
 

 
   

Yhdistyksen vuosikertomus toimintavuodelta 2008. 

Vuosikokous 

Vuosi 2008 oli yhdistyksen 49 toimintavuosi. 

Vuosikokous pidettiin 1.4.2008 Myllypuron sairaalan juhlasalissa. Osanottajia oli 45. 

Ennen sääntömääräisten asioiden käsittelyä Helsingin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikkö Raimo K 
Saarinen esitteli 1.6.2008 tapahtuvaa katujen hoidon kokonaisvastuun siirtymistä kaupungin vastuulle. Keskustelua käy-

tiin muutoksen aiheuttamista kustannuksista kiinteistöjen omistajille.  

Citycon Oy:n aluejohtaja Pirjo Aalto esitteli ostoskeskuksen uusimista. Citycon oli jo hankkinut omistukseensa kaikki 
nykyisen ostoskeskuksen osakkeet. Keskustelua käytiin siitä mitä ei-kaupallisia toimintoja varten tarvittaisiin tiloja uu-

dessa ostoskeskuksessa ja toivottiin maanpäällistä parkkitilaa lyhytaikaista asiointia varten.  

Vuosikokous valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Kirsti Inkeroinen - Kalliokosken. Erovuoroisten johtokunnan jäsenten 

Leena Höltän, Saara Saxenin ja Kari Viitasen tilalle valittiin johtokuntaan Pirjo Aalto ja Kirsi Parmila. Johtokunnan jäse-
ninä jatkoivat edelleen Jorma Haritonov, Seppo Pyyskänen, Jorma Räsäsen ja Eero Salminen. 

Tilintarkastajaksi valittiin Ossi Lehtinen  ja hänen varamiehekseen Tapio Autio. 

Yhdistyksen jäsenmaksu 10 €/talous päätettiin pitää ennallaan. 

Jäsenmaksun maksoi 116 taloutta (edellisenä vuotena 102 taloutta)   

Yhdistys on jäsenenä Myllypuroseurassa ja Helsingin kaupunginosayhdistysten Liitossa, HELKA ry:ssa, jonka palveli-

mella on yhdistyksen verkkosivut. 

Johtokunta 

 

Kokouksessaan 17.4.2008johtokunta valitsi varapuheenjohtajaksi Jorma Räsäsen, sihteeriksi Eero Salmisen ja 

varainhoitajaksi Pirjo Aallon. 

Entinen pitkäaikainen varainhoitaja Kari Viitanen oli ilmoittanut halunsa jättää johtokunnan jäsenyys, mutta oli 

valmis jatkamaan yhdistyksen kirjanpitäjänä kohtuullista korvausta vastaan. Korvauksesta neuvoteltiin myö-

hemmin ja kirjanpito jäi edelleen Kari Viitasen vastuulle. 

 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa ja käsitteli seuraavia asioita: 

 

Johtokunnan sihteeri on selvittänyt yhdistyksen mahdollisesta liittymisestä Suomen Omakotiliiton jäseneksi 

aiheutuvat hyödyt ja haitat. Haittana on liiton jäsenmaksu, joka tällä hetkellä on 15 €/ yhdistyksen jäsen (= ta-

lous). Etuina ovat mm. mahdollisuus liiton kautta järjestää ns. omakotitalkkaripalvelua. Lisäksi liitto lähettää 

Omakotilehden jäsenilleen ja antaa asiantuntija palveluja mm. laki- ja rakennusasioissa. 

Koska liittymisestä päättää yhdistyksen vuosikokous 2/3 äänten enemmistöllä, päätettiin järjestää jäsenistölle 

tiedotus- ja keskustelutilaisuus ennen seuraavaa vuosikokousta. 

Kunnallisvaalien tuloksena alueella asuva kansanedustaja Juha Hakola on nimitetty myös kaupunginhallituksen 

jäseneksi. Päätettiin kutsua myös hänet alustajaksi em. tilaisuuteen. 

 

Ns. puukylän rakentamiseen johtokunta on ottanut myönteisen kannan toiveena saada alueelle lisää asukkaita ja 

sitä kautta palveluja. Myös suunnitelma puukylän liikennejärjestelyistä on todettu tyydyttäväksi lukuun otta-

matta kevyen autoliikenteen väylän puuttumista puukylän ja Myllypuron ostoskeskuksen välillä. 

 

Liikenteestä todetaan, että yhdistyksen esittämä korotettu risteys Myllärintien ja Harakkamyllyntien risteykseen 

toteutui vuoden aikana. Ajonopeudet risteyksessä ovat merkittävästi alentuneet. 



 

 

Aiemmin toteutunut lyhytaikainen Kolsintien sulkeminen on pysyvästi vähentänyt hieman läpiajoa, mutta ei ole 

poistanut Kolsintien rakenteeseen verrattuna liian raskaiden ajoneuvojen aiheuttamia putkirikkoja. 

 

Kehä ykköselle Kivikon risteykseen tulevan eritasoristeyksen suunnittelu jatkuu. Yhdistys on saattanut suunnit-

telijoiden tietoon kannanoton, ettei siitä rakenneta ajoyhteyttä Hallainvuorentielle ainakaan ennen kuin Latokar-

tanonkaaren tietä on jatkettu Myllyrengintielle saakka. 

 

Johtokunta otti kielteisen kannan kevyen liikenteen väylän avaamiseksi Hallainvuorentien ja Jalkamyllynpolun 

välille. Perusteena tien kalleus (isot kallionleikkaukset), maiseman rumentuminen ja vähäinen hyöty. Raken-

nusvirasto on tehnyt päätöksen olla rakentamatta ko. väylää.  

 

Kaupunkisuunnittelu virasto on ilmoittanut lisäävänsä eräiden Hallainvuorentien kiinteistöjen rakennusoikeutta. 

Johtokunta on esittänyt myönteisen kannan suunnitelmaan. 

 

Kolsintien ja Myllyrengintien välisen puistokäytävän ja Harakkamyllyntien kohdalle tulevan kiertoliittymän  

sekä Myllytuvantien jalkakäytävän suunnitelmat ovat yhdistyksen toiveiden mukaiset. 

 

Katujen hoidon kokonaisvastuu siirtyi kaupungille 1.6.2008. Muutos merkitsee sitä, jalkakäytävien talvikun-

nossa pidon kustannukset siirtyvät kiinteistöiltä, joiden kohdalla sellainen on ollut, kaupungille. Lisäksi vastuu 

kunnossapidosta ja muu katujen siivoaminen siirtyy kaupungille.  

Vanha käytäntö on ollut, että kaupunki on vastannut ajoteiden talvikunnossa pidosta mukaan lukien auraus, 

hiekoitus sekä hiekan poisto keväisin ja lehtien poisto syksyisin. Kiinteistöt joiden kohdalla on jalkakäytävä, 

ovat voineet ostaa kaupungilta jalkakäytävien talvikunnossapidon (auraus ja hiekoitus).  

 Merkittävin muutos 1.6.2008 alkaen on se, että kaupunki vastaa myös jalkakäytävien talvikunnossapidosta ja 

periaatteessa myös kesäisin ajoratojen kunnosta. Korvauksena kaupunki perii kaikilta kiinteistöiltä uuden katu-

maksun myös niiltä, joiden kohdalla ei ole jalkakäytävää. 

Johtokunnassa on arvioitu, että Myllärinlaakson alueen kiinteistöt joutuvat maksamaan yli viisinkertaisen sum-

man verrattuna aikaisempaan jalkakäytävien hoidosta perittyyn maksuun. 

Uutena pulmana on, että uuden käytännön aikana tontille johtava ramppi on aurattu tukkoon. Aikaisemmin au-

raaja käänsi rampin kohdalla auraa siten, että rampille ei syntynyt lumipenkkaa. 

 

Johtokunta on kannattanut Myllypuroseuran esityksiä, joiden mukaan kaupungin tulisi varata uudesta ostoskes-

kuksesta tilat kirjastoa ja kokouksia varten. Lisäksi johtokunta on esittänyt, että ostoskeskuksen eteen rakennet-

taisiin autopaikkoja lyhytkestoista asiointia varten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Johtokunta. 

 

 


