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KARAKALLIO-SEURAN TIEDOTE 1 /2013 

   
 

Voiko Karakallion torilla 

pilkkiä ja veistää jäätä? 

-tervetuloa kokeilemaan talvipäiville sunnuntaina  

10.3. klo 13.00-16.00 Karakallion torille 

 
Ohjelmassa on mm: 

Hevoskärryajelua, ämpäri-
pilkkiä ja leikkimielisiä 
lämärikilpailuja 

Lumikenkäilyn kokeilua 

Poliisikoiran esittäytyminen 

Pitkäjärven VPK:n 
alkusammutusnäytös 

BLUES EKS-03 urheiluväline-
kirppis 

 

Karakallio-Seuran 
kevätkokous Karatalolla 
tiistaina 19.3. klo 18.30. 

 
Kevätkokous käsittelee edellisen vuoden  

toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. 

 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi  

tarjolla on tietenkin pullakahvit. 

 

Tervetuloa! 



 

 

Puheenjohtajan mietteitä  

Hyvää alkanutta vuotta kara-
kalliolaiset! Meillä on alka-
massa hyvä ja toiminnallinen 
vuosi. 

Ensiksi haluamme vielä onnitella Karakallio-
Seuran pitkäaikaista puheenjohtajaa Ritva-Liisa 
Luomarantaa. Hänelle myönnettiin Espoo-mitali  
tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta Espoon 
hyväksi. Karakallio-Seura iloitsee ja kiittää 
toiminnasta myös Karakallio-Seurassa. 

Kiitokset myös pitkään toimineille hallituksen 
jäsenille eli seuramme pitkäaikaiselle sihteerille 
Maija Rikanniemelle ja seuran monitoiminaiselle 
Marjo Salorannalle, jotka tällä erää luopuivat 
hallituksen jäsenyydestä. Onneksi kumpikin on 
luvannut kantaa kortensa kekoon hallituksen 
ulkopuoleltakin. Itselleni ensimmäinen vuosi 
puheenjohtajana on ollut oppimista, tekemistä ja 
oivaltamista. Tärkein oivallus on se, että 
asukasyhdistyksen toiminnalla on suuri paino-
arvo. Toivon, että asukkaat tulevat mukaan 
käyttämään seuraa vaikuttamisen ja yhteisen 
tekemisen kanavana. 
Karakallio-Seuran syyskokouksessa vahvistettiin 
seuran toimintasuunnitelma. Tänä vuonna keski-
tymme mm. Karakallion alueen esteettömyy-
teen. Korkeat kynnykset tai kävelytien kallistuk-
set huomaa yleensä vasta sitten kun tilanne 
omalle kohdalle tulee. Kulkua haittaavana voi 
olla rollaattori tai lastenrattaat, pyörätuoli tai 
jalassa olevat rullaluistimet. 
Jatkamme myös hyvin alkanutta yhteistyötä 
Karatalon kanssa. Yhteisvoimin järjestämme 
talvitapahtuman ja Karakallio-päivän. Seura lisää 
myös jäsenetuja Karatalon tapahtumiin. Seuran 
jäsenenä saat kaikki tapahtumien liput puoleen 
hintaan. 
Henkilöjäsenmaksut ja kannattajajäsenmaksut 
säilyvät ennallaan, mutta niiden rinnalle kehi-
timme pienyrittäjän kannattajajäsenyyden – 
onhan seuran yksi tärkeimpiä tavoitteita pitää 
Karakallio elinvoimaisena ja turvata lähialueen 
palvelut. Ehkä sinuakin harmittaa suutaritoimin-
nan loppuminen Karakallion ostoskeskuksesta. 
Aika moni meistä ei varmaan edes tiennyt, että 
meillä oli jonkin aikaa omalla kylällä kenkiä 
mittatilaustyönä tekevä kädentaitaja.  
Syyskokouksessa vahvistettiin myös seuran visio 
ja hahmoteltiin toimintaa muutamaksi vuodeksi 

eteenpäin. Haluamme olla paikallisdemokratiaa 
edistävä seura, jonka voimavarat kumpuavat 
aktiivisesta jäsenistöstä. Jäsenmäärämme onkin 
lähtenyt muutaman vuoden kestäneestä hiipu-
misesta upeaan nousuun, mutta tavoittelemme 
enemmän. Jäsenmäärän tuplaantuminen olisi 
seuran uudelle hallitukselle parhain kiitos vapaa-
ehtoisesta toiminnasta. Onkin upeaa kertoa, että 
tänä vuonna seuran hallitus on viimeistä paikkaa 
myöten täytetty yhdeksällä aktiivisella toimijalla. 
Pitkällä tähtäimellä yksi tärkeimpiä Karakalliota 
koskevia hankkeita on Kehä II:n jatkaminen. 

Muutamat asukkaat 
ovat kertoneet, että 
esim. oman talon 
remonttia ei tohdi 
aloittaa, kun ei ole 
tietoa Kehäkakkosen 

jatkon toteutumisesta tai toteuttamisen tavasta. 
Toisaalta Kehä II:n ruuhkautuminen hiertää jo 
nyt kulkijoiden hermoja ja lisääntyviä ruuhkia on 
odotettavissa. Tiehankkeeseen liittyviä asioita voi 
seurata sitä varten perustetussa Facebook-
ryhmässä. Facebookissa kerrottiin, että ilman 
asukasyhdistysten aktiivista Karakallion arvokas 
luontokohde, pähkinäpensaslehto, olisi ollut 
vaarassa Kehäkakkosen rakentamisessa. 
Yleissuunnitelma sisältää paljon pitkiä tunneleita, 
mutta mikä on tilanne nyt? Toteutuuko tie 
yleissuunnitelman mukaisena vai vieläkö etsitään 
muita vaihtoehtoja. Asian selvittämiseksi olimme 
yhteydessä Ely-keskukseen. Asiasta lisää hieman 
tuonnempana tässä lehdessä.   
Toinen Karakallion asukkaita koskeva asia on 
Karakallion torin liikekeskus. Rakennus alkaa olla 
elinkaarensa päässä. Kun liikekeskus aikanaan 
uudistetaan, on mielestämme paikallaan miettiä 
torin sijaintia suhteessa Karataloon. 
Haaveenamme on, että Karatalo ja tori 
muodostaisivat tulevaisuudessa eheän kokonai-
suuden, elävän kulttuuri- ja toriaukion. 
Tavoittelemme myös sitä, että uuteen liike-
keskukseen saataisiin asukkaiden oma olohuone. 
Tällaisia asukkaiden olohuoneita on nykyään 
ainakin Tapiolassa ja Matinkylässä. Miksei siis 
myös Karakalliossa?  Meidän olkkari. 
Yhteistyöterveisin 

Karakallio-Seuran puheenjohtaja 

Aulikki Pentikäinen 
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Huomaatko esteitä Karakalliossa? 
 
Espoosta halutaan tehdä esteetön kaupunki kaikille kun-
talaisille. Esteettömyys Espoo tarkoittaa saavutetta-
vuutta, käytettävyyttä, esteettömyyttä ja turvallisuutta. 
Jos näet tai koet ongelmia esteettömyydessä, kerro 
niistä soittamalla teknisen keskuksen asiakaspalveluun 
p. 09 816 25100 tai suoraan sähköpostilla esteettömyys-
asiamiehelle jaana.lankelin@espoo.fi. Internetissä 
esteettömyyttä koskevia havaintoja voi myös jättää 
Espoon palautepalvelun kautta. Seuraavassa jutussa 
Jaana Länkelin kertoo työstään. 

E s t e e t t ö m y y s a s i a m i e h e n  t y ö  
E s p o o s s a  
Olen aloittanut esteettömyysasiamiehen toimessa 
Espoossa niin sanotusti puhtaalta pöydältä, koska 
aiemmin tällaista toimea ei Espoossa ollut. Toimeni 
sijaitsee katu- ja viherpalveluissa, joten työni koskettaa 
lähinnä yleisiä tie-, katu- ja puistoalueita. Päivittäinen 
työni koostuu esteettömyyslausuntojen antamisesta, 
työryhmissä toimimisesta, esteettömyystarkastuksista, 
esteettömyysaloitteiden käsittelemisestä ja ohjeistojen 
laatimisesta.  
Annan esteettömyyslausuntoja suunnitelmista, jotka 
koskevat julkista rakentamista (esim. koulut, päiväkodit, 
ostoskeskukset) ja katu- puisto- ja leikkipaikkasuunni-
telmia. Olen jäsenenä vammaisneuvoston Rakennetaan 
kaikille -työryhmässä. Rakennusvalvonnan teknisessä 
toimikunnassa pääsen aitopaikalta seuraamaan miten 
hyvin esteettömyyttä on huomioitu hankkeissa, jotka 
hakevat rakennuslupaa. Tekninen keskus antaa kaavoit-
tajille lausuntoja uusista kaavoista ja olen näissä kokouk-
sissa mukana tarkastelemassa kaavojen esteettömyyttä. 

Suurin ja haastavin työ tähän mennessä on ollut Espoon 
Esteettömyyssuunnitelman 2008 - 2012 aikaan saami-
nen, jota juuri nyt ollaan päivittämässä. Tammikuussa 
2013 teknisenlautakunnan hyväksyttäväksi on menossa 
Esteetön Espoo 2020 -ohjelma, jossa on tavoitteet ja 
toimet kaikille hallintokunnille esteettömyyden huomi-
oimiseksi omissa töissään ja toimissaan. Esteettömyys 
on palveluiden saavutettavuutta ja liikkumisen helppo-
utta, johon kaikki hallintokunnat voivat ja johon pitää 
osallistua. 
Viime vuosina on Espoossa tehty alueellisia esteettö-
myyskartoituksia kaupunkikeskustoihin yhteensä seit-
semälle alueelle. Karakalliossa kartoitus tehtiin vuonna 
2008. Ensin työssä merkittiin kartalle vanhusväestön 
sijainti ja tärkeimmät palvelut. Näin saatiin esille ne 
tärkeimmät reitit, jotka tulee olla tai korjata esteet-
tömiksi. Kartoitustyön osana oli myös sidosryhmäkävely, 
jolla kartoitettiin esteettömyystilanne Karakallion ostos-

keskuksen, monitoimitalon ja asukaspuiston läheisyy-
dessä. 

Sidosryhmäkävelyn konsulttina oli liikenneväylien suun-
nitteluun perehtynyt Destian väki (keltaiset liivit) ja mu-
kana vammaisasiamies Sirkku Kiviniitty, esteettömyys-
asiamies mittaa kadun kaltevuutta, pyörätuolissa edessä 
Martti Rantavuori Rakennetaan kaikille työryhmän pj ja 
Raimo Aromaa Espoon Invalidit 

 

Yleiset huomiot Karakallion esteettömyydestä oli, että 
selkänojallisia penkkejä kaivattaisiin lisää lepopaikoiksi 
kävelyteiden varrelle ja jalkakäytävät ovat liikaa kallel-
laan tielle päin, jolloin pyörätuolilla liikkuminen oli han-
kalaa. Harmillinen havainto oli, että ostoskeskuksen 
pihan pinnoitteet oli juuri uusittu, mutta siinä yhtey-
dessä ei ollut huomioitu liikkeisiin sisäänpääsyä: ovilla on 
liian korkeat kynnykset. 
Karakallion parannustoimenpiteisiin kirjattiin mm. seu-
raavia asioita: reunakivien korjaamisia suojateiden 
kohdilla, kevyen liikenteen väylien pinnoitteiden paran-
taminen ja valaistuksen lisääminen. Linja-autopysäkkien 
kohdalla reunakiviin pitäisi kohdistaa huomiota. Opas-
tuksen korjaamisesta esimerkkinä on, että neuvolaan oli 
opasteet, kunhan ensin löysi sinne riittävän lähelle. 
Rakennuksen sisäänkäynnin korjaamisesta kirjattiin esi-
merkkinä monitoimitalon luiska, joka on kalteva ja siitä 
puuttui käsijohde. Osa Karakallion asukkaiden palve-
luista on Viherlaakson puolella (terveyskeskus), joten 
koettiin tärkeänä lisätä penkkejä ja valaistusta myös 
Viherlaaksoon johtavan kävelytien varrelle. 
Parantamistoimenpiteitä on laitettu katu- ja viherpalve-
luissa suunnitteluun ja toimenpanoon. Kaikkia puutteita 
ei pystytä korjaamaan kerralla, vaan niitä toteutetaan 
normaalin perusparannuksen yhteydessä ja isommat 
kokonaisuudet erillisillä suunnitelmilla. 
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Karaka l l io -Seura  a lo i t taa  ark is tojen  penkomisen  ja  
va lmis tautuu  h is tor i i k in  tekemiseen :  apuas i  tarv i taan  
Karakallio-Seura täyttää kolmen vuoden kuluttua eli 
vuonna 2016 ansiokkaat 50 vuotta. Nyt onkin aika aloit-
taa historiallisen aineiston kerääminen. Seuran toimin-
nassa on vuosikymmenien aikana ollut lukuisa joukko 
aktiivisia toimijoita ja niinpä arkistoakin sekä yksittäisiä 
lehtiä voi olla vielä useammassa eri paikassa.  

Onko sinulla aineistoa tai tietoa Karakallio-Seuran 
puolivuosisataiselta taipaleelta? Jos on – kerro meille! 

Myös valokuvat Karakallioon liittyen kiinnostavat. 
Samoin videot ja mahdolliset kaitafilminauhat olisivat 
tervetulleita. Vanhin seuran arkistoista puuttuva lehti on 
numero 1 vuodelta 1969.  
Merkkivuovuosinaan Karakallio-Seura on tehnyt ainakin 
seuraavat juhlajulkaisut: Kara 10 v. Juhlajulkaisu. Kara-
kallio-seura r.y. 15 vuotta.  Karakallio-seura 20 vuotta. 
Juhla-Karahka 25 vuotta. Juhla-Karahka 30 vuotta. Tie-
dätkö, onko juhlajulkaisuja ollut enemmänkin? Vuosien 
saatossa Karakallio-Seuran tiedotusta on hoidettu eri 
nimisillä julkaisuilla: 
• Kara  vuosina 1967 - 72 ja 74 – 76 
• LeppäKara  72 - 73 
• Karakallioseura tiedottaa  80-luvun alkuun 
• Karakallioseuran tiedote  90 –luvun loppuun 
• Karahka  vuodesta 1991 alkaen 

Julkaisut olivat alkuun A5 –kokoisia. Vuonna 1973 kokeil-
tiin tabloidikokoa. Yksittäisen lehden sivumäärä oli 
alkuvuosina 24 tai jopa 32. Oheinen kuva auttaa tunnis-
tamaan julkaisut niitä kellarien kätköistä etsittäessä. 
Erityisesti vuosien 1977 – 1981 tiedotteita puuttuu 
seuran arkistoista. Vanhin seuran arkistoista puuttuva 
lehti on numero 1 vuodelta 1969. Vuoden 1970 huhti-
kuussa lehti alkoi ilmestyä kuukausittain. Tämä tahti 
jatkui aina vuoden 1971 loppuun. Tuolloin lehden levikki 
oli noin 2800 kappaletta. Karakallio tiedottaa- lehdyke 
oli vain 4-sivuinen lehdyke, mutta Karakallion tiedote jo 
8-sivuinen. Nykyinen lehtihän on A4 -kokoa ja ilmestyy 3 
- 4 kertaa vuodessa levikin ollessa noin 2000 kappaletta 

 

 

Tervetuloa Karakallio-Seuraan! Maksamalla jäsenmaksun olet mukana 
pitämässä alueen elinvoimaisena ja saat jäsenetuja Karatalon tapahtumiin.   
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Karakalliolaisena vuodesta 1970 
Carl-Adam Hæggström 

 

 
Alkutalvesta 1970 vuokraamamme yksiö Helsingin Etu-
Töölöössä kävi ahtaaksi koska sama huone toimi olo-
huoneena, työhuoneena, lastenkamarina, ruokailupaik-
kana ja makuuhuoneena. Rupesimme tutkailemaan 
vuokra-asuntoja Helsingissä. Tilanne oli kuitenkin hyvin 
heikko – tarjolla oli enimmäkseen tyyppiä ”toveriasunto 
Kalliossa” tai ”hellahuone Pakilassa”. 
Koska aluerakentaminen oli melko voimakasta Espoossa, 
kävimme Hakan myymälässä Sörnäisissä. Siellä myyjä 
ehdotti Karakalliota – paikkaa josta emme tienneet mi-
tään saati sitten missä sellainen paikka sijaitsi. Seuraa-
vaksi ehdotettiin Matinkylää, mutta paikka vaikutti kol-
kolta – isoja kerrostaloja entisellä pellolla. Sitten 
ehdotettiin Kirkkonummen Gesterbytä. Menimme 
junalla Kirkkonummen keskustaan ja sieltä jalan kaksi 
kilometriä pitkin rapaista soratietä. Tulimme siihen 
tulokseen, että paikka oli liian kaukana Helsingin keskus-
tasta, jossa minun yhdistetty työ- ja jatko-opiskelupaikka 
sijaitsi. 
Käydessämme uudestaan Hakan myymälässä myyjä 
kysyi, miksemme käy katsomassa Karakalliota? Saimme 
matkaohjeet: linja-auto kulkee Helsingin linja-autoase-
malta. Löysimme Karakallioon menevän linja-auton ja 
lähdimme sitten katsomaan olisiko Karakalliosta mihin-
kään. Oli kaunis kevätpäivä, valkeat koivunrungot kiilsi-
vät auringonpaisteessa. Ensin menimme katsomaan ra-
kennuskohdetta, joka sijaitsi Kalasääksentien yläpäässä. 
Sitten kävelimme jalankulkuväylää pitkin Karakallion 
keskustaan, joka vaikutti toimivalta – olihan siinä kaksi 
elintarvikekauppaa ja toisessa myytiin myös sekalaista 
tavaraa: työkaluja, nauloja, ruuveja yms. mitä saattoi 
tarvita uudessa asunnossa. Posti, pankki, R-kioski ja 
muutama pikku myymälä, palveluja näytti riittävän. 
Linja-auto kulki kolme kertaa tunnissa Helsinkiin. Lisäksi 
oli muutama linja-autovuoro Rastaalasta ja useita tun-
nissa Turuntiellä. Vieläpä oli rautatie parin kilometrin 
etäisyydellä, mikäli linja-autot reistailisivat. Näytti siltä, 
että Karakalliossa oli hyvät liikenneyhteydet. Luonnon-
tieteilijöinä kävimme myös kastomassa lähimaastoa ja 
Karakallion pohjoispuolella huomasimme rehevän lehto-
alueen. Päätimme että tänne muutamme! 

Sitten vain pankkiin hakemaan lainaa. Näihin aikoihin 
pankit eivät tyrkyttäneet rahaa samalla tavalla kuin pari 
vuosikymmentä myöhemmin. Meillä piti olla 40 prosent-
tia myyntihinnasta omaa rahaa, ennen kuin pankki 
myönsi loput 60 prosenttia. Ykköstalo Kalasääksentiellä 
valmistui 1. joulukuuta 1970 ja varsinainen muutto 
tapahtui itsenäisyyspäivänä. 
Asuttuamme Kalasääksentiellä yli seitsemän vuotta 
muutimme suurempaan rivitaloasuntoon Tornihaukan-
tielle kevättalvella 1977. Siellä olemme asuneet sen 
jälkeen. Työpaikkani sijaitsi joko Kasvitieteellisessä puu-
tarhassa Kaisaniemessä tai Fabianinkadulla lähellä 
Senaatintoria. Aluksi kuljin linja-autolla Helsingin keskus-
taan. Rastaalan linja-auto oli noin 7.05 aamulla 
Kalasääksentien kolmosen kohdalla. Kävelymatka oli 
lyhyt, talon nurkan ympäri ja 50 m metsärinnettä alas 
Rastaalantien pysäkille. Linja-automatka oli hidas ja auto 
useimmiten täpösen täynnä. Helsingin linja-auto-
asemalla oltiin yleensä perillä n. 7.50, joskus vasta 8.05. 
Kävelymatkaa työpaikalle kesti kymmenisen minuuttia, 
joten joskus saavuin viime tingassa kun kurssiopetus 
alkoi 8.15. Eräänä päivänä nousin linja-autosta 
Leppävaarassa ja vaihdoin junaan. Sen jälkeen ruuhka-
ajan linja-automatkat jäivät, koska juna kulki paljon 
nopeammin ja lisäksi Helsingin pääasema oli lähempänä 
työpaikkaani kuin linja-autoasema. Hankaluutena olivat 
matkaliput. VR möi kuukausilippuja näyttölippuina. 
Linja-autoissa kelpasivat joko kertamaksu tai alennus-
liput, jotka ostettiin 50 kappaleen suikalenippuina. 
Lippujen hinta oli taksoitettu kilometreittäin. Kerta-
maksu ilman alennusta oli Karakalliosta Leppävaaraan 50 
penniä, maksu Helsinkiin asti oli 90 penniä. Näin ollen 
käytin kolmea erillistä lippua: junalippu sekä linja-
autolippuja joko Leppävaaran tai Helsinkiin. Myöhään 
illalla ei kannattanut käyttää juna- ja linja-autoyhdistel-
mää koska Karakallion linja-auto saattoi kulkea ”mata-
lana lentona” 15 minuutissa perille – ennätys ns. ala-
pysäkille oli 13 minuuttia – koska matkan varrella oli vain 
neljä liikennevaloa. 
Lastenhoito järjestyi hyvin Karakalliossa, joko yksityi-
sessä tarhassa tai kotihoitona. Kaikki kolme lastamme 
kävi ensin ala-asteen Karamalmin koulussa ja sitten 
yläasteen ja lukion Kauniaisissa. Vaimoni Eeva oli ylä-
asteen biologian ja maantieteen opettajana Kauniaisissa, 
itse olin koko työelämäni Helsingin yliopiston leivissä 
opettajana ja tutkijana. Viimeiset vuodet työpaikkani 
muutti Viikkiin, ja silloin matka mutkistui. Kokeiltuani 
erilaisia linja-auto ja juna -yhdistelmiä päädyin käyttä-
mään neljää kulkuneuvoa: linja-autolla Leppävaaraan, 
junalla Pasilaan, toisella junalla Oulunkylään ja sitten 
taas linja-autolla Viikkiin. 
 



 

6 (8)  

Karatalolla tapahtuu! Käytä jäsenedut hyväksesi 
 

 
Karatalon kevätkauden ohjelmisto on ilmestynyt! 
Tiedossa on ohjelmaa pitkin viikkoa päivisin ja iltaisin 
kaiken ikäisille. Karakallio-Seuran jäsenenä saat pääsy-
liput puoleen hintaan kaikkiin Karatalon tapahtumiin 
ilman toimituskuluja. 

. 

 

 
Jäsenhintaisia lippuja on 15 kpl/esitys, joten varaat-
han paikkasi ajoissa. Jäsenetu on henkilökohtainen. 
Nautitaan yhdessä oman kulttuuritalomme ohjelmis-
tosta ja täytetään talo! 
Varaukset mieluiten sähköpostilla: 

kulttuuripalvelut@espoo.fi tai puh. 09 8168 2708 
 

Senioriteatteri kutsuu luomaan  
tulevaisuuden Karakalliota 

Minkälaisessa Karakalliossa sinä haluaisit elää? Kara-
kallion Senioriteatteri on kaikille senioreille avoin teat-

teriryhmä, jossa kevään 2013 aikana tutkitaan omaa 
kaupunginosaa.  
Tule mukaan kertomaan oma tarinasi Karakalliosta! 

Aiempaa teatterikokemusta ei tarvita. Teatteria 
käytetään työkaluna keskustelulle omasta kaupungin-
osasta. Kurssin päätteeksi ryhmä toteuttaa esityksen 
kurssilla käydyistä pohdinnoista. Esitys voi olla keskus-
teluilta, näytelmä tai vaikka videoteos.  
Vetäjänä teatteri-ilmaisun ohjaaja Helmi Heinonen. 
Ryhmä kokoontuu 10 kertaa ajalla 1.3.-10.5. Esitys pe 
17.5. klo 13.00, kurssin päätös ja yhteenveto pe 24.5 
 
 Kurssi on maksuton. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 

 kulttuuripalvelut@espoo.fi ja puh 09 8168 2708 
 

 

Netistä bongattua 
Lasin ja metallin kierrätys laajenee myös taloyhtiöhin  

 
HSY:n nettisivuilla kerrotaan, että uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.7.2012. Vuoden 
2014 alusta alkaen taloyhtiöissä pitää lajitella myös metallit ja lasia. Lasin ja metallin lajitteluvelvolli-
suus koskee kaikkia vähintään 20 huoneiston asuinkiinteistöjä sekä muita kuin asuinkiinteistöjä, joilla 
syntyy lasi- tai metallijätettä yli 50 kiloa viikossa. Kartonkipakkauksen lajitteluvelvollisuus laajenee 

koskemaan vähintään 10 huoneiston asuinkiinteistöjä. Nykyisten jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöillä, joissa 
on vähintään 20 huoneistoa, tulee lajitella kartonki erikseen. Jätehuoltomääräysten tarkoituksena on ohjata jäte-
huoltoa viihtyisän ja puhtaan asuin- ja työympäristön ylläpitämiseksi. 

Lukijan mielipide  
Ettei vaan Karakallioseuralta työt loppuisi, ehdotan seuraavaksi kohteeksi Karakalliontien ja 
Lähderannantien risteyksen turvallisuuteen paneutumista. Liikenneympyrä tuohon paikkaan 
olisi tervetullut. Ruuhka-aikoina Karakalliontieltä vasemmalle kääntyminen on riskipeliä 
 

Raija Anneli Jaakkola 
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Tuleehan teille Karahka? 
 –  asukaslehteä jaetaan niihin taloyhtiöihin, joissa on oma jakaja  

Karahkaa toimitetaan ja jaetaan vapaaehtoisin voimin. Asukaslehteä jaetaan niihin 
taloyhtiöihin, joissa on lehdellä oma jakaja. Muut asukkaat voivat saada lehden 
Karakallion torin R-kioskilta.   

Viimeaikoina olemme saaneet lehdelle uusia jakajia – kiitokset teille uudet ja aiemmat jakajat! Monista 
taloyhtiöistä puuttuu kuitenkin oma jakaja. Lehden jakaminen omaan taloyhtiöön ei loppujen lopuksi ole 
suuri vaiva – se sopii kävelylenkin ratoksi tai alkulämmittelyksi juoksulenkille. Palkkioksi lehden jakamisesta 
on luvassa vetreämpi vartalo ja hyvä mieli. Eikös kuulostakin houkuttelevalta? Karahkan ilmestymisalue on 
Karakallio ja Rastaspuisto.  Karahka ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa ja tapahtumien alla saatamme julkaista 
erillisen tiedotteen. Lehden tultua painosta, laitamme jakajille tiedon tekstiviestinä. Lehti tulisi jakaa noin 
viikon sisällä viestin saamisesta. Jaettavat lehdet ovat noudettavissa ravintola Karkelosta - noutoajankoh-
takin on siis mitä joustavin.  
 Tällä hetkellä meitä puuttuu Karahkan jakaja ainakin seuraavista taloyhtiöistä: Hopeakallio, Hopeakotka, 
Kalasääksentie 3, Kalasääksentie 8 ja Kalasääksentie 10. Rastaspuiston alueelta meillä on olemattoman 
vähän jakajia.  Jakajaksi voit ilmoittautua laittamalla sähköpostia osoitteeseen: epe.ahlberg@elisanet.fi tai 
soittamalla, puh. 050 3085 321. Myös varajakajarinkiin voit tulla mukaan.  
 

Ilmoittaudu ja varmista lehden tulo teillekin! 

Kilautus virastoon  

Milloin alkaa Karakallion torin kunnostus? 
Kilautimme Espoon kaupungin katu- ja viherpalveluihin maisema-arkkitehti Laura Yli-Jamalle ja kysyimme 

Karakallion torin uudistuksen tilanteesta. Laura Yli-Jama  kertoi, että Karakallion torin 
saneerauksen toteutussuunnittelu on käynnissä, mutta aikataulu on hieman viivästynyt 
tavoitteesta. 
Suunnitelmat valmistuvat kevään kuluessa. Palautteissa mainittuja toiveita pyritään vielä 
mahdollisuuksien mukaan tarkentamaan toteutussuunnitelmissa. Torin  kunnostus on vuo-

den 2013 rakentamisohjelmassa, ja urakka käynnistyy näillä näkymin ensi syksynä. Laura Yli-Jama kertoi 
myös, että saatujen palautteiden perusteella tekninen keskus on päätynyt käynnistämään erilliset katu-
suunnitelmat toriin liittyvistä Kotkapolun, Karakallionpolun ja Karakallionkujan katualueista. Näistä 
tekninen keskus lupaa tiedottaa myöhemmin.  

Missä menee Kehä II?  
Ely-keskuksesta Kehä Kakkosen jatkon projektipäällikkö Ari Puhakka kertoi, että kaupungit (Espoo, Vantaa 

ja Helsinki) ovat tutkineet mahdollisuuksia toteuttaa Kehä II:n jatko halvemmalla tavalla. 
Lopputuloksena on, hanke etenee kuitenkin yleissuunnitelman pohjalta,  sillä  ”kevyempi 
suunnitelma” olisi merkinnyt liiaksi haittoja asukkaille. Esim. tunneleiden lyhentämistä ei  
pidetty hyvänä ratkaisuna asukkaiden kannalta. Seuraava vaihe on, että Ely-keskus tekee 
liikennevirastolle hyväksymispäätösesityksen todennäköisesti kevään aikana ja liikenne-

virasto antanee hyväksymispäätöksen ehkä tämän vuoden aikana. Hanketta ei pidetä kiireellisenä hank-
keena – Kehä II:n jatko kuuluu hankkeisiin, jotka toteutetaan vasta sitten kun on pakko. Asukkaiden 
kannalta on varmastikin huojentavaa yleissuunnitelman pohjalta eteneminen. Toinen asia on, milloin 
pakko on käsillä itse kunkin mielestä. Kehä Kakkosen suunnittelun aineistoa löytyy Kehä II:n omasta FB-
ryhmästä. 
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Pidetään Karakallio elinvoimaisena. Käytä kannattajajäsentemme palveluita! 

Leppävaaran Seurakunta  

Puh. 09 8050 5000. Leppävaaran kirkko 
Veräjäkallionkatu 2, 02650 Espoo  

www.espoonseurakunnat.fi 
 

Avoinna:  

ma-pe klo 7.00-21.00 la 8.00-

21.00, su 9.00-21.00. 

Karakalliontie 10 

Nouki kioskilta mukaan myös kalastusluvat, postipaketit, 
lahjakortit ja tilaamasi teatteri- ja junaliput! 

ESPOON VÄRI 

Kuusiniementie 2. 02710 Espoo. Puh. (09) 597 007 
Avoinna: Ma-pe 8.00–18.00 

kesä-la 9.00–13.00, talvi-la 9.00–14.00 
www.espoonvari.fi 

 

 
Musiikkikoulutusta muskarista ammattiopintojen kynnykselle 

Soittoniekanaukio 1 B. 02600 Espoo.  Puh. (09) 8946 140 

www.juvenalia.fi 

 
Karakalliontie 10, 02620 Espoo 

Puh. 09-511 04,  ma-pe klo klo  9.00 - 15.00. 
 

 

Kulttuurin ja taiteen tapahtuma- ja 
harrastuspaikka. 

Tervetuloa mukaan kokemaan ja tekemään! 

Kotkatie 4, 02620 Espoo.  

Puh. (09) 8168 2708 

BOOMSOUNDS – Fiilisälykäs 

ohjelmatoimisto  
Elävää musiikkia pieniin ja suuriin juhliin paikalliselta 

muusikolta.  

johan.ekblad@boomsounds.com 

www.boomsounds.com. 

Puh. 0500-709869 

Parturikampaamo Kirsi 
joustavan palvelun paikka 

Ma-ti klo 10.00–17.00 (ilman ajanvarausta) 
Ke-pe klo 9.00–17.00. Ilta-ajat sopimuksen mukaan 
Karakalliontie 4, 02620 Espoo. Puh. (09) 590 970 

www.pkkirsi.com 

Espoon Eläkekotisäätiö  

Turvallisen kodikkaat vuodet 

palvelukodeissamme. 

Puh. (09) 2515 6500 

Karakallion sivuapteekki  

–lähellä sinua  

Avoinna ma - pe 9.30 - 17.00 

 (kesällä mahdollisia muutoksia).  

Puh./Fax. (09) 7001 8975 

Siivousliike Kvist & Hakkarainen Ay 
Luotettava perheyritys hoitaa kaikki siivousalan  

työt yli 20 vuoden kokemuksella. 

Kalasääksentie 10 B 11. 02620 Espoo 

Puh. 0400 805 569 tai 050 3019957 
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