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HEIDI SAARELA

■  SQUASH Esport Cen-
terissä ratkottiin viikon-
loppuna squashin juni-
oreiden Suomen mesta-
ruudet. Tarjolla olleista 
kymmenestä mestaruu-
desta taisteli ennätyksel-
liset 70 pelaajaa. Järjes-
täjäseurana toiminut Es-
poo Squash Rackets Club 
menestyi hyvin ja nappa-
si kaikkiaan kuusi mesta-
ruutta, viisi hopeasijaa ja 
kaksi pronssia.

Poikien alle 15-vuoti-
aiden fi naalista mitalei-
ta tuli kaksi, kun parem-
muudesta ottelivat ES-
RC:n omat kasvatit Tatu 
Knuutila ja Tommi Ek-
holm. Vastustajan sin-
nikkäästä vastarinnasta 
huolimatta Knuutila vei 
ottelun ja mestaruuden 
taitavasti nimiinsä suo-
raan kolmessa erässä.

Kymmenkunta vuotta 
squashia pelannut tuore 
mestari Knuutila, 14, ar-
vioi ottelun ratkenneen 
pelin kärkkääseen tem-
poon. Hopealle jäänyt 

Ekholm, 13, manaili rat-
kaisevissa paikoissa sat-
tuneita virheitään, mutta 

arvioi fi naalin olleen silti 
hänen paras pelinsä tur-
nauksessa.

Pelaaminen kotiaree-
nalla maistui harjoittelu-
kavereille hyvin. Knuuti-

lan mukaan eri kenttien 
seinät eroavat ominai-
suuksiltaan toisistaan.

– Tutulla kentällä tietää, 
miten seinät käyttäytyvät, 
vahvistaa yhdeksän vuot-
ta lajia harrastanut Ek-
holm.

Tuttu vastustajakaan ei 
tuota Knuutilalle ja Ek-
holmille ongelmia. Kilpai-
luissa pelataan tosissaan, 
oli vastassa sitten seura-
kaveri tai ei.

– On oikeastaan vain ki-
vempi, että tuntee vastus-
tajan, molemmat vakuut-
tavat.

Molemmat pelaajat ni-
meävät tavoitteekseen 
kevään EM-joukkuekil-
pailuissa pärjäämisen.

– Ulkomailla pääsee 
vertaamaan omaa taso-
aan suurempaan jouk-

koon. Jos siellä pärjää, 
niin pärjää täälläkin, Ek-
holm kertoo. Knuutila 
myöntelee ja sanoo moti-
vaation kasvavan uusien 
vastustajien myötä.

– Koko ajan samoja 
tyyppejä vastaan pelaami-
nen tylsistyttää, Ekholm 
sanoo ja viittaa Suomeen, 
jossa kilpailuista toiseen 
kiertävät yleensä samat 
pelaajat.

Knuutila ja Ekholm kiit-
telivät kisoja hyvin orga-
nisoiduiksi. ESRC:n Jarkki 
Jaakkola kertoikin järjes-
telyiden sujuneen hyvin. 
Suurin haaste oli ensim-
mäistä kertaa pelatun al-
le 11-vuotiaiden sarjan lä-
pivieminen.

– Hienosti sekin sujui. 
Suurimmat ongelmat liit-
tyivät otteluaikataulukon 
tulkitsemiseen.

Saaliina
kuusi 
mestaruutta 
nuorten 
SM-squashista

Espoolaisjuniorit voitokkaina kotiluolassa

HEIDI SAARELA

■  Tatu Knuutila ja Tom-
mi Ekholm saivat omien 
otteluidensa ohella jän-
nittää siskojensa me-
nestystä. Knuutilan iso-
sisko Tiia otti voiton alle 
19-vuotiaissa ja ensim-
mäisissä kilpailuissaan 
pelannut Ekholmin pik-
kusisko Maarit oli paras 
alle 11-vuotiaiden sar-
jassa.

ESRC:n muita menes-
tyjiä olivat SM-kultaa 
voittaneet Emilia Soini 
(T13), Katarina Baston 
(T15) ja Joni Jaakkola 

(P17). Hopeisen mita-
lin pokkasivat Nea Falck 
(T11), Antti Olkkonen 
(P11), Emilia Korhonen 
(T13) ja Kristian Rau-
tiainen (P13). Pronssia 
taistelivat Sofi a Korpei-
nen (T11) ja Joonas Kyl-
liäinen (P17).

Lisäksi Espoo Squash 
Rackets Club voitti vii-
dennen kerran peräk-
käin Suomen parhaalle 
juniorisquashseuralle 
jaettavan Laurin nuori-
somaljakon. ESRC saa-
kin kiertopalkinnon nyt 
pysyvästi palkintokaap-
piinsa.

Siskotkin pärjäsivät

ESRC:n Tatu Knuutila (vas.) voitti alle 15-vuotiaiden poikien sarjan Suomen mestaruuden. 
Seuratoveri Tommi Ekholm sai hopeaa.

PEKKA SALONEN

BOSSE GRAHN

■  KÄSIPALLO Rasmus 
Wahl nousi HC Westin 
pelastajaksi lauantaina, 
kun joukkueen peli en-
simmäisellä jaksolla oli 
tökkinyt pahasti Kauni-
aisten palloiluhallissa At-
lasta vastaan. West nousi 
sillasta (13–16) voittoon 
31–27, ja pelin ratkaisija 
oli Wahl toisen puoliajan 
kymmenellä maalillaan. 

Samalla West varmis-
ti SM-käsipallon runko-
sarjan kolmospaikan it-
selleen.

– Aikataulussa ollaan. 
Westin päämäärä on ko-
ko kauden ajan ollut pe-
lata mitaleista, ja silloin 
meidän pitää myös kir-
kastaa viimevuosien si-
joituksemme (5, 4, 5), 
päävalmentaja Petri Väy-
rynen naureskeli tyyty-
väisenä.

Wahl totesi vantaalais-
vastustajan avainpelaaji-
en väsyneen.

– Samalla me pystyim-
me nostamaan pelillis-
tä tasoamme, ja lopussa 
kaikki kulki suunnitelmi-
en mukaisesti, hän kom-
mentoi.

– Alku oli todella han-
kala. Atlas pelasi hyvin 
ja pysyi mukana lähinnä 
lukuisten seitsemän met-
rin heittojensa ansiosta. 
Christian Segersvenin 
hyvät torjunnat loppuvai-
heessa saivan kuitenkin 
aikaan suunnanmuutok-

sen. Kun myös kenttäpe-
laajat pystyivät samaan, 
loppu oli selvää menoa 
Atlaksen väsyessä, Wahl 
kertoi.

Wahl ja Jon Bloms-
ter huolehtivat lopussa 
pelinrakentelun ohella 
myös maalinteosta. Kak-
sikko viimeisteli viimei-
sen vartin aikana mel-
kein kaikki Westin osu-
mat. West voittikin tuon 
15-minuuttisen peräti 
11–3.

West esitteli lauantai-
na myös uusimman pe-
laajansa. Hän on kosovo-
lainen Erhan Baljici, joka 
on ollut Suomessa vas-
ta viisi kuukautta ja on 
harjoitellut Westin mu-
kana. Sen verran Baljici 
on jo vakuuttanut Väyry-
sen, että hän kuului Wes-
tin avauskokoonpanoon. 
Yhtään maalia kosovolai-
nen ei vielä tehnyt, mutta 
jatkossa Baljicista saattaa 
olla paljonkin hyötyä.

Kauniaislaiset 
varmistivat 
kolmannen 
sijan 
runkosarjassa

Rasmus Wahl pelasti HC Westin

ANU KARTTUNEN

■  RINGETTE EKS-Rin-
gette ei antanut mahdol-
lisuuksia Lapinlahden 
Luistin -89:lle lauantai-
sessa SM-sarjan kotiotte-
lussaan, vaan möyhensi 
vierailijat peräti 18–7.

Espoolaiset osoittivat 
joukkueiden tasoeron 
jo ensimmäisessä eräs-
sä ja iskivät tulostaulul-
le murskaavat 8–1-lu-
kemat. Kotijoukkue la-
toi heti ottelun alkuun 
nopeaan tahtiin kolme 
maalia, minkä jälkeen 
Lapinlahti otti aikalisän. 
Siitä ei kuitenkaan ol-
lut apua, sillä espoolai-
set jatkoivat vahvoja esi-
tyksiään ja hyödynsivät 
maalipaikat tehokkaas-
ti. Kun tilanne oli ajassa 
14.35 jo 6–0, Lapinlahti 
vaihtoi maalivahtiaan.

Toisessa erässä EKS:n 
tahti hieman hiipui, sillä 
se onnistui maalinteos-
sa ”vasta” ajassa 29.17. 
Mutta kotijoukkue oli 
tehokas erikoistilanteis-
sa tekemällä erän kuu-
desta maalistaan neljä 
ylivoimalla ja yhden ali-
voimalla.

Lapinlahti epäonnis-
tui maalivahtipelissään 
ja haki vielä viimeistä 
ponnistusta kolmanteen 
erään vaihtamalla uudel-
leen maalivahtia. Erästä 

tulikin ottelun tasaisin 
ainakin numeroiden va-
lossa, sillä se päättyi ta-
san 4–4.

– Lukemista huolimat-
ta meidän pelissämme 
olisi ollut parantamisen 
varaa ainakin temmossa 
ja huolellisuudessa. Pe-
lasimme hieman puoli-
valoilla. Toisaalta Lapin-
lahti ei pystynyt vastaa-
maan edes siihen, EKS:n 
vastuuvalmentaja Kata-
riina Forsblom pohti.

Espoolaisten valmen-
nusjohto on ollut tyyty-
väinen jatkosarjan maa-
limääriin, sillä EKS on 
paukutellut neljässä pe-
lissä peräti 51 osumaa. 
Lapinlahtea vastaan pis-
terohmuina toimivat 
Salla Kyhälä (5+2), Ni-
na Löfhjelm (4+0), Mar-
jukka Virta (2+3), Eevi 
Kaasinen (2+5) sekä Es-
si Ylönen (1+4). Vierai-
den maajoukkuehyök-
kääjä Anne Pohjola iski 
viisi maalia.

– Lapinlahden maa-
lit syntyivät pitkälti mei-
dän mokista, joista hyvät 
yksilöt pystyivät rankai-
semaan. Vaikka olenkin 
ollut tyytyväinen tehty-
jen maalien määrään, 
niin jatkosarjassa omiin 
on kolissut aivan liikaa. 
Oma pää onkin haaste 
tulevissa peleissä, Fors-
blom totesi.

EKS-Ringette rökitti 
Lapinlahtea 
Laaksolahdessa

MATTI HANNULA

■  PÖYTÄTENNIS PT 
Espoo kärsi viime keski-
viikkona kauden ensim-
mäisen tappionsa tämän 
kauden mestaruussarjas-
sa, kun HUT kukisti sen 
Hyvinkäällä luvuin 6–4.

Timo Tamminen voitti 
kaikki kolme kaksinpeli-

ään, mutta niiden lisäksi 
espoolaisten ainoa voitto 
tuli Jani Jormanaisen voi-
tettua Lari Ikosen.

Lauantaina PT Espoo 
kuitenkin ryhdistäytyi ja 
otti kotisalissaan kaksi 
voittoa. Keravalainen TTC 
Boom kaatui puhtaasti lu-
vuin 6–0 ja kuopiolainen 
KuPTS numeroin 6–1.

PT Espoon ykkösmie-
histön Toni Soine aloitti 
tässä kuussa varusmies-
palveluksensa eikä pääs-
syt pelaamaan. Kuopio-
laisia vastaan PT Espoon 
kokoonpanossa oli Tonin 
pikkuveli Samuli Soine, 
joka pelaa normaalisti 1-
divisioonassa. Samulin 
ensiesiintyminen mesta-

ruussarjassa sujui mai-
niosti. Hän voitti molem-
mat kaksinpelinsä.

PT Espoo johtaa edel-
leen sarjaa kolmen pis-
teen erolla ennen helsin-
kiläistä Westikaa. Tänään 
Tuulimäessä vierailee 
vantaalainen TIP-70 ja en-
si keskiviikkona tampere-
lainen PT 75.

PT Espoo toipui nopeasti ensimmäisestä tappiostaan
Samuli Soine debytoi mainiosti mestaruussarjassa

PETRI LUNKI

Rasmus Wahlin huima heittovire toisella puoliajalla toi Westille voiton kotiottelussa Atlas-
ta vastaan. Taustalla tarkkailee Westin Joona Hertola.

 Siistijöitä päivä- ja iltatyöhön
Vahvan kasvumme johdosta etsimme Espooseen ja Kirkkonumelle

Edellytämme hakijoilta suomen kielen vahvaa taitoa ja hyvää asennetta           
asiakaspalvelutyöhön.

Toivomme sinulta
    * asiakaspalvelutaitoja
    * aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisista töistä, ei välttämätön
    * oma-aloitteisuutta
    * joustavuutta

Mikäli kiinnostuit, täytä hakemus netissä www.hansalaiset.fi tai ota yhteyttä
puhelimitse tai sähköpostitse.

Työhönotto
Arkisin klo 8-16
Puhelin 010 400 6710
rekry@hansalaiset.fi HANSALAISET

ennisvalmennus Mark Östman Oy

Tervetuloa
tenniskouluun!
HIIHTOLOMALLA (VKO 8)

MC´DONALDS TENNISLEIRI
7-15V. JUNIOREILLE!

Kysy muista kevään vapaista 
kurssipaikoista.

Tapiolan Tennispuistossa Tuulikuja 1
P. 0500 603 520

www.tennisvalmennus.fi

LAINVOIMAINEN ASEMAKAAVAN 
MUUTOS
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 
12.12.2007 § 18 Kirskumäki asemakaavan muutok-
sen, joka käsittää korttelin 64004 64. kaupungin-
osassa (Karvasmäki), alue 630302. Asemakaavan 
muutokseen liittyy maankäyttösopimus. Päätöksestä 
ei ole jätetty valituksia Helsingin hallinto-oikeuteen.

RAKENNUSKIELLON JATKA-
MINEN
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 16.1.2008 
jatkaa 24.1.2010 saakka Espoon rakennuskieltokar-
talle tunnuksella 107 merkityn alueen, Kulmakorpi, 
rakennuskieltoa. Samalla lautakunta määräsi, että 
päätös tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhaus-
ta huolimatta.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI-
SUUNNITELMIA NÄHTÄVILLÄ
Seuraavat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat pide-
tään julkisesti nähtävillä koko asemakaavaprosessin 
ajan Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asia-
kaspalvelutiloissa. Käyntiosoite on Espoon keskus, 
Kirkkojärventie 6 B, 4. kerros.
1. HOLMANPUISTO II, asemakaava, alue 322300 
(päivätty 29.1.2008)
Alue sijaitsee Puolarintien pohjoispuolella ja se 
rajoittuu itä- ja pohjoisreunaltaan Keskuspuistoon. 
Alueen läpi kulkee Friisinkalliontie. Tavoitteena on 
suunnitella asuinalue lähipalveluineen. Lisäksi huo-
mioidaan luontoarvot, pohjavesialue ja Puolarintien 
liikenteen vaikutukset.
Sijainti: Eniron kartta 49 ruudut CV-CX-76.
Suunnittelija/lisätiedot: Paula Heikkinen, puh. (09) 
8162 4142. 
2. VERMONSOLMU, asemakaava, alue 116900 
(päivätty 21.1.2008)
Tutkitaan tehokkaan toimistokorttelin ja muiden 
toimintojen sijoittamista suunnitellun Vermonsol-
mun moottoritieliittymän tuntumaan Turunväylän 
varteen. Alueen liikennejärjestelyt, mm. Itsehal-
lintotien yhdistäminen Vermonsolmun liittymään, 
kaavoitetaan lainvoimaisen ja lähiaikoina toteutet-
tavan Vermonsolmun tiesuunnitelman mukaisesti. 
Asemakaavan toteuttaminen saattaa edellyttää 
maankäyttösopimusta.
Sijainti: Eniron kartta sivu 50 ruudut DD-DE-79. 
Suunnittelija/lisätiedot: Ossi Keränen, puh. (09) 8162 
4118.

ASEMAKAAVOJA NÄHTÄVILLÄ
Seuraavien alueiden (kaupunginosa/kortteli/tontti) 
asemakaavaa ja asemakaavan muutoksia koskevat 
maankäytön suunnitelmat sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmat pidetään julkisesti nähtävillä 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Käyntiosoi-
te on Espoon keskus, Kirkkojärventie 6 B, 4. kerros. 

Mielipiteet ja muistutukset on toimitettava kaavan 
viimeiseen nähtävilläolopäivään mennessä kaupun-
kisuunnittelulautakunnalle osoitteella: Teknisen ja 
ympäristötoimen kirjaamo, PL 4, 02070 ESPOON 
KAUPUNKI tai sähköisesti tyt.kirjaamo@espoo.fi. 
Kirjaamon käyntiosoite on Espoon keskus, Virastopi-
ha 2, katutaso. Suunnittelijoiden sähköpostiosoitteet 
ovat muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi.

Karttoihin voi tutustua myös Avoin Espoo -sivuilla 
www.espoo.fi/avoinespoo >kaavoitus ja yhteispalve-
lupisteissä seuraavasti:
- kohta A1. Kalajärvi, Ruskatalo, Ruskaniitty 4
- kohta B1. Matinkylä, kauppakeskus Iso Omena, 
Piispansilta 11 S20
- kohta B2. Espoonlahti, kauppakeskus Lippulaiva, 
Espoonlahdenkatu 4.

VALMISTELUAINEISTO
Seuraava asemakaavan valmisteluaineisto A1. on 
nähtävillä 4.2.–4.3.2008. Mielipiteet on toimitetta-
va viimeistään 4.3.2008.

A1. JUVANMALMIN TEOLLISUUSALUE, asema-
kaavan muutos, Niipperi/ kortteli 81008 ja Kala-
järvi/ osa puisto- ja katualuetta, alue 710918
Kaavamuutoksella tutkitaan Juvanmalmin teollisuus-
alueen korttelin 81008 laajentamismahdollisuutta 
pohjoiseen, puistoalueelle sekä Juvanmalmintien 
oikaisemista Juvan teollisuuskatu 25 kohdalta. 
Muutos koskee korttelin 81008 tonttia 2 sekä sen 
pohjoispuolella olevaa puistoaluetta. Kaavahankkeen 
toteuttaminen edellyttää maankäyttösopimusta.
Sijainti: Eniron kartta 78 ruutu DA-87-88.
Suunnittelija/ lisätiedot: Liisa Rouhiainen, puh. (09) 
8162 4161, ma-to klo 9.00-10.30.

EHDOTUKSET
Seuraava asemakaavaehdotus B1. on nähtävillä 
4.2.–18.2.2008. Muistutukset on toimitettava vii-
meistään 18.2.2008

B1. SUURPELTO II, asemakaavan muutos, Hent-
taa/ osa kortteleita 21044 ja 21047 sekä katualu-
etta, alue 330501
Mahdollistetaan asunnon ulkopuolisten rakennus- ja 
asuntokohtaisten aputilojen sekä Suurpellon konsep-
tien mukaisten työtilojen, viherhuoneiden ja muiden 
erityistilojen rakentaminen rakennusoikeuden lisäksi. 
Samalla tarkistetaan maanalaisten paikoitustilojen 
sijaintia, LPA-alueiden kokoa ja asuinrakennusten 
kerroslukumääriä rinnealueilla. Asemakaavan muuto-
saluetta koskee Suurpellon alueen maankäyttösopi-
mus.
Sijainti: Eniron kartta 49 ruudut CY-76-77.
Suunnittelija/ lisätiedot: Sirpa Sivonen-Rauramo, 
puh. (09) 8162 4018. 

Seuraavat asemakaavaehdotukset B2.-B3. ovat näh-
tävillä 4.2.–4.3.2008. Muistutukset on toimitettava 
viimeistään 4.3.2008.

B2. RUUKINSILTA, asemakaava ja ESPOONLAH-
DEN KESKUS II, asemakaavan muutos, Espoon-
lahti/ katu-, liikenne- ja erityisalueet sekä osa 
lähivirkistysaluetta, alue 412700
Saatetaan Ruukinsilta ja kaavoittamaton osa Län-
siväylän tiealueesta sekä Kivenlahdentien katualu-
eesta asemakaavoituksen piiriin. Lainvoimainen 
asemakaava on Ruukinsillan parannuksen sekä tie- ja 
katusuunnitelmien hyväksymisen edellytys.
Sijainti: Eniron kartta 34 ruudut CR-74 ja CS-73-74.
Suunnittelija/ lisätiedot: Marko Lassila, puh. (09) 
8162 4144, ma-to klo 9.00-10.30.

B3. TUOMARILA I, asemakaavan muutos, Espoon 
keskus/ osa korttelista 40301, alue 611114
Tavoitteena on muuttaa rakentumaton teollisuus-, 
toimisto- ja varastorakennusten korttelialue asuin-
kerrostalojen korttelialueeksi. Kaavahankkeen 
toteuttaminen edellyttää maankäyttösopimusta.
Sijainti: Eniron kartta 48 ruudut CU-CV-79.
Suunnittelija/ lisätiedot: Virpi Mamia, puh. (09) 8162 
4122.

VIREILLE TULLEITA POIKKEAMIS-
HAKEMUKSIA
1. ESPOON KAUPUNKI / tekninen ja ympäristötoimi 
on hakenut poikkeamispäätöstä 40. kaupunginosan 
(Espoon keskus) Pappilankylän (444) kiinteistön 1:1 
osalle (osoite: Espoon asema, Eniron karta 48 ruutu 
CT-79) rautatieasemarakennuksen kunnostamiseksi, 
sillan kunnostamiseksi ja lasittamiseksi sekä jätetilan 
rakentamiseksi. Sillan lasittaminen muuttaa sen 
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Hankkeen yhteydes-
sä poistetaan aseman tasolta maantasoon johtava 
kevyen liikenteen luiska. Yhteys poistuu väliaikaises-
ti, koska se tullaan korvaamaan myöhemmin hissillä 
Espoontorin parantamishankkeen yhteydessä. 
Hanke poikkeaa Espoon keskus I asemakaavasta 
seuraavasti:
- Kaavassa rautatieasema-alueelle LRA osoitettu 

rakennusoikeus ylitetään yhteensä 1000 kerrosne-
liömetrillä. Rakennusoikeuden ylitys sisältää myös 
aiemmilla luvilla toteutetun rakennusoikeuden 
ylityksen sekä maantason tilat.  

- Kaavan kahvilatilaa varten edellyttämät kolme 
autopaikkaa jätetään toteuttamatta.

 Osa kokonaishankkeesta sijoittuu katualueelle 40 
K ja torialueelle 40G4, joiden osalta on yhtä aikaa 
vireillä erillinen poikkeamishakemus (alla). 

2. ESPOON KAUPUNKI / tekninen ja ympäristö-
toimi on hakenut poikkeamispäätöstä 40. kaupun-
ginosan (Espoon keskus) katualueen 40 K kahdelle 
osalle (Kirkkojärventien katualueen osa, Asemanrai-
tin osa) sekä Espoon asematori -nimisen torialueen 
40G4 osan alueelle Espoon aseman ylikulkusillan 
kohdalla (osoite: Asemaraitti, Eniron karta 48 ruutu 
CT-79) rautatieaseman sillan pohjois- ja eteläpäi-
den kunnostamiseksi ja lasittamiseksi sekä uuden 
hissiyhteyden rakentamiseksi. Sillan lasittaminen 
muuttaa sen kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Uudel-
le hissiyhteydelle on esitetty kaksi eri vaihtoehtoa. 
Hankkeen yhteydessä poistetaan aseman tasolta 
maantasoon johtava kevyen liikenteen luiska. Yhteys 
poistuu väliaikaisesti, koska se tullaan korvaamaan 
myöhemmin hissillä Espoontorin parantamishank-
keen yhteydessä.   
Hanke poikkeaa asemakaavoista seuraavasti:
1. Espoon keskus I, asemakaava
- Kaavassa kadun, torin tai liikennealueen ylittävälle 

yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatulle 
väylälle (kaavamerkintä ky) tulee kerrosalaa 250 
m2 Kirkkojärventien katualueen kohdalla. Ky-alu-
eelle ei ole kaavassa osoitettu rakennusoikeutta. 

2. Espoon keskus IV, asemakaavan muutos, vahvis-
tettu 19.12.1985 

- Kaavassa kadun, torin tai liikennealueen ylittävälle 
yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatulle 
väylälle ky tulee kerrosalaa Asemaraitin kohdalla. 
Ky-alueelle ei ole kaavassa osoitettu rakennusoike-
utta.

- Esitetty uuden hissiyhteyden toinen sijaintivaihto-
ehto sijoittuu kaavan mukaiselle Espoon asematori 
-nimiselle torialueelle rakennusalan ulkopuolelle ja 
sen käyttötarkoitus poikkeaa kaavassa rakennus-
alalle osoitetusta.

- Kaavassa merkinnällä tvl (tasonvaihtoalue, jolle on 
rakennettava yleistä jalankulkua palveleva luiska) 
osoitettu jalankulku- ja polkupyöräluiska poiste-
taan.

 3. Espoon keskus IV, asemakaavan muutos, vahvis-
tettu 9.3.1987

- Kaavassa kadun, torin tai liikennealueen ylittävälle 
yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatulle 
väylälle ky tulee kerrosalaa Asemaraitin kohdalla. 
Ky-alueelle ei ole kaavassa osoitettu rakennusoike-
utta.

- Kaavassa yleiselle jalankululle ja polkupyöräilyl-
le varatulle Asemaraitin katualueelle (pp) tulee 
kerrosalaa. Rakennusoikeuden ylityksestä 50 
k-m2 on rakennettavan uuden hissin kerrosalaa. 
Hissiyhteyden sijoittaminen katualueelle on toinen 
kahdesta sijoitusvaihtoehdosta.

 Kohtien 2 ja 3 mukaisten rakennusoikeuden ylitys-
ten määrä on yhteensä 300 kerrosneliömetriä.

 Osa kokonaishankkeesta sijoittuu rautatieasema-
alueelle, Pappilankylän kiinteistön 1:1 alueelle, 
minkä osalta on yhtä aikaa vireillä erillinen poik-
keamishakemus.

Niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin hankkeet saattavat huomattavasti vaikuttaa 
varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Lupahakemukset 
liiteasiakirjoineen ovat nähtävänä Espoon kaupun-
gin kaupunkisuunnittelukeskuksessa (käyntiosoite: 
Espoon keskus, Kirkkojärventie 6 B, 4. krs) maanan-
taista-keskiviikkoon klo 8.00-15.30, torstaisin klo 
8.00-17.15 ja perjantaisin klo 8.00-15.00. Mahdolliset 
muistutukset on toimitettava kaupunkisuunnitte-
lukeskukseen viimeistään 11.2.2008 osoitteella 
Tekninen ja ympäristötoimi / kirjaamo, PL 4, 02070 
ESPOON KAUPUNKI. Kirjaamon käyntiosoite on 
Espoon keskus, Virastopiha 2, katutaso. Lisätietoja 
hakemuksesta saa Kimmo Kuismalta, puh. (09) 8162 
4149, etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Espoo 30.1.2008 Kaupunkisuunnittelukeskus

TANSSINOPETUSTA joka
KE ja TO Itätuulenkuja 4,
Tangoeki 040 8283156.

Viherlaaksossa sijaitseva Palvelukoti Sylvi hakee

LÄHIHOITAJAA
Palvelukoti Sylvissä on dementiakoti sekä tehostetun palve-
lun asuntoja vanhuksille.
Edellytämme hoitajilta alan koulutusta sekä suomenkie-
len taitoa. Toivomme hakijoilta ammatillista sitoutumista 
vanhustyöhön, itsenäistä ja kehittävää työotetta sekä 
myötäelämisen kykyä. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan ja 
lämminhenkisen työpaikan.

Hakemukset:
Toiminnanjohtaja Kirsi Jaakkola, kirsi.jaakkola@netti.fi  , 
puh.(09) 5712260 tai 040-7253597 (arkisin klo 10-16)
Pihlajantertut ry, Rajamännynahde 6, 02710 Espoo.
www.oranssi.com/sylvi


