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Tuomarilan VPK:n rakennus siirretään historiaan s. 4.
Espoon kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu
tutkimuksen kohteena s. 6.

OSAAMMEKO KÄYTTÄÄ
ESPOON SÄHKÖISIÄ PALVELUITA!

Keski-Espoo -seura pitää sääntömääräisen

VUOSIKOKOUKSEN/
KEVÄTKOKOUKSEN
maanantaina 27.04.2020 klo 18-20
Paikka: Espoon keskuksen palvelukeskus
Espoontorin kauppakeskus 3. krs,
Kamreerintie 3, 02770 Espoo
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen alussa käsitellään ajankohtaisia asioita.
Kokouksen jälkeen tutustutaan Keski-Espoo -seuran
uusiin kotisivuihin!

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa

Vanha-Espoon asukasfoorumi kutsuu sinut esittely- ja
keskustelutilaisuuteen tiistaina 31.3.2020 klo 18―20.
Espoon valtuustotalon kahvioon, Espoonkatu 5.
Tilaisuudessa kerrotaan ja keskustellaan Espoon sähköisistä palveluista sekä niiden kehittämisestä ja vaikutuksesta espoolaisten arkipäivään ja hyvinvointiin. Esillä ovat myös terveysasemien
sähköiset ja kehittyvät palvelut alueellamme sekä asukkaiden toiveet, palautteet ja niiden vaikutus.

Sähköisiä palveluja tarvitaan kaikilla toimintasektoreilla.
Osataanko niitä käyttää? Entä jos ei osata? Muuttuvatko olosuhteet ja toimintatavat liian nopeasti?
Kysymyksiä on joka alalla kuten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minkälaisia sähköisiä palveluja on käytettävissä Espoossa?
Mitä löytyy kaupungin nettisivuilta www.espoo.fi?
Miten ja mistä saadaan tietoja kaavoituksesta, kaduista, kirjastoista, kouluista tai tapahtumista?
Mitä ovat sähköiset terveyspalvelut ja miten käytetään terveysaseman palveluseteliä?
Miten kaupunkia johdetaan, ketkä päättävät ja mistä löytyvät esityslistat ja pöytäkirjat?
Mitä ovat sähköposti, spam, facebook, some, omakanta ja chat, mikä on turvallista?
Miten lähetetään palautetta tai pyyntöjä? Vastataanko palautteisiin ja mitä palaute vaikuttaa?
Miten asukkaiden mielipiteitä ja ehdotuksia hyödynnetään koko Vanha-Espoon kehittämisessä?
Miten voi toimia, ellei ole laitteita tai osaamista sähköisten palvelujen käyttöön?

Alustajat Espoon kaupungilta
•
•
•

asiointijohtaja Kirsi Remes
palveluasiantuntija Katariina Eskola
terveysasemien asiantuntijat ylilääkäri Paula Pallasaho ja osastonhoitaja Jaana Luomala

Asukkaiden ja yhdistysten edustajien puheenvuoroja, keskustelua
Asukasfoorumit ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Tavoitteena on, että asukkaat pystyvät yhdessä aktiivisesti
osallistumaan oman alueensa kehittämiseen. Asukasfoorumeilla edistetään asukkaiden ja kaupungin vuorovaikutusta. Lisätietoja asukasfoorumeista ja Espoon sähköisistä palveluista
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Asukastoiminta/Asukasfoorumit/Vanha_Espoo
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa
https://www.facebook.com/vanhaespoonaf/
Lisätietoja keskustelutilaisuudesta:
Vanha-Espoon Asukasfoorumin ja tilaisuuden pj. Kari Sipilä
puh. 040 070 1007 kari.sipila@futureinnovations.fi
Tilaisuuden järjestää Vanha-Espoon asukasfoorumin
valmisteluryhmä
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.
Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.
Sydämellisesti tervetuloa!
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Päätoimittajan terveiset

Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Keski-Espoo on
Keski-Espoo -seuran
mahdollisuuksien asuinalue kuulumisia
Espoon keskuksessa on meneillään tekemisen meininki. Kaupungintalon viereen on noussut asuintalo toisensa jälkeen. Suviniityn alueella valmistuu jatkuvasti
uusia kerrostaloja. Suvelassa Kirstinharjulla on Espoon
Asuntojen asuinkorttelissa purettu kerrostaloja. Tilalle
rakennetaan 14 pistetaloa, joiden korkeudet vaihtelevat 5-12 kerroksen välillä. Talojen rakentaminen pitäisi
alkaa kuluvan kevään aikana. Espoon Asuntojen rakennushanke on arvioitu maksavan 41 miljoonaa euroa ja
tuovan 190 uutta kohtuuhintaista asuntoa.
Espoon keskus asuinympäristönä nähdään nykypäivänä aivan uusin silmin. Espoon keskus on ollut kautta Espoon historian alue,
jonne on keskittynyt sekä kunnan että seurakunnan hallinto. Tämä on tuonut
alueelle eri-ikäisen julkisen rakennuskannan, mikä Espoon muista kaupunginosista puuttuu. Keski-Espoosta on raideliikenteen ansiosta myös hyvät ja
nopeat kulkuyhteydet.
Keski-Espoo tarjoaa kaupunkimaisen asuinympäristön läheisyydestä luontoa
ja metsämaisemaa. Keskuspuisto antaa kaiken ikäisille asukkaille mahdollisuuden liikkua luonnossa kaikkina vuoden aikoina. Espoonjoen kunnostus on
ollut suunnitteilla vuodesta toiseen. Vedenpinta on ollut huikean korkealla
jatkuvasti. Joen kunnostuksen toivotaan alkavan mahdollisemman nopeasti. Espoonjoki on merkittävä rikkaus Keski-Espoossa ja monilla asukkailla on
muistoja Espoonjoella käydyistä uima- ja onkireissuista.
Keski-Espoossa seurataan Espoontalon rakennushankkeen etenemistä. Alueella on runsaasti yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka tarvitsisivat tilaa toimintaansa
ja järjestämilleen tapahtumille. Sunan navetan remontoimista kuvataidetaloyhdistys Sunan käyttöön on odotettu vuosia. Espoon keskuksen alueelta
puuttuu edelleen lähes kokonaan tilat erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien
järjestämiselle.
Keski-Espoossa meneillään oleva asuinrakentaminen tuo alueelle lisää asukkaita. Tämän toivotaan tuovan alueelle myös lisää kaupallisia palveluita. Asukkaita kiinnostaa Entressen ja Espoontorin liiketilojen laajentaminen.

Keski-Espoo -seura vietti viime vuonna 30-vuotisjuhlaa. Seuran toiminnassa
on alkamassa uusi vuosikymmen. Keski-Espoo -seura osallistuu sekä Espoossa että valtakunnallisesti järjestettäviin yhteistyöhankkeisiin ja seminaareihin
mahdollisuuksien mukaan. Seuran jäsen on mukana Vanha-Espoon Asukasfoorumin ja Pro Espoonjoen toiminnassa. Keski-Espoo -seura tekee yhteistyötä
Espoon seurakunnan ja alueen muiden järjestöjen kanssa. Keski-Espoo -seura
on myös ollut mukana Suomen Kotiseutuliiton aloittamassa ”Kotiseutu kuuluu
kaikille” –hankkeessa. Sen tarkoituksena on saada kaupunginosayhdistykset
entistä enemmän mukaan tekemään yhteystyötä eri tahojen kanssa maahanmuuttajien kotouttamisessa.
Keski-Espoo -seuran uudet kotisivut valmistuivat maaliskuussa. Sivuilla on
mukana Keski-Espoon Sanomien aikaisimpia vuosikertoja, alueen sekä seuran
omaa historiaa ja blogi, johon toivomme kirjoituksia. Sivuja kehitellään jatkuvasti ja niiden kautta ilmoitetaan myös alueen tapahtumista. Kotisivujen kautta
voi liittyä jäseneksi Keski-Espoo -seuraan. Seurassa toivotaan, että saamme
runsaasti uusia jäseniä mukaan toimintaan. Keski-Espoon alueella tapahtuu
tällä hetkellä valtavasti ja olisi toivottavaa, että asukkaat olisivat aktiivisesti mukana kehityksessä. Keski-Espoo -seuran tiedotteet tulevat jatkossa kotisivuille.
Keski-Espoo -seuran tavoitteena on saada kaikki vuodesta 1989 ilmestyneiden Keski-Espoon Sanomien vuosikerrat kotisivuille. Seurassa on edelleen
tekeillä uusi esite, joka tullaan toteuttamaan kolmella kielellä.
Kevätterveisin
Keski-Espoo -seuran johtokunta

MYYNNISSÄ

Kevätterveisin
Pirkko Sillanpää
päätoimittaja

Tervetuloa

Kauniaisten Kello ja Kulta
Lopetamme joulukuussa – tule tekemään hienoja löytöjä!
Puh. 09 505 0090
Kauppakeskus Granin Galleriakäytävä
02700 Kauniainen
Avoinna: arkisin 10 - 18 ja la 10 - 15
Kellojen ja korujen korjaukset ja myynti
• Kulta- ja hopeakorut
• Kalevala Korun uutuudet
• Pöytähopeat juhlakattaukseen
• Kummilahjat

Grankulla Ur och Guld betjänar även på svenska!
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Asukasfoorumi kysyy:
Osaammeko käyttää
Espoon sähköisiä palveluja?
Teksti: Kari Sipilä, Vanha-Espoon
Asukasfoorumin puheenjohtaja
Osataanko e-palveluja ja sähköistä
asiointia käyttää, löytyvätkö tiedot,
kartat ja tapahtumat, miten tehdään
ajanvarauksia tai tiedonhakuja, miten
täytetään hakemuksia, mitä puuttuu,
vaikuttaako palaute sekä miten ja
missä voi oppia lisää, kun maailma
koko ajan kehittyy?
Seuraavassa Vanha-Espoon Asukasfoorumissa maaliskuun 31 päivänä 2020 klo 18 Espoon valtuustotalon
kahviossa syvennytään Espoon kaupungin ja asukkaiden välisiin sähköisiin palveluihin, yhteyksiin ja vuorovaikutukseen sekä kehitysnäkymiin.
Asukasfoorumien avulla edistetään
Espoon kaupungin ja asukkaiden vuorovaikutusta.
Onko sähköinen toiminta turvallista, mikä viesteistä on spämmiä, mikä
trollausta, mikä tietojen kalastusta?
On totta, että turvallisuusriskit ovat
moninkertaistuneet. Pää täytyy pitää
kylmänä ja monet omat tiedot ehdottoman salaisina.
Konstit ovat monet
Sosiaalisen median - tuttavallisesti
somen - helppous on myös lisännyt
asukkaiden kiinnostusta kaupungin
tarjoamiin toimintoihin ja palveluihin sekä monenlaisiin asioihin liittyvien viestien lähettämiseen molempiin suuntiin. Sähköisesti voi myös
keskustella käyttäen chatia. Somen
käyttö on myös nostanut palautteiden
määrää moninkertaisesti ja pienetkin
kiitokset tai useammin moitteet tai
korjausehdotukset on helppo lähettää palautteena kaupungille. Suurista
volyymeistä huolimatta usein palaut-

teisiin tulee hyviä vastauksia, mutta
riittääkö vastaus vai tehdäänkö myös
toimenpiteitä?
Asukkaiden kesken on myös monia alueellisia tai toiminnallisia ryhmiä, jotka pitävät eri tavoin yhteyttä
sosiaalisen median avulla. Tällaisesta
toiminnasta voi useinkin olla hyötyä
kaupungin toiminnalle tai päätöksenteolle. Valitettavasti joskus sekaan
mahtuu asiattomuuksiakin.
Halusimme tai emme, niin sähköiset
palvelut ovat nykyisin arkipäivää. Espoon asukkaat ja yritykset tarvitsevat
entistä enemmän sähköisiä palveluja.
Tämä johtuu toisaalta siitä, että palvelujen kirjo ja tarjonta laajenevat ja
toisaalta siitä, että monelle palveluille
sähköinen muoto on nopein, halvin
ja joustavin.
Espoossa kaikilla toimialueilla sähköiset palvelut ovat käytössä ja kasvamassa. Sosiaali- ja terveyspalvelut,
kulttuuri ja liikunta, kasvatus ja opetus, asuminen ja ympäristö, työ ja yrittäminen sekä Espoon kaupungin oma
toiminta kuten päätöksenteko, organisaatio, asiointipalvelut ja viestintä
tarjoavat tietoja toiminnoistaan kaupungin nettisivuilla espoo.fi. Asiakkaina ovat kaikki espoolaiset, nuoret
ja vanhat ja monet kieletkin käyvät.
Asukkaiden kannalta monet aiemmin kynällä ja paperilla tehdyt yhteydenotot kuten hakemukset tai kyselyt
tehdään nyt kännykällä, ipadilla tai
tietokoneella. Paperikopioita pyritään
jopa välttämään viittaamalla paperin
tuhlauksen välttämiseen. Toisaalta
vanhat keinotkin käyvät, jos aristaa
osaamistaan joissain asioissa eikä perinteistä puhelinsoittoakaan kannata
unohtaa.

Rukakatsastuksessa
panostetaan
asiakaspalveluun
Teksti: Pirkko Sillanpää
Rukakatsastus on perustettu vuonna 2015. Marko Järveläinen osti yrityksen tammikuussa 2019. Hänellä
on alalta autoteknikon ja insinöörin
tutkinto. Marko on toiminut katsastusalalla 22 vuotta, josta katsastusaseman esimiehenä 15 vuotta ja nyt
sitten yrittäjänä reilun vuoden.
Määräaikaiskatsastuksien lisäksi
Rukakatsastuksessa tehdään ajoneuvojen maahantuontikatsastuksia ja
muutoskatsastuksia. Viime vuonna
tehtiin hieman vajaa 300 maahantuontikatsastusta. Loppu vuonna
2019 tullut katsastusalan toimilupalaki muutos mahdollisti toiminnan
laajentamisen, nyt voidaan katsastaa
myös pienet kuorma-autot ja moottorityökoneet. Aikaisemmin katsastuk-

sen piiriin kuuluivat vain henkilöautot
ja pakettiautot.
Katsastustoimipaikan voi perustaa
yksityinen henkilö, jolla ei tarvitse olla alan koulutusta. Katsastuksia sen
sijaan voi suorittaa vain alalle koulutuksen saaneet työntekijät siten, että
automekaanikon ammattitutkinnon
suorittaneet voivat suorittaa määräaikaiskatsastuksia mutta erikoiskatsastuksia voi suorittaa vain autoteknikon
tai insinöörin koulutuksen saaneet
katsastajat. Traficom valvoo katsastustoimipaikkojen katsastusten laatua.
Valvontaa suoritetaan pääsääntöisesti
siten, että katsastustoimipaikan katsastama ajoneuvo tarkastetaan Traficomin tarkastajan toimesta uudelleen. Tarkastaja tutkii onko katsastus
suoritettu asianmukaisesti. Traficom
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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.
Kun etsit osaavaa ja joustavaa kumppania huolehtimaan kiinteistöstänne
soita (09) 859 881 tai lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@skipa.fi,
ja pyydä tarjous.

www.skipa.fi
voi antaa toimipaikalle sanktioita ja
jopa sulkea toimipaikan määräajaksi,
jos katsastuksia ei suoriteta lakien ja
asetusten mukaisesti.
Kilpailu on alalla kovaa. Uusia asemia ei enää perusteta niin paljon kuin
aikaisemmin ja asemia on jouduttu jopa sulkemaan, kun asiakkaita ei ole
riittävästi. Alku vuodesta Espoossa lopetti toimintansa kaksi katsastusasemaa. Hinnalla, hyvällä ja joustavalla
palvelulla voidaan pärjätä kilpaillulla
alalla.
Rukakatsastuksessa yrittäjän puoliso Sari hoitaa toimiston asiakaspalvelun ja rekisteröintiin sekä vakuutusmyyntiin liittyvät palvelut.
Marko toteaa, että nykyään autot
ovat melko hyväkuntoisia. Hylkäys-

prosentti katsastuksissa on n. 27 %.
Katsastustoimipaikan seinänaapurina
toimii toisen yrittäjän autokorjaamo.

Asiakaspalvelu
Rukakatsastus panostaa asiakaspalveluun. Katsastuksen aikana asiakas
voi odottaa kahvinurkkauksessa ja
nauttia talon antimista. Rukakatsastuksen tarjoamat palvelut ovat saaneet netissä erinomaiset arviot. Toimipaikan asiantuntemus ja neuvojen
antaminen juuri ulkomailta tuotujen
autojen osalta on saanut paljon kiitosta. Rukakatsastus on avoinna maanantaista perjantaihin 8-18 ja lauantaisin
9-15.
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Tuomarilan VPK:n rakennus siirretään historiaan

Teksti: Seppo Holste

Kaavamuutos
Tuomarila I (Tuomarilan
VPK), 611116
Kaavaehdotus oli nähtävillä 10.2.–10.3.2020. Maaliskuun 2. päivänä oli järjestetty
asukkaiden ja asemakaavamuutoksen valmistelijoiden
yhteistilaisuus, jossa oli mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä
nähtävillä olevasta ehdotuksesta. Läsnä oli noin kaksikymmentä alueen asukasta,
joiden puheenvuorot painottuivat jo aiemmin esitettyjen
mielipiteiden tapaan rakennusten
kerroskorkeuteen.
Nähtävillä oloaikana voi antaa muistutuksen kaavaehdotuksesta.
Kaavoituksen
kohteena
on pinta-alaltaan 3246 m2
suuruinen korttelin 40306
tontti 1. Lainvoimaisena asemakaavan sallimasta rakennusoikeudesta on käytetty
noin puolet ja käyttämättä on
noin 800 km2. Alueen ympäristö on pääosin rakennettu,
vanhimmat rakennukset ovat
1940-luvulta ja näkymässä on
nähtävissä vuosikymmenten
kerroksellisuutta.
Kaavoituksen käynnistäjänä ja alueen keskipisteenä
on Tuomarilan Vapaaehtoisen

Palokunnan (Domsby Frivilliga Brandkår r.y.) omistama
ja vuonna 1950 valmistunut
rakennus. Rakennuksessa, joka on ollut yhteisöä kokoava
kohtaamipaikka, on vuosikymmenten mittaan ollut lukuisia toimijoita, joista ehkä
muistettavin on ollut 35 vuotta toiminut elokuvateatteri.
Rakennuksesta on tehty rakennushistoriaselvitys vuonna
2015 sekä korjaustarveselvitys 2014. Kiinteistön omistaja
on ilmoittanut, ettei sillä ole
varoja rakennuksen täysimittaiseen perusparantamiseen
sellaiseksi, että sen kunto ja
toimintakelpoisuus täyttäisivät nykytarpeet ja -vaatimukset. Siksi maanomistaja on
hakenut asemakaavan muutoksen laadintaa 20.11.2014.
Rakennus on ollut tyhjillään
ja käyttämättä useita vuosia.
Alueella on voimassa Tuomarila I (611100) asemakaava
vuodelta 1981. Kortteliin on
osoitettu liike- ja toimistorakennusoikeutta niin, että
rakentamisen tehokkuusluku
e=0,50 ja sallittu kerroskorkeus III.
Muutoksen tavoitteena on
nyt nähtävillä olevassa ehdotuksessa lisätä asuntorakentamista Tuomarilan aseman
läheisyydessä kaavoituksen

yleisten tavoitteiden mukaisesti. Suunnittelussa huomioidaan kaava-alueelle nykyistä
korkeamman rakentamisen
vaikutuksia
ympäröivään
rakennuskantaan. Osallistumis- ja arvioitisuunnitelmassa
vuodelta 2016 aluetta idässä rajaavan pientaloalueen
puolella kerroskorkeudet olivat matalampia kuin alueen
Palotien ja Kaksoiskiventien
risteysalueen puolella, mutta
molemmat ylittävät voimassa
olevan asemakaavan kerroskorkeuden III.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä jo vuonna 2016. Tuolloin
jätettiin 62 kirjallista mielipidettä sekä yksi lausunto.
Enemmistö vastusti viitesuunnitelmien mukaisia asuinkerrostaloja, sekä esitettyjä liikenne- ja paikoitusratkaisuja.
Hanketta vastustettiin, koska
tontille esitettyä tehokkuutta, rakennusten kerroskorkeuksia pidettiin liian suurina
ja huolta esitettiin alueen
liikenneturvallisuudesta
ja
pysäköintipaikkojen
riittävyydestä.
Kaupunginmuseo
totesi
lausunnossaan pitävänsä merkittäviin rakennushistoriallisiin arvoihin ja alueen identiteettiin liittyvän rakennuksen
purkamista valitettavana.
Kaavamuutoksen
yleisperusteena on edelleenkin
asuntorakentamisen lisäämineen hyvin saavutettavalla
alueella Tuomarilan aseman
läheisyyteen.
Asemakaavamuutoksen
nykyvaiheessa hankkeen viitesuunnitelmaa on olennaisesti muutettu ja rakennusoikeutta on vähennetty sekä

Mistä tilaa uusille asukkaille?
Teksti: Seppo Holste
Espoon
väestö
ylittää
300 000 asukkaan rajan vuoden 2022 aikana. Voimakas
väestönkasvu luo kysyntää
asunnoille, joten uudet kaavoitushankkeet ovat useimmiten asuntohankkeita. 2000-luvulla on täydennetty jo olemassa olevia asuinalueita eri
puolilla Espoota. 2020-luvun
kaupunkisuunnittelussa pohditaan uusia rakentamisen
paikkoja, joissa uudet espoolaiset asuisivat. Vastauksia
etsitään sellaisiin kysymyksiin
kuin mihin voi rakentaa, miten teemme kaunista ja hyvää
fyysistä ympäristöä vanhan
rakennuskannan yhteyteen
tai missä ovat parhaat mahdollisuudet sovittaa uusia koteja jo valmiille asuinalueille?
Joukkoliikenneratkaisut

luovat elinvoimaa. Tehokkaat joukkoliikennevälineet
ovat vauhdittaneet asemanseutujen kehittymistä kaupunkimaisiksi ympäristöiksi
ja lisänneet kaupungin elinvoimaa.
Espoon kaupunkikeskukset
tiivistyvät ja monipuolistuvat
edelleen sekä asuinalueina
että työpaikkojen ja palveluiden keskittyminä. Eniten
kasvavat Leppävaara, Espoonlahti ja Tapiola. Samalla pienemmät asemanseudut kehittyvät palvelemaan
ympäristöään entistä paremmin.

Mistä tilaa
uusille asukkaille?
Runsas asuntokaavoitus on
ollut mahdollista, koska samanaikaisesti elinkeinojen si-

jainti- ja tilavaatimukset ovat
muuttuneet.
Kaupungilla on suuri rooli
kehityksen moottorina, kokonaisuuden hallinnoijana
ja tilannekuvan ylläpitäjänä.
Tähän liittyvät asumisen
lisäksi työpaikat, palvelut ja
virkistys. Espoo on tunnettu luonnonläheisyydestään
ja tämä valtti on huomioitava
kaupunkirakennetta
kehitettäessä. Palveluille on
varattava tilaa alueilta, joissa
ihmiset asuvat.
Asuntotonttien täydennysrakentaminen uudistaa lähiöitä. Se on ollut Espoossa melko vähäistä verrattuna siihen,
kuinka paljon potentiaalia on.
Täydennysrakentamista helpottaa se, että palveluiden
lähellä ja tehokkaan joukkoliikenteen vaikutuspiirissä
kaavojen autopaikkavaati-

kerroskorkeuksia laskettu. Rakennusoikeus on 2200 k-m2 ja
kerroskorkeus IV. Paikoitusta
on siirretty laitoksesta maantasoon.
Asuinrakennuskerrostalojen korttelialueelle (AK) osoitetaan rakennusoikeutta 2
200 k-m2, josta noin 250 k-m2
tulee toteuttaa liike-, palvelu- tai työtilana sekä noin 88
k-m2 asukkaiden yhteistilana
ja lisärakennusoikeutena. Viitesuunnitelmassa alueelle on
esitetty puumodulirakenteisia
kerrostaloja, joissa asunnot
avautuvat Palotien ja pihaalueen suuntaan.

Kortteli itälaidan maisemallisesti merkittävä puusto
ja kalliokumpare tulee säilyttää. Erityisenä liikenne- ja
paikoitusratkaisuna kaavamuutoksessa on käyttöön
otettavaksi esitetty yhteiskäyttöautopilotti, joka vähentää autopaikkamäärää
korttelissa.

musta on voitu merkittävästi
väljentää. Haasteena on mm.
oikean
kustannusyhtälön
löytyminen.
Tehostaminen tuo kylläkin
rakennusoikeutta,
mutta
samalla pysäköintiratkaisut
voivat muuttua kalliimmaksi. Pysäköintilaitoksen rakentaminen on täydennysrakentamisen suurin yksittäinen kustannustekijä tonttimaan hinnan jälkeen.
Myös huonokuntoisten talojen purkamisesta ns. ”purkavasta saneerauksesta” on
keskusteltu. Tämä voi toimia
tilanteessa, jossa rakennukset
ovat huonokuntoisia tai vanhentuneita, on paljon korjausvelkaa, mutta maan arvo
on samanaikaisesti noussut
keskeisen sijainnin ansiosta.
Tällöin purkaminen voi nousta kaikille osapuolille kannattavaksi vaihtoehdoksi.

Maankäyttösopimukset

Lähteet:
https://www.espoo.fi/fi-FI/
Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/VanhaEspoo/Tuomarila_I_Tuomarilan_
VPK__611116/Kaavaehdotus

Voimakkaasti kasvava Espoo
käyttää maankäyttösopimustuloja rahoittaakseen kaavan
ja sen lähialueen kunnallistekniikkaa.
Vastoin toisinaan julkisuudessa esitettyä väärinkäsitystä
maankäyttömaksua peritään
vain maan arvonnoususta.

Kasvukipuja
täydennysrakentamisessa
Alun perin väljästi suunnitellussa Espoossa lähiöiden
tiivistäminen kaupunkimaiseksi ja kaupunkimaisen
asuinympäristön laajeneminen on muutos, joka näkyy
tällä hetkellä eri tavoin espoolaisten elämässä.
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Kulinaarissa panostetaan monipuoliseen
tuotevalikoimaan, hyvään asiakaspalveluun
ja vastuullisuuteen
kanssa tekemisissä ja työskennellä
ruoan parissa. Hän aloitti määrätietoisesti opiskelemaan kauppiaaksi ja on
esimerkiksi suorittanut kaupan alalta
erikoisammattitutkinnon.

Kauppiaana Kulinaarissa

K-Supermarket Kulinaarin kauppias Kenneth Broström ja Keski-Espoo -seuran myynti- ja markkinointipäällikkö Kari Räty ovat sopineet
pitkäjänteisestä yhteistyöstä kotiseutumme hyväksi.
Teksti: Pirkko Sillanpää
Kauppias Kenneth Broström aloitti
työt Kulinaarissa syyskuussa 1999. Hän
kertoi, että päätyi kaupan alalle aivan
vahingossa. Kenneth oli tiedustellut
töitä silloiselta Kulinaarin kauppiaalta ja pääsi aloittamaan kaupassa.
Hän aloitti kuten niin moni muukin
perinteisistä pullo- ja kärrytehtävistä.

Vähitellen työtehtävät muuttuivat
vaativimmiksi eri osastoilla. Lihatiskillä työskentely oli aluksi jännittänyt
kovasti. Kenneth oli saanut Kulinarissa
myös vastuullisia työtehtäviä osastovastaavan ja myymälävastaavan tehtävissä. Armeijan jälkeen kauppiaan
ura oli alkanut tuntua kiinnostavalta.
Kenneth oli halunnut työn, jossa voisi
yhdistää itselle kolme tärkeää asiaa;
saisi toimia yrittäjänä, olla ihmisten

Kalatiskiin panostetaan Kulinaarissa
Kenneth kertoi, että kalatiskin tarjonta pyritään saamaan mahdollisimman
kattavaksi. Kalaa tiskille hankitaan monilta tahoilta Suomessa. Nykypäivänä
kalasta on tullut tärkeä elintarvike ja asiakkaat ovat hyvin tietoisia ja kiinnostuneita kalatiskin tarjonnasta. Kalatiskillä tarjotaan sekä meren että järvien
antimia. Kulinaarin kalatiski on jatkossa auki vuoden jokaisena päivänä, myös
sunnuntaisin.
Lähteet:
Kenneth Broströmin haastattelu 5.3.2020
www. kesko.fi/media/blogit/kaupantekijä/2019/Kenneth Broström 20 vuotta
kaupan arkea.

Kenneth aloitti kauppiaana Kulinaarissa 30.9.2009. Espoontorilla tehtiin tuolloin peruskorjausta ja kauppa
joutui pian sen jälkeen myös remonttiin neljäksi kuukaudeksi. Kulinaari
voitiin avata täysin remontoituna toukokuussa 2010. Remontin aikana oli
aikaa suunnitella huolellisesti tulevan
kaupan toimintaa.
Nykypäivänä kauppa on auki jokaisena päivänä ja myöhään illalla. Asiakkaat ovat nykyään tottuneet käymään
kaupassa mihin vuorokauden aikaan
tahansa. Kenneth totesi, että nykyiset
aukioloajat ovat toimivat ja kaupan
yöaukioloa ei toistaiseksi suunnitteilla.
Kysyin kaupan tuotevalikoimasta,
joka saattaa olla joiden tuotteiden
kohdalla todella laaja. Kenneth kertoi, että kaupassa on tarjolla 12 500
tuotetta ja viikoittain tulee myyntiin
uusia tuotteita. Tuotteilla on kysyntää
ja jos joku tuote ei löydä ostajaa, se
poistuu myynnistä.

Kulinaarissa toimitaan
vastuullisesti
Kysyin Kennetiltä miten Kulinaasissa toteutetaan vastuullisuutta.
Tiedustelin myös sitä, että kuuluuko
kaupan vastuullisuuteen elintarvik-

keiden hankkiminen lähituottajilta.
Tämä asia on nykyään useasti esillä.
Kenneth kertoi, että he hankkivat
lähituottajilta tuotteita sen mukaan,
kun niitä on saatavilla. Kesäaikana sesonkituotteet kuten mansikat ja marjat hankitaan lähialuilta. Myös kalaa
hankitaan mahdollisuuksien mukaan
lähialueella toimivilta kalastajilta.
Kaikkia tuotteita ei esimerkiksi ilmasto-olosuhteiden vuoksi kuitenkaan aina saa hankittua. Kalatiskille on viime
aikana ollut suuria vaikeuksia saada
madetta.
Vastuullisuuteen kuuluu myös vastuu omasta henkilökunnasta. Kulinaarissa on työssä noin 30 henkeä ja lisää
alan ammattilaisia otetaan. Kulinaarin
henkilöstö on monikulttuurinen, mikä on tärkeä seikka Keski-Espoossa.
Näin myös voidaan työllistää Suomeen muualta muuttaneita ihmisiä.
Kenneth myös kertoi, että aina ei ole
helppoa saada lisää osaavaa työvoimaa, vaikka työttömyydestä puhutaan
paljon. Kauppaan otetaan kouluista
oppilaita työharjoitteluun jatkuvasti.
Tämä on myös yksi tapa tutustuttaa
ja ohjata nuoria kaupan tarjoamiin
työmahdollisuuksiin.
Kulinaarissa toimitaan vastuullisesti
myös muovikassien ja sähkön kulutuksen osalta. Käytössä ovat kompostoituvat täysin muovittomat ostoskassit.
Espoon keskuksessa toimivat ruokaapua jakavat avustusjärjestöt MannaApu ja Hyvä Arki saavat myös elintarvikkeita Kulinaarista. Ruokahävikki
pyritään saamaan niin pieneksi kuin
mahdollista.
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Espoon kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu
tutkimuksen kohteena

Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuva: Seppo Holste
Tampereen yliopistossa arkkitehtuuria opiskeleva Jaakko
Muikku tekee parhaillaan diplomityötä Espoon kauppalan
ajalla 3.9.1966-10.6.1967 uuden hallinnollisen keskuksen
aikaansaamiseksi järjestetystä arkkitehtuurikilpailusta.
Kilpailu ratkaistiin 27.8.1967.
Palkintolautakuntaan kuuluivat kauppalanvaltuuston
jäsen tekniikan lisensiaatti
Björn Immonen, ja professori
Stig Nordqvist Lundista, jotka

kummatkin olivat järjestäjän
valitsemia jäseniä. Lautakuntaan kuuluivat kansainvälisen arkkitehtiliiton (UIA) valitsema arkkitehti, professori
Giovanni Astengo Torinosta,
Suomen Arkkitehtiliiton valitsema ulkomainen jäsen
arkkitehti Georges Candilis
Pariisista ja arkkitehti professori Aarno Ruusuvuori Helsingistä. Varsinaisilla palkintotuomareilla oli varajäsenet.
Espoon kauppala ei suh-

tautunut vähättelevästi uuden hallinnollisen keskuksen
toteuttamiseen,
Kilpailuntekstissä 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 90 000 asukasta ja
hallinnollisella vaikutusalueella 320 000 asukasta. Odotukset väestönkasvusta olivat
huomattavan ylimitoitetut.
Jaakko kertoi, että hän oli
tutustunut kilpailun aineistoon työskennellessään kesällä 2019 arkkitehtitoimisto
Ark-byroossa, jossa tehtiin rakennushistoriallista selvitystä
Espoon koulurakennuksista.
Selvityksen apuna oli ollut
materiaalia myös arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suomalaisen omasta arkistosta.
Materiaalin joukossa oli ollut
lehtileikkeitä, esitteitä ja piirustuksia Espoon keskuksen
arkkitehtuurikilpailusta. Tästä oli lähtenyt ajatus diplomityön tekemisestä kyseisestä
kilpailusta.
Espoon hallinnollisesta keskustasta järjestetty kilpailu oli
mittava ja osallistujien määrä
oli tasokas ja kansainvälisesti
osallistujien joukko oli suuri.
Kilpailuun tuli 172 ehdotusta
28 maasta. Professori Aarno

Ruusuvuori oli arvioinut lopputulosta, että ideakilpailuun
oli käytetty niin paljon aikaa,
että se vastaisi 100 vuoden
työskentelyä
ammattimieheltä.
Ensimmäisen
palkinnon
saivat puolalaiset arkkitehdit Jan Chmielewski, Janusz
Kazubinski ja Krzysztof Kuras. Nämä varsovalaiset arkkitehdit kuittasivat voitosta
35 000 markkaa. Toinen palkinto meni Yhdysvaltoihin
ja kolmas Englantiin. Tapiolalaiset arkkitehdit Timo ja
Tuomo Suomalainen saivat
jaetun viidennen sijan. Kaikkiaan palkintorahoja jaettiin
100 000 markkaa viiden ehdotuksen kesken. Kauppala
lunasti kahdeksan ehdotusta,
jotka olivat yleisön nähtävänä
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuuriosastolla. Kilpailun
jälkeen puolalaiset arkkitehdit jäivät Espoon kauppalaan
työstämään Espoon keskustan
suunnitelmia. Heitä on myöhemmin pidetty ”syntipukkeina” arvioitaessa Espoon
keskuksen arkkitehtuurisia
saavutuksia. Heidän ehdotuksesta toteutettiin itse asiassa
kuitenkin vain pieni osa.

Tutkimuksen kohde
ja lähteet
Jaakko tutkii arkkitehtikilpailua erityisesti sen kunnianhimoisen kilpailuohjelman,
tuomaroinnin ja vuoteen

1973 saakka kestäneen jatkosuunnittelun osalta. Kilpailua tarkastellaan rinta rinnan
kansainvälisen modernismin
kehityksen sekä Suomessa
tuolloin tapahtuneen kaupungistumisen ja yhteiskunnallisten muutosten kanssa.
Arkistolähteiden lisäksi tutkimusta varten on ollut vielä mahdollisuus haastatella
elossa olevia ja mukana olleita henkilöitä kuten voittajaehdotusta laatimassa ollutta
puolalaista arkkitehtiä, Jan
Chmielewskiä sekä Espoon
kaupungilla
pitkäaikaista
apulaisasemakaavapäällikkö
Pertti Maisalaa, joka kirjoitti
Espoon asemakaavoituksesta ja kaupunkisuunnittelusta
ansiokkaan historian ”Espoo
- oma lukunsa” ja entistä Espoon asemakaava-arkkitehti
Harto Helpistä, joka oli ollut
mukana laatimassa kilpailuohjelmaa ja avusti palkintolautakuntaa kilpailuehdotusten esiarvioinnissa. Jaakko
totesi, että aiheesta on hyvin vähän ja hajanaisesti kirjallisuutta ja haastattelut ovat
diplomityössäni erinomaisia
ensi käden tietolähteitä.
Lähteet: Jaatinen, M. I. Arkkitehtuurikilpailuja 8. Espoon
kansainvälinen keskustakilpailu. Helsinki 1967
Keski-Espoo 45 vuotta osana
kaupunkia. Keski-Espoo -seura 2017.

Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankeesta

Espoon keskus 1959
Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuva:
Espoon kaupunginmuseo
Suomen
Kotiseutuliitto
käynnisti Kaikilla on oikeus
kotiseutuun -hankkeen tammikuussa 2019. Espoosta oli
valittu mukaan Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto
EKYL ry, Espoon kaupunki ja

Koulutuskuntayhtymä Omnia.
Hankkeen rahoittavat Opetushallitus ja Suomen Kotiseutuliitto. Hankekoordinaattorina toimi Marika Punamäki.
Espoossa kutsuttiin mukaan
kaupunginosayhdistyksiä,
joiden toiminta-alue on monikulttuurinen ja uusien väestöryhmien kotouttaminen on
ajankohtaista. Hankkeella haluttiin selvittää miten ja mis-

sä asukkaat, yhdistykset ja eri
kulttuurit kohtaavat sekä miten uudet asukkaat sekä uudet suomalaiset toivotetaan
tervetulleiksi kotiseuduille ja
yhdistyksiin. Toivottiin myös,
että hanke toisi esille, mitä uudet asukkaat haluavat tehdä
ja missä he haluavat toimia.
Pyrittiin myös selvittämään
miten kotiseututyö voi edistää
luottamusta ja turvallisuutta
erilaisten väestöryhmien ja
toimijoiden välillä.
Hankkeessa oli mukana
useita kaupunginosayhdistyksiä ja myös edustajia maahanmuuttajien yhdistyksistä. Yhteisissä tapaamisissa
yhdistykset esittelivät omaa
toimintaa ja toimenpiteitä,
joilla on pyritty edistämään
uusien asukkaiden kotoutumista uuteen kotiseutuun.
Tärkeäksi koettiin se, että
vuorovaikutteisesti tuodaan
esille oman kotiseudun paikallishistoriaa ja toimintaa.

Yhdistyksissä ei saa unohtaa,
että toimintaa tulee suunnitella myös niin, että uudelle
kotiseudulle muuttaneiden
oma kulttuuri on mukana
toiminnassa. Hankkeen yhteydessä osuvasti todettiin,
että aktiivinen kansalaisuus
syntyy yhteisen tekemisen
sekä paikan kulttuureihin
tutustumisen ja osallisuuden
merkeissä. Päämääränä on,
että jokainen tuntee kuuluvansa paikkaan ja yhteisöön.
Kotiseututyö kiinnittää paikkaan ja opettaa arvostamaan
yhteisöä. Kaikilla on oikeus
kotiseutuun - hanke päättyy
maaliskuussa 2020.
Keski-Espoo -seuran toiminta-alue on Keski-Espoo
lähialueineen, joka kuuluu
Espoon monikulttuurisimpiin
alueisiin Espoossa. Seura toteutti Keski-Espoon historiaa
esittelevän rollup-näyttelyn
kolmella kielellä; suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Näyttelyllä halutaan esitellä
alueen ja seuran historiaa
Keski-Espooseen muuttajille.
Näyttely on esillä Entressen
kirjatossa. Näyttely on ollut
esillä myös Trapesan tiloissa.
Keski-Espoo -seura on
tehnyt yhteistyötä Espoon
keskuksessa toimivan Trapesan kanssa. Trapesa on monikulttuurisuuden yhteinen
olohuone, jonne kaikki ovat
tervetulleita. Trapesa on ollut tärkeässä roolissa myös toteuttamassa monikulttuurista
tapahtumaa, Suvelan Basaaria. Tapahtuma järjestetään
tänä vuonna kolmatta kertaa
Suvelan asukaspuiston alueella. Keski-Espoo -seura on ollut
mukana tapahtuman suunnittelutyöryhmissä. Trapesan
toiminnasta tiedotetaan myös
Keski-Espoon Sanomissa.
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Kirkko keskellä kylää

Hyvä seurakuntalainen
Olemme seurakunnan vastuullisten kesken päättäneet noudattaa pääministerin kehotusta ja supistaa kokoontuvaa ”harrastuspohjaista” toimintaa merkittävästi, tältä erää vappuun saakka.
Järjestämme jumalanpalvelukset ja messut tuttuun aikaan tutuissa paikoissa, mutta lukuun ottamatta kiirastorstaita ja pääsiäistä messut pidetään ns. sanajumalanpalveluksina, jolloin ehtoollista ei vietetä.
Sielunhoitoa, diakoniaa ja keskusteluapua tarjoamme entiseen
tapaan, ota yhteys papin puhelimeen tai alueesi diakoniatyöntekijään. Kastamme, vihimme avioon ja siunaamme haudan lepoon
tavalliseen tapaan, mutta kaikki muu kokoava toiminta ja myös
vapaaehtoisten vetämät pienryhmät jäävät tauolle ainakin 1.5
asti. Myös tälle jaksolle suunnitellut pistetapahtumat siirretään
myöhempään ajankohtaan.
Seurakuntamme kappelit ovat em. toimintoja lukuun ottamatta

joko kokonaan kiinni tai auki vain tietyn osan päivästä. Kappelikohtainen tieto löytyy kappelin tiedotustaululta ja FB-sivulta.
Espoon tuomiokirkon aukioloaikaa on lisätty, 17.3. alkaen kirkko on auki joka päivä 10-17. Kirkkoon voi siis poiketa hiljentymään, rukoilemaan ja vaikka sytyttämään rukouskynttilöitä.
Pahoittelen toimintojen ja ryhmien peruuntumisesta aiheutuvaa mielipahaa, yksinäistä oloa ja huolta.  
Tervetuloa yhteisiin jumalanpalveluksiin tai hiljentymään omin
päin.

PALMUSUNNUNTAI 5.4.
Kohti täyttymystä - kärsivän Kristuksen seurassa.
Palmusunnuntain jumalanpalvelus klo 10 Espoon tuomiokirkko. Viittomakielinen tulkinta.
Jumalanpalvelus klo 12 Auroran
kappeli.  
Kansainvälinen kyläkirkko klo 12
Kauklahden kappeli. Pakistanilainen
lauluryhmä ja lasten lauluryhmä.  
Jumalanpalvelus “Ystävien luota
kohti Jerusalemia” klo 15 Suvelan
kappeli. Viittomakielinen tulkinta.  

PITKÄPERJANTAI 10.4.  
Jumalanpalvelus klo 10 Espoon
Tuomiokirkko. Saarnan paikalla Johanneksen evankeliumin kärsimyskertomus.  
Kristuksen kuolinhetken hartaus klo 15 Espoon tuomiokirkko. Musiikki: J. Haydn: ”Seitsemän sanaa
ristillä”.  

2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ 13.4.
Pääsiäispäivän messu klo 10 Espoon tuomiokirkko.   
Perheiden pääsiäiskirkko klo 15
Espoon tuomiokirkko. Toiminnallinen
kirkkohetki lapsiperheille.  

KIIRASTORSTAI 9.4.   
Kiirastorstain ehtoolliset
klo 8 Espoon tuomiokirkko.
klo 15 Suvelan kappeli.
klo 18 Auroran, Kauklahden
ja Viherlaakson kappelit.
klo 19 Kalajärven kappeli.
klo 20 Espoon tuomiokirkko,
Kiirastorstain iltamessu

PÄÄSIÄISPÄIVÄ 12.4.   
Pääsiäisaamun messu ”Hauta on
tyhjä” klo 10 Espoon tuomiokirkko.   
Pääsiäismessut
klo 12 Nupurin kappeli, klo 14 Rinnekappeli, klo 16 Kalajärven kappeli.  Urdunkielinen messu ja Pääsiäisjuhla klo 14 Kauklahden kappeli.    

espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

PÄÄSIÄISLAUANTAI 11.4.   
Kuoleman vallat on kukistettu! Iloinen Pääsiäisyön messu klo 23 Espoon tuomiokirkko.  

Suo Herra toivon kynttilöiden loistaa,
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeän, voit pelot poistaa.
Jää keskellemme Kristus, rauha tuo!   
600:3

Siunattua pääsiäistä!
Antti Kujanpää, kirkkoherra

Englanninkielinen jumalanpalvelus   sunnuntaisin klo 16.30 Espoon
tuomiokirkon seurakuntatalo. www.
church.fi.  

Toiminnan muutokset
päivitetään verkkosivuille
mahdollisimman nopeasti.
Niistä viestitään myös
sosiaalisessa mediassa sekä
mahdollisuuksien mukaan
suoraan osallistujille.
Seurakunnat seuraavat
tilannetta tarkasti.

Lisäinformaatiota:  Kirkko ja kaupunki -lehdessä sekä nettisivuilla: www.
espoonseurakunnat.fi.

Papin puhelin:
09 8050 3501 (arkisin klo 12–21)

Seuraa somessa ja verkossa: www.
espoonseurakunnat.fi  Facebook.
com/EspoonTuomiokirkkoseurakunta/  Facebook.com/Espoontuomiokirkko/  IG:@espoontuomiokirkkoseurakunta  Twitter:@EspooEtSrk

Lapsiperheiden kirkonkirje tilaa tietoa toiminnasta suoraa
s-postiisi: lapsetjaperheet.espoontuomiokirkkoseurakunta@
evl.fi.

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
www.lujakallio.fi

espoonseurakunnat.fi

facebook

Instagram ja Twitter
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Espoon kaupungin kaavoituskatsaus 2020
Kaavahankkeen suunnittelu on
käynnissä. Kaupunkisuunnittelulautakunta on kokouksessaan 27.11.2019
§190 hyväksynyt kaupunkisuunnitelun
työohjelmaan, että Virastokeskuksen
suunnittelusta järjestetään arkkitehtuurikilpailu, jonka pohjalta asemakaava laaditaan. Kilpailua ei ole
käynnistetty.
Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli
OAS, joka sisältää valmisteluaineiston.
Se asetetaan nähtäville arviolta kevätkaudella 2020.

Espoon keskus I B
Huonokuntoiset asuinrakennukset
Espoon aseman lähellä korvataan uusilla. Rakennusoikeutta lisätään. 6103

Rantaradanlaita, 61030
Pysäköintilaitos Kirkkojärventien ja
rautatien väliselle alueelle.
Kaavahankkeen suunnittelu on
käynnissä.
Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli
OAS, joka sisältää valmisteluaineiston.
Se asetetaan nähtäville arviolta syyskaudella 2020.

Lindholminkolmio, 612300

Lindholmin kolmio. Kilpailun voittaja Arkkitehtitoimisto Lahdelma &
Mahlamäki, ehdotus ”Tango”, kaksi 17-kerroksista taloa.
Teksti: Seppo Holste

Kaavoituskatsastuksessa ilmoitetaan vireillä olevista
ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoitushankkeista
espoo.fi/kaavoitus
”Kun kaupungin elinvoima kasvaa ja palvelut ja liikenneyhteydet
lisääntyvät, tapahtuu espoolaisten kotien ja pihojen ympäristössä myös muita, ei-toivottuja muutoksia. Maisema
muuttuu, tuttuja metsiköitä kaadetaan ja maastoa muokataan rakentamisen tieltä. Liikenne lisääntyy, tutut
bussireitit muuttuvat ja ympäristön sosiaalinen rakenne muuttuu. Muutoksen voimakkuutta kuvaa ehkä se, että
Espoossa keskimäärin joka viidennestä
asemakaavanmuutoksesta valitetaan.
Kaupunki edistää täydennysrakentamista ja kaavamuutosta miettivän
tontin-omistajan kannattaa ottaa
yhteyttä
kaupunkisuunnittelukeskukseen, josta saa neuvontaa ja
lähtötietoja, joita voi peilata omaa
hankeideaansa vasten.”
Katsaus sisältää selostuksen kaavoituksen kulusta, maakuntakaavoista,
yleiskaavoista, liikennesuunnittelusta
sekä asemakaavoista suuralueittain.
Tässä on mukana lähinnä Espoon keskukseen liittyviä kaavoitushankkeita.

Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaava
Yleiskaavalla varaudutaan Espoon
kaupungin kasvutavoitteisiin luomalla kaupunkirakennetta eheyttävillä
maankäyttöratkaisuilla edellytykset
hyvälle joukkoliikenteelle ja tulevalle
Espoon–Salon oikoradalle. Kaupun-

kirakenteen toiminnallista eheyttä
vahvistetaan täydennysrakentamisella
ja palvelut keskitetään sitä tukeviksi.
Kaavan suunnittelualueelle mahdollistetaan osaltaan Espoon–Salon oikoradan uusien asemanseutujen rakentaminen.
Yleiskaava on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä

Asemakaavat
Asukasluvun kasvuun varaudutaan
koko pääkaupunkiseudulla. Espoon
asuntotuotantotavoite on 3 300 asuntoa vuodessa, mikä edellyttää riittävää
asemakaavavarantoa. Tavoitteeseen
suhteutettuna Espoossa on kaavavarantoa tyhjillä tai lähes tyhjillä kerrostalotonteilla määrä, joka vastaa neljän
vuoden rakentamista. Pientalotonteilla varantoa on vajaaksi kuudeksi vuodeksi. Asuntotuotantomahdollisuudet
on siis asemakaavatilanteen puolesta
turvattu lähivuosiksi.

Vanha Espoon
asemakaavoitus
Virastokeskus, 61050
Virastokeskusta kehitetään: Suunnitellaan Espoolaistentalo päättäjille,
kaupunkilaisille ja kaupungin työntekijöille. Alueelle suunnitellaan myös
asumista. Samalla kehitetään jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä.

Asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Siltakadun varteen suunnitellun
korttelialueen rakentaminen. Maamerkiksi asuinkerrostalo Espoonportin
ja Siltakadun väliselle rakentamattomalle alueelle. Paikallisia palveluita
kivijalkaan.
Tornitalo-suunnitelma
perustui vuonna 2006 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotukseen.
Alueen rakentaminen ei ole kuitenkaan vielä tullut ajankohtaiseksi,
mutta katu- ja liikennealueiden rakentaminen haluttiin mahdollistaa.
Tästä syystä alkuperäinen kaava-alue
jaettiin osiin, joista ensimmäinen osa
sai 2.11.2016 lainvoiman: Suviniitty III,
613600
Sihteerinkadun rakentaminen radan varteen sekä rakentaa liityntäpysäköintialue radan pohjoispuolelle.
Asemakaavassa osoitetaan rata-aluevaraus mm. kaupunkiraiteille.

Espoontori, 613802
Espoontorin kauppakeskuksen laajentumisen mahdollistava kaavamuutos.
Kaavamuutos on hyväksymiskäsittelyssä.
Muutos oli alun perin osa Kiltakallio I (Espoontorin ja Entressen laajentuminen), 610808 asemakaavan
muutosta, mutta erotettiin omaksi
kokonaisuudekseen, kun Entressen
kauppakeskuksen kaavamuutos eteni
hyväksymiskäsittelyssä.

Jokisilta, 61390
Tavoitteena on mahdollistaa asumista, palvelu- ja liiketiloja ja virkistysalueita Espoonjoen varteen ja
Kannusillanmäkeen. Asuntorakentaminen on sijoitettu Itäisen Jokitien
lähiympäristöön. Lisäksi osoitetaan
alueella Pappilantien varrella olevat
suojeltavat rakennukset sekä määrite-

tään Espoonväylän vaatima katualue.
Alue on luonto- ja kulttuuriarvoiltaan
arvokas.

Lugnet, 612802
Kaavoitetaan pientaloja ja palvelutalo.
Kaavahankkeen suunnittelu on
käynnissä.
Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli
OAS, joka sisältää valmisteluaineiston. Se asetetaan nähtäville arviolta
keväällä 2020.

Honkaportinrinne, 613004
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinrakentaminen Espooväylän varrella olevalle korttelialueelle, jolle voimassa olevan asemakaavan
mukainen liike- ja toimistorakentaminen ei ole toteutunut. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan.

Kiuaskuja ja Kiuastie
Rakennusoikeutta lisätään pientaloalueella.

Savikuja, 620104
Espoon Asuntojen huonokuntoiset
rivitalot korvataan kerros- ja pientaloilla Espoonväylän tuntumassa.
Tavoitteena maltillinen, ympäristöönsä sopiva täydennysrakentaminen, joka ei estä tehokkaampaa maankäyttöä Espoonväylän varrella tulevaisuudessa.
Kaavahankkeen suunnittelu on
käynnissä. Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää valmisteluaineiston. Se asetetaan nähtäville
arviolta kevätkaudella 2020.

Sokinsuonkuja, 611520
Nykyisten liikerakennusten ja palveluiden tilalle suunnitellaan asuinkerrostaloja ja kaupan palveluita.
Kaavoituksessa tarkastellaan myös
Kirstin koulutonttia osana Suvelan
kehittämistä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen liittyvä kaavan
valmisteluvaihe nähtävillä 21.10.–
19.11.2019.

Ymmerstan päiväkoti
Ymmerstan päiväkodin laajennus ja
viereisten puistoalueiden toimintojen
uudelleenjärjestelyt.

Nedre Gloms, 630901
Alueelle sijoittuu ravintolatoimintaa. Rakennusoikeutta lisätään ja
alueen suojellut rakennukset kunnostetaan uuteen käyttöön.Uusi pysäköintialue palvelee alueen liike- ja
palvelurakennuksia.
Kaavahankkeen suunnittelu on
käynnissä. Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka sisältää valmisteluaineiston. Se asetetaan nähtäville arviolta
kevätkaudella 2020.
Pysäköinnin ja katualueen järjestelyt. Tontille ravintola ja sen huoltoliikenne.

Jorvi
Jorvin sairaalan laajennus.
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ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI

Talovisio

Ilmoituksen maksaja: ehdokas itse

KAUKLAHTI

HANNU
HEIKKINEN

sähköiseen asukasviestintään
ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI
ennakoivaan kiinteistönpitoon

687

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoonARVOSI sähköiseen
MUKAISTA asukasviestintään
ISÄNNÖINTIÄ.

www.isarvo.fi

Vihdin toimisto
Riihitie 2, 03400 Vihti
019 439 383, vihti@isarvo.fi
Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi
Riihimäki,MUKAISTA
040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi
ARVOSI
ISÄNNÖINTIÄ.

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ

Vihdin toimisto
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI
Riihitie 2, 03400 Vihti

019 439
383, vihti@isarvo.fi
Isännöintipalvelu
Isarvo
Oy Espoo

Talovisio

Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi

Emil Halmeen
tie kiinteistönpitoon
1, 02780 Espoo
ennakoivaan
sähköiseen asukasviestintään
Riihimäki, 040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi
puh. 044 765 5975

www.isarvo.fi

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ.

www.isarvo.fi
www.isarvo.fi

Vihdin toimisto
Riihitie 2, 03400 Vihti
019 439 383, vihti@isarvo.fi
Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi
Riihimäki, 040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi

SPR:n
Ystävänpäivätapahtuma –
Ystävätoiminta
tutuksi!
Punaisen Ristin Keski-Espoon osaston ystävävapaaehtoiset järjestivät
Ystävänpäivän tapahtuman kauppakeskus Entressessä. Kävijöitä oli paljon, punaiset SPR- ilmapallot leijuivat
väriläiskinä katukuvassa ja lapset toivat vanhempiaan paikalle saadakseen
oman pallon, joita jopa jonotettiin.
Omnian tarjoamat makoisat leivokset
maistuivat yleisölle. Arpajaisissa jokainen arpa voitti, voitot oli saatu lahjoituksina. Kauppakeskuksessa kävijöillä
oli tilaisuus saada tietää SPR:n ystävätoiminnasta ja kuulla vapaaehtoisystävien omia kokemuksia ystävänä toimimisesta. Oli myös antoisaa kuunnella
ihmisten elämänkokemuksia. Moni oli
jo aiemmin itse osallistunut vapaaehtoistoimintaan. On hienoa, että ihmiset haluavat auttaa lähimmäisiään.

Apua yksinäisyyteen!
Tutkimusten mukaan joka viides
suomalainen on yksinäinen. Väestön
vanhetessa yksinäisyys on yhä kasvava
ongelma.
Punainen Risti pyrkii lieventämään
yksinäisyyttä välittämällä ystäviä toisen ihmisen seuraa kaipaaville. Ystävätoiminnassa on monta erilaista tapaa
vähentää yksinäisyyttä. Pienikin hetki
aikaa voi muuttaa toisen ihmisen elämän.
Ystävät tuovat iloa yksinäisten vanhusten, nuorten, maahanmuuttajien
ja vammaisten arkeen. Ystävät tapaavat toisiaan, ulkoilevat, käyvät uimassa, kahvilla, harrastavat yhdessä. Aina
ei tarvita toimintaa – jutteleminen ja
ystävän läsnäolo riittää.
Jos ei halua sitoutua pidempiaikaiseen ystävyyteen, voi myös avustaa
kertaluonteisissa auttamistehtävissä
mm. tapahtumien järjestämisessä,
saattajana eri tilaisuuksiin.
Ystävänä voi toimia myös palvelutaloissa kerhojen vetäjinä ja ulkoiluttajina. Keski-Espoon osaston vapaaehtoiset käyvät Keski-Espoon Palvelutalossa, Kauklahden Elä ja Asu -palvelutalossa sekä hoivakoti Villa Lauriinassa.
SPR:n Keski-Espoon osastossa on

KIRKKOJÄRVI

noin 50 vapaaehtoista ystävää. Erilaisia ja eri ikäisiä. Ikäerokaan ei haittaa.
Eräällä jo 15 vuotta toisiaan tavanneella ystäväparillamme on ikäeroa
44 vuotta.

Mukaan
ystävätoimintaan
Kaiken ikäisiä uusia vapaaehtoisia
kaivataan lisää. Jos haluaa mukaan
ystävätoimintaan, on hyvä käydä Punaisen Ristin ystäväkurssi.

Seuraava ystäväkurssi
Espoossa
la 28.3.2020 klo 9.30 – 12.30 Tapiolassa, Kauppamiehentie 6, Tiedustelut:
vapaaehtoinen(at)spr-tapiola.org tai
soita 09 466858. Lisätietoa: https://
rednet.punainenristi.fi/node/58749.
Espoossa alkoi syksyllä 2019
SuomiKamu – ystäväksi maahanmuuttajille toiminta
Seuraava SuomiKamukurssi
ti 31.3.2020 klo 17-20
Me-talo, Terveyskuja 2 B, 02770
Espoo
Lisätietoja: https://rednet.
punainenristi.fi/node/58906 ja
suomikamusprespoo(at)gmail.com
Jos haluat tietää lisää ystävätoiminnasta, Punaisen Ristin Keski-Espoon
osaston ystäväyhdyshenkilömme Raija
Lerkki auttaa ja neuvoo sinua mielellään: kaarinalerkki(at)gmail.com .
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Ei merta edemmäs kalaan…
Teksti: Tuula Nordström
Kuva: Teuvo Siivonen

Sanonta piti paikkansa, kun Espoon
kansallisten senioreiden 40-henkinen retkue otti suunnaksi Hyvinkään
25.2.2020. Jo ensimmäinen kohteemme Hyvinkään taidemuseo löi meidät ällikällä. Kaapon Gallerian Anni
Kinnusen valokuva- ja videoteksista
koottu The Great Escape näyttely, jossa taiteilija esiintyi omana itsenään,
loihti meille upean fantasiamaailman.
Eikä seuraava siirtyminen Isoon saliin
tehnyt poikkeusta. Pia Sirénin Luonnos näyttely löi meidät täysin ällikällä. Rakennustelineistä, pressuista ja
muovista rakennettu metsä herätti
hämmennystä. Kuitenkin ensi tyrmäyksestä toivuttua, ainakin osa meistä
koki ihastusta.
Lounas oli varattu Hyvinkään Sveitsiin ja kyllä se maistuikin, olihan päivä
jo puolessa välissä. Sveitsiä ei suinkaan
hylätty heti vaan saimme tutustua

uusitun hotellikompleksin monipuoliseen tarjontaan sekä konkreettisesti että leffateatterissa tapahtuneen
esittelyn kautta. Moni muisteli tanssineensa puupalikoilla koristellun katon alla.
Meitä odotti vielä yksi merkittävä
kohde, josta Hyvinkää myös tunnetaan. Nimittäin Rautatiemuseo, joka
ei todellakaan pettänyt odotuksia.
Höyryveturit, vanhat puujunat ykkös-, kakkos- ja kolmosluokkineen,
sylkykuppeineen ja verkkohyllyineen,
Venäjän keisarin juna upeasti eri värisin plyysein sisustettuine vaunuineen
ja tietysti lättähatut sekä resiinat
toivat muistoja mieleen. Museo esineineen toi ennen kaikkea esiin sen
valtavan teknisen kehityksen, joka on
tapahtunut melkoisen lyhyessä ajassa.
Erinomaiset oppaat loivat eteemme
elävän mielikuvan kustakin aikakaudesta.
Tuli todettua, ettei tarvitse lähteä
merta edemmäs….

Kuva: Petteri Kivimäki, SPR kuvapankki

teatteriesityksiä ja olleet
mukana monissa alueen tapahtumissa.  

Mannerheimin lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys
on perustettu vuonna 1995
tukemaan alueen perheiden
arkea. Haluamme tarjota matalan kynnyksen harrastustoimintaa, perheille kohtaamispaikkoja ja iloisia yhdessäolon hetkiä. Meillä onkin
erilaisia harrastuskerhoja
niin perheelle, lapsille kuin
aikuisillekin. Lisäksi yhdistys
pitää kahta perhekahvilaa,
maanantaisin Kauklahden
kylätalo Palttinassa ja perjantaisin Espoon Keskuksen Metalolla. Kylätalo Palttinassa
kokoontuu myös aikuisten
käsityöpaja. Vuosien varrella
olemme myös mm. järjestänneet kirpputoreja, lapsille

Yhdistyksemme viettää tänä
vuonna juhlavuotta, sillä
sen perustamisesta tulee
kuluneeksi 25 vuotta. Myös
koko MLL juhlii tänä vuonna, sillä liitto perustettiin
1920, eli tasan sata vuotta
sitten. Juhlavuosi huipentuu
lokakuun 4. päivänä, jolloin
liiton paikallisyhdistykset järjestävät juhlia ympäri maata.
Keski-Espoon aluejuhlan
suunnittelu onkin jo täydessä vauhdissa ja samalla toki
juhlistamme oman yhdistyksemme vuosia. Koska haluamme tehdä tapahtumasta
kaikkien yhteisen, kutsummekin toiminnastamme kiinnostuneet suunnittelemaan
syksyn juhlaa lauantaina 4.4.
klo 14-16 Espoon Keskuksen
Me-talolle. Joten tervetuloa
tutustumaan meihin ja yhdistykseemme ja jakamaan ideoita, vaikka emme olisikaan
entuudestaan tuttuja

Ystäväksi maahanmuuttajalle

SUOMIKAMU-KOULUTUS, ESPOO
ti 31.3.2020 klo 17-20
Me-talo, Terveyskuja 2B, 02770 Espoo

SuomiKamu-toiminta on oleskeluluvan saaneille pakolaistaustaisille
perheille tai yksittäisille henkilöille suunnattua ystävätoimintaa.
Mitään erityistaitoja et tarvitse – voit tulla mukaan omana itsenäsi,
avoimin mielin! Toivomuksena kuitenkin on, että puhut suomea ja
olet vähintään 25-vuotias. Suosittelemme, että varaudut olemaan
toiminnassa mukana ainakin puoli vuotta.
Ilmoittautumiset: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/6435
Lisätietoja: suomikamusprespoo@gmail.com
Toimintaa järjestävät: SPR Espoon osastot yhteistyössä Espoon kaupunki

KEVÄTRIENTOJA
Talomuseo Glims

Näyttelyt

Glimsintie | Glimsvägen 1
02740 Espoo
+358 9 816 27337
Espoon kaupunginmuseo
espoonkaupunginmuseo.fi
Avoinna:
Talvikausi (1.9.–30.4.)
ti–pe 10–16 ja su 11–16
Kesäkausi (2.5.–31.8.)
ti–pe klo 10–17
la–su klo 11–17
Maanantaisin suljettu

Maatilojen Espoo -näyttely /
Utställningen Det agrara Esbo
26.2.–4.10.2020
Maatilojen Espoo
-valokuvanäyttely
kertoo maalaismaisemista
Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa. Näyttely on
toteutettu yhteistyössä Espoon
perinneseuran kanssa.
Glimsissä on myös myynnis-

Espoo”, jossa esitellään laajasti
Espoon nykypäivän maanviljelyä. Kirjaa varten on haastateltu
maanviljelijöitä ja eri viljelykasvien viljelyyn erikoistuneita yrittäjiä. Kirja on tehty yhteistyössä
Espoon kaupunginmuseon
kanssa.
Söderskog, kuva: Esko Uotila

sä Espoon perinneseuran
julkaisema kirja ”Maatilojen

Glimsissä on runsaasti maatalouteen, kudontaan ja pääsiäiseen liittyviä työpajoja.
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AH-Auto Oy
Maaliskuun tarjoukset!
Henkilöautojen
Keväthuolto

149

Kaikista rengassarjoista

€

Öljynvaihto | raitisilmasuodatin
kuntotarkastus

50

€

ennakkoalennus.
Rajoitettu erä.

Kausihuolto sopii vanhempiin autoihin (yli 5v) perushuolloksi sekä uudempiin autoihin määräaikaishuoltojen välille.
Tarjoukset voimassa 31.3.2020 mennessä varattuihin huoltoihin ja maksettuihin rengastilauksiin.

AH-Auto Oy
Espoontie 8, Espoo

Puh. 09 855 4499
asiakaspalvelu@ah-auto.fi

KEVÄTRIENTOJA

ESPOON KESKUS

Kirsi Jakobsson Anne-Mari Ilo•Johanna Peltonen
Camilla Schröder Minna Hokkanen
Suuhygienisti: Julia Vuorensola






Näyttelykeskus WeeGee
Espoon kaupunginmuseo /
Espoo City Museum
Ahertajantie 5, Tapiola
Postiosoite: PL 3250
02070 ESPOON KAUPUNKI

Lagstadin Koulumuseo                                    
Osoite: Vanha Lagstadintie 4,
02770 Espoo

espoonkaupunginmuseo.fi
Avoinna
Ti, la-su 11-17, ke-pe 11-19
Maanantaisin suljettu

Avoinna tiistaisin klo 14-18.
Avoinnapidosta vastaa Esbo
Hembygdsförening r.f. puh. 040
843 4903. Vapaa pääsy!
Avoinna ryhmille sopimuksesta
ti-pe klo 9-15. Opastusvaraukset viimeistään kaksi viikkoa
aiemmin
Talomuseo Glimsin numerosta
puh. 09 816 27337 tai
kaupunginmuseo@espoo.fi.







Seuraava
Keski-Espoon
Sanomat ilmestyy
17.5.2020

Entressen kauppakeskus
Siltakatu 11, 02770 Espoo
Avoinna ti-ke, pe 11-19,
to 11-20, la 12-18
ja su 12-16

3.3.- 30.7.2020
LÄHTENEET
Valokuvanäyttely Lähteneet
näyttää ja kertoo,                                                                                                                                          
mitä kotinsa jättäneille ja uutta
kurkottaville ihmisille tapahtuu.
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SAAMMEHAN PITÄÄ
TERVEYDESTÄSI HUOLTA
MYÖS JATKOSSA?
Oma Lääkärisi Espoontori
Kamreerintie 7, 02770 Espoo
Ajanvaraus ja neuvonta
Puh. 09 855 4303
Terveysasema avoinna arkisin kello 8–16
espoo.omalaakarisi.fi

Jatkamme toimintaamme 1.5. alkaen Espoon kaupungin palvelusetelimallilla nykyisen sopimuksen päättyessä. Saat asemaltamme myös
jatkossa julkista perusterveydenhoitoa vastaavat palvelut samaan hintaan
kuin muilta kaupungin terveysasemilta.

Arvoisa 02760-postinumeroalueella* asuva asiakkaamme,
näin jatkat käyntejä Oma Lääkärisi Espoontorin terveysasemalla:
1. Täytä postitse tullut valintalomake huolellisesti.
2. Postita lomake palautuskuoressa 30.4. mennessä
tai palauta täytetty lomake Oma Lääkärisi
Espoontorin tai Samarian terveysasemalle.
* Espoon kaupunki on lähettänyt postitse palvelusetelimalliin liittyvän valintalomakkeen
02760-postinumeroalueella asuville. Muiden espoolaisten on mahdollista listautua 1.5. alkaen.
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DIGIKLINIKKA

Maksuton Digiklinikka palvelee 1.5. alkaen 24/7 vuoden jokaisena päivänä
Tiesithän, että Oma Lääkärisi -aseman asiakkaana voit hoitaa
terveyteesi liittyviä asioita myös sähköisesti? OmaMehiläisen
Digiklinikalla saat nopeasti apua terveysasioihin ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä, ilman erillistä ajanvarausta! Yleislääkäri vastaa kysymyksiisi joka päivä kello 7–23 ja
hoitaja yöaikaan kello 23–7.

Digiklinikalla hoidetaan mm. silmätulehdus- ja allergiaoireet,
ihottumat, hyönteisten pistot ja puremat, nuha, tukkoisuus tai
yskä, uupumus, unettomuus sekä virtsatietulehdukset.

