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E spoo n ke s ku ks en k ehi t t ä mi sp ro je kt i – v i sio i sta t ek oih in
Toimintaraportti kohdealueen vuonna 2014 tehdystä ja vuoden 2015 suunnitellusta kehittämistoiminnasta Asuinalueohjelman pääteemojen mukaisesti ryhmiteltynä; käytännössä useimmat hankeosiot liittyvät useampaan teemaan.
A. Osallisuus ja moninaisuus
Kohdealuetta kehitetään laajassa yhteistyössä asukkaiden, järjestöjen ja alueen muiden toimijoiden kanssa, tukien
samalla heidän mahdollisuuksia omaehtoiseen vastuunottoon tässä työssä.
Kehittämistyössä etsitään jatkuvasti toimivia kumppanuuden ja palvelutuotannon muotoja kolmannen sektorin tahojen kanssa. Järjestöyhteistyön huipentuma oli tänä vuonna Espoon tuomiokirkon maisemissa Lakelan kentällä
järjestetty Espoo-päivän ”piknik-konsertti” sirkus- ja musiikkiesityksineen. Tämän Askel-hankkeen vetämän kansalaistapahtuman lisäksi kaupungin ja eri järjestöjen yhdessä järjestämä ”Kaiken keskellä” -tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa alueen tapahtumatarjonnassa.
Alueelle palkattiin määräajaksi kulttuurituottajan elvyttämään ja monipuolistamaan Espoon keskuksen kulttuuritarjontaa. Espoon keskuksen kehittämisprojektin luotsaamana saatiin Talomuseo Glimsin yhteyteen keväällä 2014
avattua kotieläinpiha, mikä tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuden tutustua maaseudun eläimiin; yksi tilan vuohista osallistui myös Espoo-päivien tapahtumaan. Samoihin maisemiin sijoittui kesän yli kestänyt Ympäristötaidenäyttely Objekti, johon kuului viisi ammattitaitelijan tekemää taideteosta sekä performanssiesitys. Näyttely onnistui hyvin tavoitteessaan piristää alueen ilmettä sekä houkutella ihmisiä tarkastelemaan taidetta osana arkiympäristöään.
Tätä tavoittelee myös kolmeen Espoon keskuksessa sijaitsevaan, kaupunkikuvallisesti keskeiseen puuhun syksyllä 2014 asennetut kiinteät led-valot. Paikallinen kuvataidetaloyhdistys jatkoi vaihtuvien näyttelyiden pitämistä Galleria Espoonsillassa; näyttelytoiminnan jatkamiselle haetaan parhaillaan uusia ratkaisuja.
Taloudellisesti mittava panostus oli syksyllä 2014 valmistunut Kannukulman väestösuojan peruskorjaus, minkä yhteydessä parannettiin kertaheitolla alueen kulttuuritarjontaa. Tämän vajaakäytössä ollut 243-paikkainen Kannusali
uudistettiin elokuvateatteri- ja tapahtumasaliksi ja myös urheilijoiden käytössä olevat tilat saivat ajanmukaisen valaistuksen ja ilmastoinnin. Elokuvaesitysten lisäksi alueen asukkaille on jatkossa mahdollisuus nauttia ”Kannussa”
erilaisista esittävän taiteen tuotannoista kuten sirkuksesta.
Asukkaiden ääntä haettiin kuuluville erityisen ponnekkaasti Laurean VVV -tutkimusyhteistyöhankkeessa, minkä lisäksi asukkaille järjestettiin pari puistosuunnitelmiin liittyvää asukastilaisuutta. Hankkeessa keväällä 2014 tehtyjen
asukastyöpajojen ja -haastatteluiden antia hyödynnetään alkuvuonna 2015 käynnistyvissä työpajoissa, joihin osallistuu myös kaupungin virkamiehiä ja muita alueen kehittämistahoja. Hankkeen tavoitteena on kehittää asukkaiden
osallisuutta alueen kehittämisessä sekä asukastalon suunnittelussa.

B. Viihtyisä, turvallinen ja kiinnostava ympäristö
Visiona on kehittää aluetta uusilla asuinkortteli- ja talotyypeillä täydennettävien urbaanien kylien saaristoksi. Alueella parannetaan yleisiä jalankulku- ja polkupyöräreittejä sekä kehitetään ympäristön esteettömyyttä.
Toimintavuonna panostettiin merkittävästi Espoonjokilaakson ulkoilureitistön epäjatkuvuuskohtien poistamiseen,
esteettömyyden ja valaistuksen parantamiseen sekä Kirkkojärvenpuiston ja urheilupuiston toiminnalliseen kehittämiseen. Kirkkojärven matonpesupaikan suunnittelu saadaan vuodenvaihteessa 2014/2015 valmiiksi, mutta toteutusta on jouduttu siirtämään ohjelmakauden jälkeiselle ajalle. Espoon tuomikirkon viereisen, kevyttä liikennettä
palvelevan kirkkosillan peruskorjaus valmistui toimintavuoden aikana; samalla puusillan rakenteisiin tehtiin hieno
ledvalaistus. Yhteyden urheilupuistosta Kasavuoreen tarjoavan, Turun moottoritien ylittävän Naapurimäensillan
sekä urheilupuiston asiakkaita niin ikään palvelevan Kylähallinaukion rakennussuunnittelua on jatkettu; näistä jälkimmäinen on tarkoitus toteuttaa vielä ohjelmakauden aikana.
Skeittipuiston rakentaminen on siirretty aloitettavaksi vuonna 2016 ja päädytty tekemään ensin valmiiksi lähiliikuntapaikka, jotta tämä urheilupuiston keskeinen alue saadaan viimeisteltyä. Lähiliikuntapaikkaan rakennetaan mm.
kuntopolku ja kuntovälineitä, juoksusuora sekä pituushyppy- ja kuulantyöntöpaikat, lentopallo- ja pienpelikenttiä
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maastokatsomoineen, sekä leikkialue. Kohteessa hyödynnetään erilaisia rahoituskanavia. Vuonna 2014 valmistuneen tekonurmikentän viereen on valmistumassa ARAn investointiavustusta saava uusi uljas kenttärakennus, joka
kokoaa yhteen puistoalueen lukuisat tilapäisluonteiset pukukoppi- ym. parakit. Lisäksi alueelle on nyt tehty asukkaiden kaipaama koirapuisto.
Kirkkojärven raittiverkoston kunnostus on yksi merkittävimmistä taloudellisista ja kaupunkikuvallisista panostuksista alueelle tulevana kahtena vuonna. Vuoden 2014 aikana on tehty myös Kirstinharjun raitin rakennussuunnittelua,
ja tämän perusparannustyöt käynnistyvät puolestaan vuonna 2016. Suvelan asukaspuiston puistosuunnittelu on
sekin käynnissä ja suunnitelmaluonnos on ollut nähtävillä syksyllä 2014. Eri sukupolvien kohtaamispaikaksi suunniteltavan puiston uudistaminen aloitetaan purkamalla nykyinen asukaspuistorakennus ja rakentamalla tämän tilalle loppuvuonna 2015 monikäyttöinen varastorakennus. Asukaspuiston käyttäjille vuokrataan sisätilat uudesta kappelista tämän valmistuttua, mikä ajoittunee vuoden 2016 syksyyn.
Suvelan Onni -korttelissa on tarkoitus monipuolistaa asuntojen hallintamuotojakaumaa lisäämällä korttelin rakennusoikeutta, purkamalla osa Espoon Asuntojen nykyisistä vuokrataloista sekä rakentamalla vapaarahoitteisia
omistus- ja vuokra-asuntoja sekä asumisoikeusasuntoja. Tätä koskien on käyty eri tahoilla keskusteluita tavoitteena saada korttelin uudistaminen vihdoin käynnistymään. Korttelissa sijaitsevien HOAS:n kiinteistöjen peruskorjaus
valmistui vuoden 2014 lopussa.
Virastokeskuksen elävöittäminen ja kaupunkikuvallinen kohentaminen on Espoon keskuksen tulevaisuuden kannalta keskeistä. Alueen viihtyvyyttä on tarkoitus parantaa uudistamalla ja lisäämällä asuin-, toimisto-, liike- ja julkista rakentamista sekä rakentamalla näitä yhteen kokoava monitoimitori. Toimintavuoden 2014 aikana on alueesta
tehty kunnallisteknisiä yleissuunnitelmia, kevyen liikenteen kehittämistä koskevia selvityksiä sekä asemakaavoitusta palvelevia vaihtoehtotarkasteluita. Lisäksi suunniteltiin ja parannettiin alueen opastusta. Virastokortteleista puretun toimistotalon alue tasattiin vuonna 2014 väliaikaiseksi istuskelualueeksi penkkeineen.
C. Tilojen uudenlaiset käytöt, palvelutarjonnan vahvistaminen ja sosiaaliset innovaatiot
Espoon keskuksessa on käynnissä monia palvelutarjontaa parantavia kehittämis- ja tilahankkeita, joissa haetaan
rohkeasti uudenlaisia tilallisia ja toiminnallisia ratkaisuja.
Kaupunki pyrkii moni tavoin parantamaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä alueella. Entressen ja Espoontorin
kauppakeskuksen laajentamista ja uuden kauppasillan rakentamista koskeva kaavamuutos luo edellytykset yhdistää Espoon keskuksen kaupalliset palvelut isommaksi kokonaisuudeksi. Tähän liittyvät asuinrakennushankkeet
parantavat kaupan toimintaedellytyksiä, eheyttävät kaupunkirakennetta ja monipuolistavat asuntotarjontaa. Toimintavuonna 2014 on myös kartoitettu Suvelan ostoskeskuksen, palvelukeskus Suviksen ja tätä ympäröivien kiinteistöjen kehittämismahdollisuuksia. Ostoskeskuksen viereisen Kirstin koulun peruskorjauksen hankesuunnittelua
on jatkettu yhdessä eri toimijoiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena on koulun monikäytön lisääminen niin, että tästä tulisi eri asukasryhmiä yhteen kokoava ”Suvelan sydän”. Koulun oppilaat siirtyvät väistökouluun alkuvuonna
2015, jolloin myös koulun hankesuunnitelma valmistuu. Elinkaarikilpailutuksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa 2015/2016, jolloin rakentaminen voisi käynnistyä vuoden 2017 alussa ja koulu valmistuisi kesällä 2018.
Espoon keskuksen alueella on käynnissä monia hankkeita, jotka parantavat nuorten ja lapsiperheiden palveluita.
Entressen kiinteistöstä vuokrattu Jukeboksi tarjoaa musiikista ja esiintymisestä nuorille kiinnostuneille yhteisen tapaamispaikan; tämän toimintakonseptia on tarkoitus edelleen tarkentaa. Kirkkojärven koulun viereiselle tontille ollaan suunnittelemassa päiväkotia, johon sijoittuu myös tiloja nuorisolle. Tämän vuosina 2016 – 2017 rakennettavan talon liikunta- ja ruokasali tulevat yhteiskäyttöön. Monitoimikäytön periaatteiden mukaan tehdään myös tämän
kanssa samanaikaisesti rakennettava Suviniityn päiväkoti ja neuvolarakennus.
Espoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston keväällä 2014 tekemästä Suvelan uuden kappelin urakoitsijan valinnasta on valitettu markkinatuomioistuimeen. Jos lisäviivästyksiltä vältytään, asukaspuisto kappeliin sijoittuvine tiloineen voisi olla asukkaiden käytössä loppuvuonna 2016. Suvelan vanhan kappelin uusiokäytön vaihtoehtoja selvitetään edelleen yhteistyössä seurakunnan ja kaupungin kanssa. Alueelle pitkään toivottu asukastalohanke on ollut monien uusien tilahankkeiden puristuksessa, mutta asia on taas noussut työlistoille; konseptiaihion tekemistä tukee Laurean tutkimushanke asukastyöpajoineen. Yhteistyö Espoon järjestöjen yhteisön Voimanpesähankkeen kanssa on sekin tukenut hyvin alueen kehittämistavoitteiden saavuttamista.
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D. Nuorten kasvun ja sosiaaliset eheyden vahvistaminen
Espoon keskuksessa on käynnistetty monia hankkeita ja kehittämistoimia nuorten tukemiseksi. Samalla pyritään
poistamaan erilaisia toiminnallisia raja-aitoja.
Espoon keskuksessa on vuoden 2014 aikana käynnistetty Inno-Omnian ideoima OppiPopappi -kokeilu, joka luovalla tavalla yhdistää eri sukupolvien työllistymis- ja palvelutarpeita. Entressen kauppakeskus on antanut tälle nuoria työllistävälle kokeilulle liiketilan, jossa kokeillaan ja kehitetään kauppakassi- ja liityntäpysäköintipalveluita. Lisäksi tila toimii Omnian opiskelijoiden perustamien yritysten tuotteiden ja palveluiden myyntipisteenä ja showroomina sekä luentotilana.
Alueella on toimintavuoden 2014 aikana saatu käyntiin Icehearts-toiminta. Toimintamallissa on kyse ennaltaehkäisevästä, pitkäjänteisestä lastensuojelutyöstä joukkueurheilun avulla koulussa ja vapaa-ajalla. Toistaiseksi väliaikaisissa tiloissa toimivalle Icehearts-joukkue tulee sijoittumaan Kirstin koululle peruskorjausten valmistuttua. Aikuistuvien nuorten tueksi on puolestaan käynnistetty Vamos Espoo palvelukokonaisuus, joka pyrkii auttamaan
nuorta kiinnittymään koulutukseen, työhön tai muuhun mielekkääseen toimintaan; myös tämän toimipiste sijaitsee
Espoon keskuksessa.

Tutkimusyhteistyöhankkeet ja muu tutkimustoiminta
Asuinalueohjelmasta on saanut rahoitusta neljä Espoon kohdealueeseen liittyvää tutkimusyhteistyöhanketta, jotka
tarjoavat tietoa ja välineitä konkreettisen kehittämistyön tueksi.
Laurea-ammattikorkeakoulun ”Välittävät Valittavat Verkostot (VVV)” -hankkeessa järjestettiin keväällä 2014 neljä
asukastyöpajaa, joissa kehitettiin edelleen asukkaiden esittämiä kehittämisideoita. Erityisesti asemanseudun ilmettä haluttiin parantaa ja elävöittää esimerkiksi toritoiminnalla. Asukkaat kaipaisivat yhteisiä, kaikille avoimia kokoontumistiloja ja yhteistä toimintaa eri-ikäisille asukkaille yli kulttuurirajojen. Pajoissa ideoitiin myös uudenlaisia asuntoja, jotka mahdollistaisivat isovanhempien tai muiden sukulaisten asumisen saman katon alla. Hankkeen tutkijat
ovat myös vierailleet alueen yhdistysten ja järjestöjen tapahtumissa sekä haastatelleet alueen toimijatahoja ja
asukkaita. Alkuvuonna 2015 aloitetaan viiden yhteisöpajan sarja yhteistoiminnasta, yhteisistä tiloista ja alueen
imagosta; pajoihin on kutsuttu asukkaiden lisäksi myös palvelutuottajia, virkamiehiä ja kehittäjiä.
Yhteisöllisten tilojen toteuttamistavoista ja paikallisista kehittäjäverkostoista on kiinnostunut myös Aalto-yliopiston
ELINAT - Elinvoimaisen alueen tilat -hanke; tutkimushankkeiden välillä onkin tehty tiedonvaihtoa ja osallistuttu ristiin ohjausryhmän kokouksiin. Toimintavuoden aikana on Espoon kohdealueesta tehty tilastollinen elinkaaritarkastelu, minkä lisäksi hankkeeseen kytkeytyvät kaksi väitöskirjatyöntekijää ovat tehneet alueella tutkimusta tahoillaan.
Kuluttajatutkimuskeskuksen ”Valikoivan muuttoliikkeen vaikutukset alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla” tutkimushankkeessa tehtiin syksyn 2014 aikana asukaskysely 1000:lle Espoon keskuksen asukkaalle tai täältä
pois muuttaneelle; Kyselylomake suunniteltiin yhdessä Espoon kaupungin kanssa ja kyselyyn liittyen tehdään vielä
tätä tarkentavia haastatteluita. Myös Helsingin yliopiston ”Valikoivan muuttoliikkeen dynamiikka asuinalueiden eriytymiskehityksessä – asukkaiden näkemykset ja valinnat pääkaupunkiseudulla” -hankkeen toivotaan tuovan kaupungille lisää tietoa alueellisen eriytymiskehityksen syistä sekä keinoista tämän ennaltaehkäisyyn. Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa hyödynnetään aiemmin NODES -tutkimuksessa kerättyä rekisteri- ja haastatteluaineistoa.
Suvelaan liittyen on tehty useampia eri tason opinnäytteitä, jotka ovat käsitelleet täydennysrakentamista, turvallisuutta, asumistyytyväisyyttä vuokrataloissa, vuorovaikutteista kaupunkisuunnittelua ja asukastiedon hyödyntämistä sekä maahanmuuttajia. Tekeillä olevista kolmesta väitöskirjasta yksi liittyy Suvelan Onnen hankkeeseen, minkä
lisäksi yhteistyötä tehdään asunnottomuutta sekä maahanmuuttajia tutkivien väitöskirjatekijöiden kanssa.
Espoossa on pitkän kehitystyön tuloksena saatu aikaan asuinalueiden kehittyneisyyttä ja kehittämispotentiaalia
kuvaavat seurantaindeksit. Tietoja voidaan hyödyntää arvioitaessa asuinalueiden fyysisessä ja sosiaalisessa rakenteessa tapahtuvia muutoksia, yleiskaavoituksen tukena sekä kaupungin resurssien ja tutkimusyhteistyöhankkeiden kohdentamisessa.
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Kehittämistyön organisointi ja resursointi
Espoon keskuksen alueelta on Asuinalueohjelmaan kytketty lukuisia hankkeita, Espoon keskuksen alueen projektijohtajan ja Asuinalueohjelmasta vastaavan projektipäällikön toimiessa keskeisinä työtä koordinoivina ja ohjaavina
henkilöresursseina. Lähiökehittämisen vetovastuu on Espoossa Teknisen ja ympäristötoimen esikunnan asuntoyksiköllä. Projektipäällikön lisäksi ei muita kokopäivätoimisia lähiökehittämisresursseja ole kaupungilla nimetty.
Vuonna 2014 saatiin kuitenkin puoleksi vuodeksi palkattua alueelle kulttuurituottaja.
Kaupungilla tehtiin vuoden 2014 aikana päätös alueellisten hyvinvointityöryhmien toiminnan lakkauttamisesta nykyisessä toimintamuodossaan. Jatkossa on selvitettävä, tarvitaanko alue- ja lähiökehittämisen tueksi muodollisempia poikkihallinnollisia rakenteita, kehittämis- tai ohjausryhmiä. Epämuodollisiin verkostoihin pohjautuvan kehittämistyön etuna on toisaalta nopea reagointikyky sekä joustavuus suunnan muutoksissa.
Taloudelliset panostukset ja avustustarve
Kohdealueella on käynnistetty jo lähemmäs kolmekymmentä toisiaan tukevaa kehittämishanketta tai -osiota. Yksittäisiä kärkihankkeita ei ole mielekästä nimetä, koska pienikin kehittämistoimi voi osoittautua kokonaisuuden kannalta tärkeäksi. Kustannusten osalta painopiste on alueen fyysisen ympäristön rakenteellisessa uudistamisessa,
palvelutarjonnan vahvistamisessa sekä uusien, innovatiivisten tilaratkaisujen tuomisessa alueelle. Vuoden 2014
aikana kehittämistyön painopiste on siirtynyt yhä enemmän suunnittelusta toteutukseen.
Kulunut vuosi oli taloudellisesti erittäin tiukka eikä taloustilanteeseen ole lähivuosina odotettavissa juuri helpotusta.
Tämä on johtanut eräiden kehittämistoimien siirtymiseen toteutettavaksi myöhemmin sekä edellyttänyt tavanomaistakin tarkempaa ja erittäin kustannustietoista hankesuunnittelua. Asuinalueohjelman avustus on merkittävästä omarahoitusosuudesta huolimatta toiminut tärkeätä tekijänä priorisoitaessa ja ajoitettaessa eri hankkeita.
Kokonaispanostukset alueelle ovat Asuinalueohjelman sisällytettyjen kehittämistoimien osalta vuosina 2013 - 2015
noin 5,5 milj. euroa. Espoon kaupungille on myönnetty Asuinalueiden kehittämisohjelmasta kolmelle vuodelle
avustusta yhteensä enintään 1.103.600 euroa. Lisäksi Espoon kaupungille on myönnetty investointiavustusta enintään 650.000 euroa vuosille 2013 - 2015 Keski-Espoon urheilupuiston kenttärakennusta varten ja enintään
750.000 € vuosille 2015 – 2016 kuuteen eri kohteeseen: Urheilupuiston skeittipuisto, Kirkkojärven alueen reitistö,
Suvelan asukaspuisto, Kirstinharjun raitti, Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotalo sekä Suviniityn päiväkoti ja neuvola.
Espoossa 2.2.2015
Kai Fogelholm
projektipäällikkö
Espoon kaupunki
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