Vanha-Espoon Asukasfoorumin valmisteluryhmän toimintaraportti 2019

1. Ryhmän toiminta ja asukasfoorumit eli yleisötilaisuudet
Valmisteluryhmään kuului vuoden päättyessä 10 jäsentä eri puolilta Vanha-Espoon aluetta.
Valmisteluryhmä on pitänyt yhdeksän kokousta sekä pitänyt monia yhteyksiä sähköpostitse tai
puhelimitse. Valmisteluryhmä on järjestänyt kolme yleisötilaisuutta, asukasfoorumia.
Ensimmäinen asukasfoorumi käsitteli Espoon katuja ja Kotikadut kuntoon ohjelman viiveitä ja se
pidettiin 3.4.2019 Valtuustotalolla. Tilaisuudessa kerrottiin katujen suunnittelun ja rakentamisen
ohjelmista ja moneen kertaan viivästyneistä kadunrakennusohjelmista. Läsnä oli noin 70 henkilöä.
Esityksiin ja keskusteluun liittyviä asukkaiden ja yhdistysten ehdotuksia toimitettiin kaupungin eri
tahoille huomioonotettaviksi.
Toinen asukasfoorumi järjestettiin 14.5.2019 ja siinä kysyttiin, oletko tyytyväinen Espoon
keskuksen palveluihin. Esillä olivat myös kaupungin palvelut ja niistä tehdyt tutkimukset, tosin
pienellä otoksella. Asiasta oli myös kysely ja ryhmätöitä. Moni oli, moni ei ollut. Foorumissa oli
paikalla noin 60 henkilöä ja keskustelu oli vilkasta.
Kolmas foorumi 22.10.2019 käsitteli terveysasemien muutoksia Espoon keskuksen alueella, kun
kaupunki on päättänyt siirtyä palvelusetelien käyttöön ja kun Omalääkärisi-aseman sopimus
päättyy vappuna 2020. Asia herätti vilkasta keskustelua ja läsnä oli noin 70 henkilöä. Foorumissa
oli myös tyytyväisyys- ja mielipidetiedustelu ja tulokset ovat kaupungin käytettävissä.
Kaikissa foorumeissa oli alustajina ja keskustelijoina kaupungin luottamus- ja/tai toimihenkilöitä
sekä asukkaiden ja yhdistysten edustajia. Valmisteluryhmän puheenjohtaja oli kaikkien foorumien
puheenjohtajana. Kutsut ja viestintä hoidettiin sähköposteina, Espoon kaupungin
tapahtumalistojen avulla sekä ilmoituksilla Länsiväylässä. Foorumeista koottu aineisto toimitettiin
laajalla jakelulla kaupungin johdolle sekä useille hankkeeseen liittyville tahoille jatkotyössä
huomioon otettaviksi. Kaikkien tilaisuuksien kutsut, ohjelmat ja keskeinen aineisto ovat
Asukasfoorumien nettisivuilla. Lisäksi Keski-Espoon Sanomat on mielellään julkaissut artikkeleja
asukasfoorumeista, jolloin tieto on levinnyt hyvin alueella.
Vanha-Espoon asukasfoorumien aineistoa on kaupungin nettisivuilla linkissä:
https://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Asukastoiminta/Asukasfoorumit/Vanha_Espoo. Muuna toimintana

on mm. seurattu alueemme POKE-osayleiskaavan kehittymistä ja asia jatkuu keväällä 2020.
Käytössä on myös facebook-sivut Vanha-Espoon asukasfoorumille.
Valmisteluryhmän kokouksissa on valmisteltu asukasfoorumeita sekä keskusteltu
asukasfoorumitoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta sekä Vanha-Espoon alueen erilaisuuksista
keskusta-alueen sekä omakoti- ja haja-asutusalueiden osalta, ongelmista, näkymistä ja
kehitysasioista. Lisäksi on suunniteltu ensi vuoden asukasfoorumeita ja muuta toimintaa.
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alueen väestönkasvusta ja väestörakenteesta, yleis- ja asemakaavoituksesta,
kaupunkisuunnittelusta, kaduista ja pysäköinnistä sekä kaupungintalon alueen tilanteesta
joukkoliikenteestä ja liikenteestä yleensä, ottaen huomioon Länsimetron liikenteen ja
liityntäliikenteen alkaminen sekä harmiteltu HSLn muutoksia suorissa linjoissa ja
tariffirajoissa,
Espoon kaupunkiradan jatkosta, ongelmallisesta ja liian vähäisestä liityntäpysäköinnistä ja
liikenneturvallisuudesta
Kotikadut kuntoon tilanteesta Teknisen lautakunnan hankkeita hidastavan päätöksen
jälkeen
varsin hitaista kadunrakennusremonteista ja niiden haitoista asukkaille
Osallistuva Espoo hankkeesta ja yhteistyöstä
kulttuurikysynnästä ja -tarjonnasta tilaongelmineen alueella ja Espoossa yleensä, myös
taidenäyttelyjen ja yhdistysten tiloista Espoolaisten talon yhteydessä
terveydenhuollon tilanteesta alueella ja Sote-uudistussuunnitelmista
Ämmässuon ja sen lähialueiden ongelmista ja tilanteesta
toimenpiteistä Vanha-Espoon eri alueiden turvallisuuden ja siisteyden lisäämiseksi
viestinnästä ja sähköisestä mediasta, kutsu- ja jakeluosoitteiden vaikeasta saatavuudesta
sekä luottamushenkilöiden että yhdistysten ja järjestöjen henkilöiden osalta
asukasfoorumien edelleen vaikeasti löydettävästä näkyvyydestä kaupungin nettisivuilla
asukasfoorumien vaikuttavuudesta sekä asukkaiden ja mielipiteiden vaikutuksista ja
palautetoiminnan vähäisistä vaikutuksista ongelmien korjaamiseen
kontakteista ja niiden parantamisesta alueen kaupunginosa- ja muihin yhdistyksiin
kontakteista muihin asukasfoorumialueisiin

Ryhmä arvioi toiminnan olleen hyödyllistä, joskin eräänä ongelmana on aktiivisten henkilöiden
ajanpuute ja uusien aktiivisten vapaaehtoisten löytäminen. Asukasfoorumitoiminnan
vaikuttavuuteen ja näkyvyyteen ei edelleenkään ole oltu kovin tyytyväisiä. Kontaktit ja
koordinointi alueen muihin yhdistyksiin tai organisaatioihin tai niistä Asukasfoorumiin on ollut
vähäistä, kun taas kontaktit kaupungin virka- ja luottamushenkilöihin ovat olleet asiallisia
henkilöiden muun ajankäytön huomioon ottaen.

2. Talous
Toiminta on pysynyt annetun talousarvion rajoissa. Määrärahat on pääosin käytetty
asukasfoorumien lehti-ilmoituksiin ja foorumien kahvitarjoiluun.

3. Toimintanäkymät 2020
Toiminta jatkuu asukasfoorumien toimintojen suuntaviivojen mukaisesti. Tarkoitus on järjestää
kolme tai neljä yleisötilaisuutta vuonna 2020. Terveysasemamuutoksia, osayleiskaavaa,
Espoolaisten talon suunnittelua ja yhdistysten toimitilamahdollisuuksia seurataan aktiivisesti.
Lisäksi pyritään kiinnittämään huomiota alueen kehittämiseen ja ongelmien korjaamiseen.
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