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Yhdistyksen tekemät aloitteet, lausunnot ja muistutukset perustuivat hallituksen 

työhön, jossa vuonna 2015 tärkeimpinä olivat vesistön tilaan liittyvät asiat 

Matalajärven alueella sekä muutamissa kohdissa muualla, jossa tehtiin joen lähistöllä 

töitä. Toisena isona työkohteena oli Glimsinjoen luontopolku. 

  

Yhdistyksen valokuvanäyttely oli esillä kolmasti, uutena aiheena ”Rakennuksia joen 

varrella”.  

 

Yhdistyksen pysyvä tiedotus on hoidettu pääasiassa kotisivulla www.proespoonjoki.fi, 

joka on saatettu ajan tasalle. Lisäksi tiedotusta on hoidettu myös sähköisin 

jäsenkirjein. Yhdistyksen esitettä on jaettu yleisötapahtumissa.  

 

Yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja oma toiminta 

 

Siivoustalkoot 12.5. suunnattiin Glimsinjoen luontopolun varteen.  

Polun kunnostuksena on vahvistettu uimaan pyrkivien numerotolppien kiinnitystä ja 

pystytetty 3 infotaulua polun varrelle. Espoon ympäristökeskus on tukenut toimintaa.  

            

Valokuvanäyttelyitä, aiheena ”Rakennuksia joen varrella – Byggnader vid ån” on 

pidetty ensin suppeampana Espoo-päivänä 29.8. Lagstadissa ja sitten isompana 

Kauklahden kirjastossa 16.10-6.11 ja Viherlaakson kirjastossa 9.11-4.12.15.  

Näyttelyssä on valtaosin uusia kuvia, osa myös jäsenyhdistyksiltä käyttöön saatuja. 

 

Yhdistys osallistui lisäksi 

 

Ravintolapäivät 16.5., Träskändan puistossa infopiste ja Glims-luontopolkukävely. 

 

Kotiseutupäivät, 7.8. infopiste Sellossa Viaporin aukiolla, 8.8. Glims-

luontopolkukävely 

 

Espoo-päivänä 29.8. EL yhtenä tietoiskun antajana Omniassa sekä Glims-

luontopolkukävely 

 

Kulturen vid ån, Pentalan saaristopäivät, Benita Åkerlund 

 

Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo tavattiin 3.11. 

 

Edustus Suur-Kauklahden asukasfoorumissa Erkki L (foorumi ei ole toiminut 

aktiivisesti) 

Yhdistyksen hallituksen jäseniä mukana Järvenperän asukaspolkujen 

suunnitteluryhmissä (Leo Naumoff) sekä myös Kauklahdessa Erkki L (jossa työ ei ole 

vielä alkanut). 

 

Kaavoitus, kyselyt, kannanotot 

 

Espoon metsätyöohjelmasta 2015-2025 jätettiin mielipide. 

 

Turunväylän korjaussuunnitelmasta lähetettiin ELYlle mielipide, koskien mahdollista 

järven toteutumista. 

 

Glimsinjoen alueen hulevesiratkaisusta, Kvarnbyån sillalta itään, lähetettiin kirje. 

 

Jorvin sairaalan kohdalla iso liikennejärjestely tekeillä, josta tehtiin kyselyjä kaupungille                       

 

http://www.proespoonjoki.fi/


Matalajärven eteläpuolelle tehty ratsastuspolku aivan luonnonsuojelualueen rajalle. Pron 

valitusta ei otettu käsittelyyn, ja sitä perusteltiin sillä, ettei yhdistyksellä ole 

valitusoikeutta. Pro on lähettänyt tiedusteluja asiasta sekä Espoon viranomaisille että 

Metsähallitukselle ja ELY-keskukselle. 

Alueen viereen suunnitellusta Högnäsin kaavasta on valittanut mm. ELY-keskus. 

 

Koskelon teollisuusalueella valitettiin poikkeusluvalla anotusta myymälärakennuksesta ja 

laajennuksesta. Rakennuslupa-anomus on hylätty. 

 

Kirkkojärven suunnittelu on käynnissä kaupunkisuunnittelukeskuksessa, ympäristöarviot 

kolmesta eri vaihtoehdosta on tehty, mutta patovaihtoehtoa ei ollut mukana, mikä selvisi 

tammikuussa 2016; tarkoituksena on saada sekin selvitettäväksi. 

 

Espoon pohjois- ja keskiosien tulevan yleiskaavan pohjaksi on laadittu POKE-visio 2050, 

joka on esitelty 2015 asukasyhdistyksille, jossa Pro E:n edustaja mukana. 

Yleiskaavaluonnos on tarkoitus valmistua 2016-17 ja ensimmäinen ehdotus 2017-2018. 

Seurataan tilannetta aktiivisesti, koska suunnitelma koskee merkittäviltä osin 

Espoonjoen aluetta. 

 

Vesistöt  

 

Matalajärvi ja siihen kuuluva Natura-alue on siirtynyt metsähallituksen hoitoon.   

Matalajärven tilaa on seurattu huolestuneena. Uutta huolta on aiheuttanut mm. 

runsaasti lisääntynyt kalastus järvellä veneistä käsin. Metsähallitukselle lähetettiin 

kysely ja edotuksia toimenpiteistä. Metsähallitus piti tiedotustilaisuuden asiasta 

24.11., jossa se kertoi tutkimuksistaan ja arvioi, että käyttö- ja hoitosuunnitelman 

teko kestää 1-3 vuotta – sitä ennen ei ilmeisesti ole odotettavissa määräyksiä. 

 

Espoonjoessa Kauklahdenväylän alapuolella tuli rannan sortuma työmaan takia 

kutukivikon alaosassa elokuussa, ja se korjattiin joulukuussa. 

  

Tiedotustoimintaa hoidettiin kotisivuilla sekä jakamalla yhdistyksen suomen- ja 

ruotsinkielisiä esitteitä jäsenalueiden kirjastoihin, kaupungin palvelupisteisiin sekä 

ulkoilumajoille ja eri jäsenjärjestöjen tapahtumissa. Lagstadin kotiseututalossa 

esitteitä on jaossa aina. Glimsin luontopolun esitettä on jaettu jäsenyhdistyksille ja 

kävelyiden yhteydessä ja siitä on otettu lisäpainos. 

 

Glimsinjoen luontopolkuopas (kartta ja kohdeselostukset) on saatavilla Pro 

Espoonjoki ry:n verkkosivuilta helposti tulostettavassa pdf-muodossa: 

http://www.proespoonjoki.fi/Glimsinjoki.htm.  

 

http://www.proespoonjoki.fi/Glimsinjoki.htm

