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Puheenjohtajan Palsta
Lippajärvi on pieni suurkaupunginosa -

melkein kuin maalla.
Kahtaalla on leppoisa järvimaisema ja 

yhdellä puolella kartanopuisto. Keskeinen 
katu ”Lippajärvi Avenue” kantaa läpi kylän ja 
toisella reunalla risteää Kolkekannaksentie 
vieden ulos maailmaan! Keisariaikojen muis-
tona rapistuu Träskändan kartano odottaen 
uutta elämäänsä. Sen puisto on kuin Hyde-
Park, jonka hyvinhoidetulle nurmelle mah-
tuisi kesäisinä päivinä, ja miksei talvellakin, 
enemmänkin väkeä piknikille. Espoonjoen 
Glims-haara soljuu siinä rajalla houkutellen 
kävelylle joenrantapolulleen, joka vie merelle 
saakka. Kylän raiteilla on oma ” Lippispol-
kunsa”, jonka kulkuopas on viimeistään nyt , 
kevään kohta herätessä, paras kaivaa esille. 
Se jaettiin loppusyksystä joka talouteen.

Jokunen vuosi sitten kaupungin suunnit-
telijat kertoivat, että Lippajärvi on täyteen 
rakennettu - kaavoituksensa päässä, mutta 
niin vain on rakennettu uusia taloja lähes 
joka tontille ja lisää tulee esimerkiksi Lip-
pajärventien alkupäähän. Toisella rajalla 
Nuuniitty odottaa rakentamista, samoin jo-
enranta mansikkapeltojen tuntumassa. Ter-
vetuloa vaan kaikki uudet asukkaat! Tässä 
yhteydessä on syytä muistaa että elämme 
suurkaupungissa ja asukasyhdistyksellekin 
on haasteita kaupunkimaisen liikenteen, ym-
päristön suojelun, palveluitten ja näihin ver-
rattavien asioitten suhteen.

On toki pientä ja sievääkin tekeillä; Hei-
niemen kävelypolku ja ehkäpä polku Lippa-
järvenkin ympäri. Juhlavuoden (Espoo 550v) 
kunniaksi on Träskändan ympärille korjattu 
komea kiviaita ja metsäplänttejäkin on hoi-
dettu. Järviä on luvattu hoitaa monella taval-
la. Uimarantaa ehostettiin viime vuonna ja 
nyt hankitaan toinen penkki. Siivoustalkoissa 
toukokuussa puretaan energiaa vielä ruokko-
amattomiin kohteisiin. Tällä hetkellä ei luvata 
muuta, mutta suunnitelmat muhii. Ota osaa!

Lippajärveläiset ry tohtii ottaa oman osan-
sa kiitoksista kun niitä tulee. Useasti on näpit 
saatu sekaan ja toki kaupunki yhdistyksen 
kautta kyseleekin asujaimiston näkemyksiä. 
On tehty alotteita ja annettu viitteitä asuk-
kaitten toiveista yhteiselämän parantamisek-
si Suhteellisen pienellä aktiivien porukalla 
olemme saaneet aika paljon aikaan. Ehkä 
pikkuasioissa, mutta kumminkin. Meitä ei 
ole kertaakaan lähestynyt poliittinen päät-
täjä, koska heitä ei tällä alueella ilmeisesti 
ole. Tätä ajatellen huonomminkin olisimme 
voineet esillä olla. Toiminta on pientä, mutta 
sitkeää. Sen parantamiseksi on kaikki apu 
tarpeen.

Ota siis rohkeasti yhteyttä johtokunnan 
jäseniin tai kotisivujemme kautta. Muistathan 
että yhdessä voimme vaikuttaa myös isompi-
en järjestöjen kautta.
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Lippajärvellä joulukuussa K-market Ra-
violin avannut JUSSI VAITTINEN on uudis-
tanut kauppansa ilmettä tuntuvasti Tämän 
näkee heti tullessaan kauppaan.

Ensimmäiseksi havaitsee uutuuttaan hoh-
tavat kauppakärryt ja sen jälkeen tuotevali-
koiman kasvamisen ja uuden sijoittelun. Lei-
pä- ja lihatiskin laajentuminen on niin ikään 
silmiinpistävää. Kun saavun ensi tapaami-
seen uusi kauppias on takahuoneessa teke-
mässä puhelintilauksia ja ottaa minut iloisesti 
vastaan kun ilmoitan tekeväni juttua asukas-
yhdistyksen lehteen. Vaittinen on valmis heti 
kiireistään huolimatta kertomaan itsestään 
ja kaupan tulevaisuudesta. Kaikesta näkee, 
että uusi isäntä on valmis uudistamaan pe-
rinpohjaisesti liikettä ja siitä annettavaa julki-
suuskuvaa.

Ilmaisjakelulehdessä ollut ilmoitus uudis-
tuneesta kaupasta oli informatiivinen ja hieno-
tunteinen aloitus. Siinä kauppias kertoi muun 
muassa pyrkivänsä täyttämään edesmen-
neen kaupiaan KAUKO LUHTALAN ”suuret 
saappaat” kunnioittaen kauppiaan ja tämän 
perheen elämäntyötä. Samalla uusi kauppias 
ilmoitti aloittavansa remontin kaupan ja sen 
palvelujen parantamiseksi entisestään.

Kaikesta aistii,että vastapäätä on alan to-
dellinen ammattilainen. Vaittinen kertoo aloit-
taneensa työuransa jo 14 vuotiaan kaverinsa 
”Ekin” eli ERKKI LIEHUN kaupassa. Nyt osat 
ovat vaihtuneet; ”Eki” on Vaittisen leivissä 
Raviolissa. Hänet olin juuri aiemmin tavannut 
lihatiskin takana hyvin toimeliaana ja avuliaa-
na. K-kauppiaana Vaittinen on ollut 12 vuotta. 
Aiemmat kauppapaikat ovat sijainneet Kera-
valla, Kauniaisissa ja Käpylässä. Hän kertoo 
asuvansa ihan lähellä Järvenperässä vaimon 
ja kahden lapsen kanssa.

Kauppias kertoo suunnitelmistaan Kaup-
paan tulee muun muassa HJALLIS HARKI-
MON osaomistaman yhtiön pankkiautomaatti 
nimeltään Anna. Sen pitäisi aloittaa toimin-
tansa lähiviikkoina. Erikoisuutena mainitta-
koon, että sen on määrä antaa myös kympin 
seteleitä. Julkisuudessa olleiden tietojen mu-
kaan pankit kuitenkin velottavat joka nostos-
ta toisin kuin nykyiset Otto-automaatit.

Piakkoin aloitettava remontti hoidetaan si-
ten, ettei kauppatoimintaan pitäisi tulla häiri-
öitä. Vieressä sijaitsevan asiamiespostin toi-
minnot tulevat Raviolin hoidettaviksi. Tämä 
merkitsee käytännössä sitä, että Pizzerian ti-

lat hieman pienenevät. Kauppaan tulee myös 
uusi sisäänkäynti.

Jo liikkeen nimi; italialainen makaroniruo-
ka Ravioli antaa ymmärtää, että uusi lehti on 
kääntynyt Lippajärvellä. Kauppias Vaittinen 
kertoo laajentavansa tuotevalikoimaansa 
4000-5000:een artkkeliin.

”Panostamme ruokaisuuteen ja valikoi-
miin yleensä”, hän sanoo.

”Mielestäni vastaanotto on ollut Lippajär-
vellä hyvä”, hän jatkaa. 

Siitä kielii sekin, että kauppias myöntää 
liikevaihdon kasvaneen. Sitä ei kuitenkaan 
saa ilmaiseksi. ”Joka euron eteen on pon-
nisteltava”, hän sanoo. Tämä on näkynyt esi-
merkiksi siten, että kaupassa on ollut tarjolla 
kokonaisia saunassa palvattuja sikoja. Sain 
omin silmin nähdä kuinka lippajärveläiset 
tekivät kauppiaan itsensä paloittelemasta si-
asta selvää ostamalla kaikki lihat parissa tun-
nissa. Samana päivänä myytiin vielä toinen 
palvisika. Lisäksi kaupan ilmettä on paran-
nettu tuomalla kauppaan taiteilijoita. Erää-
nä lauantaina Raviolissa asiakkaita olivat 
viihdyttämässä Muumipeikko ja Pikku-Myy. 
Tilaisuus näytti kiinostavan tietysti erityisesti 
lapsiperheitä.

Kauppias seuraa ilmiselvästi myös ajan 
trendejä kun kysyn miten hän suhtautuu lä-
hiruokaan. Ravioli aikoo ottaa ympäristön-

suojelun huomioon siten, että elintarvikkeita 
hankitaan mahdollisuuksien mukaan lähellä 
sijaitsevilta tuottajilta kuten Överbystä. Li-
säksi Raviolissa halutaan panostaa aiempaa 
enemmän luomu- ja Reilun Kaupan tuottei-
siin.

Yksityiselämäänsä kauppias raottaa myös 
siten, että hän kertoo harrastavansa laskette-
lua ja hiihtoa. Haastattelua seuraavan viikon 
hän aikoi viettää Lapissa hiihtolomalla. Täs-
sä hän muistuttaa edeltäjäänsä Kakea, joka 
myös nautti Lapin luonnosta patikoimalla 
tuntureilla. 

Teksti ja kuvat Jorma Lehto

K-MarKet ravioli toi uusia tuulia

Laskiaisena Raviolissa paloiteltiin kokonaisia sikoja

Kauppias Vaittinen haluaa panostaa palveluun
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heinieMi lain Kourissa
Ensimmäisiä Lippajärven alueelle synty-

neitä tiiviitä kesämökki- ja huvila-alueita oli 
Heiniemi. Paikka on nykyisessä kartastossa 
Pitkäjärven ja Heiniemenpolun väliin jäävällä 
alueella. Ensimmäinen kesäasukas osti sil-
loisesta Sommarbo- tilasta myydyistä pals-
toista ns. Auroran pesutuvan tontin. Hän oli 
Yrjö Kallinen, myöhemmin tunnettu osuustoi-
mintamies, filosofi ja jopa puolustusministeri 
(v. 1946-48 ). Tämä tapahtui vuonna 1930. 
Sen jälkeen vuosittain Heiniemestä myytiin 
tontteja ja uusia asukkaita tuli. Kun talvisota 
v. 1939 alkoi oli koko Heiniemi palstoitettu 
ja viitisentoista perhettä muodosti tiiviin ky-
läyhteisön. Asukkaat itse antoivat kylälleen 
nimen Heiniemi, jonka nimisenä alue ny-
kyisinkin tunnetaan. Nimen alkuperä johtuu 
tervehdyssanasta hei ! , jolla kyläläiset toisi-
aan tervehtivät, kaikkihan tunsivat toisensa. 

Kylän asukkaat olivat aktiivisia kansalaisia, 
kylään oli kerääntynyt järjestöissä, urheilu-
seuroissa ja liike-elämässä järjestäytynee-
seen sosiaaliseen toimintaan kouliintunut 
joukko. Pidettiin juhlia, touhuttiin talkoissa 
ja painostettiin silloista Espoon kuntaa to-
teuttamaan alueelle sähköt, puhelimet sekä 
kulkumahdollisuudet Helsinkiin. Kylällä oli 
leikkimielisesti rakennettu virkamiehistö eri 
tehtäviä hoitamaan. Oli kylänvanhin eli olter-
manni, oli sihteeri, jota kriivariksi nimitettiin, 
oli viinivouti ja hyvien tapojen tarkastaja ja 
paljon paljon muita hienoja virkanimityksiä.. 
Jotta järjestelmä hyvin toimisi, tarvittiin tietys-
ti ylimmäksi ohjenuoraksi laki. Laki oli oikein 
kirjapainossa painettu hienolla fraktuura kir-
jaimilla ja kirjoitettu erittäin vanhaa suomen-
kielen kirjoitustapaa noudattaen. Lain laati 
kriivari, myöhemmin Kustannusosakeyhtiö 

Tammen toimitusjohtaja Untamo Utrio ( kir-
jailija Kaari Utrion isä ) vuonna 1935, Suo-
men lain vanhoja asetuspykäliä mukaillen. 
Laissa on 4 lukua eli kaarta koristeellisen 
etusivun lisäksi, HALLITUKSEN KAARI, 
KOTO RAUHAN KAARI, NAIMISEN KAARI 
ja RAKENNOKSEN KAARI. Koska fraktuu-
ran lukeminen on monille ylivoimaista, on 
tässä otettu vapaus suomentaa Kothorauhan 
kaari hieman selvemmin luettavaksi, vaikka-
kin vanhan suomenkielen hienoja nyansseja 
valitettavasti vähän menetetäänkin.

KOTHO RAUHAN KAARI
1. Heiniemen asukkaaat hillitkööt ärtyisät 

mielenailahdukset ja suuttumuksen ryöpsäh-
dykset ynnä muut senkaltaiset ilmiöt, jotta 
hyvä sopivaisuus ynnä rauha naapureitten 
kesken kuin myös perheenjäsenten seuras-
sa vallitseisi ja myös, jotta vierahitten olisi 
täällä hyvä olla, silloin kuin he tulevat.

2. Wapaus on Heiniemessä iso ja kal-
lis asia, eikä itse kunkin pidä suuttuman ja 
ilkeyttä kantaman, jos naapuri vapauden 
tunteensa joskus ulos purkaa jotakuinkin 
äänekkäästi, sillä sama halu taitaa itse kun-
kin vuoroonsa vallata; mutta kaikessa pitää 
löytymän tolkku ja sopivaisuus, niin myös 
vapauden riemuissa.

3. Heiniemen talonpoika pitäköön asu-
muksensa elikkä olopaikkansa kauniina ja 
puhdasna katseltavaksi, niin ettei mikään 
naapureitten taholta pahennusta herätä hai-
sulla taikka näöllänsä taikka muulla senkal-
taisella uloslyömällä.

4. Niin paljon kuin Heiniemen talonpoka 
on sisälle ottanut huoneittensa ja tonttinsa 
kanssa , jossa hän päällä asuu, siinä hänellä 
tulee olla kodon rauha ja kaikilla hänen omil-
lansa. Näissä huoneissa tulee miehen naut-
tia samaa koto rauhaa kuin kartanossakin; se 
kuin hänelle niissä tekee vahingon on rikko-
nut Heiniemen lain eli koto rauhan.

5. Kunkin Heiniemen asukkaan on olta-
va ulkonäöltään ihmisen kaltainen, niin ettei 
kukaan erhety luulemaan tätä heinäsirkkain 
tai muiden elukkain tyyssijaksi. Niin kuin 
täällä vallitsee tapain siivollisuus, niin tulee 
täällä vallita ulkokatsannon siivollisuus, niin 
kuin esimerkiksi seuraavaisesti; Siivoton on 
katsoa toisen päälle koska toinen silmä um-
messa on, sillä mikä se muu on kuin tehdä 
itsensä silmäpuoleksi /Sieraimista pitää 
pois oleman rään riettaus, joka on rietasten Heiniemen lain kansilehti v. 1935
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merkki / Siivoton on jonkun äänen kanssa 
hengittää sieraimillansa, se on vihan merkki 
/Vielä suurempi virhe on kuorsata, joka on 
kiukkuitsevaisten merkki/ Otsa pitää oleman 
iloinen ja tasainen, ei ryppyin vedetty, ei jul-
ma, joka on sonnein, ei liekkuvainen, joka on 
elikoitten merkki./ suu pitää kiinni oleman niin 
kuin huulet toinen toisellens suuta antaisi / 
siivotoin on ulos venytettyin huulten kanssa 
viheltää / käännä itses pois kun sinä syljet 
ettes jonkun päälle sylje et priskota/ koskas 
tahdot ylenantaa niin mene vähän taaemmas 
/ jos jotakin on hampaihin tarttunut, pitää se 
poisottaman pienillä luilla kukon eli kanan 

sääristä ulos vedetyillä ym. ym.
6. Vanhemmat ovat lastensa pääruhti-

naat 
7. Joka tätä kaarta vastaan rikkoo, hän 

saakoon sakin hivutuksen sen mukaisesti 
kuin kylänvanhin katsoo sopivaiseksi mää-
rätä

Tällaisen lain kurimuksessa siis Heinie-
men kylä eleli, ja hyvin on lain kirjain ym-
märretty, kotorauha on ollut erinomainen ja 
toivottavasti edelleenkin jatkuu.

Heiniemen kylän viinivoudin Antti Kirves-
niemen poika Aapo

Lippajärveläiset ry – Klappträskgillet rf on Espoon Lippajärven kaupunginosayhdistys, jonka tarkoituksena on toimia asukkaiden yhdyssiteenä, 
valvoa heidän yhteisiä, paikallisia etujaan sekä työskennellä alueensa olojen kehittämiseksi ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Vuosi 2008 on yh-
distyksen 56. toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä v. 2007 lopussa oli noin 100 taloutta 

Seuraavassa esitetään suunnitellut tärkeimmät tapahtumat ja aktiviteetit v. 2008, joka on samalla Espoon kaupungin 550-juhlavuosi.

toiMintasuunnitelMa 2008

1. Virkistystoimintaa Lippajärveläisille 2008
1. Laskiaisnuotio    Helmikuu 2. 
2. Kevätsiivoustalkoot (Lippajärventien alue) Huhtikuu
3. Uimarannan siivous   Huhti/Toukokuu
4. ”Lippispolku” (kuntoilu & maisemakierros) Huhti/Toukokuu     
5. Aurora Kyläjuhla (550v tapahtuma)  Toukokuu18.
6. Kotiseuturetki (yhteistyömatka)  Toukokuu 14.    
7. ”Yölaulaja” linturetki   Kesäkuu
8. ”Lippispolku” 550v-juhlakierros  Elokuu 27.
9. Aurora-srk messu (yhteistyötilaisuus)  Lokakuu

2. Asumisviihtyvyyden lisääminen
10. Jatk. Lippajärven veden laadun mittausta Touko/syyskuu
11. Seur.Lippa-ja Pitkäjärven kunnostusta  Jatkuva

3. Toiminnasta tiedottaminen
12. Elvytetään Lippis-lehden julkaisu  Helmikuu
13. Aloitetaan koota jäsenten sähköpostiverkkoa Maaliskuu
14. Ylläpidetään yhdistyksen ilmoitustaulua Jatkuva

Lippajärveläiset ry teki viime vuonna esit-
teen Lippis-polusta. Espoon kaupungilla on 
meneillään hanke, jonka puitteissa pyritään 
suunnittelemaan kaikkin kaupunginosiin 
kaupunkipolut, jotka kiertävät alueella ja 
esittelevät merkittäviä tai muuten vain mie-
lenkiintoisia kohteita. Lippis-polulla kierte-
lemällä tutustuu alueemme monipuoliseen 
luontoon ja myös kotiseutumme historiaan 
liittyviin kohteisiin. Opaslehtinen jaettiin lop-
puvuodesta alueen talouksiin, ja syksyllä jär-
jestettiin polulla opastettu kävely.

Lippis-polku on huomioitu Espoo 550 
juhlavuoden tapahtumissa, ja Espoo-viikolla 
elokuun lopulla tullaan järjestämään opastet-
tu kävelyretki polulla.

Opaslehtisen ensimmäisessä painokses-
sa on jo havaittu puutteita ja muun muassa 
K-marketin kauppias ja nimi ovat vaihtuneet. 
K-Market Raviolista on erikseen juttu tässä 
lehdessä. Opaslehtisestä ollaan tekemässä 
uusi painos. Jos sinulla on mielessäsi jokin 
kohde, jonka haluaisit tulevan mainituksi op-
paassa, lähetä viesti Aapo Kirvesniemelle, 
aapo.kirvesniemi@kolumbus.fi tai Leo Sal-
miselle, leos@kolumbus.fi.

Espoon kaupunki tuki julkaisua rahalli-
sesti. Sen taitto tehtiin oppilastyönä Omnia 
ammattioppilaitoksen graafisen suunnittelun 
osastolla ja painotyön teki lippajärveläinen 
Pekan  Pikapaino.

Leo Salminen

liPPis-PolKu

Lippajärveläiset ry:n vuosikokous pidettiin 
Auroran koululla 26.2.2008. Kokouksessa 
hyväksyttiin tilinpäätös edelliseltä vuodelta 
ja toimintasuunnitelma ja talousarvio vuo-
delle 2008. Jäsenmaksu pidetään ennallaan 
10 euroa/talous. Päätettiin, että yhdistyksen 
hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi 
neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä. Pu-
heenjohtajana jatkaa Arja Mikkonen ja var-
sinaisiksi jäseniksi valittiin Lauri Hirvonen, 
Jorma Lehto, Ari Lokio ja Raili Suitiala, varal-
le Mauri Julin ja Leo Salminen. Yhdistyksen 
tilintarkastajaksi valittiin Kaisu Vuopala ja va-
ratilintarkastajaksi Arja Hernesniemi.

Kokouksen yhteydessä pidettiin asukasil-
ta, missä suunnitteluhortonomi Annikki Nie-
minen Espoon katu- ja viherpalveluista kertoi 

Rusakkopuiston suunnitelmasta. Aihe oli ke-
rännyt paikalle asiasta kiinnostuneita puiston 
naapuruston asukkaita. Asiasta käytiin vilkas 
keskustelu puolesta  ja vastaan. Suunnitel-
man mukaan kaupunki rakentaisi puiston lai-
dalle leikkikentän ja palloilualueen. Pääosa 
puiston alueesta jäisi siistittynä luonnonti-
laan. Esitettiin mielipiteitä, että leikkipuistoa 
ei alueella tarvita, koska taloyhtiöillä on omat 
leikkialueensa. Palloilukentän arveltiin aihe-
uttavan häiriötä. Toisaalta suunnitelmaa kii-
tettiin. Alueella on myös omakotitaloja, joilla 
ei ole leikkikenttiä. Yhteinen leikkipuisto on 
tarpeen. Puiston rakentaminen ja metsäalu-
een hoito kohentaisivat alueen ilmettä ylei-
sesti.

Leo Salminen

liPPajärveläiset ry 
vuosiKoKous 26.2.2008
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lasKiaisnuotio
Jo perinteiseksi muodostunut lippajärve-

läisten laskiaisnuotio sytytettiin Vilniemen 
uimarannalla Laskiaissunnuntaina 3.2.2008. 
Poutapilvinen leuto talvipäivä houkutteli 
paikalle jälleen  lähes 100 lenkkeilijää pais-
tamaan nuotiomakkaroita ja nauttimaan 
mehua ja kahvia, joita Lippajärveläiset ry 
tarjosi omakustannushintaan. Siinä ohes-
sa oli mukava jutustella kaupunginosamme 
kuulumisia ja esittää mielipiteitä alueemme 
viihtyisyyden kehittämiseksi.

Yleensä oltiin hyvin tyytyväisiä alueen 
viihtyisyyteen, rauhaan ja luonnonläheisyy-
teen. Roskien heittelyä ja koirien jätöksiä 
arvosteltiin ja lentomelusta esitettiin kritiikkiä. 

Viimemainitusta onkin meneillään mittauksiin 
perustuva tutkimus, josta on juttu tässä leh-
dessä. 

Asukkaat arvostavat alueen luonnonlähei-
syyttä, joskin Aurora-puiston suojelualueen 
tilaa arvosteltiin. Onko mieltä yrittää säilyttää 
luonnontilaisena pientä metsikköä, jossa ris-
teilevät tiivistyneen asutuksen seurauksena 
polut, ja missä kaatuneet puut estävät liik-
kumisen. Puutuholaiset ovat pesiytyneet alu-
eelle, eivätkä pystyyn kuolevat kuuset lisää 
asutuksen keskelle jäävän metsikön luonto-
arvoa.

Lippajärven kaupunginosalle nimensä 
antanut järvi on merkittävä virkistyskohde. 

Lippajärveläiset ry on ylläpitänyt Vilniemen 
rantapuiston uimarantaa jokakeväisillä siivo-
us- ja kunnostustalkoilla ja ranta onkin lähi-
seudun asukkaiden vilkkaassa käytössä.

Monet kyselivät myös kalastusmahdol-
lisuutta järvellä. Lippajärvessä on runsas, 
terve kalakanta, jota Myllykylän kalastuskun-
ta vielä hoitaa istutuksin. Ongella voi saada 
ahvenia ja särkiä soppakaloiksi ja uistelemal-
la haukia ja kuhaa. Asukasyhdistyksellä on 
Vilniemen rannassa vene, jota voi nimellistä 
korvausta vastaan kesäisin vuokrata soutu-
ja onkiretkeä varten. Vuokrausta voi kysellä 
yhdistyksen johtokunnan jäseniltä.

terveisiä vesistöPäiviltä
Vihdissä järjestettiin jo 12. kerran ve-

sistöpäivät 23.2.2008. Päivillä käsitellään 
monipuolisesti vesistöjen hoitoon ja kunnos-
tukseen liittyviä kysymyksiä. Ohjelma koos-
tuu esitelmistä, joissa kerrotaan eri puolilla 
maata toteutetuista projekteista ja niistä saa-
duista kokemuksista. Omat tervehdyksensä 

ovat tuoneet myös valtion ja kuntien sekä 
ympäristökeskusten edustajat.

Edeltävinä vuosina ohjelma on ollut var-
sin menetelmäkeskeistä. On kerrottu re-
hevöityneiden järvien kasvuston poistosta, 
hoitokalastusmenetelmistä ja saavutetuista 
tuloksista. Viime vuosina pinnalle ovat nous-
seet hulevesien, so. vesistöihin valuvien pin-
tavesien vaikutukset ja niiden torjunta. Tiiviin 
asutuksen ympäröimillä järvillä, jollainen oma 
Lippajärvemmekin on, hulevedet ovat tärkein 
järveä rehevöittävä tekijä.

Lippajärveä on 2000-luvulla kunnostettu 
poistamalla järvestä runsastunutta särki- ja 
pienkalakantaa aluksi talkoovoimin rysäpyyn-
nillä, mutta myös ammattimaisesti nuottauk-
sella. Lisäksi järvellä on ollut talvisin hape-
tuslaite. Myllykylän hoitokunta on istuutanut 
järveen siian- ja kuhanpoikasia. Järven tila 
onkin parantunut, vesi on uimakelpoista eikä 
sinilevää enää viime vuonna esiintynyt. Lip-
pajärvi on Espoon kaupungin ympäristökes-
kuksen kunnostuskohde. Hoitotoimenpiteitä 

ovat koordinoineet LT-Konsultit, nuottausta 
on tehnyt kalastaja Kari Kinnunen, ja talkoi-
hin ovat osallistuneet Lippajärveläiset ry:n ja 
kalastuskuntien jäsenet.

Vesistöjen kunnostukset ovat laajamittai-
sia projekteja ja on todettu, että vapaaehtoi-
sin talkoovoimin on vaikea saavuttaa tulok-
sia. Tarvitaan myös palkattua ammattiväkeä, 
koneita ja ympäristörakentamista. Tämän 
vuoden päivillä olivatkin esillä kunnostustöi-
den rahoitusasiat. Valtion määrärahat ovat 
hajautuneina useiden eri ministeriöiden tileil-
lä. Ympäristöministeriöllä on koko maahan 
varattuna vain 10 miljoonaa euroa, jolla hoi-
detaan muitakin  kuin vesistökunnostuksia. 
Monet kunnat ovat kiitettävästi osallistuneet 
alueensa järvien kunnostushankkeisiin. Uu-
sina toimijoina ovat mukaan tulleet yksityiset 
yritykset.

Vesistöpäiville osallistui runsaat 30 ve-
sistöaktivistia joukossa Lippajärveltä Aapo 
Kirvesniemi ja Leo Salminen.“Valtiovallan tervehdyksen Vesistöpäiville toi kan-

sanedustaja Jaakko Laakso” kuva: Leo Salminen

osallistu
Tietoa ajankohtaisista kaavoitushankkeista 
ja muista kaupungin suunnitelmista:

       www.espoo.fi/avoinespoo

Käy katsomassa ja ota kantaa.

Siivoustalkoot ��.�.�008

Kokoontuminen Auroran koululla klo 10.
Talkoolaisille 15 ensimmäiselle annamme 
turvaliivit.

Lippajärveläiset ry

Yölaulajaretki �.�.�008

Lähdemme kuuntelemaan yölintujen ääniä.
Kokoontuminen Pekan Pikapainolla klo 21.
Opastus Suomen BirdLife ry:stä.
Osanottomaksu 2 euroa.

Lippajärveläiset ry
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liPPajärven alueen lentoMeluasian 
selvityKset etenee

Lippajärven alueella lentomelu lisääntyi 
selvästi, kun Seutulan lentokentälle valmis-
tui vuonna 2002 uusi kolmas kiitotie. Uuden 
kiitotien lounaaseen kulkeva nousu- ja lasku-
väylä menee Lippajärven alueen ylitse.

Alueen asukasyhdistykset pitivät hel-
mikuussa 2007 Jupperin koululla suuren 
yleisölle avoimen lentomelukeskustelutilai-
suuden, johon myös Seutulan lentoasemaa 
ja sen meluasioita valvova Finavia (entinen 
Ilmailulaitos) osallistui. Länsiväylä lehti ra-
portoi kokouksesta näyttävästi.

Koska tilaisuudessa ei saatu kaivattuja 
tietoja päättivät Laaksolahden ja Jupperin 
asukasyhdistykset järjestää lentomelukyse-
lyn hutikuussa 2007. Lippajärven alueella 
sama kysely toteutettiin toukokussa 2007.

Lippajärvellä pääasissa omakotitaloihin 
ja rivitaloasuntohin sekä muutamiin kerros-
taloihin jaettiin 900 kpl kyselylomakketta. 
Lomakkeita palautettiin 132 kpl. 15 %:n vas-
tausmäärä on normaalia alempi, mutta se on 
ymmärrettävää, kun moni sai kyselyn vain 
muutaman päivän varoitusajalla. Vastauksia 
tuli eri puolilta Lippajärven aluetta ja näin 
näistä vastauksista saatiin selkeästi kuva, 
miten lentomelu häiritsee eri paikoissa.

Kyselyssä pyydettiin määrittämään lento-
melun vaikutus: 1) Ei häiritse merkittävästi, 
2) Häiritsee tai 3) Häiritsee paljon. Saadut 
vastaukset jakaantuivat: 1) 48 kpl, 2) 43 kpl 
ja 3) 41 kpl. Siis valtaosaa, 64 %, Lippajär-
ven vastanneita asukkaita lentomelu häirit-
see, joista 31 % melu häiritsee paljon.

Kun tulokset laitettiin kartalle, niin ha-
vaittiin, että kun yhden tontin asukasta melu 
häiritsee paljon, niin naapuri tontin asukas 
vastasi, että lentomelu ei häiritse. Tämä 
osoittaa, että lentomelu häiritsevyys on hyvin 
henkilökohtaista. Eräs vastaaja myönsi, että 
hänen ikä on jo 85 v ja hänen kuulonsa on 
heikentynyt, joten lentomelu ei häiritse.

Moni raportoi, että joskus lentomelu on 
sietämättömän voimakas. Mutta muutoin se 
ei häiritse. Mutta oli niitäkin, jotka raportoi-
vat, että on todella kiva katsoa laskeutuvia 
lentokoneita.

Eräs kirjotti asiantuntevasti, että van-
hemmat talot eivät ole rakennettu melulta 
suojaavaksi. Seutulan kiitotie numero 3 tuli 

aPua

käytöön vasta vuonna 2002 ja nimenomaan 
se on lisännyt lentomelua Lippajärvellä. Uu-
sissa taloissa on 3-kertaiset ikkunat jne, jo-
ten melu vaimentuu. Vanhemmissa taloissa 
lämpöeristykset eivät ole niin paksuja kuin 
uusissa taloissa, joten niissä koetaan lento-
melu suurempana. 

Moni kertoi, että juuri Lippajärven kohdal-
la laskeutuvat koneet käynnistävät jonkilai-
sen laskeutumisasetuksen, joka huomatta-
vasti lisää koneen aiheuttamaa meluhaittaa. 
Yksi vastaaja kirjoitti, että päiväunilla olevat 
lapset heräävät lentomeluun jos ovat ulkona 
nukkumassa vaunussa tai jos nukkuvat sisäl-
lä ikkuna auki (lähes joka päivä). Heiniemes-
tä asukas sanoi, että hän herää lähes joka 
yö noin klo 3 laskeutuvan meluisan koneen 
ääneen. Yksi vastaaja kirjoitti, että hän pitää 
öisin korvatulppia, jottei heräisi öisin lento-
meluun.

Mielenkiintoista Lippajärveläisten vasta-
uksissa oli se, että moni esitti, että lentomelu 
ei ole se pahin melu. Muutamat sanoivat pa-
hemmaksi naapurin lasten meluamiset. Eräs 
Fågelsångeinin päiväkodin ilmastointilaitteen 
melun, joka on päällä yötä-päivää. Eräs valit-
ti, että Kehä III autoliikenne häiritsee enem-
män kuin lentomelu.

Oli sellainenkin vastaus, johon oli kirjoi-
tettu, että lentomelu ei häntä häiritse laisin-
kaan ja eikö Lippajärveläiset ry:llä ole mitään 
täkeämpää tekemistä kuin tarpeettoman 
lentomelututkimuksen tekeminen? Kuitenkin 
64 % Lippajärveläisistä tämän tutkimuksen 
mukaan kokee lentomelun häiritseväksi tai 
erittäin häiritseväksi, joten tutkimuksen teko 
oli aiheellinen.

Usea kirjoitti, että kun on Lippajärven 
alueella asumassa, niin pitää hyväksyä, että 
lentomelu kuuluu asiaan. Jostain ne lentoko-
neet pitää Seutulaan laskeutua. Moni meistä 
käyttää Seutulan lentokentän lentokoneita 
matkustamiseen. 

Karttakuva kyselytuloksista kotisivuillam-
me: www.tietotori.fi/lippajarvelaiset

Väliaikanen melumittaus-
asema

Alueen asukasyhdistysten aktiivisen toi-
minnan asiosta Finavia toi alueelle, ensim-
mäistä kertaa, melumittausaseman, jotta 
saataisiin todellisia mitattuja meluarvoja. 
Aikaisemmin alueen melua oli arvioitu tieto-
konesimulaatioilla, ei mittauksilla. 

Mittausasema oli Laaksolahdessa erään 
mäen päällä toukokuusta joulukuuhun 2007. 
Finavia on sen tulokset julkistanut äskettäin 
heidän web-sivuilla osoitteessa: www.fina-
via.fi/ymparistojulkaisut 

Jupperin, Laaksolahden, Lippajärven, 
Rastaalan ja Veinin asukasyhdistykset jät-
tivät yhteisen kannanoton lentomeluasiasta 
maaliskuussa 2008 Länsi-Suomen ympäris-
tölupavirastolle ja kopiot seuraaville tahoille: 
Ympäristöministeriö, Uudenmaan ympäristö-
keskus, Espoon kaupunginhallitus, Espoon 
ympäristölautakunta, Ilmailulaitos Finavia. 
Yhdistykset jatkavat asian hoitamista yhteis-
työssä.   

Lauri Hirvonen
Lippajärveläiset ry:n hallituksen jäsen,
Lentomeluasiaa hoitava jäsen

Tarvitsemme osaavan henkilön toimittamaan kotisivujam-
me ja Lippis-lehteä.
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä sihteeriimme Raili Sui-
tialaan, raili.suitiala@elisanet.fi

Lippajärveläiset
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auroran Kyläjuhla
Paikalliset asukasyhdistykset Kuninkaan-

tie-Pihlajarinne Oky ry, Järvenperän Oky ry 
ja Lippajärveläiset ry järjestävät perinteisen 
Auroran Kyläjuhlan  jo 12. kerran 18.5.2008 
klo 11 - 14.30 viimevuotisessa, kiitosta saa-
neessa Träskändan kartanon pihapiirissä. 
Tapahtuma on rento koko perheen tapahtu-
ma – ohjelma kootaan siten, että jokaiselle 
olisi jotakin – lapsille, nuorille, aikuisille sekä 
vanhuksille ja haluamme tuoda myös piris-
tystä Aurora-kodin asukkaille.

Juhla käynnistyy mahtavan, 20 henkisen 
torvisoittokunnan puistomusiikilla. Espoon 
Kansantanssijat pistävät jalalla koreasti ja 
Eki&Ikivihreät solistinaan Ulla-Maija Rantio 

musisoivat mukaansatempaavasti. Lapsia 
viihdyttävät Kengurumeininki ja  Palokun-
ta. Järjestävät yhdistykset myyvät alueella 
kahvia, grillimakkaroita ja muurinpohjalettu-
ja. Myös vohveleita ja arpoja on myynnissä 
kotiseututyön hyväksi. Tammien varjoon on 
helppo istua nauttimaan ja seurustelemaan 
tuttujen kanssa.

Alueen muut yhdistykset: Perinneyhdis-
tys Aurora, kalastusosuuskunnat, Pro Es-
poonjoki, Espoon Seudun käsityöyhdistys, 
keramiikkakerho, UNICEF, VPK, seurakunta 
ja kirjasto on kutsuttu mukaan esittelemään 
toimintaansa. Vuonna 2007 juhlassa vieraili  
noin 1200 juhlijaa – tulethan Sinäkin ja ota 

perheesi mukaan.
Auroran kyläjuhla kuuluu Espoon 550 v 

juhlatapahtumiin ja saa kaupungin avustus-
ta. Alueen 5000 talouteen jaetaan  Kyläjuhla-
julkaisu, jossa on tarinoita alueen historiasta 
ja nykyisyydestä sekä juhla-alueen yritysten 
kannatusmainoksia.

Ari Lokio

aurora KaraMzinin 
eläMä.

Auroran kappelissa järjestetään keväällä 
luentosarjat Aurora Karamzinin (1808 - 1902) 
elämästä ja Träskändan kartanon historiasta. 
Luennot ovat torstaisin klo 19 - 20 seuraa-
vasti: 8.5 ”Auroran lapsuus, nuoruus ja avio-
liitot”, 15.5 ”Sisältörikkaat ikääntymisvuodet”, 

5.6 ”Träskändan kartanon syntyhistoria 1790 
- 1840”, 12.6 ”Kukoistus ja hiipuminen 1840 
- 1926”. Asiantuntijana Pirkko Kivimäki. Esi-
tystä ennen on kahvit klo 18.30, vapaaehtoi-
nen maksu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Träskändan kartanon 
päärakennuksen 

pihapiirissä 
Träskändanristi �, 

0�9�0 Espoo

Ohjelmaa ja näyttelyitä 
koko perheelle, 

buffetteja & arpajaiset 
kotiseututyön hyväksi 

Ei sisäänpääsymaksua

Tervetuloa mukaan 
toivottavat: 

Lippajärveläiset ry, 
Järvenperän Omakotiyhdis-

tys ry ja 
Kuninkaantie-Pihlajarinne 

Oky ry ja 
Espoo ��0 v

Itse Aurora Karamzin (Ulla Maija Rantio) toivottaa vieraat tervetulleiksi kyläjuhlaan. 
Kuva Leo Salminen

auroran 
Kyläjuhla 

su 18.5.08 
Klo 11-14.30


