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Lepuski – Suur-Leppävaaran oma lehti, painos 24 000 kpl.
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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

Lue sivulta 8–9:
Kaupunkisuunnittelulautakunnan  
puheenjohtaja Markku Markkula:

Leppävaaran kasvu  
jatkuu Metropolin imussa

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
vaihtoehtoja. Perinteinen säästötalletus on niistä vain yksi, joskin juuri
nyt hyvin kilpailukykyinen. Onko se sinun omaisuudellesi paras, selviää
parhaiten kasvokkain. Varaa aika konttoriin, niin kartoitamme tarpeesi
ja kerromme sinulle tuottoisat vaihtoehdot. Tapaamiseen sijoittamillesi
45 minuutille saat hyvän tuoton.

Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Tervetuloa Aktiaan!

VUOTUISTA KORKOA

Aktia Pankki Oyj ,Leppävaara
Hevosenkenkä 3 Panoramatori, 02600 Espoo Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Säästötalletus on turvallinen tili säästämistä varten. Voit tehdä 
tilillepanoja ja nostoja milloin haluat. 

Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa 
säästävään tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Tervetuloa Aktiaan!

Tom McGrath:
OHUKAINEN

JA
PAKSUKAINEN
-Komedianäytelmä

Ravintola Alberga, Espoo
www.ravintolaalberga.fi 

Lue sivulta 13: 

Suur-Leppävaarassa 100 000 asukasta  
vuonna 2050

Markku Markkula kaupunkisuunnittelulautakun-
nan puheenjohtajana, eli avainpaikalla on teke-
mässä Leppävaaran kaupunki- ja palveluraken-
teeseen vaikuttaneita ratkaisuja.

Tärkeimpiä haasteita tulevat olemaan Metro-
polin verkostomaisuuden vahvistaminen ja kau-
punkien osien paikallisen tekemisen ja alueen 
omaleimaisuuden voimistaminen.

•  Leppävaaraan Suomen ensimmäinen  
 Stadium Sport Camp -keskus
•  Vaara vaanii istumatyöläistä

•  Tulivuoria Leppävaarassa
•  Ekotekojen tavaratalo Kiloon  
•  Sellolla on erityinen merkitys leppävaaralaisille

Takasivu: Lippumeri 2013 taideteoksen liput liehuvat  
leppävaaralaisten ihailtavana

PANORAMA 
TOWER

www.apteekkielixir.fi

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

Hyvinvointiviikko 
4.–8.11.
Tule tapaamaan 
asiantuntijoita
ja tutustumaan 
tarjouksiimme!

Leppävaaran asemalla 
katutasolla.

Tet-harjoittelija Miisa Kaivoksen tulevaisuuden Leppävaara. 



”Maxin pellot” oli yleinen nimitys, jolla Leppävaaran kes-
kustasta vielä 20 vuotta sitten puhuttiin. Keskustan mai-
semakuvaa hallitsi legendaarinen Maxi Market ja sen 

vieressä oleva valtava asfaltoitu parkkipaikka, joka jatkui saumattomasti 
kesantopeltona Albergan kartanolle ja vanhan Friisinmäen metsänreu-
naan asti. 

Syksyllä 1993 alettiin asukkaiden ihmetykseksi tälle ”Maxin pellol-
le” kasata maata. Päivä päivältä kasvava maakasa ei kuitenkaan vielä 
tarkoittanut siitä, että vuosikymmeniä kiistellyssä keskustan rakentami-
sessa olisi päästy alkuun. Sitä saatiin vielä odottaa muutama vuosi, sillä 
kaavoitus oli edelleen kesken. Helsingin kaupunki omisti Albergan kar-
tanon vanhat maat. Helsingin kanssa tosin oli jo muutama vuosi aeimmin 
saatu aikaan sopimus kaavoituksen lähtökohdista. Vielä kului 10 vuotta 
siihen, kun Sellon ensimmäinen osa valmistui ja Maxi Marketia alettiin 
purkaa.

Entä ne maakasat sitten? Ne liittyivät alueella käynnissä olleisiin tut-
kimuksiin maaperän kantavuudesta ja stabiloinnista. Keskustan maaperä 
oli vetelää savea, entistä meren pohjaa. Lopultahan Sellon ja liikenneter-
minaalin alle juntattiin kymmeniä kilometrejä teräspaalua maapohjaa 
vahvistamaan.

Leppävaara-seura on ollut vahvasti mukana vaikuttamassa kaupun-
ginosan muutoksiin ja raportoinut kehityksestä Lepuski-lehdessä, jonka 
ensimmäisen numeron julkaisemisesta on tänä syksynä tullut kuluneeksi 
20 vuotta.  Syyskuussa 1993 julkaistiin lehden koenumero, jossa oli nel-
jä sivua. Joulun alla julkaistussa kakkosnumerossa oli sivuja jo tuplasti. 
Nyt julkaistavassa juhlanumerossa on 16 sivua eli sivumäärä on edelleen 
tuplaantunut. Lehden painosmäärä oli alkuunsa 7000-8000 kappaletta. 
Nyt painosmäärä on 3-kertainen ja lehti jaetaan jo toista kertaa koko suur-
alueella.

Lepuski-lehden julkaisija on Leppävaara-seura, joka on vapaaehtois-
voimin tuottanut lehden sisältöä. Lepuskilla on alusta alkaen ollut am-
mattimainen kustantaja, joka on vastannut lehden tuottamisesta ja ilmoi-
tusmyynnistä. Paikallisten mainostajien mukanaolo on mahdollistanut 
lehden taloudellisen perustan ja keskeytymättömän ilmestymisen vuo-
desta toiseen. Iso kiitos kaikille lehteen kirjoittaneille, kustantajillemme 
ja hyville ilmoittajillemme!

Leppävaaran kasvua ei voi lakata ihmettelemästä. Se on ollut suurta 
millä tahansa mittarilla tarkastellen. Lepuski-lehden ilmestymisvuosien 
aikana Leppävaara ja sitä ympäröivä suuralue on kasvanut väkimääräl-
tään puolitoistakertaiseksi. Suur-Leppävaara on nyt 64 000 asukkaan 
kotiseutu. Koko maan vertailussa Suur-Leppävaara on jo huomattavan 
kokoinen kaupunki, yhtä suuri kuin Vaasa tai Rovaniemi. 

Nopeinta kasvu on kuitenkin ollut suuralueen ytimessä eli Kanta-
Leppävaarassa, johon kuuluu myös Lintuvaara, Mäkkylä, Uusmäki ja 
Perkkaa. Kanta-leppävaaralaisia on nyt 15 000 henkeä enemmän kuin 20 
vuotta sitten. Tämä on yli tuplaten enemmän kuin vuonna 1993 . Muu 
suuralue on vastaavana aikana kasvanut 7 000 hengellä. 

Mitä Leppävaarassa tapahtuu tulevaisuudessa?
Leppävaaran kasvu jatkuu ja vireillä on paljon suunnitelmia pitkälle tu-
levaisuuteen. Lepuski-lehden juhlanumeroon on koottu näistä muutamia. 
Haastattelemme kaupunkisuunnittelulautakunnan pitkäaikaista puheen-
johtajaa. Samoin valotamme urheilupuiston kehittämiseksi tehtyjä suun-
nitelmia. Urheilupuistohan on yksi leppävaaralaisten lempipaikoista, jon-
ka tulevaisuus kiinnostaa monia.

Kaupungin maankäytöstä vastaava toimialajohtaja Olavi Louko tote-
si aikoinaan Leppävaara-seuran järjestämässä asukastilaisuudessa, että 
Leppävaara kasvaa halusitte sitä tai ette. Lausuma herätti yleisössä ärty-
mystä, sillä monien mielestä alue on kasvanut riittävästi. Tuoreet väestö-
ennusteet lupaavat kumminkin entisen kasvuvauhdin jatkuvan pitkälle 
tulevaisuuteen. Leppävaara sijaitsee keskeisesti Helsingin seudulla ja 
tänne on hyvät yhteydet joka puolelta. Alueella on vetovoimaa. Rikotaan-
ko tulevaisuudessa Suur-Leppävaarassa maaginen 100 000 asukkaan ra-
ja ja milloin? Mihin tämä kasvu lopulta mahtuu, jää tulevan kaavoituksen 
ratkaistavaksi ja siinä on kuultava asukkaitakin. 

Yksi on ainakin varmaa: Lepuski-lehti tulee edelleenkin seuraamaan 
ja raportoimaan muutoksesta, kertomaan alueen iloista ja suruista. Lehti 
ilmestyy ensi vuonna aiempaa useammin ja jaetaan koko suuralueella.

Antoisia lukuhetkiä Lepuskin juhlanumeron parissa.

Arja Salmi
 arja.salmi(at)lepuski.fi  

Maxin pellolta 
Espoon  
suurimmaksi 
keskukseksi

”Itse olen saanut urheilusta ja kil-
pailuista rohkeutta ja muutenkin 

hyviä palasia itsetuntoon.” Espoon lii-
kuntajohtaja Martti Merra muistut-
taa, että voitot vahvistavat, muta myös 
tappiot kasvattavat hyväksymään toi-
sen paremmuuden. 

Merra kertoo Espoon tuoreesta 
linjauksesta, jonka mukaan Leppävaa-
raan on tulossa useiden liikuntalajien 
kesätapahtuma. Viikon kestävälle ke-
säleirille voidaan kerralla ottaa noin 1 
500 nuorta, joille lähikouluista saa-
daan sekä majoitus että ateriat. Kuu-
kaudessa voisi siis olla jopa 6000 lei-
riläistä. 

”Olemme laskeneet että kesäai-
kaan voimme järjestää neljä tällaista 
viikkoa. Espoolaisten lisäksi valmen-
nusleirit tuovat nuoria eri puolilta 
Suoma ja mahdollisesti muista poh-
joismaista.” Merra muistuttaa, että toi-
minta tuo myös työpakkoja. Hän arve-
lee, että noin 120 – 150 nuorta saa 
sieltä kesätienestejä.

Urheiluseurat ovat hyvänä tukena, 
kun tavoitteena on saada suuret joukot 
liikkeelle. Niiden panos on merkittävä 
osa Osallistuvaa Espoota. Liikunta 
tempaa mukaansa kokonaiset perheet 
ja jopa eri sukupolvet.

Urheilupuistosta useiden 
lajien keskus
Nykyinen stadion ympäristöineen 

Leppävaaraan Suomen ensimmäinen 

muodostaa tulevan Stadium Sport 
campin keskuksen, johon rakennetaan 
tulevina vuosina uusia tiloja niin sali-
bandylle kuin katukulttuurille. 

Vielä tämän vuoden aikana käyn-
nistyy pitkään odotettu uimahallipro-
jekti, jossa korjataan vanha uimahalli 
ja rakennetaan maauimala. Merran 
mukaan tulevan uimalan hyppytorni 
on vain osa uimalaa, jossa uidaan ja 
vietetään yhdessä vapaa-aikaa. 

Uimahallin saneerauksen ja maa-
uimalan rahoitus on kunnossa, joten 
kaikki voidaan tehdä suunnitelmien 
mukaan. Merra tosin muistuttaa, että 
suojelukohteena olevan uimahallin sa-
neeraus on haasteellista, kun vanha ti-
laa pitää saada esteettömäksi liikkua 
ja sinne pitää mahduttaa uusin tekniik-
ka. 

”Edullisempi ja toiminnallisesti 
parempi ratkaisu olisi ollut rakentaa 
kokonaan uusi.”

Uimahalli valmistuu vuoden 2015 
lopulla. Seuravana kesänä jo polski-
taan maauimalassa. 

Stadioninen länsipäässä oleva 
nurmikenttä uusitaan. Itäpäähän ra-
kennetaan leikkipuisto ja skeittialue. 
Näin urheilupuisto tarjoaa mahdolli-
suuden katukulttuurilajien harrasta-
miseen. Lisäksi jo ensi talveksi on lu-
vassa stadionin päätyyn tekojää 
korvaamaan luonnon jää. 

Merra muistuttaa, että väestön 

ikääntymisestä huolimatta Leppä-
vaara vetää puoleensa lapsiperheitä 
hyvien liikenneyhteyksien ja palve-
lujen vuoksi. Lisäksi laaja lajivali-
koima tarjoaa aikuisille liikunnan 
lisäksi monenlaisia mahdollisuuksia 
osallistua seuratoimintaan.

Kumppanit mukana juonessa
Veräjäpellon koulun kentän uusimi-
sessa yhteistyökumppanina on Lep-
pävaaran Pallo, joka on varannut 

Stadium Sport Camp  -keskus

Leppävaarassa
Syö hyvin
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Martti Merra



mahdollisuuden asentaa ken-
tälle tekonurmen ja tuoda sin-
ne kuplahallin. Toisen kentän 
paikalle rakennetaan kaksi pa-
viljonkia, joilla puretaan kou-
lujen tilanahtautta. Lepuskin 
jakelualueella on useita koulu-
ja, jotka joudutaan lähiaikoina 
remontoimaan.

Turuntien varteen lähelle 
mormonikirkkoa suunnitellaan 
liikuntatilaa, joka myös toteu-

tetaan kumppanuusperiaatteel-
la. Monitoimihallina se sovel-
tuu ainakin yleisurheilun 
tarpeisiin. 

Martti Merra kertoo, että 
jonkin verran on keskusteltu 
Otahallin myynnistä, jolloin 
siitä saadut rahat voitaisiin 
”korvamerkitä” liikunnalle. 
Päätöstä ei asiasta kuitenkaan 
ole.

Jos kaikki sujuu suunnitel-
lusti, Laurean nykyisen park-

kipaikan kohdalle on tarkoitus 
rakentaa sisäliikuntatila, jo-
hon tulee kaksi salia. Siellä 
päästään pelaamaan ainakin sa-
libandyä ja koripalloa.  

Martti Merra vakuuttaa, et-
tä suunnitelmissa viljelypalstat 
säilyvät, vaikka joissakin pii-
rustuksissa palstat on korvattu 
liikuntatiloilla. 

Leppävaaran urheilupuis-
tosuunnitelmista ei voi puhua, 
jollei oteta huomioon Perk-
kaalle liikunnalle varattua 
tonttia. Tiedon ja Rovion ku-
peeseen on suunniteltu hallia, 
jossa kumppanina voisi olla 
esimerkiksi Espoon Kiekkoi-
lun Tuki ry. 

Kiekkoilijoiden lisäksi 
Merra toivottaa hankkeeseen 
myös muut luisteluharrasta-
jat, jotta jääurheilu saataisiin 
yhteen paikkaan.

”Eikä meillä edes rakenne-
ta hallia, ellei siinä olisi otettu 
huomioon luistelijoiden tarpei-
ta.” Merran mukaan kumppa-
nuudessa on kyse enemmän si-
toutumisesta kuin suurista 
sijoituksista. Sillä turvataan su-
kupolvelta toiselle jatkuva työ 
oman lajin hyväksi.

Stadium Sport Camp  -keskus

Hiihtoputki jää  
rakentamatta
Leppävaaran urheilupuistosta 
tulee Oittaan rinnalle Espoon 
toinen hiihtokeskus, kun alu-
eelle rakennetaan lähivuosina 
lisää kilpa- ja kuntohiihtoon 
sopivia latuja. Jo nyt koko 
Suur-Leppävaaran alueelta 
hiihtoladuille pääsee helposti. 
Hiihtoputken rakentamista 
Merra pitää epätodennäköise-
nä. Hiihtokausi saadaan nytkin 
alkamaan keinolumella, kun 
lämpötila laskee pakkaselle. 
Tosin viime talvena keinolumi 
ja oikea lumi tulivat yhtä aikaa.

Ladut ja kävelytiet pyri-
tään rakentamaan niin, että ne 
kulkevat toistensa rinnalla, jos 
se on mahdollista. Suksilla ei 
joka paikkaan pääse, siksi 
Martti Merra toivookin käveli-
jöiden kokeilevan talviaikaan 
uusia reittejä, jotka laajentavat 
oman kotiseudun tuntemista. 

LOUNAS ARKISIN KLO 10.30–14.30
Avoinna ark. 10.30–22, la 12–22, su 13–18

Keittiö auki ma–la klo 21.30 asti, su klo 18.00 asti.

www.currypalace.fi 

intialaisesta viikonloppubuffetista 

A-oikeudet

Leppävaarankatu 10, Sellon kauppakeskusta vastapäätä, Kelan talo, 09-548 3751

Indian Speciality Restaurant – tule kokemaan aito intialainen makuelämys!

CURRY PALACE

la klo 12–16, su klo 13–18
Lauantaisin à la carte -annoksia klo 21.30 asti.

Tule nauttimaan
makunystyröitä hellivästä
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DVD on nyt myynnissä Sellon 
Suomalaisessa Kirjakaupassa, 

Espoon museokaupoissa sekä yhteis-
palvelupisteessä Sellon kirjastossa.

Osta itselle tai 
isänpäivän lahjaksi

Läkkitorin ja raitin 
remontti vihdoin 
alkamassa
Läkkitorin ja raitin remontin alkamista on jatkuvasti siirre-
tetty. Viivästyksen syynä on ollut epäselvyys siitä, miten suu-
ria paaluja torin alle tarvitaan. 

Töiden on nyt ilmoitettu alkavan marraskuussa ja ne val-
mistunevat viimeistään kesällä 2015. Työt tehdään vaiheittain 
niin, että alueen liikkeisiin pääsy turvataan. 

Tiedotus remontin vaikutuksista kulkuväyliin jää kiin-
teistönomistajien aktiivisuuden varaan.

Tykkää  myös 
Nettilepuskista!

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuvat: Espoon kaupunki /  
Liikuntapalvelut
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Vaara vaanii 
istumatyöläistä 

1 t 15 min 
viikossa

2 t 30 min 
viikossa

2 kertaa 
viikossa

Tuoreet kansainväliset tutkimukset 
osoittavat istumatyön hengenvaa-

ralliseksi. Terveystieteiden maisteri 
Sirpa Talvitie Espoon OMT Fysiote-
rapiasta pitää tutkimustietoa tärkeänä, 
vaikka fysioterapeuttina se ei häntä 
yllätäkään.

”Istumatyö rasittaa erityisesti se-
län välilevyjä. Yksipuolisesta asen-
nosta johtuvat myös niska- ja hartia-
ongelmat.” Talvitie pitää tärkeänä, että 
tutkimus nostaa esille myös istumisen 
muut haitat kuten verenkierron ongel-
mat ja hidastuneen aineenvaihdunnan.  

Sirpa Talvitie muistuttaa, että tun-
tien yhtäjaksoista istumista ei pysty 
korvaamaan edes suositusten mukai-
sella liikunnalla. Jos haluaa pysyä se-
lästään terveenä, istumatyöläinen tar-
vitsee kerran tunnissa liikuntatauon. 
Lisäksi osa työstä pitää tehdä seisten.

Espoon OMT fysioterapia Oy
Espoon OMT fysioterapia Oy on ihmisen terveyttä ja hyvinvointia edis-
tävien fysioterapiapalvelujen tuottaja. Yritys on perustettu vuonna 1983 
ja se työllistää neljä tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiaan erikoistunutta 
fysioterapeuttia.

OMT tarkoittaa ortopedistä manuaalista terapiaa. Se on fysiotera-
peuttien antamaa manipulaatiohoitoa, jolla hoidetaan tuki- ja liikuntaelin-
ten sairauksia. Terapeutit käyvät läpi monivuotisen koulutuksen.

Etätyö voi olla terveysriski
”Ei auta, jos työpaikalla on sähköises-
ti kohotettava pöytä ja satulatuoli, jos 
etäpäivinä kotona tehdään töitä keit-
tiönpöydän ääressä tai sohvannurkas-
sa.” 

Talvitie muistuttaa, että koti työ-
paikkana on harmaata aluetta työter-
veyshuollon näkökulmasta. ”Ergono-
minen neuvonta ei sinne ulotu.” 
Kuitenkin jaksaminen paranee, kun 
työ sopeutetaan ihmisen mukaan. 
”Siitä oikeastaan on ergonomiassa ky-
symys.”

Kotitoimistonkin saa toimivaksi. 
Siihen tarvitaan asianmukainen pöytä 
ja tuoli. Tuoliin voi vielä lisätä ergo-
nomisesti muotoillun istuintyynyn, jo-
ka auttaa pitämään selän liikkeessä. 
Hyväkään tuoli ei auta selkäongel-
miin, jos siinä istuu väärin. Talvitie 

näyttää yhdessä fysioterapeutti Juha-
Tapio Turpeisen kanssa, miten istu-
taan oikein.

Aika moni meistä istuu vapaa-ai-
kanaankin: pitää vähän surfailla netis-

sä, päivittää oma kuulumisensa tai 
katsoa lempisarja ruudulta.

Lapsen pitää liikkua ja 
temmeltää
Sirpa Talvitie on tavannut 5-vuotiaita, 
joiden kireät takareidet vaikeuttavat 
istumista.  Hän muistuttaa, että liikun-
nassa kuten muussakin oppimisessa 
pitää ottaa huomioon lapsen kehityk-
sen herkkyyskaudet.  

”Lapset tarvitsevat päivittäin pi-
ha- ja liikuntaleikkejä. Niiden avulla 
motoriset taidot kehittyvät.” Esimer-

kiksi heikko tasapaino hankaloittaa 
myöhemmin jopa työelämää. Jo nyt 
lapsilla tavataan sairauksia, kuten kak-
kostyypin diabetesta, joita aikaisem-
min on ollut vain aikuisilla. 

Vaikka tietoa selän kuormittumi-
sesta on, sitä ei Talvitien mukaan aina 
oteta riittävän vakavasti. ”Minkälai-
sessa kunnossa ovat nykypäiväkotilai-
set, kun he siirtyvät työelämään, jos 
he eivät lapsena liiku riittävästi?”

Teksti ja kuvat: Pirjo Toivonen
Kaavio: UKK-instituutin  
liikuntapiirakka

AJATTELE YMPÄRISTÖÄ JA SÄÄSTÄ RAHAA!
HUIPPULAADUKKAAT UUSIORENKAAT SUORAAN

MAAHANTUOJALTA. 3-VUODEN TAKUU!

Myös Nokian, Michelin, Continental, Kleber, Falken -renkaat edullisesti! Renkaanvaihdot, kausisäilytys, huollot!

ESPOON AUTOPALVELU OY
Turuntie 145 ESPOO Viherlaakso. Puh. 509 2029, 512 2002, Fax. 547 1599. Avoinna ark. 8 - 17    www.espoonautopalvelu.fi 

              
                         nastarenkaat        kitkamallit                                                                                   nastarenkaat     kitkamallit
155 x 13” 283€ 279€ 195/60 x 15” 359€ 340€
165 x 13 299€ 280€ 195/55 x 15 398€ 389€
155/70 x 13 295€ 289€ 205/55 x 16 398€ 389€
165/70 x 13 299€ 289€ 215/55 x 16 465€ 448€
175/70 x 13 298€ 289€ 225/55 x 16 515€ 498€
175/70 x 14 325€ 319€ 205/50 x 16 520€ 499€
185/70 x 14 338€ 328€ 225/45 x 17 529€ 507€
175/65 x 14 329€ 319€ 185 x 14 C 395€ 385€
185/65 x 14 338€ 319€ 195/70 x 15 C 440€ 425€
185/65 x 15 348€ 337€  205/75 x 16 C 529€        519€   
195/65 x 15    349€         339€                 205/65 x 16 C         495€        477€    
215/65 x 16 436€ 429€ 225/65 x 16 C 559€ 549€

UUDET  AGI HINNAT

Leppävaara-seuran nettisivut lepuski.fi ovat olleet pimeä-
nä ja pidempään aikaan. Sivut joutuivat hyökkäyksen 

kohteeksi ja hyökkääjä on päässyt käsiksi sivuston tiedostoi-
hin. Tilannetta on yritetty korjata ja paikkailla, mutta se ei ole 
onnistunut. Leppävaara-seura on päättänyt vaihtaa palvelun-
tarjoajaa ja rakentaa sivut alusta alkaen uudestaan. Tähän 
menee vielä jonkun verran aikaa. Uusien sivustojen avaami-
sesta ja muistakin Leppävaara-seuran ajankohtaisista asiois-
ta kerrotaan siihen asti seuran facebook –sivulla osoitteessa:  
https://www.facebook.comgroups/187909751914/?fref=ts.  

Leppävaara-seuran  
nettisivut ovat nurin

Haluaisitko 
enemmän aikaa?

Ota yhteyttä! 0400 939 842
www.kotipalvelu1.fi

Kokemuksella ja 
ammattitaidolla

•	 kotisiivoukset kerta- ja   
sopimussiivouksena

•	 muutto- ja suursiivoukset
•	 ikkunanpesut
•	 vaatehuolto, kaupassakäynti ym.

Tilaa kotisiivous!

Näin istut oikein.

Juha-Tapio Turpeinen 
näyttää, miten istuudutaan 
oikein.



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

Kuva Espoon Amaliasta

Visualisointi

Visualisointi

Mietitkö uuden kodin hankintaa? KotiTurvaTM kuuluu asuntokauppaasi. 
Jos vanhan asuntosi myynti takkuilee, Skanskan KotiTurvaTM korvaa uuden  
kotisi asumis kuluja jopa 1000 € kuukaudessa vuoden ajan. 
Lue lisää www.skanska.fi /kotiturva 

Leppävaaran keskustan tuntumaan valmis-
tuva tyylikäs kolmikko täydentyy, kun Amalia 
ja Emilia saavat seurakseen Ainan. Kodeissa 
korostuvat valoisuus ja avarat tilaratkaisut. 
Lyhyt matka Kauppakeskus Selloon, harras-
tuksiin tai junalle. Energialuokka A2007. 
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 83,5 m2 2. krs 112.920 376.400 
5h+k+s 103,5 m2 6. krs 157.710 525.700

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

Muuta syksyllä uuteen kotiin! 29.10.2013 
valmistuvassa Emiliassa vapaana väljiä 
 kaksioita, kol mioita ja neljän huoneen 
 per heasuntoja. Energia luokka A2007. 
Oma tontti. Myynnissä. 

Huoneistoesimerkkejä mh. € vh. €
2h+k+s 65,5 m2 6. krs 104.670 348.900
3h+k+s 69 m2 1. krs 94.320 314.400
3h+k+s 80,5 m2 2. krs 109.620 365.400
4h+k+s 100 m2 6. krs 149.220 497.400

Upouusi kotisi voi olla totta jo tänään!  
Muut tovalmiissa Amaliassa asut  Leppä vaa-
ran eloisan keskustan tuntumassa. Tule 
tutustumaan sisustettuun esittelyasuntoon. 
Energia luokka A2007. Oma tontti. 

Vapaana neljä kotia mh. € vh. €
2h+k+s 65,5 m2 8. krs 114.780 382.600
3h+kt 65,5 m2 8. krs 114.330 381.100
3h+k+s 80,5 m2 4. krs 111.900 373.000
5h+k+s 103,5 m2 7. krs 162.600 542.000

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

Kotiunelmat on 
tehty toteutettaviksi

Metropolian nuorten 
ja aikuisten koulu-
tuksiin oli ennätys-

määrä hakijoita juuri päätty-
neessä syksyn yhteishaussa. 
Kun nuorten yhteishaun valta-
kunnallinen hakijamäärä jäi al-
le viimevuotisen tason, Metro-
polian hakijamäärä kasvoi yli 
600 hakijalla.

Lähes 3800 nuorta halusi 
ensisijaisesti Metropoliaan, 
jossa aloituspaikkoja oli 525. 
Metropolian osuus on noin nel-
jännes koko valtakunnan nuor-
ten koulutusten hakijamääräs-
tä, joka oli tänä vuonna hieman 
yli 16 000.

Metropolia kasvatti suosiotaan 
ennätyslukemiin syksyn yhteishaussa

Fysioterapia oli nuorten 
suosituin koulutusohjelma. Yh-
tä koulutuspaikkaa kohti li 22 
hakijaa. Tekniikan aloista eri-
tyisesti nuoria kiinnosti tieto-
tekniikka, jota opiskelemaan 
haki kuusi nuorta yhtä koulu-
tuspaikkaa kohti. 

Aikuisten koulutusten 
vetovoima kasvoi 
Ammattikorkeakoulututkin-
toon johtavaan aikuiskoulutuk-
sen hakijamäärä kasvoi valta-
kunnallisesti.  Myös 
Metropoliassa kasvu oli mer-
kittävä: hakijoita oli yli 300 ha-
kijaa enemmän kuin viime 

vuonna. Aikuisille oli haussa 
166 aloituspaikkaa, joihin oli 
hakijoita hieman yli 1530 eli 
yhdeksän hakijaa yhtä koulu-
tuspaikka kohti.  

Aikuishakijoita kiinnosti 
eniten toimintaterapia.  Seura-
vaksi tui ensihoito. Myös liike-
talous oli suosittu. 

Metropolia on Suomen 
suurin ammattikorkeakoulu, 
jossa opiskelee 16 700 opiske-
lijaa ja työskentelee 1 250 hen-
kilöä.  Korkeakoulussa voi 
opiskella 68 koulutusohjelmas-
sa, joista 15 on englanninkie-
listä.  Metropolian omistavat 
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirk-
konummi ja Kauniainen. 

Näyttelijät Karo Lauro-
nen ja Samu Loijas vii-

meistelevät yhdessä ohjaaja 
Taru Kivisen kanssa Ohukais-
ta ja Paksukaista. Juuri ensi-il-
tansa saanut näytelmä kertoo 
Stan Laurelin ja Oliver Hardyn 
tarinan lapsuusvuosista ensim-
mäiseen koe-esitykseen ja vii-
meisiin yhteisiin elokuviin.

Vuokko Varila-Kiverä 
kertoo, että näytelmä on tarina 
naurusta ja koomikon kyyne-
listä. Se kertoo myös kappaleen 
elokuvan historiaa. Hän odot-
taa innolla, miten yleisö ottaa 
vastaan Ohukaisen ja Paksu-
kaisen. 

”Aina uusi ensi-ilta jännit-
tää, mutta tämä esitys on hyvä.”

Pitkät teatteriperinteet
Vuokko selailee vuonna 1993 
ilmestynyttä Lepuski-lehden 
ensimmäistä numeroa, jossa oli 

Ohukainen ja 
Paksukainen

Teatteriravintola 
Albergassa

teatteriravintolan ilmoitus. Il-
moituksessa kerrotut esitykset 
loivat perustan teatteriravinto-
lan menestykselle.  Maine kiiri 
ja Helsingin Sanomien teatteri-
kriitikko Jukka Kajava tuli tu-
tustumaan Leppävaaran kult-
tuuritarjontaan. 

Vaikka teatteriesitykset oli-
vat alkaneet jo pari vuotta ai-
kaisemmin, ne olivat olleet ai-
kaisemmin muiden pienten 
teatterien ohjelmistossa ja 
esiintyjät olivat tunnettuja.  
Esimerkiksi Eeva Litmasen 
”Naisen yhdestoista käsky” on 
esitys, jota kysytään vieläkin.

Oma tuotanto käynnistyi 
Paratiisi-musiikkinäytelmällä, 
jossa esiintyivät Kari-Pekka 
Toivonen ja Sara Paavolai-
nen. 

Vuoden 1993 pikkujoulu-
sesonkiin valmistui Tiia Lous-
teen esittämä ”Nainen kuin 

jäätynyt shampanja.” Näytelmä 
oli hyvä, esiintyjä tunnettu, 
mutta ajankohta huolestutti.

”Se oli kaukana komedias-
ta, syvällinen kertomus Aino 
Kallaksesta. ” Yleisö piti siitä 
ja teatteri oli koko sesongin 
loppuunmyyty.   

”Koskaan ei voi olla var-
ma, miten uusi esitys puhutte-
lee yleisöä.”

”Ottaisin ohjelmistoon 
koska tahansa näitä kahden-
kymmenen vuoden takaisia 
esityksiä, mutta se ei taida enää 
onnistua. 

Teatteriravintolalla on 
tulevaisuutta
Vuokko Varila-Kiverä uskoo, 
että Suur-Leppävaaran kokoi-
sella alueella voi menestyä te-
atteriravintolan pitämisellä, 
kunhan muistaa rohkeasti ko-
keilla jotain uutta.

Hän on käynyt katsomassa 
paikallisten teatterien kouluilla 
järjestämiä esityksiä ja pitänyt 
näkemästään. Yli 20 vuoden te-
atterikokemuksen jälkeen 
Vuokko on edelleen innostu-
nut. 

Tänä syksynä Albergassa 
on kolme uutta esitystä. Ilkka 
Heiskasen esittämä ”Heiska-
sen hulvattomat Huoviset”, 
Miia Nuutilan ja Maarit Pel-
tomaan esittämä ”Varma va-
linta” ja iki-ihana komedia 
”Ohukainen ja Paksukainen, 
joka sai hyvän vastaanoton en-
si-illassa. Badding – Jykevä 
rakkaus esityksessä esiintyvät 
tänä syksynä Mika Räinä, Sa-
mu Loijas ja muusikkona Ant-
ti Kujanpää.

Teksti ja kuva: Pirjo Toivonen

Vuokko Varila-Kiverä selailee Lepuskia vuodelta 1993.



Sisustussuunnittelija Tei-
ju Aarrevalta on sisus-
tanut Skanskan Leppä-

vaaraan rakentaman 
Amalia-kerrostalon mallihuo-
neiston.  Vaikka hän pääsee jo 
rakennusvaiheessa tutustu-
maan tulevaan sisustuskohtee-
seen, paljon ei ole aikaa ensim-
mäiseen näyttöön, joten työ 
vaatii osaamista ja uskallusta. 

Teiju näkee tyhjän tilan ku-
vina, joista alkaa hahmottua tu-
leva sisustus. Asunnon värit 
ovat tulevan sisutuksen kivijal-
ka. Näiden mielikuvien kanssa 
Teiju lähtee tekemään hankin-
toja.

Sisustus- ja ruokaohjelmat 
ovat lisänneet ihmisten kiin-
nostusta kodin viihtyisyyteen. 
Silti moni etsii uudesta asun-
nosta samaa järjestystä kuin 
entisessä kodissakin oli. Malli-
sisustus auttaa näkemään uu-
den kodin mahdollisuudet.  

Sisustajalta voi pyytää 
apua, jotta rakkaat huonekalut 
saataisiin sopimaan kauniisti 
uuteen kotiin. Apu voi olla pai-
kallaan, kun kerrostalokotiin 
tullaan suuresta omakotitalos-

Sisustus tekee  
KOdiN

ta, jossa on asuttu vuosikym-
meniä.

Mittanauha mukaan
Amatöörisisustajaa Teiju ke-
hottaa ensimmäiseksi mietti-
mään sohvan paikkaa ja omaa 
elämää. Esimerkiksi missä 
yleensä katostaan televisiota tai 
muuten vain oleillaan.

”Koti sisustetaan itseä ja 
elämistä varten. Tiukkoja sään-
töjä ei ole.” Teiju muistuttaa 
joskus asiakkaille, että sisus-
tuslehtien kokonaisuudet on 
tehty kuvausta,  ei elämistä 
varten. 

Hän neuvoo menemään 
huonekalukauppaan mittanau-
han kanssa. Sitä ennen tietysti 
on tiedettävä uuden kodin mi-
tat. Suurissa esittelyhalleissa 
huonekalujen oikeita mittasuh-
teita on vaikea hahmottaa.

Näin syysaikaan on hyvä 
pohtia myös valaistusta. Teiju 
Aarrevirran mukaan pelkkä 
yleisvalo ei riitä, vaan tarvitaan 
useita valolähteitä, joita voi 
käyttää tilanteen mukaan. Pöy-
tä- ja lattiavalaisimilla saadaan 
tunnelmaa.

Myös luonnonvaloa kan-
nattaa hyödyntää. Teiju ei si-
joittaisi televisiota ikkunan 
eteen. Suuret televisiot peittä-
vät sekä näköalan että pimentä-
vät. Erilaisilla säle- ja muilla 
verhoilla saadaan riittävästi hä-
märyyttä television katseluun 
aurinkoisella säällä. 

Suomalaiset varovaisia 
sisuttajia
”Vielä 10 vuotta sitten parveke 
ja sauna olivat vaatimuslistalla, 
kun ihmiset hankkivat kodin 
uudesta kerrostalosta. Sauna ei 
ole enää niin tärkeä, mutta par-
veke on”, kehitysjohtaja Su-
sanna Sucksdorff Skanska Ko-
deista kertoo. 
Hänen mukaansa keskustakoh-
teissa ostetaan yhtä lailla sau-
nallisia ja saunattomia asunto-
ja. Joskus sauna ostetaan siksi, 
että sen arvellaan sen helpotta-
van asunnon tulevaa myyntiä.  
Nuoret ostajat eivät saunaa kai-
paa, koska he saunovat paljon 
kuntosaleilla tai heille riittää 
saunominen kesämökillä. Suu-
ri osa asuntojen ostajista on 
hieman iäkkäämpiä, yleensä yli 

viisikymppisiä. Myös eläke-
ikäset ostavat paljon uusia 
asuntoja. 

”Muutenkin suomalaiset 
ajattelevat enemmän asunnon 
jälleenmyyntiä kuin omia miel-
tymyksiään. Valkoinen on edel-
leen ylivoimaisesti suosituin 
sisustusväri.” Susanna Sucks-
dorff kertoo, että keittiöihin ha-
lutaan edelleen mahdollisim-
man paljon säilytystilaa. Siksi 
korkeat yläkaapit ovat kaikkein 
suosituimpia. 

Skanska Kotien tuotekehi-
tys- ja tutkimusosasto tekee 
paljon taustatyötä, jotta uudet 
asunnot vastaavat tulevien 
asukkaiden tarpeita. Sen erää-
nä työkaluna on neljä kertaa 
vuodessa toteutettava Kotipa-
neeli, joka selvittää noin 500 
vastaajan asumiseen liittyviä 
näkemyksiä. 

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuva: Skanska Kodit Oy

www.pikkuaurora.fi
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Leppävaaran naiset
Amalia, Emilia ja Aina

Amalia

Amalia (os. Mattheiszen) oli naimisissa sokeritehtailija 
Feodor Kiseleffin kanssa. Pariskunta hankki kesänviettopai-
kaksi Albergan kartanon, joka silloin oli nykyisen Perkkaan 
puolella. Nyt siinä on ammattikoulu.  

Kiseleffit kuuluivat Helsingin kermaan. Amalia toimi 
jopa keisarinna Maria Aleksandrovan seuranaisena valtio-
päivätanssiaisissa Helsingissä vuonna 1863. Silloin tsaari 
myös vieraili Träskändan kartanossa, jota emännöi Aurora 
Karamzin.  

Nykyiseen kartanoon, kansansuussa Sokerilinnaan,  Ki-
seleffit tilasivat Göteborgista sisutuskankaista ja –tarvikkei-
ta.  Samalta kauppiaalta hankittiin Amalialle useita lenin-
kejä.  

Sokeritehtailija menehtyi kartanon valmistumisvuonna, 
mutta ei ehtinyt nähdä sitä kokonaan valmiina. Amalia oli 
48-vuotias jäädessään leskeksi. Pariskunta oli lapseton.

Amalia huolehti hyvin kartanosta ja sen väestä. Hän 
perusti koulun kartanon työväen lapsille. Amalia kuoli 
74-vuotiaana. 

Emilia
Amalian vanhin sisar Emilia Ehrstöm jäi nuorena leskeksi. 
Hän asui lapsineen kartanon vanhassa päärakennuksessa.  
Tyttäret Aina ja Alma kasvoivat Amalia-tätinsä ja tämän 
miehen hoivissa.

Emilia otti tyttärilleen kotiopettajaksi nuoren ylioppi-
laan Kaarlo Slöörin, jonka kanssa Aina solmi avioliiton.

Emilian uskottiin olevan toinen kartanon kummituksis-
ta, Vita frun. Svarta frun olisi Amalia.

Aina
Aina muutti perheineen vakituisesti kartanoon.  Hänen lap-
sistaan Mary meni naimisiin Akseli Gallen-Kalelan kanssa. 
Aluksi taiteilija suunnitteli ateljeetaan kartanoon, mutta 
katsoi parhaaksi rakennuttaa Tarvaspään. Se oli perheelle 
mieluinen paikka, koska he ajoittain asuivat ns. kalamajas-
sa, jossa nykyään toimii Tarvaspään kahvila.

Suku – lähinnä Aina Slöörin lapset perheineen – perus-
tivat Ab Alberga Oy:n. Kartano siirtyi suvulta yhtiölle, jon-
ka tavoitteena oli myydä tontteja ja rakennuttaa huviloita. 

Maayhtiötä perustettiin muuallekin, esimerkkinä Ab 
Grankulla. Taustalla oli Helsingin voimakkaan kasvun ai-
heuttama tonttipula. Taloudellisen hyödyn lisäksi ihanteena 
oli tarjota huvila-asumista kerrostaloasumisen vastapainok-
si.

Rautatien valmistuminen käynnisti Leppävaaran raken-
tamisen. Kartanon maat palstoitettiin. Aina sai asua karta-
nossa kuolemaansa asti eli vuoteen 1929.

Lähde: Espoon kaupunginmuseo: Alberga, 1997



Noin kaksi miljardia vuotta 
sitten Fennoskandian 

koillisosassa oli laaja manner. 
Mantereen lounaispuolella, ny-
kyisen Etelä-Suomen alueella, 
lainehti matala meri, jonka 
pohjalle kasautui mantereelta 
tulevaa hiekkaa ja savea sekä 
kalkkia. Suomi sijaitsi lähellä 
päiväntasaajaa ja ilmasto oli 
trooppinen. Maalla ei ollut kas-
villisuutta tai muuta elämää.

Alueella oli tuolloin run-
saasti tulivuoria, ja niiden pur-
kaukset toivat kerrostumien 
joukkoon tuhkaa ja laavaa. Tu-
livuoret purkautuivat nykyisiä 
saarikaaria muistuttavassa ym-
päristössä, kuten Indonesiassa 
nykyään. Mannerlaatat törmä-
sivät toisiinsa muodostaen 
Svekofennidien poimuvuoris-
ton. On arveltu, että nykyisen 
Amazonin alue olisi törmän-
nyt Fennoskandiaan. Satojen 
miljoonien vuosien saatossa 
mantereet kuitenkin erkanivat 
ja ajelehtivat kauas toisistaan. 

Mannerten törmäykseen 
liittyvässä poimutuksessa ker-
rostumien kivilajit joutuivat 
kovaan paineeseen ja kuumuu-
teen syvälle maankuoren si-
sään. Tässä jopa 700–900 as-
teen pätsissä osa kivistä suli ja 
suuri osa kiteytyi hitaasti uu-
delleen eli metamorfoitui. Sa-
vikivistä ja savipitoisista hiek-
kakivistä tuli kiillegneissejä ja 
kiilleliuskeita. Kalkkikerros-
tumista tuli kalkkikiveä, ja tu-
livuorten laavat ja tuhkat 
muuttuivat joko amfiboliiteik-
si, joita on esimerkiksi Kehä 
I:n kallioleikkauksissa, Verä-
jäkalliolla ja Kaivoskalliolla, 
tai kvartsi-maasälpägneissik-
si, jota voi nähdä muun muas-
sa Lintukalliolla ja Monikon-
kalliolla. 

Sulaneesta kiviaineksesta 
syntyi piioksidia sisältävää 

Tulivuoria 
Leppävaarassa

W W W . S E L L O S A L I . F I
Soittoniekanaukio 1 A

02600 Espoo

Ke 23.10. Klo 19
Anssi KelA

Liput alk. 19,50 €, Lippupiste

Su 27.10. Klo 19
DAviD murrAy 

 infinity quArtet
Liput alk. 27,50 €, Lippupiste

Ke 6.11. Klo 19
AnnA puu

Liput alk. 24,50 €, Lippupiste

la 9.11. Klo 19
vuoKKo hovAttA

Liput alk. 19,50 €, Lippupiste

Ti 12. & Ke 13.11. Klo 19
forK -  

electrovocAl circus
Liput alk. 45,50/37,50€,  

Lippupiste

Ke 20.11. Klo 19
m.A. numminen &  

uusrAhvAAnomAinen  
jAtsiorKesteri

Liput alk. 19 €, Lippupiste

magmaa, joka tunkeutui mui-
hin kivilajeihin ja kiteytyi gra-
nodioriitiksi ja graniitiksi. Gra-
nodioriitti ja graniitti 
kiteytyivät hitaasti sulasta 
magmasta kymmenien kilo-
metrien syvyydessä ja miljoo-
nien vuosien aikana, tunkeu-
duttuaan ensin ympäröiviin 
tummiin vulkaanisperäisiin 
amfiboliitteihin. Näissä mullis-
tuksissa muodostui myös mal-
meja, kuten Leppävaaran ur-
heilupuiston karsimalmit. 

Jääkaudet ja eroosio 
hiovat maisemaa
Miljardien vuosien saatossa 
tuuli, vesi ja jää ovat kulutta-
neet kallioperää. Niinpä am-
moisesta, Alppeja muistutta-
neesta vuoristosta on jäljellä 
enää sen juuriosia, jotka nyky-
ään näkyvät matalahkoina mä-
kinä suomalaisessa maisemas-
sa. Jääkaudetkin ovat jättäneet 
jälkensä Leppävaaraan. Niistä 
ovat muistoina mannerjäätikön 
kovertamat luode - kaakko 
suuntaiset uurteet sileissä kalli-
opinnoissa, jäätikön raahaamat 
kookkaat siirtolohkareet sekä 
jäälauttojen idästä ja koillisesta 
merivirtojen mukana kuljetta-
mat Viipurin rapakivigraniitti-
lohkareet Kaivoskalliolla ja 
Urheilupuiston ulkoilureitin 
varrella. Entisen Kehä I:n ja 
Ruutikadun ylikulkusillan vie-
reisellä kalliolla on jäätiköstä 
virranneen sulaveden koverta-
mia pieniä hiidenkirnuja.

Lepuskin  
merkkikohteita
Leppävaarassa suojelukohteita 
ovat hiidenkirnut (Ruutikatu 8 
vastapäätä), pronssikautiset 
haudat Urheilupuistossa (Kara-
kallioon johtavan kävelytien 
varrella ja Monikonpuron itä-
puolella), Kaivoskallio, 

350-vuotias tammi Vallikadul-
la, linnoitusrakenteet, vanhat 
huvilat sekä Gransinmäen 
Thorstorp ja kestikievari. Alu-
een rautalouhokset, hiidenkir-
nut ja Kaivoskallio nimettiin 
Geologian tutkimuskeskuksen 
ja Ympäristöministeriön teke-
mässä selvityksessä Uuden-
maan kallioperän suojelu- ja 
opetuskohteiksi. 
Lepuskin geologiakohteet on 
koottu mainioon oppaaseen 
”Tulivuorista kaupunginosaksi. 
Geologisia ja historiallisia koh-
teita Espoon Leppävaarassa”. 
Oppaan voi ladata GTK:n si-
vulta osoitteesta http://www.
gtk.fi/export/sites/fi/geologia/
tapahtumakalenteri/moniste_
Leppavaara.pdf

Teksti ja kuvat: 
Geologi Toni Eerola

Kaivoskallio Urheilupuistossa.  

Laturinkallion näkymä Leppävaaraan.
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Olemme olemassa, jotta sinä voisit paremmin

Tornihaukantie 6 • 02620 Espoo • puh. 010 320 2180 • espoon@omtfysioterapia.com

ESPOON OMT
FYSIOTERAPIA OY

www.omtfysioterapia.com

Tervetuloa !
• fysioterapiaan • OMT:aan • lymfa-
  terapiaan • akupunktioon • selkävoitto-
  ja niskalenkki-kursseille 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja 

Markku Markkula:

Lepuskilainen Markku Markkula on 
pitkän linjan espoolainen poliitikko, 
joka on luottamusmiehenä ollut vai-
kuttamassa kaupunkirakentamiseen 
35 vuoden ajan. Viimeksi kuluneet  
10 vuotta hän on ollut kaupunkisuun-
nittelulautakunnan puheenjohtajana, 
eli avainpaikalla tekemässä Leppävaa-
ran kaupunki- ja palvelurakenteeseen 
vaikuttaneita ratkaisuja.

Tapaamme Sellossa kahvilassa sa-
malla viikolla, kun Sello vietti 10-vuo-
tisjuhliaan. Nyt on hyvä hetki vilkais-
ta taaksepäin, mutta ennen kaikkea 
tähytä tulevaisuuteen ja siihen, miten 
Leppävaara kehittyy seuraavan parin-
kymmenen vuoden aikana.

Juuret kasvoivat  
Leppävaaraan
Napapiirin pohjoispuolella syntynyt 
Markku Markkula tuli Otaniemeen 
opiskelemaan tuotantotaloutta. Hä-
nen ensimmäiset kosketuksensa Lep-
pävaaraan olivat polkupyöräily Laa-
jalahdesta Maxiin sekä Teknillisen 
Korkeakoulun Ylioppilaskunnan pu-
heenjohtajana opiskelijoiden lasten 
päivähoitoadressin tuominen siihen 
aikaan Leppävaaran ammattikoulus-
sa kokouksiaan pitäneelle Espoon 
kaupunginvaltuustolle. 

Markku muutti perheineen Leppä-
vaaraan 1980, silloiseen Osuuspankin 
taloon Kehä ykkösen varteen Hara-
kantie 20:een. Perhe kasvoi ja muutti 
Lintuvaaraan rintamamiestaloon Sini-
tiaisenkujalle 1986. Tänä aikana syn-
tyivät siteet Leppävaaraan, eikä vähi-
ten lasten harrastusten ja koulujen 
kautta. Välillä Markkulat asuivat Ka-
lajärvellä, mutta perhe kyllästyi huo-
noihin joukkoliikenneyhteyksiin ja 
Markun vaimo Tellervo suunnitteli ja 
rakennutti paritalon vanhan talon pai-
kalle Sinitiaisenkujalle.

Markkulan perheen lempipaikoik-
si Lepuskissa ovat vuosien saatossa 
muodostuneet pururadan kalliot ja 
metsät ja Vallikallion juoksuhaudat 
sekä kaupungin säilyttämät vanhat ra-
kennukset, kuten Åbergin talo, Frii-
sinmäen huvilat ja Leppävaaran asu-
kaspuiston rakennus Pikkulinnunreitin 
varrella. Erityisen tärkeiksi kiinne-
kohdiksi muodostuivat lasten koulut 
ja Leppävaaran Pyrinnön koripallon 
myötä koulut yleensäkin, jotka Mar-
kun mukaan rakentavat perheille par-
haiten paikan identiteettiä.

Missä onnistuttiin ja mikä 
meni pieleen?
Markku, sinulla on pitkä kokemus 
Leppävaaran kaupunkirakentamises-
ta. Missä parin viimeisen vuosikym-
menen aikana on onnistuttu ja mikä 
meni pieleen?

”Leppävaarassa on aina ollut uutta 
edelläkävijyyttä. Maxi oli maan en-
simmäinen automarket ja koko matka-
puhelin business alkoi Televalta. Sa-
maa suunnannäyttämistä voitiin 
osoittaa Sellossa, jolloin kaupallisten 
palvelujen lomaan saatiin kirjasto, 
musiikkiopisto ja Sellosali sekä leffa-
keskus. Tätä ratkaisua on tultu katso-
maan kauempaakin. Urheilupuisto on 
kasvamassa monipuoliseksi liikunta-
keskukseksi, jota uusi maauimala vie-
lä täydentää. Urheilupuisto ei ole vie-
lä valmis, tarvittaisiin lisää sisätiloja 
koripallolle ja muille liikunta- ja har-
rastusmuodoille, mutta ne olisi toteu-
tettava yksityisellä rahalla.

Pieleen mentiin siinä, kun aikoi-
naan Espoo ei onnistunut hankkimaan 
omistukseensa eteläisen keskuksen 
maapohjaa. Helsingin valtuusto hyl-
käsi Espoon jo hyväksymän suuren 
maakaupan. Tämä johti liian hitaaseen 
toteutukseen ja alueesta olisi saatu 

vieläkin yhtenäisempi, kun Espoolla 
olisi ollut maanomistajan sanavalta.”

Kaavoituksen pelisäännöt 
ovat muuttuneet
Kaavoitus on paitsi kaupunkisuunnit-
telua myös erilaisten intressien yh-
teensovittamista. Miten sinun aikanasi 
kaavoitus ja sen menettelytavat ovat 
muuttuneet?

”70- ja osin 80-luvulla Espoota ra-
kennettiin pitkälti aluerakennussopi-
musten voimalla. Samaan aikaan luot-
tamusmiehet tekivät yleisen tason 
linjauksia, jotka jäivät kauas toteutuk-
sesta.  Nyt toteutetaan tulevaisuuden 
visiota, rakennetaan raideliikentee-
seen perustuvaa kaupunkia. Länteen 
suuntautuvaa Metro-Espoota  ja Rata-
Espoota kehitetään niillä kokemuksil-

la, joita Helsingin metron vaikutuksis-
ta kaupunkirakenteeseen on saatu.  
Tämä edellyttää joukkoliikenteen te-
kemistä houkuttelevaksi, joustavaa lii-
tyntäpysäköintiä sekä pyöräilyn ja kä-
velyn kaikin puolista edistämistä.

Luottamusmiehet ohjaavat tänään 
virkakoneistoa päättämällä kunkin 
kaava-alueen tavoitteista, joita suun-
nittelu ja rakentaminen toteuttavat. 
Kaavoista tehdään valmisteluaineisto, 
joka asetetaan julkiseen keskusteluun 

Kuva: Leppävaaran keskustan kehittäminen (Espoon kaupunki)

 Markku Markkula
	 •		s.	1950	Kolarissa,	asuu	Leppävaarassa

	 •		Koulutus:	Dipl.ins.	tuotantotalous

	 •		Työ:	Aalto-yliopisto,	johdon	neuvonantaja	EU:n	tutkimus-	ja		 	 	

 innovaatioasioissa

	 •		Puolue:	Kansallinen	Kokoomus

	 •		Kansanedustaja	1995–2003

	 •		Espoon	valtuustossa	vuodesta	1981

	 •		Valtuuston	puheenjohtaja	1990-19292	ja	2010

	 •		Kaupunkisuunnittelulautakunnan	puheenjohtaja	2003-

	 •		EU:n	Alueiden	komitean	Suomen	valtuuskunnan	jäsen

	 •		Aikoinaan	Leppävaaran	Pyrinnön	koripallojaoston	pj	ja	Leppävaaran		 	

 koulujen vanhempainyhdistyksen sihteeri ja myös monessa muussa   

 paikallisessa askareessa

JOULUKUU 2013
To  05.12.  Tää on niin tätä!

La  07.12. Badding – Jykevä Rakkaus

Pe 13.12.  Yksityistilaisuus

La 14.12. Punkkuelämää

Ti  17.12.  Ohukainen & Paksukainen

Ke 18.12.  Ohukainen & Paksukainen

To  19.12  Ohukainen & Paksukainen

Pe 20.12. Ohukainen & Paksukainen

TEATTERIOHJELMISTOAMME 2013

LOKAKUU 2013
Ti  22.10.  Varma valinta – Aino & Carin

Ke 23.10.  Varma valinta – Aino & Carin

To  24.10.  Ohukainen & Paksukainen

Pe 25.10.  Ohukainen & Paksukainen

La  26.10.  Ohukainen & Paksukainen

To  31.10.  Badding – Jykevä Rakkaus

MARRASKUU 2013
Pe 01.11.  Badding – Jykevä Rakkaus

Ke 06.11.  Ohukainen & Paksukainen

To  07.11.  Ohukainen & Paksukainen

Pe 08.11. Ohukainen & Paksukainen

La  09.11. Ohukainen & Paksukainen

Ke 13.11.  Rikas, rakas työ

To  14.11.  Rikas, rakas työ

Pe 15.11. Badding – Jykevä Rakkaus

La  16.11. Badding – Jykevä Rakkaus

Ti  19.11. Badding – Jykevä Rakkaus

Ke 20.11. Badding – Jykevä Rakkaus

To  21.11. Badding – Jykevä Rakkaus

Pe 22.11.  Badding – Jykevä Rakkaus

La  23.11.  Punkkuelämää

Ti  26.11.  Ohukainen & Paksukainen

Ke 27.11.  Ohukainen & Paksukainen

To  28.11.  Ohukainen & Paksukainen

Pe 29.11.  Ohukainen & Paksukainen

La 30.11.  Ohukainen & Paksukainen

Leppävaaran kasvu jatkuu 
Metropolin imussa



ennen kaavojen virallista käsittelyä. 
Myöhemmissä kaavavaiheissa lauta-
kunta tekee myös paljon yksityiskoh-
taisia päätöksiä. Asukkaat nähdään 
nyt tärkeiksi yhteistyökumppaneiksi. 
Havainnollisten vaihtoehtojen tuotta-
mista ja avointa vuorovaikutusta vir-
kamiesten, luottamuselinten, asukkai-
den ja myös yritysten kesken on 
lisätty.  Seuraava iso askel on saada 
kuntalaiset paljon enemmän mukaan 
myös toimintojen ylläpitoon. Kunnal-
lispoliitikko ei saa tänään mitään mer-
kittävää aikaiseksi, ellei hankkeella 
ole vahvaa tukea alueella – pitäen mie-
lessä että teemme ratkaisuja vuosi-
kymmeniksi.”

Metropolin imu
Hallitus on tehnyt päätöksensä ja Hel-
singin Metropoli toteutuu 14 kunnan 
alueelle. Mitä se tulee merkitsemään 
käytännössä?

”Metropolihallinnolle keskitetään 
jäsenkuntien maankäytön, asumisen 
ja liikenteen asiat. Metropolihallinto 
vastaa myös metropolikaavasta, joka 
ohjaa yksityiskohtaisempaa suunnitte-
lua.  Metropolia johtaa valtuusto, joka 
siis tulisi valita jo seuraavien kunta-
vaalien yhteydessä 2016. 

Tärkeimpiä haasteita tulevat ole-
maan Metropolin verkostomaisuuden 
vahvistaminen ja kaupunkien osien 
paikallisen tekemisen ja alueen oma-
leimaisuuden voimistaminen.”

Millaisena näet Helsingin Metropolin 

aseman kansainvälisessä kilpailussa, 
jossa jaetaan työpaikkoja ja investoin-
teja?
”Helsingin Metropoli on monessa 
suhteessa houkutteleva: Kansainväli-
sesti vertaillen meillä on loistava kou-
lujärjestelmä, toimiva infrastruktuuri 
sekä vahva teknologinen ja innovatii-
vinen osaamiskeskittymä Otaniemes-
sä ja Keilaniemessä. Täällä luonto on 
lähellä, meri ja Nuuksion erämaat, joi-
hin pääsee myös julkisella liikenteellä. 
Kaupunkirakenteemme on dynaami-

KARAKLUBIT:
Pe 8.11. klo 19.00 Hanna Pakarinen: Carola-ilta
To 28.11. klo 19.00 Johanna ja Mikko Iivanainen

KARAPÄIVÄT:
Su 24.11. klo 15.00 Watti Walopää ja kadonnut hehku 

Su 8.12. klo 12.00-16.00 Tule joulu kultainen! 
PIKKUVÄELLE:PIKKUVÄELLE:

Pe 8.11. klo 10.15 Nukketeatterikeskus Poiju: Pallo
Ma 2.12. klo 10.15 Nukket. Sampo: Yllätyslahja ystävälle

KARAKUVAT:
Ti 12.11. klo 18.30 Terraferma 

Su 8.12. klo 15.00 Kuninkaan puhe

WWW.KARATALO.FI

Klubeja, musiikkia, teatteria, elokuvIa, näyttelyitä, tapahtumia....

nen ja tehokas ja täällä palvelut toimi-
vat. 
Näistä edellytyksistä huolimatta Met-
ropolimme on vielä hiomaton timant-
ti. Meidän pitää parantaa riskinoton ja 
yrittäjyyden edellytyksiä ja tarvitsem-
me start-up -tiloja aloittaville yrityk-
sille. Tässä aukeaa Leppävaaralle uu-
sia mahdollisuuksia Aalto-yliopiston 
naapurina. Meiltä puuttuu edullisia ja 
joustavia toimitiloja uusille kasvuyri-
tyksille, jotka seuraisivat Nokian ja 
Rovion jalanjäljissä Leppävaaraan.”

Leppävaaran kasvu jatkuu 
Joko Leppävaara on valmis vai vielä-
kö Leppävaaran kasvu jatkuu?

”Leppävaarassa on monia hank-
keita jo vireillä, jotka tuovat tänne 
uusia asukkaita, työpaikkoja ja pal-
veluita. Uusmäkeä rakennetaan. Ver-
montien kaavaehdotus tuo mielen-
kiintoisen kaupunkimaisen ja samalla 
ekologisen asuinalueen 5 000 ihmi-
selle Perkkaan itäpuolelle. Kehä yh-
den tunneloinnissa vapautuneelle 
alueelle tehdään jo istuksia ja kulku-
yhteyksiä – muutama talokin on koh-
ta rakenteilla. Kera kasvaa kaupunki-
radan jatkon myötä tuhansilla uusilla 
asukkailla ja työpaikoilla.  Rovion ja 
Tiedon alueelle radan varteen on tu-
lossa Angry Birds -puiston lisäksi 4 
000 työpaikkaa. Rovion ja Nokia So-

lutions Networkin läheisyyteen ja yh-
teyteen tarvitaan aloitteleville, inno-
vatiivisille yrityksille aloitustiloja ja 
tämä on uusi haaste, joka odottaa vie-
lä ratkaisuaan.

Urheilupuiston seuraava vaihe 
maauimalan jälkeen sisältää lisää lii-
kuntatiloja yksityisellä rahoituksella. 
Sekä omakotialueille että vanhemmil-
le kerrostalokortteleille pohdimme 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
alueellista poikkeamisjärjestelyä, joka 
sallisi kohtuullisen lisärakennusoike-
uden. Tämän tuotoilla voitaisiin ra-
hoittaa tarpeellisia energiataloudelli-
sia korjauksia, edessä olevia 
putkiremontteja, hissien rakentamista 
sekä julkissivukorjauksia. 

Sello tarvitsee laajentumistilaa ja 
Läkkisepänaukio ympäristöineen 
odottaa uutta ratkaisua. Kaupunkiku-
vallisesti ja -rakenteellisesti tärkeim-
piä päätöksiä tulee olemaan pohjoisen 
ja eteläisen keskustan liittäminen yh-
teen laajalla kansirakentamisella rau-
tatien ja Turuntien yli. Tämä merkitsee 
yhtenäistä kaupunkikeskusta, johon 
tulee paljon uusia työpaikkoja, asun-
toja ja ennen kaikkea palveluja. Tämä 
tulee olemaan seuraava iso kaupunki-
rakennuskohde Leppävaarassa ja sen 
toteutuminen etenee vaiheittain, sii-
hen tulee menemään kyllä vuosia, jo-
pa vuosikymmeniä.

Kaupunki on nyt päättänyt etsiä 
alueelle ratkaisuja ja osittain sitäkin 
varten Leppävaara tarvitsee oman 
projektijohtajan, jonka työlistalla tä-
mä tulee olemaan kärkipäässä. Haem-
me yhteenliittymiä, jotka olisivat val-
miit ideoimaan ja suunnittelemaan 
alueelle erilaisia vaihtoehtoja – ja tie-
tenkin hyvä toteutus on tärkeintä. 
Suunnitteluvarausalue käsittää kau-
pungin omistaman maa-alueen, mutta 
mikään ei estä alueen laajentamista 
tarpeen mukaan. Hanke on tärkeä ja se 
vaatii onnistuakseen hyvää vuorovai-
kutusta ja vilkasta kansalaiskeskuste-
lua ennen päätösten lukkoon lyöntiä. 
Tämä ja monet muut hankkeet vaati-
vat vankkaa ammattitaitoa, jolla saa-
daan toiminnallisesti ja taloudellisesti 
erinomainen kaupunkikeskus – siksi 
projektinjohtaja myös Leppävaaraan.”

Teksti: Markku Salmi 
Kuvat: Tutta Toivonen
Havainnekuvat: Espoon kaupunki
ja Bergans Kiinteistöt Oy
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Markku Markkula ja Leppävaara

Tulevat pääkonttorit:  
Tieto Oyj ja Rovio Oy

Eko-Vermo (kuva yllä) ja uusi 
Mestarinkatu (vasemmalla)
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SUUr-LEPPäVAArAN 
ASUKASfOOrUMi 

Pankeissa mikään ei ole entisellään

Tietotekniikka mullistanut asioinnin

Espoossa on asukasfooru-
mitoimintaa seitsemällä 

suuralueella, joista Suur-Lep-
pävaara on yksi. Ne tarjoavat 
asukkaille kanavan osallistua ja 
vaikuttaa oman alueensa kau-
punkirakenteen, viihtyisyyden 
ja palvelujen kehittämiseen. 

Asukasfoorumille on nimi-
tetty valmisteluryhmä toimi-
kaudeksi 2013 – 2016. Ryhmä 
on käynnistänyt toiminnan pai-
nopisteiden kartoituksen ja ke-
hittänyt tiedotuskanaviaan.

Asukasfoorumi osallistui 
Raittikarnevaaleille Espoo-päi-
vänä 31.8. ja keräsi runsaasti 
palautetta ja ehdotuksia toi-
mintansa tueksi. Kritiikkiä ja 
toiveita kohdistui joukkoliiken-
teeseen, katujen ja pyöräteiden 
kuntoon, rakentamiseen, uima-
hallin tilanteeseen sekä siistey-
teen ja viihtyisyyteen. 

Moni oli tyytyväinen  alu-
eeseen, joukkoliikenteeseen ja 
palveluihin.

Asukasfoorumi toimii 
Suur-Leppävaaran 
hyväksi

Asukasfoorumi hakee vielä 
muotonaan suhteessa muihin 
yhteisöihin ja kaupungin ohjel-
miin. Kaupunginosayhdistyk-
sillä on tärkeä rooli omalla alu-
eellaan. Asukasfoorumin 
toiminta on luontevaa suunnata 
koko suuraluetta koskeviin ky-
symyksiin yhteistyössä paikal-
listen yhdistysten kanssa.

Toimivat yhteydet päättä-
jiin ja viranhaltijoihin ovat 

välttämättömiä asukasfooru-
min tavoitteiden edistämiseksi. 
Espoo-tarina ja sen toteuttami-
seksi asetetut kehitysohjelmat 
antavat suuntaviivoja myös 
asukasfoorumille. Osallistuva 
Espoo -ohjelman yhtenä tavoit-
teena on kehittää avointa osal-
listumista ja vaikuttamista. 
Asukasfoorumi tarjoaa siihen 
moneen tilanteeseen sopivan 
kanavan.

Kaavoitus vaikuttaa ratkai-
sevasti alueen tulevaisuuteen. 
Kaupunkisuunnittelukeskus 
järjestää asukastilaisuuksia 
meneillään olevista asemakaa-
vahankkeista ja tiedottaa niistä 
laajasti verkkosivuillaan. Val-
mistelussa on nyt merkittäviä 
hankkeita mm. Perkkaalla ja 
Kerassa. Asukasfoorumi tulee 
seuraamaan ja ottamaan kantaa 
hankkeisiin niiden edetessä.

Liikenne kiinnostaa 
kaikkia
Espoossa ja pääkaupunkiseu-
dulla on meneillään useita ke-

hittämis- ja suunnitteluhank-
keita, joilla on pitkäkantoiset 
vaikutukset myös alueellam-
me. Helsingin seudun liikenne-
järjestelmäsuunnitelma HLJ 
2015 on selvitysvaiheessa.  

Liikennejärjestelmän suun-
nittelussa otetaan kantaa seu-
dulliseen liikennepolitiikkaan 
ja vaikutetaan yhdyskuntara-
kenteeseen sekä liikenneverk-
koon ja -palveluihin.  On tärke-
ää perehtyä ja vaikuttaa 
suunnitelmaan jo sen määritte-
lyvaiheessa.

Kaupunkiradan jatkaminen 
Kauklahteen tulee vaikutta-
maan alueen rakentamiseen ja 
joukkoliikenteeseen laajasti. 
Myös katu- ja tieverkko sekä 
kevyen liikenteen väylät vaati-
vat jatkuvaa kehittämistä ja yl-
läpitoa. Myös ne kuuluvat asu-
kasfoorumin toimintakenttään. 

Asukasfoorumi toimii alu-
een asukkaiden hyväksi, joten 
tiivis yhteydenpito on tärkeää. 
Järjestettävät keskustelu- ja tie-
dotustilaisuudet ovat keskeinen 

tapa välittää tietoa asukkaiden 
ja kaupungin vaikuttajien välil-
lä. Verkossa tiedotetaan alueen 
asioista, kerätään palautetta ja 
käsitellään yksittäisiä kysy-
myksiä. Valmisteluryhmän jä-
senet ovat käytettävissä yhteis-
ten asioiden ajamiseen.

Asukasfoorumi tutuksi
Asukasfoorumilla on verkkosi-
vut osoitteessa www.suurlep-
pavaara.info. Sivuilta löytyy 
ajankohtaisia tiedotteita, val-
misteluryhmän yhteystiedot ja 
muuta hyödyllistä tietoa Suur-
Leppävaarasta. Meneillään on 
kysely alueen pyöräilyreittien 
tilan ja tarpeen selvittämiseksi. 
Asukasfoorumi on mukana 
myös Facebookissa https://
www.facebook.com/SuurLep-
pavaaranAsukasfoorumi

Teksti: Esko Uotila
Kuva: Tapio Lipasti

Minkälainen oli maailma 
20 vuotta sitten eli sil-

loin, kun   ensimmäinen Lepus-
ki jaettiin leppävaaralaisten ko-
teihin? Osaa nyt toimivista 
pankeista ei vielä ollut edes 
olemassa, osa toimi toisella ni-
mellä.

Danske	Bankilla	on	pitkät	
juuret suomalaisten elämän-
menossa. Pankin esi-äiti, 
Postipankki toimi aikoinaan 
jokaisessa postissa. Sen Kul-
tapossukerhon kanssa suoma-
laislapset oppivat säästä-
mään. 

Ja aika moni Postipankin 
mainos toistui ihmisten puheis-
sa. Muistattehan, että Postipan-
kista oltiin jo tulossa, kun muu-
alle oltiin vasta menossa.

Verkko on tätä päivää
Danske	Bankin	Leppävaarassa	
sijaitsevan Espoon asiantunti-
jakeskuksen yksikönjohtaja 
Markus Souru ottaa avuksi ti-
lastot, kun tulee puheeksi, mi-
ten me asioimme Lepuskin 

syntymän aikoihin vuonna 
1993.

Souru kertoo, että silloin 
vain kaksi prosenttia suomalai-
sista käytti verkkopankkia - tai 
oikeampaan olisi puhua verk-
kopankin esiäidistä. Jokaisella 
pankilla oli omat järjestelmän-
sä.  Nyt kaksi prosenttia suo-
malaisista maksaa laskunsa tis-
killä. Verkkopankkia käyttää 
lähes 80 prosenttia.

Myös seniorikansalaiset 
ovat löytäneet verkon. Yli 
65-vuotiasta lähes puolet mak-
saa laskunsa siellä. 

Tarvitaanko vielä 
käteistä?
Setelit olivat 20 vuotta sitten 
voimissaan, joten rahaa nostet-
tiin myös tiskiltä. Nyt kaksi 
kolmasosaa maksaa ostoksensa 
kortilla. 

Markus Sourun mukaan 
EU:ssa on jo puhuttu käteisra-
han poistumisesta tai sen käy-
tön rajoittamisesta. Hän sanoo 
pankkien välityksellä tapahtu-

van rahaliikenteen estävän te-
hokkaasti harmaata taloutta, 
jossa raha kiertää yleensä pan-
kit.  

Koska käteisrahallakin on 
vielä tarvetta, pankit ja kaupat 
etsivät yhdessä keinoja palvella 
asiakkaita.	Esimerkiksi	Danske	
Bankin asiakkaat voivat nostaa 
käteistä K-kauppojen kassoilta. 

Kehittyneet mobiilipalve-
lut nopeuttavat laskujen mak-
sun ja muun asioinnin. Markus 
Souru näyttää, miten nopeasti 
hän saa yhteyden verkkopank-
kiin omalla puhelimellaan.  Jos 
kaveri on maksanut leffaliput, 

oman osuuden saa siirretyksi 
maksajalle käytännössä napin-
painalluksella. 

”Itse en ole mobiilin jäl-
keen käyttänyt perinteistä verk-
kopankkia.” Kun puhutaan 
pankin internetpalvelujen ke-
hittimisestä, Markus Souru 
tyytyy sanomaan, että kaikessa 
kehittämisessä lähtökohtana on 
asioinnin helppous ja turvalli-
suus. 

Teksti: Pirjo Toivonen 
Kuva:	Danske	Bank

Suma ilahtui suuresti löydettyään netistä uutisen lähes 130 
vuoden takaa, jossa kerrottiin höyrylaivaliikenteen avaami-
sesta Helsingistä Leppävaaraan. Huvudstadsbladetin 
12.6.1866 mukaan ”usealta taholta oli jo toivottu pientä 
höyrylaivaa liikennöimään Helsingistä länteen, koska vas-
taava yhteys jo toimi Helsingistä itään”. Höblän jutun mu-
kaan Hagnäs Verkstad oli päättänyt, että juuri valmistunut 
propelli-höyrysluuppi Oihonna aloittaa säännöllisen liiken-
teen Eteläsatamasta Hietalahden ja Munkkiniemen kautta 
Albergaan, eli siis nykyiseen Ruukinrantaan. Lähtöjä oli 
kaksi: Eteläsatamasta seitsemältä aamulla ja kolmelta ilta-
päivällä, Leppävaarasta aamulaiva lähti takaisin puoli yh-
deksältä ja viimeinen vuoro puoli viideltä iltapäivällä. Se 
merkitsi julkisen liikenteen alkua Leppävaarassa.

***
Seuraava harppaus joukkoliikenteessä koettiin 1904, kun 
vuotta aiemmin avatulla radalla liikennöivät junat alkoivat 
pysähtyä myös Leppävaaran pysäkillä. Matka Helsinkiin oli 
kestänyt laivalla runsaan tunnin, maanteitse vielä enem-
män, mutta juna vei perille 26 minuutissa. Verrattuna pie-
neen höyrylaivaan juna oli jo tehokas joukkojen liikuttaja, 
joka kuljetti myös rahtia, mm. Albergan kartanon perunat 
vietiin junakyydillä isoissa paperisäkeissä Helsinkiin myy-
täviksi. Uusi junayhteys synnytti ennennäkemättömän tont-
tibuumin ja sysäsi Leppävaaraan vahvaan kasvuun.

***
Harakan palstoituksen myötä asutus levisi nopeasti pohjoi-
seen ja ulottui 1920-luvulla jo parin kilometrin päähän ase-
masta. Liikemiehet haistoivat tässä ns. markkinaraon ja 
perustivat 1925 Albergan Auto Oy:n hoitamaan linja-auto-
liikennettä. Bussien päättäri oli Rautatientorilla ja lähtö-
paikka silloisessa Harakassa, nykyisen Lintuvaarantien ja 
Peukaloisenpolun risteyksessä. Vuoroja oli 3-4 päivässä ja 
ensimmäiseen bussiin mahtui 18 matkustajaa. Vaikka Al-
bergan Auto ajautuikin melko pian konkkaan, niin yksityi-
set liikenteenharjoittajat jatkoivat bussiliikennettä ja perus-
tivat myöhemmin Leppävaaran Liikenne Oy:n.

****
Joukkoliikenteen runko luotiin siis noin sata vuotta sitten. 
Juna ja bussit muodostavat tänäänkin sen kovan ytimen. 
Laskin huvikseni nykyisiä vuorotiheyksiä: Lepuskista Hel-
sinkiin lähtee arkisin 120 junavuoroa ja nopeimmillaan 
matka kestää 12 minuuttia. Jokeri ajaa arkipäivinä Kehää 
pitkin länteen 174 vuoroa, tiheimmillään lähtöjä on 4-5 mi-
nuutin välein. Ei paha, vaikka laivaliikennettä ei enää ole.

****
Lepuskissa on hyvin toimiva joukkoliikenne, mutta siitä 
voidaan tehdä vieläkin parempi ja Suma tietää miten. En-
siksi tarvitaan pieni hallinnollinen päätös, jolla pikajunat 
pysähtyvät Lepuskissa, eivätkä Espoon asemalla. Espoon 
asemalla tyhjyyttä huokuvat virastotalot odottavat pikaju-
nan kyytiin pääsyä, kun Leppävaarassa olisi 60 000 asukas-
ta valmiina astumaan junaan. Tämä on helppo nakki. Vähän 
kalliimpaa on tuoda metro Leppävaaraan. Sekin onnistuisi 
vetämällä pistorata Otaniemestä Lepuskiin Kehän alla. Pis-
torata sitoisi metrolinjaston Rantaradan liikenteeseen ja 
vähentäisi Helsingin ratapihan ruuhkia. Okei, jos metro 
tuntuu liian kalliilta, kelpaa pikaratikkakin samalle välille, 
mikäli nyt sen linjauksesta löytyisi sopu. 

***
Eikä tässä vielä kaikki. Syöttöliikenne Leppävaaran ase-
malle ei nyt oikein toimi. Vermontien uudelle alueelle  on 
suunniteltu sähköbussien sukkulaliikennettä. Se on mainio 
juttu, joka pitäisi ulottaa Lintuvaaraan, kasvavaan Uusmä-
keen ja Friisinmäkeen asti. 

* * *
Joukkoliikenteeseen kannattaa satsata, se säästää ympäris-
töä ja hermoja ja on olennainen osa urbaania elämää.  Mikä 
voisi olla sen muodikkaampaa kuin istua uudessa Flirt-ju-
nassa lukemassa Lepuski-lehden juhlanumeroa?

***
Se on yhtä juhlaa, toivoo 

Suma.

Höyrysluupista Jokeriin

Osallistumisen kanava

Markus Souru



Kilossa Kutojantiellä Lei-
purien tukun entisissä ti-

loissa tuoksuvat tuore maali ja 
puhdistusaineet, kun Pääkau-
punkiseudun Kierrätyskeskus 
saneeraa niistä suurmyymälän, 
logistiikkakeskuksen ja useita 
ajanmukaisia työtiloja niin om-
pelimolle kuin sähköverstaille. 

Nihtisilta on hyvä paikka 
kierrätyskeskukselle, josta Ke-
ran asemalle on vain viiden mi-
nuutin kävelymatka. Parkkiti-
laa on riittävästi. Leppävaara 
on reippaan kävelymatkan 
päässä.

Myymälätoimintojen joh-
taja Aatos Weckman kertoi it-
sekin olleensa harjanvarressa. 
Logistiikkapäällikkö Pirjo Sor-
jonen oli järjestelmässä hyllyjä. 
Oman väen lisäksi useat vapaa-
ehtoiset ovat tulleet kunnosta-
maan tiloja. 

Siirtyminen Matinkylästä 
Nihtisiltaan tapahtuu nopealla 
aikataululla. Viralliset avajaiset 
pidetään 9.11. Sitä ennen kaup-
pa avataan asiakkaille jo 24.10., 
jotta henkilökunta ehtii tottua 
tavaratalon toimintaan. 

Kaikki kierrätystä
Aatos Weckman kertoo, että 
kaikki myymäläkalusteet – niin 
hyllyt kuin tyylikkäät lasivitrii-
nit ovat kierrätystavaraa. Aina-
kin osa niistä olisi joutunut 
kaatopaikalle, jos niille ei oli 
löytynyt käyttöä. Nyt yhtenäi-

Ekotekojen tavaratalo Kiloon

set hyllyrivistöt ovat valmiita 
tuhansille tavaroille. 

Kassalinjat odottavat vielä 
asennusta. Nekin ovat saneet 
täällä uuden elämän, samoin 
kuin tilavat ostoskärryt.

”Pyrimme tekemään tästä 
mahdollisimman samanlaisen 
kuin muutkin suuret kaupat.” 
Pirjo Sorjonen muistuttaa, että 
tavarat halutaan kauniisti esille, 
mutta niin että asiakkaiden on 
helppo löytää etsimänsä tuote-
ryhmä.

Logistiikkakeskus

Pääkaupunkiseudun Kierrätys-
keskus keskittää pientavaroi-
den lajittelun ja varastoinnin 
Nihtisiltaan, josta niitä viedään 
muihin myymälöihin.
”Huonekaluja emme edestakai-
sin kuljeta myymälöiden välil-
lä.” Pirjo Sorjonen kertoo, että 
tavaraa keräävien autojen reitit 
on suunniteltu niin, että ajoki-
lometrejä syntyy mahdollisim-
man vähän. 

Tavaroiden noutaminen 
asiakkailta on maksutonta, sen 
sijaan huonekalujen ja muiden 
suurten ostosten kotiinkuljetus 

on maksullista. Sorjonen ker-
too monen yrityksenkin tarttu-
neen kierrätysideaan.

”Työntekijät tuovat pienta-
varaa työpaikoilleen, josta me 
ne sitten noudamme. Olemme 
sammalla käyneet neuvomassa 
kierrätysasioissa.” 

Myös taloyhtiöistä haetaan 
tavaraa. Kierrätyskeskuksen 
auto noutaa sovittuun aikaan 
asukkaiden keräämät tavarat.  
Sorjonen kertoo, että uusissa ti-
loissa on varastoinnille riittä-
västi tilaa. Näin syksyaikaan 
luovutaan kesätavaroista. Ke-
väällä taas kaivataan polkupyö-
riä ja kesäkalusteita.

Modernit  
työskentelytilat

Matinkylästä siirtyy Nihtisil-
taan noin 150 työntekijää. Osa 
työskentelee myymälässä, osa 
kunnostaa myytäväksi tulevaa 
tavaraa. Uusien työtilojen myö-
tä myös työtehtävät monipuo-
listuvat. Puuhuonekalujen kun-
nostukseen on rakennettu omat 
tilat, joissa on tehokkaat imurit 
hiontapölyn poistamiseen. 
Muutenkin työturvallisuusnä-

kökohdat ovat tarkkaan otettu 
huomioon.

Ompelimoa voidaan laa-
jentaa niin, että myös huoneka-
lujen verhoilu on mahdollista. 
Tilaustöitä ei  oteta, sillä kun-
nostettavaa on omastakin ta-
kaa. Myös uusiotuotteet ja tuu-
naukset saavat omat tilansa 
myymälästä.

Keskuksen 7000 neliöstä 
yli puolet on työ- ja varastoti-
laa. Kauppa haukkaa 3000 ne-
liötä.

Uudet tilat merkitsevät 
myös lisää työ- ja harjoittelu-
paikkoja. Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus tekee yhteis-
työtä työvoimaviranomaisten 
ja työllistämistä edistävien ta-
hojen kanssa. Sekä Pirjo Sorjo-
nen että Aatos Weckman usko-
vat uudistettujen työtilojen ja 
työtapojen sekä työssä tukemi-
sen elementtien vahvistavan 
kierrätyskeskuksen imagoa 
työpaikkana. He arvelevat sillä 
olevan merkitystä, kun työssä 
oppimassa tai työkokemusta 
hakemassa olleet työntekijät 
hakeutuvat muualle töihin.

Teksti ja kuvat: Pirjo Toivonen
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SUUr-LEPPäVAArAN 
ASUKASfOOrUMi 

Aatos Weckman ja Pirjo Sorjonen

”Uusi” kassalinja

Useat vapaaehtoiset ovat tulleet kunnostamaan tiloja.
Jukka Rahikainen Viherlaaksosta on yksi heistä.
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Danske 
Verkkotapaaminen

Tuomme pankkiasioinnin 

lähemmäksi meitä suomalaisia. 

Jos olet yksi 530 000 verkko-

pankkiasiakkaastamme, voit 

tavata asiantuntijamme Danske 

Verkkotapaamisen avulla – 

siellä ja silloin kun sinulle sopii. 

Tarvitset vain tietokoneen, 

puhelimen ja pankkitunnukset. 

Voit keskustella sijoitus- ja 

lainavaihtoehdoista, näet asian-

tuntijamme havainnollistamia 

laskelmia ja allekirjoitat vieläpä 

sopimuksiakin verkossa. 

Helppoa, turvallista ja aikaa 

säästävää. 

Varaa aika ensimmäiseen 

tapaamiseen: danskebank.fi /

verkkotapaaminen

530 000 uutta paikkaa 
tavata asiantuntijamme. 
Yksi niistä on luonasi.
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Nihtisillan tavaratalo  
Kutojantie 3, 02630 Espoo

Avoinna
ark. 9–20, la 9–15

Tervetuloa  
Suomen suurimman  
kierrätystavaratalon  
avajaisiin 9.11.

  Kakkukahvit
  Plan B -muotinäytös
  Avajaistarjouksia

Mäkkylän virkatalon isäntä ja Pitäjänmäen 
VPK:n järjestyksessään toinen päällikkö Karl 
Kavaleff (1869 - 1913) päätti päivänsä Mäkkylän 
takametsässä 24.4.1913. Pitäjänmäen VPK pys-
tytti aikanaan muistokiven pidetyn päällikkönsä 
kuolinpaikalle. 

Muistokivi on nyt kunnostettu ja merkitty sen 
läheisyyteen asennetulla muistolaatalla. Leppä-

vaara-seuran puheenjohtaja Arja Salmi ja Pitäjän-
mäen VPK:n päällikkö Henrik Helenius paljasti-
vat muistolaatan 12.9.20013. Paikalla oli runsas 
30 historian ystävää ja palokuntalaista. 

Teksti: Markku Salmi
Kuva: Arja Pihlajisto

Kavaleffin muistolaatta 
paljastettiin
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Suur-Leppävaaran asukasfoorumi 
kyseli Raittikarnevaaleilla ihmi-

siltä arvausta siitä, kuinka paljon Lep-
pävaaran suuralueella on asukkaita. 
Vastauksia saatiin 130 kappaletta. Pie-
nin arvaus oli 1030 ja suurin 350 000 
asukasta.  Aikamoinen haitari, kun ti-
lastot kertovat alueen olevan lähes 
64 000 ihmisen asuinpaikka.

Leppävaara on Espoon suuralu-
eista väkirikkain ja joka neljännen es-
poolaisen koti. Kasvu on ollut tasaisen 
nopeaa ja saman tahdin ennakoidaan 
jatkuvan. Ennusteiden mukaan kym-
menen vuoden päästä ollaan 70 000 
hengen lukemissa ja vuosisadan puo-
liväliin mennessä rikotaan 100 000 
hengen haamuraja. 

Tuoreen ennuste esittää Espoon 
kaupungin väkimääräksi vuonna 2050 
enimmillään 400 000 henkeä. Kau-
punkimme asukasmäärä ylitti viime 
vuonna neljännesmiljoonan rajan.  
Ennuste lupaa nyt 140 000 asukasta 
lisää. Lisäys on melkoinen: esimer-
kiksi Jyväskylässä asuu tällä hetkellä 
tuo määrä väkeä.

Maan 16. suurin kaupunki
Suur-Leppävaara on väkimäärältään 
koko maan mittakaavassa jo huomat-
tavan kokoinen kaupunki. Suuruus-

Suur-Leppävaarassa 100 000 asukasta 
vuonna 2050

vertailussa se sijoittuisi sijalle 16 Vaa-
san ja Rovaniemen väliin. 
Sadantuhannen asukkaan Suur-Lep-
pävaara olisi  jo 10. suurin kaupunki. 
Myös ennustettu väkiluvun kasvu 
vuoteen 2050 on tuntuva: se vastaa 

Mitä alueita  
Suur-Leppävaaraan 
kuuluu?
Leppävaaran suuralue koostuu Karakallion, Kilon, Laak-
solahden, Leppävaaran, Lintuvaaran, Lippajärven, Sepän-
kylän (paitsi Ymmestran osa-alue), Uusmäen ja Viher-
laakson kaupunginosista. 

Leppävaaran suuralueen väkimäärä on viimeisen 20 vuoden aikana 
kasvanut tuhannen asukkaan keskivauhdilla vuodessa. Sama tahti 
jatkuisi pitkälle tulevaisuuteen, jos Helsingin seudut tuoreet väestöen-
nusteet pitävät paikkansa. 

Värisilmä - ESPOON VÄRI
Kuusiniementie 2 
Puh. (09) 597 007 
www.varisilma.fi

Palvelemme:  
ma-pe 8.00-18.00 
la 9.00-14.00 (kesäkauantaisin 9.00-13.00)

VIHERLAAKSO

ALAN ERIKOISLIIKE LÄHELLÄSI
Maalit - Tapetit - Lattianpäällysteet - Kaakelit

Kysy maalitohtorilta - saa kysyä vaikeita

KAIPAAKO TALOSI  
ULKOVERHOUS KUNNOSTUSTA?
Löydämme aina taloosi oikeat ja sopivat maalit.
 
Maalitohtori on palvelu, jonka saat ainoastaan Värisilmästä. 

Maalitohtori auttaa sinua kaikissa hankalissa 
kysymyksissä kun ryhdyt ulkomaalaustöihin. Värisilmän 
Maalitohtori tulee halutessasi myös kotiisi ja tekee tarkan 
analyysin talosi maalatuista kohteista ulkona. Maalitohtori 
on käynyt Tikkurila Oy:n erityiskoulutuksen ja antaa suosi-
tuksen siitä, minkälaisella maalauskäsittelyllä sinun kannat-
taa ulkomaalaus suorittaa. 
Maalitohtori tarkistaa myös, minkälaiset pohjatyöt on syytä 
tehdä ennen maalausta. 

Maalitohtori on palvelu, jonka saat luonnollisesti ilman 
ostovelvoitetta. Maalitohtorin kohdekäynti maksaa 50 € + 
matkakustannukset. 

Maalitohtorit
Pertti Mustonen ja  

Markus Lasonen

Espoon Väri on maaleihin ja 
maalauksen osaamiseen  
suuntautunut 
värisilmäliike

Viherlaakso

Ke
hä

 II

Turuntie
Kuusin

iement
ie

Coloria Greenline on uusi hajuton
 ja muoviton kotimainen

antimikrobinen sisämaalisarja
rakentajille ja remontoijille

Espoon Väri on maaleihin ja 
maalauksen osaamiseen
suuntautunut
värisilmäliike

Hinnat alk. 52,50 / 2,7 l (19,44 l) 118,00 /  9 l (13,11 l) 

Maalit – Tapetit – Lattiapäällysteet – Kaakelit

Kysy meiltä – saa kysyä vaikeita

Katso tarkemmat tuotetiedot www.coloria.fi

yhtä nykyistä Keravaa tai Kirkkonum-
mea.

Ennuste  400 000 asukkaan Es-
poosta vastaa ns. nopean kasvun vaih-
toehtoa pitkällä aikavälillä. Pitkiä en-
nusteita ei yleensä jaeta tarkemmin 

alueille kaupungin sisällä. Nyt esitetty 
100 000 asukkaan arvio perustuu sii-
hen, että Suur-Leppävaaran osuus Es-
poon väestömäärästä säilyy nykyisellä 
tasolla. Lepuski pyysi Espoon maan-
käytöstä vastaavalta toimialajohtaja 
Olavi Loukolta arviota tämän lasken-
nallisen luvun realistisuudesta. Hänen 
mukaansa ennuste on ”ainakin tar-
peeksi suuri” ja tällaiseen kasvuun on 
hyvä varautua metropolialueen suun-
nitelmissa.

Arja Salmi 
Lähteitä: www.aluesarjat.fi 
ja tilastokeskuksen verkkosivut

Seuraava 
Lepuski
24.11.



Kuka oli  
Agnes Lundell?
Tuomari Agnes Lundell perusti 

1911 asianajotoimiston Helsingin 

Mikonkadulle. Perustamiseen hän 

oli monen mutkan ja anomuksen 

kautta saanut Senaatin erivapauden 

siksi, että oli nainen. Kun lupa 

lopulta myönnettiin, oli ehtona ettei 

hän saanut asianajajana esiintyä 

etunimellään, vaan ainoastaan 

nimellä A.Lundell. Naisten aseman 

parantamisen puolesta taistelijana 

hän erikoistuikin naisten oikeuden-

käyntien avustamiseen. Asianajotoi-

misto toimi Lundellin kuolemaan 

asti 1936. Agnes Lundell toimi 

myös kiinteistöalalla ja rakennutti 

Villa Arkadian Leppävaaraan. 
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Leppävaaran asemaseudun 
komein rakennus oli pit-

kään Villa Arkadia. Se oli kol-
mikerroksinen albergalaishuvi-
la, joka valmistui sata vuotta 
sitten. Talo oli siitä erikoinen, 
että  se rakennettiin Helsingistä 
puretun legendaarisen Arkadia-
teatterin osista.  Vanhat leppä-
vaaralaiset muistavat talon Ni-
kanderin talona ja  ”Lihaa 
Kött” –kylteistään.

Purettu Arkadia-teatteri si-
jaitsi Helsingissä nykyisen 
Paasikiven aukion paikkeilla. 
Rakennus oli arkkitehti Enge-
lin alkujaan Teatteri-Esplana-
dille suunnittelema teatteritalo, 
joka tuli sittemmin tunnetuksi 

Leppävaaran komein rakennus 100 vuotta sitten
Villa Arkadian tontti on jäänyt 
Kehä ykkösen ja Turuntien 
risteysalueen alle. Talo on 
sijainnut kehän Helsingin 
puoleisen rampin paikkeilla, 
lähellä tietunnelin suuaukkoa. 
Harvinainen postikorttikuva 
vuodelta 1955 on Janne 
Nikkasen kokoelmista.

Suomalaisen Teatterin tyyssija-
na. Suomen Kansallisteatterin 
nykyisen talon valmistuttua 
1902 jäi vanha teatteritalo tar-
peettomaksi ja se purettiin 
1908. Purkuosat osti Suomen 
ensimmäinen naisjuristi ja lii-
kenainen Agnes Lundell, joka 
rakennutti niistä Albergaan Vil-
la Arkadian. 

Villa Arkadia ei ollut ainoa 
kierrätysperiaatteella rakennet-
tu talo vanhassa Albergassa. 
Monet muutkin viime vuosisa-
dan alun rakennukset tehtiin 
samalla tavalla. Purkuhirret oli 
kätevä kuljettaa junalla asemal-
le, josta ne edelleen kuljetettiin 
hevosilla rakennustyömaalle. 

Kookas vuokra- ja 
liiketalo
Villa Arkadia rakennettiin nä-
kyvälle paikalle uuden rauta-
tieseisakkeen tuntumaan. 
Vuokrakäyttöön tarkoitetussa 
huvilassa oli sekä asuntoja että 
liiketiloja. Talossa oli kaikki-
aan 22 huonetta. Legendaari-
nen Mansikkalan Leipomo ja 
Kahvila toimivat Arkadiassa, 
kunnes liike muutti 1928 omiin 
tiloihinsa nykyisen Leipurin-
kujan paikkeille. Leipomon 
paikalle  Arkadiassa avattiin tä-
män jälkeen lihakauppa. Toi-
mipa talossa aikoinaan myös 
Leppävaaran Osuuspankki. Ra-
kennus purettiin vuonna 1972.

Historiallinen  
yhteensattuma
Leppävaaralainen teatterin ys-
tävä Pirjo Vermasvuori kertoo 
omituisesta yhteensattumasta, 
joka liittyy Villa Arkadian his-
toriaan. Päivämäärä oli 
13.10.1972, jolloin Pirjo sattu-
malta oli kulkemassa talon 
ohitse juuri kun sitä oltiin mou-
karoimassa maan tasalle. Sa-
maan aikaan kun viimeinen 
pystyssä ollut seinä kaatui, au-
toradion uutisissa kerrottiin 
Suomalaisen Teatterin viettä-
vän juuri perustamisensa 
100-vuotispäivää! ”Silloin vie-
lä luulin, että itse teatterikin 
olisi toiminut joskus Leppävaa-
rassa sen alkuaikoina”.

Leppävaaran seurakunta 
juhlii 50-vuotisjuhlavuot-

taan adventista 2013 alkaen. 
Kolme seurakunnan työnteki-
jää vastaa kolmeen seurakun-
nan mennyttä, nykyhetkeä ja 
tulevaa valottavaan kysymyk-
seen.

Kirkkoherra  
Kalervo Salo
Tulin Leppävaaran seurakun-
nan kappalaisen virkaan vuon-
na 1992. Tuolloin seurakunta 
oli jäsenmäärältään ja henki-
löstöltään nykyistä puolet pie-
nempi. Alue on kehittynyt no-
peasti mm. uusien asuntojen, 
kauppakeskus Sellon ja liiken-
neratkaisujen muutosten myö-
tä. 

Seurakunnan toiminnat ovat 
monipuolistuneet. Toimipistei-
tä on rakennettu uusille alueille 
ja niihin on tullut paljon toi-
mintaa. Tänä aikana ovat kehit-
tyneet esimerkiksi perhekerhot 
ja Lasten kappeli Arkin toimin-
ta.

Monen ihmisen näkemys kir-
kosta on vinoutunut. Mediaa 
kiinnostavat tietyt teemat kir-
kosta (naispappeus, homosek-

Leppävaaran seurakunta täyttää 50 vuotta

suaalisuus), vaikka arjen toi-
minnassa nämä kysymykset 
eivät juuri näy. Kirkon toimin-
nan ydin on auttaa ihmistä elä-
mään kristittynä: uskomaan Ju-
malaan ja omalla toiminnallaan 
aikaansaamaan mahdollisim-
man paljon hyvää mahdolli-
simman monelle ihmiselle.

Ihmiset näkevät kirkon jäse-
nyyden itselleen merkittävänä, 
osallistuvat seurakunnan toi-
mintaan ja toteuttavat sitä. 
Työntekijät hoitavat seurakun-
taa yhdessä seurakuntalaisten 
kanssa.

Kanttori  
Kullervo Latvanen
Tulin töihin Leppävaaran 
seurakuntaan 1991. Musiikki-
työssä oli tuolloin vain yksi 
kuoro. Tänä syksynä kuoroja 
on seitsemän. Jumalanpalve-

luksia oli vain sunnuntaiaamun 
messu, nyt on Tuomasmessua 
ja muita erityismessuja. Nyky-
ään seurakunnasta löytyy ta-
pahtumatarjontaa viikon jokai-
selle päivälle.

Tämän ajan haaste ovat nuo-
ret aikuiset (20–40-vuotiaat). 
Heitä on vaikea saada mukaan 
toimintaan, sillä he ovat kiirei-
siä: on opinnot, työt, perheet ja 
lapset. Konkreettinen haaste on 
myös saada ihmiset pysymään 
kirkon jäseninä. Positiivista on 
se, että kynnys tulla kirkon toi-
mintaan mukaan, on madaltu-
nut.  Seurakunnan toimintaan 
ovat tervetulleita kaikki, ajatte-
lee, kokee tai uskoo, millä ta-
valla tahansa.

Toivon, että jäsenmäärä py-
syy kohtuullisena ja että kaikil-
le halukkaille riittää mahdolli-

suuksia osallistua toimintaan ja 
olla mukana vapaaehtoisen.

Vapaaehtoistyö on kirkon 
hienoimpia kirkon piirteitä. Va-
paaehtoiset pitävät tätä firmaa 
pystyssä. Musiikkityössä meil-
lä on mukana toista sataa laula-
jaa viikossa. Siinä jos missä va-
paaehtoistyö konkretisoituu!

Varhaiskasvatuksen 
ohjaaja  
Merja Saravuo
Aloitin työt syksyllä 1984. 
Ympäristö on muuttunut siitä 
paljon, rakennuksia, ihmisiä ja 
palveluja on enemmän. Työn 
luonne on myös muuttunut kai-
killa seurakuntatyön aloilla.

Tämän ajan haasteita ovat 
monikulttuurisuuden huomioi-
minen, kirkosta vieraantumi-
nen ja ihmisten eriarvoistumi-

Milloin tulit töihin Leppävaaran seurakuntaan?  
Miten seurakunta on muuttunut niistä ajoista?
Mitkä ovat mielestäsi tämän ajan haasteet Leppävaarassa?
Miltä toivot Leppävaaran seurakunnan näyttävän vuonna 2030?

nen. Leppävaarankin alueella 
ihmiset ovat eriarvoisessa ase-
massa, jotkut voivat todella hy-
vin ja toiset entistä huonom-
min.

Toivon, että vuonna 2030 seu-
rakuntalaiset ovat yhä aktiivi-
sempia osallistuja toiminnassa, 
eri työalojen kuten perhetyön 
ja diakoniatyön työrajat ovat 
madaltuneet ja saamme yhdes-
sä enemmän aikaan. 

Toivon myös, että perusarvot 
nousevat uudestaan kunniaan: 
jokainen voi luottaa hyvään, 
uskoa totuuteen ja nähdä kau-
neutta.

Teksti ja kuvat: 
Laura Vähäsarja

Kalervo Salo

Kullervo Latvanen

Merja Saravuo
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Kuva: 

Espoon kaupunginmuseo

Teksti: Arja Salmi
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Sellon kirjaston nuorten osasto on 
suuressa suosiossa nuorten kes-

kuudessa. Pointissa, josta on tullut 
monen Espoolaisen nuoren kohtaa-
mispaikka, käy päivittäin kymmeniä 
nuoria pelaamassa, lukemassa ja ta-
paamassa kavereita.

Nuorten osasto Pointti poikkeaa 
huomattavasti normaalista kirjastoku-
vasta. Pointista ei löydy pelkästään 
nuorille suunnattuja kirjoja, vaan 
myös hyviä erilaisia viihdykkeitä 
pleikkarista ja wiistä lautapeleihin ja 
biljardiin.

Pointissa nuoret saavat puhua sekä 
nauraa ilman turhaa hyssyttelyä ja olla 
nuoria hyvällä hengellä. Nuorilla on 

Nuoret 
saavat olla 
nuoria

myös mahdollisuus tulla esiintymään 
yleisölle ja pitää pieniä projekteja.

Kirjasto nuorisotilana
Kirjasto on todella epätavallinen paik-
ka nuorisotilaksi. Hiljaisessa ja rau-
hallisessa kirjojen tyyssijassa ei ole 
aiemmin ollut sijaa nuorille suunna-
tusta oleskelupaikasta, johon saa tulla 
tapaamaan kavereita ja viettämään ai-
kaa.

Pointti on herättänyt jonkin verran 
keskustelua sekä mielipiteitä.  Osa ei 
pidä ajatuksesta, että kirjastosta on 
tullut nuorten oleskelutila, jossa saa 
puhua. Nuoret itse kuitenkin pitävät 
paikkaa ’’olohuoneena’’,  johon voi 
tulla milloin vain pitämään hauskaa.

Möly pysyy aisoissa
Pelejen ja muiden ajanvietteen parissa 
syntyy Pointissa aina hieman ääntä. 
Työntekijät puuttuvat tietenkin aina 
asiaan, jos äänentaso nousee liian ko-
vaksi. Kirjasto on aina kirjasto, ja 

Kirjasto 10 vuotta
Viaporintorilla sijaitseva Sellon kir-
jasto, aiemmalta nimeltään Lep-
pävaaran aluekirjasto, avattiin 
elokuussa 2003 ja jo alusta lähtien 
nuorten osasto on ollut toiminnassa 
mukana. Viime elokuussa tuli  
10 vuotta täyteen kirjaston avaamis-
esta.

Nuorten osaston ohjaajat: Takana seisomassa vasemmalla Ville Nyberg  ja 
oikealla Juha Paulamäki. Istumassa vasemmalta oikealle Jamaleldin Abbas, 
tiiminvetäjä Aila Kaunisvaara ja Ilkka Kuokkanen.  Kuva: Pointti

Kuva: Jukka Toivonen

vaikka joissakin osissa olisi hieman 
ääntä, löytyy myös paikkoja joissa saa 
olla aivan rauhassa.

Kun Lepuski syntyi 20 vuotta sit-
ten, meillä oli Maxi, jota esitel-

tiin ylpeänä muualta tulleille.  Nyt 
Sello on Aalto-yliopiston Urbaani on-
ni -selvityksen mukaan leppävaara-
laisten mielimaisemaa siinä missä ur-
heilupuistokin. Vastaavaa ei muista 
Espoon ja Helsingin lähiöistä löyty-
nyt. 

Mikä tekee Sellosta  
erityisen Suur-Leppävaaran 
asukkaille?
”Sello on Leppävaaran ja leppävaara-
laisten kaupunkikeskus, joka on kehit-
tynyt samanaikaisesti lähialueen kans-
sa. Sello on ostospaikan lisäksi 
olohuone ja kohtaamispaikka asiak-
kaille, koska se on suunniteltu ja kehi-
tetty asiakasta ajatellen”, kauppakes-

Leppävaaralaisten 
paikantamat  
onnen paikat 

Leppävaarassa onnen paikat kasautuivat jonkin verran tietyille alu-
eille: radan eteläpuolella kauppakeskus Sellon alueelle, Säteriä 

ympäröivälle puistoalueelle ja Pohjois-Leppävaarassa Leppävaaran ur-
heilupuiston alueelle. 
Suurin osa onnen paikoista sijoittui puistoalueille, mutta poikkeuksena 
muihin tutkimuksessa mukana olleisiin kaupunginosiin myös keskusta-
toimintojen alueelle (Sello).
Espoossa tutkimusalueita Leppävaaran lisäksi olivat Matinkylä, Soukka 
ja Suvela. Helsingistä tutkimuksessa olivat mukana Kontula, Mellun-
mäki, Kannelmäki, Kallio, Lassila, Töölö ja Pohjois-Haaga. 

Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskes-
kuksen tekemä Urbaani onni - raportti löytyy osoitteesta http://ytk.aal-
to.fi/fi/tutkimus/hankkeet/urbaani_onni/

Sellolla on erityinen merkitys leppävaaralaisille

kusjohtaja Marjo Kankaanranta 
kertoo.

Mihin suuntaan  
Sello kasvaa?
Espoon elinkeino- ja kilpailukykyja-
osto etsii ideoita Pohjois-Leppävaaran 
kehittämiseksi. Eräänä vaihtoehtona 
on radan ylittävä rakentaminen.

Lepuski kysyi Marjo Kankaanran-
nalta, voisiko Sello olla jatkua radan 
pohjoispuolelle.  Onko visiota, jossa 
Sello ja Galleria yhdistetään yhdeksi 
suureksi katetuksi ostos- ja oleskelu-
puistoksi?

”Sello voisi jatkua radan yli poh-
joispuolelle. Tavoitteena olisi yhdistää 
Etelä- ja Pohjois-Leppävaaran alueita 
toimivaksi, turvalliseksi ja viihtyisäk-
si kokonaisuudeksi.”

Minkälainen Sello on  
10 vuoden kuluttua?
Tullaanko Selloon enemmän julkisilla 
kulkuneuvoilla kuin omalla autolla? 
Onko Sello silloin pääkaupungin suu-
rin kauppakeskus? Entä millainen on 
Sellon tarjonta?

Näin vastaa Marjo Kankaanranta: 
”Julkisen liikenteen merkitys on tär-
keää tulevaisuudessa, mahdollinen pi-
karaitiotie ja kaupunkiradan jatkami-
nen tukevat tätä kehitystä, myös 
liityntäpysäköinnin mahdollisuudet 
alueella kasvattavat merkitystä. 

Sello on tulevaisuudessa elävä 
kaupunkikeskus ja liikenteen solmu-
kohta, jossa vähittäiskauppa, kaupal-
liset ja julkiset palvelut, asuminen se-
kä työssäkäynti yhdistyvät. ”

’Emme suhtaudu  
välinpitämättömästi’’
Varsin vapaasta ohjelmasta huolimatta 
nuoria valvotaan Pointin tiloissa. 

Työntekijät eivät arkaile puuttua asi-
aan, jos sääntöjä rikotaan tai tulee rii-
toja. 

Työntekijät eivät kuitenkaan vain 
ole valvomassa nuoria, vaan he pelaa-
vat nuorten kanssa ja jutustelevat, jos 
pyydetään. Ohjaajia voi siis aina men-
nä nykäisemään hihasta ja pyytämään 
vaikka pelaamaan shakkia tai juttele-
maan.

Teksti: Miisa Kaivos

Perkkaa-Vermo ry ja valtaosa perk-
kaalaisista taloyhtiöistä on antanut 
lausuntonsa uudesta Vermontien kaa-
vaehdotuksesta. Perkkaalaiset vastus-
tavat 16-kerroksisten asui ntalojen ra-
kentamista Perkkaan naapuriin, jossa 
korkeimmat rakennukset ovat nyt 
8-kerroksisia. Perkkaalaiset vaativat 
lausunnossaan uuden alueen raken-
nuskorkeuden rajoittamista enintään 
kahdeksaan kerrokseen. 

Perkkaalaiset 
vastustavat 
ylikorkeaa  
rakentamista 
Vermontien  
kaava-alueelle

Perkkaalaisten toinen huolenaihe 
kohdistuu uuden Vermontien alueen 
maanpinnan nostamiseen enimmil-
lään kahdella metrillä. Tämän pelä-
tään aiheuttavan tulvavesien valumista 
vanhan Perkkaan puolelle, jossa Ma-
jurinkadun talot ovat jo kärsineet tul-
vavesistä. Perkkaalaiset vaativat, että 
tulvavesien valuminen nykyisten talo-
jen pihoille ja pysäköintipaikoille on 
estettävä.

Kolmanneksi perkkaalaiset halua-
vat säilyttää nykyiset viljelypalstansa 
ja vaativat palstoille lisää aluetta, jotta 
niitä riittäisi myös uusille asukkaille.

Verontien kaava sijoittuu nykyisen 
Perkkaan itäpuolelle ja sinne on suun-
niteltu asunnot viidelle tuhannelle uu-
delle asukkaalle. Perkkaalla asuu nyt 
noin 3 800 asukasta.

LEPPäVAArA-
KALENTEri 2014

Leppävaaran Lionsit julkaisevat 
jälleen Leppävaaran historiallisil-
la kuvilla varustetun kalenterin 
vuodelle 2014. Se on myynnissä 
mm. Leppävaara-seuran Kansa-
laismuistipiirin tilaisuuksissa. Ka-
lenteri maksaa 10 euroa. Varaa ta-
saraha.Kalenteria voi tiedustella 
numerosta 040 5009991.

Kuva: Leppävaara-seura
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Lippumeri 2013 taideteoksen liput liehuvat 
leppävaaralaisten ihailtavana

Tämä juttu on julkaistu 
aikaisemmin hieman 
laajempana Leppä-

vaaran koulun nettilehti Legu-
aanissa 23.9.2013. S en on 
laatinut Antti K. Lehteä toi-
mittavat Leppävaaran koulun 
8. ja 9. luokkien mediakurssi-
laiset. 

Perjantaina 30.08 Alber-
ganesplanadilla vietettiin Lip-
pumeren julkaisutapahtumaa. 
Leppävaara-seuran järjestä-
mässä tapahtumassa koulum-
me nykyisten 8.-luokkalaisten 
suunnittelemat ja taiteilija 
KiA Winqvistin toteuttamat 
21 lippua nostettiin salkoihin 
Leppävaaran koululaisten, 
opettajien sekä muiden leppä-
vaaralaisten läsnäollessa.

Julkaisupäivän aamuna 
8.-luokkalaiset pojat kävivät 
nostamassa kaikki muut liput 
paitsi muutamien sponsorien 
nimikkoliput, jotka nostettiin 
iltapäivällä, kun Leppävaaran 
koulun väki oli katsomassa 
nostoa. Arja Salmi ja KiA 
Winqvist olivat puhumassa 
paikalla.  Mielestäni tapahtu-
ma oli hieman pitkäveteinen, 
mutta liput ovat hienoja. 

Suosikkilipusta järjestet-
tiin myös äänestys sekä jul-
kaisupäivänä perjantaina että 
Raittikarnevaaleilla lauantai-

na. Yleisön suosikkilippu oli 
nro 14: Mieli vaeltaa.  Leppä-
vaaran koulun suosikki oli nro 
13: Mielikuvitus. Toiseksi tuli 
meidän koulumme lippu nro 6: 
Fudis.

Projektiin osallistunut 
Markus Ka 8.d-luokalta kuvai-
li kokemuksiaan: ”Ennen jou-
lua taiteilija KiA Winqvist  
vieraili kuvaamataidontunnil-
lamme ja kertoi meille ensi 
kertaa Lippumeri-projektista. 
Meidän piti tuoda arkisia tava-
roita kouluun, joista otettiin 
valokuvia. Minä toin avaimen-
perän, jossa oli jalkapallon ku-
va.

Kevään aikana äidinkie-
lentunneilla meille annettiin 
lippujen tulevat nimet ja sopi-
va kooste kuvia tuomistamme 
esineistä. Näillä eväillä mei-

dän tuli tehdä lyhyitä runoja 
tai tarinoita, joista tuli ihan 
hauskoja. Syksyllä kasiluokan 
ensimmäisillä tunneilla selvi-
si, että KiA oli kehitellyt ku-
vista ja runoista lippuja. Hän 
oli yhdistellyt tavaroistamme 
ottamia kuvia ja niistä oli tul-
lut hienoja lippuja!

Raittikarnevaaleja edeltä-
vänä perjantaiaamuna liput 
vedettiin salkoon ja julkaisu-
juhlassa nostettiin kaksi  
viimeistä lippua ja luimme 
tekemämme runot. Lopuksi 
Idolsissa mukana oleva Nino 
(8.a) lauloi pari omateke-
määnsä laulua.  Kokonaisuu-
dessaan päivä oli ihan muka-
va.”

Teksti: Leppävaaran koulun 
mediakurssilaiset 
Kuva: Kaj Fogelholm


