
Planerna för Mattlidens skolcentrum. Ett sammandrag från invånarmötet
En stadsplan är under arbete för Mattlidens skolcentrum och dess närområde. Planen möjliggör utvecklandet
av skolcentrumet, realiserningen av Västerledens förbättringsplaner och ny byggnation som kompletterar
helheten.

Invånarmötet den 10.1 2018 i Mattlidens matsal drog ca 40, som en träff med planerarna och diskussion om
planerna på dagordningen.

Landskapsarkitekt Katartiina Peltola, trafikplanerare Marno Hanttu, direktör för Svenska Bildningstjänster
Barbro Högström, projektkoordinator Mervi Romppanen, växelverkansplanerere Anna Suihko
representerade Esbo stad. Närvarande var också Arkkitehtuuritoimisto B&M:s representanter Marta Abreu
Hartman och Tuomas Seppänen.

Mötet öppnades kl 10.30 av ordförande Stefan Ahlman.
Katariina Peltola beskrev planeringsprocessen, den tilltänkta markanvändningen och områdets naturvärden,
Marno Hanttu visade trafikplaner och andra projekt som ligger under planering i områdets närhet. Stefan
Ahlman presenterade de grundprinciper och målsättningar som Stadsplaneringsnämnden fastställde för
stadsplaneringen av området.
Arkitekt Tuomas Seppänen beskrev grunden för konsultens arbete och visade tre olika alternativa
referensförslag man tagit fram för stadsplanen.
Allt det material som låg framme på mötet finns på stadens och projektets hemsidor.

Invånarmöte, matsalen i Mattlidens skola.

Skolcentrets storlek, utvecklingsmöjligheter och omfattning intresserade invånarna. Det finns bara ett
svenskspråkigt gymnasium i Esbo och stadsplanen skall möjliggöra utvecklandet av skolcentret.
Frågor ställdes om man inte i stället kunde anlägga ett gymnasium till i staden, istället för att utvidga det
nuvarande. Ett annat tema som togs upp var behovet av att samla många fler verksamheter kring skolan;
daghem, äldreboende, kultur och idrott.

Också trafiklösningarna väckte ett stort intresse.  Möjligheten för lämning och hämtning invid Fjärdingsvägen
och de östgående ramperna vid Biskopsbron debatterades. Markägoförhållandena, höjden på de tilltänkta
byggnaderna och tidtabellen för när helheten skulle kunna tänkas vara färdigbyggd intresserade åhörarna.
En förhoppning om att de byggnader i norra ändan av området som är tänkta att ersättas av nybyggen,
skulle få kvarstå tillsvidare så att invånarverksamheten där inte genast måste flytta.



Ett snabbt byggande av sporthallen ansågs viktigt, liksom att den musikundervisning som ges i ”Stockhuset”
måste tas i beräkning då huset ersätts och de nya planerna förverkligas.

Ordförande Stefan Ahlman tackade för respons och frågor, och poängterade vikten av att man lämnar in sina
åsikter i enlighet med Programmet för deltagande och bedömning. Programmet finns till påseende mellan
8.1 - 6.2 2018 och skriftliga åsikter kan sändas in på adressen: Stadens Registratur, PB 1, 02070 ESBO
STAD eller per e-post kirjaamo@espoo.fi.
Registraturens besöksadress är Esbo centrum, Brogatan 11, köpcentret Entresse, 3 vån.
Namnet på detaljplan, området och ärendenumret bör nämnas (Mattliden, 311900, 858/10.02.03/2017).

Planerarna står till förfogande i frågor kring planerarbetet, kontaktuppgifterna hittas på stadsplanens
hemsidor.

Ordföranden avslutade mötet kl 19.
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