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Kirkkojärven uusi päiväkoti ja nuorisotila on avattu s. 12
Kuva: Peter Vihra

Espoonjoen
kunnostaminen
s. 13

pitää sääntömääraisen
kevätkokouksen
maanantaina 26.3.2018
klo 18.00
Entressen kirjaston Sinisessä huoneessa,
osoite Siltakatu 11, Espoo
Kokouksen jälkeen käsitellään
ajankohtaisia asioita.

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

KUTSU VANHA-ESPOON ASUKASFOORUMIIN:

ESPOON KESKUKSEN LÄHIVUODET
Keskustelutilaisuus Espoon keskuksen
lähivuosien kehityksestä ja haasteista
tiistaina 20.3.2018 klo 18.00-20.00
Espoon valtuustotalon kahviossa,
Espoonkatu 5, 02770 Espoo

• Mitkä ovat Espoon keskuksen tavoitteet sekä haasteet
ja menestystekijät?
• Toimivatko terveyskeskukset, kirjasto, oppilaitokset
ja liikennejärjestelyt hyvin?
• Mikä ja kenelle on tuleva Espoolaistentalo?
• Ovatko asiakkaat tyytyväisiä alueen liikkeisiin
ja laajenevatko kaupalliset palvelut?
• Mitä lähivuosina toteutetaan, mihin ja kenelle
tulee uusia asuntoja?
• Miten asukkaat voisivat vaikuttaa alueillaan nykyistä paremmin?
Alustajat:
Kaupunkisuunnittelulautakunnan pj Jouni J Särkijärvi, Espoo
Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen, Espoo
Varapuheenjohtaja Toivo Hursti, Nuorisovaltuusto

Asukkaiden, yhdistysten ja yritysten edustajien
puheenvuoroja, keskustelua
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Kahvitarjoilu klo 17.30.
Sydämellisesti tervetuloa!
Lisätietoja keskustelutilaisuudesta:
Vanha-Espoon Asukasfoorumin ja tilaisuuden pj. Kari Sipilä,
puh. 0400701007, kari.sipila@futureinnovations.fi
Tilaisuuden järjestää Vanha-Espoon
Asukasfoorumin valmisteluryhmä
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Päätoimittajan terveiset

Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Espoon keskuksen
historia katoaa

Keski-Espoo -seuran
kuulumisia

Espoon kaupunginvaltuusto päätti kuluvan vuoden
tammikuussa Espoon keskuksen tulevaisuudesta. Virastokeskuksen suunnitelmat muuttavat Espoon keskuksen historiallisen aseman Espoon hallinnollisena keskuksena. Kaupungintalon ja virastotalojen osittainen purkaminen sekä niiden tilalle suunnitellut uudet toimitilat
tulevat täysin muuttamaan Espoon keskuksen historian.
Espoon keskus on jo perinteisesti ollut Espoon pitäjän
hallinnollinen keskus pitäjäntupineen ja kauppalantaloineen. Espoon kauppala järjesti 3.9.1966-10.6.1967
arkkitehtikilpailun uuden hallinnollisen keskuksen
saamiseksi. Kilpailu ratkaistiin 27.8.1967. Kilpailuun osallistui 172 kilpailuehdotusta 37 maasta. Palkintolautakuntaan kuului nimekkäitä kansainvälisiä ja
suomalaisia arkkitehtejä.
Espoon kauppala ei suhtautunut vähättelevästi uuden hallinnollisen keskuksen toteuttamiseen. Kilpailutekstissä esiteltiin kilpailun tarkoitus seuraavasti:
Kilpailun kohteena oleva Espoon keskus tulee olemaan Suomen pääkaupungin,
Helsingin metropolialueen läntisen osan tärkein hallinnollinen keskus, jonka
välittömällä vaikutusalueella asuu kilpailun ohjetilanteessa n. 90 000 asukasta.
Kauppalanvaltuusto valitsi hallinnollisia rakennuksia; kaupungintaloa ja valtuustotaloa suunnittelemaan Suomen arvostetuimpia ja nimekkäitä arkkitehtejä. Arkkitehtuuritoimisto Heikki Castrén & Co oli kansainvälisesti tunnetun
arkkitehdin Viljo Revellin työn jatkaja. Kaupungintalo(kauppalantalo) suunniteltiin alun perin osana vaiheittain rakennettavaa, laajempaa kokonaisuutta.
Rakennuksen valmistuttua 1971 hallinnollinen keskus toteutettiin vaiheittain. Se täydentyi 1970-luvulla kahdella virastotalolla, joista ensimmäisen suunnittelivat kaupungintalon arkkitehdit Heikki Castrén, Juhani Jauhiainen ja Marja Nuuttila (VT 1, valmistumisvuosi 1975), toisen Aatos ja Aila Issakainen (VT 2,
valmistumisvuosi 1979). Kaupungintalon pohjoispuolelle valmistui 1979 myös
Heikki Castrénin, Juhani Jauhiaisen ja Marja Nuuttilan piirtämä Valtuustotalo,
joka rakennettiin nimenomaan kaupungintalon pariksi. Keskustasuunnitelman
toteuttaminen päättyi suurelta osin tähän.
Valitusten perusteella myös aikaisemmin hyvin toiminut joukkoliikenne on
siirtynyt historiaan. Aiheesta on pidetty Keski-Espoossa keskustelutilaisuuksia,
joissa on esitetty kitkeriä mielipiteitä nykyisestä julkisesta liikenteestä.

Vuosi 2018 on lähtenyt Keski-Espoo -seurassa liikkeelle vilkkaasti. Seura on
kokoontunut Asukasfoorumin ja Espoon kansallisten senioreiden edustajien
kanssa pohtimaan yhdistysten käytössä olevien tilojen riittämättömyyttä Espoon keskuksessa. Erityistä huolta on herättänyt Espoon keskuksen palvelukeskuksen tilojen jääminen vähitellen pois yhdistysten käytöstä. Seurassa tehdään
edelleen yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa tilojen saamiseksi. Yhdistyksissä
on valtavasti innostusta tehdä yhdessä erilaisia asioita, joista monet hyödyntäisivät myös omaa asuinympäristöä.
Keski-Espoo -seura on toteuttamassa Espoon keskuksen historiaa ja nykypäivää esittelevää kiertonäyttelyä, jossa tekstit ovat myös englanniksi ja ruotsiksi.
Keski-Espoo -seura pitää sääntömääräisen kevätkokouksen maanantaina
26.3.2018 klo 18. Entressen kirjaston Sinisessä huoneessa. Kokouksen yhteydessä on mahdollisuus myös keskustella alueeseen liittyvistä tärkeistä hankkeista.
Keski-Espoo -seura sai merkittävän huomionosoituksen ja tunnustuksen itsenäisyyspäivänä viime vuonna. Seuran perustajajäsen, pitkäaikainen puheenjohtaja ja Keski-Espoon Sanomien päätoimittaja Pirkko Sillanpää sai Espoo-mitalin
tunnustuksena pitkäaikaisesta, lähes 40 vuoden mittaisesta työsuhteesta Espoon kaupunginmuseossa ja vapaaehtoistyöstä useissa espoolaisissa järjestöissä kuten Keski-Espoo -seuran perustajajäsenenä sekä Keski-Espoon Sanomien
päätoimittajana. Espoo-mitali jaettiin vuonna 2017 15 ansioituneelle henkilölle
kiitoksena Espoon hyväksi tehdystä työstä. Keski-Espoo -seura onnittelee puheenjohtajaa hienosta saavutuksesta.
Aurinkoista kevättä Kaikille
Keski-Espoo -seuran johtokunta

Kevätterveisin
Pirkko Sillanpää
päätoimittaja

Tutustu Keski-Espoo -seuran kotisivuihin
www.keskiespooseura.fi
Sivuilla tiedotetaan Keski-Espoo -seuran omista ja muiden
tahojen Keski-Espoossa järjestämistä tapahtumista.

Kuva: Peter Vihra
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Espoon asukasfoorumit
pohtivat kansalaisosallistumisen
uusia malleja
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Tuomarilantie 19
02760 ESPOO
puhelin (09) 859 881

Osaavaa
isännöintiä
Espoon
keskuksessa
ja sen lähialueilla
vuodesta 1971
• Huolto- ja
korjaustyöt
• Siivous
• Ulkoalueiden hoito

Skipa Kiinteistöpalvelut Oy
-se tuttu ja paikallinen

Tarjoamme osaavaa isännöintiä ja monipuolista kiinteistöhuoltoa ja siivousta
Espoon keskuksessa ja sen lähialueilla.
Uusittu palvelukonsepti ja hyvä toimialueen ja sen rakennuskannan tuntemus antavat tukevan selkänojan tarjota nykyaikaista ja laadukasta palvelua
kustannustehokkaasti.

Virpi Lund, lehtori
Laurea – ammattikorkeakoulu
Espoossa toimii seitsemän asukasfoorumia alueiden mukaisesti: SuurLeppävaara, Suur-Tapiola, Suur-Matinkylä, Suur-Espoonlahti, Suur-Kauklahti, Vanha-Espoo ja Pohjois-Espoo. Kuka
tahansa oman alueensa kehittämisestä kiinnostunut asukas voi osallistua
asukasfoorumin avoimiin tilaisuuksiin.
Asukasfoorumitoiminnan tavoitteena
on edistää asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia,
omaaloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua sekä omatoimista toimintaa alueen viihtyisyyden ja
palvelujen kehittämiseksi. Asukkaiden
yhteistoimintaa ja aktiivisuutta ilmaista näkemyksiään tärkeistä hankkeista
ja kehittämissuunnitelmista jo niiden
valmisteluvaiheessa halutaan edistää.
Espoon valtuustotalolla järjestettiin
keskiviikkona 28.2. kaikkien Espoon
asukasfoorumien valmisteluryhmien
työseminaari. Osallistujia oli eri kaupunginosa-alueilta kolmisenkymmentä. Kaupunginsihteeri Mari Immonen
kertoi Espoon strategiasta. Espoon
kaupungin toiminta on avointa ja
demokraattista, ja aktiivisia asukasyhdistyksiä pidetään rikkautena ja
voimavarana. Espoo haluaa olla kaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua.
Kaupunki haluaa olla asukkaiden osallistamisessa edelläkävijä ja kannustaa
asukkaiden lähitekemisen meininkiä.
Se on kiinnostunut asukkaidensa toiminnasta ja mielipiteistä, luo mahdollisuuksia aitoon vaikuttamiseen ja
haluaa tuoda päätöksentekijät asukkaille tutuiksi. Näitä arvoja Osallistuva
Espoo –kehitysohjelma toteuttaa toiminnassaan.
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo ohjeisti osallistujat pohtimaan ja
ideoimaan asukasfoorumien uusia
toimintatapoja. Malleina esiteltiin

Mun Idea-osallistuvan budjetoinnin
kokeilun tuloksia Espoon keskuksen
alueella keväällä 2017, kansalaisraati
deliberatiivisen demokratian menetelmänä, aluekehitysryhmän toiminta ja
sen kytkeytyminen muuhun aluetyöhön kaupunginosa-alueella, sekä sosiaalinen media mainostamisen, kuvien
ja blogien mahdollistajana. Osallistujat kirjasivat kävelykierroksen jälkeen
kuulemiensa alustusten pohjalta tietoja ja ideoita siitä, minkä haasteen
idea ratkaisee, kuka,
missä
Teksti:miten
Seppoja
Holste
sitä voi käyttää, mitä toteuttamiseen
tarvitaan ja miten ideaa voidaan parantaa. Osallistujat veivät kehitysideansa omiin alueryhmiinsä parastettaviksi ja keskustelivat niistä. Lopuksi
ryhmien ideat käytiin läpi yhdessä ja
ne kirjattiin ylös.

Mitä toivottiin?
Osallistujat toivat esiin asukafoorumien tarpeen oikea-aikaiseen tiedonsaantiin, jolloin asioiden valmisteluun
voisi vaikuttaa jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Asioiden keskusteluvaiheessa
asukkaiden tulisi voida vaikuttaa sekä
kasvokkain että sosiaalisen median välityksellä. Vuorovaikutustori voisi olla
oikea tori tai vaikkapa virtuaalinen tori ratkaisuna tähän asiaan. Osallistujat
olivat pohtineet jopa kaupunginosaalueiden työpaikkaomavaraisuuden
nostamista, joka olisi kestävää kehitystä. Yhteisöllisyyden toteuttamisen
mahdollisuuksien kirjosta kertoo se,
että joillekin sopisi hyvin facebooksivut vaikuttamisen kanavana ja toisille taas yhteisöllisyys asuinalueella
toteutuisi historiallisten kävelyiden
muodossa. Näillä ajatuksilla voidaan
lähetä kehitystyöhön!
Lisätietoja Mun Idea www.espoo.fi/
munidea
Laurea-ammattikorkeakoulu, lehtori Virpi Lund, p. 046-8567563

Kun etsit osaavaa ja joustavaa kumppania huolehtimaan kiinteistöstänne
soita (09) 859 881 tai lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@skipa.fi,
ja pyydä tarjous.

www.skipa.fi

Korpeaako kaarimalli,
potuttaako poistuneet
linjat?
Teksti: Seppo Holste
Tuomarila-seura järjesti 15.2.2018
keskustelutilaisuuden joukkoliikenteestä Entressen kirjaston Areenalla.
Katederilla oli HSL:n hallituksen ensimmäisen kauden jäsen Antti Aarnio
vastaajana ja altavastaajana. Kutsussa hänen roolikseen oli annettu olla
palautteen kuulija ja terveisten viejä.
Palautteen antajina, kuulijoina ja keskustelijoina oli runsas 20 henkilöä.

Vuoden 2018 alusta käyttöön otettava eteläisen Espoon uusi bussilinjasto palvelee sekä liityntäliikenneyhteyksiä Espoosta Helsinkiin, että Etelä- ja
Keski-Espoon sisäisiä yhteyksiä asunto- ja työpaikka-alueilta kapunkikeskuksiin. Joukkoliikenneyhteydet
paranevat myös Espoon viiden kaupunkikeskuksen välillä. –
Jatkuu s. 9.
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Espoo-talo kehityspolku, espoolaisten talo

Teksti: Seppo Holste
Kuva: Arkkitehdit Anttila
& Rusanen Oy
Valtuuston 22.1.2018 tekemä päätös Virastokeskuksen kehittämisestä ja Espoon
kaupungintalon tilaratkaisun
valmistelusta perustui asian
valmistelussa esitettyyn ”Espoo-talo kehityspolku” viitesuunnitelmaan 20.1.2017.
Viitesuunnitelma kattoi korttelin 40215 ja ympäröivät alueet. Suunnitelman on laatinut
Arkkitehdit Anttila & Rusanen
OY AA&R ja sen oli tilannut
Espoon keskuksen kehittämisprojekti.
Suunnitelman
laadintaan osallistuivat kaupungilta mm. projektijohtaja
Mikko Kivinen, suunnittelupäällikkö Juha Iivanainen sekä aluearkkitehti Liisa Ikonen.

Suunnittelutyön
tarkoitus
Suunnittelutyö on tilattu
tukemaan kaupungin päätöksentekoa ja kaupungintalon
sekä Vaakunatorin ympäristön kehittämistä ja suunnittelua. Työn keskeinen tarkoitus on ollut kortteliin 40215/
Virastotalo 2 sijoitettavien
toimintojen arkkitehtoninen
jäsentäminen sekä kaupungin
työtilojen
mitoituksellinen

tarkastelu.
Nykyinen toimistorakennus
korvataan monikäyttöisellä
rakennuksella, johon sijoitetaan kaupungin toimialojen
palveluja. Kaupungin päätöksenteon tilat siirretään Espootaloon. Uudesta valtuustosalista tehdään monikäyttöinen
tila eikä esimerkiksi kaupungin kaupunginhallitukselle
ole laajuustiedoissa eritelty
omaa kokous- ja aputiloja.
Lautakunta- ja hallinnon sisäiseen kokouskäyttöön on
rakennukseen sijoitettu erillinen neuvottelukeskus.
Kortteliin sijoitetaan keskusrakenteeseen sopivia, helposti saavutettavia palvelu- ja
liiketiloja, minkä tavoitteena
on aktivoida Kirkkojärventien
pohjoispuolista aluetta.
Rakennuskokonaisuuden
arkkitehtonista hahmoa on
määritelty
kaupunkikuvallisesti keskeisiin suuntiin.
Korttelin toteutuksella tulee
olemaan merkittävä vaikutus
koko Espoon keskuksen kaupunkikuvaan, sillä asemakaava mahdollistaa 14 kerroksisen maamerkkimäisen tornin
rakentamisen. Näin radan
kummallakin puolella tulee
olemaan maamerkkimäinen
torni.

Toiminnallinen
jäsentely
Espoolaisten talosta tehdään monikäyttöinen, eheästi
ympäröiviin keskustatoimintoihin liityvä rakennus. Kolmeen alimpaan kerrokseen
sijoitetaan ns. palvelutori,
kunnallisen päätöksenteon
tilat sekä liiketiloja. Haasteena on sujuva kulkuyhteys
Asemasillan ja Vaakunatoriksi nimetyn kaupunkiaukion
välillä.
Suunnitelmassa se
toteutetaan 24/7 kulkuyhteytenä rakennuksen julkiseen
aulatilaan säältä suojattuna ja
kaikkina vuodenaikoina
käyttökelpoisen julkisen kaupunkitilan. Alueelle merkittävä päivittäistavarakauppa
sijoitetaan korttelissa maantasokerrokseen.
Rakennuksen toinen kerros on päätöksenteon paikka,
jossa valtuustosalia voidaan
käyttää muihin tapahtumiin.
Sali on yhdistettävissä kerroksen yhteisaulaan. Kahvila- ja
ravintolapalvelut ovat Virastopihan puolella. Asemasillan tasolle 3. kerrokseen
sijoitetaan asiakaspalvelut ja
asiakkaiden vastaanottoaula,
neuvottelukeskus sekä joustavia työtiloja vierailijoille ja
yhteistyötahoille.

Kerrokset 4 – 13 varataan
kaupungin monitoimityötiloiksi arviolta 1000 työntekijälle. Työtä tehdään erilaisissa
tiloissa kulloisenkin työtehtävän mukaan.
Liittyminen ympäröivään
kaupunkitilaan, arkkitehtoniset ratkaisut ja kaupunkikuva
Vaakunatorin puoleisella
katutason julkiselle pyritään
sijoittamaan pienliiketiloja.
Asemasillan ja Vaakunatorin
välinen jalankulkuyhteys toteutetaan myös iltaisin auki
olevana sisätiloissa.
Rakennuksen aulatila muodostaa aseman ja Kirkkojärventien suuntaan avoimen
julkisivun. Valtuustosali avautuu Vaakunatorin suuntaan.
Holvikujan puolella rakennusmassa on vedetty sisäänpäin
katulinjasta 2. kerroksesta
alkaen.
Kaupunkikuvalle
merkityksellistä on julkisivua
elävöittävien pienliiketilojen
avautumien Vaakunatorille
sekä rakennuksen 14 kerroksisen toimistotornin hahmo.
Nykyinen Virastotalo 2 on
vain 8 kerroksinen ja Virastotalo 3 viisikerroksinen.

Ympäröivien
kortteleiden
muutospotentiaali
Suunnitelmassa on tarkas-

teltu
asuntorakentamisen
mahdollisuuksia, kun kaupungintalo ja valtuustotalo
on purettu ja korvattu asuinja
palvelukortteleilla.
Kirkkojärventien eteläpuolelle on määrä toteuttaa
paikoituslaitos, jolloin pysäköintilaitoksen paikka on
mahdollista käyttää asuntorakentamiseen. Alueella on
kolme paikoituslaitosta, joten ei ole selvää
mikä
näistä vapauttaa rakennuspaikan. Virastopihan toimistorakennuksen osaa esitetään
purettavaksi ja korvattavaksi
palveluasumiseen painottuvalla asuntorakentamisella.
Asuntorakentamisoikeutta
kertyy noin 27 500 k-m2.
Mittavassa jatkosuunnittelussa luodaan toteutumisedellytykset sille, mitä valtuusto
on päätöksen kohdissa 1. A
ja B asettanut vaatimuksena
rakennuksen ja sen tilojen
laadulle ja toiminnalliselle sisällölle. ” Suunniteltujen tilojen tulee edistää kuntalaisten
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
päätöksentekoon, helpottaa
palveluiden saavutettavuutta
ja edistää kestävän kehityksen
tavoitteita.”
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Palvelu pelaa

ark
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ESPOON KESKUS
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6.30–22
8–22
10–22

K-Market Resiina on nyt

K-MARKET
ESPOON KESKUS!
Täysin uudistuneessa ja laajennetussa myymälässä on nyt entistä
parempi valikoima, mutta tuttu lämminhenkinen palvelu!

Raikkaasta K-Market
Espoon keskuksesta:
• Tuoreet raaka-aineet arjen aterioihin
• Salaattiannokset oman makusi
mukaan SALAATTIBAARISTA
• Vastustamattomat vastapaistetut
pullat ja pikkusuolaiset
• Helppo lounas arkipäivisin
LÄMPIMÄSTÄ ATERIABAARISTA
ja KUUMA PÄIVÄN KEITTO
• Take away -kahvi aina EURON

Virastopiha 1, 02770 Espoo | 045 7870 1600

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com

6

Keski-Espoon Sanomat

Kirkkojärvenpuistoon järvi

Teksti: Erkki Lindell,
Pro Espoonjoki ry:n
puheenjohtaja
Kuva:
Kaupunkisuunnittelukeskus
Kirkkojärven
”palauttamisesta” – ainakin pysyvän
vesialueen muodostamisesta
Turunväylän eteläpuolelle –
on keskusteltu jo kauan. Keskustelu alkoi jo Turunväylän
rakentamisesta. Silloin joen
alajuoksu ruopattiin ja jon-

kinlainen vesialue syntyi vain
pari kertaa vuodessa joen tulviessa. Kaupunki teki ensimmäiset suunnitelmat järvestä
vuosituhannen vaihteessa,
mutta suunnitelma hautautui
huolimatta valtuuston periaatteellisesta kannanotosta
järven puolesta.
Kirkkojärvenpuiston uutta asemakaavaehdotusta on
työstetty muutamia vuosia,
ja vesialueesta ehdittiin pitää suunnittelukilpailu. Sen

voittajaehdotus ”Muistojen
aallot” sisälsi joitakin lähinnä
rinnakkaisiksi jokikiemuroiksi
luonnehdittavia ratkaisuja.
Ehdotus esiteltiin keväällä
2013.
Kirkkojärvi takaisin ry ja
Pro Espoonjoki ry esittivät
tällöin mielipiteessään suuremman vesialueen, oikean
järven toteutusta ja tekivät
kesällä ehdotuksestaan pienoismallin, jota esiteltiin sekä
julkisuudessa että päättäjille.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittikin yksimielisesti
suuremman vesialueen toteutusta, ja myös valtuusto oli
samalla kannalla. Työ jatkui,
ja 2016-2017 työstettiin erilaisia vaihtoehtoja järvialueesta
Kirkkojärvenpuiston alueelle,
Turunväylän eteläpuolelle.
Alueen maaperä on ongelmallista, maamassa on savista ja sitä on vaikea hyödyntää
ja läjittää. Järviratkaisun tulee
samalla olla sellainen, että
vältytään nyt usein toistuvilta
tulvahaitoilta. Suunnitelmissa
on nyt puhdistaa ja ruopata
uomaa, järviratkaisuista riippumattakin.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt Kirkkojärvenpuiston kaavaehdotusta ja
se on nyt näytteillä 6.4.2018
saakka. Kaavaehdotus ei sisällä tarkkaa vesialueen rajausta
ja pinnan korkeuden määritystä, vaan niistä päätetään
tarkemman puistosuunnittelun yhteydessä. Kaupunkisuunnittelulautakunta otti
kuitenkin tavallaan kantaa
laajan vesialueen puolesta:
se päätti 13.2. lautakunnan
puheenjohtajan Jouni Särkijärven ehdotuksesta asettaa
vesialueen uloimmat rajat
melko laajalle, noin 5-6 hehtaarin alueelle. Oheisessa
kuvassa
pienoismalliehdo-

tukseen on hahmoteltu vesialueen rajojen ja pohjapadon
summittaiset paikat. Työ olisi
viisasta ajoittaa samanaikaiseksi kuin joen uomaan suunnitellut virtauksen parannustoimet, jotta joen eliöstölle
ja luonnolle työstä koituvat
haitat voitaisiin minimoida ja
samalla säästää kustannuksia.
Tarkempi toteutus ja tekniset
ratkaisut on tarkoitus suunnitella yksityiskohtaisen puistosuunnitelman yhteydessä.
Jotta suunnitellussa järvessä olisi varmasti vettä myös
kesän kuivana aikana, vedenpinnan on pysyttävä siinä riittävän korkealla ja ratkaisun
tulisi perustua luonnonmukaiseen pohjapatoon. Samalla
luodaan edellytykset todella
viihtyisälle puistolle, jonka
kruunaisi oikea järvi.
Kirkkojärvenpuiston kaava-alue ei ulotu Kirkkokadun
länsipuolelle, jossa Espoonjoki ohittaa Kirkonkympin, tuomiokirkon ja hautausmaan.
Tällä alueella joki on kesäisin
ollut juuri ja juuri kasvillisuuden keskeltä erottuva kapea
uoma. Veden korkeutta voisi
nostaa toisella pohjapadolla
alempana Espoonväylän tienoilla. Silloin tämäkin joen
osuus olisi maisemallisesti
upea myös kesän kuivimpana aikana.
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Kirkko keskellä kylää
MUSIIKKIA & KONSERTTEJA
ESPOON TUOMIOKIRKOSSA:

Kuva: Alarik Corander
Kylväjäikoni

Olemme koonneet Sinulle tiedot seurakuntamme
pääsiäisen ajan konserteista, hartauksista ja messuista. Pääsiäisenä kuljemme kohti valoa, ristin kärsimyksen kautta. Pergolesin koskettava Stabat mater
soi pitkänä perjantaina Tuomiokirkon keskiaikaisissa
holveissa ja Pääsiäisyön messussa ja aterialla riemuitaan yhdessä: ”Kristus nousi kuolleista!”

Ikoniluentosarja
”Ikonimaalaus Suomessa - idän ja
lännen välissä” Alarik Coranderin luento ”Kristus lännen
ja idän kuvamaailmassa la 7.4.
klo 12 Auroran kappelissa. To
5.5. klo 12 ”Pietarin avain ja
Paavalin kirjekäärö – Apostolit ikoneissa”.

Siunattua pääsiäisen aikaa!
-Espoon tuomiokirkkoseurakunta
PALMUSUNNUNTAI 25.3.
Messu klo 10 Espoon tuomiokirkossa.
KIIRASTORSTAI 29.3.
Kiirastorstain ehtoolliset
klo 8 Espoon tuomiokirkossa.
klo 15 Suvelan kappelissa.
klo 18 Auroran, Kauklahden
ja Viherlaakson kappeleissa.
klo 19 Kalajärven kappelissa.
klo 20 Espoon tuomiokirkossa,
Kiirastorstain messu.

PITKÄPERJANTAI 30.3.
Jumalanpalvelus klo 10 Espoon
tuomiokirkossa. Saarnan paikalla Johanneksen evankeliumin
kärsimyskertomus eli passio.
Kristuksen kuolinhetken hartaus
klo 15 Espoon tuomiokirkossa.
Musiikki Pergolesi: Stabat mater.
LAUANTAI 31.3.
Pääsiäisyön messu klo 23 Espoon
tuomiokirkossa. Messun jälkeen
pääsiäisyön ateria seurakuntatalolla, aterian hinta 5 e, lapsille
ilmainen.

POIMINTOJA

Yhteisvastuutapahtuma,
lounas ja laulutilaisuus su
15.4. Lounas klo 13–15 Suvelan kappelissa. Yhteislaulutilaisuus klo 14. Laulutoiveista
pieni maksu yhteisvastuun
hyväksi.
Lähetyslounas nimikkolähettien työn hyväksi la 19.5.
klo 12 Suvelan kappelissa.
Keitto, kahvi ja täytekakku 10
e. Tuotto Lähetystyölle. Ilm.
4.4. mennessä: 050 3581073
tai 040 5243058.
Ajankohtaista
teologiassa – sarja kerran kuussa
torstaisin klo 19 Auroran
kappelissa. Kahvit klo 18.30:
22.3. TT Meri-Anna Hintsala: ”Taivasta varten luotu
– Usko ja ruumis vanhoillis-

lestadiolaisuutta
koskevissa
verkkokeskusteluissa”.
To 19.4. TT Katja Kujanpää:
”Paavali ja Vanhan testamentin lainaukset”.
To 24.5. TT Antti Yli-Opas:
”Avioliitto ja perhe muutoksissa”.
Pysäkkimessu su 18.3., 8.4.,
29.4. ja 20.5. klo 18 Espoon
tuomiokirkossa. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten avustajien yhdessä suunnittelema
ja toteuttama messu. Iltatee.
HalleLuja-messu pe 23.3.,
6.4., 20.4. ja 4.5. klo 18 Suvelan kappelissa. Nuorten suunnittelema ja toteuttama messu kaikenikäisille. Houseband.
Pizzajatkot.

espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

1. PÄÄSIÄISPÄIVÄ SU 1.4.
Pääsiäisaamun messu klo 10 Espoon tuomiokirkossa.
Pääsiäispäivän messut klo 12 Auroran ja Kauklahden kappeleissa
ja klo 15 Suvelan kappelissa.
2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ MA 2.4.
Messu klo 10 Espoon tuomiokirkossa.
Perheiden pääsiäiskirkko klo 15
Espoon tuomiokirkossa.
Urdunkielinen pääsiäismessu klo
14-19 Kauklahden kappelissa.
Englanninkielinen jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 16.30 Espoon
tuomiokirkon seurakuntatalossa.
www.church.fi.

Seurakuntavaalit järjestetään
ensi marraskuussa. Nyt on aika
etsiä hyviä ehdokkaita, joita voi
äänestää seurakuntien päättäjiksi. Tunnetko hyvän ehdokkaan,
jota kannustat vai olisitko itse
kiinnostunut kotiseurakuntasi tai
Espoon seurakuntien asioista?
Ota yhteyttä kotiseurakuntaasi
ja tutustu verkossa:
http://espoonseurakunnat.fi/
osallistu/seurakuntavaalit-2018
Katso myös:
http://seurakuntavaalit.fi

www.lujakallio.fi

J. S. Bach: Johannes-passio to 22.3. klo 19. Niall Chorell,
tenori (evankelista); Jyrki Korhonen, basso (Jeesus); Tuuli Lindeberg, sopraano; Teppo Lampela, altto; Jere Martikainen,
tenori; Sampo Haapaniemi, basso. Tapiolan kamarikuoro ja
Suomalainen barokkiorkesteri. Joht. Hannu Norjanen. Liput
27/20/13 e + mahdollinen palvelumaksu 2,50–3 e Ticketmaster.
fi ja ovimyynti.
Silent Music: UMO & Johanna Iivanainen ti 27.3. klo 19.
Pääpaino tutuissa ja rauhoittavissa virsissä, joista kapellimestari
Mikko Hassinen on tehnyt sovitukset big band -kokoonpanolle.
Liput: 11-22,50 e Ticket Masterista.
Leevi Madetojan Kärsimysvesper ke 28.3. klo 18. Leevi Madetojan sävellys vuodelta 1924. Pappi Anita Kyönsaari, Chorus
Domus, joht. Marja-Liisa Talja, Anna-Liisa Haunio, urut. Vapaa
pääsy.
Pergolesi: Stabat mater - Kristuksen kuolinhetken hartaus
pe 30.3. klo 15. Pappi Pirkko Nurminen, kanttori Petri Koivusalo. Tiia Saari, sopraano; Laura Mäkitalo, mezzosopraano;
Jannika Lahin, viulu; Marianne Mieskolainen, viulu; Riitta-Liisa
Hakulinen, alttoviulu; Tatu Ahola, sello; Olli Saari, urut. Vapaa
pääsy.
Markus-passio pe 30.3. klo 21. Ambrosius Beber, n. 1610.
MGRENsemble. Vapaa pääsy. Kolehti Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi.
”Cantus Mariales” laulu- ja soitinryhmä – Rukoushetki ke
4.4. klo 18. Musiikin sävellys ja johto Annu Toiviainen-Malmio.
Pappi Anita Kyönsaari. Vapaa pääsy.
Wimme Saari & Tapani Rinne ma 9.4. klo 19. Virsiä, improvisaatiota, joikua ja sähköistä maisemaa, pohjoisen bluesia ja
gospelia. Wimme Saari, joiku; Tapani Rinne, bassoklarinetti;
Konsta Mikkonen, äänimaisema. Konsertti on osa JuuriJuhla RotFest - Kansanmusiikkia Espoossa -tapahtumaa. Vapaa pääsy.

KAPPELEILLA:
Pääsiäiskonsertti - Avonian nuoret solistit la 24.3. klo 16
Kauklahden kappelissa. Vapaa pääsy.
Fantasiana su 25.3. klo 15 Suvelan kappelissa. Paul-Erik Söderqvist, kitara. Söderqvist, Bach, Giuliani. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Sointuisa sello -konsertti su 8.4. klo 15 Suvelan kappelissa.
Tapani Heikinheimo sello ja Soile Pohjasniemi piano. Kokkonen, Schumann. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e Yhteisvastuukeräykselle.
Honey B. Family: Samasta juuresta to 5.4. klo 18.30 Laaksolahden kappelissa. Laulu & laulun tarina – Musiikista ja laulusta
keskusteleva konserttisarja. Kahvit klo 18. Vapaa pääsy.
Laulumatka - lapsikuorojen kevätkonsertti to 17.5. klo 18
Auroran kappelissa.

Harmaat Pantterit auttavat tuomiokirkkoseurakunnan alueella maksutta ja
keikkaluontoisesti pienissä
kodinhuollollisissa
töissä,
lastenhoidossa, digiboksi- ja
tietokoneasioissa. Soita ja jätä
avunpyyntösi vastaajaan: 050
434 1069 tai laita sähköpostia:
hpantterit@gmail.com.

Unelman kammari- Kirpputori ja kahvila ma klo 10–13
ja to klo 10–17, (kiinni 2.4.).
Peitto- ja käsityöpiiri ma klo
13–15 ja Käsityöpiiri to klo
17–19. Tied. Tiina Hietaniemi,
040 763 6599. Huhtikuussa:
Verhojen vaihtoviikot!

TOIMIPISTEET:
Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5 • Espoon tuomiokirkon seurakuntatalo, Kirkkoranta 2, • Pitäjäntupa, Kirkonmäentie 2 • Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1 •
Kalajärven kappeli, Ruskaniitty 3 • Kauklahden kappeli,
Kauppamäki 1 • Laaksolahden kappeli, Ylänkötie 16 •
Nupurin kappeli, Brobackantie 1-3 • Rinnekappeli, Rinnekodintie 6 • Suvelan kappeli, Kirstintie 24 • Unelman
kammari, Kaivomestarinkatu 8 • Viherlaakson kappeli,
Viherkalliontie 2

espoonseurakunnat.fi

facebook

Instagram ja Twitter
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Kaavoituksesta
Teksti: Seppo Holste
ESPOON POHJOIS- JA KESKISOSIEN YLEISKAAVALUONNOKSEN
HYVÄKSYMINEN
NÄHTÄVILLE (MRA 30§) ALUE
722300
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kokouksissaan
29.11.2017,
13.12.2017,
17.1.2018 ja 31.1.2018 otsikossa mainittua asiaa.
Lautakunta päätti tammikuun 2018 viimeisen päivän
kokouksessa
1. ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy MRA 30 § mukaisesti nähtäville 29.11.2017
päivätyn Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaavaluonnoksen kaavakartan piirustusnumero 7100, sekä kaavakartan
liitekartat piirustusnumerot
7101 – 7106. Ennen nähtäville asettamista kaavakartalle
oikeusvaikutteisiksi lisätään
liitekartan 2 ekologisia yhteyksiä koskevat informatiiviset
merkinnät sekä liitekartan 2
oikeusvaikutteiset merkinnät. Nähtäville asetettavaan
materiaaliin liitetään lisäksi
aineiston ymmärtämistä helpottamaan kaavakartasta versio, jossa on alla peruskartta,
2. pyytää yleiskaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot,
3. järjestää yleiskaavaluonnoksesta tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Kalajärvellä,
Hista-Nupuri -alueella ja Espoon keskuksessa ja valitsee
niiden puheenjohtajiksi (Kalajärvi), (Hista-Nupuri) ja (Espoon keskus).
Partanen Kivekkään kannattamana ehdotti, että asukas-

tilaisuuksien puheenjohtajiksi
valitaan kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja
Särkijärvi ja varapuheenjohtaja Partanen.
4. edellyttää, että ennen seuraavaa lautakuntakäsittelyä
laaditaan seuraavat selvitykset/tarkastelut, jotka tuodaan
lautakunnan tietoon:
Lautakunta hyväksyi 20
kohtaisen muutosehdotuksen tarvittavista selvityksistä
ja tarkasteluista.
KIRKKOJÄRVENPUISTO, ASEMAKAAVAN
MUUTOSEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN
NÄHTÄVILLE MRA 27§, ALUE
613500, 40. KAUPUNGINOSA
ESPOON KESKUS
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kokouksessaan 13.2.2018 §27 otsikkoasiaa ja päätti yksimielisesti
sekä esittelijä ehdotuksen ja
lautakunnan
yksimielisesti
hyväksymän muutoksen mukaisesti
1
yhtyä vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja mielipiteet on annettu Kirkkojärvenpuiston valmisteluaineistosta,
alue 613500,
2
hyväksyä MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 15.4.2013 päivätyn ja 31.1.2018 muutetun
Kirkkojärvenpuisto - Kyrkträskparken asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan
muutosehdotuksen, piirustusnumero 6791, 40. kaupunginosassa (Espoon keskus), alue
613500,

3
pyytää asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.
Puheenjohtajan tekemä ja
lautakunnan yksimielisesti hyväksymä muutos:
Kaavamerkintä w-1 rajataan siten, että rajoina ovat
EV-alueen reuna, Espoonjoki,
Kirkkojärvenreitti ja korttelin
40140 itäreuna ja sen suuntainen jatke joelle ja Kirkkojärvenreitille. Perustelu: Uuden
vesialueen rajauksen tulisi
olla sellainen, että se ei tarpeettomasti rajoita myöhempää suunnittelua. Nyt jopa illustraatiossa vesialue ulottuu
kaavamerkinnän ulkopuolelle. Kaavamerkinnän mukaan
vesialueen laajuus täsmentyy
puistosuunnitelmassa.
Kaavahanke tekee mahdolliseksi rakentaa Kirkkojärvenpuistoon monipuolinen
viher- ja virkistysalueen, jonka keskeinen elementti on
uusi rakennettava vesialue.

Virkistysalueen keskelle on
sijoitettu
liikerakennusten
korttelialue, johon on osoitettu 200 k-m2uuttaa kerrosalaa
puistokahvilaa varten.
Suunnittelua ovat ohjanneet alueen luontoarvot sekä lähiympäristön kulttuurihistorialliset ja maisemalliset
arvot. Suunnittelualue on osa
maakunnallisesti arvokasta

ja merkittävää kulttuuriympäristöä Espoonjokilaakson
maisema-alueella.
Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti kaavan
4.2.2015 uudelleen valmistelua varten. Palautusperusteena oli: Asemakaavasta ja
sitä täydentävistä päätöksistä tulee järven toteuttamisen
osalta velvoittava, eikä vain
Jatkuu s.13

Keski-Espoon historiaa sanoin ja sävelin
Teksti: Mirja Holste
Kuvat: Seppo Holste

Keski-Espoon historia kiinnostaa monia. Keski-Espoo
seuran ensimmäinen kirja
Keski-Espoo – Kivikauden
kylästä kaupunkikeskukseksi
(1998) on ollut pitkään loppuunmyyty. Uusinkin kirja on
saanut hyvän vastaanoton.
Myös muut toimijat julkaisevat alueeseemme liittyviä
kirjoja. Viime vuoden lopulla
ilmestyi myös CD, joka vietiin
suorastaan käsistä.

Espoon
perinneseuran
kirjoja
Espoon perinneseura on
julkaissut kiitettävästi kirjoja, jotka liittyvät myös KeskiEspooseen. Tällaisia ovat mm.
Seija Lohikosken kirja Kape-

araiteinen hevosrautatie ja
”ryssänhakkuut”
Espoossa
1915 - 1917. Kirja liittyy ensimmäisen maailmansodan
aikaisiin linnoitustöihin pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Espoossa. Työvoimana olivat
Aasiasta tuodut vierastyöläiset, joita Espoossa kutsuttiin
yhteisnimellä kiinalaiset. Venäläiset kasakat ja kirgiisit pitivät heille kuria. Kirjassa mm.
Kirstin talon Karl-Erik Segersven kertoo kokemuksiaan.
Kirstin vanhassa rakennuksessa asui nimittäin noin 90
venäläistä.
Edelleen
perinneseuran
julkaisuja ovat Marja-Liisa
Kaistilan Kierros Espoon Kirkon hautausmaalla (2015) ja
Kierros Espoon tuomiokirkossa (2017). Viimeksi mainitun

kirjoittajina ovat Marja-Liisa
Kaistila, Maarit Malinen ja
Tarja Rae. Viimeksi mainittu
tekijä esitteli kirjaa Espoon
tuomiokirkossa. Opastus hänen johdollaan syvensi vielä
kirjan tekstiä. Keski-Espoo
seuralla on esittelijän yhteystiedot, jos lukija esimerkiksi
pienen seurueen kanssa haluaa vielä kirjaakin tarkempaa
opastusta.

Bachia Espoon
tuomiokirkon uruilla
Joulun 2017 hittituote oli
Petri Koivusalon Bach-CD.
Tämä CD saavutti sellaisen
suosion, että Helsingin Musiikkitalon Fuga-myymälässä
oli jonotuslista, kun uusia
äänitteitä piti tilata Saksasta

lisää. Nyt niitä taas saa.
Sekä tuomiokirkko että sen
urut liittyvät läheisesti KeskiEspooseen. Tuomiokirkko ei
kaivanne selittelyjä tärkeydestään, mutta urkujen rakentajat kylläkin. Tuomarilan ja
Kirstin välissä sijaitsi nimittäin
pitkään Urkurakentamo Veikko Virtanen. Siellä on rakennettu vuonna 1967 Espoon
tuomiokirkon urut, jotka laajennettiin 1979 32-äänisistä
38-äänisiksi.
Viimeisimmät
urut otettiin käyttöön 2012.
Nekin ovat Urkurakentamo
Veikko Virtasen rakentamat.
Tosin Itse urkurakentamo
on muuttanut pois Keski-Espoosta muualle Espooseen.
Samoin urkujen rakentaminen on siirtynyt isältä pojalle.
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KAUKLAHTI

ESPOONTORI

kaupunki ei ole päässyt myönteiseen ratkaisuun maankäyttösopimuksesta kahden
maanomistajan kanssa. Tätä
ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI
Kuurinniityn tilannetta helpottavaa sopimuksen tärkeyttä on mm Kuurinniitty- seura
kiirehtinyt.
ennakoivaan kiinteistönpitoon
sähköiseen asukasviestintään
Toinen Areenalla käsitelty pääaihe oli rataliikenteen
vyöhykemalli, joka tulee voimaan vuonna 2019. Uuden
ennakoivaan kiinteistönpitoonARVOSI sähköiseen
asukasviestintään
MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ.
mallin vyöhykelinjauksia piVihdin toimisto
dettiin haitallisina ja epäoiRiihitie 2, 03400 Vihti
keudenmukaisina
Espoon
019 439 383, vihti@isarvo.fi
Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi
keskuksesta ja Tuomarilasta
Riihimäki,MUKAISTA
040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi
www.isarvo.fi
ARVOSI
ISÄNNÖINTIÄ.
matkustaville. Tähän liittyARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ
vänä ongelmana nostettiin
Vihdin toimisto
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI
esiin asemien läheisyydesRiihitie 2, 03400 Vihti
019 439
383, vihti@isarvo.fi
sä olevien liityntäliikenteen
Isännöintipalvelu
Isarvo
Oy Espoo
paikoituspaikkojen vähäisyys
Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi
Emil Halmeen
tie kiinteistönpitoon
1, 02780 Espoo
ennakoivaan
sähköiseen asukasviestintään
ja puuttuminen. Näin mm
Riihimäki, 040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi
www.isarvo.fi
Tuomarilassa ja Koivuhovispuh. 044 765 5975
sa. Tähän ovat ilmeisinä syinä mm maanomistustilanne
ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ.
ja rahoitusratkaisut. Espoon
keskuksessa tilanne paranee
Vihdin toimisto
Riihitie 2, 03400 Vihti
syksyllä 2018. Altavastaaja,
019 439 383, vihti@isarvo.fi
HSL:n edustajana totesi, että
Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi
vuosikymmenen valmistelun
Riihimäki, 040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi
www.isarvo.fi
www.isarvo.fi
jälkeen vyöhykejakoa ei voida
peruuttaa tai muuttaa. Muutosta seuraavista matkustaKorpeaako kaarimalli... sivulta 3
jamaksuista ei ole päätöksiä,
mutta ne tehdään nykyisellä
Käyttäjän kannalta joukkoliikennejärjestelmä on nyt selke50/50 periaatteella
matämpi ja helpompi hahmottaa
kustajat/osakaskaupungit.
Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vasLupaus oli, että maksut eivät
tuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien
vyöhykejaon takia nouse.
on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen
Keskustelu oli vilkas ja osalvoi aidosti vaikuttaa.”
listuva ja parempaa toivottiin.
Espoon kaupungin tiedote 19.12.2017 Espoon uusi bussilinjasto palvelee matkustajia aiempaa paremmin.
Seuraava lehti
Areenalle kokoontunut kuntalaisryhmä ei jakanut virallisen näkemyksen myönteisyyttä ja uskoa parempaan Espoon
ilmestyy
liikennejärjestelyjen muutoksissa.
20.5.2018
Pikemminkin Areenan ryhmä jakoi yleistä näkemystä siitä,
että ennen oli paremmin. Muutokset ovat vieneet erityisesti
kaupungin sisäisen julkisen liikenteen palvelujen tason heikentymiseen. Siihen ovat johtaneet se, että liikenteen ja linjastojen suunnittelussa ei ole kuultu eikä kuunneltu asukkaita
Kirppiskahvio aloitti toiminja suunnittelutyö on irrotettu arkitodellisuudesta.
tansa viime vuoden toukoAihetta kiitokseen eivät antaneet myöskään metroliikenkuussa. Kirppiksen toiminta
teen ja liityntäliikenteen järjestelyt. Näiden kahden liikenneon käynnistynyt vauhdikkaasti.
muodon liitännät ovat katkaiseet ja poistaneet hyvin toimivia
Vuoden aikana kirppis on tabussiyhteyksiä kaupungin sisällä sekä Espoon ja Helsingin vävoittanut ostajat ja myös jatkulillä. Näillä järjestelyillä ovat yhteydet ja siirtymät monimutvasti laajentanut toimintaansa.
kaistuneet ja matkustusajat pidentyneet. Se, että bussin ja
Kirppiskahviossa on tarjolla
metrojunan kulkunopeus on hyvä, ei kompensoi moniin siiruusia palveluluita ja nyt on
tymiin kulutettavaa aikaa.
avautumassa ompelimo, jossa
Virallisessa tiedotteessa on erikseen mainittu laadukkaat
on mahdollista ompeluttaa sekä
ja esteettömät vaihtoterminaalit, jotka Espoo on päättänyt
naisten että miesten vaatteita.
toteuttaa. Päättäminen ei riitä, kun nyt vain Matinkylän terOmpelimon osaaminen on laaja aina hääpuvuista arkivaatteiminaali palvelee metrolle ohjautuvaa bussiliikennettä, kun tersiin ja palvelutarjontaan kuuluu
minaali Tapiolassa valmistunee vasta vuoden kuluttua. Muilla
myös vaatteiden korjaus. Kirpmetroasemilla vaihdot tehdään laadukkailta ja esteettömiltä
piksellä tehdään myös pienibussipysäkeiltä. Se millaisella helppoudella näille bussipysämuotoisia suutarintöitä.
keille esimerkiksi tai Tapiolan metroasemalle Vanha-Espoon
alueelta pääsee, on toinen asia.
Kirppiksellä on myynnissä sekä
Yleisesti HSL:n rooliin ja toimintaan ei oltu tyytyväisiä sen
uusia että käytettyä vaatteita,
asukkaita suunnitteluprosessissa vierastavan asenteen ja
Design Sinivuokon valmistamia koruja, leluja ym. Käytetyt
lausuntojen ja esitysten joskus ylimielisen ja ei-espoolaisen
asenteen vuoksi. Altavastaaja antoi ymmärtää, että nopeat
ja äkkinäiset muutokset eivät laajassa kokonaisuudessa ole
helppoja ja vievät aikaa.
Kirppiksellä on
Kaupungin sisäisessä linjastosuunnitelmissa HSL:n tavoitISO ALE!!
teena on perustaa runkolinjoja Nuuksion suunnalta ja avata
TALVIVAATTEET -50%
yhteys Espoon keskus-Jorvi-Helsinki.
JA PALJON
Vuosiksi lukkiutunut tilanne joukkoliikennekadun avaaTUOTTEITA 1 euro
misesta suunnalla Kuurinniitty – Henttaa johtuu siitä, että

Väripaketin
yhteydessä ripsien
ja kulmien värjäys
veloituksetta.

Talovisio

ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI

Vapaavalintainen
tuote -50 %
normaalihinnasta.

Väripaketit alkaen
79 euroa.
Edun arvo 20 euroa.

Talovisio

Kupongit voimassa 30.4.18 saakka.

ESPOON KESKUS

Talovisio

Kirsi Jakobsson Patrik Saarikoski
Camilla Schröder Minna Hokkanen
Suuhygienisti: Ellinoora Lehtovaara












PARTURI-KAMPAAMO

Asemakuja 1
02770 ESPOO

Käynti
Siltakadun
Parturi-Kampaamo
Parturi-KampaamoNiceHair
NiceHair
puolelta.
Asemakuja
Asemakuja1 1C C
02770
02770ESPOO
ESPOO

Puh. 045 881 80 70

Sinulle,
joka arvostat
yksilöllistä ja
kokonaisvaltaista
hyvinvointia
niin hiuksillesi
kuin ihollesikin.

045
045881
88180807070
www.nicehair.fi
www.nicehair.fi
www.nicehair.fi

Kirppiskahviossa myös ompelimopalveluita
vaatteet pestään kirppiksellä ja
rikkinäisiä vaatteita ei laiteta
myyntiin ennen korjausta tai ne
löytävät tiensä lumppukeräykseen. Nuorten vaateosasto on
myös jatkuvasti laajentumassa.
Kirppikselle voit lahjoittaa tavaraa tai saada niistä korvauksen. Kirppis lahjoittaa myynnin
tuotosta kolme prosenttia syöpälasten hyväksi. Kirppisskahvio Unikolla on myös syöpälasten hyväksi keräys ”SUOJELE
LASTA”, johon voi lahjoittaa
joko kirppiksellä tai netissä.
Kirppiskahvio on palvelukirpputori, josta voi vuokrata edullisesi myyntipöydän ja rekin
viikoksi tai pitempään. Kirppiksen yhteydessä on kahvio,
josta saa myös terveyspainotteisia tuotteita, kuten kotimaista

hunajaa. Myynnissä on myös
jäätelöä, kakkuja ja muita herkkuja.
Kannattaa käydä tutustumassa Kirppiskahvion tarjontaan.
Hintataso on alhainen myös
uusien tuotteiden osalta. Tässä
erittäin siistissä kahvintuoksuissa myymälässä sekä henkilökunta että asiakkaat tuovat
kansainvälisen tunnelman.

Tervetuloa Kirppiskahvioon!
Asemakuja 3, 02770 Espoo, avoinna arkisin 9–18,
lauantaisin 10–18 ja sunnuntaisin 11–18.
Puh. 040 865 2534, kirppiskahvio@gmail.com
Teksti: Pirkko Sillanpää
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Yhdistystoimintaa
Suvelan Basaari 12.5.
- Tunne perintösi, jaa tarinasi
Kuva: Peter Vihra
Suvelan Basaari -kaupunkitapahtumassa 12.5. juhlitaan suven alussa - suvelalaisuutta,
ylpeyttä omasta kehittyvästä
asuinalueesta ja ihmisistä,
jotka sen yhdessä rakentavat.
Tapahtumassa toteutetaan
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemaa ”Tunne
perintösi, jaa tarinasi”.
Suurimmalla osalla espoolaisista on juuret muualla
kuin Espoossa, niin Oulussa,
Ilomantsissa,
Marseillessa
kuin Mosulissakin. Suvelakin
sykkii tätä erilaisuuden vuo-

rovaikutusta, onhan se yksi
Suomen kansainvälisimmistä
asuinalueista: Ei vain yhden
tai kahden kulttuurin keskus,
vaan monien kulttuurien sulattamo. Monet suvelalaiset
siis sovittavat itsessään kahta
identiteettiä entisen ja uuden
kotipaikan mukaan – sitä, kuka minä olen ollut ja sitä, joka
olen tänään.
Suvelan Basaari rakentuu
syksyllä 2016 pidetyn ensimmäisen tapahtuman suosituimpien elementtien varaan
ja keskittyy nyt viikon sijasta

yhteen päivään. Yleisö viihtyi
tuolloin mm. asukaspuiston
pihakirppiksellä, konserteissa
ja tanssiesityksissä, eri maiden
makujen äärellä sekä tutustuen Suvelan moskeijaan ja Suvelan uuteen kappeliin.
Tapahtumalavalla Suvelan
asukaspuistossa tullaan näkemään paikallisia laulajia ja
tanssijoita, puhujia ja muusikoita. Lapsia ja lapsiperheitä
viihdytetään monipuolisesti
myös erilaisilla työpajoilla.
Kansainväliseltä
ravintolaalueelta voi ostaa ruoka-an-

noksia mukaankin. Kappelin
sisätiloissa on konsertteja ja
Espoo Cinén elokuvaesityksiä.
Luvassa on siis monenlaisia
aktiviteetteja.
Kirstinharjun
kävelytien
varrella tarjoillaan sekä maukasta ruokaa, yhdistysinfoa
että kulttuuriohjelmaa. Sen
korkeimmalta kohdalta kajautetaan tapahtuman alkufanfaari tavalla tai toisella.
Lisäksi tarjolla on opastettuja
kulttuurikävelyjä ja pienimuotoisia kylävierailuja koteihin,
joissa asukkaat kertovat elä-

mästään ja juuristaan. Paikallisten tarinoita voi päästä
kuulemaan myös asukaspuiston tarinatuolista.
Tapahtumaa valmistelee
paikallisista toimijoista koottu työryhmä, johon kuuluvat
Espoon Järjestöjen Yhteisö
EJY/ Voimapesä, Espoon Mielenterveysyhdistys ry, Espoon
Tuomiokirkkoseurakunta, Filoksenia ry / Trapesa, Kohtaamispaikka Askel, Nicehearts
/ Me-talo, Suvelan Asukaspuisto ja Tuomarilan Martat. Puheenjohtajana toimii
pääsihteeri Raisa Lindroos
Trapesasta, ja mentorina on
Kaisa Kilpeläinen Metropolia
AMK:sta.
Tapahtuma on avoin kaikille! Mikäli haluat osallistua tapahtuman toteutukseen, ole
yhteyksissä: raisa.lindroos@
trapesa.com tai puh.
010 5837970 Katja Ikonen.

Suvela Bazaar on 12th of May – The art of sharing
The Suvela Bazaar urban
event highlights the pride
of Suvela, its people and ongoing development on 12th
May. It shares the same theme as the European Heritage
Days in 2018 “The European
heritage: The art of sharing”.
Most inhabitans of Espoo
were not born in Espoo, but
in Oulu, Ilomantsi, Marseille
or Mosul. The pulse of Suvela
stems from this interplay of
differences: Suvela is one of
the most international housing areas in Finland - and not
a centre of just one or two

cultures but a melting pot of
many cultures. There are many people in Suvela who are
constantly forming their identity of what they were earlier
and what they are nowadays.
Suvela gathers people from
all around Finland and the
whole world.
The Suvela Bazaar will be
built on the most popular activities of the first time held
in autumn 2016. This time the
program will be packed on a
single day instead of a whole
week. Then people enjoyed
concerts and dances, flea

Espoon me-talolla tapahtuu
maalis-toukokuussa
Keväällä Espoon Keskuksen Samarianmäellä osoitteessa
Terveyskuja 2 b sijaitsevalla me-talolla on paljon toimintaa ja
tohinaa. Tarjolla on erilaisia ryhmiä ja hauskoja tapahtumia,
joista voit valita kiinnostavimmat. Toimintamme on maksutonta ja olemme auki arkisin klo 9-15.
Pääsiäisviikolla järjestämme pääsiäisaskartelupajan 26.3
klo 14-16. Poikkea askartelemaan kortteja ja koristeita. Koko asuinalueen yhteen kokoava Naapurikarnevaalit tarjoaa
monipuolista ohjelmaa ja yhdessä olemisen voimaa 27.4. klo
15-19. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Sininauhasäätiön,
Niceheartsin Naapuriäitien ja Suvelan kappelin kanssa. Me-talo
juhlistaa vappua kansainvälisellä vappuriehalla 30.4. klo 14-16,
joka on koko perheen tapahtuma. Koko ohjelmamme löytyy
facebook-sivuiltamme www.facebook.com/Metaloespoo/
Poimintoja keväällä kokoontuvista ryhmistä:
Vertaistukiryhmä Diabetesta sairastaville 19.3. klo 17-19 ja
jatkossa parillisten viikkojen maanantaina. Järjestäjä Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry. Tiedustelut Osmo Tuppurainen, puh. 040 703 2224.
Neuvokkaat Naiset -ryhmä joka keskiviikko klo 10.30-12.30.
Ryhmä suunnattu ikääntyville naisille, jotka kaipaavat mukavaa ja maksutonta tekemistä sekä uusia näkökulmia arkeen.
Lisätiedot Johanna Vakkuri, puh. 044 736 6114.
Tuomarilan Marttojen Kässäkahvila 5.4. ja 3.5. klo 14-15.30.
Tule saamaan vinkkejä ja ideoita omiin käsityöprojekteihin.
Omat käsityövälineet ja tekeleet mukaan.
Yhden vanhemman perheiden perhekahvila 5.4. ja 3.5. klo
16.15-18. Lisätietoja nelli.sviili@gmail.com. Järjestäjä Pienperheyhdistys ry.
Sapuskaa-ryhmä 6.4. ja 17.5. klo 12.15-15.30. Tule tekemään
ja syömään hyvää ruokaa yhdessä. Järjestäjä: Manna-Apu ry.
Talolla tavataan!
Seuraa Espoon me-taloa Facebookissa ja Instagramissa

markets, ethnic food and visits to the Suvela Mosque and
Chapel.
This year there will also be
an event stage for local musicians, singers, dancers and
speakers in the residents’ park
of Suvela. Children will have
special program and fun also in different workshops as
well. You can buy lunch or
even take-away-dinner from
the International Food Court,
join a concert or see a movie
inside the Chapel and other
diversed activities.
On the pedestrian street

of Kirstinharju you may buy
food, find information of
different societies and enjoy
cultural program visit to local
homes or to an open house
of Suvela Mosque. Local stories can also be heard from
the story chair placed in the
residents’ park of Suvela. The
starting fanfare of the event
will be heard from the peak
of Kirstinharju!
The Suvela Bazaar is coordinated by a committee of
local actors in Espoo Centre:
Espoon Järjestöjen Yhteisö
EJY/ Voimanpesä, Espoo Men-

En kulturdag kring ån
Minnen, anekdoter och berättelser som hänför sig till
Esbo å vaknar till liv längs
stränderna. Nena Stenius står
för text, dramatisering och
regi och guidar publiken som
”Bemböle-käring”. Liknande teatervandringar gjordes
2008 i samband med Esbos
550-årsjubileum, även då med
Nena vid rodret.
Vi kan uppleva rökbastu i
Sunabastun invid, för herrar
kl. 16-18 och damer 18-20,

tal Health Association, Espoo
Cathedral Parrish, Filoksenia
ry / Trapesa, Kohtaamispaikka
Askel, Nicehearts/Me-talo, Suvela residents’ park, Marthas
of Tuomarila.
The organizing committee
is led by the International
Living Room Trapesa at the
Espoo Station and mentored
by architect Kaisa Kilpeläinen
Metropolia AMK. For more
ideas or information, please
contact raisa.lindroos@trapesa.com or call tel. 010 5837970
event manager Katja Ikonen.

golfputtnming,
petanque
och beundra en ankuställnmg
vid ån. Erkki Lindell berättar
om En nationell naturpark
och Kyrkträsket tillbaka.
Även info om stadsplaneringen kring ån ges. En guidad
kyrkogårdsvandring och en
guidning i Domkyrkan med
Johan Kanckos ordnas. Vi får
njuta av folkdans, spelmansmusik samt sång av Pensiomärskören Furorna mnedan
vi äter en matbit eller dricker
en kaffe, Kvällen avslutas
med allsång ledd av Håkan
Wikman.

En scen 2008 beskrev
Lagstad som sjukhus
under kriget 1944.
Foto: Bengt Roth.
Tisdagen den 15 maj ordnas familjeevenemanget En
kurturdag kring ån i Esbo
centrum. På förmiddagen
kl., 9-12 bjuder Esbo stad och
EBUF program i Kannusalen
för barn i dagisåldern. Kl. 1320 ordnar Esbo hembygdsförening program för en bredare publik i Lagstad hembygdsgård med omgivning.
En stor satsning blir
då
teatervandringarna
längs ån kl. 16 och kl. 18.

TERVETULOA
TAPANINPÄIVÄN
Kevätkokous
KAHVILAAN
Suomen Punaisen
Ristin Keski- Espoon osaston
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
ti 20.3.18 klo 18 Villa Apteekissa,
os. Pappilantie 5.

Kokouksessa käsitellään ja vahvistetaan
tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017.
Tervetuloa. Hallitus
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Virastokeskuksen
kehittäminen ja Espoon
kaupungintalon tilaratkaisu
Teksti: Seppo Holste
Kuva: Peter Vihra

Kokouksessaan 22.1.2018 pöytäkirjan kohdassa §4
Virastokeskuksen kehittäminen ja Espoon
kaupungintalon tilaratkaisu

HUOLTOTARJOUKSET
Kausihuolto ja öljyhuolto ovat tarkoitettu erityisesti
hieman vanhempiin autoihin perushuolloksi, mutta
sopivat myös välihuolloksi uudemmille autoille
normaalien määräaikaishuoltojen välille.

KAUSIHUOLTO 149€
Moottoriöljyn (max. 5l) ja
suodattimen sekä vaihtotyön

ÖLJYHUOLTO 99€
Moottoriöljyn (max. 5l) ja
suodattimen sekä vaihtotyön

Raitisilmansuodattimen ja vaihtotyön
Huoltovalon nollaus
(vm. 2012 ja vanhemmat)
Jarrujen, alustan, valojen ym.
tarkastuksia 23 kohdan verran!

Huoltovalon nollaus
(vm. 2012 ja vanhemmat)
11 kohdan
peruskuntotarkistus
Kampanja voimassa toistaiseksi.

Meiltä uudet renkaat edullisesti!
Varastossa olevat talvirenkaat poistomyynnissä erikoishinnoin!
Tee kaupat kesärenkaista nyt ja tuo vanhat pyörät meille. Asennamme
uudet renkaat valmiiksi ja allevaihto kelien salliessa. Näin saat
kesärenkaisiin erikoisalennuksen! Tarjous voimassa 29.3.2018 saakka.

Valtuusto
1
päätti, että Virastokeskuksen kehittämistä ja Espoon kaupungintalon tilaratkaisun valmistelua viedään eteenpäin selostuksessa esitetyn ”Espootalo”
-vaihtoehdon mukaisesti nykyisen Virastotalo 2:n rakennuksen paikalle,
A
Espoo-talosta’ tehdään ”Espoolaisten talo”. Lähtökohtana on hybridimalli, jossa kaupunki palveluna - konseptia
hyödyntämällä kaupungin tarvitsemien
tilojen yhteyteen suunnitellaan keskitetysti monipuolisia asukkaiden palveluita, palvelutori, kulttuuri- ja liiketiloja, monikäyttöiset päätöksentekoa
(lautakunnat, kaupunginhallitus ja
valtuustotyöskentely) ja asukasyhteistyötä modernisti palvelevat tilat sekä
muut joustavasti käytettävät päätöksenteon tarvitsemat tilat. Nykyisen
valtuustotalon käyttö ja olemassaolo
tuodaan erikseen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi.
B
suunniteltavien tilojen tulee edistää
kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta päätöksentekoon, helpottaa
palveluiden saavutettavuutta ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita.
Rakennuksen lähiympäristöineen tulee
muodostaa turvallisia ja viihtyisiä kaupunkitiloja sekä olla korkeatasoisesti
ja kestävästi toteutettu. Ratkaisulla
kiirehditään Espoon keskuksen kehittämistä siten, että alue muuttuu vanhasta
virastotalokeskuksesta houkuttelevaksi
kaupunkikeskukseksi. Jatkosuunnitteluun kytketään myös Tuomiokirkon
alue ja Espoonjoki historiallisina kulttuurimaisemina. Erityisesti hyödynnetään espoolaisten talosta avautuvat
näkymät yli koko keskusalueen.
2
kehottaa kaupunginhallitusta käynnistämään ”Espoolaisten talon” suunnittelun sekä valmistelemaan hankkeen rahoituksen ja toteutusmallin.
Uotila, Ahlfors, Kivekäs, Wessman,
Hellström, Värmälä, Aaltonen, Ali Habi-

ba, Pentikäinen ja Karimäki ilmoittivat
eriävän mielipiteensä päätökseen.
Päätöksen kohdissa 1 A ja B tai kohdassa 2 ei ole mainintaa, että kaupungintalo puretaan tai, että valtuuston
päätös johtaisi kaupungintalon tilajärjestelyihin. Päätöksen on tulkittu tosiasiallisesti tarkoittavan rakennuksen
purkamista. Tulkinta on johdettavissa
päätöksenkohdassa 1. mainitusta ”Espootalo” - vaihtoehdon so. Espoo-talo
kehityspolun sisältämän
”Espoolaisten talon” toteuttamisesta. Valtuusto teki kaupungintalon ensimmäisen
purkamispäätöksen huhtikuussa 2010
Valtuuston kokousta seuraavana päivänä julkaistiin tiedote, jossa todettiin
päätöksen käynnistävän Espoon keskuksen hallinnollisten tilojen uudistamisen. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
totesi: ”Etenemme nyt siten, että Espoon keskuksessa sijaitsevista Virastotalo 2:n ja valtaosasta Asemakuja 2:n
toimitiloista luovutaan vuoden 2018
aikana. Näissä tiloissa työskentelevät
siirtyvät väistötiloihin Espoon keskuksen alueella sekä Otaniemeen.”
Väistösuunnitelmat ovat osa Espoon
keskuksen alueen laajempaa kehittämissuunnitelmaa, jossa tavoitteena
on tiivistää hallinnon nykyisin useassa
osoitteessa hajallaan olevia työskentelytiloja sekä parantaa tuottavuutta.
Tilankäytön tehostamisen lisäksi tavoitteena on kehittää henkilöstön työskentelytapoja.
Virastotalo 3:een siirtyvät mm. kaupunginhallitus, pääosa kaupunginjohtajan konserniesikunnasta sekä
tarkastustoimi. Virastotalo 3:ssa tulee
työskentelemään myös teknisen ja ympäristötoimen sekä konsernipalvelujen
yksiköitä.
Otaniemestä osoitteesta Tietotie 6
vuokrattuun rakennukseen siirtyvät
ainakin kaupunkisuunnittelu, Tilapalvelut- liikelaitos, ympäristökeskus, konserniesikunnan palvelukehitysyksikkö
sekä sosiaali- ja terveystoimen hallinto.
Kaikki siirrot tehdään vuoden vaihteeseen 2018 – 2019 mennessä. Sijoittelun kestosta ei ole arvioita.

RAHOITUS

Osta nyt ja maksa
vasta 31.8.2018!
Kampanjan tarjoaa
Resurs Bank

AJANVARAUS 24/7

HELPPO TULLA!

Varaa aika
netissä 24/7:

ah-auto.fi

AH-Auto Oy | Espoontie 8, 02770 Espoo | Avoinna: ma-pe 8.30-16.30
www.ah-auto.fi | asiakaspalvelu@ah-auto.fi | Puh. 09 855 44 99

Tilat vähenevät
Keski-Espoossa

Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuva: Peter Vihra
Espoon kaupungintalon kohtalo sinetöitiin tammikuussa 2018. Keski-Espoo- seurassa oli toivottu, että kaupungintalo olisi korjattu ja sieltä alueella
toimivat yhdistykset olisivat saaneet toimintatiloja. Näin ei kuitenkaan käynyt. Keski-Espoo –seura, Espoon kansalliset seniorit ja Asukasfoorumin edustajat ovat etsimässä ratkaisua tilakysymykseen. Senioreiden jäsenmäärä on
yli 300 ja nykyinen kokoustila, Valtuustotalon kahvio on käymässä ahtaaksi.
Tilojen puute rajoittaa yhdistysten toimintaa Keski-Espoon alueella.
Espoon keskuksen palvelukeskus suljetaan myös lähiaikoina havaittujen
vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. Päätöstä sulkemisesta ei vielä ole. Toiminta jatkuu tänä keväänä, mutta syksyksi ei uusia toimintoja suunnitella.
Palvelukeskuksen päivätoiminta on jo siirtynyt Leppävaaran elä ja asu -seniorikeksuskeen. Espoon keskuksen alueelta etsitään koko ajan korvaavia
tiloja suljettavan palvelukeskuksen tarpeisiin. Palvelukeskuksen yhteydessä
olevista senioriasunnoista vastaa Espoon asunnot.
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Kirkkojärven uusi päiväkoti
ja nuorisotila on avattu
Teksti: Seppo Holste
Kirkkojärven uusi päiväkoti
otettiin käyttöön marraskuussa 2017 ja nuorisotila hieman
myöhemmin. Rakennus poistaa kaksi tarvetta alueella,
päiväkotipaikoista on ollut
puutetta eikä Kirkkojärvellä
ole ollut nuorisotilaa. Rakennus on ensimmäinen, jossa on
tilaa sekä päivähoidon 125
lapselle että nuorisotoimelle. Osa tiloista toteutettiin
molempien käyttäjien yhteis-

käyttöön yhteisen toimintakulttuurin rakentamiseksi.
Talon on suunnitellut Mikael Gylling, jonka suunnittelemia ovat Rosalinan
päiväkoti Leppävaarassa ja Kylätalo
Palttina Kauklahdessa. Tontilta purettiin vuonna 1987
rakennettu huonokuntoinen
päiväkoti. Rakentamiskelpoisuudeltaan hyvin haastavalle
rakennuspaikalle toteutetun
uuden rakennuksen kustannukset olivat noin seitsemän
miljoonaa euroa.

Nuorisotila palvelee erityisesti radan pohjoispuolen
nuoria, joista suurin osa käy
läheistä Kirkkojärven koulua. Sijainti urheilupuiston ja
skeittipuiston lähellä on keskeinen ja erinomainen. Nuorisotila on kohtaamispaikka,
siellä on ohjattua toimintaa
sekä harrastusmahdollisuuksia. Asiakkaina ovat erityisesti 12 – 17 vuotiaat, joille
järjestetään ruuanlaittoon
ja kädentaitoon opastavaa
tekemistä. Nuoremmille jär-

jestetään erilaisten kerhojen
toimintaa.
Rakennuksesta
luovutetaan tiloja myös ulkopuoliseen mm. kokouskäyttöön.
Tiloja luovutetaan korvauksetta asukasyhdistysten ja
kansalaisjärjestöjen toimintaan, joka on maksutonta ja
yleishyödyllistä.
Melko lähellä, radan eteläpuolella on Suvelan uusi
nuorisotila Pommari, joka sijaitsee osoitteessa Suviniitynkatu 2B pysäköintilaitoksen
kellarikerroksessa. Nuorisotilassa voi askarrella, tanssia,
pelata sählyä tai kokkailla.
Nuoret järjestävät toisilleen
teemailtoja.
Espoon
rakennuslautakunta palkitsi vuonna 2017

Espoon kansalliset seniorit Olkiluodossa ja
Emil Cedercreuzin museossa 8.2. - 9.2.2018
Teksti:
Tuula Nordström,
puheenjohtaja
Espoon kansalliset seniorit
Olkiluoto, ydinvoima, ydinjäte, uraani, säteily, Sievert,
välivarasto, loppusijoitus, Onkalo, Posiva, ja TVO sekä mahtava oppaamme yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Poikola.
Kun tähän vielä liitetään Espoon kansalliset seniorit niin
ollaan suurten kysymysten
äärellä.
Ensin toki matkattiin viidenkymmenen seniorin voimalla UMA-matkojen vakiokuljettajan luotsaamalla vakiobussilla yhden pysähdyksen taktiikkaa noudattaen
Olkiluotoon, lounastettiin,
asetuttiin auditorioon ja läpäistiin turvatarkastus.
Mitä kunkin mielessä liikkui, on mahdotonta tietää.
Ehkä epäluuloa, pelkoa,
ymmärrystä, mutta ainakin
uteliaisuutta ja avoimia kysymyksiä. Oppaamme kertoi olevansa myös Espoosta
ja sai raikuvat aplodit. Hän
osasi asiansa, herätti luottamusta, vastasi asiallisesti ja
kansantajuisesti lukuisiin kysymyksiimme. Hän sai meidät
(ainakin suurimman osan)
vakuuttuneeksi ydinsähkön
puhtaudesta, turvallisuudesta, ilmastoystävällisyydestä
ja hälvensi epäluuloja.

Saamiamme faktoja
ja kehuja
Suomi kuuluu sähköntuotannon suhteen maailman
ympäristöystävällisempiin ja
vähäpäästöisempiin maihin.
Noin 900 ydinvoima-alan
ammattilaista tekee työtä
turvallisen
sähkönsaannin
eteen pyörittämällä OL1:stä ja
OL2:sta sekä valmistautumal-

Kuva: Ilkka Riihiaho. Emil Cedercreuzin hevoset.

Kuva: Martti Kuusisto.
Juha Poikola tentattavana
la vihdoinkin loppusuoralla
olevan OL3:sen käyttöönottoon.
Olkiluoto on saari Eurajoella, jolla TVO:n ydinvoimalaitokset sijaitsevat. TVO on
yksityinen sähköä tuottava
ydinvoimayhtiö. Se tuottaa
omistajilleen ja taustayhteisölleen sähköä omakustannushintaan turvallisesti ja
ympäristöystävällisesti. Ydinvoimalla tuotetaan 25 % Suomen sähköntuotannosta.
Polttoaineena käytetään
uraania, lievästi radioaktiivista alkuainetta. Uraanioksidijauhe puristetaan tableteiksi, laitetaan metallisauvoihin,
joista kootaan polttoainenip-

puja. Niitä on kummankin
tuotantolaitoksen reaktorissa
500 ja niistä vaihdetaan vuosittain noin viidennes. Poistamisen jälkeen niput siirretään
vedellä täytettyihin välivarastoihin noin 40:ksi vuodeksi.
Loppusijoituksessa niput suljetaan kuparista ja valuraudasta valmistettuihin kapseleihin, ympäröidään savella
ja sijoitetaan peruskallion
tunneleihin porattuihin reikiin yli 400 metrin syvyyteen,
täytetään ja suljetaan.
Kypärät päähän, säteilymittarit mukaan ja hanhenmarssia paikanpäälle tutkimustunneli Onkaloon. Näimme
pienoismallin kapselista sauvoineen ja saimme selostuksen prosessin etenemisestä.
Kävimme myös hallissa, jossa
on välivarasto mihin sijoitetaan mm. huoltotöissä kertyvät suojavaatteet, työkalut
ja muovit. Säteilystä ei ollut
merkkiäkään vaikka moni
toivoi viisarin edes pikkuisen värähtävän. Säteilyä on
kaikkialla, sitä ovat mm. va-

lo, lämpö- ja röngtensäteily.
Säteily on joko ionisoivaa tai
ionisoimatonta. Ydinvoimaan
liittyvä säteily on ionisoivaa ja
siksi haitallista säteilyä. Sievert, outo sana monelle, on
säteily-yksikkö. Työntekijät
tarkastetaan säännöllisesti.
Posiva huolehtii käytetyn
polttoaineen loppusijoituksesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Posiva on TVO:n
ja Fortumin omistama. loppusijoituksen aloitus käynnistyy
2020-luvun alkupuolella.
Kaikki yllä oleva kuulostaa
tosi kuivalta näin luettuna.
Paikan päällä kuultuna ja
koettuna kaikki oli kuitenkin
elävää ja nousi ikään kuin
iholle. Ryhmämme oli tosi
aktiivinen, kysymyksiä suorastaan sateli. Yksi syy taisi
olla insinöörien panos, mutta kyllä maallikotkin antoivat
osansa. Juha Poikola kehui
meidän olevan harvinaisen
aktiivinen ja mukava ryhmä
ja oli oikeassa.

HURRAA! - tunnustuspalkinnolla päiväkoti- ja nuorisotilarakennuksen laadukkaasta
ja ympäristöön liittyvästä
työstä. Lautakunta kiitteli rakennuksen modernia ilmettä
ja tunnelmaa, joka on luotu
luonnonmukaisilla ja vaaleilla sävyillä. Sisäänkäynti iloisen värisine markiiseineen
kutsuu käymään sisään.
Kalusteiden ja tilojen suunnittelussa on poikkeuksellisella tavalla eläydyrtty lasten
päiväkotiarkeen sekä huonetilojen käytön vaatimuksiin.
Rakennuspaikan teknisestä
vaativuudesta
huolimatta
valtava potentiaali luonnonläheisessä ympäristössä keskellä kaunista maisemaa on
pystytty hyödyntämään.

Yhdistelmä
taidetta ja
kulttuurihistoriaa
Toinen matkapäivä vei
meidät täysin erilaiseen ympäristöön. Toki pysyttelimme
Satakunnassa, mutta siirryimme Harjavaltaan kuvanveistäjä ja siluettitaiteilija Emil
Cedercreuzin elämäntyöhön
pohjaavaan museoon.
Emil Cedercreuz aloitti
perheen toivomuksesta lakiopinnot, mutta kuvanveisto
oli lähinnä sydäntä. Opiskeltuaan kolme vuotta sai vanhemmilta luvan lopettaa ja
hakeutua Ateneumiin. Perhe
maksoi opinnot, mutta jätti
hänet perinnöttä, joten koko omaisuutensa hän hankki
omalla työllään. Hän opiskeli
kuvanveistoa myös Brysselissä, Roomassa ja Pariisissa,
joissa hänellä oli myös ateljeet. Hän oli myös tunnettu
siluettitaiteilija. Hän puhui
yhdeksää kieltä, mikä helpotti
matkailua.
Hän rakennutti 1900 – luvun alussa taiteilijakotinsa
Harjulan Kokemäenjoen rannalle Harjavaltaan. Kotinsa
hän täytti ulkomailta hankkimillaan esineillä ja taiteella.
Taiteilijakodin läheisyyteen
rakennettuun Maahengen
temppeliin taiteilija kokosi
Satakunnan alueelta keräämiään esineitä, mm. uskomaton
määrä upeita ryijyjä. Temppeliä pidetään kansantieteellisenä museona ja se on täynnä
vanhoja esineitä. Talvisaikana
tavarat ovat näytillä taitelijakodin puolella.
Upea veistosnäyttely oli
käyntimme pääkohde, joka
toi esille taiteilijan lahjakkuuden sekä kuvanveistäjänä
ja siluettitaiteilijana. Hevoset
näyttävät olleen eräs taiteilijan intohimoista.
Nyt jos koskaan, on kiitoksen paikka yhdistyksemme
matkavastaava
Ulla-Maija
Kuusistolle!
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Mietityttävätkö taloyhtiön remonteista aiheutuvat kulut?
Haluaisitko, että sinulle jää rahaa myös elämästä nauttimiseen?
“Oma henkilökohtainen taloudellinen neuvonantaja voi

tilillesi ja käytät niitä haluamallasi tavalla, vaikka oman

auttaa sinua löytämään mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja

hyvinvointisi ja terveytesi ylläpitoon tai mukavampaan

talouteesi liittyvissä päätöksissä. Oletko esimerkiksi

arkeen ja matkustamiseen. Lainamäärä voi olla jopa 50%

miettinyt taloyhtiösi rahoitusvastikkeen vaihtamista

asuntosi arvosta, ja asuntosi toimii lainan vakuutena.

omaksi lainaksi?
Laina-aika on 10 vuotta, ja tänä aikana sinun ei tarvitse
Jos sinulle on karttunut omaisuutta, joka on kiinni

lyhentää lainaa, vaan maksat ainoastaan korot. Lainan

kotisi seinissä, käänteisellä asuntolainalla voit hyödyntää

erääntyessä voit maksaa lainan pois tai sopia laina-ajan

olemassa olevaa asuntovarallisuuttasi taloyhtiön

jatkamisesta. Halutessasi voit toki lyhentää lainaa tai
maksaa sen pois myös aikaisemmin.

remonteista aiheutuvan
yhtiövelkaosuuden mak-

Voit hakea käänteistä asuntolainaa, jos sinulla on velaton

samiseen ja pienentää

tai lähes velaton asunto ja säännölliset tulot, esimerkiksi

näin kuukausittaisia

eläke.

asumiskulujasi.
Ota yhteyttä niin kerron lisää.”
Käänteinen asuntolaina
toimii kuten tavallinen laina,

Camilla Karlberg, pankinjohtaja, Aktia Pankki Oyj
puh. 010 247 6781, camilla.karlberg@aktia.fi

saat rahat

Puhelujen hinnat 0102-alkuisiin numeroihin:
8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Kaavoituksesta...s.8
mahdollistava. Tavoitteena
on toteuttaa järvi esitettyä
havainnekuvaa laajempana
ja pysyvänä kaupunkirakenne-elementtinä osaksi Espoon keskuksen aluetta. Asian selostusosassa käytetään
sanamuotoa:
kaavahanke
mahdollistaa, mutta toteutusmääräyksestä on tehty
velvoittava lisäämällä vesialueen toteuttaminen puiston
käyttötarkoitusmerkintään.
Kaupunkisuunnittelulautakunta edellytti, että jatkokäsittelyyn valmistellaan kustannusarviot järven ekologiset
tekijät huomioon ottavasta

toteutuksesta ja ylläpidosta
osana kaupunkikeskusta.
Palautuspäätöksen jälkeen
puistoalueen eri vaihtoehtosuunnitelmista on laadittu
toteuttamisen ja ylläpidon
kustannusarviot sekä vaikutusten arviointi. Esittelytekstissä ja asian liitteinä ei ole
kustannustietoja.
Kaavamerkinnöillä suojellaan Espoonjoen luontoarvoja ja Espoon kirkonmäen
valtakunnallisesti merkittävää
kultturihistoriallista ympäristöä. Terveyslähteen alue on
merkitty muinaismuistolailla
rauhoitetuksi kiinteäksi mui-

naisjäännökseksi.
Lausuntoja ja kannaottoja
muutoshankkeesta annettiin
kaksi ja ne on otettu huomioon valmistelussa. Mielipiteitä jätettiin neljä, joista
kaksi oli
yhdistysten
jättämiä. Niissä kiinnitettiin
huomiota erityisesti suunnitellun vesialueen laajuuteen
ja sen teknisiin ratkaisuihin.
Lisäksi kommentoitiin monitoimipuistoon suunniteltuja
toimintoja sekä kasvillisuutta.
Kolmas laajempi aihe mielipiteissä oli toimenpiteet Turunväylällä.

Espoonjoen kunnostaminen
Espoon kaupunki (Kaupunkitekniikan keskus) hakee vesilain mukaista lupaa Espoonjoen kunnostamiselle valmisteilla olevan yleissuunnitelman mukaisesti veden virtauksen,
joen virkistyskäytön, maiseman ja kalojen
elinolosuhteiden parantamiseksi jokiuoman
osuudelle Turunväylältä Kauklahteen Lasihytin sillan alapuolelle. Hankealue on pituudeltaan noin 5,7 kilometriä ja se sijoittuu Espoon
kaupungin Espoon keskuksen, Muuralan,
Kaupunginkallion, Vanttilan ja Kauklahden
kaupunginosiin. Kunnostustoimiin kuuluu

mm. ruoppauksia, pajukon ja vesikasvillisuuden poistoa sekä kosteikkojen ja tulvauomien kehittämistä. Joitakin toimenpiteitä on
suunniteltu maa-alueelle Espoonjoen läheisyyteen.
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Espoon kaupungilla, Kirkkojärventie 6 B, 5.3.4.4.2018. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.
avi.fi/lupa-tietopalvelu. Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta ja etua asia saattaa koskea.
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Lukijan kynästä:
Onnia odotellessa
ESPOON Suvelassa 45 vuotta asuneena huomaan, että
nyt täällä tehdään toden teolla laadukasta perusparannusta. Kevyen liikenteen väylien
ja osittain autoteidenkin alle
on uusittu putkistoja ja pinnoille on saatu uutta ilmettä.
On myös saatu vuosikymmenien väännön jälkeen uusi
kappeli asukaspuistoineen, joka on alueen helmi. Kappelin
katto ja ulkoseinät ovat kuparia ja kiiltävät auringon osuessa. Sisustuksessa on käytetty
paljon kotimaista kuusipuuta
jatkojalostettuna. Työllisyysvaikutus on ollut huomattava
myös maaseudulla, kuusien
kasvupaikalla. Kirkonkellojen
kumahtelu kuuluu kauaksi ja
kutsuu kaikenikäisiä asukkaita mukaan toimintaan. Tämä
kutsu on kiirinyt maan rajojen ulkopuolellekin ja lisännyt
myös kotimaan matkailua.
Kirstin koulua peruskorjataan parhaillaan ja remontti
valmistunee lähiaikoina. Korjauksen jälkeen rakennus on
valmis palvelemaan alueen
asukkaita.
”Suvelan Onnia” odotetaan
syntyväksi lähivuosina. Kuluva
vuosi on hankesuunnittelun
tärkeä vuosi ja ensi vuonna
pitäisi käynnistyä hankkeen
toteuttaminen. Hankkeen on
arvioitu kestävän jopa viitisen
vuotta ja hankkeen toteuttaminen vaatii myös kerrostalon
purkamista.
Toiveissa on, että luontoa
puineen ja pensaineen säästetään mahdollisimman paljon
sekä asukkaille että alueen
eläimistölle. Linnut tarvitsevat
pesä- ja laulupuunsa. Toivottavasti ”Suvelan Onni” –hankkeen toteutus onnistuu hyvin.
Julkinen liikenne alueella
on toiminut hyvin näihin asti.
Täältä on ollut helppo lähteä
bussilla ja junalla mihin ilmansuuntaan tahansa. Metron
tulon myötä tuli kuitenkin
solmuja, jotka eivät ole vielä auenneet. Toivomme että
julkisen liikenteen käyttäjät ja
päättäjät pääsisivät yhteisymmärrykseen ja lopputuloksena
olisi toimiva liikenne.
Kirkkojärvelle on suunniteltu virkistyskeitaita alueen asukkaille ja matonpesupaikka
tarpeellisine
taukotiloineen. Odotamme
suunnitelmien toteutumista.
Odotellessa voimme seurata
kevään aikana, että näkyykö Kotikyläntien lähettyvillä
vielä todellinen ” luonnon
vallankäyttäjä”. Se on kasvi,
joka etsii itselleen isäntää.
Kun isäntä sitten löytyy, se

heittäytyy ”isäntänsä syliin” ja
isäntä ei mahda sille mitään.
Tämmöisiäkin kasvia pitäisi
suojella, vaikka kysymyksessä
on vaatimaton rikkaruoho,
humalanvieras.
Kaiken alueella tapahtuvan
positiivisen toiminnan tarkoitus on kestävä kehitys, jonka
kautta ajatellaan tulevienkin
sukupolvien asuinympäristöä
ja elämää. Kotiseuturakkaus
näkyy jo siirtyneen seuraavallekin sukupolvelle.
Kalevalanpäivänä 28.2.2018
Maija Haataja

kun huomasin, että siellä
tarjotaan järkevään hintaan
kaltaisilleni pihatyöapua (jopa siivous ja pienet korjaukset käyvät). Liityin välittömästi
yhdistykseen ja onnekseni
sain myös pientalotalkkarilta
muutaman ajan. Tämä takaa
muutaman vuoden lisää rauhassa omassa kodissani ja on
kaiken lisäksi ympäristölle esteettisempää, kun esim. lumityöt on tehty.
Surukseni kuulin kuitenkin, että tämä toiminta jou-

dutaan lopettamaan, koska
Espoon kaupunki ei avusta
enää pitkäaikaistyöttömän
palkkauksessa tähän talkkaritoimeen. Juuri nyt kun media ja valtiovalta painottavat
kuinka tärkeää ja yhteiskunnalle edullista on pitää vanhemmat ihmiset kodeissaan
asumassa mahdollisimman
kauan. Espoo toimii täysin
päinvastaisesti.
Tässä on kyse kovin vaatimattomasta 700 - 800 euron
kuukausittaisesta summasta

ja siitä hyötyisi suuri määrä
asukkaita. Eikä vähiten se
pitkäaikaistyötön, joka pääsisi
mielekkääseen työhön.
Onko tosiaan varaa puolityhjiin kulttuuritapahtumiin,
metroihin, jne. jne. mutta ei
tällaiseen ihmisläheiseen ja
tärkeään toimintaan ??? Vuorojärjestelyt ym. tapahtuvat
lisäksi vapaaehtoisvoimin.
Voisiko joku ystävällisesti
kertoa MIKSI???
Espoolainen asuja
Pii Berg

Tuomarilan kuoron
kevätkonsertti

Elämää
Espoossa
Asun melko isossa omakotitalossa. Taloni oli kaksi vuotta
sitten myynnissä lyhyen aikaa,
mutta huomasin että vanhan,
persoonallisen ja suuren talon
rakastajia ei olekaan niin paljon kuin luulin. Itse arvostan
taloa ja sen ikää sekä estetiikkaa kovasti. Nyt asun kuitenkin yksin ja olen huomannut,
että talolle ja tontille tarvittaisiin nuorempi rakastaja.
Kuulin aktiivisesta omakotitaloyhdistyksestä Kauklahdessa ja olin ikionnellinen,

Tuomarilan kuoron perinteinen kevätkonsertti pidetään lauantaina 14.4.2018 klo 15:00
Tuomarilan koulun juhlasalissa, Puistotie 13. Kuoroa johtaa Maria Mustonen.
Ohjelma 10 euroa, sisältää kakkukahvit.

Kaukana kotona –
kohtaamisia
Entressen kirjastossa
20.3. – klo 18–20 – Pikku Estradilla

MENU:
Moniaistillinen tila

Moniaistillinen elokuva (minispectacles as nice as pies,
Maarit Suomi-Väänänen, Seppo Hämäläinen ja )
Keskustelua Keskustelua muuttamista ja uuteen kulttuuriin kototutumista moniaistillisin keinoin (keskustelijoina Maarit Suomi-Väänänen, Seppo Hämäläinen,
kokemusasiantuntija)

Kahvitarjoilut
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Digineuvontaa Isossa Omenassa
Suomi	
  digitalisoituu	
  vauhdilla,	
  ja	
  erityisesti	
  monilla	
  senioreilla	
  ja	
  heidän	
  läheisillä	
  herää	
  
kysymyksiä	
  siitä,	
  miten	
  uusien	
  palveluiden	
  ja	
  sovellusten	
  käyttö	
  sujuu.	
  Nordean	
  tavoitteena	
  
on	
  auttaa	
  seniorit	
  digipalveluiden	
  pariin.	
  Ison	
  Omenan	
  Nordeassa	
  panostetaan	
  erityisesti	
  
senioreiden	
  digineuvontaan	
  ja	
  jokaviikkoiset	
  digiaamut	
  starttaavat	
  kuluvan	
  maaliskuun	
  
aikana.
”Pankkien	
  lisäksi	
  palvelut	
  digitalisoituvat	
  yhteiskunnan	
  kaikilla	
  alueilla.	
  Esimerkiksi	
  
pankkitunnukset	
  toimivat	
  avaimena	
  moniin	
  eri	
  palveluihin,	
  kuten	
  verotoimistoon,	
  Kelaan	
  ja	
  
Omakantaan.	
  Ne	
  mahdollistavat	
  myös	
  pankkipalvelujen	
  hoitamisen	
  puhelimitse.	
  Pidän	
  erittäin	
  
tärkeänä	
  huolehtia	
  siitä,	
  että	
  mahdollisimman	
  moni	
  asiakkaistamme	
  pystyisi	
  omaksumaan	
  
arkea	
  helpottavat	
  digitaaliset	
  pankkipalvelut	
  ja	
  näin	
  löytämään	
  palveluiden	
  tarjoamat	
  hyödyt”,	
  
sanoo	
  Nordean	
  Ison	
  Omenan	
  ja	
  Tapiolan	
  toimipisteiden	
  henkilöasiakkaiden	
  palveluista	
  vastaava	
  
Ahti	
  Kilpeläinen.	
  Digiasioista	
  itsekin	
  innostunut	
  Kilpeläinen	
  aloitti	
  uutena	
  johtajana	
  maaliskuun	
  
alussa.	
  
Pankkipalveluiden	
  siirtyessä	
  yhä	
  enemmän	
  verkkoon	
  ja	
  mobiiliin,	
  digineuvonnan	
  kysyntä	
  ja	
  
tarve	
  ovat	
  kasvaneet	
  voimakkaasti.	
  Nordea	
  järjestää	
  tänä	
  vuonna	
  satoja	
  
digineuvontatilaisuuksia	
  yhteistyössä	
  seniorijärjestöjen	
  kanssa.	
  Opastusten	
  vetäjinä	
  toimivat	
  
Nordean	
  toimipisteiden	
  digiasiantuntijat	
  sekä	
  joukko	
  vanhusjärjestöjen	
  vertaisvalmentajia.	
  
”Minulla	
  on	
  se	
  näkemys	
  ja	
  kokemus,	
  että	
  digipalveluiden	
  käytöllä	
  ei	
  ole	
  ikärajaa.	
  Päinvastoin,	
  
moni	
  seniori	
  haluaa	
  innokkaasti	
  oppia	
  käyttämään	
  esimerkiksi	
  mobiililaitteita	
  pankkiasioiden	
  
hoidossa,	
  mutta	
  kokee	
  tarvitsevansa	
  tukea	
  alkuun	
  pääsemisessä.	
  Opastamme	
  käytössä	
  aina	
  
henkilökohtaisesti,	
  ja	
  digineuvonta	
  onkin	
  osa	
  kaikkien	
  asiakaspalvelijoidemme	
  arkea.	
  On	
  
mahtavaa	
  nähdä	
  aito	
  ilo	
  ja	
  innostus,	
  kun	
  asiakkaat	
  oppivat	
  käyttämään	
  omaa	
  arkeaan	
  
helpottavia	
  palveluita	
  ”,	
  jatkaa	
  Kilpeläinen.	
  
Nordea	
  tarjoaa	
  Isossa	
  Omenassa	
  digiasioiden	
  lisäksi	
  laajan	
  palveluvalikoiman;	
  
asuntorahoitukseen	
  keskittyvä	
  uusi	
  Home	
  Journey	
  -‐yksikkö	
  aloitti	
  toimintansa	
  uuden	
  esimiehen	
  
Leila	
  Saarisen	
  johdolla	
  myös	
  maaliskuun	
  alussa.	
  Tarjolla	
  on	
  asuntolainaneuvotteluja	
  niin	
  paikan	
  
päällä	
  kasvotusten	
  kuin	
  verkkotapaamisena.	
  Asiakas	
  voi	
  tällöin	
  hoitaa	
  neuvottelun	
  kotisohvalta	
  
käsin	
  –	
  vaikka	
  lauantaina.	
  
Ison	
  Omenan	
  uudesta	
  osasta	
  löytyy	
  varallisuudenhoitoon	
  keskittyvä	
  Nordean	
  Premium	
  -‐
varallisuudenhoitoyksikkö.	
  Se	
  tarjoaa	
  syvällistä	
  kokonaisvarallisuudenhoitoa	
  ja	
  
lakimiespalveluja	
  Premium	
  Banking	
  johtaja	
  Susanna	
  Wikbergin	
  johdolla.	
  	
  
	
  Lisätietoja:	
  
Ahti Kilpeläinen, henkilöasiakkaiden pankkipalvelut, puh. 050 324 1271, ahti.kilpelainen@nordea.fi
Leila Saarinen, asuntorahoituspalvelut, puh. 050 5430201, leila.saarinen@nordea.fi
Susanna Wikberg, Premium varallisuudenhoito, puh. 050 512 4236, susanna.wikberg@nordea.fi

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset
voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan
10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä
Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.
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Keski-Espoon Sanomat

Vanha-Espoon Asukasfoorumin toiminnasta

Vanha-Espoon Asukasfoorumin lähettämä
kirjelmä HSL:lle, Espoolle ja Länsimetrolle
Asia: Toimenpide-ehdotuksia Vanha-Espoon alueen
asukkaiden matkustustarpeiden kannalta
Länsimetro ja sen liityntäliikenne vaikuttavat voimakkaasti merkittävään osaan
Vanha-Espoon asukkaita ja
heidän matkustamiseensa.
Vanha-Espoon
suuralueeseen kuuluu Espoon keskus
sekä alueet Kuurinniitystä
Nuuksioon. Merkittävä määrä
3.1.2018 tapahtuneista muutoksista on huononnuksia
aiempaan, 2.1.2018 päättyneeseen matkustuskauteen ja
-tapaan verrattuna kulkuneuvojen vaihtojen, muutettujen
linjojen tai pidentyneen matka-ajan vuoksi. Olemme varsin huolestuneita tilanteesta
ja toivomme myönteisyyttä ja
parannustoimenpiteitä asukkaiden matkustustarpeisiin ja
mahdollisuuksiin.
Vanha-Espoon Asukasfoorumissa ja aktiivisesti mukana olevien asukkaiden ja
yhteisöjen piirissä on huolestuneina seurattu Länsimetron
liityntäliikenteen tilannetta.
Järjestimme asiasta asukasfoorumin 26.5.2016, jossa oli
esiintyjät HSL:stä ja Espoon
kaupungilta.
Länsimetro
myöhästyi, mutta vielä siinäkään tilanteessa ei asukkaille
kerrottu totuutta eli tiedossa

ollutta vuoden myöhästymisestä Länsimetron ja liityntäliikenteen osalta. Keskustelussa
tuotiin esille lukuisia asukkaiden huolia ja ehdotuksia mm.
liityntäliikenteestä, linjojen
muutoksista ja lakkauttamisista sekä matka-ajan pidentymisestä. Ehdotuksia luvattiin
ottaa huomioon ja huoliin
luvattiin vastata ja kertoa
kommenttien vaikutuksista
suunnitteluunne, mutta mitään vastauksia ei ole saatu
eikä todettu muutoksia suunnitelmissa.
Myös aiemmissa suunnitteluvaiheissa olleilla asukkaiden
ja eri yhteisöjen lausuntokierroksilla esitettyjen lukuisien
mielipiteiden, esitysten ja toivomusten huomioon ottaminen on näyttänyt vähäiseltä ja
osin ylimalkaiselta ja samalla
käyttäjien ja asukkaiden yhteys- ja matkustustarpeiden
sekä paikallistuntemuksen vähättelyltä. Aika on myös kulkenut monien suunnitelmien
laatimisen jälkeen tuoden
mukanaan muutostarpeita.
Voikin ajatella, että tavoitteena on ollut saada Länsimetro liityntäliikenteineen
alkamaan aikoinaan tehdyil-

lä suunnitelmilla, asukkaiden
mielipiteistä ja yhteystarpeista välittämättä.
Näiden molempien kuulemis- ja lausuntovaiheiden
jälkeen suunnittelijoilla ja
toimeenpanijoilla olisi ollut
vuosia aikaa ottaa huomioon
asukkaiden ja käyttäjien tarveperustaiset mielipiteet eikä
katsoa, että suunnittelijoiden
ratkaisut ovat ainoita oikeita
eikä niitä muuteta.
Liityntäliikenteen alueella
Vanha-Espoossa on edelleen
voimakkaasti vallalla käsitys,
että liityntäliikenteen alue
on sijaiskärsijänä Länsimetrohankkeessa kulkuneuvojen
vaihtojen, muutettujen linjojen ja pidentyneen matkaajan vuoksi. Toki Länsimetro
helpottaa lähialueensa liikennettä, mutta metron matkustajamäärän olisi pitänyt olla
riittävä ilman laajaa liityntäliikenteen tuomaa matkustajamäärää. Liityntäliikenteen
alueilla asuvia ja töissä olevia
ei tule rangaista Länsimetron
vuoksi.
Nyt, kun kuitenkin olemme
päivän tilanteessa ja liityntäliikenne on alkanut, tulisi välittömästi alkaa parannustoimenpiteet.
Esitämme, että
- niin kuin Espoo on kertonut, suurimmat huomatut
virheet todella korjataan välittömästi ilman aikaa vievää
byrokratiaa

- tammikuun 2018 aikana
tehdään Espoossa liityntäliikenteen alueilla puolueeton
ja ulkopuolisen tekijän toimesta asukastutkimus, miten
Länsimetron liityntäliikenne
on vaikuttanut kulkuneuvon valintaan, matkan kokonaisaikaan ja kustannuksiin.
Tutkimus on tehtävä laajana
asukkaiden keskuudessa, ei
yksinomaan metron ja bussien matkustajien keskuudessa.
Tulokset on julkaistava mahdollisimman pian, jonka jälkeen korjaavat toimenpiteet
on tehtävä heti. Nykyiset galluptutkimukset ovat nopeita tehdä ja niitä voi toistaa
usein, aivan kuin politiikassa
- palautetaan suoria bussilinjoja Helsingin keskustaan
sellaisille alueille, joilla matkaaika on kasvanut ja yhteydet
hankaloituneet, esimerkiksi
aiemmille linjoille 154 ja 156.
- palautetaan välittömästi sellaisia alueita koskevat
bussilinjat, jotka eivät liity
Länsimetron liityntäliikenteeseen, ja joiden lopettamisella
on saatu jo nyt aikaan merkittäviä haittoja ja ongelmia
asukkaiden liikkumisessa ilman autoa, esimerkiksi vanha
bussilinja 238 on palautettava
yhteytenä Jorviin ja Leppävaaraan, jossa on modernit
junayhteydetkin.
- siirretään linja 118 pois
Turunväylältä takaisin vanhan
linjan 18 reitille palvelemaan

mm lähialueiden kuten Tuomarilan ja Kuurinniityn asuntoalueiden yhteyksiä mm.
Kauniaisiin ja Tapiolaan
- julkaistaan matkustajamäärät asemittain ja liityntäliikennelinjoittain Länsimetron matkustajien osalta ( ei
siis pelkästään metron kokonaismatkustajamääriä ) sekä
verrataan niitä suunnitteluperusteina oleviin laskelmiin
sekä
vuosineljänneksittäin
julkaistaan taloudellinen katsaus Länsimetron ja liityntäliikenteen alueen matkustamisen kokonaiskustannuksista
matka-aikakustannuksineen
ja tietoja eroista edellisvuosien joukkoliikenteen kustannuksiin ja matka-aikoihin.
Länsimetrohankkeessa ja
sen liityntäliikenteessä on nyt
avoimuuden ja läpinäkyvän
informaation aika. Maksajina
ovat veronmaksajat.
Pyydämme
ystävällisesti
käynnistämään esittämämme muutostoimenpiteet sekä vastaamaan esityksiimme
kirjallisina.

Espoossa,
tammikuun 9 päivänä 2018
Kunnioittavasti
Vanha-Espoon Asukasfoorumi, valmisteluryhmä
Kari Sipilä
Puheenjohtaja
Toivo Hursti
Varapuheenjohtaja

