


      Puheenjohtajan mietteitä  

Karakallio-Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton asukasyhdistys. Järjestämme vuosittain mm. Talvipäivän ja syksyisen  
Karakallio-päivän. Järjestämme myös asukastilaisuuksia ja vaikutamme aluettamme koskeviin suunnitelmiin.  Seuran jäsenenä 
saat liput puoleen hintaan Karatalon tapahtumiin. Seura julkaisee asukaslehti Karahkaa, jonka painosmäärä on noin 2000  
kappaletta. Karahkaa jaetaan niihin alueen talouksiin, joissa on oma jakaja. Jos Karahka ei tule teille, ilmoittaudu jakajaksi!  
 

Seuran jäsenmaksun maksamalla olet mukana pitämässä Karakallion elävänä  
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Soile Lehtonen 
040 414 0076 
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Kari Luotojärvi    
luolavuori@gmail.com 

Lehden toimitus ja  
ilmoitusmyynti  
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31.3.2015  
klo 18.00 

 
Asialistalla on  

sääntömääräisinä 
asioina vuoden 

2014 toimintaker-
tomus ja tilinpää-

tös.  Samalla  hah-
motellaan myös 

seuraavaa vuotta. 
Vuosi 2016 on 

juhlavuosi seuran 
täyttäessä pyöreät 

50 vuotta.   
Tule mukaan  
tuumimaan!   

 

 

 
Makuunin  
liiketilaa  

ostarilla voi vuok-
rata myös lyhytai-
kaisesti esimerkik-
si kokouksia var-
ten. Tiedustelut: 

24 Housing  
puh. 0400 684 411 

M 
itä tapahtui Karakalliossa vuon-

na 2014? Vuosi ei minusta ollut 

lainkaan hullumpi, paljon pientä 

ja  hyvää tapahtui.  

Karatalon Olohuoneen yhteyteen avattiin 

Cafe-Kara, josta saa  mm. inkiväärimehua, 

kahvia ja herkullisia leivonnaisia olkkarin 

sunnuntaitapahtumissa ja itsepalveluperiaat-

teella myös alkuviikosta.  Olohuone ja kahvi-

la on siis totta!  

Mainio uutinen on myös, että FC Kasiysin 

kenttä avattiin ja kolisevat palloseinätkin saa-

tiin hiljaisemmiksi. Karakallion lapset pääsi-

vät takaisin omaan kouluun suuren remontin 

jälkeen.  Torin remontti valmistui ja tätä kir-

joittaessa tuntuu jopa siltä, että torin elämä 

on hieman vilkastunut  - eikö vain?  

Karakalliota emme päästäneet unohtu-

maan metron varjoon. Olemme vaikuttaneet 

siihen, että täydennysrakentamisten mahdol-

lisuuksia on alettu entistä määrätietoisemmin 

tutkia ja olemme saaneet myös poliittiset 

päättäjät kiinnittämään huomiota vanhojen 

lähiöiden korjausrakentamiseen. 

Elokuussa pidettyyn Karakallio-päivään 

olimme kutsuneet kaupunginjohtaja Jukka 

Mäkelän ihan vasiten: halusimme muistuttaa 

kaupungin ylintä johtoa olemassa olostam-

me.  Länsiväylä-lehti huomasi Karakallion ja 

kirjoitti meistä suuren jutun ennen asukasil-

taa. Asukasilta olikin huikea: Karakallio on 

saamassa vision ja me asukkaat emme aio 

jäädä sivusta seuraajiksi, ainakaan osallistu-

ja määrästä päätellen.  

Yhteistyö on voimamme. Siitä tuleekin mie-

leen esimerkiksi Karakallion ja Viherlaakson 

yhdessä järjestämät jättipalsamitalkoot viime 

kesäkuusta. Yhdessä nyhdettiin parin kym-

menen hengen voimin haittakasvia. Talkoo-

makkarat grillattiin Kartsin jylhällä kalliolla 

Karamalmin rakentamisesta ja historiastam-

me keskustellen.   

Jättipalsamitalkoot on tänäkin vuonna toi-

mintaohjelmassa. Viherlaaksolaisten tavoin 

meitä kiinnostaa Kehä kakkosen jatko. Jatko 

ei toteudu lähivuosina, mutta aihe on löyhästi 

edelleen esillä ns. katuversiona. Karakallion 

kohdalla tarvittavista tunneleista tuntuu ole-

van laaja yksimielisyys.  Jatkon toteutumi-

seen on aikaa vuosia ja vuosia.  

Lähempänä tätä aikaa on tuleva talvipäivä. 

Kartsin talvipäivään kuuluu elämä torilla, yh-

dessä puuhaavat ihmiset, makkaran ja lettu-

jen tuoksu.  Kikattavat lapset, kiireettömät 

ihmiset rakentamassa linnulle pönttöä tai 

taiteilemassa jäästä oman luomuksen. Tai 

vain hörppimässä kahvia auringon paiste 

kasvoilla ja kevään tunne rinnassa.  Tapaa-

misiin!   

    Aulikki Pentikäinen  



Karakallion Facebook-ryhmässä seurattiin syksyllä 
tiiviisti Valoksi nimetyn kissan kuljeskelua Karakalli-
ossa. Valo tavattiin orvon oloisena jo heinäkuussa 
Leppäsillasta ja myöhemmin ostoskeskuksen lähi-
alueilla.  
  

Valo on vain yksi kymmenestätuhannesta löytöeläintaloi-

hin vuosittain päätyvistä kissoista. Ainakin yhtä monta 

kissaa kuolee luontoon tai lopetetaan ei-toivottuna. Lai-

minlyödyt kissat     kuluttavat leijonanosan eläinsuojelijoi-

den resursseista.   

Eläinsuojelulain mukaan kunnan pitää huolehtia irral-

laan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen hoi-

don järjestämisestä.  

 

 

Pääkaupunkiseudulla talteenotetuista eläimistä huolehdi-

taan Viikin löytöeläintalossa. Huostaanottoihin kuuluvat 

myös eläimet, jotka ovat jääneet äkkiarvaamatta ilman 

tarvitsemaansa hoitoa esimerkiksi omistajan kuoleman 

tai sairastumisen vuoksi. 

Viikin löytöeläintaloon tulee vuosittain noin 1500 eläin-

tä, joista noin 650 on kissoja. Onneksi suurin osa eläi-

mistä palautuu takaisin omistajalleen, mutta kissoista 

kuitenkin reilu kolmannes jää etsimään Viikin kautta uut-

ta kotia. Uusi koti löytyy yleensä kuukauden sisällä.  

Jos kissa tarvitsee pidempi aikaista kuntoutusta, se voi 

saada turvapaikan Hesystä. HESYn eli Helsingin eläin-

suojeluyhdistyksen tavoitteena on kodittomien eläin-

ten auttaminen.  

Viimeisten 40 vuoden aikana HESY on ottanut huos-

taansa kymmeniä tuhansia kodittomia lemmikkieläimiä ja 

etsinyt niille uudet, rakastavat kodit.  

Vuosittain pelastamme noin 500 kotieläintä  – pääasi-

assa kissoja, mutta myös muita eläimiä koirista vesikilpi-

konniin, HESYn tiedottaja Erja Veivo kertoo. Hesyn toi-

mintaan sisältyy myös maakuntien, esimerkiksi Sipoon,  

löytöeläintalona toimiminen.  

Mutta miten kävikään Valon? Karakalliolaiset tekivät kul-

kijasta havaintoja tiiviiseen tahtiin. Kesän aikana se laih-

tui laihtumistaan ja oli epäluuloinen. Villiintyminen ja pak-

kaset uhkasivat.  

Vihdoin syyskuun lopulla Valon loukutus onnistui ja 

matka  Karakalliosta kulki Viikin löytöeläintaloon aktiivis-

ten asukkaiden ansiosta. 

- Luottamus oli jo palautunut ja kisu antoi silittääkin    

itseään. Aivan selvästi on jonkun kotikissa ollut. Tuula 

Kirjonen kertoili karakalliolaisten Facebookissa.     

Viikissä  oli varmistunut myös Valon sukupuoli: uroskis-

sa. Jos Valo oli leikkaamaton kolli ja päätyi uuteen kotiin, 

se on joutunut luopumaan palleistaan. Sellaiset säännöt 

löytöeläintaloissa on.   

Kenen kissa? Karakallion sydän hyrrää myös eläinsuojelulle   

Jos olet kadottanut kissan  
 

Kun kissa on kadonnut, eikä se tule kutsumalla takasin, auta 

sitä tunnistamaan reviirinsä ja jätä yön ajaksi pihalle tai 

parvekkeen alle sen pesemätön hiekkalaatikko ja jokin 

pesemätön vaatteesi. Myös ruokaa, vettä ja kissan leluja 

kannattaa jättää houkuttimeksi.  

 

Tee ilmoitus kadonneesta kissasta heti Viikin löytöeläinta-

loon. Ilmoituksen voi tehdä myös netissä.  Ilmoituksen jättä-

minen myös  Karkuri.fi  -sivustolle on suositeltavaa.   

 

Jaa katoamisilmoituksia kauppoihin ja katupylväisiin. Tunto-

merkeistä kannattaa jättää jokin seikka kertomatta, sillä 

joskus kadonneista eläimistä pyritään hyötymään huijaustar-

koituksessa.  

 

Jos jaat kuvallisia ilmoituksia, rajaa kuva niin, etteivät aivan 

kaikki tuntomerkit näy.  Kuvasta voi rajata esimerkiksi hän-

nän pois: useimmilla kissoilla ja koirilla on toki häntä, mutta 

harvoin aivan samanlainen.  

 

Jos olet löytänyt kotieläimen  
 

Eläinsuojelulain mukaan löytöeläimet pitää toimittaa viralli-

seen löytöeläinten talteenottopaikkaan. Talteenotettua eläintä 

on eläinsuojelulain mukaan säilytettävä siellä 15 päivän ajan.  

Löydettyä eläintä ei voi noin vain ottaa omakseen.  Säilytys-

ajan päätyttyä eläimelle aletaan etsiä uutta kotia.  

 

Viikin löytöeläintalo on avoinna kaikkina viikonpäivinä ja 

myös iltaisin.  Aukioloaikojen ulkopuolellakin voi ilmoituksia 

jättää netin kautta. Lisätietoja loytoelaintalo.fi ja puh. 045 113 

4683.  

 

HESY hoitaa löytöeläinten kuljetukset Viikkiin, mikäli eläimen 

löytäjä ei pysty toimittamaan eläintä Löytöeläintalolle. HESY 

pystyy kuljettamaan vain kiinniotetut eläimet.   

 

Vakavasti loukkaantunutta eläintä ei saa jättää heitteille, 

vaan on kutsuttava paikalle poliisi tai kuljetettava loukkaantu-

nut ensiapuun. Yliopistollinen eläinsairaala on silloin oikea 

paikka pääkaupunkiseudulla.    

 

Teksti: Aulikki Pentikäinen  

Uutta kotia etsiviin kissoihin voi tutustua Löytöeläintalon ja 
Hesyn nettisivuilla.   



Espoolaiset saavat ensimmäisen oman seikkailu-
puistonsa, kun Seikkailupuisto Huippu avautuu tou-
kokuussa.  Puisto on parhaillaan rakenteilla Leppä-
vaaran urheilupuiston kalliolle ja sen alapuolelle pu-
ruradan kupeeseen, stadionin ja uimahallin lähei-
syyteen. Rakentaminen tehdään metsää säästäen.  
 

Seikkailupuistossa kiipeillään ja liu’utaan turvavaljaissa 

ja vaijeriin kytkettynä puiden väliin rakennetuilla radoilla. 

Radoilla voi kokea tyhjän päällä kävelyä, verkkotunnelis-

sa tasapainoilua ja liukumisen huikeita hetkiä huipulta 

takaisin maan kamaralle.   

Radat ovat jo valmiina, ja olemme päässeet kokeile-

maan niitä sekä 

tarkastuksen yhtey-

dessä että omin 

päin. Tuli oikein 

tippa linssiin, kun 

seisoimme tasan-

teella kallion laella 

ihailemassa uutta 

valtakuntaamme, 

kertoo seikkailu-

puiston puuhamies 

Jari Saarhelo. - Siitä on kaksi vuotta, kun aloitimme 

hankkeen valmistelun ja nyt alkaa olla valmista.  

Huipussa on ratoja kallion laella ja sen juurella. Kallion 

laella sijaitsevia ratoja kutsutaan yläradoiksi ja  kallion 

juurella olevat ovat puolestaan alaratoja. Yläradat on 

viritetty puihin noin kuuden metrin korkeudelle, ja niiltä 

avautuu huippunäkymä alempien puiden latvusten yli 

Leppävaaran urheilupuistoon.  

 

Huipussa edetään elämykset edellä  
 
Alaradat ovat yläratoja vaativampia, sillä nousut ovat 

korkeita. Vaativuus selittyy sillä, että alaradoilta nous-

taan jopa 18 metriä maankamaran yläpuolelle.  

Alaradoilla seikkailijoiden on oltava vähintään 140-

senttisiä. Yläradoille kiipeävän pituudeksi riittää 100 

senttimetriä, mutta kaikki radat sopivat myös aikuisille.  

- Olemme pitäneet ratojen suunnittelussa fyysisen 

vaativuuden kohtuullisella tasolla, hankkeen toinen yrit-

täjä Teemu Puskala toteaa.  Seikkailupuistoissa ede-

tään elämys edellä eikä yksikään rata ei ole suunnattu 

pelkästään huippuatleeteille.   

- Tänne voi tulla paitsi kokemaan seikkailuja perheiden 

ja ystävien kanssa, myös  koettelemaan tiimihenkeä 

työporukan kesken, Puskala vinkkaa.  

Espoon ensimmäinen seikkailupuisto Leppävaaraan  

Teksti: Aulikki Pentikäinen  



Karakalliossa on vuodesta 1996 toiminut aktiivinen 
ja kansallisesti menestynyt Kara-kamerat. Se valittiin 
10 vuotta sitten Suomen parhaaksi kameraseuraksi 
Suomen kameraseurojen liiton toimesta. Kerhon  
kuvaajat ovat pärjänneet hyvin sekä kotimaisissa 
että kansainvälisissä valokuvauskilpailuissa.  
 

 

Karakameroissa voivat halukkaat saada myös valoku-

vausopetusta. Tavanomaisessa kerhoillassa katsellaan 

toistemme kuvia tai kutsutun vierailijan tasokkaita otok-

sia.  

Kerhomme järjestää myös kuvausretkiä sekä kotimaa-

han että Viroon. Omaa autoa ei retkiin tarvita, sillä ker-

holaisten autoissa on aina tilaa lähteä retkelle mukaan!  

 

Menestystä valokuvauskilpailuissa  
 

Kara-Kamerat on kuvaajineen menestynyt Espoon ka-

meraseurojen välisissä valokuvauskilpailuissa. Kerho 

järjestää säännöllisesti myös omia valokuvauskilpailuja,  

joihin vain sen jäsenet voivat osallistua. Ne ovat muo-

dostuneet sekä suosituiksi että haastaviksi.  

Kilpailujen teemat eli aihekehykset valitsevat kerholai-

set itse. Viime talvena kilvan aiheeksi valittiin kotimainen 

runo!  

Kilpailijat saivat valita minkä tahansa kotimaisen runon 

säkeistön tai pari ja kuvata sen symboliikkaa mahdolli-

simman osuvasti ja sisällökkäästi kuvaavan otoksen.  

Toimin puolisoni kanssa kilvan tuomareina. Tehtävä oli 

uskomattoman vaikea, koska kuvat olivat hyvin tasokkai-

ta ja puhuttelevia useimmiten symbolisessa mielessä. 

Teimme arviointi- ja arvostelutyötä lähes kaksi viikkoa 

ennen kuin olimme valmiit täyttämään palkintosijat. Myös 

kuvaajat sanoivat nauttineensa aiheen vaativuudesta ja 

kiintoisuudesta. 

Hiljattain on päättynyt viime kesän kuvauskilvan kuvien 

arviointi. Kilvan teemana oli Kesäyö. Kilpaan tuli upeita 

kuvia, joita ohessa voitte katsella, tosin mustavalkoisena 

painoteknisistä syistä.  Kerhomme toimintaan on sekä 

hauskaa että antoisaa osallistua. Puheenjohtajamme 

Lassi Ritamäki ilmoittelee sähköpostiisi ajankohtaisista 

tapahtumista, retkistä,  kilpailuista ja vierailijoista.  

Tule rohkeasti mukaan rattoisaan joukkoomme, vaikka 

omistaisit  vain kännykkäkameran  - sillähän saa upeita 

kuvia ja kamera on aina mukana, kun loistoaihe yhtäkkiä 

ilmaantuu!  Kerhoiltamme ovat  kerran kuukaudessa 

maanantaisin kello 18.00  alkaen Karatalon yläkerrassa.  

Jos pääovi on kiinni,  voit käyttää musiikkiopiston ovea. 

Ja aina voi kolkuttaa ovea tai ikkunaa!  

 

Paavo Vepsä 
Kara-Kameroiden perustaja 

 

Kara-Kamerat toimii aktiivisesti ja toivoo uusia jäseniä  

Karakameroiden kevätohjelma  
 

Ma 16.3  Kerhoilta, näyttelyn suunnittelu  

Ke18.3  Näyttelyn pystytys  

 

19.3 – 13.4 Näyttely Karatalolla  

 “Näkökulmia Espoosta”  

 

Ti 14.4 Näyttelyn purku 

Ma 20.4 Kerhoilta 

La 25.4 Kevätretki 

Ma 18.5 Kerhoilta 

Lisätietoja  nettisivuilta karakamerat.com tai  sähkö-

postilla kara-kamerat@sksl.fi 

Karakallio-Seura kiittää talvipäivän  
järjestelyiden yhteistyökumppaneita   

 
 

 
 
 
 
 

Leppävaaran seurakunta.  Pitkäjärven VPK. Kara-
karhut. SPR. Blues junnut. Karakallion asukkaat.  
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Asukasillassa kuultiin Karakallion kehitysnäkymiä: Karakalliossa on potentiaalia ja yhteiset huolet

Miten käy Karakallion? Lähiön ra-
kennukset ja sen väestö ikäänty-
vät.   Väljä ympäristö ja hyvät pal-
velut nurkan takana - onko se 
mahdollista?   
 
Nämä kysymykset saivat liki sata 

kiinnostunutta asukasta liikkeelle Ka-

rakallion koululle  marraskuussa pi-

dettyyn asukasiltaan. Tilaisuuden 

avannut Karakallio-Seuran puheen-

johtaja Aulikki Pentikäinen kantoi 

huolta alueen palveluiden säilymises-

tä ja asuin talojen perusremonttien 

rahoituksesta.   

Karakallion asukasmäärä on vähen-

tynyt jo pitkään, kun yksin asuvien ja 

ikäihmisten määrä on kasvanut. Sa-

maan aikaan asukkaat ovat huolis-

saan peruskorjausten rahoituksesta. 

- Lähiöiden peruskorjausvajeet on 

ongelma, joka vaatii tietoisia toimen-

piteitä myös asukkailta. Asiaan on 

tartuttava nyt, jotta ehkäistään kau-

punginosien välinen eriarvoistuminen 

ja hallitsematon kehitys, Pentikäinen 

pohdiskeli.  

Suur-Leppävaaran asukasfoorumin 

puheenjohtaja Leila Tauriainen ko-

rosti yhteistyön merkitystä: asukkaat 

on kutsuttava mukaan suunnitteluun 

alusta alkaen.   

 

” Paalutusta ei  
Karakalliossa      

tarvita 
 

Leppävaaran projektijohtaja Mika 

Rantalan mukaan Karakallio on 

tilastojen valossa taantuma-aluetta, 

mutta mahdollisuuksia on pal-

jon.  Vahvuutena on, että urheilupuis-

to ja liikuntapalvelut ovat naapurissa, 

koulut ja päiväkodit lähellä. Liiken-

neyhteydetkin ovat parhaimmasta 

päästä: Leppävaaran rautatieasemal-

le ja Selloon pääsee muutamassa 

minuutissa millä tahansa kulkupelillä.  

Pulmana on paitsi asukasluvun vä-

hentymisen ja palvelujen hiipumisen 

lisäksi asuntojen koot. Karakalliossa 

asunnot ovat melko suuria perhe-

asuntoja.   

Ikääntyvä väestö tarvitsee esteettö-

miä ja pienempiä asuntoja, mutta 

niitä ei alueella ole tarjolla ja vastaa-

vasti perheasumiseen soveltuvia 

asuntoja vapautuu harvoin. Uudisra-

kentaminen ja asuntokannan moni-

puolistaminen mahdollistaa asunnon 

vaihtamisen alueen sisällä.  

- Täydennysrakentaminen ja alueen 

uusiutuminen nostaa alueen halutta-

vuutta ja auttaa palvelujen säilyttämi-

sessä, Mika Rantala tähdensi.  Kara-

kallio on sikälikin hyvässä asemassa, 

että rakennusyhtiöt ovat kiinnostunei-

ta Karakallion potentiaalista 

ja alueen uudisrakentami-

sesta sen hyvän sijainnin 

vuoksi.   

Lisäpisteitä Karakallio saa 

oivallisesta maaperästään: kalliota ei 

tarvitse paaluttaa, Rantala jatkoi liput-

tamista  Karakallion puolesta.    

Kaupungin näkökulmasta lisäkaa-

voitus myös asunto-osakeyhtiöiden 

tonteille on tervetullutta. Taloyhtiöille 

lisäkaavoitus on mahdollisuus rahoit-

taa osa peruskorjauksista maan-

myynnistä saatavilla tuloilla. 

Espoon aluearkkitehti Lotta Kari-

Pasonen kertoi Karakallion tämän-

hetkisestä kaavoitustilanteesta. 

Suunnittelupöydällä on Karakallion 

ostoskeskuksen lisäksi Kalasääksen-

tien ja Karakalliontien risteys. Alue-

arkkitehti näkee Karakalliontien alku- 

ja loppupäät Karakallion käyntikorttei-

na.  Rastaalantien tulosuunta vaatii 

erityisesti kohennusta ammattilaisen 

silmin katseltuna.  

Karakallion Huollon ja kaupungin 

alustavissa suunnitelmissa onkin, 

että Kalasääksentiellä oleva Karakal-

lion huollon rakennus  purettaisiin ja 

kadun varteen tulisi asuin taloja. 

Jos suunnitelmat toteutuvat,  Kara-

kallion huollon varikkoalue ja toimisto 

siirtyisivät vieressä olevalle,  asunto-

vanujen täyttämälle pysäköintialueel-

le.  

 Uudelleen järjestelyillä näkymät 

olisivat kauttaaltaan esteettisem-

piä.  Rakennusten sijoittelulla voitai-

siin myös vähentää liikennemelua, 

Kari-Pasonen huolehti nykyisten 

asukkaiden viihtyvyydestä.   

Lotta Kari-Pasonen kannusti myös 

taloyhtiöitä selvittämään lisärakenta-

misen mahdollisuuksia.  

lasketaan nettohyödystä eli esimer-

kiksi parkkipaikkojen rakentamiskulut 

ja kaavoitusmenot otetaan huomioon 

maksun vähennyksenä. 

Lähiöiden peruskorjaus kiinnostaa 

myös poliittisia päättäjiä yli puoluera-

jojen: maankäyttömaksun pienentä-

misestä on tehty kaksi valtuustoaloi-

tetta.

Poliittiset linjaukset asiasta on tarkoi-

tus tuoda valtuuston käsittelyyn ke-

väällä,  Tiina Elo kertoi. 

Kaupunkisuunnittelukeskus on haarukoinut Karakallion lisärakentamispaikkoja Espoon omistamille 
maille. Myös taloyhtiöt voivat halutessaan esittää lisäkaavoitusta omille tonteilleen.   

”  Karakalliontien päät 
ovat käyntikortteja  

Asukasillan materiaali löytyy netistä: 
karakallioseura.fi 



 Asukasillassa kuultiin Karakallion kehitysnäkymiä: Karakalliossa on potentiaalia ja yhteiset huolet 

- Jos asian selvittämi-

nen kiinnostaa, niin 

ottakaa   ihmeessä 

yhteyttä, järjestetään 

palaveri ja ryhdytään 

tutkimaan asiaa, ark-

kitehti viimeisteli pu-

heenvuoronsa.  

    Mutta jääkö lisära-

kentamisesta taloyh-

tiöille katetta perus-

korjauksiin? Kannat-

tavuuteen vaikuttaa 

verotus, parkkipaik-

kakustannukset ja 

maankäyttömaksu.  

    Tila- ja asuntoja-

oston puheenjohta-

ja Tiina Elo kertoi, 

että maankäyttömak-

su on korvaus kau-

pungille siitä, lisäkaa-

voitus nostaa tontin 

arvoa. Espoossa 

maankäyttömaksu on 

40 prosenttia. Maksu 

lasketaan nettohyödystä eli esimer-

kiksi parkkipaikkojen rakentamiskulut 

ja kaavoitusmenot otetaan huomioon 

maksun vähennyksenä.  

Lähiöiden peruskorjaus kiinnostaa 

myös poliittisia päättäjiä yli puoluera-

jojen: maankäyttömaksun pienentä-

misestä on tehty kaksi valtuustoaloi-

tetta. 

Poliittiset linjaukset asiasta on tarkoi-

tus tuoda valtuuston käsittelyyn ke-

väällä,  Tiina Elo kertoi.  

Ostarin säilyminen vaatii 
lisää asukkaita  

 

Karakallion Huollon toimitusjohta-

ja Tatu Rasia kertoi ostoskeskuk-

sen suunnitelmista. Ostoskeskus 

Oy:ssä on kuusi osakasta ja liiketiloja 

on 2500 neliötä.    

Nykyinen kiinteistö on tulossa elin-

kaarensa päähän. Talotekniikka on 

peräisin 1960 –luvulta ja lähes alku-

peräistä,  käyttökulut lisääntyvät vuo-

si vuodelta eivätkä tilat vastaa käyttä-

jien tarpeita.   

Suunnittelun tavoitteena on  lähipal-

veluiden säilyttäminen ja kehittämi-

nen niin, että yritystoiminta on jatkos-

sakin  kannattavaa. Kaikki nykyiset 

toimijat haluavat jatkaa toimintaa os-

toskeskuksessa.  

Palvelujen pysyminen vaatisi noin 

1500 lisäasukasta. Asuntojen raken-

taminen luo pohjan uuden ostoskes-

kuksen rahoitukselle ja palvelujen 

säilymiselle.  

Suunnitelmissa onkin  rakentaa 

2000 neliön liiketilat ja noin 200 asun-

toa sekä maanalainen parkkihalli 

asukkaiden autoille. Liiketilojen pysä-

köinti tulee katutasolle. Elintarvike-

kauppa siirtyisi ostarin länsipuolelle.  

Uuden ostoskeskuksen rakentaminen 

voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2018.  

Tahtotilana on, että ostarin nykyiset 

palvelut ovat käytössä koko rakenta-

misen ajan, joten rakentaminen ja 

purkaminen on tarkoitus tehdä vai-

heittain.  Teksti:  Jarmo Oksanen/

Aulikki Pentikäinen  

Kaupunkisuunnittelukeskus on haarukoinut Karakallion lisärakentamispaikkoja Espoon omistamille 

Asukasillan materiaali löytyy netistä:  
karakallioseura.fi  



Helmi ja Välkky: Espoon modernit kirjastoautot  

Nykyajan kirjastoissa viihdytään ja virkistytään. 
Niinpä myös ympäri kaupunkia huristavissa kirjasto-
autoissa voi kokea elämyksiä perinteisen lainauksen 
ohella.    

Kirjastoautotoiminnan aloittamista Espoossa suunnitel-

tiin jo vuonna 1952. Silloisesta Helsingin pitäjästä otet-

tiin yhteyttä Espooseen ja ehdotettiin yhteisen kirjasto-

auton hankkimista. Tällöin ei kuitenkaan edes kirjasto-

lautakunta katsonut näin modernia uudistusta aiheel-

liseksi.  

Asiaa käsiteltiin vuosien saatossa moneen kertaan ja 

lopulta Espooseen saatiin ensimmäinen kirjastoauto - 

Kuningatar Alexandra, tuttujen kesken Sandra - vuonna 

1964.  Kirjastoautolla korvattiin vanhojen kantakirjasto-

jen lainausasemat. 

 

Välkky muuntuu pysäkki pysäkiltä 
  

Espoolla on nykyisin kaksi kirjastoautoa. Helmi käy koti-

pysäkeillä ja se edustaa enemmän perinteistä kirjasto-

autoa. Toki lainausvalikoima on Helmissäkin monipuoli-

nen: lainata voi äänikirjoja, uusimpia lautapelejä ja tie-

tenkin ihan perinteisiä kirjoja, viestintäkoordinaattori 

Marjut Saloniemi kertoo ja innostuu samaan hengen 

vetoon kertomaan Välkystä.  

Välkky on rohkeasti  kokeileva ja alati muuttuva kirjas-

toauto, joka vieraile koulujen ja päiväkotien lisäksi erilai-

sissa tapahtumissa. Välkyn sisuksissa on aimo määrä 

nykyaikaista tekniikkaa iPadeista suureen kosketusnäyt-

töön. Eikä siinä kaikki: Välkkyyn on liitettävissä erilaisia 

moduleita aina esiintymislavaa myöten. Auto voi muun-

tua leffateatteriksi, puutarha-autoksi tai sen sisään voi 

heittäytyä askartelemaan, kirjailijaa tapaamaan tai satu-

tuokiota kuulemaan.  

         Teksti: Eeva Luonsinen  

 

Välkky vierailee Karakalliossa talvipäivillä sunnuntai-

na 15. maaliskuuta. Helmi parkkeeraa tuttuun tapaan 

Karakallion kappelin edustalla joka toinen perjantai 

klo 15.00-15.20. Mutta myös Rastaalassa ja Kara-

mäen päiväkodilla Helmi pysäköi.  

Kirjastoauton aikataulut ja autojen  reaaliaikaiset liik-

keet löytyvät uuden nettisovelluksen avulla osoittees-

sa kirjastoauto.espoo.fi  

Kotiseutupäivät  
Espoossa 6.-9. elokuuta  
- talkooapua tarvitaan!   

 
 

Valtakunnallisia kotiseutupäiviä vietetään tänä vuonna 
Espoossa teemalla Rakkaudesta kotiseutuun. Päiville 
odotetaan noin 500 osallistujaa eri puolilta maata. Suu-
rin osa iloittelusta tapahtuu Leppävaarassa.  

Talkoolaisia tarvitaan moniin tehtäviin pakkaustalkois-
ta aina paikallisoppaana toimimiseen. Talkooväki saa 
näköalapaikan tapahtuman järjestämiseen ja myös 
konkreettisia etuja.  

Kysy lisää tai ilmoittaudu:  EKYLin järjestösihteeri  
kristel.nyberg@ekyl.fi. 



Karakallio muistoissani    

Nuoruuteni Espoon maisema on täynnä muistoja 
Karakalliosta ja sen lähialueilta. Asuin äitini kanssa 
Leppälinnunrinteen valkoisissa taloissa. Kadun 
päässä avautui Leppävaaran urheilupuisto, jonka 
toisella puolella sijaitsi Leppävaaran kirjasto.  
 
Kirjasto oli paikka, jonne menin usein koulun jälkeen 

läksyjä tekemään, lukemaan tai vain olemaan. Selloa ei 

ollut vielä olemassa. Kaupassa käytiin joko Kartsin  osta-

rilla tai välillä Leppävaaran vanhalla puolella.  

Olin yleisesti ehkä vähän hiljainen teini, mutta muistan 

kuinka mukavaa oli kun naapurit pysähtyivät silloin täl-

löin juttelemaan ja kyselemään kuulumisia.  

Taloyhtiömme pyykkituvan yhteydessä oli kerhohuone, 

jossa opin pelaamaan biljardia. Isommat pojat pitivät sitä 

majapaikkanaan, mutta ottivat finninaamaisen tytön jos-

kus mukaan peleihinsä. 

 

”  Alli hyytyi matkalla  
 

 Minulla oli koira. Alli seurasi minua aina uskolli-

sesti kauppareissuilla Karakallion ostarille. Alli oli hieman 

ylipainoinen lempeä rottweiler. Yleensä se hyytyi ostarin 

mäkeä ylös kävellessä. Siinä sitten istuskelimme molem-

mat tienposkessa vailla kiirettä minnekään. Siihen ai-

kaan, kun ei ollut kännyköitä eikä muita vempeleitä, huo-

mio kiinnittyi paljon enemmän ympäröivään  maailmaan. 

Autojen laskeminen tuntui suurelta huvilta. 

Muistan erityisesti kevään tulot Karakallioon. Tien pien-

tareet täyttyivät Leskenlehdistä, lintujen laulu kaikui he-

leänä ja hiljaisen lähiön kadut täyttyivät aurinkoa ihmet-

televistä hymyilevistä ihmisistä.  

Karakallio oli lempeä paikka kasvaa. Meillä oli mukavia 

naapureita, joista moniin törmään edelleen alueella liik-

kuessani. He eivät ole halunneet sieltä minnekään muut-

taa, enkä ihmettele miksi.  

Karakalliossa on rauhallista, luonto on lähellä ja ennen 

kaikkea Karakalliossa asuu ihmisiä, jotka ymmärtävät 

yhteisöllisyyden merkityksen. Kukaan ei pärjää yksin, 

yhdessä meistä jokainen on aina enemmän.  
 

Maria Guzenina  

Facebookissa on hiljattain avattu uusi 
keskusteluryhmä, jossa jaetaan       
muistoja Karakalliosta kuvien ja        
kertomusten muodossa. Ryhmä löytyy 
netistä nimellä Kartsin historia.  
 
Tule mukaan historiaa kokoamaan!  

Entinen Karakallion lapsi tapasi nykyisiä lapsia torilla elokuussa. 

Hrrr… Missä kevät viipyy?   

 



Nestori Lundahl ja Antero Hoikkala rakastavat merta 
ja perinteistä suomalaista ruokaa. Lapsuuden muis-
toja on läskisoosi, se saa vieläkin makuhermot hyr-
räämään.  Nostalgiaa.  

 

Miehet halusivat tehdä suomalaista ruokaa tunnetuksi, 

symbolina läskisoosi.  Niinpä he päättivät perustaa viime 

vuoden vapun päivänä läskisoosiseuran, peräti kansain-

välisen. 

 Aluksi suunnitelmissa oli vain paikallinen seura, mutta 

sitten perustajat tunsivat empatiaa maailman läskisoosit-

tomia kansoja kohtaan ja päättivät vapauttaa ne läski-

soosittomasta elämästä. Tehtävä tempaisi mukaansa 

monet muutkin.  

Nykyinen hallituksen kokoonpano on arvovaltiainen ja 

jokaiselle on oma tärkeä tehtävä:  pääsihteeri Antero 

Hoikkala (keulakuva), varapääsihteeri Mervi Juutilainen 

(kiintiöjäsen), apulaisvarapääsihteeri Nestori Lundahl 

(tiedottaja), läskisoosikomissaari Pietu Hoikkala 

(laadunvalvoja).  

 

Läskisoosiseuran tarkoitus on aidon läskisoosin 

saatavuuden takaaminen, historian tuntemus, 

"puhtauden" varjelu ja tietoisuuden levitys. Seuran sivut 

ovat tärkein tiedon lähde. Ne ovat suomeksi, mutta kym-

menessä maassa on tutustuttu jo tietoihin. Kommentit 

ovat olleet kiittäviä ja hyviä. 

Monet kaipaavat "mummon tekemää" läskisoosia. Huu-

mori on asiallista. Nestorin mukaan sana "läski" on ai-

heuttanut joitakin kyselyjä rasvan syönnin vaaroista, mut-

ta pääasiassa vaikutus on ollut myönteinen. Pohjois-

Karjalaprojektin myötä sana sai huonon maineen, mutta 

syyttä. 

Ongelmana on kunnon lihan (rasvaa vähintään puolet, 

mieluummin 70%) saannin vaikeus, miltei mahdotto-

muus.  

Erikseen ostettu laardi on vaihtoehto, sitäkään ei saa 

Suomesta. Voilla jatkettu läskisoosi on läskisoosikorvi-

ketta ja margariinilla tai öljyllä tehty on läskisoosivastike 

(eli sianlihavastike).  

Läskisoosia saa vatsan täytteeksi Helsingissä, Kotkassa 

ja silloin tällöin Karkelossakin (hyvää). Vinkkejä saa keu-

lakuvalta ja tiedottajalta. 

 
Mikä on läskisoosin historia?  

 

Esiasteeksi voidaan katsoa 1880-luvulla yleistynyt Ame-

riikan läski eli masiinaläski, josta pannulla tehtiin käris-

tystä metsä- ja teollisuustyöväen pöytään. Se kuului 

1900-luvun alussa  pottujen kanssa maatyöväen aamiai-

seen.  

Vuosina1918-20 saatu Amerikan apu, laardi (Wilsonin 

pinta) lisäsi ruuan suosiota ja seuraavilla vuosikymmenil-

lä läskisoosi kaupungistui. Olipa suosituin ruokalaji 1950-

luvulla. 

 

 

”  In vino veritas, in 

adipe veritas”  

 
Seuran toimenkuvaan kuuluu siis tiedottaminen. Sivuja 

seuraamalla pysyy ajan tasalla. Seura ei myy, mutta ei 

pane pahakseen, jos halukkaat käyttävät seuran logoa 

paidassaan lisäämään tunnettavuutta. Logo: In vino veri-

tas ja in adipe veritas = läskissä on totuus = läskisoosi 

on rehellistä, konstailematonta, reilua. 

Seura myöntää myös kunniakirjoja ravintoloille ja yksi-

tyishenkilöille, jotka pyrkivät aidon läskisoosin valmista-

miseen ja edistävät tietoisuutta.  

Maailman läskisoosipäivää vietetään aina vuosittain           

3. maaliskuuta. Viralliset sivut löytyvät osoitteesta      

laskisoosijarjesto.blogspot.fi. Käykää tutustumassa!  

 

Ruokakulttuuria Karakalliosta   - läskiä, soosia ja pilkettä silmäkulmassa  

Nestori Lundahl  -  Maailman läskisoosijärjestön perustaja 



Pääkaupunkiseudun jätteenkäsittelyllä uusi suunta  

Halogeeni-  ja hehkulamput saa laitaa    
sekajätteeseen. Energiansäästölamput  
voit palauttaa suuriin päivittäistavara-
kauppoihin. Loistevalaisimet ja               
LED-lamput kuuluvat Sortti-asemalle.   

            Jaana Holm  
Kirjoittaja työskentelee Kierrätys-
keskuksessa ja on Ekotukihenkilö 

Kun energiajaetta alettiin kerätä vuonna 2005, oli tar-

koituksena helpottaa vaikeasti kierrätettävien muo-

vien hyödyntämistä polttoaineena. 

 

Energiajakeella oli tarkat kriteerit siitä,  mitä sinne sai 

laittaa ja mitä ei. Se, mikä ei energiajakeeseen kelvan-

nut, meni sekajätteeseen ja kuskattiin Ämmässuon kaa-

topaikalle.  

Laskelmat kuitenkin osoittivat, että kaatopaikan kapasi-

teetti alkoi tulla vastaan laskelmissa ja jotain muuta piti 

kehittää kasvavan roskavuoren hävittämiseksi.  

Karakallionkin jätteet ovat menneet jo viime syksystä 

saakka  Vantaalle poltettavaksi. Taloyhtiöiden energia-

astiat ovat siis käytännössä käyneet tarpeettomiksi.  Koti-

taloudet saavat halutessaan hifistellä oranssien pönttöjen 

kanssa vielä vuoden verran ennen kuin energiajakeen 

erilliskeräys loppuu kokonaan.  

Lajittelu on entistäkin tärkeämpää  
 

Uuden polttolaitoksen käyttöönotto ei missään ta-

pauksessa vähennä lajittelun tarvetta, vaan suorastaan 

päinvastoin.  Nyt tarvitaan kierrätystä ja kierrätystä, en-

Kierrätystä enemmän kuin aikaisemmin.   

Mitä tarkemmin roskat lajitellaan kierrätykseen, sen 

vähemmän jää polttolaitoksen uuneihin poltettavaa. Sillä 

tosiasiahan on, etteivät ne roskat polttamallakaan täysin 

häviä, vaan niistä jää tuhkaa ja kuonaa.  

Ämmässuo on muuttunut nimeä myöten. Kaatopai-

kasta on tullut jätteenkäsittelykeskus, jossa mm. kerä-

tään talteen kaatopaikkakaasua ja pikamaadutetaan bio-

jätettä. Polttolaitoksen tuhka ja kuona vaatii silti perintei-

sen kaatopaikan. Se paikka on edelleen Ämmässuolla. 

Kuonalle varattu kaivanto täyttyy sitä nopeammin, mitä 

enemmän sekajätteeseen päätyy kierrätyskelpoista tava-

raa.  

”  Metalli ei pala. Pahvista 

on pula.  

 

Tässä valossa onkin helppo ymmärtää, että kannattaa 

laittaa ne omat maitotölkit pahvien joukkoon, jolloin niistä 

tehdään muun muassa uusia maitotölkkejä. Keräyspah-

vista on alkanut olla jo pulaakin. Tonnikalapurkit kuuluvat 

metalliastiaan eikä suinkaan sekajätteeseen. Metalli on 

sekajätteen joukossa melkoinen riesa.  

Kun polttouuniin päätyy metallia, se sulaa kiinni ritilöi-

hin,  joiden välistä kuonan on tarkoitus tippua pois uunis-

ta. Jossain vaiheessa metallimömmöä on kertynyt niin 

paljon, ettei kuona enää mahdu tippumaan pois. Silloin  

jäteuuni pitää sammuttaa, jäähdyttää ja mömmö on ha-

kattava irti ritilästä, jotta homma taas toimii.  

Nyt kun tällainen polttopäätös on 

tullut tehtyä, se kasvattaa  itseasias-

sa meidän  asukkaiden vastuuta. On   

entistä tärkeämpää noudattaa lajitte-

luohjeita, eikä ajatella, että kuitenkin 

ne kaikki palaa.  Siitä ei ole kyse.  

   Jätteenpolttolaitos on hätäratkaisu, 

joka kelpaa jonkin aikaa; kunhan 

sinä, minä, naapuri ja kaveri ja me 

kaikki opimme kierrättämään mah-

dollisimman viisaasti meille tarpeet-

tomat tavarat ja tuottamamme ros-

kat. 

   Kaikkeen ei voi tässä yhteiskun-

nassa pieni ihminen vaikuttaa, mutta 

pidetään kuitenkin yhdessä Kartsi 

niin siistinä kuin pystytään ja kierrä-

tetään kaikki, minkä suinkin pystym-

me.   Loppujen lopuksi   paras jäte 

on syntymätön jäte!                         




