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Vuokko Varila-Kiverä on uusi Valopilkku
Läkkitorin kunnostus alkanut
Leppävaaraalaiset tyytyväisiä terveysasemaansa

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

Puh. 09-5123 600 alberga@ravintolaalberga.fi

Tehdään joulujuhlastasi ikimuistoinen! 

Ravintola Base on ruoka- ja 
kohtaamispaikka Sellokäytävällä.

Pikkujoulu tammikuussa!

Teatteriohjelmistomme keväälle 
valmis: www.ravintolaalberga.fi.

Perinteinen joululounas jo vuodesta 1989 
tarjoillaan 7.12. alkaen. Varaa pöytäsi ajoissa, 
sillä nopeat syövät hitaat! 

Joulu-
lounaalle 
Baseen!

Tervetuloa 
nauttimaan

ravintola Basen 
maukkaasta 

sunnuntailounaasta
ja talon glögistä klo 

12 - 18.

2

Oikea hetki 
on täsmälleen nyt.

KIINTEISTÖMAAILMA LAAKSOLAHTI 
Lähderannantie 22, 02720 Espoo

puh. 010 235 2210  
laaksolahti@kiinteistomaailma.fi

   www.kiinteistomaailma.fi/espoo-laaksolahti Välityspalkkioesimerkki: VERKKO 900 € + 3,83% velattomasta kauppahinnasta + asiakirjakulut.

o

Lähi-Tapiola luopuu v. 2009 valmistuneesta, lähes uuden veroisesta As. 
Oy Espoon Kuusamasta. Laadukkaasta kokonaisuudesta löytyy jokaiselle 
sopiva koti käytännöllisestä yksiöstä lähes 100 m2 5h + k asuntoon.

-> Niin lapsiperheille kuin varttuneillekin 
-> Hissillisen talon huoneistoissa on tietoliikennekaapeloinnit 
-> Korkea-luokkaiset materiaalit 
-> Piha-alue turvallinen ja autoton – autopaikat paikoitustalossa
-> Edullinen yhtiölainan korko ja hoitovastike maksettu 05.2014 asti! 
-> Osa asunnoista myydään vuokrattuna - erinomainen myös sijoituksena

Espoo Laaksolahti, Haikaranportti 4

Vapaat huoneistot
esittelyssä
sunnuntaisin
klo 12:00 - 13:00

Hydra Facial Clean & Hydrate-kasvohoito
Ihon peruskuntoa korjaava sekä syväkosteuttava kasvohoito, 
joka räätälöidään yksilöllisesti juuri sinun tarpeiden mukaan.
Hoidon aikana ihon epäpuhtaudet poistetaan kivuttomasti ilman 
puristelua. Hoito vaikuttaa syvälle ihon kasvupohjaan ja korjaa 
ikääntynyttä ihoa jättäen iholle samettisen pehmeän ja puhtaan 
hehkuvan kuulauden 89 euroa (norm. 95 €)  

Ainutlaatuinen, patentoitu 
keksintö kauneushoitoloista 
ja lääkäriasemilta 
nyt myös Suomessa!

Ainoa ihonhoitomenetelmä 
joka koneellisesti
• puhdistaa ihon 
• kuorii ihoa 
• tyhjentää ihonhuokoset
• hoitaa ihoa sille sopivilla tehoaineilla

Kauppakeskus GRANI • Kauniaistentie 7, Kauniainen
Ma–Pe 9–17, 17–20 & La ajanvarauksella puh. (09) 505 1371
Tutustu lisää hoitotarjontaamme www.mandarina.fi 

KAUNEUSHOITOLA

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.

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

Tervetuloa Aktiaan!Aktia Pankki Oyj, Leppävaara
Hevosenkenkä 3 Panoramatorni Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon 
hyviä vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun yhdistät 
talletuksen Aktian muihin säästämisen tuotteisiin. 

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

Tervetuloa Aktiaan!

VUOTUISTA KORKOA

Raitin Pysäkki, 20 vuotta! 
Laajalahden pohjasta löytyi hylyn osa?
Mäkkylän takamailta nyky-Lepuskiin

PANORAMA TOWER
Leppävaaran 
asemalla katutasolla.
Avoinna joka päivä! 

www.apteekkielixir.fi

Apteekissamme useita 
joululahjaideoita ja ihania 
joulupakkauksia 
tarjoushintaan!
Joulun ja 
Uuden Vuoden 
aukioloajat
24.12. klo 8.30–12
25.12. klo 12–15
26.12. klo 12–16
31.12. klo 8.30–18
   1.1.   klo 12–16

Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo

Tuloksellista kauneudenhoitoa ja rentouttavia 
hierontahoitoja.Tunne, että olet ammattilaisten käsissä!

Anna lähimmäisellesi 
hoitolahjakortti tavaran sijaan!
Tina’s Hoitola, Viherlaakson ostoskeskus alataso
Rajamännynahde 2, 02710 Espoo
www.tinaskauneushoitola.fi 

Kauneus: Tiina Bäckman, 0500-892844, 09-5863774
Hieronta: Tiina Pajula, 050-3545185, tiina.pajula@hih.fi 

Kauneutta ja hyvinvointia 
jo 20 vuotta Tina’s Hoitolassa.

20
vuotta
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Leppävaarassa
Syö hyvin

Maantiepelto 1
www.milisfood.fi  
p. +358 40 506 5051 
Lounas klo 10.30–15.00, hinta 6,50–8,90 euroa.
Avoinna Ma–La 8–20.45 ja Su 8–19.45

Tarjolla makeita & suolaisia
leivonnaisia, salaatteja,
pasta-annoksia yms.

Mili´s Food & Café

LEPPÄVAARAN URHEILUPUISTOSSA 
REEBOK ARENAN JÄÄHALLISSA

Oy GL Energy Ab
Fonseenintie 1, 00370 Helsinki
Puh. 09-591 5280, Fax.09-5713 1082
goran.lindholm@glenergy.fi 
www.glenergy.fi 

”Nyt on vain taivas rajana”, provosoi Espoon maankäytöstä vas-
taava toimialajohtaja Olavi Louko rakentamisen ja kehittämi-

sen ammattilaisia ideatalkoisiin. Kaupunki on etsimässä hyviä ideoita 
Leppävaaran keskustan kehittämiseksi Sellon ja Gallerian välisellä alu-
eella ja on sitä varten julistanut erityisen hakumenettelyn. Lähtölauka-
uksena kaupunki järjesti avoimen informaatiotilaisuuden lokakuun lo-
pulla kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Paikalle saapuikin ison 
kokoussalin täydeltä väkeä: sijoittajia, rakennuttajia ja suunnittelijoita 
kuulemaan kaupungin tehtävälle asettamista tavoitteista ja reunaehdois-
ta. On ilahduttavaa, että Leppävaara koetaan laajalti kiinnostavana kau-
punkikeskuksena.
Byrokratian kielellä kyse on nyt ”suunnitteluvarauksen hakumenette-
lystä”. Parhaat ideat esittäneet saavat suunnitteluvarauksen jatkosuun-
nittelua varten. Kehittämisideoita tarvitaan, koska keskustan asemakaa-
vaa ollaan tarkistamassa. Ideoinnille annettu aikataulu on erittäin 
tiukka: ehdotukset tulee esittää tammikuun 2014 puoliväliin mennessä. 
Hakumenettelyn tulokset luvattiin kertoa kevään kuluessa. 

Millaisia ideoita sitten odotetaan? Ideoijille on annettu hyvin vapaat 
kädet: mitään kerrosalamääriä ei ole lyöty etukäteen lukkoon. Keskus-
taan halutaan myös riittävästi asumista ja liikenteen tulee toimia kaikil-
la kulkumuodoilla: jalan, pyörällä, julkisella liikenteellä ja autoilla. 
Parkkipaikoista on selvästi tulossa yksi rakentamisen määrää rajaava 
tekijä. Pysäköinnin toteuttaminen syö kerrosalaa, sillä alueen heikko 
maaperä tekee maanalaisen paikoituksen kalliiksi tai hyvin kalliiksi. 

Myös asemalaiturit ja bussiterminaali haluttaisiin samaan tapaan 
säältä suojaan kuten Kampissa, mutta miksi liikennevirastoa ja ratahal-
lintoa ei ole kutsuttu mukaan suunnitteluvarausmenettelyyn? Tässä on 
selvästi toinen ongelmakohta tulevalle suunnittelulle.  

Käytännössä Sellon ja Gallerian välinen alue aseman tuntumassa 
halutaan siis rakentaa niin umpeen kuin mahdollista. Sama asia on il-
maistu byrokratian kielellä hakumenettelyn taustamuistiossa: ”Leppä-
vaaran keskustaa kehitetään tehokkaana, toiminnallisesti monipuolise-
na ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena keskustaympäristönä.”

Yhdeksi suunnittelua ohjaavaksi lähtökohdaksi on myös mainittu 
kaupungin hiljattain linjaamat korkean rakentamisen periaatteet. Lep-
pävaaran asemanseutu on tätä varten tehdyissä ohjeissa nimetty kuulu-
vaksi ”korkean rakentamisen tavoitealueisiin”. 

Muita vastaavia alueita ovat Espoon keskus, Kera, Matinkylä ja 
Niittykumpu asemanseutuineen. Sen sijaan Leppävaara ei ole ”hyvin 
korkean rakentamisen tavoitealue”, joiksi on määritelty Kivenlahti, Fin-
noo ja Keilaniemi asemanseutuineen. Korkea rakennus on tällöin mää-
ritelty yli 12 kerroksiseksi ja yli 40 metriä korkeaksi taloksi. Hyvin 
korkea rakennus on yli 80 metrinen. 

Nyt alkanut Läkkitorin ja raitin remontti on siis vain alkusoittoa 
suurelle muutokselle. Vuoden kestävä katu- ja toriremppa etenee vai-
heittain niin, että liikkeet, terveyskeskus ja muut palvelut voivat olla 
auki töiden ajan. Tiedotusta töiden etenemisestä ja kulkujärjestelyistä 
on toistaiseksi luvattu järjestää vain kiinteistöjen omistajille ja silloin-
kin vain tarpeen mukaan. 

 Työmaan johto ei aio mitenkään erikseen tiedottaa rempasta suu-
relle yleisölle. Tämä ei ole nykypäivää. Mihin on unohdettu alueen 
asukkaat ja käyttäjät? Kauppakeskus Galleria on onneksi omalta osal-
taan luvannut tiedottaa tilanteesta netti- ja Facebook-sivuillaan. Tieten-
kin myös Leppävaara-seura raportoi hankkeen etenemisestä ja sisällös-
tä uusituilla nettisivuillaan.

Yksi on ainakin selvää: nyt julistettu keskustan kehittäminen on 
kaupunkikuvallisesti ja teknisesti vaativa suurhanke, joka edellyttää 
onnistuakseen näkemystä ja hyvin monen toimijan saumatonta yhteis-
työtä. Ja tässä yhteistyössä myös asukkaat haluavat olla mukana. 

Arja Salmi
arja.salmi(at)lepuski.fi

Vain taivas rajana 
Leppävaarassa

Leppävaara-seura on jälleen valin-
nut Leppävaaralle uuden Valopil-

kun. Hän on Vuokko Varila-Kiverä Te-
atteriravintola Albergasta. Valinnan 
perusteluissa todetaan, että Vuokko 
Varila-Kiverä on pyörittänyt Teatteri-
ravintola Albergaa yli kahden vuosi-
kymmenen ajan. Ravintolan näyttä-
möstä on tullut leppävaaraisten oma 
teatteri. Vuokon ohjelmisto on moni-

Vuokko Varila-Kiverä uusi Valopilkku

Jouluvalot ovat ilmestyneet katuku-
vaan kaamosta piristämään. Lep-

pävaara-seura kutsuu asukkaita mu-
kaan lauantaina 30.11. klo 16 
Alberganespan valaistun kuusen ym-
pärille laulamaan tuttuja joululauluja 
ja näin piristämään joulukauden alka-
mista. Seura tarjoaa kuumaa glögiä ja 
pipareita. Ota oma muki, joululyhty ja 
laulumieli mukaan! Tehdään tästä uu-
si ja tunnelmallinen lepuskilainen jou-
lunalusperinne!

Alberganesplanadin juuri valmis-
tuneen remontin myötä kuusi valoi-
neen sai pysyvästi uuden ja vähän syr-
jäisemmän paikan. Aiemmin kuusi 
seisoi komeasti keskellä puistoa hiek-
kakentällä. Kuusen lampuissa palaa 
nyt valo samassa tahdissa katuvalojen 
kanssa.
Tavataan kuusen luona!

Kuva: Tutta Toivonen

puolista aina draamasta musiikki-ilot-
teluun asti. Teatteriravintola on ruok-
kinut tuhansien läheltä ja kaukaa 
tulleiden ihmisten fyysistä ja henkistä 
nälkää ja tuikkinut valopilkkuna Le-
puskin kulttuuritaivaalla.

Vuotuisella Valopilkun valinnalla 
Leppävaara-seura haluaa kiinnittää 
huomiota kaupunkielämän viihtyisyy-
teen ja palkita henkilöitä, yhteisöjä tai 

ilmiöitä, jotka ovat edesauttaneet 
myönteistä  kaupunkielämää Leppä-
vaarassa. Valinta julkaistaan aina näin 
vuoden pimeimpään aikaan. 

Valinta oli nyt järjestyksessä kol-
mastoista Leppävaaran Valopilkku. 
Tunnustus luovutettiin saajalleen ra-
vintolan teatteri-illassa suositun Bad-
ding-näytelmän lomassa 22.11.2013.

Kuusen valot syttyvät Espalla 
– tule laulamaan joululauluja 
la 30.11. klo 16
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Läkkitorin kunnostus alkanut
Galleriaan hyvät kulkuyhteydet Vuoden päästä Läkkitori 

kukoistaa. Uudet kivetyk-
set ja asfalttipinnat ovat kun-
nossa samoin istutukset. Uusit-
tu valaistus lisää alueen 
viihtyisyyttä.   Pertti Myllymä-
ki Kauppakeskus Galleriasta 
korostaa, että alueesta tulee 
asukkaiden yhteinen, viihty-

mään houkutteleva tila.  
Työ tehdään kolmessa eri 

vaiheessa niin, että alueen yri-
tyksiin pääse aina kulkemaan. 
Asukkaiden näkökulmasta on 
tärkeää, että esimerkiksi kau-
kolämpötyöt tehdään normaa-
lina työaikana.   

Gallerian pääsisäänkäynnistä vähintään puolet sen leveydes-
tä on vapaana liikkumiselle. Myös alueen kaikki muut liik-
keet voivat toimia koko remontin ajan. 

Lepuski kertoo Läkkitorin remontin edistymisestä.

Espoon kaupunginhallituk-
sen elinkeino- ja kilpailu-

kykyjaosto haluaa tammikuun 
puoliväliin mennessä ehdotuk-
set ja tarjoukset Leppävaaran 
keskustan kohentamiseksi.  

Ehdotuksilta edellytetään, 
että ne ovat joustavia ja vaiheit-
tain toteutettavia. Aluetta halu-
taan päästä kehittämään lähitu-
levaisuudessa. Ensimmäinen 
toteutusaihe tulee kytkeä myö-
hempiin, esimerkiksi radan 
ylitse rakentuviin vaiheisiin. 

Suunnitelmilta edellyte-
tään lisää liityntä- ja polkupyö-

Leppävaaran keskusta kaupungistuu
räpysäköintä.  Lisäksi tarvitaan 
sellaisia poikittaisia yhteyksiä, 
etteivät rata-alue ja Turuntie 
halkaise aluetta hallitsevasti 
kahtia nykyiseen malliin. 

Maantienä alkuaan toimi-
neesta Turuntiestä halutaan ka-
tumainen kaupunkibulevardi. 

Palvelu- ja työpaikkara-
kentamisen lisäksi suunnittelu-
alueelle haluaan monipuolista 
asuntorakentamista.  Muistio 
korostaa erityisesti, että ehdo-
tuksen tulee mahdollistaa myös 
kaupungin palveluiden sijoittu-
minen alueelle. 

Pikku-Auroran intendentti 
Yvonne Godhwani kertoo 

perhelauantaiden innostaneen 
isät mukaan toimintaan.

”Arvioisin, että aikuisista 
alkaa puolet olla jo miehiä.” 

Taidetalo Pikku-Aurora 
keskittyy erityisesti lapsiper-
heisiin, joissa on alle koulu-
ikäisiä lapsia. ”Usein heitä hoi-
detaan kotona, joten olemme 
hyvä retkikohde.”

Taidetalossa alkanut kuva-
taiteilija Anna Törrösen koko-
ama 10-vuotisjuhlanäyttely 
muistelee, mitä kaikkea haus-
kaa ja mielenkiintoista Taideta-
lossa on kuluneiden vuosien 
aikana tehty ja tapahtunut. 
Näyttelykokonaisuus ilmentää 
taiteen eri ilmaisumuotoja ja 
rajattomuutta.  

Yläkerrassa voi tutustua 
kuvittaja Julia Vuoren Taideta-
lon esitteiden kuvitusoriginaa-
leihin.  Hän on luonut myös tai-
teita rakastavan Aurora-lehmän, 
joka linkittää talon historian 

nykypäivään.
 
Pikku-Aurora  
vuonna 2017
”Meijeritalo on avannut ovensa 
ja toimimme Espoon kaupun-
gin lastenkulttuurikeskuksena, 
edelleen pääpainona pienem-
mät lapset, mutta myös ala-as-
teikäiset.”

Godhwanin vision mukaan 
koko alue on käytössä kaunista 
pihaa myötä. Vanha sauna on 
kunnostettu työpajatoimintaan.  
Tilanhoitajan taloon ja Meijeri-
rakennukseen on avattu resi-
denssi- ja työskentelytiloja tai-
teilijoille, jotka tekevät taidetta 
lasten kanssa ja lapsille. Suo-
messa ei ole taiteilijaresidens-
siä nimenomaan lasten taiteen 
ja kulttuurin ammattilaisille. 

Pikku-Aurora on tänä syk-
synä aloittanut mediapajatoi-
minnan yhteistyössä Käsityö-
koulu Robotin kanssa. Lapsille 
halutaan opettaa nykytekniikan 
käyttömahdollisuuksia taiteen 

tekemisessä.
Yvonne Godhwani muis-

tuttaa, että taide ja kulttuuri 
kuuluvat kaikille. Jokaiselle tu-
lisi antaa mahdollisuus taiteen 
tekemiseen ja kokemiseen. Ta-
loudellisesti vaikeina aikoina 
taidekokemuksia tulee tarjota 
maksutta tai hyvin alhaiseen 
hintaan. 

Meijerikoulusta kulttuu-
ri- ja taidekeskukseksi
Taidetalo Pikku-Auroran ra-
kennus pihapiireineen ja naa-
purirakennuksineen on antanut 
uuden elämän Aurora Karam-
zinin perustamalle meijerikou-
lulle.  Sen peruskorjaustyöt al-
koivat marraskuussa 2001.  
Toiminta käynnistyi elokuussa 
2003.  

Linja-autoterminaa-
lista ja radan 
laiturialueista tulee 
nykyaikainen ja sään-
suojainen matkakes-
kustasoinen joukko-
liikenneympäristö, 
joka mahdollistaa 
myös Raide-Jokerin 
liityntäpysäkin. 

Piirros:  
Jukka Toivonen

Gallerian alue

Gallerian ja Läkkitorin ke-
hittäminen ja niiden rooli 
halutaan kytkeä osaksi 
Leppävaaran aluekeskus-
ta, vaikka kehitysvaiheet 
toteutuisivatkin myöhem-
min tulevaisuudessa. 

Suunnitelmalta odote-
taan myös, että alueesta 
tulee viihtyisä ja turvalli-
nen kävely-ympäristö, 
jossa sujuvasti liikkuu niin 
jalan kuin pyöräillen.  

Taidetalo remontti jatkuu. 
Entinen tilanhoitajan asuinra-
kennus on korjattu.  Kun  mei-
jerin sisätilat saadaan kuntoon, 
taidetalo tulee lasten, leikin ja 
luovuuden käyttöön.

Pikku-Aurora, 10 vee

Ennen Pikku-Auroraa ar-
vorakennus oli pitkään tyhjil-
lään. Sen käytöstä ehdittiin teh-
dä useita jo melko valmiita 
suunnitelmia, jotka kuitenkin 
kariutuivat. 

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuva: Espoon kaupunki / 
Kulttuuripalvelut

• yritysten perustaminen
• kaikki taloushallintopalvelut
• sähköinen laskutuspalvelu
• palkkahallinto
• verotuspalvelut

Taloushallinnon asiantuntijayritys
palveluksessasi

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

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

Gallerian sivulta on poistettu puut.  
Hasan Basri Atici
 pystyttää suoja-aitaa.

Kaisa Lekan teos juhlanäyttelyssä. 

Julia Vuoren Lehmät temppuilevat
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Espoon kaupungin tilastot 
kertovat Leppävaaran ter-

veysaseman saavan potilaita 
myös muilta alueilta. Ainoas-
taan Tapiola on sitä houkuttele-
vampi. Asiasta uutisoi ensim-
mäisenä Helsingin Sanomat. 

Leppävaaran terveysase-
man hoidon tarpeen arviota te-
kevä ryhmä ottaisi mieluusti 
kasvavien asiakasvirtojen tuo-
man lisärahoituksen, jota HS:n 
haastattelema terveyspalvelu-
jen johtaja väläytti. 

”Kyllä se kannustaisi”, sai-
raanhoitaja Nina Keto sanoi. 
Aikaisemmin Espoossa on ol-
lut käytössä tulospakkausjär-
jestelmä, jossa Leppävaaran 
terveysaseman väki pärjäsi hy-
vin. Laman myötä se on jäänyt 
pois käytöstä

.
Happy or not
Osastonhoitaja Arja Jaakkola 
on Leppävaaran, Kilon ja Vi-
herlaakson terveysasemien 
hoitohenkilökunnan esimies. 
Hänen mukaansa Leppävaaran 
terveysaseman suosio johtuu 
monesta tekijästä. Kaikki lää-
kärivakanssit on täytetty, keik-
kalääkäreitä ei käytetä. Ase-

Leppävaaraalaiset tyytyväisiä 
terveysasemaansa

malla on useita lääkäreitä ja 
hoitajia, jotka ovat työskennel-
leet siellä vuosia. Lisäksi hyvä 
maine nuorten lääkärien ohjaa-
jana tuo osaavia nuoria lääkä-
reitä terveyskeskusharjoittelu-
jaksolle.

Terveysasemilla asiakaspa-
laute otetaan tosissaan. Lähi-
hoitaja Heidi Seppänen ker-
too, että potilaiden raportoimat 
ongelmat käsitellään ja heille 
annetaan aina vastaus.

Lisäksi viikkopalavereissa 
katsotaan Happy or not -lait-
teen antamat tulokset. Laitteen 
avulla kävijä voi heti antaa pa-
lautetta saamastaan hoidosta ja 
muusta palvelusta. Vaikka kone 
ei kerro, miksi potilas päätyi 
tekemäänsä valintaan, se antaa 
hyviä viitteitä.

”Saamme tunnin tarkkuu-
della tietää häiriöistä palvelus-
sa. Esimerkiksi henkilökunnan 
sairastumiset tai muut poissa-
olot voivat viivästyttää palve-
lua. Se näkyy heti kasvavana 
negatiivisena palautteena”, Ar-
ja Jaakkola kertoo.

Asiakaspalautteen kuukau-
siraportit laitetaan kaikkien 
nähtäväksi.

Asiakasmäärät  
kasvussa
Arja Jaakkola kertoo, että HS:n 
käyttämässä tilastossa ei vielä 
näkynyt, että potilaat alkavat 
palata takaisin Viherlaakson 
terveysasemalle. Siellä on nyt 
riittävästi kaupungin omia lää-
käreitä. Houkuttelevuutta lisää 
myös oma laboratorio.

Jaakkolan mukaan ihmiset 
haluavat säilyttää omat lähipal-
velunsa. ”Jos niitä ei käytetä, 
ne häviävät.”

Leppävaaran terveysase-
malla näkyvät myös työter-
veyspalvelujen keskittyminen 
entistä enemmän ehkäisevään 
terveydenhuoltoon.  Sairauksi-
en vuoksi tullaan yhä useam-
min terveysasemalle. 

”Työntekijä voi käydä työ-
terveyslääkärissä diabeteksen 
vuoksi, mutta tulee meille hoi-
tajan vastaanotolle”, Jaakkola 
kuvaa muutosta. 

Työttömyys ja eläkkeelle 
siirtyminen lopettavat työnan-
tajan tarjoamat terveyspalvelut, 
mikä lisää julkisten palvelujen 
suosiota. 

Vaikka Suur-Leppävaara 
on asukasmäärältään suurempi 

kuin moni suomalaiskaupunki, 
kaikkia terveyskeskuspalveluja 
se ei tarjoa. Espoo keskittää 
jotkut erikoisosaamista vaati-
vat hoidot muutamille terveys-
asemille vähentämään erikois-
sairaanhoidon tarvetta. 

Esimerkiksi vaativa diabe-
tes-hoito toimii Jorvissa.  ”Siel-
lä meidänkin diabetekseen eri-
koistunut lääkärimme käy 
pitämässä vastaanottoa. Täällä 
hän kouluttaa säännöllisesti 
muuta henkilökuntaa.” 

Vaativaa hoitoa tarvitsevat 
reumapotilaat hoidetaan Tapio-
lassa ja murtumapotilaat sekä 
Tapiolassa että Samariassa. Tä-
tä Nina Keto hieman harmitte-
lee, sillä vuosien aikana saa-
dulla osaamisella ei nyt ole 
Leppävaarassa käyttöä. 

Toimiva päivystys
Arja Jaakkola kertoo, että Lep-
pävaarassa päivystyksessä 
työskentelevät lääkärit ja sai-
raanhoitajat on keskistetty ala-
kertaan, mikä helpottaa yhtey-
denpitoa.

Osaavat hoitajat arvioivat 
ensin puhelimessa soittajan 
hoidontarpeen. Osa päivystys-
aikaa tarvitsevista ohjataan sai-
raanhoitajan vastaanotolle, osa 

lääkärille.  Ensi vuoden puolel-
la yksi Leppävaaran terveys-
aseman hoitajista saa valmiiksi 
vaativat syventävät opinnot, 
jotka oikeuttavat kirjoittamaan 
joitakin lääkemääräyksiä. Toi-
nen hoitaja on lähtemässä kolu-
tukseen.

Heidi Seppäsen mukaan 
potilaat ymmärtävät hyvin päi-
vystyksen luonteen.  Lyhyen 

vastaanoton aikana ei pysytä 
paneutumaan muuhun kuin 
vaivaan, jonka vuoksi vastaan-
otolle on tultu. Jos tarvetta on, 
varataan uusi aika.

Potilaan sairaushistoria 
auttaa paljon arvion tekemises-
sä.  On tärkeää päästä erikois-
sairaanhoidon antamiin hoito-
tietoihin, kun hoidettava siirtyy 
terveysaseman potilaaksi.  Vii-
konlopun jälkeen tulee paljon 
henkilöitä , joiden hoito on 
aloitettu Jorvin päivystyksessä. 
Sieltä heidät on siirretty jatko-
hoitoon omalle terveysasemal-
le. 

Teksti ja kuvat: Pirjo Toivonen

DVD on nyt myynnissä Sellon 
Suomalaisessa Kirjakaupassa, 

Espoon museokaupoissa sekä yhteis-
palvelupisteessä Sellon kirjastossa.

Osta itselle tai 
joululahjaksi!

Lokakuussa 88 prosenttia oli tyytyväisiä palveluun.

Nina Keto, Arja Jaakkola ja Heidi Seppänen

Seuraava 
Lepuski 
ilmestyy
9.2.2014



Kun perheen ihmisjäsenet 
kokoontuvat jouluherk-

kujen ääreen, on suuri kiusaus 
livauttaa koirankin kuppiin 
maistiaisia tuoksuista, jotka 
ovat täyttäneet kodin.

”Ihmisruuasta koiran vatsa 
menee pahasti sekaisin”, muis-
tuttaa yrittäjä Jonna Nevalai-
nen Sellon Faunattaresta. Ri-
puloivan koiran kanssa koko 
perheen joulu kärsii. Hän suo-
sittelee hemmottelemaan lem-
mikkiään koirille suunnitelluil-
la herkkuluilla tai suklaalla. 

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

Mäkkylä
As. Oy Espoon Kommodori, Adjutantinkatu 8 E
www.skanska.fi /kommodori
Jouluksi uuteen kotiin! Kommodori valmistuu 17.12.2013. 
Vapaana 3 ja 4 huoneen tilavia ja valoisia koteja, joissa isot 
lasitetut parvekkeet. Energialuokka A2007.  
Huoneistoesimerkkejä mh. € vh. €  
3h+k+s  88 m2 1. krs 92.640 308.800 59.383
4h+k+s  121 m2 6. krs 146.430 488.100 81.625
*Valinnainen vuokratontti. Kyseinen talo rakennetaan vuok ratontille, josta voit 
halutessasi maksaa  taloyhtiölle huoneisto koh taisen lunastusosuuden ja näin 
vapautua tontin vuokran maksuvelvollisuu desta. Jos taas et tahdo sijoittaa 
pääomaasi tonttiin, voit maksaa osuutesi tontin vuokrasta kuukausit taisena 
 vastikkeena. Huomaa, että tontin lunastusosuus ei sisälly asunnon velatto-
maan hintaan.  Lunastusosuuden suuruus määräytyy lunastus ajankohdan 
 mukaan. Lisätietoja: www.skanska.fi /kodit

Leppävaara
As. Oy Espoon Aina, Puuportti 2 C 
www.skanska.fi /aina
Leppävaaran keskustan tuntumaan valmistuva tyylikäs 
kolmikko täydentyy, kun Amalia ja Emilia saavat seurakseen 
Ainan. Kodeissa korostuvat valoisuus ja avarat tilaratkaisut. 
Lyhyt matka Kauppakeskus Selloon, harrastuksiin tai junal-
le. Energialuokka A2007.Oma tontti. Myynnissä. 
Arvioitu  valmis tuminen 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 150.420 501.400 
5h+k+s 103,5 m2 6. krs 157.710 525.700

Visualisointi

Visualisointi

Visualisointi

Visualisointi

“Skanskan KotiTurva oli tärkeä taloudellinen 
apu tilanteessa, jossa vanhan kotimme myynti 
ei edennyt odotustemme mukaisesti.”

Tellervo ja Arvo Karhapää, Vantaa

Kotiunelmat on 
tehty toteutettaviksi

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

arv.
lunastusosuus € 

Visualisointi

Lataa Skanska Kotien 
maksuton iPad-sovellus 
App Storesta ja tutustu Ainan koteihin kolmi uloitteisesti!

Koira on perheenjäsen
Jonna kertoo, että Leppävaa-
rassa on paljon pieniä koiria – 
kuten muuallakin kerrostalo-
valtaisilla alueilla. Monet 
nuoret parit aloittavat yhteis-
elämän hankkimalla koiran. 

Nykykoirat ovat osa per-
hettä, mikä näkyy myös suh-
tautumisessa. Ne saavat lahjoja 
omistajiltaan ja heidän läheisil-
tään. 

Tassujaiset ovat koiramaa-
ilmassa jo tuttu juttu. Kun pen-
tu tulee taloon, sille järjeste- Milla Allonen on pukenut Huldansa jo jouluasuun. Kiitokseksi 

kauniista takista Hulda antaa suukon. 

Koiran joulu tään lapsen nimiäisiä vastaava 
juhla, jonne vieraaksi kutus-
taan niin ihmisiä kuin koiria.

”Lahjoista arvokkain on 
vuode. Ostetaan myös leluja, 
taluttimia ja pientä herkkua.” 
Jonnan mukaan Faunatar on jo 
varautunut joulusesonkiin. Hän 
arvelee röhkivästä possusta tu-
levan tämän joulun hitti. 

Hän uskoo myös koirille 
tarkoitetun joulukalenterin 
kiinnostavan koiraa, joka nope-
asti keksii, mistä herkkuja saa.

Runsaasti tapahtumia
Faunattaressa oli hiljattain ir-
lanninsusikoirien päivä. Moni 
Sellossa liikkuva tuli ihmette-
lemään jättikoirien kokoontu-

mista.
Siilien ystäville on tiedos-

sa oma päivä, jossa Suomen 
Siiliyhdistyksen perustaja ker-
too, minkälainen lemmikki sii-
li on. 

Myös chihuahuoilla on oma 
kokouksensa. Silloin Sellossa 
täyttyy suurista persoonalli-
suuksista.  Ainakin Faunattares-
sa työskentelevän Milla Allo-
sen Hulda tietää oman arvonsa. 
Harvoin näkee, että koira katse-
lee toista koiraa nenänvartta pit-
kin. Hulda ei päästänyt ääntä-
kään, mutta osoitti itseään 
moninkertaisesti suuremmalle 
Otolle, mitä tästä ajattelee.

Teksti ja kuvat: Pirjo Toivonen

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

Perkkaan Huolto 
toivottaa asiakkailleen 
rauhallista joulua ja 
iloista vuotta 2014!

Kiinteistöjen huoltoa ja 
isännöintiä vuodesta 1972

Miekka 2
02600 Espoo
puh. (09) 540 4910 

Leppävaaran seurakunnan 50-vuotis-
juhlamessut ja kakkukahvit su 1.12. 
klo 10 ja klo 16 Leppävaaran 
kirkossa. 

Molemmissa messuissa saarnaa 
piispa Tapio Luoma.  
Iltapäivän messu on suunnattu 
lapsiperheille. Piirros: Tutta Toivonen

Kakkukahvit Leppävaaran kirkossa

www.nettilepuski.fi
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Velkaneuvojat auttavat 
talouden kriiseissä
Espoon kaupungin Talous- 

ja velkaneuvontapalve-
luissa työskentelee kymmenen 
henkilöä, joista osa on keskit-
tynyt sosiaaliseen luototuk-
seen. Johtava talous- ja velka-
neuvoja Aulikki Pentikäinen 
kertoo, että velkaneuvonnan 
tarvetta ei Espoossa ole kirjattu 
kaupunginosittain. 

Näin Aulikki Pentikäinen 
vastasi Lepuskin kysymyksiin.

Ovatko irtisanomaiset 
ja heikko työllisyys 
lisänneet  
velkaneuvonnan 
tarvetta?
Asiakkaat tulevat velkaneu-
vontaan viipeellä. Alkuun ih-
miset pärjäävät tai ainakin  
ajattelevat pärjäävänsä irtisa-
nomiskorvausten tai ansiosi-
donnaisen päivärahan turvin. 
Juuri nyt tuntuu, että asiakas-
kuntaan on tulossa enemmän 
työttömäksi jääneitä ja omis-

tusasunnossa asuvia asuntove-
lallisia. 

Onko eroja eri  
ikäryhmien välillä?  
Entä mahdollinen kasvu 
– onko ikäryhmissä 
eroa?
Nuorisotyöttömyyden ja pika-
vippien vuoksi nuorten asiak-
kaiden määrä on Espoon velka-
neuvonnassa kaiken kaikkiaan 
kasvamassa. Ikäryhmien väli-
set erot näyttäisivät tasoittuvan.

Mikä tyypillisin  
syy joutua  
velkakierteeseen?

Työttömyys, tulojen lasku 
esim. sairastumisen takia tai 
provisioiden vähentyessä, avio-
ero. 

Toisaalta kyse on myös pie-
nituloisuudesta ja vuokralla 
asumisen kalleudesta. Pienitu-
loisen vuokralla asujan käyttö-
varat ovat tavattoman pienet ja 
siten liikkumavaraa on niukalti, 
jos sattuu pienikin yllättävä 
meno. 

Kun yllättäviä menoja ka-
tetaan uudella velalla tai laskut 
ajautuvat käräjäoikeuden kaut-
ta perintään, kriisin ainekset 
ovat valmiina. 

Asiakkailla on ”oikeiden 
velkojen” ohella runsaasti 
maksamattomia laskuja. Onko 
niin, että ihmisten arki on käy-
mässä liian kiireiseksi. Jos arki 

on täynnä harrastuksia ja töitä, 
niin aikaa ei ehkä jää harkittui-
hin valintoihin tai siihen, että 
istahtaisi tarkastelemaan ta-
louttaan kynä ja laskin kädes-
sä.  Tai edes laskujen säntilli-
seen maksamiseen.  

Voi myös aprikoida, onko 
laskujen maksaminen käymäs-
sä liian monimutkaiseksi. Las-
kujen maksuautomaattien mää-
rää vähennetään ja nyt 
odotetaan, että kaikilla on käy-
tössään tietokoneet ja valokaa-
peliyhteydet.

Jos näitä ei ole, voi kynnys 
olla korkea lähteä esimerkiksi 
kirjastoon laskuja maksamaan. 
Omien tiliotteiden tarkastelu 
julkisessa tilassa tietokoneen 
näytöltä ei sekään ole kovin 
mukavaa.  

Minkälainen on  
tyypillinen velkaneu-
vonnan asiakas?
Asiakkaiden skaala on tavatto-
man laaja. Yhtäältä asiakkaana 
voi olla asunnoton pitkäaikais-
työtön tai sitten hyvässä ase-
massa oleva tai ollut asiantun-
tija tai johtaja. Nyt on alkanut 
tulla asiakkaita, joilla on muu-
takin omaisuutta kuin auto ja 
omistusasunto. 

Tyypillistä on, että maksu-
moraalia on. Se ilmenee niin, 
että velkoja pyritään hoitamaan 
kunnallisesti viimeiseen saak-
ka, jos ei muuten niin uudella 
velalla. Luottohäiriömerkinnän 
pelossa ajaudutaan pahempaan 
tilanteeseen.

Tyypillistä on myös, että 
asiakkailla on velkasuhteita 
kymmenittäin koostuen kulu-
tusluotoista ja laskurästeis-
tä.  Valitettavan yleistä on se-
kin, ettei asiakkailla ole tietoa 
velkojensa määrästä eikä kuu-
kausieristä. 

Aulikki Pentikäisen vinkkejä velkojenmak-
suun/työttömyyden varalle 

Ota esiin sisäinen realisti. 
Tee taloudensuunnittelusta mahdollisimman mukavaa. Varaa 
sille oma aika, paikka ja tila ja välineet. 
Listaa tulosi ja kiinteät menosi, tee kuukausibudjetti ja tar-
kastele lopputulosta. 
Mieti voitko saada lisää tuloja jostain. Tarkista oikeutesi 
tukiin, esim. asumistuki
Etsi säästökohteita.  Suuria menoeriä on esim. auto. Omis-
tusasunnon voi myydä tai yrittää vaihtaa halvempaan vuokra-
asuntoon. Älä väheksy pieniä säästökohteita. 
Neuvottele lainoillesi lyhennysvapaata 
Neuvottele maksuaikaa laskuille, älä lupaa enempää kuin 
pystyt maksamaan
Maksa aina ensin asumiskulut (vuokra, sähkö, kotivakuutus)
Ota tarvittaessa yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan 

Asiakastieto on koonnut kaikista aikuisväestön maksuhäiriö-
merkinnöistä tilaston. Sen mukaan 6,8 prosentilla espoolai-
sista on maksuhäiriömerkintä. Vantaalla vastaava luku on 9,1 
ja Helsingissä 8,8.
Postnumeroittain tarkasteltuna Lepuskin jakelualueen asuk-
kaiden maksuhäiriömerkinnät vaihtelevat 2 prosentista 10 
prosenttiin.

Espoon kaupunki käynnistää Nuumäen päi-
väkodin rakentamisen Viherlaaksoon, 
osoitteeseen Nuumäentie 2. Rakennustyöt 
alkavat kesäkuussa 2015 ja kestävät vuo-
den. Lapset pääsevät uusin tiloihin elokuus-
sa 2016.  

Uusi päiväkoti on tulossa myös Sau-
nalahteen. Pohjois-Tapiolan päiväkotia pe-
ruskorjataan jaa laajennetaan. 

Nuumäentielle päiväkoti

Aulikki Pentikäinen

Teksti: Pirjo Toivonen ja Aulikki Pentikäinen, kuva: Aulikki Pentikäinen

Hyvää Joulua Ja onnellIsta uutta vuotta!
 toIvoo lepuskI
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”Olen saanut täältä niin 
paljon tukea, että ha-

luan puolestani auttaa.” Salme 
Juutinen kutoo mattoa Raitin 
Pysäkin joulumyyjäisten arpa-
jaisvoitoksi. Kuteet hän on os-
tanut itse. 

”Monet terveysasemalla 
käyvät vanhukset levähtävät 
täällä ennen kotimatkaa”, 
Pirkko Laine kertoo. Raitin 
Pysäkki on monelle paikka, jo-
hon pysähtyä lukemaan lehtiä, 
kahvikupposelle tai vaihta-
maan kuulumisia.

Sieltä voi saada myös saat-
tajan erilaisia asiointeja varten. 
Saattamisrinki on perustettu 
Leppävaaran ja Mäkkylän koti-
hoitoyksiköiden pyynnöstä.

Lamasta lamaan

Raitin Pysäkki perustettiin 
vuonna 1993 syvän laman ai-
kaan paikaksi, jossa hengähtää, 
tavata kohtalotovereita tai teh-
dä vapaaehtoistyötä. Sitä olivat 
Leppävaaraan perustamassa 
Leppävaaran seurakunta, Es-
poon Diakoniasäätiö, Espoon 
kaupunki ja SPR:n Kehä-Es-
poon osasto. 

Pysäkin perustajat tukevat 
toimintaa taloudellisesti. Kau-

Raitin Pysäkki 
kohtaamispaikkana 20 vuotta

punki maksaa vuokran ja säh-
kön. Seurakunta antaa talou-
dellista tukea, kerää joskus 
kolehdinkin Pysäkin hyväksi. 
Pientä apua tulee myös järjes-
töiltä.

Nyt 20 vuotta myöhemmin 
Raitin Pysäkki on edelleen tar-
peellinen. Eletään jälleen la-
maa.  Osa kävijöistä on tuttuja 
vuosien takaa, osa on uusia. 

Pirkko Laine pitää Pysäkin 
nykyistä sijaintia erinomaise-
na. Se on paikalla, jossa ihmi-
set liikkuvat ja jonne on helppo 
tulla. Taloyhtiön tuleva remont-
tikaan ei koske liikehuoneisto-
ja, joten sen tieltä ei tarvitse 
muuttaa. 

Alkuaan tila oli remontoitu 
pankille. Siitä muistona ovat 
keittiön ikkunan kalterit, sa-
moin henkilökunnan taukoti-
laksi ajateltu keittiö, jossa nyt 
valmistuu joka keskiviikko ne-
lisen kymmentä lounasta ja 
muina päivinä kahvitusta.

Esteettömäksi Pysäkki saa-
daan ihmisvoimin. Aina löytyy 
auttava käsipari pöytätuolilla 
tai rollaattorilla liikkuvalle. 
Leivänjakelupäivinä ovella on 
vastassa pari vapaaehtoistyötä 
tekevää.

Keskiviikon lounas
Emännät ovat tyytyväisiä, kun 
vanha liesi saatiin vaihdetuksi 
kiertoilmauunilliseksi. Sillä 
ehtii valmistaa lounaaksi myös 
laatikkoruokia. 
Emäntä annostelee tottuneesti 
tuhdin lounaan: broileripataa ja 
perunaa. Lounasvalmisteltu on 
aloitettu jo edellisenä päivänä. 
Näin varmistetaan, että maitta-
va lounas on valmiina, kun ruo-
kailijat saapuvat.

Pirkko Laine kehuu keitti-
össä vapaaehtoistyötä tekeviä. 
He hallitsevat myös taloudelli-
sen ostamisen, sillä lounastar-
peet joudutaan yleensä  osta-
maan. Joskus Manna-apu 
lahjoittaa leivän lisäksi muita 
ruokatarpeita. Leipää on saatu 
niin paljon, ettei itse tarvitse 
leipoa. 

Pirkko Laine on hyvin tark-
ka kylmäketjun säilymisestä ja 
ruokien tuoreudesta. Hän har-
mittelee, että monissa pakoissa 
hyvää ruokaa joutuu roskiin. 

Lounasvieraat ovat yleensä 
työttömiä tai eläkeläisiä. Osa 
maksaa ruuasta kolme euroa, 
osalle sen maksaa Leppävaran 
seurakunta. Ainakin lounaspäi-
vänä leivonnaisia riittää mu-
kaan otettavaksi.

Raitin Pysäkki on saanut tunnustusta
Leppävaara-seura valitsi vuonna 2005 Raitin Pysäkin vapaaehtoisen henkilökunnan Leppävaa-
ran Vuoden Valopilkuksi.
Espoon Vapaaehtoisverkoston juhlatoimikunta palkitsi Raitin Pysäkin Vuoden Vapaaehtoiste-
osta vuonna 2011

Joulumyyjäiset 13.12.
Raitin Pysäkki järjestää joulumyyjäiset yhdessä Itä-Karjalan Sodderin seurakunnan ja SPR:n 
Kehä-Espoon osaston kanssa. 
Myytävänä on muun muassa taidokkaita käsitöitä sekä herkullisia jouluruoka ja -levonnaisia. 

Pysäkki antaa  
hyvän kiertää 
Suurin osa vapaaehtoistyötä te-
kevistä on eläkeläisiä, joilla on 
voimia ja halua käyttää niitä 
muiden hyväksi. Esimerkiksi 
äskettäin eläkkeelle jäänyt 
Hilkka kävi ensin vapaaehtois-
työn kurssin ja löysi netistä 
Raitin Pysäkin.

Työharjoittelijan toimiva 
Anne haaveilee omasta korja-
usompelimosta. Raitin Pysäkil-
lä hän on päässyt tekemään pie-
niä korjaustöitä kuten helmojen 
ja lahkeiden lyhennyksiä. Nyt 
hän virkkaa kauniita kännykkä-
pussukoita tuleviin joulumyy-
jäisiin. Käsityökaverina hänel-
lä on Hilkka, joka kutoo sukkia 

myyjäisiin.
Pirkko Laine kertoo, että 

heillä on paljon ystäviä, jotka 
kutovat heille sukkia, esimerk-
kinä yli yhdeksänkymppinen 
Anni-rouva.

”Villalankoja  ja kesken-
eräisiä kutimia otetaan lahjoi-
tuksena”, Hilkka vinkkaa.

Tervetuloa aloittamaan joulun odotus ja juhlimaan yhdessä 
50-vuotiasta Leppävaaran seurakuntaa. 

Leppävaaran seurakunnan 50-vuotisjuhLamessu ja kakkukahvit
Adventtisunnuntaina 1.12. klo 10 Leppävaaran kirkossa. 

hoosianna! perheiden 50-vuotisjuhLamessu ja kakkukahvit
Adventtisunnuntaina 1.12. klo 16 Leppävaaran kirkossa. 

kauneimmat jouLuLauLut
Su 8.12. klo 18 Karakappeli, ma 9.12. klo 19 Ravintola Base, Sello, ti 10.12. klo 16 ja 18 Sellon kirjasto, 
ke 11.12. klo 19 KilonRisti, su 15.12. klo 15, 17 ja 19 Leppävaaran kirkko, pe 20.12. klo 21 Leppävaaran kirkko.

           www.espoonseurakunnat.fi
2913_AdventtiKauneimmaMUOKATTU.indd   1 19.11.2013   10:53:04

Vapaaehtoistyöntekijät lounastauolla.
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Suma on ihmetellyt nykyisten rakennusten homeongelmia. Varsikin 
julkiset rakennukset näyttävät olevan homeessa ja koululaiset ajetaan 
ympäri Espoota väistötiloihin. Mikä siinä nykyisin on niin vaikeata, kun 
ennen osattiin rakentaa terveitä taloja? Tämän päivän materiaalit, työ-
kalut ja rakennuskoneet ovat verrattomasti entisiä parempia, helpompia 
työstää ja halvempia. Tutkimusta on tehty vuosikymmeniä, mutta lop-
putuloksena on hometaloja. Suma on aika vakuuttunut siitä, että raken-
nusprosessin pilkkominen ja kilpailuttaminen tuottavat sutta ja että 
ennen kaikkea talojen huolto ontuu. Mitä hiton hyötyä on ensiluokkai-
sesta ilmastoinnista, jos huoltomiehille ei anneta avaimia tilaan, josta 
ilmastointikoneen saa päälle?

***
Terveen rakennuksen perusperiaatteet ovat kuitenkin aika yksinkertai-
set: katto ei saa vuotaa, ulkoseinien on oltava kunnossa. Pinta- ja poh-
javedet on johdettava poispäin rakennuksesta. Ilman pitää kiertää, tulla 
hallitusti sisään ja päästä ulos. Tämä simppeli totuus on valjennut  Su-
malle uudestaan tämän syksyn aikana yhden rintamamiestalon eli tut-
tavallisemmin rintsikan remontin yhteydessä. Tämä rintsikka on 50-lu-
vun alusta, lautarakenteinen, puolitoista kerrosta, harjakatto ja riittävät 
räystään sekä täyskorkea kellari. Perustyyppi, jonka piirustukset olivat 
ASO:sta, maatalousministeriön asuntoasianosastolta. 

* * *
Taloa ei nyt aikanaan rakennettu ihan piirustusten mukaan. Siitä tehtiin 
suurempi venyttämällä seiniä ja muuttamalla kattokaltevuutta, mutta 
lopputarkastusleimat kuitenkin piirustuksiin saatiin. Rakennustarkasta-
ja oli lopputarkastuksessa kysellyt, että onkohan hän oikealla tontilla, 
kun tämä talo ja nämä piirustukset ovat ihan erilaiset? Isäntä oli vakuu-
tellut varovaisesti, että oikea oli tontti. Tähän rakennustarkastaja oli 
joviaalina miehenä todennut, että siitähän tuli parempi kuin piirustuk-
sissa, ja löi leimat papereihin.

* * *
Tässä rintsikassa ei ollut mitään teknistä vikaa, se on edelleenkin täysin 
kunnossa. Kuudessakymmenessä vuodessa käyttötarpeet vain olivat 
muuttuneet. Tarvittiin vähän sisäremppaa, jonka kuluessa tuli avattua 
alapohjaa, välipohjaa ja seinärakenteita, jotka osoittautuivat yksinker-
taisiksi, toimiviksi ja hengittäviksi. Puuaines oli kuin uutta ja eristeenä 
käytetyt kutterinpurut kuivat ja puhtaat. Taloa olikin aina pidetty koh-
tuullisessa kunnossa. Vanha isäntä piti aina katon ehjänä eikä koskaan 
päästänyt ulkomaalausta ravistumaan. Ikkunankarmit oli tehty hitaasti 
kasvaneesta kalliomännystä, joka tällä hoidolla kestää ainakin toiset 60 
vuotta.

* * * 
Lähtökohdat rempalle olivat hyvät. Suma luki pohjaksi Urho Orolan 
kirjan vuodelta 1943: ”Rakennusten korjaus ja kunnossapito”. Urho 
Orola oli vanha lepuskilainen ja asui aikanaan Orolan torpassa Orolan 
kallion kupeessa. Urho Orola oli ASO:n yliarkkitehti ja mukana teke-
mässä rintamamiestalojen tyyppipiirustuksia, joten hänen ohjeistaan oli 
syytä ottaa tarkka vaari. Remontissa laajennettiin sisävessaa niin, että 
sinne saatiin suihkutila, joka aiemmin oli vain kylmässä kellarissa. 
Teimme kaveriporukalla rakennustekniset työt, koska osa meistä oli 
rakentamisen vanhoja osaajia, mutta kosteuseristykset jätettiin suosiol-
la sertifioidulle ammattilaiselle. Käytimme kaiken purkutavaran uudes-
taan ja pyrimme muutenkin noudattamaan alkuperäisiä rakennusratkai-
suja, ettei talon henki siitä kärsisi.

* * *
Hyvä siitä vielä tulee, homma on nyt vähän vaiheessa, mutta jouluksi 
valmistuu. Sen opimme, että Orolan ohjeet ovat edelleen täysjärkisiä ja 
että suihku sisätiloissa on omiaan vahvistamaan parisuhdetta. Eikä se-
kään ollut yllätys, että kun yhden kohdan korjaa niin muut huoneet 
näyttävät huutavan uusimista.

* * *
Mutta samahan se on miehessä: Puhdas paita ja likainen naama eivät 
oikein sovi yhteen. Eihän?

Hyvää Joulun aikaa, kuusen alla tavataan!

Suma

Kolumni Lepuski 5 2013

Rintsikat remonttiin
Laajalahdella on eri arkistolähtei-

den mukaan ollut säännöllistä lai-
valiikennettä 1700- luvun puolivälistä 
ainakin 1800-luvun jälkimmäiselle 
puoliskolle asti. Ruukinrannasta on 
laivattu tiiliä Viaporiin eli nykyiseen 
Suomenlinnaan ja fajanssitehtaan ras-
kaampia tuotteita kuten kaakeleita ja 
kattotiiliä Helsinkiin myytäväksi. 
Säännöllinen matkustajaliikenne avat-
tiin 1868, kun höyrysluuppi ”Oihon-
na” liikennöi Eteläsataman ja Alber-
gan väliä (ks. www.lepuski.fi). Tähän 
mennessä laivaliikenteestä ei ole löy-
tynyt konkreettista todistetta, mutta 
tänä vuonna Laajalahden venesata-
man vesialueelta tehtiin merkittävä 
löytö.

Keijo Nikander Laajalahden Me-
renkävijöistä, mitä merestä on löyty-
nyt? ”Viime kesänä rakennettiin vene-
satamaamme uusi laituri talvella 
jäiden rikkoman tilalle. Uuden laiturin 
viimeistelytöiden aikana heinäkuussa 
sukeltaja nosti pohjasta mm. raken-
neosan, joka voisi olla aluksen peräs-
teevi tai muu sen kaltainen osa.  Stee-
vi oli nostettaessa vielä kiinni jossain 
rakenteessa, joten pohjassa täytyy olla 
isompi puinen rakennelma, johon osa 
on kuulunut. Tätä ei päästy tarkemmin 
tutkimaan, koska vesi oli rakennustöi-
den jäljiltä niin sameaa.”

Steevi on puualuksen kokkapuu, 
joko keulassa tai perässä. Keijo Ni-
kander, mitä tapahtui löydön jälkeen? 
”Kun totesimme Merenkävijöissä, et-
tä sukeltajan ylösnostama osa ei ollut 
mikä tahansa parrun pätkä, pistimme 
sen talteen ja otimme yhteyttä Espoon 
kaupunginmuseoon. Kaupunginmuse-
ossa kiinnostuttiin asiasta siinä mää-
rin, että he puolestaan ilmoittivat asi-
asta museovirastolle. Sieltä tulikin 
kesän lopulla pari henkilöä tarkastus-
käynnille ja he totesivat löydön olevan 
vähintäänkin ”mielenkiintoinen”. 
Museoviraston kenttäarkeologit tuli-
vat lokakuussa uudestaan, mutta vesi 
oli edelleen liian sameaa sukeltami-
seen, joten tällä hetkellä emme tiedä 
asiasta enempää. Museovirasto on 

Laajalahden pohjasta löytyi  
hylyn osa?

kyllä ilmoittanut järjestävänsä sukel-
tajat uudelleen paikalle, kunhan vesi 
kylmetessään selkiytyy”.

Museoviraston muistiossa tarkas-
tuskäynnistä todetaan silmämääräi-
seen tarkasteluun perustuen, että su-
keltajan ”ylös nostama aluksen 
rakenneosa on mahdollisesti yli 100 
vuotta vanha. Se kuuluu noin 15–20 
metriä pitkään alukseen ja on mäntyä. 
Osassa on runsaasti puutappeja sekä 
pyöreitä ja neliskulmaisia naulan-
reikiä. Naulan reiät eivät ole korroosi-
on värjäämiä eli naulat ovat todennä-
köisesti olleet puunauloja. Kyseeseen 
tulee kotimaista tekoa oleva (purje)
alus tai paikan sijainnin huomioon ot-
taen tavarankuljetusproomu.”

Asia kaipaa ilmiselvästi lisätutki-
muksia, sillä Tarvaspää-Ruukinrannan 
kaava on tuomassa alueelle uutta ra-
kentamista ja toimintaa, mm. katu- ja 
pysäköintipaikkarakentamista on 
osoitettu myös sataman alueelle. Ruu-

kinrannassa on asiakirjojen mukaan 
toiminut Albergan tiilitehdas ja Suo-
men järjestyksessään toinen fajanssi-
tehdas, joiden tarkkaa sijaintia ei tun-
neta. Kaupunginmuseolla ei ole 
kokoelmissaan yhtään kokonaisena 
säilynyttä fajanssitehtaan tuotetta, 
vaikka tehtaan tuotanto oli aikanaan 
yli 20 000 esinettä vuodessa.

Mahdollisen hylyn ja koko sata-
man vesialueen tarkempi tutkimus 
voisi valaista asiaa. Merenpohjassa 
ovat hylkyjen lisäksi säilyneet myös 
sinne joutuneet tavarat, näiden tehtai-
den tuotteet. Kyse ei ole pelkästään 
Leppävaaran paikallishistoriasta, sillä 
Albergan tiilitehtaan ja Albergan fa-
janssitehtaan sijainnin ja tuotannon 
tarkemmalla tuntemisella on merki-
tystä laajemminkin teollisuushistorian 
kannalta.

Teksti: Markku Salmi

Laajalahden venestaman alue vuoden 1790 Kunkaallisessa merikartassa. 
Ympyrän sisällä näkyvät tiilitehtaan rakennukset ja rakenteet sekä lastauslai-
turi. Kuninkaallinen merikartasto 1790 Osa XV, ote.

 Lähikuva perästeevistä. kuva Keijo Nikander



 9 LEPUSKI 

20 vuotta sitten tartuin in-
nolla Arja Salmen 

aloitteeseen Lepuskin päätoi-
mittajuudesta. Ansiotyön kas-
vaneiden kiireiden vuoksi  
jouduin luopumaan päätoimit-
tajuudesta vuonna 1997, mutta 
olen edelleen Lepuskin ja eri-
tyisesti Verkko-Lepuskin in-
nokas kannattaja.

Kirjoitimme Arjan kanssa 
15.9.1993 ilmestyneen Lepus-
kin pääkirjoituksessa, että ha-
luamme tehdä Lepuskista pai-
kallistason uutislehden.

Minun haaveenani oli sel-
laisen paikallisen julkisuuden 
kehittäminen, joka muutaman 
kerran vuodessa kertoisi alu-
een isoimmat tapahtumat, ei 
vain myönteisiä vaan myös 
ikäviä. Nopeasti muuttuvan 
kaupunginosan asioihin oli 
tarkoitus paneutua perusteelli-
semmin kuin valtamediassa ja 
luoda näin edellytyksiä yhteis-
ten asioiden ymmärtämiselle, 
Leppävaara-identiteetille. Ta-

Lepuski 20 vuotta
Miten Leppävaaralle on käynyt tuona aikana?

voitteisiini nähden jäimme eh-
kä puolitiehen, mutta kyllä jo-
tain saatiin tehtyäkin.

Tavoitteista jäämisen tus-
kaa on helpottanut myös se, 
että Hesarin kaupunkisivut 
ovat alkaneet tuoda pääkau-
punkiseudun kaupunginosien 
elämää aiempaa paremmin 
esille. 

Leppävaaran nopea kasvu 
tuon ajankohdan jälkeen on 
tehnyt paikallisyhteisyyden 
luomisesta vaikeampaa samal-
la, kun sen tarve on kasvanut. 
Uskon että Leppävaara-identi-
teetin markkinoiminen on 
edelleen ajankohtaista. Erityi-
sesti Internetin avulla voidaan 
etsiä korjauskeinoja eristynei-
den ja irrallisten ihmisten Lep-
pävaaralle, luoda yhteisölli-
syyttä.

Aikamoinen ohjelma!
Kirjoitimme pääkirjoitukses-
sa: ”Uutisten lisäksi julkai-
semme kiinnostavien leppä-

vaaralaisten haastatteluja, 
seuraamme paikkakunnan 
harrastuselämää, kerromme 
Leppävaaran historiasta, valo-
tamme kaavoitustilannetta ja 
muita alueen kehittämissuuni-
telmia, selvitämme miten ve-
rorahojamme käytetään.”

Aikamoinen ohjelma! 
Mutta  kyllä Lepuski on näistä 
asioista kertonut. No – ehkä 
tuo veroseuranta on jäänyt vä-
hemmälle.

Lehti lupasi olla puoluee-
ton uutisoinnissaan, mutta si-
toutui myös julkaisemaan jär-
jestöjen ja henkilöiden 
kannanottoja. Puolueettomuu-
dessa ehkä onnistuttiin, mutta 
mielipideaineistoa oli aika vä-
hän ja debatin aikaansaaminen 
oli miltei mahdotonta. Yritin 
tehdä lehden pääkirjoituksista 
provosoivia, mutta vain yksi, 
katujen uusia nimiä koskenut, 
sai poleemista palautetta. Eh-
kä verkkomaailma tarjoaisi tä-
hän ongelmaan uusia ratkaisu-

ja.
Kirjoittelin mm. asumis-

viihtyvyydestä, liikenneasi-
oista, hallintokulttuurista ja 
asukkaiden vastuusta alueen 
kehittymisessä. Millaista kehi-
tys on ollut?

Selvintä edistymistä on ta-
pahtunut liikenneasioissa. 
Kaupunkirata sen teki ja ehkä 
Jokeri.

Asumisviihtyvyyttä kos-
kevat kirjoituksetkin ovat ko-
kolailla vanhentuneita, sillä 
Leppävaaran eteläinen kes-
kusta on rakentunut tuon ajan 
jälkeen ja tuonut mukanaan 
uusia hyviä asumisympäristö-
jä. Läkkitori on kuitenkin 
edelleen surullisen ilmeen  
aukio ja uutta synkkyyttä 
edustaa umpimielinen Leppä-
vaarankatu. Tämän henkilö-
kohtaisen kokemukseni vah-
vistaa Panu Söderströmin 
raportti Elävät kaupunkinkes-
kukset (Suomen ympäristö-
keskus 2012).

Espoon hallintokulttuuris-
sakin on ehkä tapahtunut lii-
kahduksia keskustelevampaan 
ja asukkaita enemmän kuunte-
levaan suuntaan, mutta kasva-
van pääkaupunkiseudun haas-
teet ja ongelmat vaativat 
selvästi railakkaampaa uudis-
tumista kuin, mihin on tähän 
mennessä pystytty.

Asukkaiden jokapäiväi-
nen vastuunotto asuinympäris-
tönsä kehityksestä on teemois-
ta se, jonka kehitys on ollut 
aika vaatimatonta.  Kaipailin 
aikanaan asukkaiden laajamit-
taista vastuunottoa elinympä-
ristön ja palvelujen kehittymi-
sestä. Kun katson roskattua 
ympäristöä, runneltuja puita ja 
julkisia kalusteita, pohjoisen 
keskuksen kaupallisten palve-
lujen hiipumista ja autojen 
tunkeutumista joka paikkaan 
tuntuu, ettei tällaiseen katu-
vastuullisuuteen löytynyt suu-
ria joukkoja silloin eikä nyt-
kään.

Vastakkaista trendiä edus-
taa tietenkin Leppävaara-seu-
ra, jonka toiminta on aktivoi-
tunut ja laajentunut alueen 
kasvun myötä. Vaikka seura 
on pienen vähemmistön toi-
mintaa, se on vaikuttanut mer-
kittävästi elämään Leppävaa-
rassa.

Leppävaara-seura ja Le-
puski -  ne edelleen ovat tär-
keitä työvälineitä parempaa 
Leppävaaraa rakennettaessa.

Teksti ja kuva: Jussi Melkas  

Keilailua ja biljardia Sellossa

90-luvun lama riepotteli 
suomalaista pankki-

maailmaa. Koville joutuivat 
erityisesti säästöpankit. Tästä 
murroksesta syntyi Nooa 
Säästöpankki. 

ENNEN UUDEN PANKIN 
perustamista selvitettiin, mitä 
asiakkaat odottavat pankilta.  
Pankkien maine ei tuolloin ol-
lut kovin hyvä, joten uudessa 
pankissa nähtiin tärkeäksi pa-
nostaa asiakaspalveluun ja asi-
akkaiden tarpeisiin.

Uudelle pankille tarvittiin 
nimi. ”Keksittiin tämä Nooa.”  
Pankinjohtaja Sari Ekström 
Leppävaaran konttorista ker-
too, että muita pankkeja se 
aluksi huvitti, mutta asiakkaat 
tykkäsivät. 

Osaavaa väkeä uuteen 
pankkiin saatiin, sillä lama 
karsi myös pankkialaa. Jokai-
selle asiakkaalle haluttiin an-
taa oma yhteyshenkilö. Sari 
Ekström muistuttaa, ettei asi-
akkaita hypytetä henkilöltä 
toiselle, jos siihen ei ole eri-
tyistä syytä. 

Nooa Säästöpankki päätti 
keskittyä pääkaupunkiseudun 
kotitalouksiin ja pienyrityk-
siin. ”Pyrimme palvelemaan 
asiakkaita kaikissa pankki- ja 
vakuutusasioissa.  Tarjoamme 
myös kiinteistönvälityspalve-
luita.” 

Sari Ekström kertoo, että 
Nooa Säästöpankki voi hyväl-
lä syyllä käyttää säästöpankki-
en aikanaan lanseeraamaa slo-

Uusia pankkeja syntyi  
vielä 2000-luvulla

Nooa on yksi niistä

gania ”Säästöpankki auttaa 
aina”.  Uusia asiakkaita tulee 
suositusten kautta.

SARI EKSTRÖM PITÄÄ 
tärkeänä, että asiakkaisiin pi-
detään saannollisesti yhteyttä. 
Neuvonpito voi auttaa asia-
kasta vaikkapa toteuttamaan 
unelmamatkan tai muun haa-
veen. Oman Talouden Tuoki-
ossa voidaan myös pohtia, mi-
ten järjestellä asioita, jos 
työttömyys tai muu elämän-
muutos vaikeuttaa esimerkiksi 
lainanhoitoa. 

Kun riittävän aikaisin pää-
see asioihin kiinni, ne yleensä 
saadaan kuntoon. Pahinta on, 
jos ongelmia peitellään. Pika-
vipit ja muut velat kannattaa 
heti kertoa, jotta asiat päästään 
heti oikeasti ratkomaan.

”Autamme. Emme tuo-
mitse. Sellaista tilannetta ei 
olekaan, jollaista ei ennen ole 
tullut vastaan.”

Teksti ja kuva: Pirjo Toivonen

BowlCircus Sello on vuonna 
2008 perustettu 16-ratainen 
keilaviihdekeskus, joka tarjo-
aa kaiken ikäisille asiakkaille 
mahdollisuuden harrastaa kei-
lailua. Aloittelevien ja koke-
neempien keilaajien lisäksi 
BowlCircuksen asiakkaita 
ovat perheet, kaveriporukat ja 
yritykset erilaisine kokous- ja 
asiakastapahtumineen. 

Useat golfaajatkin ovat ot-
taneet keilailun talvilajikseen. 
Lehtosen perheyhtiö omistaa 
useita keilaviihdekeskuksia 
kuten BowlCircus Flamingos-
sa Vantaalla.  Viihdekeskuk-
sissa voi keilailun ohella pela-
ta biljardia, kokoustaa ja 
saunoa. 

Perheyritys työllistää
Kimmo Lehtonen perusti 
vuonna 1993 ensimmäisen 
yrityksensä Suomen Citypuh-
distus Oy:n, jonka   pääomis-
tajana ja hallituksen puheen-

BowlCircus tarjoaa Lepuski-lehden lukijoille maksutto-
man mahdollisuuden tutustua Sellon BowlCircus-viih-
dekeilakeskukseen ja uusiin elämyksiin keilaamisen 
merkeissä. Samalla kartoitetaan kiinnostus säännöllisten 
harjoitusvuorojen järjestämiseen suurleppävaaralaisille. 

Avoimet ovet opastuksen kera maanantaina 9.12. 2013 
klo 12-14 ja klo 17-19. 

johtajana hän toimii. Anne ja 
Kimmo Lehtosen omistama ja 
johtama perheyritys Kimmo 
Lehtonen Oy perustettiin 
1990-luvun lopulla. Se osti 
kansainvälisesti tunnetun 
Ballmaster Open -turnauksen 
järjestelyoikeudet. 

Vuonna 2005 perustettiin 
ensimmäinen keilahalli Vuo-
kattiin. Ballmaster Open -tur-
nauksen järjestelyoikeudet 
siirrettiin Bowling Oy:lle 
vuonna 2010 keilahallitoimin-
nan laajenemisen seuraukse-
na. Lehtosten yritykset työllis-
tävät nykyisin jo noin 130 
henkilöä.

Keilaaja Kimmo
45-vuotias espoolainen Kim-
mo Lehtonen on suomalainen 
huippukeilaaja, joka on kuulu-
nut kansainväliseen kilpakei-
lailun eliittiin jo nuoresta. Ar-
vokisamitaleja on kertynyt yli 
30 kappaletta. Suomen maa-
joukkueessa vuodesta 1985 
keilannut Kimmo on edelleen 
huippukunnossa. Osoituksena 
tästä ovat tämän vuoden Suo-
men mestaruus ja Euroopan 
maiden mestareiden kesken 
lokakuussa Bratislavassa Slo-
vakiassa käydyn Euroopan 
Mestarien Cupin voitto. 

Lehtosen perheen pojan 
Tatu Lehtosen toinen perät-
täinen juniorien Suomen mes-
taruus kuvaa sekin perheen 
omistautumista lajille. 

Kimmo Lehtonen on kei-
laseura Tornados ry:n puheen-
johtaja. Lisäksi hän toimii 
mm. Flamingon sekä Kauppa-
keskus Sellon Yrittäjäyhdis-
tysten hallituksissa.

Teksti ja kuva: Aarne Nilsson

Anne ja Kimmo Lehtonen BowlCircus Sellossa. 

Kuva: Suomen Keilaliitto
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Tiedätkö mistä päin Leppä-
vaaraa löytyy Painiitty, 

Huhuilijanpuisto tai Uusvaara? 
Entä mistä alueiden nimistön 
aihepiirit ovat peräisin? 

Kyseiset uudet nimet löyty-
vät Leppävaaran koilliskulmi-
en uudisalueilta Uusmäestä ja 
Painiitystä. Uudet alueet ovat 
entisen Mäkkylän sotilasvirka-
talon asumattomia takamaita ja 
ovat kuuluneet virkatalon kah-
den vanhan torpan eli Lövkul-
lan ja Nybackan maihin. Näi-
den torppien maat erotettiin 
1920-luvulla itsenäisiksi tiloik-
si, mutta suurin osa Mäkkylän 
kantatilasta jäi edelleen valtion 
omistukseen. 

Uusmäki tulee käännökse-
nä Nybackan torpan nimestä. 
Torpasta ei löydy kirjoista pal-
joakaan tietoa. Torpan lunasti 
itsenäiseksi 1920-luvulla Hell-
sten, joka alkoi lohkoa Ny-
backan maita omakotipalstoik-
si jo vuonna 1938. Palstoitus 
jatkui vilkkaana 1950-luvulla, 
jolloin syntyi ns. vanha Ny-
backa. Sen pohjoispuoliset 
metsämaat olivat valtion omai-
suutta ja jäivät sodan jälkeen 
edelleen asumattomiksi.

Painiitty puolestaan on en-
tisen Lövkullan torpan maita, 
jonka lunasti itsenäiseksi Löf-
manin suku. Heillä oli maita 
myös Konalassa Helsingin 
puolella. Johan Löfman oli ai-
emmin toiminut Mäkkylän vir-
katalon metsänvartijana. Löv-
kullan osti 1980-luvulla 
rakennusliike Hartela. Tuolloin 

Mäkkylän takamailta nyky-Lepuskiin

alkaneen kaavoituksen myötä 
alueelle etsittiin uutta nimeä. 
Lopulta päädyttiin vanhaan 
luontonimeen ”Pajängen” (Paji 
Äng 1763). Nimi ”Painiitty” 
otettiin ensin käyttöön kadun-
nimessä vuodesta 1997 ja sit-
temmin koko alueen nimenä. 
Jossain vaiheessa herätti häm-
mennystä se, että joissakin kar-
toissa alueen oli nimenä Paju-
niitty. 

Miksi sotilasaiheiset 
nimet?
Vanhan Nybackan sotilaalliset 
nimet juontavat alkujaan juu-
rensa siitä, että Mäkkylä toimi 
pari vuosisataa sitten Suomen-
linnan (Viaporin) komendantin 
virkaasuntona eli puustellina. 
Silloin nykyisellä Puustellin-
mäellä asuivat vapaaherra, ken-
raalimajuri Carl Natanael af 
Klercker (1793–1803) ja ami-

raali Carl Olof Cronstedt 
( 1804–14). 

Antauduttuaan Viaporissa 
venäläisille Cronstedt vetäytyi 
1809 maanpakoon Mäkkylään. 
Tuon aikainen virkatalon pää-
rakennus purettiin huonokun-
toisena jo 1930-luvulla. Raken-
nus sijaitsi paikassa, jossa nyt 
on rakentamatonta puistikkoa 
Postipuuntie 3 ja 5 välissä. Van-
han virkatalon paikkaa ei mo-
nikaan tiedä ja se olisi aiheel-
lista merkitä jotenkin 
maastoon.

Painiityn ja Uusmäen kaa-
va-alueiden nimistön piti alun 
perin jatkaa Puustellinmäen, 
Mäkkylän ja Nybackan sota-
aiheista nimistöä mutta asuk-
kaiden vastustuksesta siitä lu-
vuttiin. Nyt Painiityn nimistö 
perustuu ”rauhanomaisempiin” 
lotta- ja kanttiini-aihepiireihin.

Uusmäen pohjoisosan kor-

Mäkkylän sotilasvirkatalon vanha päärakennus vähän ennen purkamistaan 1930 -luvulla. 
Kuva EKM.

kean mäen laen käsittävällä 
puistolla ja mäen rinteessä ole-
valla suurkorttelilla on nimi 
Uusvaara (ruotsiksi Nyberga). 
Nimi on muodostettu Leppä-
vaara-nimen mallin mukaan, 
kuten myös Lintuvaara, Häme-
vaara ja Koivuvaara, joita nyt 
on täydennetty vielä Uusvaa-
ralla. Mäelle nousevat kadut on 
nimetty Uusvaarantieksi ja 
Uusvaarankujaksi. Lintumet-
sän tuntumassa olevat Uusmä-
en kadut on nimetty pöllölajien 
mukaan. Nimien aiheiksi valit-
tuja pöllölajeja pesii jonkin 
verran pääkaupunkiseudunkin 
metsissä, ja esimerkiksi viiru-
pöllö voi joskus syksyllä liik-
kua asuntojen tuntumassa. Hel-
mipöllönmäen itäpuolisen 
puisto on ytimekkäästi nimetty 
Huhuilijanpuistoksi (r. Uggle-
parken).
Teksti: Arja Salmi

On ihan kiva lukea mitä 
uutta ja mahtavaa on ra-

kenteilla Leppävaaraan. Kuin-
ka moni on käynyt katsomassa, 
mikä tilanne on kymmeniä 
vuosia Lintuvaaran perukalla 
asuneilla pientalojen asukkailla 
parin kilometrin päässä? Ei ole 
kaavaa, tiet paikataan vain pa-
himpien kuoppien osalta, ojat 
ovat kasvaneet umpeen ja vesi 
nousee perustusten alla, lyhty- 
ja sähköpylväät kenottavat eri 
suuntiin, ei kannata ostaa eikä 
myydä eikä rakentaa kun ei ole 
tietoa tulevasta. 

Uusille alueille kaikki ra-
kennetaan valmiiksi kun tulee 
uusia veronmaksajia. Vanhois-
ta ei ole väliä, olkoon siellä 
aloillaan jumissa maksamassa 
kiinteistöveroa olemattomasta 
palvelusta. Mahtaisikohan Hel-
singillä olla parempi ymmärrys 
kunnan perustehtävistä? Toi-
voisin tutkivaa journalismia 
Espoon priorisoinneista ja eri-
tyisesti Lintuvaaran pohjois-
osan tulevaisuudesta, johon on 
jo yli 20 vuotta odotettu kaavaa 
ja muutakin kunnallistekniik-
kaa kuin vesi ja viemäri.

Marja Tirkkonen 

Lepuskin lukijalta

Piirrokset: Jukka Toivonen

Lintuvaara ennen.

Lintuvaara nyt. Väki vanhenee, kunnallistekniikka on 
ennallaan.

Arpaonnella uuden 
asunnon omistajaksi 

Hartela uskoo Painiittyyn tulevien asuntojen olevan 
sekä laadultaan että hinnaltaan niin houkuttelevia, 

että niiden kysyntä ylittää tarjonnan.  Siksi yhteensä 30 
kaksion ja kolmion osto-oikeus arvotaan. 

”Oletamme, että kohteesta kiinnostuneiden määrä on 
suuri, joten arvonta on meistä ehdottomasti asiakkaille 
reiluin tapa”, Hartelasta kerrotaan.

Huoneistot sijaitsevat kaksikerroksissa puutaloissa. 
Alakerran asunnoissa on omat pihat, yläkertalaiset saavat 
tilavat parvekkeet. Asuntojen keskineliöhinta on reilut  
4  000 euroa. 

Hartelan mukaan edullinen hinta perustuu loppuun 
asti hiottuun ja vakioituun pohjaratkaisuun, jota hyödyn-
netään muissakin Kotipuu-kodeissa. Myös työvoimakus-
tannuksissa säästetään, kun valmiit, kotimaisesta puusta 
tehdyt elementit liitetään yhteen tontilla. Näin puolittuu 
myös rakennusaika. 

Yhteiseen käyttöön tulee kesäkeittiö, kerhohuone ja 
yrttitarha.

Painitty luonnontilainen saareke

Painiitty sijaitsee noin 46 hehtaarin kokoisella alueella 
rajanaapureinaan Uusmäki, Lintulaakso, Mäkkylä ja Ko-
nala. Suurimman osan maasta omistaa Rakennusosakeyh-
tiö Hartela, joka osti alueen jo 1980-luvulla. 

Kaupunkisuunnittelukeskus laati vuonna 2002 aluetta 
varten kaaviomaisen idealuonnoksen, jossa alueen keski-
osan alava niitty, entinen kulttuurimaisema, jätetään avoi-
meksi maisematilaksi ja sen reunoille sijoitetaan tiivistä 
pientaloasustusta, jonka sisäiset asuntokadut muodostavat 
kaupunkimaista katutilaa. 

Nyt rakentaminen on jo niin pitkällä, että ensimmäiset 
asukkaat ovat jo muuttaneet alueelle. Alueen keskuksesta, 
vanhasta kulttuurimaisemasta on tehty puisto. 

www.nettilepuski.fi
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Suur-Leppävaaran asukas-
foorumien valmisteluryh-

mä on syksyn aikana valinnut 
toimintansa painopistealueet ja 
tulevien asukastilaisuuksien 
teemoja. Alueen kaavoitus-
hankkeet ja kaupunkirakenteen 
kehittämissuunnitelmat ovat si-
ten keskeisiä kiinnostuksen 
kohteita. Liikuntapaikkoja on 
suljettu korjausta varten, mutta 
samaan aikaan tiukka talous ra-
joittaa hankkeiden käynnistä-
mistä ja uusien liikuntapaikko-
jen rakentamista. 

Valtuustosopimuksessa 
vuosiksi 2013–2016 on kirja-
uksia merkittävistä liikenne-
väylähankkeista. Tavoitteena 
on tuoda kaupunkiradan jatka-
minen Leppävaarasta Kauklah-
teen päätettäväksi keväällä 
2014 ja selvittää Kehä II jatka-
misen mahdollisuudet tunneli-
ratkaisun pohjalta osana Es-
poon liikenneverkko-selvitystä 
keväällä 2015. Nämäkin hank-
keet ovat asukasfoorumin seu-
rannassa.  

Turvallisuuteen ja viihty-
vyyteen liittyvät kysymykset 
koskettavat kaikkia asukkaita. 
Tavoitteena on järjestää asumi-
sen ja liikenteen turvallisuutta 

Asukasfoorumi toimii: Suur-Leppävaara kehittyy
käsittelevä asukastilaisuus.

Liikuntapaikat odotta-
vat korjaamista ja 
rakentamista
Leppävaaran uimahallin sanee-
raus ja maauimalan rakentami-
nen on käynnissä ja hankkeen-
kustannusarvio on yli 40 
miljoonaa euroa. Uimahallin 
on määrä valmistua vuonna 
2015 ja maauimalan 2016. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
on myöntänyt 1,1 miljoonaa 
euroa rakennusprojektiin eh-
dolla, että rakentaminen alkaa 
vielä tänä vuonna.
Leppävaaran uimahallissa on 
ollut 360 000 käyttäjää  vuo-
dessa. Syksyn myötä kävijä-
määrät muissa Espoon uima-
halleissa ja kuntosaleilla ovat 
luonnollisesti lisääntyneet, ai-
ka-ajoin ruuhkaksi asti, ja ti-
lanne jatkuu tällaisena vielä 
seuraavana talvikautenakin. 

Laaksolahden suurempi, 
kaupungin omistama jäähalli 
sai viime vuonna purkutuo-
mion rakennevaurioiden takia 
ja on ollut käyttökiellossa jou-
lukuusta 2012 lähtien. Uuden 
jäähallin ja huoltorakennuksen 
rakennusaikataulu on viivästy-

nyt ja nykyisen aikataulun mu-
kaan ne valmistuvat vasta 
2017. 

Kaupungin jäähallin pur-
kaminen aloitetaan vasta uuden 
rakentamisen yhteydessä, jotta 
Espoon Kiekkoilun Tuki ry:n 
harjoitusjäähalli voi jatkaa toi-
mintaansa. Sen kylmälaitteet 
ovat kaupungin hallin yhtey-
dessä, joka toimii myös varas-
tona jäänhoitokoneelle. Ison 

hallin purkaminen estäisi siten 
myös pienemmän hallin käytön 
ja vähentäisi edelleen jo nykyi-
sin niukkaa jääaikaa.

Espoon Kiekkoilun Tuki 
ry:llä on valmisteilla harjoitus-
keskushanke Perkkaalla. Sen 
valmistuttua voidaan Laakso-
lahden jäähalli purkaa ja aloit-
taa uuden jäähallin rakentami-
nen. Purkutöiden alkaessa 
myös Kiekkoilun Tuki ry:n hal-

lin toiminta loppuu. Koska 
Perkkaan korvaavan hallin ra-
kentamisaikataulu on vielä 
epäselvä, kaupunki on lykännyt 
jäähallin rakentamista. Nykyi-
sessä taloustilanteessa on suuri 
riski, että hankkeet viivästyvät 
edelleen.

Asukasfoorumin tarkoituk-
sena on järjestää tammi-helmi-
kuussa 2014 asukastilaisuus, 
jossa käsitellään Leppävaaran 

Naapuriapu tukena 
Satavuotias Silja Toimela tekee vielä arkiaskareita

”Teen vielä itse ruokani 
ja siivoan”, 100 vuotta 

lokakuun lopussa täyttänyt Sil-
ja Toimela kertoo. Kotipalve-
lusta käydään kaksi kertaa päi-
vässä antamassa lääkkeet. 
Tarpeen mukaan käydään use-
amminkin.

Ilman hyviä naapureita sa-
tavuotiaan elämä olisi aika yk-
sinäistä, sillä lähisuku asuu 
Seinäjoen liepeillä. Vaikka Ar-
mas Launiksen kadun kerrosta-
lossa asuu eläkeläisiä, ikäeroa 
heihin on vuosikymmeniä. Tä-
män havaitsi vuosi sitten Silja 
Toimelan naapuriin muuttanut 
äskettäin eläkkeelle jäänyt Eli-
sa Kaasinen.

Rouvat tutustuivat toisiinsa 
taloyhtiön pihalla. Välillä kahvi-
tellaan yhteisessä kerhohuonees-
sa. Päivittäin käydään kävelyllä. 

Mestaritunnelin tuntumaan teh-
dyt uudet kävelytiet sopivat van-
hankin ihmisen kulkemiseen.

”Silja käy soittamassa ovi-
kelloani. Jos on ole ollut koto-
na, käyn palatessani hänen 
ovellaan.” Elisa Kaasinen ker-
too, että talon väestövastaava 
myös katsoo vanhojen asukkai-
den perään. Kysellään, jos joku 
heistä ei ole tullut pihalle. Kau-
niisti hoidettu piha on asukkai-
den kohtaamispaikka, jossa ke-
säisin kuumenee välillä grilli.

Kirvusta Leppävaaraan
Silja Toimela on kotoisin 
Kirvusta, luovutetusta Karja-
lasta. Hän kertoo, kuinka joutui 
karjakkona kuljettamaan evok-
kojunassa lehmiä. Välillä paet-
tiin pommituksia lakanan suo-
jassa lumihankeen. Lehmät piti 

lypsää aamuin illoin kovassa 
pakkasessa.  

Silja Toimelan perhe sijoit-
tui Seinäjoelle.  Siellä hän toi-
mi karjakkona, mutta myös 
muissa raskaissa töissä. Tukki-
kämpän emäntänä hänellä oli 
ruokittavana 30 miestä. Kaikki 
tehtiin itse. Ruisleipää kului 
valtavasti, joten tiinussa odotti 
uusi taikina lähes joka aamu. 
Myös pullaa piti leipoa paljon, 
jotta suut saatiin makeiksi.

Naimisiin mentyään Silja 
Toimela muutti miehensä kans-
sa Leppävaaraan. Pitäjänmäen 
maalitehtaalta löytyi työpaik-
ka. Armas Launiksen kadun 
varrelle hän muutti reilut 10 
vuotta sitten. Siellä hän keitti 
vuosia päiväkahvit taloyhtiön 
kerhohuoneessa ja hoiti kukat. 
Teksti ja kuva: Pirjo Toivonen

Leppävaara-seuran kotisi-
vut ovat olleet verkko-

hyökkäysten kohteena ja nurin, 
mutta nyt uusitut sivut toimivat 
tutussa osoitteessa www.lepus-
ki.fi. Sivuston ilme on koko-
naan uusittu, rakennetta selkiy-
tetty ja sivustolla on runsaasti 
uutta sisältöä. Käy katsomassa 
sivustoa, jos haluat seurata 
Läkkitorin remonttia tai kes-
kustan laajenemista, jos olet 
kiinnostunut historiasta tai jos 
haluat tietää sataako Lepuskis-
sa huomenna klo 14.

Etusivulla on uutisia ja 
linkkejä mm. maauimalan ra-
kentamiseen, Lepuski-lehteen 
ja seuran fb-sivulle. Seuran si-
vu kertoo perusfaktat yhdistyk-
sestä sekä sisältää poimintoja 
tärkeimmistä tapahtumista. 
Täältä löytyy myös edellisten 

Leppävaara-seuran uudet nettisivut

vuosien toimintakertomuksia. 
Leppävaara-otsakkeen alla 

on alueen esittely ja linkkejä eri 
palveluntarjoajille sekä asema-
kaavoitukseen ja rakennus-
hankkeisiin. Täältä löytyvät 
Lepuskiin räätälöidyt paikallis-
sää ja reittiopas. Historia-si-
vustolla on perusteksti asutuk-
sen pitkistä juurista sekä uutta 
tietoa Albergan tiilitehtaasta ja 
Laajalahden laivaliikenteestä. 
Kansalaismuistipiirin kokous-
ajat ja kokouksien aiheet jul-
kaistaan omalla sivustolla. 
Seuran yhteystiedot on nekin 
koottu oman otsakkeensa alle, 
täältä löytyy myös linkki jäse-
neksi liittymiseen.

Lepuski.fi -sivut ovat kai-
kille avoimet eikä niiden käyttö 
edellytä rekisteröintiä. Kerro, 
mitä pidät sivuston ulkonäöstä 

ja tarjonnasta ja jätä komment-
tisi sähköpostiin (seura@le-
puski.fi) tai seuran facebook-
sivulle. Sivuille tuotetaan 
säännöllisesti uutta tietoa, lu-
paamme uuden historia-artik-
kelin kerran viikossa ja käyn-
nistämme blogikirjoitusten 
sarjan joulukuussa. Olemme 
saaneet monipuolisen joukon 
kiinnostavia blogisteja, myös 
seuran ulkopuolelta, joten odo-
tettavissa on mielenkiintoisia 
keskusteluja.

www.lepuski.fi

Teksti: Markku Salmi

Naapurukset Elisa Kaasinen ja Silja Toimela

urheilupuiston rakennus- ja 
korjaushankkeita, Laaksolah-
den jäähallien tilannetta ja mui-
ta alueen liikuntapaikkojen 
suunnitelmia ja asukkaiden 
niille asettamia vaatimuksia. 

Teksti Esko Uotila
Kuva: Espoon kaupunki / 
Liikuntapalvelut

Havainnekuva uimahallista



Asunto Oy Painiitynkulma Espoo
Hintaesimerkit
HUONEISTOT MYYNTIHINTA VELATON HINTA TONTIN LUNASTUSOSUUS
3h+k+s+ak 97,5 m2  167.850  382.350 58.500
3-4h+k+s+ak 109 m2  187.400 427.200 65.400

OSOITE: Kanttiinikuja 2, 02680 Espoo

Muuttovalmiita rivitalokoteja

Painiitynkulma on 16 kodin taloyhtiö, johon kuuluu viisi paritaloa, kolme erillistaloa 
ja yksi rivitalo. Sijainti Painiityn uudessa kylässä Lintuvaarassa on loistava; 
lähellä ovat niin kauppakeskus Sello, Leppävaaran asema kuin monipuoliset 
ulkoilumaastotkin. Taloyhtiön kotoinen pihapiiri sopii lapsiperheille. Yhtiössä on 
maalämpö. Energialuokka B2007. Valinnainen vuokratontti.

Ostaja voi halutessaan maksaa tontin huoneistokohtaisen lunastusosuuden, joka 
ei sisälly asunnon velattomaan hintaan.

Kohde on valmis.

MYYNTI: 
Rakennusosakeyhtiö Hartela
Käyntiosoite: Kaupintie 3, 00440 Helsinki | PL 32, 00441 Helsinki
puhelin 0800 93 200 (maksuton)

Asunto Oy Heikunanpiha Espoo
Hintaesimerkit
HUONEISTOT  MYYNTIHINTA  VELATON HINTA TONTIN LUNASTUSOSUUS
2h+k+s+ap  64,5 m2  133.644  267.030 37.797
4h+k+s+ak+ap 113 m2  191.196 424.880 66.218

OSOITE:  Heikunantie 3, 02680 Espoo

Pian valmistuvia paritaloja
Heikunanpiha on idyllinen paritalokohde, joka valmistuu eteläiseen Painiittyyn. 
Taloyhtiöön kuuluu 9 paritaloa. Asunnoista löytyy kolmea eri kokoluokkaa: 
64,5 m2, 92,5 m2 ja 113,0 m2. Taloyhtiön kotoinen pihapiiri sopii lapsiperheille. 
Yhtiössä on maalämpö. Energialuokka B2007. Valinnainen vuokratontti. 

Ostaja voi halutessaan maksaa tontin huoneistokohtaisen lunastusosuuden, 
joka ei sisälly asunnon velattomaan hintaan.

Arvioitu valmistumisaika 1/2014.

Lisätietoa ja kaikki myytävät kohteemme:

www.hartela.fiHartela rakentaa taloja, joista on helppo tehdä koteja.

 


