
Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2007

Toimintavuosi  2007  oli  yhdistyksen  47.  toimintavuosi.  Yhdistyksen  vuosikokous  pidettiin 
21.3.2007 Myllypuron sairaalan juhlasalissa. Läsnä oli 28 jäsenmaksun maksaneita yhdistyksen jä-
seniä ja 14 pientaloalueen muita asukkaita.

Kokouksen alussa Omakotiliiton tutkija ja järjestösihteeri Juha Saarimäki esitti katsauksen kiinteis-
töverotuksesta: Kiinteistön tontin verotusarvo määräytyy rakennusoikeuden mukaan. Mikäli tontin 
koko rakennusoikeutta ei ole kokonaan käytetty eikä sille voida enää sijoittaa lisärakennusta, voi-
daan anoa alennusta tontin verotusarvoon. Kiinteistön arvo määräytyy verohallituksen ohjeiden mu-
kaisesti riippuen kiinteistön koosta ja iästä.
Johtokunnan jäsen Seppo Pyyskänen esitteli yhdistyksen nettisivua, jolle pääsee helpoimmin selai-
messa hakusanalla Myllärinlaakso tai Myllypuron kaupunginosasivun kautta osoitteessa

 http://www.kaupunginosat.net/mambo/myllypuro/ 
ja valitsemalla siinä vasemmalta Myllärinlaakso.

Yhdistyksen hallinto

Kokous valitsi  yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajaksi  Kirsti  Inkeroinen-Kalliokosken.  Johto-
kunnan erovuoroiset jäsenet Seppo Pyyskänen, Jorma Räsänen ja Eero Salminen valittiin edelleen 
johtokunnan jäseniksi. Uusiksi jäseniksi valittiin Jorma Haritonov ja Juha Närhi. Johtokunnassa jat-
koivat edelleen Leena Hölttä, Saara Saxen ja Kari Viitanen.

Yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin Ossi Lehtinen ja hänen varahenkilökseen Lauri Autio.

Kokouksessaan 17.4.2007 johtokunta valitsi varapuheenjohtajaksi Jorma Räsäsen, sihteeriksi Leena 
Höltän ja varainhoitajaksi edelleen Kari Viitasen.
Johtokunta kokoontui vuoden 2007 aikana 8 kertaa. Johtokunnan jäsen Juha Närhi erosi työkiirei-
siin vedoten johtokunnan jäsenyydestä 4.9.2007.

Vuosikokous myönsi yksimielisesti tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle vuodelta 2006

Vuosikokous päätti, että jäsenmaksu on edelleen 10 € per talous riippumatta siitä kuinka monta ta-
louden henkilöä kuuluu yhdistykseen. (Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsenenä voi ol-
la henkilö, joka omistaa tai hallitsee Myllypuron Myllärinlaakson alueella kiinteistöä tai sen osaa). 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007
Vuosikokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelmaan seuraavat tavoitteet:

- Koko Myllärinlaakson pientaloaluetta koskevissa kysymyksissä vaadittiin tiedottamisen pa-
rantamista ja tarvittaessa mielipidekyselyjen järjestämistä.

- Päätettiin pyrkiä lisäämään yhdistyksen jäsenmäärää ja lisäämään yhteisymmärrystä alueen 
asukkaiden etuja valvottaessa.

- Johtokunnan tehtäväksi annettiin kehittää työnjakoa ja yhteistoimintaa kaupunginosan mui-
den järjestöjen, erityisesti Myllypuro-seuran kanssa.

http://www.kaupunginosat.net/mambo/myllypuro/


- Velvoitettiin johtokunta seuraamaan ja tarvittaessa vaikuttamaan Myllypuron ostoskeskuk-
sen rakentamiseen

- Johtokunta tulee seuraamaan kaupunkisuunnittelulautakunnan Myllypuroa koskevia toimia 
ja tarvittaessa vaikuttamaan niihin sekä tekemään tarvittavia toimenpide-esityksiä

- Kolsintien pitämisestä suljettuna tai avaamisesta käytiin reipas keskustelu ilman yksimielistä 
kantaa. Asiasta ei äänestetty, koska katsottiin, että kokouksen osanottajamäärä ei edustanut 
riittävästi Myllärinlaakson asukkaita.

Keskustelun aikana pyydettiin viimemainitusta asiasta selvitystä.

Yhdistys on yli 15 vuoden ajan pyytänyt kaupungilta toimenpiteitä pientalialueen kautta tapahtuvan 
läpiajon vähentämiseksi tai  ehkäisemiseksi.  Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti  11.5.2006 neli-
kohtaisesta suunnitelmasta, jonka yhden kohdan mukaan päätettiin sulkea joko Myllärintien etelä-
pää tai Kolsintien itäpää. Yhdistys esitti kantanaan, ettei Myllärintietä tule sulkea. Alueen liikenne-
suunnittelijan toimesta Kolsintien itäpää suljettiin 28.8.2006 ilman ennakkoilmoitusta ja mahdolli-
suutta suorittaa mielipidekyselyjä tai edes tiedottaa asiasta. Sulkeminen oli kokeiluluontoinen enin-
tään 31.12.2008 asti. Sulkeminen herätti pelkoa siitä, että läpiajoliikenne siirtyy Kolsintieltä Myllä-
rintien  ja  Harakkamyllyntien  kautta  tapahtuvaksi.  Pelko aiheutti  nimien  keräämisen  adresseihin, 
joissa vaadittiin  Kolsintien avaamista välittömästi.  Adressien johdosta liikennesuunnitteluosaston 
toimesta suoritettiin uusi liikennelaskenta 2006 lopulla. Laskenta oli siten suunniteltu, ettei sen tu-
loksista voitu vetää muita johtopäätöksiä kuin, että Kolsintien liikenne oli vähentynyt ja ajonopeu-
det alueella ylittivät hyvin usein sallitun nopeuden. Tässä tilanteessa johtokunta pyysi liikennesuun-
nitteluosastolta sellaisen laskennan suorittamista, jonka perusteella olisi voitu arvioida oliko läpiajo-
liikenne siirtynyt Myllärintien ja Harakkamyllyntien risteykseen. Laskentaa ei suoritettu ja Kolsin-
tie avattiin keväällä 2007.

Toiminta

- Myllärinlaakson läpiajoliikennettä koskevassa kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukses-
saan 11.5.2006 hyväksymässä päätöksessä yhtenä kohtana oli Kolsintiellä ja Myllärintiellä 
olevien hidasteiden uusiminen tehokkaammaksi sekä Myllärintien ja Harakkamyllyntien ris-
teyksen muuttaminen korotetuksi risteykseksi.  Toimenpiteiden kiirehtimiseen on vastattu, 
että ne odottavat rakennustoimien loppumista Hallainvuoren alueella.

- Yhdistys esitti jalankulkuvalojen asentamista Myllypadontielle Harakkamyllyntien kohdalle 
turvallisuuden lisäämiseksi.  Kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt  rakentaa risteyk-
seen kiertoliittymän. Aikataulua rakentamiselle ei ole annettu.

- Kaupungin suunnitelmissa on rakentaa eritasoristeys kehä 1:lle Kivikon risteykseen ja siitä 
yhdystie Hallainvuorentielle. Johtokunnan mielestä se tulee lisäämään liikennettä Harakka-
myllyntielle pientaloalueen läpi. Johtokunta on esittänyt, että ennen tätä Latokartanonkaari 
tulee jatkaa Myllyrengintielle (Shellin huoltoasema) asti.

- Kaupunkisuunnitteluviraston toimesta suoritetun ns. esteettömyystutkimuksen, johon yhdis-
tys pyysi Myllärinlaakson asukkaiden mielipidettä, tärkeimpänä tuloksena oli toivomus saa-
da esteetön kevyen liikenteen yhteys Myllypurontielle ja Myllypadontielle päättyviltä poik-
kikaduilta Myllypurontien ja Myllypadontien länsipuolella olevalle puistokäytävälle. Samal-
la puistokäytävä tulisi ottaa talvikunnossapidon kohteeksi. Suunnitelma on hyväksytty, mut-
ta sen toteuttamisajankohtaa ei ole päätetty.



- 1997 hyväksytyssä asemakaavassa on merkitty Hallainvuorentien ja Harakkamyllyntien vä-
lille Hallainvuorentien 20 eteläpuolelle kevyenliikenteen väylä.  Rakennusvirasto teki 2002 
ko. väylän päätöksen jättää väylä rakentamatta vähäisen käyttötarpeen, suurten kustannusten 
(kallion louhinta) vuoksi. Yhdistys totesi, että päätöksen perusteet ovat edelleen olemassa ja 
lisäksi väylä olisi johtanut Jalkamyllyntielle, jossa ei ole jalkakäytäviä ja niin ollen väylää ei 
ole  tarpeen  rakentaa.  Samalla  esitettiin,  että  väylän  rakentamiseen  mahdollisesti  varatut 
määrärahat käytettäisiin edellä mainitun Myllypurontien länsipuolisen puistokäytävän kun-
nostamiseen.

- Kaupunkisuunnitteluvirasto  pyysi  Myllypuron  kaupunginosan  yhdistyksiltä  kannanottoa 
asemakaavamuutokseen,  jolla  Myllypurontien  ja  Ratasmyllyntien  välisen  Myllypadontien 
osan nimi muutetaan Myllypurontieksi. Muutokseen ilmoitettiin myönteinen kanta.

- Kaupunkisuunnitteluvirasto suoritti kevään 2007 aikana Myllypuron kaupunginosan alueella 
turvallisuustutkimuksen. Myös Myllärinlaakson alueella jaettiin kyselylomakkeet joka vii-
denteen talouteen. Yhdistys järjesti 10.10.2007 jäsenillan, johon kutsu jaettiin Myllärinlaak-
son kaikkiin talouksiin. Iltaan osallistui 37 ? henkeä. Lähiöpoliisi Tarvonen esitti katsauksen 
kaupunginosan turvallisuudesta. Myllypuron kerrostaloalue koettiin selvästi vähemmän tur-
valliseksi kuin Myllärinlaakson pientaloalue, jota luonnehdittiin lintukodoksi turvallisuuden 
suhteen. Virkamäki totesi, että yhteisöllisyys mittareilla arvioituna Myllärinlaakso on osoit-
tautunut  parhaimmaksi  pientaloalueeksi  Helsingissä.  Yhteisöllisyydellä  tarkoitetaan  asuk-
kaiden keskinäistä yhteydenpitoa ja yhteistoimintaa. Lopuksi Securitaksen edustaja esitteli 
kiinteistöjen turvalaitteita ja palveluja. Asukkaiden taholta toivottiin enemmän tämän kaltai-
sia yhteistilaisuuksia.
Helsingin Sanomien artikkelissa Myllärinlaakso oli yhdistetty kerrostaloalueeseen negatiivi-
sine arvoineen. Puheenjohtajan esitykseen artikkelin korjaamiseksi ei vastattu.

- Johtokunnan edustajat ovat osallistuneet YTV:n informaatiotilaisuuksiin jätteenpolttolaitok-
sen sijoituspaikasta. Yhdistys on ilmoittanut kielteisen kantansa laitoksen sijoittamisesta Ki-
vikkoon.

- Yhdistys liittyi 2006 Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon HELKAan, jota kautta yh-
distykselle järjestyi myös oma nettisivu. Liiton vuosi- ja syyskokouksiin osallistuivat johto-
kunnan jäsenet Seppo Pyyskänen ja Eero Salminen.

- Myllypuro-seura järjesti keväällä 2007 liikenneillan, jossa esiintyi myös kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila. Tilaisuudessa käsiteltiin myös Myllärinlaakson 
liikenneasioita  mukaan lukien  Kolsintietä.  Omakotiyhdistyksen  edustajille  ei  annettu  pu-
heenvuoroa näitä asioita käsiteltäessä. 

 
- Myllypuro-seuralla ja Myllärinlaakson Omakotiyhdistyksellä on runsaasti yhteisiä tavoittei-

ta (mm. Myllypuron kaupunginosan maine, ostoskeskus, terveyskeskus ja muut palvelut). 
Yhteistoiminta on omakotiyhdistyksestä riippumattomista syistä vähäistä. 

Johtokunta
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