
Kooste Leppävaaran keskuksen kehittämisen asukastilaisuudesta
Leppävaaran keskustaa kehitetään kestävään liikkumiseen tukeutuvana asumisen, liike-elämän ja
palveluiden muodostamana tiiviinä kaupunkialueena. Tavoitteena on kaikille ikäryhmille soveltuva
esteetön, viihtyisä ja turvallinen alue. Kävelykeskustaa kehitetään vastaamaan kaupunkilaisten
erilaisia tarpeita. Asukastilaisuus kiinnosti asukkaita - lähes 90 ihmistä saapui Sellon kirjaston aulaan
tiistaina 19.12.2017 tapaamaan suunnittelijoita ja keskustelemaan Leppävaaran keskuksen
kehittämisestä.

Paikalla Espoon kaupungilta olivat aluearkkitehti Tiina Piironen, maisema-arkkitehti Aino Aspiala,
suunnittelupäällikkö Tarja Pennanen, Leppävaaran projektinjohtaja Mika Rantala,
projektikoordinaattori Mervi Romppanen sekä vuorovaikutussuunnittelija Anna Suihko.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Jouni Särkijärvi toimi puheenjohtajana. Hän avasi
tilaisuuden ja toi esille Leppävaaran keskustan suunnittelussa huomioitavia seikkoja. Mika Rantala
kertoi lyhyesti Leppävaaran kehittämisen näkymistä. Tiina Piironen kertoi asemakaavoituksen
prosesseista, kaupunkisuunnittelulautakunnan asettamista Leppävaaran keskuksen kehittämiseen
liittyvistä tavoitteista ja lähtökohdista sekä Leppävaaran rakentumisesta aina 1950-luvulta tähän
päivään saakka. Aino Aspiala esitteli Leppävaaran viheralueita ja Tarja Pennanen toi esille liikenne- ja
pysäköintiratkaisuja. Tilaisuudessa näytetyt esitykset ovat luettavissa kaupungin nettisivulla hankkeen
liitetiedoissa.

Asukastilaisuus, Sellon kirjaston aula

Liikenneratkaisut kiinnostivat paikalle tulleita asukkaita. Ratsukatu on turvaton liikennesumppu.
Suunnitteilla olevaa uutta Ratsukadun ylittävää kevyttä liikenteen siltaa samoin kuin jalankulun ja
pyöräilyn yhteyksiä radan yli pidettiin hyvinä ratkaisuina. Toivottiin yhtenäisiä, jatkuvia kevyen
liikenteen väyliä sopivine parkkipaikkoineen, joihin pyörät voidaan turvallisesti jättää katosten alle.
Pyöräteiltä halutaan pois ”kanttikivet”, reunakivet ja pyöräilijät ja jalankulkijat pitää erottaa toisistaan.
Joukkoliikennettä Lintuvaarasta asemalla päin voisi kehittää, esimerkiksi ottamalla käyttöön
tulevaisuudessa robottibussit. Todettiin myöskin, että joukkoliikenne toimii jo nykyään hyvin ja sitä
pitää edelleenkin kehittää. Toivottiin lisää parkkipaikkoja autoille mutta myös tuotiin esille
tulevaisuuden liikenneratkaisut, jotka voivat vähentää autojen määrää ja siten ehdotettiin, ettei tehtäisi
turhia investointeja pysäköintiratkaisuissa.

Toivottiin yhteisiä asukkaiden kokoontumispaikkoja, joita voisivat olla koulujen tilat (esimerkiksi
Monikon uusi koulukeskus). Kierrätyspisteet voisi suunnitella paikkoihin, jotka ovat hyvin



tavoitettavissa. Leppävaaran asematunnelin kunnostamista odotetaan ja oltiin tyytyväisiä, että sitä
aloitetaan ehostaa keväällä. Tulevien aukioiden viihtyisyyteen pitää panostaa ja huomioida Suomen
talviset säät.

Aikataulut kiinnostivat asukkaita: Turuntien siirto, Gallerian suunnitelmat, alikulun remontti. Kysyttiin
myös, miten asukkaat voivat olla mukana vaikuttamassa. Leppävaaralaiset haluavat, että alueesta
tulee turvallinen, viihtyisä ja esteetön alue. Kaupunkisuunnittelulautakunnan asettamat tavoitteet
saivat kiitosta. Puheenjohtaja päätti tilaisuuden hiukan yli kello 19.

Anna Suihko, kaupunkisuunnittelukeskus


