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Långvikiin kaavaillaan hevosurheilukeskusta
Vanhan Stormsin tilan maille Långvikissa kaavaillaan
kansainväliset mitat täyttävää hevosurheilukeskusta,
jonne tulisi maneeseja, ulkokenttiä, tarhoja, talleja sekä valaistu maastopolku. Tavoitteena olisi järjestää siellä
este-, koulu- ja kenttäratsastuskilpailuja, myös kansainvälisellä tasolla. Hankkeen
takana on Långvik South
Oy, jonka ovat perustaneet
Mika Lehto ja Henrik Lindfors yhtiökumppaneineen.
Yhtiökauppojen myötä he
ovat hankkineet vaiheittain
Långvikin etelärannalta vajaan sadan hehtaarin maa-

alueen. Tarkoituksena on
selvittää edellytyksiä myös
muulle rakentamiselle mukaan lukien mahdollisuus
entisöidä alueella sijaitseva
Stormsin kartano.
– Me vasta kartoitamme
näitä mahdollisuuksia ja
käymme keskusteluja sidosryhmien kanssa. Liikkeelle on lähdetty, koska pääkaupunkiseudulta puuttuu
tällainen riittävän iso hevosurheilukeskus ja kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Vastaanotto on ollut
positiivinen, hanketta valottaa Långvik South Oy:n
hallituksen puheenjohtaja

ALUEELLA on vielä vanhaa rakennuskantaa, mm.
komea kivinavetta

Mika Lehto, joka on myös
EU- ja ETA maissa toimivan
Nemea Pankin hallituksen
puheenjohtaja ja Hollolassa sijaitsevan Pyhäniemen
kartanon omistaja.
– Alue on riittävän laaja
ja sijainti ihanteellinen läntisellä pääkaupunkiseudulla, lisäksi vieressä on hyvät
hotelli- ja majoituspalvelut,
hän listaa paikan etuja.
– Tässä ei ole paineita eikä kiirettä. Arvioimme asiaa perusteellisesti ja puntaroimme erilaisia vaihtoehtoja, hän painottaa.

yhtä tai kahta kansainvälisen tason kilpailua vuodessa, hän täsmentää.
– Hevosala ei ole meidän
osaamisaluettamme, joten itse toimintaa vetäisivät alan
ammattilaiset, miehet toteavat.

Kartanomiljöö
Alueelle sijoittuu vuosisatoja vanha Stormsin kartanomiljöö, josta on upeat merinäköalat Långvikin lahdel-

le. Itse päärakennus on kokonaan tuhoutunut, mutta
muuta rakennuskantaa on
säästynyt, mm. komea kivinavetta.
– Meillä on paljon mielenkiintoa selvittää voiko kartanoa entisöidä, Lehto toteaa.
– Arvostamme tätä miljöötä. Haaveemme on palauttaa
koko kartanomiljöö sellaiseksi kuin se on ollut, Lindfors lisää.
Kartanossa on miesten
saamien tietojen mukaan ol-

lut paljon hevosia.
– Siltäkin kannalta hankkeemme istuu hyvin tähän
ympäristöön, Lehto tuumaa
ja tähdentää, että luontoarvojen kunnioittaminen on
heille A ja O.
– Tarkoitus on jättää mahdollisimman paljon vapaata
tilaa ja rakentaa tiiviisti sinne, minne rakennetaan, mikäli hanke toteutuu, hän
kaavailee.
LIISA KOSONEN

Kehittyvä kylä
– Långvik on maakuntakaavassa mainittu merkittäväksi kyläksi, jota tulisi kehittää. Uuden moottoritien ja
liittymän ansiosta paikka on
helposti saavutettavissa niin
yksityisillä kuin julkisillakin
kulkuneuvoilla, tähdentää
yhtiön toimitusjohtaja Henrik Lindfors, joka on Långvikin lähellä sijaitsevan Hirsala Golfin perustajaosakas ja
hallituksen jäsen.
– Uskomme että pääkaupungin läheisyydessä on kysyntää tällaiselle korkeatasoiselle hevoskilpailu- ja
valmennuskeskukselle sekä
laadukkaille tallipaikoille.
Tavoittelemme keskukseen

LÅNGVIK South kiinteistöt kartalla.

MIKA Lehto ja Henrik Lindfors Stormsin kartanon portilla, päärakennus on sijainnut taustalla.

NÄKYMÄ Långvik Hotellista vastarannalla sijaitseville Långvik South Oy:n
maille.

Kirkkonummi
reilun kaupan
kartalle

KUNNANJOHTAJA Tarmo Aarnio kuulutti Kirkkonummen kunnan Reilun kaupan kunnaksi. Vieressä seuraamassa Emmi Wehka-Aho ja Minna Hakapää.

Kirkkonummi julistautui
Reilun kaupan kunnaksi
Kirkkonummi-päivillä lauantaina 24.8. Tilaisuudessa
Aseman ostarin ja kunnantalon välissä puhuivat kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ja
kannatustyöryhmän pj Minna Hakapää, jotka myös jakoivat kunniakirjat hankkeeseen osallistuville yrityksille ja yhteisöille. Pääkirjaston edustan torilla oli lisäksi
Reilun kaupan piste, jossa oli
jaossa Reilun kaupan ruusuja, hattaraa, kahvia ja Reilun

kaupan esitteitä.
Kirkkonummi otti samalla merkittävän askeleen kohti eettisiä valintoja julkisissa
hankinnoissa. Kunta on nyt
sitoutunut käyttämään reilusti tuotettua kahvia ja teetä tilaisuuksissaan sekä järjestämään kunnassa ohjelmaa Reilun kaupan viikolla,
joka tänä vuonna on 21.–27.
lokakuuta. Yhteistyössä ovat
edelläkävijöinä Kirkkonummen seurakuntayhtymä sekä kirkkonummelaisia yrittäjiä ja yhdistyksiä.

YKSI reilun kaupan yhdistyksistä Kirkkonummella on Kirkkonummen
Nuorisoasunnot ry, jonka
hallituksen jäsen Ari Harinen kävi pokkaamassa
asiasta kertovan kunniakirjan.

