
Kooste asukastilaisuudesta: Mattlidenin koulukeskuksen suunnitelmat
Mattlidenin koulukeskuksen alueelle ja lähiympäristöön laaditaan asemakaava, joka mahdollistaa
koulukeskuksen kehittymisen, Länsiväylän tiesuunnitelman toteuttamisen sekä alueen
täydennysrakentamisen.

Asukastilaisuuteen Mattlidenin koulun ruokasaliin saapui noin 40 ihmistä keskiviikkona 10.1.2018
tapaamaan suunnittelijoita ja keskustelemaan Mattlidenin koulukeskuksen suunnitelmista.

Paikalla Espoon kaupungilta olivat maisema-arkkitehti Katariina Peltola, liikennesuunnittelusta
projektipäällikkö Marno Hanttu, ruotsinkielisestä sivistyspalveluista johtaja Barbro Högström,
projektikoordinaattori Mervi Romppanen sekä vuorovaikutussuunnittelija Anna Suihko.
Arkkitehtuuritoimistosta, B&M Oy, paikalla olivat Marta Abreu Hartman ja Tuomas Seppänen.

Puheenjohtajana toimi Stefan Ahlman, joka avasi tilaisuuden kello 17.30. Katariina Peltola kertoi
asemakaavoituksen prosesseista, alueen maankäytöstä sekä luontoarvoista.  Marno Hanttu esitteli
liikennesuunnitelmia ja lähiympäristössä tehtyjä suunnitelmia, Stefan Ahlman toi esille
kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymät Mattlidenin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
lähtökohdat ja tavoitteet. Arkkitehti Tuomas Seppänen kertoi suunnitelmien lähtökohdista ja esitteli
kolme asemakaavaa varten laadittua viitesuunnitelmaa. Tilaisuudessa näytetty esitys on luettavissa
kaupungin nettisivulla hankkeen liitetiedoissa.

Asukastilaisuus, Mattlidenin koulun ruokasali

Koulukeskuksen laajuus, kehitysmahdollisuudet ja koko kiinnostivat asukkaita. Espoossa on vain yksi
ruotsinkielinen lukio ja kaavahankkeen myötä on tarkoitus mahdollistaa koulukeskuksen kehittyminen.
Keskusteluissa tuli ilmi ajatus siitä, että voisiko muualla Espoossa olla toinen lukio sen sijaan, että
kasvatetaan nykyistä lukiota. Asukkaat toivoivat, että koulukeskuksen yhteyteen tulee monenlaista
toimintaa kuten päiväkoti-, seniori-, ja kulttuuri- sekä liikuntapalveluita.

Liikenneratkaisut kiinnostivat paikalle tulleita asukkaita. Saattoliikenteen ohjaamisesta Nelikkotielle ja
itärampin rakentamisesta Piispansillalle liikenteen sujuvoittamiseksi keskusteltiin. Maanomistuksesta,
tulevien rakennusten korkeuksista ja rakentamisen aikatauluista oltiin kiinnostuneita. Toivottiin, että
alueen pohjoisosassa olevia rakennuksia ei ainakaan heti purettaisi, koska asukkaat käyttävät näitä
tiloja harrastustoimintaan. Liikuntahallin toivottiin toteutuvan nopeasti. Stockhuset -rakennuksessa on



annettu musiikin opetusta, mikä on huomioitava tulevissa suunnitelmissa, jos toiminta siellä lakkaa
rakennuksen siirtyessä pois.

Lopuksi Stefan Ahlman kiitti asukkaita hyvästä palautteesta ja kysymyksistä sekä painotti sitä, että nyt
on aika jättää mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, joka on nähtävillä 8.1. – 6.2.2018.
Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 6.2.2018 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kaupungin kirjaamo, PL 1,
02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on
Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse, 3. krs. Kaavan nimi sekä alue- ja asianumero (Mattliden,
311900, 858/10.02.03/2017) on mainittava.

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä suunnittelijoihin, joiden yhteystiedot löytyvät kaavahankkeen
nettisivuilta.

Puheenjohtaja päätti tilaisuuden kello 19.

Anna Suihko, kaupunkisuunnittelukeskus


