Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry
Jäsentiedote / lokakuu 2015
MKO:n omakotitalkkarit
MKO:n talkkareina jatkavat edelleen:
- Tero Ahokas p. 045-8827885
- Jukka-Pekka Heinonen p. 0400-519918
- Rein Karbi p. 045-1111620

- Itäkeskus: rakentamisen aikataulu (Citymarketin
uudisrakennusta lukuunottamatta) , samoinkuin
Itäväylän ja Kehä I:n liittymän eritasoratkaisun
aikataulut ovat auki ('odottavassa tilassa')
- bussit: esillä oli mm 98 bussin päätepysäkin
muuttaminen Vuosaaren metroasemalta
Rastilaan ja Itäkeskus-Lentoasema -bussin 519
lakkautus. Vastauksissa todettiin muutosten
johtuvan kehäradasta ja uudesta runkolinjasta
(560); paluuta entiseen ei luvattu!

Omakotitalkkaritoiminta on MKO:n jäsenetu,
jonka tarkoituksena on tarjota ikääntyneille ja
muuten apua tarvitseville jäsenille pientä
korvausta (5 € / tunti) vastaan erilaista
asumisapua. Työtilaukset suoraan talkkareilta.
Lisätietoja palvelusta Raili Tanskaselta p. 093235933 tai 040-5939385 ja Eero Paanaselta p. - Puotilan venesatama: : alueen suunnittelu
jatkuu: venesatama säilyy, talvisäilytyksen
040-5011912.
jatkuminen Puotilassa on vaarassa. Niittyrannan
asemakaava ei ollut esillä
Jäsenyys
Pientaloasukkaiden kannattaa liittyä
- maalämpöasennukset: asennuksiin liittyvät
pientataloasukkaiden edunvalvonta- ja
kaupungin korkeat lupa- ja tarkastusmaksut: ei
palvelujärjestönä toimivaan liittoon
jäsenyhdistyksen (MKO) kautta. Liittyminen käy saatu vastausta maksujen perusteista
helposti MKO:n ( www.marjaniemi.fi/mko ) tai
liiton verkkosivujen ( www.omakotilitto.fi ) kautta - poliisit: arvosteltiin sijoitusta kauas
tai puhelimitse (040 5011912 / Eero Paananen). Itäkeskuksesta. Ei luvattu muutosta.
Jäsenmaksu on 25 euroa/v. Marras- joulukuussa
liittyviltä ei peritä kuluvan vuoden jäsenmaksua. - yleiskaava: onko täydennysrakentaminen
pilaamassa vanhan idyllin?: Vastaus: arvioidaan
Ylipormestari Pajusen asukasilta Vartiokylässä aluekohtaisesti yhteistyössä asukkaiden kanssa.
Vartiokylään ei erityisesti ole suunnitteilla
17.9.2015
täydennysrakentamista, vaikka potentiaalia on.
Puheenjohtajana toiminut ylipormestari Pajunen
avasi tilaisuuden todeten, että perinteinen
asukasilta pidetään eri kaupunginosissa 3-4
kertaa vuodessa, nyt 3. kerran Vartiokylässä. Hän
toivotti asukkaat (paikalla n. 300) ja kaupungin
asiantuntijat (yli 20) tervetulleiksi.

- matonpesu: vaihtoehtoja selvitetään, ei tulossa
pikaisia muutoksia

- metroliikenne: länsimetron tullessa metrojunat
lyhenevät ( 3->2 yksikköä) => syntyykö ruuhkia?
Vastaus: samalla junien liikennetiheys kasvaa (4
Tilaisuus kesti 2 tuntia. Keskustelu oli vilkasta ja min->2,5 min) eli kapasiteetti lisääntyy 8%
osoittautui hyödylliseksi. Esillä oli kymmeniä
- katujen kunnossapitomaksu: Vastaus: peritään
asukkaita askarruttavia kysymyksiä. Ohessa
tasa-arvosyistä, kun keskustassa jalkakäytävien
joitakin esillä olleita kysymyksiä ja vastauksia:
hoito kuuluu kiinteistöille; maksujen tuotto on

vähäinen, varsinkin kun periminen on kallista;
Ohjelma (ilman musiikkiosuuksia, mm.
maksu poistettaneen 2020 mennessä, kun kaikki ohjelmassa esitettyä Marjaniemi-valssia) löytyy
jalkakäytävät siirtyvät kaupungin hoidettavaksi osoitteesta
http://www.lahiradio.fi/ohjelmat?id=203
- koiravero: perusteena on 'koirien oikeudet'
(koirapuistojen rakentaminen verorahoilla); ei
Itäkeskuksen posti
olla poistamassa
Posti suunnittelee Itäkeskuksen postin
Tilaisuudesta kuvattu video on katsottavissa
lakkauttamista (korvaamista asiamiespostilla).
sivulla www.helsinkikanava.fi .
Asukkaiden ja useiden paikallisten yhdistysten
Tilaisuuteen liittyen esitettiin
yhteinen adressi postin säilyttämiseksi on
kaupunginosaradiossa 14.9. ohjelma
valmisteltu ja luovutetaan postin
Vartiokylästä. Ohjelmassa olivat mukana
päätöksentekijöille 22.10.
Marjaniemestä Leena Hakli ja Juhani Lehtonen.
________________________________________________________________________________

