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Mun Idea -kilpailun 16
asukkaiden ideaa on selvillä nyt on sinun aikasi äänestää!     
Ideat esitellään
Mun Idea -verkkosovelluksessa
ja niitä voi äänestää toukokuun
loppuun, 8.-28.5.
Äänestäminen on helppoa eikä rekisteröinti vaadi kuin käyttäjänimen, salasanan ja sähköpostiosoitteen; tätä tarvitaan kaikkien äänestäjien kesken arvottavien yllätyspalkintojen takia.

TULE MUKAAN

Jokaisella on käytössään 3 ääntä, mutta
yhdelle idealle voi antaa vain yhden äänen. Käy äänestämässä ja laita sana kiertämään, että nyt on aika äänestää mitkä
ideoista tekisivät Espoon keskuksesta elävämmän, iloisemman tai kauniimman!

TULE TOIMINTAAN
MUKAAN
KESKI-ESPOO-SEURAN
JA VAIKUTTAMAAN
KEHITYKSEN SUUNTAAN
KESKI-ESPOO-SEURAN
TOIMINTAA
Keski-Espoon Sanomat
JA VAIKUTTAMAAN KEHITYKSEN SUUN
www.keskiespooseura.fi

Kokeilua koordinoi Espoon keskuksen
aluekehittämisryhmä tutkimusyhteistyökumppaninaan Laurea-ammattikorkeakoulu; verkkosovelluksen toteutuksesta
vastaa Mapdon Oy.
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10 €/vuosi
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Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Päätoimittajan terveiset

Katse tulevaisuuteen
Kuntavaalien jälkeinen poliittisten voimien järjestäytyminen on loppusuoralla. Uusilta päättäjiltä odotetaan
Keski-Espoossa mielenkiitoa ja halua kehittää Espoon
historiallisinta aluetta, Keski-Espoota. Monet alueella
jo pitkään päätöksiä odottaneet ikuisuushankkeet olisi
vihdoin saatava päätökseen.
Espoon keskuksessa odotetaan suuresti kaupunkikuvaan vaikuttavan Suviniityn rakentamisen jatkumista.
Ensimmäiset suunnitelmat Suviniityn rakentamisesta
esiteltiin jo 2000-luvun alkuvuosina. Suvelaa ympäröivät alueet tulevat rakentumaan etupäässä asuinrakennuksista. Suviniityn rakentamisen yhteydessä toivotaan että Suvelan rinteessä
oleva metsikkö säilyisi.
Virastokeskuksen kehittämishanke kaupungintaloon liittyvine päätöksiin
odottaa edelleen ratkaisua. Kaupungintalo on ollut tyhjillään jo useita vuosia.
Kaupungintalon läheisyydessä myös vanha rautatieasema ja Sunan navetta
odottavat päätöksiä tulevasta käytöstä.
Keski-Espoon osalta valittujen päättäjien on myös ratkaistava tilakysymys.
Alueella ei ole kokoustiloja eikä tiloja yhdistys- ja senioritoiminalle. Kulttuuritapahtumien järjestäminen ei myöskään tilaongelmien vuoksi ole alueella
mahdollista. Vanha-Espoon asukasfoorumin järjestämässä tilaisuudessa keskusteltiin asiasta ja alueen asukkaat kokevat tilojen puuttumisen suurena vaikeutena alueella. Kolmas sekori voisi järjestää tapahtumia ja tehdä yhteistyötä
kaupungin kanssa esimerkiksi kotouttamisen edistämiseksi. Seniorit odottavat,
että myös Keski-Espoo saisi oman elä ja asu -seniorikeskuksen.
Asemakaavoituksen edistymistä seurataan alueella tiiviisti, koska meneillään
on monia merkittäviä ja seuraukseltaan suurisuuntaisia kaavoituskohteita. Liikenteen suunnittelussa toivotaan, että kaupunki voisi kiirehtiä kaupunkiradan
saamista Espoon keskukseen ja edelleen Kauklahteen. Lommilan rakentaminen
tulevaisuudessa vaatii myös, että Keski-Espoon ja Kirkkonummen välinen Kehä
III laajennetaan nelikaistaiseksi.
Aurinkoista kesää Kaikille
Pirkko Sillanpää
päätoimittaja
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Keski-Espoo -seurassa on keskitytty uuden kirjan ” Keski-Espoo 45 vuotta
osana kaupunkia – 1970-luvulta nykypäivään” markkinoimiseen. Historiikki
on saanut kiitettävästi julkisuutta lehdistössä ja toivomme, että se löytäisi yhä
useampien keskiespoolaisten lahjavalinnaksi ja kirjahyllyyn.
Seura suunnittelee ohjelmaa Espoo-päiväksi, jota vietetään perjantaista
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ei ole valvontaa viikonloppuina.
Keski-Espoo -seura järjestää syksyllä perinteisen luentosarjan, josta tiedotetaan seuraavassa Keski-Espoon Sanomissa. Haluamme muistuttaa, että seura
kerää edelleen muistitietoa ja valokuvia Keski-Espoon alueella. Aineistoa tarvitaan jatkuvasti lehtiartikkeleihin ja mahdollisesti uusiin julkaisuihin.
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Mun Idea – hankkeen osalta. Myös lähialueen yhdistysten kanssa tehdään
jatkuvasti yhteistyötä.
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tarvitsisi toimintaansa varten sellaiset tilat, jossa voitaisiin järjestää erilaista
toimintaa alueen asukkaille.
Seura on myös saanut valituksia siitä, että Keski-Espoon Sanomia ei ole jaettu kaikilla Keski-Espoon alueilla. Esittelemme tässä yhteydessä Keski-Espoon
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Vanha-Espoon
kaavoitus etenee
hitaasti mutta varmasti
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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

Teksti ja kuva: Kari Sipilä
Samaan aikaan, kun Pohjois- ja Keski-Espoon osayleiskaavatyö on käynnissä, on alueella lukuisia asemakaavoituskohteita. Alueen kaavoituksen
tavoitteista ja suunnitelmista kertoivat Vanha-Espoon asukasfoorumissa
maaliskuussa valtuustotalolla kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Markku Markkula ja suunnittelupäällikkö Liisa Ikonen. Kiinnostuneita
asukkaita ja yrittäjiä oli salin täydeltä.
Vilkasta keskustelua kysymyksineen ja
vastauksineen käytiin koko ilta.

Osayleiskaava ohjaa
asemakaavoitusta
Pohjois- ja Keski-Espoon osayleiskaavatyö on puolivälissä. Kaavan arvioidaan valmistuvan parin vuoden
kuluessa. Osayleiskaavan hyväksytyissä tavoitteissa luodaan raamit asemakaavoitukselle ja tavoitteissa todetaan
mm. seuraavaa:
Kaava-alueella varaudutaan Länsiradan myötä noin 60 000 uuteen
asukkaaseen ja noin 11 000 uuteen
työpaikkaan vuoteen 2050 mennessä.
Espoon keskuksen vetovoimaa ja
elinvoimaisuutta vahvistetaan osana Espoon kaupunkiradan kasvu- ja
kehityskäytävää. Edistetään lähialueiden kytkeytymistä kaupunkirataan
erityisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen keinoin. Alueen roolia
vahvistetaan läntisen seudun (Espoo,
Kirkkonummi, Vihti) liikenteellisenä
solmuna ja palvelurakenteen keskuksena. Aluetta kehitetään kaupunkimaisena, monipuolisten palvelujen
ja kohtaamispaikkojen keskuksena.
Keskustan läheisyydessä mahdollistetaan kaupunkimaisen pientaloasumisen täydentyminen.   Kehä
III:n aluetta vahvistetaan työpaikkaalueena ja osana metropolialueen
elinkeinovyöhykettä.
Turunväylän
ja Nupurintien käytävän merkitystä
työpaikka-alueena vahvistetaan tulevan Länsiradan toteutumisen myötä ja
mahdollistetaan seudullisen ekoteollisuusalueen toteutuminen.   PohjoisEspoon ja Vihdintien käytävän merki-

tystä vahvistetaan seuturakenteessa.
Kalajärven alueen yhteyksiä muualle
Espooseen ja yli kuntarajojen parannetaan. Liikenneverkkoa kehitetään
tasapuolisesti siten, että se tukee alueen elinvoimaisuutta sekä joukkoliikenteen järjestämistä.

Alueita tiivistetään työ vie aikansa
Vuonna 2017 kaavoitustyö koko
Espoossa keskittyy alueiden tiivistämiseen. Merkittäviä asemakaavoituskohteita löytyy ympäri Espoota
painottuen raideyhteyksien ympärille (Länsimetro, Kaupunkirata). Työn
alla on lisäksi useita elinkeinokaavoja
ympäri Espoota.
Moni ihmettelee, miksi kaavoitus
kestää niin kauan, miksen pääse rakentamaan. Nykykäytännön mukaan
myös pienet kaava-alueet ja asemakaavojen muutokset kulkevat omaan
tahtiinsa päätöksentekijöiden ja suunnittelijoiden aikataulujen mukaan.
Niinpä asemakaavan laatiminen tai
jopa pieni muutos voi kestää monia
vuosia, vaikka maanomistajat tai asukkaat haluaisivat niitä kiirehtiä.
Viiveitä tulee myös muista syistä.
Osayleiskaavatyön vuoksi Espoossa on laajoja rakennuskieltoalueita,
joilla vaan odotetaan. Tämä tietysti
harmittaa kieltoalueilla asuvia ja toimivia, mutta kaupunkisuunnittelun
yleiset suuntaviivat, maankäytön ja liikenteen periaatteet ja alueiden rooli
on ensin selvitettävä. Myös valitukset
ovat usein viiveiden syy ja sitä paitsi
kaupungilla on rajallinen määrä henkilökuntaa tekemässä kaavoja.

Vanha-Espoo kasvaa
Myös Vanha-Espoon suuralueen
voimakas väestökasvu ja elinkeinoelämän toiveet kiirehtivät kaavoitusta. Alueella on aktiivisessa vaiheessa
yli 30 asemakaavahanketta. Kaavoituskohteista osa on laajoja alueita
ja suuri osan pienten alueiden kaavamuutoksia. Pari tuhatta uutta asukasta muuttanee vuosittain alueelle.
Espoon keskuksessa ja sen lähialueil-

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
la tapahtuu koko ajan ja kaavoja on
muutettava ja ajantasaistettava.
Lommilan alue on pitkään ollut vireillä ja toisaalta valitusten kohteena.
Usein onkin epäilty, miten paljon Lommilan mahdolliset uudet liikekeskukset Ikean tuntumassa kuihduttaisivat
nykyisen Espoon keskuksen roolia eli
Espoontoria ja Entresseä. Niihin on
monilta Vanha-Espoon alueilta jo nyt
hidasta ja hankala tulla ja Leppävaaran suurliikkeet ovatkin monelle vaihtoehto.

Vaikka pääpaino on Espoon keskuksen suunnittelussa, on kaavoitusta
menossa koko Vanha-Espoon alueella. Espoon keskuksen lisäksi alueella
mm. Espoonkartano ja laaja Karhusuon alue samoin kuin Ämmässuon
lähialueet ovat kehityssuuntia, jotka
kiinnostavat monia asukkaita. Kaavoituskohteita on myös mm. Kirkkojärvellä, Korsbackassa, Kulmakorvessa,
Miilukorvessa, Suvelassa, Tuomarilassa
ja Ullanmäessä.

Asukasfoorumin aineistoa on Espoon kaupungin nettisivuilla
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Asukastoiminta/Asukasfoorumit/Vanha_Espoo
Vireillä olevista asemakaavoista kerrotaan nettisivuilla
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet?n5=2

Seuraava
KeskiEspoon
Sanomat
ilmestyy
11.09.2017
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Mun Idea –
Kohti äänestystä asukkaiden ideakilpailussa
Teksti: Virpi Lund, lehtori
Laurea-ammattikorkeakoulu
Kuvat: Kai Fogelholm
Vuoden 2017 alussa käynnistyneessä Mun Idea- kokeilussa asukkaat ovat saaneet
ideoida asioita, joita he itse
haluaisivat tehdä asuinalueensa hyväksi Espoon keskuksen alueella. Helmikuun
alusta avautuneeseen Mun
Idea-verkkosovellukseen tuli
kuukauden aikana kolmisenkymmentä ideaa, joiden esittäjät kutsuttiin huhtikuun
alussa järjestettyyn työpajaan.
Yhdessä
asiantuntijoiden
kanssa kehitellyistä ideoista
kuusitoista eteni toiseen työpajaan viimeisteltäväksi ennen nyt toukokuussa meneillään olevaa äänestystä.
Ensimmäiseen työpajaan
oli kutsuttu kaikki ideoiden
esittäjät kertomaan omasta
ideastaan tavoitteena ideoiden selkeyttäminen toteuttamiskelpoisiksi. Tätä varten
työpajaan oli kutsuttu asiantuntijoita kaupungin hallinnosta ja alueen järjestöistä.
Sparrausvaiheessa ideoiden
esittäjiä autettiin kehittämään ideaansa toivottuun
suuntaan ja paikkaan. Heille
annettiin myös tietoa esim.
määräyksistä tai laeista, jotka saattavat ehkä rajoittaa
idean toteuttamista. Ideoita
ohjaavina sparraajina toimi
asiantuntijoita viheralueiden
ylläpidosta, kaupunkimuotoilusta, rakennusvalvonnasta,
liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluista sekä alueen järjestöistä. Työpajassa oli mahdollista yhdistää ideoita muiden ideoihin, mutta asukkaat
halusivat pysyä oman ideansa
takana. Tilaisuuden lopussa
varmistettiin ideoiden eteneminen toiseen työpajaan ja
osallistujille annettiin ”kotiläksy” ideansa viestin tarkentamiseen tulevaan työpajaan.
Toisessa työpajassa verkkosovelluksessa
nähtävillä
olevia asukkaiden ideatekstejä käytiin läpi yhdessä ideoita
esittäneiden ja heidän yhteistyökumppaneittensa kanssa.
Ideatekstejä hiottiin tarkentavien kysymysten avulla huomiota herättäviksi siten, että
äänestäjälle kerrotaan selkeästi, mikä idea on sekä missä
ja milloin se tapahtuu. Kaupungin viestinnän asiantuntijat olivat valmistautuneet
lukemalla omien ryhmiensä
tekstit nykymuodossaan ja
antoivat ohjeita ja neuvoja
selkeään kirjoittamiseen. Tärkeänä pidettiin sitä, kenelle
idea on suunnattu ja miten
ideasta viestitetään. Mielen-

kiinnon herättävää kuvaa pidettiin erityisen tärkeänä.

16 Ideaa Espoon
keskuksen
elävöittämiseksi
Kaikkiaan 16 ideaa on
edennyt Mun Idea -äänestysvaiheeseen kilvoittelemaan
toteutukseen annettavasta
määrärahasta. Nämä ideat
ovat nyt työpajaprosessin ja
muun yhteiskehittelyn tuloksena sellaisia, ettei periaatteellisia esteitä niiden
toteuttamiseen pitäisi olla.
Ideoiden esittäjät yhteistyökumppaneineen ovat sitoutuneita toteuttamaan ideansa,
jos äänestäjät näin haluavat.
Taideteosten osalta on varmistettu ainakin alustava hyväksyntä varsinaisen lupaprosessin ollessa ajankohtainen
idean edetessä toteutukseen.
Se, että kolmannes ideoista ei
edennyt äänestykseen johtui
monestakin eri syystä. Osalle
ideoista ei millään löytynyt
luontevaa paikkaa tai useampaa ideaa esittäneet luopuivat osasta ideoistaan ja
päätyivät keskittämään tarmonsa yhden ideansa saattamiseen äänestyskelpoiseksi.
Näillä samoin kuin ideoilla,
joiden rahoitus jää Mun idea
-äänestyksessä saamatta, on
mahdollisuus hakea kaupungilta kulttuuritoimintaan tarkoitettuja kohdeavustuksia.
Jotkut ehdotukset saattaisivat olla toteutettavissa myöhemmin tai jossain muualla
Espoossa.

Asukkaat ovat ehdottaneet
monenlaisia lähitapahtumia,
kasvien ja luonnon kanssa
puuhailua, taidetyöskentelyä yhdessä taiteilijan kanssa
tai asukkaiden omin voimin
sekä alueen siisteyteen ja
viihtyvyyteen liittyvää toimintaa. Asukkaat toivovat oman
osaamisensa tunnistamista ja
hyödyntämistä voimavarana
alueen kehittämisessä sekä
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista hyvinvointipalvelujen
tasaisella

ja sujuvalla jakautumisella.
Mukaan
yhteistoimintaan
halutaan lapset, nuoret, työikäiset ja seniorit. Monet ideoiden esittäjistä ovat avoimia
ideansa kehittämiseksi jatkuvaksi toiminnaksi ja kaikille
sopivaksi.

Käy äänestämässä
Mun idea
-ehdokkaista
mieleisesi - se on
helppoa!
Ideat esitellään Mun Idea
-verkkosovelluksen etusivulla
ja niitä voi äänestää toukokuussa 8.-28.5. kuka tahansa
sähköpostiyhteyden omaava
sovellukseen rekisteröitynyt
henkilö. Klikkaamalla idean
nimeä tai kuvaa näet tarkemman kuvauksen idean sisällöstä. Silmäile kaikki ideat läpi
ja pohdi sitten kenellä äänesi
annat: Jokaisella on käytössään 3 ääntä, mutta yhdelle
idealle voi antaa vain yhden
äänen. Käy äänestämässä ja
laita sana kiertämään, että
nyt on aika äänestää ideakilpailun ehdokkaita - mitkä
näistä tekisivät Espoon keskuksesta elävämmän, iloisemman tai kauniimman?
Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja! Tästä verkkosovellukseen
www.espoo.fi/munidea.
Äänestys on käynnistynyt
hyvin. Ensimmäisen neljän
päivänä aikana oli annettu jo
yli 300 ääntä. Jotta äänestäminen olisi helppoa kaikille,
olemme neuvomassa asiassa
ke 24.5. klo 16-17 Entressen
kirjastolla. Meillä on mukana koneita, joilla äänestämisen voi suorittaa. Kirjastossa
ja yhteispalvelupisteessä on
yleisön käytössä tietokonei-

Ideat voidaan jakaa viiteen ryhmään:
Muraalit ja muu julkisen kaupunkiympäristön taide (5 kpl)
1) Tekstimuraali Kirkkokadun alikulkutunneliin
2) Yhteisöllinen Värivirta- niminen tekstiiliteos Espoon keskukseen
3) Aurinkokennoja hyödyntävä valotaideteos Espoonsillalle
4) Seinämaalaus Kirstinharju 4 -kerrostalon päätyyn
5) Lasitaideteos Espoonsillalle
Tapahtumatarjonta (4 kpl)
6) CenttiFest-niminen musiikin paikallisfestivaali
ruokatarjoiluineen
7) Yhteisöllinen moniteemainen Yhteinen Espoo-tapahtuma Espoo-päivänä
8) Monikulttuurinen ja -teemainen Suvelan Basaari -niminen kulttuuritapahtuma
9) Taide- ja kulttuuriespoo tutuksi DROP-kulttuuribussilla
Ympäristön siisteys ja laatu (2 kpl)
10) Asukkaiden kukkaniitty Espoon keskukseen S-marketin
viereen
11) Move Green- Liiku Vihreästi -parkour-partioiden toiminta lähiympäristöä siistien
Asukasaktiviteetit (3 kpl)
12) Neulegraffiteja Entressen kirjaston käsityöilloissa
13) Taiteellisten puistonpenkkien maalaaminen
14) Yhteisötaideteos asukkaiden ajatuksista ajatusseinään
Yhteisöllisyys ja jakaminen (2 kpl)
15) Sata päivää asukkaiden osaamisen jakamista toiselta
toiselle työpajoissa
16) Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden parantaminen ruoanjakelussa nuorten kuljetuspalveluiden avulla.
ta. Lisäksi Entressen kirjaston
väki opastaa rekisteröinnissä
ja äänestämisessä kirjaston
aukioloaikoina. Tarkempia
äänestysohjeita löytää Mun
Idea-verkkosovelluksesta
www.espoo.fi/munidea.
Rahoitettaviksi tulee äänestystuloksen
mukaisesti
niin monta ideaa, kuin noin
10 000 euroon mahtuu. Tulokset julkaistaan 5.6.2017
Espoon Kaupungin sivuilla ja
Mun idea -verkkosovelluksessa. Äänestyksessä voittaneet
ideat on toteutettava alkukesään 2018 mennessä.
Hankkeen
verkkosovelluksen toteutuksesta vastaa
Mapdon Oy ja tutkimusyh-

teistyökumppanina
toimii
Laurea-ammattikorkeakoulu.
Hanketta koordinoi Espoon
keskuksen aluekehittämisryhmä, johon kuuluu myös
alueen asukkaita.

Lisätietoja
Espoon kaupunki:
Projektinjohtaja Mikko Kivinen,
p. 043-8249578
Projektipäällikkö
Kai Fogelholm, p. 050-5539006
Erityisasiantuntija
Tuija Norlamo, p. 050-359 9504
Laurea-ammattikorkeakoulu:
Lehtori Virpi Lund,
p. 046-8567563
Mun Idea www.espoo.fi/munidea
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Espoonväylän
linjausvaihtoehdot
Kaupunkisuunnittelulautakunta
käsitteli Espoonväylän linjausvaihtoehtoa kokouksessaan 9.5.2017 §108
esityslistalla otsikoituna asiana Söderskoginaukea, vaihtoehtotarkastelut, alue 432300, 40. kaupunginosa,
Espoon keskus, 41. kaupunginosa,
Kaupunginkallio ja 46. kaupunginosa,
Latokaski.
Söderskoginaukean kaava-alueella
on tutkittu useita Espoonväylän linjausvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Vuonna 2013 laadittuun suunnitelmaan perustuva Läntinen vaihtoehto ja vuonna 2016 laadittuun suunnitelmaan perustuva Itäinen vaihtoehto
ovat tutkituista ratkaisumalleista toteutuskelpoisimmat. Keskuspuiston
luonto- ja virkistysarvojen arvioidaan
säilyvän parhaiten läntisen vaihtoehdon mukaisessa suunnitelmassa.
Söderskoginaukean alueella tavoitteena on luoda asemakaavalliset toteuttamisedellytykset Espoonväylälle
huomioiden erityisesti Keskuspuiston
virkistys-ja luontoarvot.
Läntisen ja Itäisen vaihtoehdon lisäksi on aiemmin tutkittu myös kauemmas itään sijoitettua Keskuspuiston tunnelissa alittavaa vaihtoehtoa,
joka on todettu liian kalliiksi sekä osin
jo asemakaavoitettua 1980-luvulla
laadittua linjausta, jonka toteutus
johtaisi Keskuspuiston luontoarvojen
osittaiseen häviämiseen.

Vaihtoehtojen vertailussa on käytetty
seuraavia kriteerejä:
- vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
- vaikutukset liikenteeseen
- vaikutukset luontoon, luonnonvaroihin, ja luonnon monimuotoisuuteen
- vaikutukset ihmisten elinoloihin ja
eri väestöryhmiin
- vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
- vaikutukset yhdyskuntatekniikkaan ja yhdyskuntatalouteen.
Kokonaisuuden kannalta parhaiksi arvioidut vaihtoehdot eroavat keskeisiltä vaikutuksiltaan melko vähän.
Läntinen vaihtoehto mahdollistaa paremmin Keskuspuiston itä-länsisuuntaisen ekologisen yhteyden, Söderskogin maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen säilymisen vahvemmin
sekä hieman paremmat edellytykset
maankäytön tehostamiseen Läntisessä
vaihtoehdossa. Molemmissa vaihtoehdoissa toteutuskustannuksiksi on tässä
vaiheessa ravoitu 37 miljoonaa euroa.
Jatkolinjaukset Söderskoginaukealta eteenpäin Länsiväylän suuntaan
ovat molemmissa vaihtoehdoissa yhtenevät.
Linjausten karttaliite on pöytäkirjan liitteenä
http://espoo04.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?
page=meeting_frames
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EDULLISESTI! ESIM:
289€
299€
339€

1195/65-15
2205/55-16
2225/45-17

Erä varastonontyhjennysrenkaita
huippuedullisesti,
kysy tarjous!

Hinnat
Hin
n
sisältävät 4kpl renkaita asennettuna.

KESÄHUOLTO
Kesähuolto sisältää erityisesti
kesän kannalta oleellisimmat
huoltotoimenpiteet.

AJANVARAUS 24/7

Varaa aika
netissä 24/7:

ah-auto.fi
HELPPO TULLA!

KESÄHUOLTO SISÄLTÄÄ
Moottoriöljyn (max. 5l) ja suodattimen
sekä vaihtotyön
Raitisilmansuodattimen ja vaihtotyön
Ilmastoinnin täyttöhuolto (R134A-kylmäaine)
Huoltovalon nollaus (vm. 2011 ja vanhemmat)
Jarrujen, alustan, valojen ym. tarkastuksia
23 kohdan verran!

179 €

Kes
äh
saat uollosta
huo leiman
lt
sekä okirjaa
n
huo erillise
ltora
n
port
in

RAHOITUS

Resurs Bank ja
OP rahoitusmahdollisuus!
SIJAISAUTO

25€ / päivä
Ei sisällä polttoainetta.

AH-Auto Oy | Espoontie 8, 02770 Espoo | A
Avoinna:
i
ma-pe 8
8.30-16.30
30 16
www.ah-auto.fi | asiakaspalvelu@ah-auto.fi | Puh. 09 855 44 99

ET!
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Kirkko keskellä kylää
Espoon tuomiokirkko
tarjoaa kesällä
hengähdystä,
historiaa ja sulosäveliä
Tule kokemaan tuomiokirkon ainutlaatuista kesätunnelmaa! Kesäaikana
kirkko on auki joka päivä 10−18. Hengähdä hetkinen vuosisataisten holvien
katveessa. Sunnuntaisin voit tulla viettämään messua klo 10. Arkisin 5.6−4.8.
klo 11−16:30 voit poiketa kuulemaan
oppailta kirkon historiasta. Juhlavat musiikkisarjat Suvisunnuntain iltamusiikki
su klo 19 sekä Urkuyö ja Aaria to klo 21
ovat jälleen kesän kohokohtia.

Maksullinen buffet – varaus etukäteen: urkuyofestival.fi
URKUESITTELY Tule Espoon
tuomiokirkkoon kokemaan millaiset ovat tuomiokirkon urut.
Kanttori Petri Koivusalo opastaa to 6.7. ja to 20.7. klo 19.30.
Vapaa pääsy.

www.espoonseurakunnat.fi

www.lujakallio.fi

ESPOON SEURAKUNTIEN PALVELUKESKUS
Kirkkokatu 1, 02770 Espoo. Avoinna arkisin klo 9–15.
Varaukset kirkollisiin toimituksiin (kaste, vihkiminen, hautaan
siunaaminen) 09 8050 2601 tai varauspalvelut.espoo(at)evl.fi
Virkatodistukset ja sukuselvitykset, kirkollisten toimitusten
rekisteröinti ja avioliiton esteiden tutkinta 09 8050 2600 tai
palvelukeskus.espoo(at)evl.fi
Hautatoimisto 09 8050 2200 tai hautatoimisto.espoo(at)evl.fi
Päivystävä pappi 09 8050 2602
www.espoonseurakunnat.fi > Asiointi

la–su 16.–17.9. Espoon
tuomiokirkonmäellä. Suosittu koko perheen syystapahtuma. Haluaisitko talkoolaiseksi? Lisätiedot: www.
syysmatinmarkkinat.f, Facebook ja Instagram: SyysMatin
Markkinat.
a
sM

tin Mark
k
t
ina

URKUYÖ & AARIA -konsertit
Espoon tuomiokirkossa torstaisin 15.6.−31.8. klo 21 (huom!
aika). Taiteilijatapaamiset, ohjelma ja muut tiedot: urkuyofestival.fi. Lipunmyynti: lippu.fi

SURURYHMÄ lapsensa menettäneille alkaa to 14.9. klo 18
Espoon tuomiokirkon seurakuntalossa, Kirkkoranta 2. Tervetuloa vertaistuen piiriin, etsimään ja löytämään lohtua suruun.
Kokoonnumme syksyn aikana seitsemän kertaa. ”Auta meitä
surun tiellä, taivaan Isään luottamaan.” Ilmoittautuminen ja
yhteydenotto viimeistään 31.8.2017. Pastorit pirkko.nurminen@evl.fi, p. 040 567 4420 ja anita.kyonsaari@evl.fi, p. 040
513 0843.
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ENNEN OOPPERAA Luther tutuksi klo 18.15 Original Sokos Hotel
Tapiola Garden. Teoksen taustoista keskustelevat säveltäjä Kari Tikka,
TT Jussi Koivisto ja taiteellinen johtaja Erkki Korhonen. Vapaa pääsy.

Linkkivinkit: www.espoonseurakunnat.fi, www.lujakallio.fi,
www.syysmatinmarkkinat.fi
Facebook: Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Kalajärven kappeli, Kauklahden alue, Suvelan kappeli, SyysMatin Markkinat
Instagram: Kirkko Espoossa, SyysMatin Markkinat
Twitter: Espoon tuomiokirkkoseurakunta

SYYSMATIN MARKKINAT

Syy

LUTHER-OOPPERA Tapiolan kirkossa, Kirkkopolku 6. Reformaatiovuoden merkkitapaus! Kari Tikan säveltämää teosta
esitetään to 1.6. klo 19.30 (ensi-ilta), pe 2.6. klo 19.30 II esitys,
to 8.6. klo 19.30 III esitys. Kapellimestari Erkki Lasonpalo. Elja
Puukko, baritoni (Luther). Emriikka Salonen, sopraano (Katharina von Bora). Aki Alamikkotervo, tenori (Saatana). Hannu Jurmu, tenori (munkki). Alina Koivula, sopraano (Ave von
Schönfeld). Jussi Merikanto, basso (Fredrik Viisas). Orkesteri
Feste Burg Ensemble ja Luther-kuoro. LISÄTIEDOT: urkuyofestival.fi. LIPUT: 25/10 € lippu.fi.

ESPOO-päivää ja reformaation merkkivuotta juhlistetaan Espoon tuomiokirkolla
konsertein sekä kirkon ja
hautausmaan esittelyin. Vapaa pääsy.
Pe 25.8. Mystico − kesäyön
mystiikkaa klo 21.00−02.30.
Uusi konsertti tasatunnein,
taukoja jaloitteluun. Mystico Café. Ota oma tyyny mukaan ja viihdy kivikirkossamme vaikka koko tapahtuman
ajan.
La 26.8. tuomiokirkon esittely klo 10 ja hautausmaan
esittely klo 11.

ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Papin puhelin arkisin klo 9–21, p. 09 8050 3501.
Ajanvarausnumerot diakoniatyöntekijöille ajantasaisena verkkoartikkelissa: www.espoonseurakunnat.fi > Tukea > Keskusteluapua > Diakonian ajanvaraus Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa

017

Ensi-ilta to 1.6. – vain 3 esitystä!

23.7. Kamari-Bach Heidi Peltoniemi, barokkisello. Aapo Häkkinen, continuo-urut. J. S. Bach.
30.7. Kohti Lutheria Catalina
Vicens, organetto (Sveitsi). AnnaMaaria Oramo, clavisimbalum.
Myöhäiskeskiajan ja varhaisrenessanssin kirkollista musiikkia.
6.8. Cantabile Seeli Toivio, sello&laulu. Pauliina Hyry,
urut&piano. Bach, Schubert,
Saint-Saens, Sibelius, Puccini.
13.8.
Kansallisromanttinen
hehku Tiia Saari, laulu. Petri Koivusalo, urut. Merikanto, Melartin, Hannikainen.
20.8. Improvisatorinen Pétur
Sakari, urut. Ranskalaisromanttista virtuositeettia nuoteista &
omasta päästä.

–2

SUVISUNNUNTAIN
ILTAMUSIIKKI
Korkeatasoista musiikkia sunnuntaisin klo 19 Espoon tuomiokirkossa, Kirkkopuisto 5. Vapaa
pääsy.
4.6. Requiem Kamarikuoro
Novena, joht. Nina Kronlund.
Janne Peltokorpi, laulu. Markus
Malmgren, urut. Duruflé.
11.6. Kesäillan svengi Charlotta Kerbs, laulu&kitara. Teppo
Salakka, piano. Ellington, Simo-

ne, gospel.
18.6. Urkuilosanomia Marko Hakanpää, urut. Hakanpää,
Breukhoven, Takle.
25.6. Yhteislaulua holvikirkossa Markus Malmgren,
urut. Nina Kronlund, laulu.
Virsikirja&Psalmbok.
2.7. Luuttulaulut Anna-Maija
Oka, laulu. Olli Hyyrynen, luuttu.
Dowland, J.S.Bach.
9.7. Pietarin kirkosta Marina
Väisä, urut (Pietari, Venäjä). Merikanto, Musorgski, Slominsky.
16.7. Virsimuodonmuutoksia
Anna-Liisa Haunio, Sirkku Rintamäki, Mikko Helenius ja Senni
Valtonen, laulu, urut, piano, bandoneon, huilut, kantele, nyckelharpa, lyömäsoittimet. Virsi.

Motoristimessu la 27.5. klo 12 Auroran kappelilla, Heiniemenpolku 1. Kaikille avoimen motoristimessun järjestää Gospelriders. Messun jälkeen kevätkokous, johon tulee motoristeja ympäri Suomea, toivotaan myös espoolaisia motoristeja.
Grillijuhla su 28.5. klo 15–16.30 Suvelan kappelin sisäpihalla, Kirstintie 24. Martti Lutherin ”Vapaan ja sidotun ratkaisuvallan ajatuksia” Espoo Rukoilee iltapäivässä, mukana kappelin
lauluryhmä ja pappi Anita Kyönsaari.
Juhannusjuhla juhannusaattona pe 23.6. klo 18 alkaen
Auroran kappelilla, Heiniemenpolku 1. Ohjelmassa mm. lipunnosto, ruokailu, yhteislaulua, hartaus, ulkoaktiviteetteja
ja makkaranpaistoa. Lopuksi kuljetus juhannuskokolle Pitkäjärvelle. Ilmoittaudu mukaan: 050 438 0191.

2008

RUKOUSHETKI
la 3.6. klo 18 ”Tule, Pyhä Henki” Espoon tuomiokirkossa. Yhteistä psalmilaulua, rukousta,
hiljaisuutta. Voit tuoda rukoushetkeen esirukouspyynnön. Seuraava rukoushetki la 16.9. klo 16.

JUHANNUSTA KOHTI

tta 2 0 0 8 – 2

www.syysmatinmarkkinat.fi

Facebook

Instagram ja Twitter
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KAUKLAHTI

KIRKKOJÄRVI
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kohti keskiaikaista Riguewihrin kylää. Tätä kylää pidetään
Elsassin viinialueen helmenä,
koska se on säilynyt eri sotien
hävityksiltä ja esittäytyy suurin
Teksti: Pirkko
Sillanpää
piirtein
samanlaisena
kuin se
oli Taiteilijayhdistys
1500-luvulla. Kylä onKuninainoa,
joka
on
säilynyt
alkuperäiseskaantien Taiteilijat -Kungssä
asussaan
vuosisatojen
ajan.
vägens
Konstnärer
ry perusSaimme
ihailla
varsinaisia
postettiin Kauklahdessa vuonna
tikorttimaisemia
kylässä
kävel1998. Yhdistyksen kotipaiklessämme.
ka on Espoo ja jäseneksi voi
Perjantainamukaan
olikin liittyä
sitten
sääntöjen
kotiinlähdön
aika.
Ennen yhkojokainen, joka
hyväksyy

tiinlähtöä tutustuimme Unterlinden museoon ja Mathias Grunewaldin - erään 1400
luvun merkittävän taiteilijan
mestariteokseen, Isenheimin
okkaan ja monimuotoisen
alttaritauluun.
Alsacilaisen, havapaaehtoistoiminnan.
Hän
pankaalipedille
laitetun sianlihalusi
keskittyä
yksinomaan
haa ja makkaroita sisältävän
taiteen tekemiseen
ja eri
maalounaan
jälkeen bussi
suuntasi
laustekniikkojen
oppimiseen.
kohti Frankfurtia, josta lensimSirkka-Liisasiivin
on osallistume sinivalkoisin
kotiin.
nut
ryhmäja
yhteisnäytteMatka oli kaikin puolin onnislyihin ja
vuodesta
2010 lähtien.
tunut
matkanjärjestäjälle
kiiKuninkaantien
Taiteilijat
ovat
tokset.
■
pitäneet näyttelyitä Oitbacka
Gårdissa Kirkkonummella ja
Kauklahden vanhassa asemarakennuksessa. Edistymistä taiteen opiskellussa on
mukaansa
maahanmuuttajat
Sissin mielestä
se, että yleisö
tulisi
ja
valitsi saada
hänen osallistumaan
työnsä ”Laivoja”
mukaan
yhteiparhaaksivaikuttamaan
akvarelliteokseksi
siin
asioihin.
Asukkailla on ideSuuressa
Maalauskilpailussa
oita
esim.
kielitandemista,
vuonna 2013. Helsingissäjossa
on
kaikki
oppisivat
toistensa
kieliä.
järjestetty
useamman
vuoden
Näin
oppisivat
ajan vieraskieliset
Suomen Kuvataiteen
suomen
työllistyminen
päivänäkieltä
10.7.ja Suuri
Maalahelpottuisi.
ustapahtuma. Päivä on merAsukkaat
toivoivat,naistaiettä
kittävän
suomalaisen
päättäjät
muistavat
alueen,
teilijan Helene
Schjerfbeckin
kun
yhteisiä resursseja
jaetaan
(1862–1946)
syntymäpäivä.
ja olisivat
alueen
asialla
muuSissi on tehnyt akvarellitenkin.
tekniikalla myös tasokkaan
Välittävät Suvelan
Valittavat kylän
Verkorttisarjan
kostot
-hanke
teki vuosina
kantatiojen
puretuista
pää2013-15
Espoon keskuksen
rakennuksista.
alueella tutkimushaastatteluja
alueen toimijoille yhteensä
Lähteet:
96
kpl, joistaSuvannon
asukkaiden osuus
Sirkka-Liisa
oli
32.
Hanketta
haastattelu 2017. koordinoi
Laurea
–ammattikorkeakoulu
www.kuninkaantienja
sen yhtenä tarkoituksena oli
taiteilijat.fi
tutkia
ja kehittää asukkaiden
www.suurimaalausosallisuutta
tapatuma.fiEspoon keskuksen
alueen kehittämisessä.
■

Seuraava
Keski-Espoon
Sanomat
ilmestyy
11.09.2017

Kuninkaantien Taiteilijat

distyksen säännöt. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
taiteiden harrastusta ja tasoa
sekä koota taiteen harrastajat yhteiseen
toimintaan.
Yhtuntuu
kuitenkin
asukkaasta
distyksen
kautta
jäsenillä
on
epäselvältä, epäoikeudenmumyös
mahdollisuus
osallistua
kaiselta ja on kallista. Yhdessä
näyttelyihin.
Yhdistyksessä
on
asiassa
asukkaat
ovat jo superayli
20
jäsentä
ja
uusia
jäseniä
siantuntijoita, nimittäin vapaatulee jatkuvasti.
ehtoistyössä!
He ihmettelevät,
Keski-Espoo
– seuran
jäsen
miksei kaupunki
hyödynnä
Sirkka-Liisa
”Sissi”
Suvanto
paremmin asukkaiden vapaaliittyi Kuninkaantien
Taiteiliehtoistyön
voimaa. Asukkaat
joihin
vuonna
2002.
Hän
oli
järjestäisivät asiat siten, että
opiskellut
taidetta
Vapaassa
kaupunki ottaisi vastuun sekä
taidekoulussa
Arnen ja
rakenteista
ettäTor
hallinnosta
ja
Kauko
Hämäläisen
johdolla
mahdollistaisi näin asukkaiden
vuosina 1966–67.
Sissi tekee
todellisen
vapaaehtoistyön
tetaidetta
eri
tekniikoilla
ja
hän
keminen. Heistä olisi mukavaa
on osallistunut
taidekursseille
saada
joskus tunnustusta
siitä
vuodesta
2008
lähtien. louilmaisen linja-autolipun,
Sissitai
kertoi
omasta tavasnaan
elokuvalipun
muotaan
työskennellä
seuraavasti:
dossa.
”Kuvaaminen
piirtäen
on autAsukkailla on
monipuolista
tanut
näkemään,
hahmottatietoa alueen ongelmallisina
maan ja ilmaisemaan
tunteipidetyistä
asioista, kuten
motani.
Tavoitteenani
on
siirtää
nikulttuurisuudesta ja nuorten
piirrosten sujuvuus
tilanteesta.
Vastuutamaalaukhalutaan
siini.
Ihmisten
kuvaaminen
on
kantaa erityisesti
maahanmuuttullut
entistä
tärkeämmäksi”.
tajanuorista ja –naisista, joiden
Sissi lopetti eläkkeelle
siirsyrjäytymisen
ehkäisemiseksi
tymisen
jälkeen
myös
ansihe haluaisivat toimia. Heidän

Jofsin tilan päärakennus
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Kirstin tilan päärakennus.

• Volyymiripset
• Meikkaus & kampaus
• Geelikynnet
• Käsihoito
• Jalkahoito
• Kasvohoidot
• Microneedling
• Mesoterapia
SUVELAN OSTOSKESKUS • Biorevitalisaatio
• PRP- eli plasmahoito
2. Kerros
• Täyteinjektiot-huulet
Sokinsuontie 4, Espoo
• Hieronta
Puh: 045 614 4404
www.BeautyStudio.fi
• SOLARIUM
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Uusi Espoon sairaala

Teksti: Seppo Holste
Espoon sairaalan tarina
alkaa sadan vuoden takaa.
Sairaalan rakentaminen aloitettiin vuonna 1917 ja toiminta käynnistettiin Muuralassa vuonna 1920. Silloisessa
sairaalassa oli lasarettiosasto
sekä Espoon, Kauniaisten ja
Kirkkonummen yhteinen epidemiaosasto. Sairaalassa oli
lääkäri, ylihoitaja, kaksi osastonhoitajaa, kaksi sairaanhoitajaa, emäntä, neljä apulaista, kaksi pesijää, talonmies ja
ydinlämmittäjä. Muuralassa
sairaalaa laajennettiin 1950, 1960- ja 1970-luvuilla sekä
vielä 2000-luvun alussa Samarian/ Espoon keskuksen
terveysasemana.
Vuonna 1977 avattiin
Puolarmetsän nykyaikainen
kuntoutussairaala, jonka rahoitukseen ja käyttöön osallistuivat Kauniainen ja Kirkkonummi. 2000-luvun alussa
Puolarmetsä profiloitui pitkäaikaishoitoon ja geriatriseen
kuntoutukseen.
Uusi Espoon sairaala on
avattu maaliskuussa 2017.
Se korvaa Puolarmetsän ja
Muuralan sairaalat, Jorvin
terveyskeskusosastot
sekä
Kauniaisten ja Kirkkonummen terveyskeskussairaalat.
Sairaala on ikääntyneiden
hoidon ja kuntoutuksen
osaamiskeskus ja kotona asumisen tukipalvelu. Se palvelee
Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen asukkaita myös
seiniensä ulkopuolella.

Rakentamishanke
Espoon sairaala on kaupungin suurin talonrakennushanke. Sen alkuperäinen
urakkahinta oli 123 miljoonaa euroa. Varustelun osuus
hankekustannuksista
oli
aloitusvaiheessa noin 27 miljoonaa euroa. Hankkeen taloudellinen loppuselvitys tehdään kuluvan vuoden alussa
ja neuvottelut urakoitsijan
kanssa ovat kesken. Valtuusto
on vuonna 2016 korottanut
kaupungin takaussummaa
175 miljoonaan euroon eli
rakentamisen kustannus on
todennäköisesti noin 50 mil-

Kuva: Espoon sairaala, Espoo.fi
joonaa euroa enemmän kuin
urakkasumma.
Koska rakennushankkeen
myötä suuri osa Jorvin sairaalan autopaikoista poistui,
sopivat Espoon kaupunki ja
HUS aiesopimuksessa toukokuussa 2012, että HUS maksaa
korvaavat autopaikat. Sairaalarakennuksen alle on rakennettu kolmeen kerrokseen
1000 autopaikkaa.
Sairaalan rakennuttaja on
Espoon kaupungin omistama
Kiinteistö Oy Espoon sairaala
ja urakoitsija on Lujatalo Oy.
Hanke on toteutettu suunnittele ja rakenna- toimintaperiaatteella, jolloin urakoitsija
vastaa sekä suunnittelusta
että rakentamisesta samanaikaisesti. Lujatalo Oy vastaa
rakennuksen
valmistuttua
kymmenen vuotta ylläpidosta. Tämä vastuu ei sisälly urakkahintaan.
Hankkeen pääarkkitehti on
Kari Palaste VPL-Arkkitehdit
Oy:stä ja suunnittelutyössä
ovat olleet mukana Arkkitehdit Tommila Oy sekä Arkkitehdit Martikainen Oy.
Rakennuspaikalla aloitettiin työt louhinnalla syksyllä
2013, rakennus
luovutettiin rakennuttajalle kesäkuussa 2016, tilaajalle marraskuussa 2016 ja rakentaja
otti ylläpitovastuun syyskuussa 2016. Sairaalan varustelu
on kestänyt noin vuoden.

Orkidea ja World
Design Capital 2012
Espoon kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2010 Espoon
sairaalahankkeesta ja sen sijoittamisesta Puolarmetsään
nyt jo purettavaksi päätetyn
sairaalan yhteyteen.
Hanke oli espoolainen osa
Worl Design Capital 2012
– hanketta. Sairaalan suunnittelijavalinta tehtiin arkkitehtuurikilpailun perusteella
ja työn sai tehtäväkseen arkkitehtitoimisto K2S (arkkitehdit Kimmo Lintula, Niko
Sirola ja Mikko Summanen).
Voittajaehdotus oli nimeltään
Orkidea, joka kuvasi sairaalarakennuksen monimuotois-

ta ja tavallisesta poikkeavaa
muotokieltä.
Orkidean terälehdet kaareutuivat keskushallin ympärille ja perinteisestä suorakaiteen muotoisesta sairaalarakennuksesta pitkine, ikävine
käytävineen oli luovuttu.
Tätä design - tuotetta käytiin
esittelemässä ja sille haettiin
esikuvia ja oppia laajalti maailmalla Kaukoitää myöten.
Valtuusto käsitteli toistamiseen sairaalahanketta vuonna
2012, jolloin erittäin kalliiksi
osoittautunut Orkidea-hanke
kuoli ja kuopattiin. Orkidean
suunnittelun tunnustettiin
riistäytyneen hallinnasta ja
sen myötä arviot kustannuksista kohosivat 240 miljoonaan euroon. Marraskuussa
2011 kaupunginhallitus sai
käsiteltäväkseen vaihtoehtoiset sijoituspaikat Puolarmetsä
ja Jorvi ja niiden kustannusvertailun.
Valtuusto päätti yksituumaisesti siirtää sairaalan sijoituspaikan Jorviin, kustannusten alentamiseksi ja synergiaetujen saavuttamiseksi.
Samalla päätettiin muuttaa
toteutusmuoto elinkaarimallista suunnittele ja rakenna
– malliin. Tuolloin arvioitiin,
että vaihtoehto voitaisiin toteuttaa alle 200 miljoonan
euron kustannuksilla.
Arviot Orkidea-hankkeelle
kolmessa vuodessa kertyneistä kustannuksista ylsivät kymmeneen miljoonaan euroon.
Espoon sairaalan julkinen historiikki ei mainitse Orkideahanketta.

Uusi sairaala Jorvin
kampuksella
Uudessa Espoon sairaalassa on viisi osastoa ja 255
potilaspaikkaa, jotka kaikki
ovat yhden hengen huoneissa. Sairaalassa toimivat myös
15 paikkainen saattohoitoyksikkö Villa Glims, päivä- ja kotisairaala, akuutin geriatrian
poliklinikka, suun terveydenhoitoyksikkö sekä apuvälinekeskus. Rakennuksessa
on
lisäksi yksi 47 potilaspaikan
osasto, jonka on varannut

mahdollisen tulevan käytön
tarpeisiin HUS-Jorvi eli sairaalaan on rakennettu kuusi
osastoa ja noin 300 potilaspaikkaa.
Erikoislääkäripalvelut hankitaan HUS-Jorvin sairaalasta
ja tukipalvelut, kuten röntgen, laboratorio, välinehuolto, lääkehuolto, ruokahuolto
ja logistiikka ovat yhteisiä
HUS-Jorvin kanssa. Näin korostuvat ne synergiahyödyt,
joilla sairaalan sijoittamista
Jorvin alueelle perusteltiin.
Sairaalarakennukset on yhdistetty yhdyskäytävällä.
Henkilökuntamäärä
on
noin 403, josta 31 on lääkäreitä ja 60 terapiahenkilöstöä
sekä muutoin hoito- ja avustavaa henkilöstöä.
Potilaiden siirto sairaalaan
käynnistettiin
maaliskuun
6. päivänä. Kaikki saapuvat
uuteen, toisenlaiseen maailmaan. Talo on valoisa ja
avara, pinnat kiiltävät puhtautta, yksityisyyttä tarjoavat
potilashuoneet ovat tilavia
ja jopa kotoisia verhoineen.
Huoneessa on tilaa vaikkapa
vierailijankin yöpyä. Perinteisestä sairaalasta poikkeavaa
ovat yhteisölliset oleskelutilat ja monet, suojaisat ulkoilutilat ympäri rakennusta.
Rakennusta ei voi katsoa kuin
perinteistä sairaalaa. Se on
uudenlainen ja erilainen.
Arkkitehtuuri, taide ja
luonto tuovat iloa, myönteistä asennetta ja leikkimieltä
kuntoutumiseen. Muunneltavat tilat, aurinkokeräimet
ja lämmön talteenotto toteuttavat kestävän kehityksen
periaatetta.

Tulevaisuuden
palvelukonsepti
Sairaalan toimintakonsepti perustuu kahdeksalle perusperiaatteelle: asiakaskeskeisyys / potilas on pääosassa, kuntouttava ja esteetön
ympäristö, toimivat työolosuhteet, uudet teknologiset
ratkaisut, sujuvat prosessit ja
logistiikka, monikäyttöisyys
ja muunneltavuus, laadun ja
kustannusten hallinta sekä
ympäristöystävällisyys. Periaatteiden keskeiset elementit ovat ihminen ja ihmisen
ympäristö.
Toimintakonsepti perustuu
viiteen strategiseen tavoitteeseen:
-potilaan tarpeet ohjaavat
sairaalan toimintaa ja ydinprosesseja,
-potilaan aktiiviseen kuntoutumiseen/kuntouttamiseen käytettyä aikaa lisätään
sairaalahoidon aikana,
-hoidon ja kuntoutuksen

painopistettä siirretään kotiin,
-hoidon ja kuntoutuksen
toteutuksessa hyödynnetään
nykyaikaista kommunikaatioteknologiaa,
sairaalan tiloja ja resursseja hyödynnetään avohoidossa tapahtuvan kuntoutuksen
tukena.
Espoon sairaalassa johdetaan potilaiden hoitoa ja luovutaan perinteisestä ammattikuntalähtöisestä johtamismallista, jossa lääkäri johtaa
lääkäreitä, hoitaja hoitajia ja
terapeutti terapeutteja. Mitä
tämä johtamismalli käytännössä ja arkisessa työssä onkin
ja miten se koituu potilaskunnan parhaaksi?

Taide sairaalassa
Espoon sairaalassa on ainutlaatuinen taidekokonaisuus. Taiteella on erityinen
rooli toipumisprosessissa ja
sen tarkoituksena on edistää hyvinvointia, hyviä elämäntapoja ja tervehtymistä.
Sairaalaan on sijoitettu ennätysmäärä teoksia Espoon
modernin taiteen museo EMMAn ja Saastamoisen säätiön
kokoelmista. Taideteoksia on
noin 300 sijoitettuina potilashuoneisiin, työtiloihin ja julkisiin tiloihin. Nämä teokset
ovat pääasiassa suomalaista
grafiikkaa 1950-luvulta nykypäivään.
Sairaalaan on lisäksi toteutettu prosenttiperiaatteen
hengessä kuusi tilausteoskokonaisuutta, jotka voidaan
nähdä osana rakennuksen
arkkitehtuuria. Taideteokset
on sijoiteltu eri puolille rakennusta.
Taidehanketta on ohjannut
kaikkien osapuolten nimeämistä henkilöistä koottu taidetoimikunta ja henkilökunta
on voinut osallistua työtilojen
taide- hankintoihin.
Mittavan taiteen kokonaisuuden sijoittaminen sairaalaan on saanut runsaasti
julkisuutta ja kiitosta ennakkoluulottomuudesta,
jolla
rakentava yhteistyö Emman
ja sairaalan välillä on muovannut sairaalasta aivan uudenlaisen tervehdyttämisympäristön.
Voi pohtia onko uusi sairaala sairaala, vai voidaanko
palata vanhaan nimitykseen
parantola. Laitos toimii uusin
periaattein ja tavoitteena on
tervehdyttää sekä kuntouttaa
ikääntyviä ja ikääntyneitä ja
parantaa myös laitoksen ulkopuolella heidän elämänsä
laatua.

http://emma.museum/emma.museum/espoon_sairaalan_taide
http://www.espoo.fi/espoon sairaala

Keski-Espoon Sanomat

9

International meeting places
at the centre of Espoo
Text: Kaisa Kilpeläinen
Where can I get to know new immigrants? Where can I make friends with
Finns? Where can I find my fellow citizens? There are several international
meeting places at the centre of Espoo,
where this is possible. Some of them
are open also in summer, when half
of Finland seems to be closed. Here is
a short list of a few.

1. Trapesa
(present location)
Trapesa is an international activity
centre. It is run by a non-profit, nonreligious and non-political organization Filoksenia, which has worked
for advancing dialogue, tolerance
and equality between different cultures and religions since 1996. The
living room is open on weekdays at
9:00-15:00. If you want to have a cup
of coffee or tea and some company
to talk with, you can just drop by.
A computer or a sewing machine is
available here as well. Trapesa offers
also consultation services for people
with immigrant background to help
them with housing, study, job or social security applications and dealing
with banks and different authorities.
There is a possibility for interpretation
in Arabic, Somali, Kurdish and Amharic when requested. Trapesa arranges
different kinds of courses, clubs, feasts
and lectures too: There is for example Bollywood-dancing for children
and adults, an art club Rainbow for
children, watercolour painting for
adults and a group for Arabic and Russian speaking women. In July Trapesa
is closed. Check their internet pages
http://www.trapesa.com or facebook
pages Trapesa to see the details.

2. Trapesa
(probable future location
from August on)
Filoksenia has negotiated about
new premises for its activities at the
railway station of Espoo. More information about this will be available at
the beginning of August.
Trapesa, Kotikyläntie 5 (entrance from
Kylänraitti)
Activities: Katja Ikonen, katja.ikonen@
trapesa.com, tel. 010-5837970

3. Askel
Askel was originally established as
a low-threshold meeting place for
people who suffer from problems
with alcohol. These people are still
central actors in Askel but co-operation with other societies has brought
there other visitors too. Its diversed
activities – playing football in FC Askel, making music in a band, expressing oneself through painting and discussing own emotions in a group to
name but a few – support individual
coping and empower people to make

changes in their lives with the support
of the community. It is also possible to
come to Askel only to have free coffee
or tea and watch TV together with
other people, read papers or surf on
the Internet. To find out more about
Askel’s changing activities, look at
their facebook pages Askel – matalan
kynnyksen kohtaamispaikka.
Askel, Pappilantie 5
Activities: Irene Ponkala-Karlsson,
irene.ponkala@kalliola.fi, tel. 0407006141 or 040-5182667.

4. Lilla Karyll
Lilla Karyll is a meeting place which
is also located in an old wooden villa
next to Lilla Karyll. It is run by the Espoo mental health association EMY.
Lilla Karyll is open throughout the
whole summer on weekdays at 9:0016:30 and on Sundays at 12:00-16:00.
You can have a coffee or a tea break,
meet people, surf on the Internet or
read papers also here. Upstairs you
can find a flea market and a band
room, where you can make music either with your own instruments or loan
the ones of EMY. There is a work party
each weekday at 9:45-13 which everyone can join by cleaning, cooking,
raking, clipping grass, taking care of
the kitchen garden, etc. As a reward
for the work input Lilla Karyll offers
a free lunch for each volunteer – you
only need to show up there in the
morning. There is also a traditional
garden party in June and a harvest
party in August, both open for everyone. From autumn on it is possible
to join regular art and music groups
again. To see the full program of the
summer, look at the internet pages
http://emy.fi.

Lilla Karyll, Pappilantie 7
Activities (employees of EMY): espoonmielenterveys@emy.fi, tel. p.
09-8592057

5. Residents’ park
of Suvela
The newly renovated residents’
park of Suvela run by the city of Espoo is worth visiting even from a far.
There are organized activities throughout the whole summer on weekdays
at 8:30-16:00: before 12 o’clock for
children under 7 and after 12 o’clock
for school children. If it rains, you
can spend time with children in the
‘copper house’ or in the living room
of the new storage building. It is possible to heat food in either one of the
two microwave ovens and use toilets
inside. You can also try woodcraft in
the storage building or grill your own
food outside and have a picnic on Fridays. The yard of the park is naturally
open for 24 hours every day. To see
the daily program, follow the facebook pages Suvelan asukaspuisto.
Residents’ park of Suvela,
Kirstintie 24
Activities (employees of the park): suvelanasukaspuisto@espoo.fi, tel. 0468771479

6. Suvela chapel
The new Suvela chapel functions
as a Christian (Lutheran) chapel but
offers also different kinds of activities
both for single language groups (Estonian, Russian, Cambodian, urdu) as
well as for integrated groups where
Finns participate too. There will be an
International Spring Party for all at the
beginning of June; to see the accurate

date, follow the facebook pages Suvelan kappeli. The spring program has
already included several camps and
trips, and there is still one coming up
for Cambodians on June, 22nd – sign
up by June, 7th. After summer you can
join the many groups and family clubs
or a Finnish language class “With you
in Finnish” that all have gatherings at
the chapel.
Suvela chapel, Kirstintie 24
Activities: Pauliina Alanko, pauliina.
alanko@evl.fi, 040-5311037
Remember also Espoo-Days on
26th-28th August!
Follow the internet pages http://
www.espoopaiva.fi/fi/. For example,
Trapesa will open its doors and present festival costumes on a catwalk,
musical frolics, tastes and beauty tips
from Finland and abroad as well as
samples of its themes and activities in
the coming autumn season.

Lasin aika
-näyttely jatkuu
3.9.2017 saakka.
Esillä Kauklahden lasitehtaalla vuosina 1923-1951 valmistettuja tuotteita.
Lasilauantai 2.9.2017. Runsas ohjelma ja lasiesineiden tunnistamista.
Kauklahti-kävelyt 15.6., 6.7., 13.7.,
26.8. ja 27.8. KLO 15.
Kävelyllä tutustutaan lasitehtaan
aikaiseen Kauklahteen. Sopii koko
perheelle , kesto noin 60 min.
Kävely alkaa Kauklahden kappelin
edestä.
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Yhdistystoimintaa
Håkan Blomberg ny ordförande
Text: Leif Söderholm
Foto: Iwe Ekström

Benita överräcker ordförandeklubban åt Håkan.

Håkan Blomberg valdes
till ny ordförande för Esbo
hembygdsförening vid årsmötet den 20 april. Håkan,
som är en mycket rutinerad
föreningsmänniska, har varit
ordförande bl.a. i Esbo IF.
Håkan efterträdde Benita
Åkerlund, som lett föreningen i 21år. Benitas insats har
varit mycket gedigen. Då Benita tillträdde sökte föreningen lämpliga utrymmen för
sin tilltagande verksamhet.
Blickarna föll på den gamla
skolbyggnaden Lagstad. Ett
långsiktigt
hyreskontrakt
förhandlades fram med Esbo stad. Föreningen satsade
en betydande summa i renoveringsarbetet och Lagstad
hembygdsgård stod färdig
för invigning 2002.
Lagstads skolmuseum inrättades av Esbo stadsmuseum i övre våningen. Föreningen sköter guidningen med

Benita som primus motor. Museet har blivit Benitas ögonsten och här har hon guidat ett
stort antal skolgrupper och
ämnar ännu fortsätta med
detta.
Ett annat stort projekt har
Skärgårdsdagarna på Pentala
varit. De inleddes år 2000 med
Esbo hembygdsförening som
koordinator och med Benita
Åkerlund som ordförande
för arbetsgruppen. Ett tiotal
skärgårdsföreningar medverkade i nära samarbete med
stadsmuseet och stadens bildningstjänst. År 2010 övertog
stadsmuseet huvudansvaret
för dagarna. Avsikten har varit att främja planeringen av
Skärgårdsmuseet, som torde
öppnas i juni 2018.
Hembygdsföreningens
gamla foton och föremål på
nätet
Vi
citerar
ur
Esbo
stadsmuseum
infotidning:

”Tack vare Esbo Hembygdsförenings arbete har vi nu tillgång till en värdefull samling
av fotografier och föremål
som belyser esbobornas liv
från 1800-talet till våra dagar.
Nu finns det en egen box för
Hembygdsföreningens samlingar i Finna, en söktjänst
där man fritt kan studera och
använda bilder ur museets
samlingar.
”Bilden från 1940-talet
visar den gamla Kannbron
med branddepån med torktorn och t.h. kyrkan. Uppe på
backen fr.v. eltransformatorn
och sockenstugan..
Samlingarna består av ca
3000 foton och 300 föremål.
Fotona har arkiverats i Esbo
stadmuseum medan en del
av föremålen finns på Glims
gårdsmuseum.

Senioriliikunta kunniaan
Lea Laukkanen- keilakuningatar
Teksti: Espoon kansalliset
seniorit ry:n puolesta
Maija Haataja ja
Eija Tupakka
Kuva: Teuvo Siivonen
Espoon kansalliset seniorit
on saanut joukkoonsa todellisen urheilutähden, keilailua
harrastavan Lea Laukkasen.
Lea on ollut yhdistyksemme
jäsenenä ja hyvin aktiivisena myös keilakerhossamme
vuodesta 2014 lähtien, jossa
hän on innolla kannustanut
muitakin sairauksistaan piittaamatta. Lea on osallistunut
seuramme edustajana myös
valtakunnallisiin keilakilpailuihin Heinolassa ja Seinäjoella, jossa hän saavutti jaetun
hopeatilan alle 75-vuotiaiden
sarjassa.
Lea on syntyisin Lappeenrannasta, jossa jo osoitti liikunnallisen lahjakkuutensa
voittamalla paikallisen seuran
juoksukilpailun 12-vuotiaana.
Espooseen hän saapui v. 1959
ja tapasi Yrjön, jonka kanssa
seuraavana vuonna avioitui.
Liekö tämä ensimmäinen
”kaato” enteillyt uraa myös
keilankaatajana. Urheilullisiin harrastuksiin nuorempana kuului moottoripyöräily
ja uintia Lea on harrastanut
koko ikänsä. Lea asuu ny-

kyisin Espoon Lintuvaarassa
ja keilailuun hän tutustui
v. 2009 lähellä sijaitsevassa
Leppävaaran Sellon keilahallissa. Laji veikin sitten Lean
sielun ja sydämen. Sanotaanhan, että keilailu aiheuttaa
harrastajissaan riippuvuutta.
Kertomansa mukaan Lea on
heittänyt 15 kertaa yli 200 pisteen sarjoja kunnes tuli jymyyllätys: Lea heitti 245 pistettä,
joka on harvinainen huipputulos. Ei hän ensin itsekään
tajunnut sarjansa korkeata
tasoa.
Lea on esimerkillään osoittamassa, ettei eläkkeellä oleminen ole minkäänlainen este
harrastaa urheilua, kunhan
sopiva laji löytyy. Keilailua voi
suositella, onhan sillä kuntoa
ylläpitävänä myös tasapainon
ja liikekoordinaation kannalta suotuisa vaikutus, eikä pidä unohtaa sosiaalista puoltakaan.
Sydämelliset onnittelut Lealle! Toivomme hänelle jatkossakin elämyksiä mieluisan
harrastuksen parissa.

Yhdistys palkitsi kokoontumisessaan 18.4.2017 Lea Laukkasen komealla pokaalilla
ja kunniakirjalla. Ne hänelle ojensivat keilakerhon vetäjä Jaakko Messala (kesk.)
sekä yhdistyksen varapuheenjohtaja Antti Niemelä. Yhdistyksemme hallitus sekä
satapäinen joukko jäseniä oli paikalla Espoon valtuustotalon kahviossa iloitsemassa
Lean kanssa.

Esbo IF:s 100-års historik

(historik + resultatbok) finns ännu att köpas på
Glims gårdsmuseum eller via Göran Ekegren,
gorskiekegren@outlook.com, tel. 0500 603128.
Pris 20 €/paket.

Esbo IF:n 100-vuotis historiikki

(historiikki + tuloskirja) on vielä ostettavissa
Glimsin Talomuseossa tai Göran Ekegrenin kautta,
gorskiekegren@outlook.com, puh. 0500 603128.
Hinta 20 €/paketti.
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Kirstin koulu puretaan
kesällä 2017

KESÄRIENTOJA
Talomuseo Glims

GLIMSIN KESÄ ON TÄÄLLÄ!
# eläimete

Näyttely avoinn spoossa
a 28.2.2018 as
ti.

Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuvat: Peter Vihra
Kirstin koulun peruskorjaustyöt on ilmoitettu alkavaksi kesällä 2017. Peruskorjauksessa puretaan koko rakennus. Tämä tarkoittaa sitä,
että myös vuonna 2010 entisiin Keski-Espoon kirjaston tiloihin kunnostettu nuoriso- ja
asukastila Sentterin tilat puretaan. Kirstin koulu on toiminut jo vuodesta 2015 lähtien
tontille rakennetussa väistökoulussa. Kirstin kouluun on
tehty vuosien saatossa toiminnallisia muutoksia ja ylläpitokorjauksia, mutta ei kattavaa
peruskorjausta.
Kirstin koulu on kokenut
vuosikymmenten aikana jatkuvasti muutoksia. Ensimmäinen koulurakennus tontilla
oli vuonna 1973 valmistunut
Suvelan kansakoulu, korttelikoulu. Vuonna 1977 rakennettiin uusi koulurakennus ja
peruskoulun myötä Suvelan
kansakoulusta tuli Kirstin
koulu, joka käsitti ala-asteen
ja yläasteesta Suvelan koulu.

Avoinna 2.5.–31.8. ti–pe 10–17, la–su 11–17.
Talomuseo GLIMS, Glimsintie 1, Espoo, puh. (09) 816 27337
www.espoonkaupunginmuseo.fi

Tutustu kesäohjelmaan:
Sähköposti
kaupunginmuseo@espoo.fi                                                                                                                                               
Internet www.espoonkaupunginmuseo.fi                                                       

Nuoriso- ja asukastila Sentteri
Koulurakennuksen suunnitteli Espoon kaupungin teknisen
viraston
talonsuunnitteluosasto omana työnä. Koulu
on kaksikerroksinen, tasakattoinen, pääosin punatiilellä
verhoiltu rakennus.
Koulu toimi yhtenäiskouluna ja sen nimeksi tuli
Keski-Espoon koulu. Vuonna
2010 koulun yläluokat lakkautettiin ja koulusta tuli

Kirstin koulu. Alaluokkia varten vuonna 2001 valmistunut kaksikerroksinen lisäsiipi
muutettiin vuonna 2012 päiväkodiksi, jossa toimii kuusi
ryhmää.
Keski-Espoo -seurassa toivotaan, että rakennustyö
toteutuu aikataulussa ja tilasuunnittelussa toteutuisivat
myös kolmannen sektorin
tarpeet.

Lasten sunnuntai
28.5.2017
Ohjelma:
Museo avataan jo klo 10!
klo 10–12 Työpaja: entisajan
paperileluja klo 10–12 Työnäytös: raudantaontaa klo
11–12 Laidunvierailu 4H-kotieläinpihalla* klo 11 Keppihevosravit. Oma heppa mukaan! klo 12 Helsingin poliisisoittokunnan Nallekopla
esiintyy! klo 13–14 Laidunvierailu 4H-kotieläinpihalla* klo
13–15 Työpaja: huovutetaan
palloja klo 13–16 Tilkki-Vihto-

rin mökki avoinna klo 14–16
Työpaja: kokeile lypsämistä
leikkiutareilla. Työpajan järjestää Espoon 4H-yhdistys. klo
15–16 Laidunvierailu 4H-kotieläinpihalla* klo 14.30–16.30
Ohjattua jousiammuntaa  Lelueläinten vaihtopiste koko
päivän. Tuo yksi kova tai pehmeä eläinlelu vaihtoon ja ota
mukaasi toinen!
KAMU Espoon kaupunginmuseo
Osoite: Weegee -talo, Ahertajantie 5, Tapiola
Yhteystiedot: 09 81657052
Verkko-osoite: http:/www.espoonkaupunginmuseo.fi

Lasin aika -näyttely
jatkuu 3.9.2017 saakka
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KESÄRIENTOJA

Urkuyö ja Aaria -festivaali Espoon
Tuomiokirkossa.
Lisätietoja www.urkuyofestival.fi

Tähtiä ja nuoria
taitureita kesäillassa
Suomalaisuutta ja suomalaista
musiikkia juhlitaan kesän aikana niin
maailmantähtien kuin lahjakkaiden
nuorten solistien konserteissa. Heinäkuun 20. päivän konsertissa saadaan
nauttia karismaattisista ja virtuoosimaisista esityksistä Cynthia Makriksen (sopraano), Raimo Sirkiän (tenori), Kalevi Kiviniemen (urut) ja Erkki
Korhosen (piano) esittäessä sävelmiä
italialaisesta romantiikasta amerikkalaisiin ja suomalaisiin sävelmiin.
Johannes Brahmsin G-duuri-sonaatti
ja Regenlied sekä irlantilainen kansansävelmä The Last Rose of Summer
luovat romanttisia kesäillan tunnelmaa Jaakko Kortekankaan (baritoni)

ja nuorten taitureiden, Elias Nymanin
(viulu) ja unkarilaisen András Szabón
konsertissa 6. heinäkuuta. Espoolaisia
nuoria ja menestyneitä taitureita puolestaan kuullaan 13. heinäkuuta Trio
Roozemanin eli sisarusten Jonathan
Roozemanin (sello), Jan-Paul Roozemanin (piano) ja Rebecca Roozemanin
(viulu) sekä serkkunsa Aurora Marthensin (sopraano) esittäessä musiikkia
J.S. Bachilta, G.F. Händeliltä ja Jean Sibeliukselta.
Tuoreet ensi kesän Savonlinnan
Oopperajuhlilla pidettävän Timo
Mustakallio -laulukilpailun voittajat
esiintyvät Urkuyö ja Aariassa ensimmäisessä palkintokonsertissaan 27.
heinäkuuta. Konsertin yhteistyökumppaneina ovat Timo Mustakallio
-säätiö ja Savonlinnan Oopperajuhlat.
Yhteistyössä Päivi ja Paavo Lipposen rahaston kanssa järjestettävässä
konsertissa 10. elokuuta puolestaan
esiintyvät vuonna 2016 Lappeenrannan laulukilpailujen miesten sarjan
voittanut Kristian Lindroos (baritoni)
ja saman kilpailun finaalissa laulanut
Johanna Isokoski (sopraano) pianistinaan Erkki Korhonen.
Kansallisoopperan orkesteri solisteinaan Mari Palo (sopraano) ja Aarne
Pelkonen (baritoni) tulkitsevat Maurice Ravelin, Joseph Cantelouben ja Jean Sibeliuksen värikylläistä musiikkia
Suomen kansallisoopperan ja -baletin
kanssa yhteistyössä järjestettävässä
konsertissa 3. elokuuta.

