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Puheenjohtajalta - Vesi, viemäri ja kunnon katu
Espoon keskuksen kehittäminen on viimein löytänyt vankan uran edetä.
Uskallan sen nyt eri areenoilla ääneen todeta. Toki olen siihen aina
sinnikkäästi uskonut - toivoaan ei näissä asioissa saa heittää.
Erityiskiitokset vankasta tahdosta Espoon keskuksen uudelle tulemiselle
täytyy antaa kaupunginjohtaja Marketta Kokkoselle, toimialajohtaja Olavi
Loukolle ja projektijohtaja Kyösti Oasmaalle. Oman kiitoksensa ansaitsevat
alueen kaikki asukkaat, aktiivisuus monella eri tapaa kannattaa. Yhä
enemmän tapaa ihmisiä, joille Espoon keskus lähialueineen on todellinen
kotiseutu, historialtaan rikas ja monikerroksinen alue, jonne on juurruttu.
Näkee, että he ovat huomanneet alueen arvon ja monipuolisuuden, tutut
nurkat, palvelut ja ihmiset - ympäristön tilasta ja keskuksen kehityksestä
kannetaan tosissaan huolta. Hyvä.
Espoon keskuksen kehittäminen on nostettu Espoon kaupungin yhdeksi
tärkeäksi painopistealueeksi. Hyvä välitavoite projektille ovat Espoon 550vuotisjuhlat vuonna 2008, johon mennessä suuret linjat tulisi saada
selville, useat suuret hankkeet toteutettua ja loput vähintään työn alle.
Tavoite on kova, ja sen saavuttaminen vaatii paljon työtä ja onnistumisia.
Tilannetta vaikeuttaa erityisesti kaupungin nopeasti heikentynyt
taloudellinen tilanne valtiovallan tekemien harkitsemattomiksikin
luonnehdittujen yhteisöveromuutosten jälkeen.
Kasvukeskusten paineet näkyvät Espoossa voimakkaana, sillä liian moni
omakoti- ja pientaloalue Espoon keskuksenkin ympäristössä on vielä vailla
vesijohtoa, viemäröintiä ja kunnon katua sadevesiviemäröinteineen.
Huono tilanne on onneksi noteerattu, ja töihin on jo ryhdytty monilla
alueilla kuten Muuralassa, Hirvisuolla ja Karhusuolla. Espoon kaupungin
Teknisen keskuksen ja Espoon Veden tavoitteena on rakentaa ns.
vanhojen alueiden vesihuolto kuntoon vuoteen 2007 mennessä.
Kaupunginkallion ja Tuomarilan pientaloalueet on saatava mukaan
kärkihankkeiden joukkoon. Monien kaavoitettujen, tiivistyvien pientaloalueiden kohdalla joudutaan kuitenkin odottelemaan jopa vuoteen 2020
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saakka ennenkuin asiat ovat kunnossa vaadittavan 300 milj. euron
panostuksen tuloksena.
Kevätterveisin,
Tommi Laakso

Keski-Espoo -seuran puheenjohtaja

Kiltakallion lastentalo
Kiltakallion lastentalo
valmistui viime
syksynä. Värikäs talo
pitää sisällään
neuvolan,
neliryhmäisen
päiväkodin sekä lasten
toimintaterapiatilat.

Lastentalo herättää huomion jo kaukaa. Julkisivussa on käytetty vahvoja
keltaisen ja punaisen sävyjä. Eläväinen värienkäyttö jatkuu myös sisälle julkisivun keltaiseksi petsattua puuta käytetään myös sisätiloissa.
Avaruutta tiloihin luo korkeat huoneet ja ikkunat. Huoneissa on ikkunoita
myös sisälle päin, muihin tiloihin, mikä osaltaan tekee talosta lähes
läpinäkyvän.
Kiltakallion päiväkodin johtaja Pirjo Salervo kehuu vuolaasti arkkitehti Ari
Bungersia ja toteaa kuinka tilat ovat innostavia niin lapsille kuin
aikuisillekin. Päiväkodin ryhmätila on jatoteltu teemoittain; löytyy tiloja
äidinkielelle, matematiikalle, kotileikeille, lukemiselle, askartelulle ja
taiteilulle. Ryhmätilojen lisäksi talosta löytyy yhteisiä tiloja; musiikki- ja
tarinahuone, ateljee, sali, pikkukeittiö sekä aistihuone, jossa lapset saavat
haistella, maistella ja tunnustella sydämensä kyllyydestä. "Tilat ja
materiaalit mahdollistavat lapsia itseään kiinnostavan toiminnan.
Ympäristö on uteliaisuutta herättävä, virikkeellinen." sanoo Salervo.
Tony Hagerlund
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Keski-Espoo -seuran kotisivut uudistuivat
Maaliskuun alusta alkaen Keski-Espoo -seuran kotisivut ovat löytyneet
osoitteesta www.keskiespooseura.fi. Seuraan voi ottaa yhteyttä osoitteella
posti@keskiespooseura.fi ja Keski-Espoon Sanomia koskevissa
yhteydenotoissa sanomat@keskiespooseura.fi.
Sivujen rakenne on pysynyt miltei ennallaan, mutta ulkonäköä on
selkeytetty ja sisältöä on entistä enemmän. Sivuilta löytyy tietoa KeskiEspoo -seurasta ja sen toiminnasta, toiminta-alueesta ja ajankohtaisista
tapahtumista. Lisäksi löytyy myös kattava linkkikokoelma alueella toimiviin
järjestöihin ja yhdistyksiin. Uutuutena kotisivuilta löytyy "usein kysyttyä" palsta.
Kotisivuilta löytyy lisäksi omana osionaan tietoa Keski-Espoon Sanomista,
lehden mediakortti sekä nettiarkisto, jonne on siirretty lehtiä vuosien
takaa. Kokoelman helminä muun muassa artikkeli Kirkkojärvellä
toimineesta tsaarinaikaisesta terveyskylpylästä sekä reportaasi
valiokuntaneuvos Pentti Arajärven vierailusta Keski-Espoon kirjastossa,
jolloin hän kertoi suhteestaan kirjoihin ja vähän muuhunkin.
Kotisivuilla voi myös ilmoittautua Keski-Espoo -seuran tiedotuslistalle.
Tiedotuslistalle ilmoittautuneille lähetetään keskimäärin kerran kuussa
tietoa alueen tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Listalle voi
myös ilmoittautua vapaamuotoisella ilmoituksella osoitteeseen
posti@keskiespooseura.fi.

Espoon keskuksen parempi arki - paljon
hankkeita työn alla
Joulukuussa 2002 kaupunginhallitus varasi Siltakadun eteläpuoleisen
tontin, ns. valtion virastotalotontin Eurosparin vieressä YIT:lle ja Helsingin
Osuuskauppa HOK:lle suunnittelua varten. Tontille suunnitellaan kuluvan
vuoden aikana lisää kaupan tilaa, Espoon keskuksen aluekirjasto ja muuta
palvelutilaa. Myös asuntojen sijoittamista tontille suunnitellaan. Paikka
olisi erinomainen etenkin korkeatasoisille palveluasunnoille. Aivan tontin
naapuriin, Kiltakallioon valmistuu parhaillaan Engel-yhtymän
rakennuttama palvelutalo iäkkäille, ja tilaa on myös dementoituneille.
Suvelan ja radan välistä aluetta, jossa on vahva toimistorakentamisen
asemakaava, ollaan muuttamassa pääasiassa asuntorakentamisen
asemakaavaksi. Kaupunkisuunnittelukeskus on tutkinut erilaisia
kaupunkirakennemalleja alueelle. Alueen kehittämistä mietitään myös
Euroopan laajuisessa, nuorille arkkitehdeille suunnatussa Europan 7 arkkitehtuurikilpailussa, joka käydään tänä vuonna. Suomesta on Espoon
keskuksen lisäksi kohteina Pori ja Tampere.
Tuomarila III -asemakaava
Tuomarilan aseman ja Turunväylän rajaaman alueen asemakaava on
palautumassa Korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja saattaa
ennakkotietojen mukaan vahvistua jo keväällä. Alueelle on tehty
korttelisuunnitelmaa, jolla on etsitty alueelle omaa houkuttelevaa ilmettä.
Lähtökohtana on pääasiassa vapaarahoitteinen asuntotuotanto.
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Kaupunkirata Leppävaarasta Espoon keskukseen
Kaupunkiradan jatkamisen yleissuunnitelma Espoon keskukseen saakka ja
hankearviointi valmistuivat helmikuun loppuun mennessä. Hankkeeseen
liittyy mm. kokonaan uusi liikenneterminaali Espoon asemalle, radan
eteläpuolelle alueelle, jossa nyt sijaitsee lyhytaikaisen pysäköinnin
paikkoja.
Piispanistuin Espoon keskukseen
Kirkolliskokous päätti Turussa 6. marraskuuta viime vuonna jakaa
Helsingin hiippakunnan kahtia, ja uuden Espoon hiippakunnan keskukseksi
Espoon keskuksen. Uuden Kanta-Espoon seurakunnan
kirkkoherranviraston rakennuksen asemakaava on kevään aikana
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettävänä. Jos
asemakaavasta ei valiteta, uusi kirkkoherranvirasto valmistuisi vuoden
2004 lopussa Kirkkokadun varrelle Kuninkaantien lukiota vastapäätä.
Tässä rakennuksessa tulisi toimimaan myös tuomiokapituli. Espoon
hiippakunnan toiminta käynnistyy vuonna 2004. Kirkolle on ollut hyvin
tärkeää löytää piispanistuimelle tontti, josta olisi näköyhteys Espoon
tuomiokirkkoon.
Liikenteen yleissuunnittelua
Espoon keskuksen liikenteen yleissuunnittelu on käynnistynyt.
Suunnittelijana on LT-Konsultit Oy. Yleisötilaisuus aiheesta pidetään
kuluvan kuun aikana. Työ valmistuu toukokuussa 2003.
Espoonjokilaakson maisema-arkkitehtuurikilpailu
Espoonjokilaakson maisema-arkkitehtikilpailun voitti 15. tammikuuta
kuluvaa vuotta maisema-arkkitehtiylioppilas Milla Hakari avustajanaan
arkkitehtiylioppilas Kimmo Kirvesmäki ehdotuksellaan "Muistojen aalloilla".
Kaupunkisuunnittelukeskus käynnistää parhaillaan puiston
asemakaavasuunnittelua, joka mahdollistaa alueen toteutuksen
aloittamisen. Tekninen keskus aloittelee samaan aikaan jokilaakson
puistosuunnittelua voittaneen työn pohjalta. Kilpailutyöt olivat nähtävillä
Espoon valtuustotalolla helmikuussa parin viikon ajan.
Espoonsillan ja valaistuksen arkkitehtuurikilpailu
Espoon keskuksen siltaraitin, Espoonsillaan ja valaistuksen
arkkitehtikilpailun voitti 7. tammikuuta kuluvaa vuotta Arkkitehtityöhuone
Artto, Palo, Tikka & Rossi ehdotuksellaan "Espolite". Suunnittelua
jatketaan nyt samantien osa-alueittain tarkentaen. Osa-alueet valitaan
lähitulevaisuudessa olevien rakennushankkeiden suunnitteluun liittyen
niin, että syntyy myös valmista jälkeä. Suunnitelmia ei tehdä
pöytälaatikkoon. Koko Espoon keskuksen alueen valaistuksen
yleissuunnittelu on työn alla.
Espoon suurin maanrakennusurakka
Vast´ikään käynnistettyyn Espoonportin alikulun rakennusurakkaan
suunnitellaan edellä mainitun arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuksen
idean mukainen valaistus. Tekninen lautakunta valitsi Espoonportin
rakennusurakoitsijaksi maanrakennusliike E. M. Pekkinen Oy:n. Espoon
suurimman yhtenäisesti kilpailutetun maanrakennusurakan
kokonaiskustannukset ovat reilu 10 milj. euroa. Työt valmistuvat vuonna
2005, mutta vaativat sitä ennen asukkailta runsaasti pitkämielisyyttä
lukuisine liikennejärjestelyineen ja kiertoreitteineen.
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Monikulttuurinen tapahtuma toukokuussa
Unelmia toukokuussa -tapahtuma on lukuisten eri toimijoiden
yhteisprojekti, jonka seurauksena toukokuun kahtena viikkona (5.-18.)
ovat yleisölle avoimena muun muassa näyttelyt Vanhalla rautatieasemalla,
Lagstadin kotiseututalolla sekä kaupungintalon aulassa. Eurooppapäivänä
9.5. Suvelassa on koko perheen tapahtuma Playground. Niinikään KeskiEspoon kirjastossa tapahtuu koko viikon - muun muassa satutuokioita
seitsemällä eri kielellä. Mukana on myös yESBOx, jossa on näyttelyitä ja
tapahtumia erityisesti nuorille.
Keski-Espoo -seura osallistuu tapahtumaan olemalla mukana Koti, kirkko
ja asema -näyttelyn toteuttamiseen sekä omalla Kartanoita ja huviloita
Keski-Espoossa -näyttelyllä ja luentoillalla. Lisätietoja huhtikuussa
osoitteessa www.espoo.fi/kulttuuritoimenkeskus sekä Keski-Espoo -seuran
kotisivuilla www.keskiespooseura.fi

Kuninkaantien auditorio täyttyi vanhemmista
Yhdessä lapsen parhaaksi -tilaisuus järjestettiin helmikuun alussa Espoon
keskuksessa, Hotelli Kuninkaantien tiloissa. Paikalla oli karkean arvion
mukaan noin 200 alle 3-vuotiaan vintiön vanhempaa. Kutsu oli lähetetty
lähes tuhannen lapsen vanhemmalle. Espoon keskuksen alueella on
edistetty vastuullista vanhemmuutta monella tavoin. Kehittämistyötä on
vauhdittanut kolmevuotinen Haasteena vanhemmuus -hanke, johon on
saatu Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää rahoitusta vuosille 2001 2003.

Kehittämistyön kohteena ovat alle kouluikäisten ja erityisesti alle
kolmevuotiaiden lasten perheet. Kehittäminen on toteutunut lähinnä
neuvoloiden ja päivähoidon työn kautta. Vanhempien vaikuttamis- ja
osallistumismahdollisuuksia on lisätty ja perheille avoimia palveluja on
kehitetty.
Hankkeeseen liittyen Espoon keskuksen alueen pienten lasten vanhemmat
kutsuttiin kuuntelemaan ja keskustelemaan vanhemmuuden merkityksestä
lapsen tärkeimpinä kolmena elinvuotena sekä riittävän hyvästä
vanhemmuudesta. Keskustelua virittämään oh kutsuttu kuopiolainen
lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anna Tuliharju. Alustuksessaan Tuliharju
toi esille pienen lapsen tarvitsevuutta sekä tarvetta kiinnittyä turvallisesti
yhteen aikuiseen, yleensä äitiin. Lopuksi hän korosti sisarusten yhdessä
kotona olemisen merkitystä erityisesti siinä vaiheessa, kun perheeseen
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syntyy vauva. Mikäli alle kolmevuotias lapsi aloittaa kuitenkin
päivähoidossa, tukee päivähoidon omahoitajajärjestelmä hapsen ja
vanhemman kiintymyssuhdetta hoitopäivän aikana. Auta lasta kasvamaan toimintaperiaate päivähoidossa vaalii tätä kiintymyssuhdetta.
Paikalla olivat vastaamassa vanhempien kysymyksiin Anna Tuliharjun
ohella alueen päivähoidon asiantuntijat Kerttu Laaksonen, Marja-Liisa
Akselin ja Anja Ruoti sekä projektisuunnittelija Liisa Ollikainen. Akselin
vastasi aktiivisten vanhempien kysymyksiin päivähoidon en vaihtoehdoista
ja kertoi alueen kotonaan lapsiaan hoitaville suunnatuista palveluista.
Keskustelua jatketaan sekä vanhempien keskuudessa että yhdessä
neuvoloissa ja päivähoidossa siitä, miten voimme toimia yhdessä lapsen
parhaaksi, ymmärtää ja ottaa huomioon parhaiten lapsen eri ikävaiheisiin
liittyvät tarpeet.
Pienten lapsiperheiden palveluja on kehitetty siihen suuntaan, että
vanhemmat saisivat tavata samassa tilanteessa olevia perheitä ja jossa
sekä vanhemmat, vauva ja sisarukset voivat yhdessä toimia ja leikkiikäiset sisaruksetkin saisivat harjoitella tarvitsemaansa sosiaalisia
valmiuksia yhdessä toisten lasten kanssa. Espoon keskuksen alueella on
tähän tarkoitukseen toiminnassa Suviniityn avoin päiväkoti ja Suvelan
lastentalon avoin päiväkoti on käynnistymässä 2003 aikana. Niille lapsille,
jotka aloittavat päivähoidossa toteutetaan Suvelan alueen neljässä
päiväkodissa Auta lasta kasvamaan -toimintaperiaatetta. Toimintaa on
tavoitteena laajentaa koko alueelle.
Liisa Ollikainen ja Tommi Laakso
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