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Badding – Jykevä rakkaus

Mestaritunnelin päälle lähes 200 kotia
Leppävaara on Espoon toiseksi suurin
työpaikkakeskittymä

1/14 • 9.2.2014 • Ilmestynyt vuodesta 1993

Lepuski – Suur-Leppävaaran oma lehti, painos 24 000 kpl.
Tehokamerat Ruusutorpan parkkiluolassa
”Henkeen ja vereen lepuskilainen”

PANORAMA
TOWER

www.apteekkielixir.fi

Avoinna joka päivä
ma–pe 8.30–21.00,
la 10–18, su 12–18

Katutasolla,
Leppävaaran aseman
tuntumassa.

Leppävaarassa
ensimmäinen
Esteetön Espoo
-tunnuksen saanut
yritys.



LeppävaarassaLeppävaarassa
Syö hyvin

Maantiepelto 1
www.milisfood.fi

Mili´s Food & Café

LEPPÄVAARAN URHEILUPUISTOSSA
REEBOK ARENAN JÄÄHALLISSA

Uusi kokoustila varattavissa, joka muotoutuu
myös juhlatilaksi. Tutustu tilaan
Miliksen kotisivuilla www.milisfood.fi

Runebergit ja laskiaispullat
vitriinistä tuoreena!

Avoinna Ma–La 8–20.45 ja Su 8–19.45

p. +358 40 506 5051
Leppävaaran kansalaismuistipiirin
kevään aikataulu
Suositut kansalaismuisti-illat pyörähtivät käyntiin tammikuussa. Kevääl-
lä on kaikkiaan kahdeksan istuntoa Ruusutorpan koululla (osoite: Lep-
pävaarankatu 24–26). Kaksi istuntoa on jo pidetty ja jäljellä on kuusi iltaa
plus kauden päättävä perinteinen kevätretki. Kokoontumiset pidetään
tuttuun tapaan torstaisin klo 18.00–19.30 ja paikkana on koulun auditorio,
jollei muuta ole ilmoitettu. Kokoontumiskerrat ovat seuraavat: 13.2.;
27.2.; 13.3. (ei auditoriossa); 27.3. (ei auditoriossa); 10.4. ja 24.4.. Ke-
vätretken päiväksi on sovittu 15.5. ja retken kohde ja teema sovitaan
myöhemmin. Tervetuloa!

Leppävaarassa on paljon työ-
paikkoja. Hiljattain valmistu-

nut Helsingin seudun ympäristöpal-
velut kuntayhtymä HSY:n
yritysraportti listaa Suur-Leppävaa-
ran koko metropolialueen neljän-
neksi suurimmaksi työpaikkojen
keskittymäksi. Ylivoimaisesti suu-
rin työpaikka-alue seudulla sijoit-
tuu Helsingin keskustaan. Suur-Ta-
piola on toisella ja Vantaan
Aviapolis eli Helsinki Vantaan len-
tokentän alue ympäristöineen on
vertailussa kolmannella sijalla.

Suuresta työpaikkatarjonnasta
huolimatta leppävaaralaiset eivät
juuri käy töissä Leppävaarassa.
Vain joka viides suuralueen asukas
ja peräti vain yksi kymmenestä kan-
taleppävaaralaisesta käy töissä
omalla alueellaan. Yksi selitys on
työpaikkojen toimialarakenne.
Leppävaarassa sijaitsevat työpaikat
eivät kovin hyvin vastaa alueella
asuvien koulutusta. Leppävaaralai-
set ovat leimallisesti korkeasti kou-
lutettuja, mutta työpaikat ovat pal-
jolti matalapalkka-aloilla. Niinpä
täällä työssä käyvillä ei välttämättä
ole varaa asua alueella, jossa asun-
tojen hinnat hyvästä sijainnista joh-
tuen ovat kovia. Leppävaaraan on
kuitenkin niin hyvät yhteydet eri
puolille seutua, että työmatkat suju-
vat luontevasti eri suuntiin ja kun-
nan rajoista piittaamatta.

Kauppa, teollisuus ja julkinen
sektori ovat suuria työllistäjiä Lep-
pävaarassa ja ne ovat paljolti perin-
teisiä matalapalkka-aloja. Kaupan
suurta osuutta selittävät paitsi suu-
ret tukkuliikkeet kuten Inex ja Al-
gol, niin tietysti myös Sellon alue
suurine kauppakeskuksineen, ho-
telleineen ja ravintolamaailmoi-
neen. Aluseen suurimmat teolli-
suustyönantajat ovat vielä Nokia
Solutions and Networks ja Nokia.

Teollisuudessa ja kaupan alalla
ovat tulevaisuuden näkymät mo-
lemmissa parhaillaan murroksen
kourissa. Juuri nämä alat ovat kriit-
tisiä Leppävaarassa, sillä ne tarjo-
avat tällä hetkellä puolet työpai-
koista. Vielä ei ole nähtävissä,
mihin esimerkiksi jatkuvasti kas-
vaneen nettikaupan ja itsepalvelun
lisääntyminen johtaa. Siitä kuiten-
kin ollaan varmoja, että erilaisten
palvelujen ja erityisesti hyvinvoin-

tipalvelujen kysyntä on kasvava
trendi tulevaisuudessa.

Tilaa vievä teollisuus ja tukku-
kauppa ovat täällä muutenkin väis-
tyviä toimialoja, kun maankäyttöä
halutaan tehostaa keskeisesti sijait-
sevilla alueilla. Esimerkiksi Inex
Partnersin suuri keskusvarasto Ke-
rassa muuttaa vuosikymmenen lop-
puun mennessä Sipooseen. Tämän
myötä suuralueelta häviää suuri
määrä työpaikkoja. Tulevaisuuden
näkymät ovat myös Nokian osalta
epävarmoja. Nokialaisten työpaik-
koja onkin viime vuosina häipynyt
huomattavia määriä juuri Leppä-
vaarassa, mutta onko alalla odotet-
tavissa uusi nousu, se jää nähtäväk-
si.

Myös julkinen sektori, joka tar-
joaa nyt kolmanneksi eniten työ-
paikkoja eli joka viidennen työpai-
kan, säilyttänee tulevaisuudessa
osuutensa merkittävänä työnantaja-
na Leppävaarassa. Täällä on paljon
suuria oppilaitoksia ja kouluja sekä
sosiaali- ja terveysalan palveluja,
joita täydentävät kasvava määrä yk-
sityisen alan hyvinvointipalveluja.

Mutta vaikka työmarkkinoiden
rakennemuutos kurittaa vanhoja pe-
rinteisiä toimijoita, on nurkan taka-
na odottamassa uusia ja nousevia
aloja ja mahdollisuuksia. Leppä-
vaaraan sijoittuviksi uusiksi toimi-
joiksi odotetaan tällä hetkellä ehkä
kiinnostavimpina Tietoa ja Roviota.
Kuitenkin on hyvä muistaa, että le-
puskilaisista yrityksistä valtaosa on
pieniä, korkeintaan neljän hengen
työpaikkoja. Näiden pienyritysten
määrän ja merkityksen arvioidaan
myös kasvavan edelleen tulevaisuu-
dessa.

Tutkijat arvioivat yritysrapor-
tissa Leppävaaran vetovoiman säi-
lyvän myös tulevaisuudessa. Hei-
dän johtopäätökseensä on helppo
yhtyä. Tapahtui sitten tulevaisuu-
dessa millaisia rakennemuutoksia
tahansa, Leppävaaralla on loistava
sijainti seudulla ja tänne on hyvät
liikenneyhteydet joka puolelta. Tä-
mä takaa myös tulevaisuudessa alu-
een kilpailukyvyn niin työpaikka-
kuin asuntoalueenakin.

Arja Salmi
arja.salmi(at)lepuski.fi

WWW.SELLOSAL I . F I
Soittoniekanaukio 1 A 02600 Espoo

PE 14.2. KLO 19
SCANDINAVIAN
MUSIC GROUP

Liput alk. 27,50 €, Lippupiste

LA 1.3. KLO 19
DAVE LINDHOLM

Liput alk. 17,50 €, Lippupiste

KE 5.3. KLO 19
DALINDÈO

Liput alk. 14,50 €, Lippupiste

TO 6.3. KLO 19
SANNI

Liput alk. 19,50 €, Lippupiste

PE 7.3. KLO 19
TUOMO

Liput alk. 17,50 €, Lippupiste

LA 8.3. KLO 19
PARIISIN KEVÄT

Liput alk. 19,50 €, Lippupiste

LA 15.3. KLO 19
SU 16.3. KLO 18

KATRI HELENA
50-vuotiskonserttikiertue
Liput alk. 40,50 €, Lippupiste

Leppävaarassa paljon
työpaikkoja – silti
käydään muualla töissä

Muurarinkuja 1
Puh. (09) 512 4463

www.paivakotihelmi.net

VAPAITA
PAIKKOJA

syksyksi 2014!

02600 Etelä-Leppävaara-
Perkkaa

02610 Kilo
02620 Karakallio
02630 Kilo
02650 Pohjois-Leppävaara

LEPUSKI 2

Lepuski on paikallislehti, joka
paneutuu oman alueensa asi-
oihin ja lukijoita kiinnostaviin

kysymyksiin.
Alueemme on tyypillistä Espoota, jo-
ka urbanisoituu. Kerrostaloja raken-
netaan suurten väylien kuten kaupun-
kiratojen varsille. Espoon alkavasta
asuntotuotannosta kerrostalojen osuus
on jo 78 prosenttia.

Lepuskin julkaisija on Leppävaa-
ra-seura ja kustantaja Viestintätoimis-
to Luova Ratkaisu Oy. Lehti tekee
yhteistyötä mm. Suur-Leppävaaran
asukasfoorumin kanssa.

Suur-Leppävaarassa Lepuski jae-
taan noin 22 000 talouteen, joista

Lepuski tuntee koko
Suur-Leppävaaran

Lepuski ilmestyy Aineisto Ilmoitusvaraus
16.3. 7.3. 5.3.
13.4. 7.4. 3.4.
18.5. 9.5. 6.5.
24.8. 11.8. 7.8.
28.9. 19.9. 15.9.
26.10. 17.9. 13.10.
23.11. 14.11. 10.11.

12 500 asuu kerrostalloissa. Muut asu-
vat omakoti- ja rivitaloissa.

Lisäksi lehti on noudettavissa Sel-
losta, Galleriasta, Leppävaaran ja Gal-
lerian Alepoista, Sellon kirjaston yh-
teispalvelupisteestä, terveysasemilta
ja joistakin ravintoloista.

Lepuski ilmestyy tänä vuonna
8 kertaa alla olevan aikataulun mukai-
sesti.

Haluatko ottaa kantaa tai kertoa
oman kotikulmiesi kuulumisia?
Ota yhteyttä toimitukseemme:
pirjo@luovaratkaisu.fi

Yrittäjä, muista, että paikallis-
lehti on hyvä ilmoitusväline.

02660 Lintuvaara
02680 Uusmäki
02710 Viherlaakso
02720 Lähderanta
02730 Laaksolahti
02750 Kauniaisen

reuna-alue
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• yritysten perustaminen
• kaikki taloushallintopalvelut
• sähköinen laskutuspalvelu
• palkkahallinto
• verotuspalvelut

Taloushallinnon asiantuntijayritys
palveluksessasi

Puh. 09-541 7275 • www.leppavaaranlaskenta.fi

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

Mestaritunnelin pääl-
le on tulossa kaksi
asuinkorttelia - nel-

jä taloa pohjoisempaan ja kol-
me taloa eteläisempään kortte-
liin. Rakennusten väliin jää
piha-alueet.

Pohjoisen korttelin on
suunnitellut Espoon Asunnot,
eteläiseen kortteliin on suun-
nitteluvaraus JM Suomella.
Yhteensä alueelle rakennetaan
n. 164 asuntoa.

Espoon Asuntojen laajalle
pihalle mahtuu myös korttelin
sisäinen pallokenttä. Se on niin
suojainen, ettei pallo pääse kar-
kaamaan ajoteille.

”Jos kaikki menee hyvin,

asemakaava saadaan vahviste-
tuksi vielä tämän vuoden aika-
na”, Leppävaaran aluearkkiteh-
ti Lotta Kari-Pasonen kertoo.
Hän arvelee, että ensi vuonna
aluetta päästään jo rakenta-
maan.

Kari-Pasosen mukaan
Mestarikadun varteen tulevien
Espoon Asuntojen talojen ra-
kentaminen on haasteellista ka-
dun ja tontin välisen korkeus-
eron vuoksi. Ratkaisut on
suunniteltu niin, että ne mah-
dollistavat esteettömän liikku-
misen. Asuintalojen rakenta-
miseen varauduttiin jo tunnelia
rakennettaessa.

619_P.dwg / MR

619 / JM SUOMI
PUUSTELLINMÄKI, ESPOO, KORTTELI 51077/2
HAVAINNEKUVA
LUONNOS 05.12.2013

Yhtenäinen
kaupunkikuva
Lotta Kari-Pasonen kertoo, että
tulevat rakennukset on suunni-
teltu yhdistämään Vallikallio ja
Puustellimäki yhtenäiseksi
kaupunkikokonaisuudeksi.

Alueet aikaisemmin erottanut
Kehäykkönen on maan alla.

Puustellinmäen rakentami-
nen on alkusoittoa Leppävaa-
ran yhtenäiselle keskusta-alu-
eelle. Tiet ovat pirstoneet
alueen toisistaan erillään ole-
viksi saarekkeiksi.

Teksti: Pirjo Toivonen
Havainnekuvat:
Espoon kaupunki
Kuva: Raimo Heino

su 23.3. klo 12–20 Leppävaaran kirkossa.

Ilmoittautuminen 20.1.–10.3.

Mestaritunnelin päälle lähes 200 kotia

Havainnekuva etelään.

Korttelisuunnitelma

Sama eteläsuunta kuin
havannekuvassa.
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Latua!
Leppävaaran kuntoradalle on
tehty hiihtolatuja. Hyväkun-

toisen, valaistun ladun pituus
on 2,7 kilometriä. Lisäksi kun-
toradalla on pohjustettua latua
5,4 kilometriä. Siitä puuttuu
vielä latu-ura. Leppävaaran li-
säksi Oittaalla on hyväkuntoi-
sia latuja.

Nettipalvelu mSki kertoo
muun muassa Espoon latutilan-
teesta.

Apteekki Elixir ensim-
mäinen Esteetön Es-
poo -tunnuksen saa-

nut leppävaaralaisyritys.
Ensimmäisenä leppävaara-

laisyrityksenä Apteekki Elixir
sai Esteetön Espoo -tunnuksen.
Toinen tunnuksen saanut yritys
oli Valintatalo Kauklahti.

Tunnuksen saajat löytyivät
Espoon Yrittäjien ja Espoon
kaupungin yhteistyönä.

”Näille tunnuksille toivon
mahdollisimman suurta me-
nekkiä”, totesi tunnuksen jaka-
nut perusturvajohtaja Juha
Metso.

Palvelun saatavuus
myös kriteerinä
Apteekkari Annika Tuominen-
Kalland kertoo, että Espoon
kaupungin esteettömyyshank-

Esteetön apteekki
keessa eräänä kriteerinä oli pal-
velujen saatavuus. Palvelun pi-
tää lisäksi olla kaikkien
turvallisesti tavoitettavissa. Ta-
vallisestihan esteettömyyttä
ajatellaan liikuntarajoitteisten
näkökulmasta.

”Kun suunnittelimme ap-
teekkia kuutisen vuotta sitten,
olivat nämä kaikki esteettö-
myyden ulottuvuudet mieles-
sämme.”

Apteekki Elixir siirrettiin
silloin nykyiseen paikkaan,
jossa se on helposti saavutetta-
vissa ja näkyy hyvin kaikille.
Aikaisemmin apteekki sijaitsi
Läkkitorin tuntumassa. Leppä-
vaaralaiset tunsivat sen leppä-
vaaran apteekkina.

Annika Tuominen-Kalland
päätti myös pitää apteekin

avoinna joka päivä, jotta se oli-
si helposti saavutettavissa. Sa-
masta syystä pidennettiin myös
aukioloaikoja. Sisätilat suun-
niteltiin niin, käytävillä pystyy
liikkumaan rattaiden ja pyörä-
tuolin kanssa.

Hyvin kulkuyhteyksien
varrella sijaitsevaan apteekkiin
voi tulla kauempaakin. Aikai-
semmin Leppävaarasta piti esi-
merkiksi juhlapyhinä hakea ap-
teekkipalvelut joko Helsingistä
tai Tapiolasta.

Uutta esteettömyyttä
tulossa
Annika Tuominen-Kalland
kiittää Espoota siitä, että kau-
punki kannustaa yrityksiä es-
teettömyyteen. Apteekkinsa
saamasta tunnustuksesta hän
on hyvin tyytyväinen.

”On meilläkin vielä paran-
nettavaa. Esimerkiksi olemme
hankkimassa kuulovammaisten
käyttöön induktiosilmukoita.
Lisäksi yritämme saada inva-
paikan lähemmäs apteekin
ovea.”

Apteekkari Tuominen-
Kalland arvelee invapaikan
saamisesta tulevan vaikea ja
pitkäaikainen prosessi. ”Riip-
puu kaupungin avusta, onnis-
tuuko se.”

Teksti: Pirjo Toivonen

Suur-Leppävaaran asukas-
foorumi järjestää asukasti-
laisuuden alueen liikunta-
paikkojen tilanteesta.

Aika: Torstai
13.2.2014 klo
18.00 – 19.45
Paikka:
Sellon kirjaston
aula ja lava
Tilaisuuden tarkoitukse-
na on jakaa tietoa ja keskus-
tella liikunta- ja harrastus-
mahdollisuuksista

LIIKKUUKO ESPOO?

Terveystalo Leppävaarassa on
tarjolla nyt myös lastentautien
erikoislääkärin vastaanottopalvelut
Olipa lapsesi vaiva pieni tai suuri, Leppävaarassa pääset
lapsesi kanssa lastenlääkäreidemme vastaanotolle
akuuteissakin tilanteissa nopeasti. Ammattitaitoinen
henkilökuntamme hoitaa pieniä potilaita suurella
sydämellä varmistaen lapsellesi myös positiiviisen
mielikuvan käynnistä.
Lääkäriasemallamme on saatavilla laboratorio- ja
röntgenpalvelut.

Lapsesi terveys on meille
ykkösasia – tervetuloa!

Terveystalo Leppävaara
Alberganesplanadi 1, 5. krs., 02600 Espoo
avoinna ma-pe 8-20, la 10-14

Lapsi
sairaana?
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VARAA AIKA
terveystalo.com

p. 030 6000*

AVOINNA
ma-pe klo 8-20

la klo 10–14

Kuvassa ovat ensimmäisinä Esteetön Espoo -tunnuksen saaneet Matti Oesch, Valintatalo Kauklah-
ti ja Annika Tuominen-Kalland, Apteekki Elixir. Takana perusturvajohtaja Juha Metso.
Kuvaaja: Outi Huida

S-market Espoon Karamalmille
HOK-Elanto rakennuttaa Karamalmille toteutettavan S-market
Karaportin. Työt käynnistyivät vuodenvaihteessa. S-market val-
mistuu talvella 2015. Urakan arvo on 6,5 miljoonaa euroa. Rake-
najana on Peab Oy.
Rakennukseen kellariin tulee 60 auton parkkihalli. Myymäläker-
rokseen tulee jonkin verran myös ulosvuokrattavia myymälätiloja.
Lisäksi tontille rakennetaan ABC:n kylmäasema.

alueella sekä nyt että tulevai-
suudessa. Leppävaaran uima-
hallin sulkemisen takia Espoon
muut uimahallit ja kuntosalit
ovat ruuhkautuneet. Ala-asteen
oppilaiden uinninopetusta on
vähennetty. Laaksolahden jää-
halli on käyttökiellossa. Purka-
mista ei ole aloitettu, koska
harjoitushallin rakentaminen
Perkkaalle ei ole varmistunut.
Kuntosalien ja koulujen liikun-
tasalien käyttövuorot ovat vä-
hentyneet tilojen sulkemisen
vuoksi.

Espoon apulaisliikunta-
johtaja Jarmo Ikävalko ja lii-
kunta- ja nuorisolautakunnan
puheenjohtaja Antti Aarnio
alustavat kaupungin suunni-
telmista ja käynnissä olevista
hankkeista. Alueen urheilu-
ja liikuntaseuroille ja kaupun-
ginosayhdistyksille on tarjot-
tu tilaisuus esittää
kommenttipuheenvuoroja.

Tervetuloa kuulemaan ja
keskustelemaan!

Suur-Leppävaaran asu-
kasfoorumien valmisteluryh-
mä



Kiinnostuitko?
Lisätietoja saat asuntomyynnistämme
puh. 0800 162 162 (maksuton),
asuntomyynti.paakaupunkiseutu@skanska.fi

As. Oy Espoon Amalia, Puuportti 2 A • www.skanska.fi/amalia

As. Oy Espoon Aina, Puuportti 2 C • www.skanska.fi/aina

Visualisointi

Sinulle kuuluu KotiTurvaTM
Kun ostat asunnon Skanskalta, saat automaattisesti ja ilman kustannuksia
KotiTurvan. Jos vanhan asuntosi myynti takkuilee, Skanskan KotiTurva
korvaa uuden kotisi asumiskuluja jopa 1000 € kuukaudessa vuoden ajan.
Lue lisää www.skanska.fi/kotiturva

Leppävaaran keskustan tuntumaan valmis-
tuva tyylikäs kolmikko täydentyy, kunAmalia
ja Emilia saavat seurakseenAinan. Kodeissa
korostuvat valoisuus ja avarat tilaratkaisut.
Lyhyt matka Kauppakeskus Selloon, harras-
tuksiin tai junalle. EnergialuokkaA2007.
Oma tontti. Myynnissä. Arvioitu valmistu-
minen 6/2014.

Huoneistoesimerkkejä mh. € vh. €
2h+k+s 65,5 m2 6. krs 104.640 348.800
3h+k+s 80,5 m2 2. krs 110.310 367.700
4h+k+s 100 m2 6. krs 150.400 501.400
5h+k+s 103,5 m2 6. krs 157.710 525.700

As. Oy Espoon Emilia, Puuportti 2 B • www.skanska.fi/emilia

Upouusi kotisi voi olla totta jo tänään!
Muuttovalmiissa Emiliassa vapaana väljiä
kaksioita, kolmioita ja neljän huoneen perhe-
asuntoja. EnergialuokkaA2007. Oma tontti.

Huoneistoesimerkkejä mh. € vh. €
2h+k+s 65,5 m2 7. krs 110.700 369.000
3h+k+s 80,5 m2 2. krs 109.620 365.400
4h+k+s 100 m2 6. krs 149.220 497.400

Viimeistä viedään! Vapaana enää yksi tilava
5 huoneen koti. Hulppea lasitettu parveke.
Täällä viihtyy isompikin perhe. Voit myös
erottaa kodissasi yhden huoneen vaikka
kotitoimistoksi. Muuttovalmiissa Amaliassa

asut Leppävaaran eloisan keskustan tuntu-
massa. EnergialuokkaA2007. Oma tontti.

Vapaana mh. € vh. €
5h+k+s 103,5 m2 7. krs 162.600 542.000

Lataa Skanska Kotien
maksuton iPad-sovellus
App Storesta ja tutustu Ainankoteihin kolmiuloitteisesti.

Kotiunelmat on
tehty toteutettaviksi

Karatalon kulttuuri-
tuottaja)Auli Jaati-
nen kutsuu karakal-

liolaiset kokeilemaan, miltä
”oman kylän” yhteinen olo-
huone tuntuu. Tammikuun
alusta alkanut toiminta tarjoaa
mahdollisuuden oleiluun tai
yhdessä tekemiseen.

”Tuttu ympäristö ja siellä
tutut ihmiset tekevät asunnos-
ta kodin.” Auli Jaatinen koros-
taa yhteisen oleskelutilan
merkitystä omaan kotipaik-
kaan juurtumisessa.

”Olisi kiva, jos tänne syn-
tyisi vaikkapa virkkaamisesta
tai kutomisesta kiinnostunut
ryhmä”, Auli antaa vinkin kä-
sitöiden harrastajille. Koska
kyseessä on asukkaiden yhtei-
nen olohuone, se muotoutuu
niin toiminnoiltaan kuin sisu-
tukseltaan käyttäjien mukaan.

Olohuoneella alkuviik-
ko ja joka toinen
sunnuntai
Olohuone on avoinna maa-

Karataloon Olohuone
Tiedossa yhdessäoloa ja tekemistä

nantaisin ja tiistaisin aamuyh-
deksästä iltaviiteen. Joka toi-
nen sunnuntai Olohuone avaa
ovensa kello 13. Samaa tilaa
käyttävät myös eri harrastus-
tyhmät, mutta eri aikaan.

Maantaisin on puuhaa lap-
siperheille. Auli Jaatinen ker-
too, että toiminnalla tavoitel-
laan kotona hoidettavia lapsia.
Joskus paikalle tulee myös
ryhmiä lähipäiväkodeista.
Heidän tulemisestaan so-
vitaan aina etukäteen.

Parilliset maanantait
on varattu liikuntaan
ja parittomat askarte-
luun. Esimerkiksi
10.2. askarrellaan Ys-
tävänpäiväkortteja. Seu-
raavana maanantaina liiku-
taan ja leikitään.

Tiistait on varattu aikui-
sille. Silloin on tarjolla luovaa
kirjoittamista. Taideohjaaja
Helmi Heinosen johdolla teh-
dään henkilökuvia, leikitellään
tyylilajeilla, tarinoidaan ja ru-
noillaan.

Ravintolapäivästä
kodin
rakentamiseen
Helmikuinen valtakunnallinen
Ravintolapäivä näkyy myös
Olohuoneessa, jossa pääsee
maistelemaan harrastajaravin-
toloitsijan herkkuja 16.2.

Herkuttelun lomassa on
mahdollista tutustua kuvatai-
teilija Pekka Holopaiseen, jo-
ka kertoo työstään ja näyttää
videolta pronssivalun salai-
suuksia.

Unelmakotinsa voi raken-
taa maaliskuussa, sillä Oodi
kodille -näyttelyyn kuuluu
myös pienoiskodin rakentami-
nen kierrätysmateriaalista.
Ohjaaja Kiti Luostarinen ker-
too elokuvastaan Kotona ky-
lässä.

Karaklubi tarjoaa
huippuartistien
esityksiä

Karaklubi kokoontuu kerran
kuukaudessa. Silloin se tarjoaa
huippuartistien esityksiä edulli-
seen hintaan. Anssi kelan kon-
sertti käynnisti kevätkauden.
Helmikuussa Pauli Hanhinie-
men ja Ville Rauhalan Melko
Akustisen Duon ohjelmistossa
on muun muassa Kolmatta naista
ja Perunateatteria.

Auli Jaatinen kertoo, että
alueen asukkaat ovat löytäneet
sekä elokuvat että pienimuotoi-
set konsertit.

Elokuvatekijöiden tapaami-
set ovat olleet suosittuja.

Hän pitää Itä-Helsingissä
toimivan Stoan toimintatapoja
kiinnostavina. Niistä voi saada
myös Karatalon toimintaan hy-
viä vinkkejä.

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuva ja piirrokset: Karatalo

Pekka Holopaisen näyttely
avautuu Karatalossa
perjantaina 14.2. Taiteilija on
tavattavissa 14.2. klo 18-19.
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Suur-Tapiolassa ja Suur-
Leppävaarassa on yhteensä

kaksi kolmasosaa kaikista Es-
poossa toimivien yritysten työ-
paikoista.

”Espoon kartalle ne muo-
dostavat hevosenkengän muo-
toisen kuvion”, kertoo toimi-
tusjohtaja Seppo Laakso
Kaupunkitutkimus TA Oy:stä.
Hän on ollut tekemässä Helsin-
gin seudun yritysraporttia.

Neljästä Helsingin seudun
suurimmasta yrityskeskitty-
mästä kaksi on Espoossa: toi-
nen on Suur-Tapiola, joka työ-
paikkamäärältään on Helsingin
keskustan jälkeen toiseksi suu-
rin. Toinen on Suur-Leppävaa-
ra, joka on neljännellä sijalla.
Kolmanneksi suurin keskitty-
mä on Vantaan Aviapolis lento-
kentän tuntumassa. Se on ja yk-
si Vantaan seitsemästä
suuralueesta.

Mikroyritykset
kasvava trendi
Leppävaaralaiset yritykset ovat
pieniä. Noin 80 prosentissa
työskentelee vähemmän kuin
neljä henkilöä. Laakson mu-
kaan vastaava tilanne on koko
pääkaupunkiseudulla.

Viimeisen 10 vuoden aika-
na mikroyritysten määrä on ol-
lut kasvussa. Laakson mukaan
tämä trendi jatkuu: mikroyri-
tysten määrä lisääntyy eniten

Leppävaara on Espoon toiseksi suurin ty

myös tulevina vuosina. Sama
tilanne on koko maassa. Suu-
resta lukumäärästä huolimatta
ne tarjoavat työtä vain noin 15
prosentille työvoimasta.

Uusia yrityksiä ja uusia
työpaikkoja syntyy palvelu-
aloille ja erilaisiin asiantuntija-
tehtäviin. Hyvinvointipalvelu-
jen tarve kasvaa.

Toinen kasvava trendi on
maahanmuuttajatausten yrittä-
jien määrän lisääntyminen.
Heidän perustamansa yritysten
merkitys työllistäjänä myös
kasvaa. Esimerkiksi kaikista
uusista ravintoloista Espoossa
kolmasosassa perustajana on
maahanmuuttajataustainen
henkilö.

Laakso näkee myös työn-
antajien asenteissa tapahtuneen
radikaalin muutoksen. Yhä
useampi palkkaa maahanmuut-
tajataustaisia henkilöitä. ”Yhä
suurempi osa täällä syntyneistä
ja koulutetuista on äidinkielel-
tään muita kuin suomen- tai
ruotsinkielisiä.”

Seppo Laakso ottaa esi-
merkiksi venäjänkielen taitoi-
set henkilöt, joilla on kaupoissa
kysyntää palvelemaan kasva-
vaa venäläisturistien määrää.

Leppävaarassa on useiden
tunnettujen kansainvälisten
yritysten Suomen toimipisteet.
Laakson mukaan monet niistä
ovat alkuaan suomalaisia, jot-

ka ovat yrityskauppojen seu-
rauksena saaneet ulkomaisen
omistajan.

Monitoimitilat
kiinnostavat
Leppävaaraan on viime vuosi-
na rakennettu tuntuvasti uusia
toimistorakennuksia. Samaan
aikaan vanhat tilat jäävät tyhjil-
leen. Seppo Laakson mukaan
monitoimitilat ovat tuleva ja jo
alkanut trendi.

Ihmiset tekevät osan vii-
kosta töitä kotona tai asiakkai-
den luona, osan toimistossa.
Nopeasti kehittyneet pilvipal-
velut mahdollistavat siirtymi-
sen joustavaan työntekoon.

Omaa työpistettä ei samal-
la tavalla tarvita kuin aikaisem-
min. Tämä merkitsee neliöi-
tään entistä pienempiä
toimistoja. Riittää, että on työ-
piste, johon tuoda koneensa.

Seppo Laakso ei usko jat-
kuvasti kotoa käsin tehtävän
etätyön lisääntyvän kovinkaan
paljon nykyisestä. Työyhteisöä
tarvitaan edelleenkin.

Vuosaaren
sataman vaikutus
Aikoinaan Espooseen siirtyi
valmistavaa teollisuutta Hel-
singistä. Nyt Espoo menettää
sitä vuorostaan kehyskunnille.

Seppo Laakson mukaan
Vuosaaren sataman valmistu-

misen myötä ulkomaan kulje-
tuksia tarvitsevat yritykset ovat
etsiytymässä Kehä Kolmosen
taakse läänin itäkolkkaan. Näi-
hin siirtyjiin kuuluu myös Inex
Partners, joka tilastoissakin on
nostanut Leppävaaran merkit-
täväksi jalostus- ja logistiikka-
keskukseksi.

Laakson mukaan Inexin ti-
lalle Espooseen tuskin tulee
toista, suurta maa-aluetta
vaativaa teollisuutta. Sen
maita ollaankin kaavoitta-
massa pääosin asuinraken-
tamiseen. Osayleiskaava-
luonnoksen mukaan Keran
ympäristöön on tulossa koti
6 000 – 15 000 ihmiselle ja
8 000 – 14 000 uutta työ-
paikkaa. Nyt alueella on
800 asukasta ja 11 500 työ-
paikkaa.

Muutoksista huolimatta
Leppävaara säilyttää ase-

mansa pääkaupunkiseudun
suurena työpaikkakeskittymä-
nä. Laakson mukaan kaupunki-
radan jatkaminen Leppävaaras-
ta eteenpäin ja tuleva
Jokeri-ratikka, jolla pääsee Ta-
piolaan tai Otaniemeen vahvis-
tavat alueen asemaa.

Leppävaaran väestö on
korkeasti koulutettuja erityis-
osaajia. Laakso muistuttaa, että
Nokian irtisanomisten seu-
rauksena pääkaupunkiseudulle
syntyi huomattavasti enemmän
uusi yrityksiä kuin esimerkiksi
Ouluun, jossa oli myös ko-
koonpanoteollisuutta. ”Sitä täl-
lä ei ollut.”

Aukeaman tekstit:
Pirjo Toivonen
Kuvat: Tutta Toivonen ja
Pirjo Toivonen
Graafit: Arja Salmi

Suur-Leppävaara yritysalueena
• 23 500 yritystyöpaikkaa (Huom! luku ei sisällä alueen

noin 6 000 julkisen sektorin työpaikkaa)
• 2911 yritysten toimipaikkaa, joissa 23 496 työntekijää
• 28% Espoon kaikkien yritysten työpaikoista
• 4/5 yrityksistä alle 4 henkeä työllistäviä mikro-

yritykisiä. Leppävaara pienoiskuva koko Espoosta ja
koko pääkaupunkiseudusta.

Vuosi sitten Mostufa Karimista tuli
sa Vantaalla hän oli nähnyt ammatin
on yllättänyt. Myös lama tuntuu nuor

Koulunsa 6-vuotiaana Pohjois-Irak
messa. Ennen yrittäjyyttä hän on eh
autokuskina ja lentokentällä.

Benessereä hän pitää upeana paik
”Täällä asuu hyviä ihmisiä.”

Mostafalla on itsensä lisäksi pari t
perheeltään.

Benesseren ravintoloisija M
Isä opetti ravintola-alalle

29

21 %19 %

11 %

7 %

5 %
5 % 3 %

Työpaikat

23 %

1

25 %
9 %

16 %

5 %
5 %

4 % 2 %
Alueella asuva väestö

29 200
työpaikkaa

31 700
työssäkäyvää
asukasta

Suur-Leppävaaran ty
ja työssäkäyvä väest

Leppävaarassa on lähes yhtä paljon työ
omalla alueella työssäkäynti on vähäist
ne. Oheisissa kaavioissa näkyy Suur-Le
vän väestön toimialajakautumat vuode
www.aluesarjat.fi
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Kauppa on Leppävaaran suurin työllistäjä. Kolmantena tulee
julkinen sektori. Yläkuvassa Sellon kauppakeskus, sen alapuo-
lella Leppävaaran terveysasema.



”Etätyö sopii lähes kaikille
niille, joiden työn luonteeseen
se sopii”, työterveyspsykologi
Sanna Kamppinen Terveysta-
lo Leppävaarasta kertoo. Hen-
kilöille, joiden on vaikea pitää
työ ja vapaa-aika erillään hän ei
etätyötä suosittelisi.

Kamppisen mukaan tarvi-
taan pelisääntöjä ennen kuin
etätyöhön ruvetaan. ”Ne pitää
tehdä paitsi työnantajan myös
mahdollisen perheen kanssa.”
Työ voidaan myös jakaa niin,
että osa työajasta tehdään koto-
na, osa asiakkaiden luona ja
osa työpaikalla.

Pelisäännöissä on tärkeä
ottaa huomioon työn ja vapaa-
ajan erottaminen toisistaan.
”Työtä ei pitäisi tehdä samassa
paikassa, missä vietetään va-
paa-aikaa, sohvan nurkassa tai
keittiöpöydän äärellä.”

Kunnolliset työvälineet ku-
ten hyvä pöytä ja tuoli, hyvät
nettiyhteydet ja laitteet ovat
etätyön perusta. Erillinen työ-
huone, jonka oven voi sulkea,

yöpaikkakeskittymä

Kun Sanjive Kumar perusti Curry Palacen Leppävaaraan
14 vuotta sitten, alue oli yhtä rakennustyömaata. Sana
hyvästä intialaisravintolasta kiiri pitkin pääkaupunkiseu-
tua.

Curry Palace on kaikkina näinä vuosina pysynyt sa-
massa paikassa ja samalla omistajalla. Ruoan laadusta
kertoo, että osa asiakkaista on käynyt ravintolassa sen pe-
rustamisesta lähtien.

Leppävaaraan mahtuu Kumarin mielestä vielä lisää
ravintoloita - mutta laadukkaita perheravintoloita. ”Täältä
mennään edelleen turhan usein Helsinkiin syömään ’pa-
remmin’.”

Hän hämmästelee suomalaisten kauppakeskusten sa-
manlaisuutta: on samat ruokakaupat, samat vaateketjut ja
samat ravintolaketjut. ”Missään muualla en ole vastaa-
vaan törmännyt.”

Nyt Kumarilla on ravintolan lisäksi cateringpalvelu ja
elintarviketukku, jonka kasvuun hän uskoo. Se on keskit-
tynyt itämaisiin raaka-ainesiin ja mausteisiin. Asiakkaana
sillä on monet pääkaupunkiseudun etniset ravintolat ja
uusi on tulossa.

Kumar hankkii tukkuunsa vain EU-alueella kasvatet-
tuja elintarvikkeita. ”Kysymys on laadusta, turvallisuu-
desta ja helppoudesta.” EU:n sisällä ei tarvita tullauksia.

Curry Palace ensimmäisiä etnisiä
ravintoloita Leppävaarassa

Benesseren ravintoloitsija. Isän opis-
vaatimukset. Silti paperityön paljous

ren yrittäjän arjessa.
kista lähtenyt Mostafa on käynyt Suo-

htinyt työskennellä ravintolan lisäksi

kkana, joka on hienossa ympäristössä.

työntekijää. Apua hän saa tarvittaessa

Mostufa Karim:

%
Kauppa; hotellit
ja ravintolat

Teollisuus (mm.
elektroniikka)

Julkinen hallinto
(sis. koulutus)

Informaatioalat
ja viestintä

Konsultti- ja
tukipalvelut

Rakentaminen
ja kiinteistötoimi

Muut yksityiset
palvelut

Rahoitus- ja
vakuutustoimi

Muut

%

11 %

ö

Päätoimialat:

yöpaikat
ö

öpaikkoja kuin työssäkäyviä, mutta silti
tä. Yksi selitys tähän on toimialaraken-
eppävaaran työpaikkojen ja työssä käy-
en 2010 lopussa. Lähde: Tilastokeskus/

Etätyökin vaatii
pelisäännöt

on ihanteellinen. Jos siihen ei
ole mahdollisuutta, Kemppi-
nen suosittelee ainakin läppä-
rin nostamista kaappiin mer-
kiksi työpäivän päättymisestä.

Sähköposteja ei pidä men-
nä hoitamaan työajan loputtu
kuin poikkeustapauksissa.

Joskus voi olla tarpeen luo-
da itselleän työhönmenoriitit:
pukeutua työvaatteisiin, käydä
ensin lenkillä.

Sanna Kamppinen muistut-
taa, että parhaimmillaan etätyö
tarjoaa keksity mistä ja työ-
rauhaa. Pahimmillaan se aihe-
uttaa työuupumusta. Ihmisellä
pitää olla työn vastapainoksi
vapaa-aikaa, sosiaalisia suhtei-
ta ja aikaa palautumiseen

Joskus on työuupumuksen
vuoksi palattu takaisin työpai-
kalle, jossa työpäivä voi olla pi-
tempikin, kunhan vaikka työt
jäävät sinne. Kamppisen mu-
kaan on myös yrityksiä, joissa
on luovuttu etätyöstä.
.

Sanna Kamppinen
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Ensimmäinen näkemäni elo-
kuva – siis oikea leffa – oli
Rykmentin murheenkryyni.
Se esitettiin Leppävaaran kan-
sakoululla. Pääsin katsomaan
sitä vanhemman veljeni Eskon
tiukassa holhouksessa. Olin
ehkä neljä tai viisivuotias.
Juhlasalissa surisi iso elokuva-
kone. Istuimme pimeässä ko-
villa puupenkeillä tiukasti vie-
ri vieressä. Kesken elokuvaa
sytytettiin valot . Koneenkäyt-
täjä vaihtoi kelan. Olin nähnyt
ihmeen.

Moneen kulmakuntaan
verrattuna Harakka itse asiassa
oli jo 50-luvun alussa hyvä
leffassakäyntipaikka. Varsi-
naista elokuvateatteria ei siellä
ihan ensivuosina vielä ollut,
mutta demarien työväntalolla
oli usein elokuvailtoja . Pääl-
limmäisenä on mieleeni ovat
jäänyt Sanni ja Marleena, oike-
alta nimeltään ”On lautalla
pienoinen kahvila”.

Työväentaloon ja isäni
opiskelutoveriin, Reidar Säres-
töniemeen, liittyy myös katke-
rin elokuvissa käyntini. Reidar
asui nuorena taideopiskelijana
pihamökissämme . Olimme
joukolla menossa leffaan.
Olin vielä pieni enkä jaksanut/
halunnut kävellä koko matkaa
. Vanhempieni Maurin ja Ma-
ryn sijasta Reidar otti minut sy-
liinsä. Kiedoin käteni hänen
kaulansa ympäri. Toisessa kä-
dessäni puristin karamellipa-
tukkaa. Kun pääsimme työvä-
entalon pihaan, Reidar laski
minut maahan, ja näin kädessä-
ni tyhjän paperin. Karkkipatuk-
ka oli ollut Reidarin suun koh-
dalla, ja hän oli matkan aikana
syönyt sen. Sen, mitä leffaa
kävimme katsomassa olen
unohtanut. Luultavasti mieleni
oli niin musta, että tuskin pys-
tyin keskittämään ajatuksiani
muuhun kuin väärään suuhun
menneeseen patukkaan. Karkki
oli harvinaista herkkua -50 lu-
vun alkuvuosina.

Työväentalo paloi, ja pian
sen jälkeen Kino Luxia alettiin
rakentaa. Tämä tapahtui olles-
sani ekalla luokalla 1954 – 55 .
Teatterista tulikin hieno. Siinä
oli kaareva aula ja salissa pu-
naiset keinonahkaiset istuimet.
Lisäksi teatterin yhteydessä oli

Breaking News:
Maailman kurkistuspeili
Sellossa!
Suma on aina arvostanut satuja. Unkarin vanhoissa mus-
talaissaduissa kerrotaan maailman kurkistuspeilistä, jon-
ka avulla voi kätevästi kurkistella maailman muihin kolk-
kiin, katsella ihmisiä ja tapahtumia, jotka ovat jo historiaa,
nykyisyyttä tai tapahtuvat ehkä tulevaisuudessa. Kätevä
vekotin ja nyt sellainen on Lepuskissa. Ai että missä? No
tietenkin Sellossa. Sellon kirjasto, sen kirjat ja monet pal-
velut avaavat ovia toisiin maailmoihin, kulttuureihin, aja-
tuksiin ja aatteisiin.

...

Suma tunnustautuu bibliofiiliksi, joka rakastaa kirjoja ja
joka ei voisi ajatella elämää ilman kirjoja. Siksi viime
vuodet ovat olleet raskaita. Kunnon kirjakaupat kuihtuvat
ja niiden tilalle syntyy epäsikiöitä, joissa on vähemmän
kirjoja ja enemmän kaikkea glitteri-krääsää, konttorika-
maa ja printterimusteita. Hyvässä kirjakaupassa on kirjo-
ja, paljon kirjoja. Kirjahyllyt peittävät seinät ja lattialle jää
hyllyjen välissä puikkelehtivia kapeita käytäviä. Joka pai-
kassa on kirjoja. Tällaisia kirjojen ystävän taivaita löytää
enää divareista, joissa kirjapaljouden kruunaa vielä kirjo-
ja rakastava ja niitä tunteva omistaja. Suma on joskus ollut
pakotettu ostamaan kirjoja netistä ja se on ollut kammot-
tava kokemus. Siellä kirjan arvo määritellään kannen kun-
non mukaan, ei sisällön.

...

Onneksi on kirjasto ja onneksi meillä on Suomen paras
kirjasto, Sellon kirjasto. Kirjastolaitoksen tila on kansan
kulttuurin kypsyyden merkki ja siinä kilpailussa Suomi
pärjää hienosti. Sellon kirjaston valikoima on laaja, kirjo-
ja löytyy joka lähtöön ja tosi monella kielellä. Mukavinta
on vaellella hyllyjen välissä, antaa katseensa hyväillä kir-
jojen selkiä ja tehdä herätevalintoja. Usein kirjastoon
mennään hankintalistan kanssa: Mistä löytyy tietoa kam-
pakeraamisesta kulttuurista, entä fajanssin valmistukses-
ta? Onko olemassa kunnon teosta alkuräjähdyksestä, entä
löytyisikö ruukinrantalaisen Joel Rundtin runoja?

...

Kirjaston kirjat on hyvin luokiteltu ja systemaattisesti jär-
jestetty hyllyihin. Silti etsimäänsä ei aina löydä, mutta ei
hätää, ammattitaitoinen henkilökunta auttaa aina. Jos kir-
jaa ei Sellon kirjastosta löydy, se luultavasti löytyy jostain
muualta ja saat sen tuota pikaa luettavaksesi. Kirjasto on
selvästi myös lepuskilaisten olohuone, siellä viihtyvät
kaiken ikäiset ja myös maahanmuuttajat ovat löytäneet
sen palvelut.

...

Sumalle on ollut yllätys, miten monipuolisia palveluja
nykyajan moderni kirjasto tarjoaa. Sellon kirjaston palve-
luvalikoima on laaja ja kattava: kirjastossa voit digitoida
vanhat VHS-kasettisi DVD-levyiksi, kokeilla 3D-tulostin-
ta, skannata ja käsitellä kuvia tai tehdä musiikkia kirjaston
instrumenteilla. Voit lainata sateenvarjoja, verenpaine- ja
desibelimittareita, roskapihtejä, energiamittareita ja käyt-
tää silityslautaa ja -rautaa. Silti kirjasto ei ole palveluta-
varatalo, vaan ennen kaikkea kunnon kirjasto, jossa kirja
ja kirjallisuus ovat kunniapaikalla.

...

Paras tapa tukea hyvää kirjastoa on hankkia kirjastokortti
ja käyttää sitä säännöllisesti. Etkä enää tarvitse edes eril-
listä kirjastokorttiakaan, voit käyttää matkakorttiasi, jo-
hon on ladattu kirjastokortin ominaisuudet.

...

Tämän jälkeen pääset kurkistamaan maailman kurkistus-
peiliin ja voit nauttia hyvästä kirjallisuudesta, tutustua
uusiin kulttuureihin sekä päivittää maailmankuvaasi ja
kaikki tämä ilman eri maksua. Eikö tämä ole breaking
news ja tosi hyvä tarjous näinä nykyisinä ankeina aikoi-
na?

Kirjastossa tavataan,
Suma

Harakan leffat, Back to the fifties!

leffan baarina tunnettu kahvila
, jossa oli juke-box.

Kodistani kävelymatkan
päähän rakennetussa Kino Lu-
xissa käytiinkin niin usein kuin
vain mahdollista. Ainoa rajoite
oli raha, mutta jotenkin sitäkin
heltisi, jos ei aina isältä tai äi-
diltä niin ainakin Papalta, joka
muutaman asiaankuuluvan tu-
hahduksen jälkeen yleensä hel-
litti kukkaronsa nyörejä.

Kino Luxissa näytännöt
vaihtuivat parhaimmillaan pa-
rin päivän välein. Koko suuri
seikkailumaailma oli valko-
kankaalla edessämme. Inkka-
rit ja skoobarit olivat varmaa
kamaa, Robin Hood ja Tarzan

aina yhtä voittamattomia. Ab-
bott ja Costello tutustuttivat
amerikkalaiseen kohellusviih-
teeseen ja Eddie Constantine
toi tuulahduksen ranskalaises-
ta kovanaamailusta. Naiskau-
neutta parhaimmillaan edusti-
vat Marilyn Monroe ja Rita
Hayworth jo teatterin ulkosy-
vennyksen mainoskaapeissa.
Kansallista kulttuuria edusti-
vat kunniakkaasti Pekka ja
Pätkä. Viikonloppujen päivä-
näytöksissä pyöri piirretyistä,
Eltsun ajoista ja missikisoista
koostettu non-stop. ”Nonari”
katsottiin samalta istumalta
kolmeenkin kertaan peräk-
käin.

Oma jännityksensä oli si-
säänpääsyssä lapsilta kiellettyi-
hin leffoihin. Jotkut ovimiehet
olivat todella tiukkoja ikärajo-
jen suhteen. Moni joutui kään-
nytetyksi salin ovelta, vaikka
yritti parhaansa näyttääkseen
ikäistään vanhemmalta.

Näin oli vanhaan hyvään
aikaan, siis siihen aikaan, joka
paranee samaan tahtiin, kuin
muisti heikkenee . Näin oli ai-
kaan ennen televisiota, joka
muutti kaiken: Suomen eloku-
vateattereista katosi puolet
kymmenessä vuodessa . Oliko
muutos hyvä vai paha on mie-
lipidekysymys. Varmuudella
voi kuitenkin sanoa että televi-
sio demokratisoi liikkuvan
kuvan saatavuuden kaikelle
kansalle, siis Harakan ulko-
puolellekin.

Tarkkaan ajatellen ensim-
mäiset elokuvani eivät olleet
koulussa, työväentalolla tai Ki-
no Luxissa vaan kotona. Pimei-
nä syys- ja talvi-iltoina nukah-
din usein siihen, kun katselin
Valtatietä pitkin ajavien auto-
jen valoja, jotka heijastivat
puutarhan läpi makuuhuoneen
seinälle liikkuvia mystisiä var-
jokuvia. Niitä leffoja katsoisin
vieläkin. Teräväpiirrron ja dee-
veedeitten ohessakin.
Teksti: Otto Faven
Kuva: Leppävaara-seuran
kansalaismuistipiiri

Meiltä saat
• mukavaa ja kannustavaa opetusta
• turvallisen ajamisen taidot

nykyaikaisin menetelmin
• joustavaa palvelua.

Alensimme kaikkien
ajokorttikurssien hintoja

Ota yhteyttä ja kysy opetuksestamme!

Autokoulu Proway sijaitsee vastapäätä
Kauppakeskus Selloa, bussi- ja juna-aseman
tuntumassa.

Ratsukatu 4 B, 02600 Leppävaara
Puh. 050 3081 644

Kino Luxin henkilökunta 1951. Henkilöt vasemmalta oikealle Peter Lindholm, Torsti Vepsä,
Martta Sutinen ja Liisa Järvinen.
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Jäikö kuopus kastamatta?
Tahdotko stressittömät risti-
äiset?
Pappi ja kastemalja odottavat
Leppävaaran kirkolla sunnun-
taina 23.3. klo 12–20. Leppä-
vaaran seurakunta tarjoaa ma-
talan kynnyksen kastejuhlan
niin lapsille kuin aikuisille.

Kastepäivänä Leppävaaran
kirkolle voi tulla itse tai tuoda
lapsensa kasteelle ilman sen
suurempia järjestelyjä. Kaste-
päivä palvelee niitä perheitä,
joilla lapsi on jäänyt syystä tai
toisesta kastamatta tai tuoreita
vanhempia, jotka haluavat jär-
jestää vastasyntyneensä ensim-
mäisen juhlan vaivatta. Silloin
seurakunta huolehtii juhlajär-
jestelyistä aina kastemekosta

Kyttäläntie 6, 00390 HELSINKI
Puh. (09) 540 4000
Palvelemme:
ma-pe 7.00-17.00

HelsinginMattotyö
ja Myynti Oy

www.varisilma.fi

PINNAT UUSIKSI!
∞ Muovimatot ∞ Laminaatit ∞ Parketit
∞ Laadukkaat Borås-tapetit
∞ Kotimaiset Värisilmä sisä- ja ulkomaalit

PÄÄLLYSTÄ
LATTIASI

MUOVIMATOLLA!
MATON LEVEYS ON VAKIO.
Kuivan tilan maton leveydet:

2m, 3m ja 4m
Kostean tilan maton
leveydet: 1,5m ja 2m

PITUUDET OMIEN
MITTOJEN MUKAAN

Anne Sofie von Otter
– yksi aikamme me-
nestyneimmistä ja

tunnustetuimmista mezzosop-
raanoista – esiintyy Sellosalis-
sa yhdessä pianisti Bengt
Forsbergin ja viulutaiteilija
Pekka Kuusiston kanssa.

Sellosalin konsertissa 12.
helmikuuta kuullaan mm.
Brahmsin, Griegin, Rautavaa-
ran, Kuulan ja Nielsenin teok-
sia.

Otterin pitkä yhteistyö
Deutsche Grammophonín
kanssa on tuottanut runsaasti

Anne Sofie von Otter konsertoi helmikuussa Sellosalissa

tallenteita ja lukuisia palkinto-
ja, kuten International Record
Critics ’Award (vuoden artisti),
Grammy-palkinnon (paras
klassinen laulusuoritus) Mah-
lerin Des Knaben Wunderhorn
sekä Diapason d ”Or- ruotsalai-
sista lauluista tallennettu äänite
yhdessä hänen pitkäaikaisen
säestäjänsä Bengt Forsbergin
kanssa.

Anne Sofie von Otterin
monimuotoinen repertuaari on
ollut keskeinen tekijä hänen
kansainvälisen maailmanluo-
kan oopperalaulajan maineensa

kannalta.
Viimeaikaisia kohokohtia

ovat olleet Clytemnestre (Iphi-
genie en Aulide) De Neder-
landse Opera´lle, Geneviève
(Pelléas et Mélisande) Opéra
national de Parisíssa, kreivitär
Geschwitz (Lulu) Metropolitan
Opera´lla ja roolidebyytti
Charpentier n Medee´ssä Oper
Frankfurtissa.

Otter esiintyi vuonna 2012
Giulio Cesare´ssa Salzburgin
musiikkijuhlilla tähtiartistien
Cecilia Bartolin ja Andreas
Schollin kanssa.

Ke 12.2. klo 19.00, Sellosali
Von Otter - Kuusisto -
Forsberg
Liput alkaen 39,50/29,50
euroa, Lippupiste.
Ovelta 40/30 euroa.

Anne Sofie von Otterin
kotisivuilta lisää taiteilijasta.
www.annesofievonotter.com

kakkukahveihin, joihin juhla-
vieraat ovat myös tervetulleita.

”Kun kahvit on keitetty ja
kakut leivottu valmiiksi, voi
perhe keskittyä itse asiaan, lap-
seen ja kasteeseen”, toteaa pas-
tori Inkeri Juvela Leppävaaran
seurakunnasta.

Mahdollisuus myös
yhteiskasteeseen
Juhlapäivänä kastetilaisuuksia
on kirkkosalissa noin 40 mi-
nuutin välein. Useampi perhe
tai aikuinen voi järjestää yhtei-
sen kastetilaisuuden, jossa
muut osat ovat yhteisiä, mutta
jokaisen kaste tapahtuu yksitel-
len. Kastettavan aikuisen tulee
rippikoulun käynyt.

Leppävaaran seurakunta
järjestää Kastepäivän

Kastepäivään ilmoittaudu-
taan 20.1.–10.3. osoitteessa
www.kasteenvuosi.fi. Kaste-
päivään voivat ilmoittautua
kaikki espoolaiset. Ennen tilai-
suutta tarvitaan ainoastaan yksi
tapaaminen tai puhelinkeskus-
telu papin kanssa. Itse juhlapäi-
vänä riittää, että saapuu paikal-
le noin 15 minuuttia ennen
kastetta.

Kastepäivät ovat olleet
suosittuja isoissa kaupungeissa
ja pääkaupunkiseudulla. Lep-
pävaaran seurakunnan Kaste-
päivässä vuonna 2012 kastet-
tiin yhteensä tusina lasta ja
nuorta.

Teksti ja kuva: Laura Vähäsarja

Eläintapaamiset Faunatar Sellossa

• la 8.2. klo 12–15 Pyhä Birman kissat ry
• la 15.2. klo 12-15 kultaiset noutajat
• la 22.2 klo 11.30–16.30 Somakiss,

somali- ja abessinialais kissat.

Puolitoistavuotias Lauri Glöckner sai kasteen Leppävaaran seurakunnan Kastepäivässä 2012.

Tyhjennämme varastoa!

Nyt alennusta 25 % 40 % 50 % 60 %

www.toidesign.fi Kaikki sisustus-
tyynypäälliset
10,00 euroa kappale!Pellavapöytäliinat

Pellavapussilakanoissa
on toinen puoli
valkoinen ja toinen puoli
pellavanvärinen.

Hintaan sisältyy
tyynynpäällinen.

21 €

69,70
€

toi
design

Kuva: Ewa-Maria Rundqvist
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Lukijan kuva

Ruusutorpan parkki-
luolan uusi kamera-
valvonta on osoittanut

tehonsa. Leppävaaran Pysä-
köinti Oy:n toimitusjohtaja
Ari Aaltonen kertoo, ettei au-
toille tehdyistä vahingoista ei
ole tullut ilmoituksia. Muuhun
ilkivaltaan syyllistyneistä saa-
daan hyvät kuvat, jotka aina
toimitetaan poliisille. Matin-
kylän Huolto vastaa Leppä-
vaaran Pysäköinnin toimin-
nasta.

Oman elämänsä
tärvääjät
Ajattelemattomuuksissaan
nuoret sotkevat ja rikkovat
Parkkiluolassa paikkoja ja sa-
malla omaa elämäänsä.

”Kahdelle pojalle on tulos-
sa tuhansien eurojen lasku.
Heistä on tarkat kuvat, jotka
päätyvät rikosilmoituksen
myötä poliiseille.” Aaltonen
harmittelee, että nuoret hetken
mielijohteesta aiheuttavat
myös itselleen vahinkoa, joka

Tehokamerat
Ruusutorpan
parkkiluolassa

Tehostetuvaa tiedotusta
Ari Aaltonen kertoo Leppävaaran Pysäköinnin parantavan asukastiedotusta. Taloyhtiöiden
isännöitsijöiden kautta jaetaan tiedotteita, jotka myös on nähtävissä Matinkylän Huollon
nettisivuilta (www.matinkylanhuolto.fi). Myös parkkiluolan ilmoitustaulujen materiaalia
kuten karttoja on uusittu.

voi heittää pitkän varjon tule-
vaisuuteen.

Vanhempien ja koulujen
pitäisi aika ajoin keskustella
nuorten kanssa ilkivallan seu-
rauksista.

”Vakuutusyhtiöt perivät
omansa pois, vaikka joutuisivat
odottamaan nuoren ensimmäis-
tä palkkaa.” Alle 15-vuotiaiden
kohdalla korvausvastuu on
vanhemmilla.

Leppävaaran Pysäköinti on
ottanut tiukan linjan. Pieneen-
kin ilkivaltaan puututaan. Aal-
tonen muistuttaa, että jokainen
käyttäjä maksaa pysäköinti-
maksuissa myös ilkivallan kus-
tannukset. Vakuutus ei korvaa
kaikkea. Hän toivookin luolan
käyttäjien ottavan yhteyttä var-
tioihin tai poliisin, jos näkevät
häiriköintiä.

”Kameroiden lisäksi meillä
on vartijat ja säännöllinen py-
säköinninvalvonta. Poliisi tulee
nopeasti paikalle.”

Väärennettyjä
pysäköintilupia
Jotkut autoilijat ovat kopioineet
pahvisia pysäköintilupia. Vää-
rinkäytösten vuoksi Leppävaa-
ran Pysäköinti Oy otti helmi-
kuun alusta käyttöön uudet
lupalaput, jotka ovat voimassa
vain tämän vuoden. Viime

vuonna uusitut muoviset kul-
kukortit säilyvät.

”Huhujen mukaan väären-
nöksiä olisi enemmän kuin 50,
mutta vähemmän kuin 100.”
Aaltosen mukaan uusien lupien
kopioiminen ei onnistu, sillä
väärät laput erottuvat hyvin al-
kuperäisistä. Kaupungin pysä-

köintivalvonta sakottaa ilman
oikeaa pysäköintilupaa olevia
autoja.

Aaltonen harmittelee asuk-
kaille aiheutuvaa vaivaa, mutta
pitää sitä kuitenkin rehellisesti
pysäköivien etuna. ”Autopai-
kat on tarkoitettu maksaville
asiakkaille.”

Varmasti moni luolaan aja-
nut on ihmetellyt takana-ajavan
huolimattomuutta, kun tämä ei
ole pysähtynyt vilauttamaan
kulkukorttia lukijalle, vaan on
ajanut avonaisista ovista si-
sään.

Ehkäpä kyseessä ei ole ol-
lutkaan huolimattomuus, vaan
kulkuluvan puute.

Aktia on järjestellyt
konttoriverkkoaan
myös Espoossa. Lep-

pävaaran konttorin palvelut
siirtyvät Espoon keskuksen
konttoriin.

”Meidän lisäksemme lep-
pävaaralaisia palvelevat Aktian
Kauniaisten konttori ja Tapio-
lan konttori, kaikki hyvien yh-
teyksien päässä”, johtaja Jami
Jarna Aktian Espoon keskuk-
sen konttorista kertoo.

Aktian Leppävaaran ja Espoon
keskuksen konttorit yhdistyvät

”Vaikka siirryimme Lep-
pävaarasta pois, meille on edel-
leen myös leppävaaralaisten
helppo tulla.”

Leppävaaran konttorin en-
tisenä johtajana Jarna tuntee
pientä haikeutta, mutta hän tie-
tää muutoksen vahvistavan
pankin toimintaa. ”Yhdistä-
mällä kahden konttorin toimin-
not pystymme takaamaan
riittävän osaamisen ja moni-
puoliset palvelut.”

Pankkiasioinnissa tapahtu-
nut valtava muutos vähentää
fyysisten konttorien tarvetta.
Suurin osa asiakkaista käy pan-
kissa korkeintaan muutaman
kerran vuodessa, osa ei käy
edes joka vuosi. Laskut mak-
setaan joko automaateilta, koti-
koneilta tai puhelimilta. Kortil-
la maksaminen on vähentänyt
radikaalisti käteisen rahan
käyttämistä.

Espoon Siirtolapuutarhayhdistyksen hanke rakennuttaa siirtolapuutarha-alue Rastaalaan on
kariutumassa. Maapohjan huono rakennettavuus on yksi syy. Toinen on alueen läpi kulkevat
sähkölinjat sekä vesijohdon ja jäteveden runkolinjat tekevät rakentamisen erittäin kalliiksi.
Lisäksi alueelle suunnitellaan hulevesille viivytysallasta pienentämään Monikonpuron tul-
vimista Etelä-Leppävaarassa.

Rastaalaan ei saatane
siirtolapuutarhaa

Nettilepuski.fi

Lukijan kuva kertoo
pakkasajan luovasta pysäköin-
nistä parkkiluolassa.
Mahtuuko näiden autojen
välistä hälytysajoneuvo?

Parkvillanpolku 4
02600 Espoo

Päätoimittaja:
Arja Salmi
Leppävaara-seura ry
Puh. 0500 675 387
arja.salmi@lepuski.fi

Vastaava toimittaja:
Pirjo Toivonen
Luova Ratkaisu Oy
Puh. 040 53 22 907
pirjo@luovaratkaisu.fi
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Luova Ratkaisu Oy
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Viestintätoimisto
Luova Ratkaisu Oy
Puh. 040 53 22 907
pirjo@luovaratkaisu.fi

Ilmoitusaineisto:
tutta@luovaratkaisu.fi
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Viestintätoimisto
Luova Ratkaisu Oy
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Jäsenmaksut:
Henkilöjäsen: 10 e/vuosi
Kannatusjäsen: 50 e/vuosi

Leppävaara-seuran tilit:
Nordea 238618-25130
Danske Bank 800019-70201282

Johtokunta:
Arja Salmi (puheenjohtaja,
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(varapuheenjohtaja)
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Lintulan päiväkodin lapset joutuivat evakkoon, kun rakennus paloi uudenvuodenyönä.
”Lapsille löytyi tilapäispaikat nopeasti. Noin puolet lapsista sijoitettiin Viherlaakson

ostoskeskuksen niin sanottuun punaiseen tupaan. Tämä rakennus oli tyhjillään. Loput sijoi-
tettiin Ajurin päiväkodin saliin ja Postipuun päiväkodin saliin”, kertoo Espoon varhaiskas-
vatusjohtaja Titta Tossavainen.

Henkilökunta ei jäänyt toimettomaksi, vaan työskentelee tilapäispaikoissa.
Lasten vanhemmat ovat olleet erittäin ymmärtäväisiä ja hyvin aktiivisia.
”Vanhemmat ovat osallistuneet todella hienosti ja olleet suureksi avuksi tässä muutok-

sessa. Lahjoituksia on saatu paljon: leluja, huonekaluja, mattoja. ”
Takaisin Lintulan päiväkotiin lapset pääsevät noin vuoden kuluttua. Tarkoitus olisi no-

peuttaa aikataulua, siksi vanha rakennuskin puretaan kiireellisesti. Ihan kokonaan ei raken-
nus häviä, vaan vanha perustus pyritään säilyttämään. Tämäkin nopeuttaa uuden valmistus-
ta.

Palon syytä ei vielä tiedetä, sillä tutkimus on vielä kesken.

Lintulan päiväkoti rakennetaan
nopeasti uudestaan
palaneen tilalle



Leppävaaran Leijonat tempaisevat jälleen Talviriehan mer-
keissä urheilupuistossa sunnuntaina 2. maaliskuuta klo
10.00 alkaen. Ohjelmassa ovat mm. suursuositut poniaje-

lu, mönkijäajelu ja lasten hiihdot. Muumikin vierailee tänä vuon-
na. Hiihtotaidottomille ja osaajillekin järjestetään hiihdonopetus-
ta. Kahvila on auki ja nälkäisille on tarjolla grillimakkaraa ja
hernesoppaa.

Ilmoittautuminen hiihtokilpailuun
Uuden ajanottojärjestelmän takia pitää ilmoittautua etukäteen
edelliseen päivään 1.3.2014 klo 16.00 mennessä osoitteessa
www.espoonhiihtoseura.fi/lastenhiihdot.html Paluupostissa tu-
lee tarkemmat kilpailuohjeet. Kaikki osanottajat saavat mitalin ja
kunkin sarjan kolme parasta palkitaan. Jälki-ilmoittautuminen
lähinnä ensikertalaisille kilpailupaikalla klo 10-11. Jälki-ilmoit-
tautuneet saavat kilpailunumeron ja osanottomitalin, mutta aikaa
heille ei voi ottaa.

Teksti ja kuva: Leppävaaran Leijonat

Laskiaisssunnuntaina
vietetään Talviriehaa

Vuokko Varila-Kive-
rää naurattaa vielä-
kin, miten miehensä

Keijo auttoi Leppävaara-seuraa
huijaamaan, jotta Leppävaaran
Valopilkku -arvonimi tulisi
saajalleen yllätyksenä.

Keijo oli tehnyt Vuokolta
salaa järjestelyt niin, että Lep-
pävaara-seura pääsi ojenta-
maan kunniakirjan juuri ennen
Rauli Badding Somerjoen -esi-
tystä Teatteriravintola Alber-
gassa. Tilaisuus huipentui vie-
lä, kun näyttelijät toivat oman
lisänsä onnitteluihin.

Näytelmä sopi hienosti Va-
lopilkun julkistamiseen, sillä
Somerjoki asui muutaman vuo-
den Leppävaarassa ja oli täällä
töissä.

”Henkeen ja vereen
lepuskilainen”

Vuokko Varila-Kiverän
resepti tuleville
Valopilkuille

Miten sitten Valopilkuksi tul-
laan, Vuokko?
”Pitää olla henkeen ja vereen
lepuskilainen, tehdä aidosti töi-
tä oman yhteisönsä eteen.”

Paitsi ravintoloita Vuokko
on perustanut Leppävaaraan
yhden ensimmäisistä pääkau-
punkiseudun teatteriravinto-
loista. Hänet on nähty aktiivi-
sesti myös Raittikarnevaaleissa
ja monissa alueen tapahtumis-
sa.

Henkeen ja vereen leppä-
vaaralainen Vuokko on
myös siinä, että suosii
leppävaara laisyritysten palve-
luja. ”Täältä saa kaikki.”

”Ihan syntyperäinen leppä-
vaaralainen ei tarvitse olla”,
Vuokko nauraa. ”Ajatella, että
minusta, pohjalaistytöstä tuli
Leppävaaran Valopilkku.” Lep-

pävaaralaisuutta hän on saanut
mieheltään, syntyperäiseltä
leppävaaralaiselta, ja anopil-
taan.

Mitä mieltä lepuskilaiset ovat
olleet tittelistä?
Vuokko on liikuttunut siitä, mi-
ten innoissaan leppävaaralaiset
ovat Valopilkkuaan onnitelleet.

”Aika moni on tullut sano-
maan, että valinta osui kohdal-
leen.”

Vuosittainen Valopilkun
valitseminen kasvattaa me-
henkeä.

Missä säilytät Valopilkku-
kunniakirjaa?
Vuokko Varila-Kiverä osoittaa
Ravintola Albergan seinää, jos-
sa on muitakin ansiokkaasta
työstä saatuja tunnustuksia. Tä-
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Teksti ja kuva: Pirjo Toivonen

Vuokko Varila-Kiverä ja
Valopilkku-kunniakirja

Uutta Leppävaara-
seuran netissä
www.lepuski.fi
Leppävaara-seuran nettisivuilla on avattu blogipalsta, jossa on
julkaistu jo kaksi paikkakuntamme elämänmenoa kehitystä poh-
tivaa blogikirjoitusta: Ensimmäisessä Jussi Melkas avaa 80 000
näkökulmaa Leppävaaraan ja toisessa Esko Uotila pohtii suuralu-
een ostareiden kohtaloa. Blogit vaihtuvat parin viikon välein ja
palstalle on lupautunut kirjoittamaan kymmenkunta blogistia.
Seuran uusituilla kotisivuilla julkaistaan jatkuvasti myös uusia
historia-artikkeleita, tähän mennessä on ilmestynyt jo 11 juttua.
Historiaosiota päivitetään suunnilleen kerran viikossa.
Kannattaa seurata ja käydä säännöllisesti Lepuskin omalla kotisi-
vulla www.lepuski.fi.

Oikaisu Mäkkylän
virkatalon
purkamisaikaaan
Lepuski-lehden viime vuoden viimeisessä numerossa 79 (5/13,
ilmestymispäivä 24.11.2013) oli kuva Mäkkylän virkatalon van-
hasta päärakennuksesta nykyisen Postipuuntien varressa. Tarkka-
vaiset lukijat ovat antaneet palautetta siitä, että rakennus oli pai-
koillaan vielä 1950-luvulla. Kuvatekstissä purkamisajaksi
mainittiin 1930-luku.

Leppävaara-seura
avasi uuden ja kaikille
avoimen FB-sivun
Leppävaara-seura avasi tammikuussa Facebookissa uuden sivun,
josta löydät ajankohtaisten uutisten ja linkkien lisäksi myös tuo-
reita tapahtumatietoja ja valokuvia Leppävaarasta. Sivulla voit
kommentoida paikallista elämää, seuran toimintaa, tehdä aloittei-
ta ja ilmoittautua mukaan toimitaan. Käy tutustumassa uuteen
sivuun ja peukuta sitä. Facebook-sivun sisältö on täysin julkinen.
Sivun seuraamiseen sinun ei tarvitse rekisteröityä eikä hankkia
omia Facebook-tunnuksia.

Seuran aiemmin perustetut FB-ryhmät toimivat edelleen, mut-
ta niiden keskusteluun osallistuminen vaatii rekisteröitymisen.

Linkki: https://www.facebook.com/leppavaaraseura

DVD on nyt myynnissä Sellon
Suomalaisessa Kirjakaupassa,

Espoon museokaupoissa sekä yhteis-
palvelupisteessä Sellon kirjastossa.

Ensimmäinen
painos loppui.

Nyt sitä taas saa!män vuoden satoa on sijoittu-
minen kolmen parhaan yrittä-
jän joukkoon hotelli- ja
Ravintola-alan Pro Cala -kil-
pailussa.

Opiskelu Viherlaakson lukiossa jatkuu asianmukaisissa tiloissa, kun muutosvaiheen vii-
meiset yhdeksän luokkatilaa otettiin käyttöön helmikuun alussa.

Rehtori Jussi Rekilän mukaan lukiolaiset ovat kotiutuneet yritysten naapuriin hyvin.
Leveät käytävätilat ja oleskeluaulat lisäävät viihtyisyyttä ja toimistohuoneita on jätetty
opiskelijoiden käyttöön hiljaisiksi työtiloiksi.

Vanhempien huoli opiskelijoiden terveydestä oli syksyllä niin suuri, että lukion tiloja
oli pakko sulkea kesken jakson. Opetusta järjestettiin väliaikaisissa tiloissa Karatalolla ja
Kutojantiellä Tapiolan lukion yhteydessä. Osa opetuksesta siirtyi verkkoon.

Viherlaakson lukio Nokian
entisiin tiloihin Kutojantielle



Painiitty on Hartelan rakentama viihtyisä uusi kylä Leppävaarassa, Helsingin ja Espoon rajalla.
Osta perheellesi uusi koti sieltä, niin saat upouuden Ford Fiestan kaupan päälle!*

Sellainenkin vaihtoehto on, että voimme ottaa vanhan asuntosi vaihdossa.
Lue lisää ja ihastu uuteen kotiin: www.painiitty.fi.

YHDET
KAUPAT,
KAHDET
AVAIMET

Rakennusosakeyhtiö Hartela Kaupintie 3, 00440 Helsinki / p. 0800 93 200 (maksuton)

* Hartela vauhdittaa ostopäätöksiä ja uusien painiittyläisten työmatkoja antamalla Espoon Painiitystä kodin ostaville auton kaupan päälle. Höveli tarjous koskee Heikunanpihan ja
Painiitynkulman valmiita asuntoja, joista tehdään kaupat 2.2.–31.3.2014. Auto on taloudellinen ja pienipäästöinen Ford Fiesta 1.0 65hv Start/Stop Trend M5 (arvo 14.750 e).

kylä Leppävaarassa, Helsingin ja Espoon rajalla.
at upouuden Ford Fiestan kaupan päälle!*

Galleriaan ja Läkkito-
rin muihin liikkeisiin
pääsee hyvin ja tur-

vallisesti, vaikka tori onkin
työmaana.

Pertti Myllymäki Kaup-
pakeskus Galleriasta muistut-
taa, että kaikki liikkeet ovat

auki normaaliin tapaan.

Leppävaaran keskus-
tasta yhdeksän eri
vaihtoehtoa
Aluearkkitehti Lotta Kari-
Pasonen kertoi, että leppävaa-
ran aluekeskuksen kohentami-

seksi tehdyt ehdotukset ovat
varsin vaihtelevia. Joissain yh-
distetään radan eri puolet var-
sin kevyesti ja vähästi toisiin-
sa, toisissa taas hyvinkin
raskaasti.

Läkkitorin remontti
etenee aikataulussa


