Suur-Leppävaaran asukasfoorumi

Vuosiraportti 2017
Valmisteluryhmä
Valmisteluryhmässä toimivat vuonna 2017 Lasse
Ansalo kesäkuusta alkaen, Timo Haukilahti,
Veronica Kalhori kesäkuusta elokuun loppuun, Jukka
Laine, varapuheenjohtaja, elokuun loppuun asti, Esko
Meuronen, Jarmo Oksanen, varapuheenjohtaja syyskuusta alkaen, Arja Salmi, Juha Sarvaranta, Leila
Tauriainen, puheenjohtaja ja Esko Uotila, sihteeri.
Valmisteluryhmällä oli vuonna 2017 yhteensä
seitsemän kokousta ja lisäksi tapahtumiin liittyviä

valmistelukokouksia. Kokouspaikkoina on Parkvillan
lisäksi käytetty mm. Sellon kirjastoa ja Laureaa.
Valmisteluryhmä on käyttänyt 2431,33 € tilaisuuksien järjestelyihin ja viestintään. Tarkempi erittely on
esitetty vuoden 2017 kustannuslaskelmassa.
Valmisteluryhmä päätti toimintansa tässä
kokoonpanossa vuoden 2017 lopussa. Toivotamme
seuraajillemme menestystä toimintaan!
Kiitokset kuluneista vuosista aktiiviselle yleisölle,
yhteistyökumppaneille ja osaaville esiintyjille!

Toiminta 2017
Suur-Leppävaaran asukasfoorumien valmisteluryhmä
järjesti vuonna 2017 kymmenen asukasfoorumia, jotka
keräsivät yhteensä yli 1000 osallistujaa. Lisäksi osallistuttiin kaupunkisuunnittelun järjestämään Karakallion
kehittämistyöpajaan ja sen suunnitteluun. Foorumin
toimintaa tehtiin perinteiseen tapaan tunnetuksi Raittikarnevaaleilla 7.9.2017 Leppävaarassa. Marraskuussa
Sellon kirjastossa pidetty Suomi 100 -kansanjuhla
keräsi hienosti 500-päisen yleisön.
Asukasfoorumeita on järjestetty yhteistyössä
kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Sellon
kirjasto on tarjonnut toimivat tilat tilaisuuksille. Leppävaaran projektinjohtaja Mika Rantala on ollut
keskeinen yhteistyökumppani järjestämässä työpajoja
ja kertomassa alueen kehittämisestä. Yhteistyö
Viherlaakson koulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun
kanssa jatkui tuloksellisesti. Leppävaara-seuran kanssa
on tehty tiivistä yhteistyötä.
Suur-Leppävaaran asukasfoorumi valitsi Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen alueen parhaaksi
paikaksi vuonna 2017. Lisäksi Sellon kirjasto palkittiin
Ykköspaikka-tunnustuksella Suomi
100 -kansanjuhlassa.
Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa toteutettiin
kevään 2017 aikana työpaja ja julkistettiin opas Monta
kulttuuria, yksi kotikunta maahanmuuttajien parissa
toimiville. Yhteistyökumppaniksi hankkeessa saatiin

myös Suomen kotiseutuliitto, joka teki oppaan pohjaksi
kyselyn jäsenyhdistyksilleen ja avusti oppaan jakelussa.

Tapahtumat keväällä 2017
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Vaalien välissä -kansanedustajapaneeli
19.1.2017
Kansanedustajapaneeliin osallistuivat kansanedustajat
Veera Ruoho, Antero Laukkanen, Eerikki Viljanen,
Johanna Karimäki, Maria Guzenina, Sanna
Lauslahti ja Kari Uotila.

Vaalien välissä -kansanedustajapaneeli kiinnosti ja
Sellon kirjaston aula oli jälleen täynnä, kun yli 100
henkeä oli kuulemassa paikallisten kansanedustajien
kannanottoja ajankohtaisiin asioihin. Keskustelu oli
asiallista ja erilaiset näkemykset pääsivät hyvin esiin.
Yhteenveto tilaisuuden alustuksista ja keskustelusta
on osoitteessa
http://www.suurleppavaara.info/tiedotteet/vaalienvaelis
sae-kansanedustajapaneeli1912017yhteenveto

Alueelle arvioidaan tulevan tilaa noin 2000 - 2500
uudelle asukkaalle.
Arkkitehti Mikko Suvisto Arkkitehtitoimisto
HKP:sta esitteli Leppävaaran keskusvision. Nykyisin
rautatie, Turuntie ja Kehä I jakavat Leppävaaran erillisiin osiin. Tavoitteena on kehittää liikenneyhteyksiä ja
kaupunkirakennetta sekä parantaa keskuksen kaupunkikuvaa ja viihtyisyyttä. Vision mukaan Turuntie siirretään rautatien reunaan, Lintuvaarantien suora yhteys
Turuntielle katkaistaan ja Turuntien viereen rakennetaan korkeita rakennuksia.
Ympäristömuotoilija Niko Riepponen Espoon
kaupunkitekniikkakeskuksesta pohjusti pöytäryhmissä
käytävää ryhmätyötä. Tehtävä oli miettiä, mitä
kaupunkitilassa tehdään, mitä palveluja tarvitaan,
millaisille alueille on tarvetta, millaista ympäristöä
kaivataan ja millainen teema sopisi Leppävaaraan.
Yhdessä Leppävaara-seuran kanssa järjestetty
tilaisuus aiheutti vielä jälkeen päin somessa keskustelua
siitä, miten asukkaat voivat vaikuttaa suunnitelmiin.
Yhteenveto tilaisuudesta ja esitysmateriaali ovat luettavissa osoitteessa
http://www.suurleppavaara.info/tiedotteet/leppavaaranv
isiot132017yhteenveto

Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskus
6.3.2017

Leppävaaran visiot 1.3.2017

Leppävaaran projektinjohtaja Mika Rantala tarkasteli
esityksessään pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta
ja osaamiskeskittymiä Espoossa. Leppävaaralla on
merkittävä rooli informaatioteknologia-alan osaamiskeskittymän jatkokehittelyssä yhdessä Tapiolan,
Otaniemen ja Keilaniemen sekä Pitäjänmäen kanssa.
Raideliikenne sitoo työpaikkakeskittymät toisiinsa.
Arkkitehti Inari Virkkala Arkkitehtuuritoimisto
B&M Oy:stä esitteli Turuntien vision Leppävaaran ja
Mäkkylän asemien väliselle alueelle. Alueelle
suunnitellaan sekä työtila- että asuntorakentamista.
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Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen esittelyyn
saapui yli 300 kiinnostunutta kävijää. Kiinnostuneiden
määrä yllätti, eikä kaikkia tulijoita ei edes voitu päästää
sisään. Pahimman ruuhkan helpotettua halukkaat pääsivät katsomaan liikunta- ja harrastetiloja ja myös ylemmissä kerroksissa sijaitsevia asuintiloja.
Yhteenveto tilaisuudesta ja esitysmateriaali ovat
osoitteessa
http://www.suurleppavaara.info/tiedotteet/leppaevaaran
elaejaasu-seniorikeskus632017yhteenveto

Kaupungin MELU ja muut ympäristöhaitat
16.3.2017

Ympäristöntarkastaja Lasse Kämpe Espoon ympäristökeskuksesta kertoi rakennustyömaiden ympäristöhaitoista, joita aiheuttavat mm. melu, pöly, kemikaalivuodot ja kuivatusvedet.
Ympäristövastaava Arto Kärkkäinen Uudenmaan
ELY-keskuksesta käsitteli liikenteen melua ja meluntorjuntaa. Hän tarkasteli ympäristömelun vaikutuksia
viihtyisyyteen ja terveyteen.
Erityisasiantuntija Kauko Saari esitti Kuuloliiton
näkemyksen meluasioihin. Tavoitteena on turvallinen
ääniympäristö. Huonokuuloisia arvioidaan Suomessa
olevan noin 750 000 henkilöä. Liikenteen melu on
suurin ongelma.
Perkkaan ja Vermonniityn aiheuttaman melu- ja
pölyhaitat herättivät runsaasti keskustelua ja vaatimuksia meluntorjunnan kehittämiseksi.
Yhteenveto tilaisuudessa käytetyistä puheenvuoroista on luettavissa osoitteessa
http://www.suurleppavaara.info/tiedotteet/kaupunginm
elu1632017yhteenveto

Monta kulttuuria, yksi kotikunta -opas
16.5.2017

Asukasfoorumissa 16.5.2017 julkistettiin Sellon kirjastossa Monta kulttuuria, yksi kotikunta -opas yhdessäoloon ja yhdessä tekemiseen. Oppaassa käsitellään
erilaisia arkielämän tilanteita ja tarjotaan käytännön
ohjeita kulttuurien kohtaamiseen erityisesti yhdistysten
toiminnassa.
Opas on syntynyt Laurea-ammattikorkeakoulun ja
Suur-Leppävaaran asukasfoorumin yhteistyönä ja
Viherlaakson koulun kuvataideluokka on tuottanut
siihen hienon kuvituksen.
Opas Monta kulttuuria, yksi kotikunta on ladattavissa osoitteessa https://goo.gl/oH8ifo

Pyöräilytyöpaja 30.5.2017
Sähköinen ja älykäs liikkuminen 20.4.2017

Asukasfoorumissa autoelektroniikan lehtori Vesa
Linja-aho Metropolia Ammattikorkeakoulusta kertoi
sähköautoilusta ja yliopettaja Arto O. Salonen
Metropolia Ammattikorkeakoulusta käsitteli tulevaisuuden älykkäitä liikkumispalveluja.
Yhteenveto tilaisuudesta ja esitysmateriaali ovat
osoitteessa
http://www.suurleppavaara.info/tiedotteet/sahkoinenjaa
lykasliikkuminen2042017yhteenveto

Asukasfoorumin työpajassa Sellon kirjastossa ideoitiiin
sujuvia ja turvallisia kävely- ja pyöräilyreittejä Leppävaaraan. Lari Karreinen esitteli Mikko Köykän
kanssa tekemäänsä Kööpenhaminan mallin mukaan
kehiteltyä pyöräilyverkostoehdotusta. Olennaista on,
että kävelylle ja pyöräilylle tulisi osoittaa erilliset
väylät. Lintuvaarantielle voisi rakentaa yksisuuntaiset
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pyörätiet. Harakantielle ehdotetaan sekaliikennekatua,
jolla autot liikkuisivat pyöräilyn ehdoilla. Tällä tavoin
pyöräilyä Leppävaaranraitilla voitaisiin vähentää.
Turuntien varteen tarvitaan pyöräilyn laatureitti.
Tavoitteena on kehittää Leppävaarasta toimiva
pyöräilykaupunki.
Tilaisuuden yhteenveto ja esitysmateriaali ovat
luettavissa osoitteessa
http://www.suurleppavaara.info/tiedotteet/pyorailytyop
aja3052017yhteenveto

Tapahtumat syksyllä 2017

Pyöräretki Laajalahden ympäri 23.8.2017

Asukasfoorumin pyöräretki ajettiin Leppävaarasta
Otaniemen kautta Munkkiniemenrantaan ja sieltä kotiin.
Saimme oppaaksemme pyöräreitit hyvin tuntevan
paikallisen asukkaan.
Munkkiniemenrannassa pääsimme retken kohokohtana kokeilemaan Helkaman sähköpyöriä, joita oli
esittelyssä useita malleja eri käyttötarkoituksiin.
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Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen
esittely 19.9.2017

Asukasfoorumi järjesti tutustumiskäynnin maaliskuussa
avattuun Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskukseen.
Taloa oli mahdollista kiertää pienissä ryhmissä ja
kuulla sen toiminnasta. Talo on paljon muutakin kuin
senioriasumista. Keskus palvelee monipuolisesti alueella asuvia senioreita. Monia kiinnosti erityisesti talon
kuntosali, jonka käyttö on kaikille senioreille täysin
ilmaista. Oli myös ilahduttavaa kuulla, että talon asukkaita palveleva vapaaehtoistoiminta on lähtenyt mukavasti liikkeelle. Tällä hetkellä vapaaehtoisia on jo 25
henkeä ja illan aikana lupautui mukaan muutama lisää.

Suomi 100 -kansanjuhla 19.11.2017

Asukasfoorumi järjesti yhteistyössä Sellon kirjastossa
Suomi 100 -kansanjuhlan, jossa nähtiin kansanedustajien esityksiä, sirkusta, kansantanssia, runonlausuntaa ja musiikkia monessa muodossa.

Yhteensä 500 juhlijaa osoitti, että asiapitoisten
foorumitilaisuuksien lisäksi myös yhteisille juhlille on
tilausta. Yrityksiltä saaduin lahjoituksin tarjolla oli
glögiä ja pientä purtavaa. Tarjoilun käytännön järjestämiseen saatiin yhteistyökumppaniksi Lepuskin
Marttojen toimintaryhmä. Espoolaiset marttayhdistykset julkaisivat juhlassa reseptikirjansa Parasta
arkiruokaa. Myös muita paikallisia toimijoita oli
juhlassa mukana.
Kansanjuhlan ohjelma on osoitteessa
http://www.suurleppavaara.info/toiminta/suomi-100kansanjuhla
Yhtenveto ja kuvasarja kansanjuhlasta on nähtävissä
osoitteessa
http://www.suurleppavaara.info/tiedotteet/suomi100kansanjuhla19112017

Asukasfoorumeista on tiedotettu myös monella
muulla tavoin:
 ilmoitukset ja artikkelit Lepuski-lehdessä
 Espoon kaupungin tapahtumakalenteri ja asukasfoorumisivut
 Länsiväylä-lehden tapahtumakalenteri
 Helsingin Sanomien menovinkki.fi-palvelu
 Sellon kirjaston ilmoitustaulut
 Sellon kauppakeskuksen ja Gallerian näyttötaulut
 sähköpostiviestit kaupunginosayhdistyksille ja
muille yhdistyksille sekä muille sidosryhmille
 alueen ilmoitustaulut
Vuonna 2017 suurleppavaara.info-sivustolla on ollut
noin 7400 käyntiä.
Facebookissa asukasfoorumilla on noin 640 seuraajaa, jossa on kasvua 200 edellisestä vuodesta.

Tiedotuskanavat

Kustannuslaskelma 2017

Asukasfoorumilla on verkkosivut osoitteessa
www.suurleppavaara.info. Sivuilta löytyy ajankohtaisia
tiedotteita, valmisteluryhmän yhteystiedot ja muuta
hyödyllistä tietoa Suur-Leppävaarasta.
Asukasfoorumi on mukana myös Facebookissa
https://www.facebook.com/SuurLeppavaaranAsukasfo
orumi. Facebook-sivua on päivitetty säännöllisesti ja
sivun seuraajien määrä on jatkuvassa kasvussa. Vuoden
aikana alettiin käyttää myös Twitteriä tiedottamiseen.

Tiedottaminen
638,59
Tilaisuuksien kulut
1 692,83
Valmisteluryhmän kokouskulut
52,52
Muut kulut
47,39
Kulut yhteensä

2 431,33

Suur-Leppävaaran asukasfoorumi
www.suurleppavaara.info
/www.facebook.com/SuurLeppavaaranAsukasfoorumi
twitter.com/suurleppavaara

5

