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Sisällysluettelo
Oittaalle monipuolinen ulkoilukeskus

Oittaalle monipuolinen ulkoilukeskus
Suomen Latu tulee isännöimaan Oittaan navettaan sijoittuvaa
ulkoilukeskusta. Palvelut ovat monipuoliset; välineitä vuokrataan ja
huolletaan, peseytymistilat ovat tilavat ja kahvila sekä ravintola ovat auki
aamusta iltaan. Ulkoilukeskuksen avajaiset ovat toukokuussa.
Suomen Latu ja Espoon
kaupunki allekirjoittivat
tammikuun lopulla
Oittaan
ulkoilukeskuksen
vuokra- ja
käyttösopimukset.
Espoon kaupunki
remontoi vuonna 1963
ostamansa navetan
runsaalla 1,8 miljoonalla
eurolla (11 miljoonaa
markkaa) ja vuokraa

sen nimellisellä runsaan
3300 euron (20000 mk) vuosivuokralla Suomen ladulle, joka tulee
järjestämään toiminnan.

Espoon kaupungin omistukseen vuonna 1963 tullut Oittaan navetta kokee
täydellisen muodonmuutoksen. Vanha ulkosivu säilyy alkuperäisessä
asussaan, ainoastaan eteläseinälle on puhkaistu iso ikkuna tuomaan valoa
ja yläkertaan on rakennettu toinen sisäänkäynti aiemmin puretun paikalle.
Tiloihin tulee kahvila ja ravintola, kaksi tilavaa pukuhuonetta pesutiloineen
sekä 18 hengen saunoineen. Lisäksi tulee suoksien huolto-, vuokraus- ja
voitelupalvelutilat. Etelään aukeavalle sivustalle rakennetaan iso terassi.
Navetan yläkerrassa on puolikylmä liikuntatila, jossa voidaan esimerkiksi
järjestää kesäisin seminaareja tai sateen yllättäessä vaikkapa
keppijumppaa. Neliöitä navetassa on runsaat kuusisataa.
Auki joka päivä
Suomen ladulla on vastaavaa toimintaa pääkaupunkiseudulla Töölössä,
Palojärvellä ja Kuusijärvellä - tosin Oittaan ulkoilukartano on tiloiltaan
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huomattavasti edellisiä suurempi. Ulkoilukeskus tulee olemaan auki
seitsemänä päivänä viikossa, kertoo Suomen Ladun toiminnanjohtaja
Tuomo Jantunen. Aukioloista samoin kuin muista yksityiskohdista ei ole
vielä varmuutta. Perusajatuksena kuitenkin on, että aamulla talo aukeaa
kymmeneltä - yhdeltätoista ja sulkee ovensa illalla kenties yhdeksältä.
Työntekijoitä tulee olemaan kuudesta seitsemään.
"Perusajatuksena on tarjota kaikille palvelua", toteaa Jantunen.
"Avantouimari voi saunoa, hiihtäjä voi huollattaa suksensa ja joku kolmas
voi hiihtää Oittaalle ja ottaa kupin kahvia ennen kotimatkaa."
Ulkoilukeskus tulee palvelemaan myös kesäisin, kyse ei siis ole vain
lumiseen aikaan rajoittuvaan toimintaan. Suomen Latu ei tavoittele
toiminnallaan voittoa, ainoastaan kustannukset ja työntekijöiden palkat
pitää saada maksettua. Hinnoista ei ole vielä tietoa, mutta tuskinpa
saunominen tulee uimahallireissua kalliimpaa olemaan.
Lähiympäristö kuntoon
Oittaan alueen kehittäminen ei jää vain
navetan kunnostamisen mittaiseksi
projektiksi. Parhaillaan Espoon kaupunki
neuvottelee Lomaliiton kanssa läheisen
leirintäalueen tulevaisuudesta. Huomiota
herättänyt huonokuntoinen leirintäalue
haluttaisiin saattaa hyvään kuntoon,
miksei vaikka neljän tähden
leirintäalueeksi. Tällä hetkellä
leirintäalueella on 15000 leirintäpäivää
vuodessa. Yleensäkin alueesta on tarkoitus luoda toimivampi kokonaisuus
niin espoolaisille kuin muualta tulevillekin.
Paraatipaikalla ulkoilunavetan edessä on rapistunut vesiliukumäki.
Vesiliukumäen vuokrasopimus jatkuu elokuun loppuun saakka. Espoon
kaupungin ja Suomen ladun yksimielinen toive on, että sen jälkeen ei
vesiliukumäkeä enää ainakaan nykyisellä paikallaan olisi. Kieltämättä jo
rapistuneen oloinen liukumäkirakennelma kaipaa korjausta.
Uimaranta on laajennettu kaksinkertaiseksi. Talvisin avantoa tullaan
pitämään auki läpi talven ja Bodominjärveen on suunnitteilla samanlainen
"turva-avanto" jollainen on kerännyt huomiota Vantaan Palojärvellä.
Tällöin avannon reunat on aidattu pohjaan asti eikä jään alle joutuminen
ole mahdollista. Avantouimareita varten rannassa on pukukopit ja
halutessaan he voivat maksua vastaan peseytyä ja saunoa
ulkoilukeskuksessa.
Keskellä Espoota
Sivistystoimenjohtaja Kristina Wikberg korosti Oittaan sijaitsevan miltei
Espoon maantieteellisessä keskipisteessä. "Lisäksi talvisin Oittaalta pääsee
valaistuja latuja pitkin keskeytyksettä Länsiväylälle asti ", jatkoi hetken
päästä ulkoiluasiamies Tapani Kortelainen. Kesäisin Oittaalle pääsee
mainiosti pyöräteitä pitkin. Autoilijoille sijainti muutaman kilometrin
päässä Kehä kolmosesta ja Turunväylästä ei ole ongelma. Sen sijaan
julkista liikennettä käyttävä tulee vielä tuskailemaan - Oittaalle pääsee
vain yhdellä suhteellisen harvaan liikennöidyllä bussilinjalla.
Prosessi keräsi aikanaan runsaasti valituksia, joita ei sopimuksen
allekirjoittamistilaisuudessa sivuttu lainkaan. Kokonaisuudessaan Oittaan
ulkoilukeskus sopii Espoon kaupungin viimeaikaiseen linjaan, jossa se
pyrkii olemaan toiminnan mahdollistaja sekä rahoittaja ja antaa muiden
tahojen hoitaa käytännön toiminnan. Suomen Latu on toiminut
ansiokkaasti muuallakin ulkoilupalvelujen tarjoajana, joten miksei
Espoossakin.
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