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KOKOUSKUTSU
Tammisaloseura ry:n sääntömääräiseen
kevätkokoukseen

Käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat.
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään edellisen vuoden vuosikertomus,
tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille.
7. Kokouksen päättäminen
Äänioikeus on vuoden 2018 jäsenmaksun maksaneilla.
Kahvi-/ teetarjoilu.
Tervetuloa!
Tammisaloseura ry:n hallitus

ASUKASILTA

Kokouksen jälkeen n. klo 19.00 asukasilta aiheena

TAMMISALON RANTOJEN JA VESI
ALUEIDEN TILA JA KUNNOSTUSTARVE
Paikalla mm. Jari Pekka Pääkkönen Helsingin
ympäristökeskuksesta
sekä aluesuunnittelija Mari

Soini Helsingin kaupungilta.
Keskustelua ja kysymyksiä.
Klo 18.00 lähtien:
Tilaisuudessa on mahdollisuus liittyä Tammisaloseuran
jäseneksi: henkilöjäsenyys 10 €, perhejäsenyys 15 €,
yhteisö-/kannattava jäsenyys 50 €
sekä ostaa
• Tammisalon kotikaupunkipolun opasvihko 8 €
Tammisaloseuran jäsenhinta 5 €
suomenkielinen tai ruotsinkielinen
• kirja ”Tammisalo-paratiisi meren äärellä” 30 €
Tammisaloseuran jäsenhinta 25 €
• Tammisalon isännänviiri, 3m ja 4m 50 €
Tammisaloseuran jäsenhinta 45 €

Jos et vielä ole Tammisaloseuran jäsen, maksamalla jäsenmaksun voit liittyä!
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Puheenjohtajan palsta
Suomen valtiollisen itsenäisyyden satavuotisjuhlinta on takanapäin, ja edessä on nyt uusia merkkipaaluja nuoren
tasavallan alkutaipaleelta. Tänä vuonna
muistellaan vapaus/kansalais/sisällis
sodan kipeitä ja sekasortoisia kuukausia, mutta myös mm. Suomen lipun
syntymää. Ensi vuonna muistellaan
Suomen ensimmäistä hallitusmuotoa
ja ensimmäisiä presidentinvaaleja ja
sitten niitä monia 1920-luvun tapahtumia, joiden kautta Suomesta tuli yhtenäinen, hyvinvoiva kansakunta.
Tammisaloseuralla on vähemmän ikää
kuin Suomen tasavallalla, mutta sen
68-vuotista taivalta on silti mielenkiintoista tutkia. Näihinkin vuosikymmeniin mahtuu jännittäviä käänteitä, joiden myötä Tammisalo on muuttunut
huvilayhdyskunnasta kyläyhteisöksi ja
sittemmin nykyaikaiseksi puutarhakaupunginosaksi. Tammisaloseura on
aktiivisesti osallistunut tähän kehittämistyöhön ja monet sen ponnisteluista
ovat jättäneet näkyvät jälkensä kaupunginosamme katukuvaan.
Seuramme toiminta rakentuu neljän
peruspilarin varaan: kulttuuri, ympäristö, yhteiset tapahtumat sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Viime vuoden keskeisiä teemoja oli liikenne. Sitä
käsiteltiin eri näkökulmista kevään ja
syksyn asukasilloissa sekä asettamamme
liikennetyöryhmän ehdotusten pohjalta yhdessä kaupungin viranomaisten ja
muiden toimijoiden kanssa. Työn tuloksena syntyi useita aloitteita ja toimenpide-ehdotuksia, joita nyt vuonna 2018 jatkokehitellään. Ehdotukset
koskevat mm. liikenteen sujuvuutta,
julkisia liikenneyhteyksiä, ajonopeuksia, paikoitusta, liikennemerkistöä sekä
liikenneturvallisuuden parantamista.
Vuoden 2018 toinen keskeinen teemamme on Tammisalon rantojen ja
lähivesien kunto. Aihe ei ole uusi. Se
on Tammisaloseuran koko toiminnan
ajan huolestuttanut tammisalolaisia.
Lukuisia aloitteita ja selvityksiä on tehty
ja kirjelmiä laadittu, milloin paremmal-

la milloin huonommalla menestyksellä. Ruovikoita on niitetty, veden virtausta Porolahdella on yritetty parantaa
pumppuasemalla. Porolahtea on myös
ruopattu 1960-luvun lopussa, ja syntyneestä ruoppauslietteestä rakennettu
nykyinen Porolahden “tekosaari”. Merkittäviä parannuksia olivat tulvavallin
rakentaminen Väylänsuun puistoon sekä Tammisaloseuran ajama Tammisalon kanava, joka yli 200 vuoden tauon
jälkeen avattiin uudelleen vuonna 2001.
Tammisalon rantojen ja lähivesien ongelmat aiheutuvat osin luonnonoloista,
mutta myös viranomaisten aiemmista
toimenpiteistä. Kaikki Helsingin sisälahdet ovat liejupohjaisia, sangen matalia, herkästi rehevöityviä ja tulva-alttiita.
Porolahden rannalla toimi 1950-luvulta 1980-luvun puoliväliin asti yksi kaupungin 11:sta vedenpuhdistamosta, joka surutta laski “puhdistetut” jätevedet
suoraan Porolahteen ja Tiiliruukinlahden lähivesiin. Vedenpuhdistamon harmaat siilot törröttävät edelleen silloisen
ympäristöpolitiikan muistomerkkinä
Porolahden pohjoisrannalla. Kaupungin teettämän sedimenttitutkimuksen
mukaan lahtiemme pohjalietteissä on
edelleen haitta-aineita. Lahtien ruoppaus, lietteen käsittely ja läjittäminen
maksaisi arvioiden mukaan vähintään
5 milj. €. Tammisalossa on kuitenkin alueita, jotka voitaisiin ennallistaa
ruoppausmassoja käyttämällä, kuten
ne kuopat, jotka syntyivät maa-ainesten
otosta Suomenlinnan tiilien valmistusta
varten Tammisalon tiiliruukissa.
Kun pintavedet toisaalta viime vuosina ovat kirkastuneet, aiheuttaa se
etenkin loppukesällä levien ja muun
vesikasvuston räjähdysmäisen kasvun,
joka puolestaan tekee rantavesistä uimakelvotonta mössöä. Tarkkasilmäiset
ovat varmaankin myös havainneet, että Väylänsuu on kasvamassa umpeen.
Tiiliruukinlahdella, jonka keskisyvyys
on vain 0,9 m, ruovikot laajenevat jatkuvasti, ja keskelle ulappaa on syntynyt
ruovikkoinen saareke. Vaikka ruovikoita on vähäisessä määrin niitetty, kestä-
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vään tulokseen päästään vain, jos niittoa suoritetaan säännöllisesti kolmena
vuonna peräkkäin.
Maan ja vedenpinnan kohoaminen
Etelä-Suomessa vaikuttavat osin vastakkaisiin suuntiin, Mutta merenpinta Helsingissä voi silti nousta 4 metriä
vuosisadan loppuun mennessä. Tammisalon tulva-alttius lisääntyy siis koko ajan. Erityisessä vaaravyöhykkeessä
ovat Tiiliruukinlahden pohjukan asumukset. Tulvasuojelua tulisikin tehostaa mm. tulvavalleja rakentamalla, ja
olemassa olevia korottamalla. Helsingin kaupungin rakentamissuositusten
mukaan rakennusten lattiatason tulisi
olla vähintään 3 metriä merenpinnasta. Myös hulevesien virtaamat ja niiden
hoito aiheuttaa haasteita. Niihin on luvassa parannusta Vanhanväylän puiston
uudistamisella, joka toteutetaan tänä
vuonna. Myös kasvavien liikennemäärien aiheuttamia meluhaittoja tulisi hillitä mm. Laajasalon sillan kaiderakenteita
uudistamalla, jolloin liikennemelun vedenkantamaa voisi helposti pienentää.
Näihin kysymyksiin Tammisaloseura
aikoo kuluvana vuonna perehtyä yhdessä vastuuviranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Rannat ja vesialueet ovat
keskeinen osa Tammisalon historiaa,
sen kokonaisilmettä, asuinympäristöä,
virkistysmahdollisuuksia ja myös matkailuedellytyksiä. On sääli, jos niiden
annetaan tuhoutua. Tammisaloseura
toivookin kaikilta osallistumista, ideoita ja ehdotuksia tämän yhteisen asian edistämiseksi.

Tammisalossa,
maaliskuussa 2018
Juhani Lönnroth

Tammisaloseuran toimintaa vuonna 2017
Kulunut vuosi oli yhdistyksen 67. toimintavuosi, yhdistys on perustettu vuonna 1950.
Jäsenet
Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 83 maksanutta henkilöjäsentä, 124 maksettua
perhejäsenyyttä ja 6 kannattavaa jäsentä.
Näin ollen äänivaltaisia jäseniä oli 331.

Yhteydenpito Tammisalon muihin
yhteisöihin ja järjestöihin
Seura on toiminut yhteistyössä mm.
Onnitalo-säätiön, Tammisalon Metsänkävijöiden, Tammisalon VPK:n, MLL
Strömsinlahden, Tammisalon päiväkodin vanhempaintoimikunnan, Porolahden peruskoulun Tammisalon yksikön
vanhempaintoimikunnan, Tammisalon
merivenekerhon ja Roihuvuoren seurakunnan kanssa. Lähialueiden muihin
kaupunginosayhdistyksiin on myös pidetty yhteyttä.

Aloitteet ja kannanotot
Tammisaloseura jatkoi neuvotteluja
Tammisalon puistossa sijaitsevan ns.
Konekarin laiturin käytöstä sekä rannalla olevien hylättyjen ja jätettyjen
veneiden poistosta, myös Tiiliruukinpuistosta.
Tammisaloseura on tehnyt ympäristöministeriölle kestävän kehityksen kult-

tuuriympäristösitoumuksen Tammi
salon alueelle, osana eurooppalaista
kulttuuriperinnön ympäristöstrategiaa.
Sitoumuksen tarkoitus on lisätä alueen
viihtyvyyttä ja elinvoimaa hoitamalla ja
kehittämällä omaa kulttuuriympäristöämme.
Rantojen kunnostushanketta koskevia
neuvotteluja jatkettiin kaupungin hallintokuntien kanssa.
Seura on käynyt keskusteluja HSL:n sekä kaupungin päättäjien kanssa Tammisalon alueen liikennejärjestelyistä ja
liikenneturvallisuudesta.

päristöpalvelut kuntayhtymä, Helsingin
kaupungin ympäristökeskus, Helsingin
kaupungin hallintokeskus, Helsingin
yliopiston ympäristötieteiden laitos,
Rinki oy, Paperinkeräys oy, Fida ja Helsingin poliisi.
Tammisaloseura on seurannut Helsingin kaupungin organisaation uudistamista ja eri hallintokuntien yhdistämistä, mikä on osittain hidastanut
joidenkin hankkeiden toimeenpanoa
sekä vaatinut uusien yhteyksien luomista kaupungin viranomaisiin.

Yhteydenpidot

- Vierailu Planmeca Oy huhtikuussa
- kesäkukkien istutustalkoot kesäkuussa
- Elojuhla elokuussa
- syyskokous ja asukasilta marraskuussa
- Itsenäisyyspäivän lipunnosto
- Yhteinen ilotulitustapahtuma lapsiperheille uudenvuoden aattona

Yhteyttä pidettiin kiinteästi Helsingin
kaupungin rakennusviraston katu- ja
puisto-osastoon sekä STARA Kaupunki
tekniikan ylläpitoon.
Tammisaloseuraa on kuultu useissa asemakaavaan ja rakennuslupiin liittyvissä
hankkeissa sekä Vanhanväylänpuiston
uuden tulvasuojelun rakentamisessa.
Lisäksi yhteydenpitoa seuraaviin:
Helsingin kaupungin liikuntavirasto,
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto ja asemakaavaosasto, Helsingin seudun ym-

Suunniteltua toimintaa vuonna 2018

Tapahtumista tiedotamme tarkemmin nettisivuillamme ja facebooksivuillamme sekä sähköpostitse
jäsenille.

www.tammisaloseura.fi • www.facebook.com/Tammisaloseura
tammisaloseura@gmail.com • GSM 050 3655706
Hallitus 2018:
Lönnroth, Karl-Johan
puheenjohtaja
juhani.lonnroth(a)kolumbus.fi
Parikka, Juha
varapuheenjohtaja
juha.parikka(a)formin.fi
Saarelainen, Liisa
sihteeri
lissu.saarelainen(a)elisanet.fi
Kaskinen, Anna-Mari
annamari.kaskinen(a)gmail.com

Kontra, Hanna
hanna.kontra(a)gmail.com

Kollin, Tuula
tuula.kollin(a)hotmail.com

Viljanen, Juha L.
juha.l.viljanen(a)gmail.com

Rautiainen, Eija
eija.rautiainen(a)elisanet.fi

Tolonen, Soile
taloudenhoitaja
soile.tolonen(a)gmail.com

Rouvinen, Jarmo
jarmo.rouvinen(a)airo.fi

Varajäsenet:
Friman, Jari
jari.friman(a)gmail.com

Vihemäki, Simo
simo.vihemaki(a)kliittouusimaa.fi

Tolpo, Eija
eija.tolpo(a)kolumbus.fi

Tammisalon
Kotikaupunkipolku
Tammisalon kotikaupunkipolun opasvihkonen.
Saatavilla suomen- ja ruotsinkielisenä.
pärlan vid havet
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Tammisalon kotikaupu

Hinta 8 €, Tammisaloseuran jäsenille 5 €
Tilaukset: tammisaloseura@gmail.com, 050 3655706
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Tahkolle laskettelemaan?
Tammisalon VPK tekee merkittävää paikallista nuorisotyötä ja tarjoaa maksuttoman harrastusmahdollisuuden
Tammisalon ja lähialueiden lapsille ja nuorille. Järjestämme myös taloyhtiöille ja yhdistyksille maksutonta paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutusta. Olemme lisäksi kaikkina vuorokauden aikoina valmiina lähtemään kolmella ajoneuvolla palo- ja pelasi
tustehtäviin. Yhteiskunnan tuki ei
ki
k
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m
kuitenkaan kata toiminnastamme
m
lflfo
o
G
aiheutuvia kustannuksia. YöpyesG
säsi Tahkolla Tammisalon VPK:n
mökeissä tuet vapaaehtoista palokuntatyötä Tammisalossa. Googleta mökin nimellä ja tutustu
tarkemmin hyvin varusteltuihin
Tammisalon Ski ja Tammisalon Golf
Tammisalon Slalom
mökkeihimme.
MITÄ VAIN TAHKOLTA

Valittavanasi yli 1000 majoitusvaihtoehtoa,
rinneliput, hiihtokoulu, välinevuokraus,
moottorikelkat, mönkijät, kokoukset, hevossafarit,
kanootit, yritystapahtumat, ohjelmat, catering,
kuljetukset, greenfeet ym.

Keskusvaraamo TAHKOcom Oy
Tahkolaaksontie 4a, 73310 Tahkovuori. Puhelin 017 481 400
booking@tahko.com | www.tahko.com

Tutustu
Tammisalon
historiaan

Tammisalon
isännänviiri

Hinta

4m (8-10m lipputankoon)
3m (6-7m lipputankoon)

30€
Tammisaloseuran
jäsenille

Viirin hinta 50 € (molemmat koot)
Tammisaloseuran jäsenille 45 €

25€

Jan Strang:

TILAUKSET:
tammisaloseura@gmail.com
puh. 050 3655706

Tammisalo – paratiisi meren äärellä
Tammisalon kaupunginosan ja sitä ympäröivien
vesien ja rantojen historiaa

Tilaukset:
tammisaloseura@gmail.com
puh. 050 3655706

www.tammisaloseura.fi
www.facebook.com/Tammisaloseura
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