaa talvella 2007-2008. (Yleisten töiden lautakunnan kirje 18.1.2007 
Myllärinlaakson Omakotiyhdistys Ry:lle). 

Tapahtumat 
Vuoden 2006 aikana ei ole järjestetty tapahtumia omakotialueen asukkaille. Tähän on ollut 
syynä aikaisempien vuosien vähäinen osanotto ja vuoden 2005 vesitornitapahtuman korkeat 
kustannukset, vaikka osanotto oli kiitettävän runsasta. Johtokunta toivookin asukkailta 
virikkeitä yhden tai kahden tapahtuman ohjelmasisällöksi. 
 
 
 
Johtokunta. 
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