
KUTSU             
KESKUSTELUTILAISUUS VANHA-ESPOON ALUEEN KAAVOITUKSESTA JA KADUISTA

Aika: torstai 6.2.2014 klo 18.00 – 20.00
Paikka: Espoon valtuustotalon valtuustosali, Espoonkatu 5
Alustajina: 

- Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Markku Markkula
- Espoon keskuksen projektinjohtaja Mikko Kivinen
- Suunnittelupäällikkö Pirjo Siren, Espoon Tekninen keskus
- Muita ja asukkaiden edustajien puheenvuoroja

o Hannele Kerola Nuuksio
o Heikki Palmroos Gumböle

Keskustelua ja parannusehdotuksia
Tilaisuuden puheenjohtajana on Vanha-Espoon Asukasfoorumin puheenjohtaja Kari Sipilä

Keskeisiä kysymyksiä ovat mm.
- Mitä Vanha-Espoon alueella nyt suunnitellaan ja miksi ? ( Vanha-Espoon alueeseen kuuluvat Espoon keskus, 

Kirkkojärvi, Tuomarila, Suvela, Kuurinniitty, Kaupunginkallio, Ymmersta, Muurala, Gumböle, Karvasmäki, Järvenperä, 
Högnäs, Karhusuo,  Kunnarla, Vanha-Nuuksio-Nupuri, Siikajärvi, Nuuksionpää, Ämmässuo )  

- Miten asukasmäärät muuttuvat tulevaisuudessa ja miten turvataan alueittemme palvelut, virkistys ja 
kulttuuritoiminnot tilatarpeineen sekä liikenne?

- Miksi asemakaavoitus ja muutosten suunnittelu kestää ja maksaa?
- Mikä on alueen katujen suunnittelun ja rakentamisen tilanne ja miten kunnossapidosta esim. lumitöineen 

huolehditaan ja riittävätkö rahat?
- Kuuntelevatko päätöksentekijät ja virkamiehet asukkaita, miksei lausunnoilla, ehdotuksilla tai toiveilla ole useinkaan 

merkitystä? 
- Miten asukkaat voisivat vaikuttaa alueillaan nykyistä paremmin kaavoitus- ja katuasioihin?

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Sydämellisesti tervetuloa!

Järjestäjä: Vanha-Espoon Asukasfoorumin valmisteluryhmä
Asukasfoorumit
Tietoja asukasfoorumeista: Espoon asukasfoorumit ovat avoimia tilaisuuksia, joihin kuka tahansa oman alueensa kehittämisestä 
kiinnostunut voi osallistua. Tämän keskustelutilaisuuden järjestää Vanha-Espoon Asukasfoorumin valmisteluryhmä. 
Asukasfoorumitoimintaa on Espoon seitsemällä suuralueella: Suur-Leppävaara, Suur-Tapiola, Suur-Matinkylä, Suur-Espoonlahti, 
Suur-Kauklahti, Vanha-Espoo ja Pohjois-Espoo.
Asukasfoorumitoiminnalla tavoitellaan sitä, että asukkaat pystyvät yhdessä aktiivisesti osallistumaan oman alueensa kehittämiseen. 
Asukasfoorumitoiminnan tavoitteena on siis edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, oma-aloitteista 
asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua sekä omatoimista toimintaa alueen viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseksi. Kaupunki 
haluaa toiminnalla luoda mahdollisuuksia asukkaiden keskinäiselle yhteistoiminnalle sekä edistää asukkaiden aktiivisuutta ilmaista 
näkemyksensä tärkeistä hankkeista ja kehittämissuunnitelmista asioiden valmisteluvaiheessa.
Lisätietoja keskustelutilaisuudesta: 
valmisteluryhmän puheenjohtaja Kari Sipilä, puh. 0400-701007, email kari.sipila@futureinnovations.fi

Lisätietoja asukasfoorumeista, kaavoituksesta ja kaduista: 
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Asukastoiminta/Asukasfoorumit
http://www.espoo.fi/KAAVOITUS
http://www.espoo.fi/materiaalit/asuminen_ja_ymparisto/verkkolehti/kaavoitusohjelma2014-17/
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_puistot
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_puistot/Katuhankkeet?n5=2
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_puistot/Katujen_rakentaminen
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