3
Sisältö helmikuu 2019
1

Kansi
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ÅKES JAZZFESTIVAL 2019
ÅKEN JAZZFESTIVAALI 2019
ALICE I UNDERLANDET, Unga Teatern
Kestävän kaupunkikehittämisen hankehaut
tälle vuodelle ovat alkaneet
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Espoossa panostetaan kestävään kehitykseen
Espoon uusi malli hankkia kouluja ja
päiväkoteja herättää kiinnostusta
Vanhusten hoidon laiminlyönnit ja ongelmat kuriin
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Maalämmöllä ja poistoilman lämmön talteenotolla
säästöjä taloyhtiöiden energiakustannuksiin
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Asunto Oy Aurinkoamfissa Kivenlahdessa
toteutetaan maalämpö- ja LTO-energiahanke
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Monipuolinen osaava kiinteistönvälittäjä
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Energiankäytön tehostaminen asuntoyhtiöissä
Keilaniemeen maanalainen pysäköintilaitos

8

Myynnissä omakotitaio tai paritalotontti
Kolmperä järven rannalta Espoosta
Unelmakoti yrittäjälle arvostetulla omakotitaloalueella Nurmijärven keskustan vieressä
Vuokralle tarjotaan 2 h, kk,
Otsolahden länsirannalla Tapiolassa
Vuokralle tarjotaan 3 h, kk
Otsolahden länsirannalla Tapiolassa

Tapiolan Lähiseudun Asiakaslehti
Tapiolan Lähiseudun Asiakaslehti kertoo yrityksistä, niiden tuotteista ja
palveluista ja paikallisista kulttuuritapahtumista.
Lehti ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa paitsi kesä- ja heinäkuussa.
Lue lehti myös verkosta: www.tapiolan.com
Lehden kustantaja ja ilmoitusmyynti:
Oy Quality International QI Ltd Ab
Päätoimittaja: Eva Kivilaakso-Wellmann, puh. 050-301 9987
Toimitusjohtaja: Peter Wellmann, puh. 050-589 7543
Sateenkaari 3 A, 02100 Espoo
puh. (09) 464118, fax 455 1113
E-mail:
tapiolan-lehti@tapiolan.com
Ilmoitusmyynti: Eva Kivilaakso-Wellmann
eva.kivilaakso-wellmann@tapiolan.com
puh. 050-301 9987
Internet:
www.tapiolan.com
©
Oy Quality International QI Ltd Ab
Painopaikka:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Painosmäärä:
50.000 kpl

Tapiolan Lähiseudun Asiakaslehti
on jo vuodesta 2000 ilmestynyt alueella, jossa potentiaaliset
asiakkaasi asuvat ja liikkuvat.
PAINOSMÄÄRÄN 50.000 kpl JAKAANTUU SEURAAVASTI:
* POSTILAATIKKOJAKELU Etelä-Espoossa
Suomen Suoramainonta Oy (SSM)/
Helsingin Jakelu-Expert Oy 43 000 kpl
Tapiola, Tapiola-Itä, Tapiola-Länsi, Pohjois-Tapiola, Otaniemi, Laajalahti, Westend, Haukilahti, Mankkaa,Niittykumpu, Olari, Friisilä, Matinkylä,
Taavinkylä (Mankkaa), Etelä-Leppävaara, Pohjois-Leppävaara, Lintuvaara, Uusmäki. Lisäalueet v. 2019: Otaniemi ja Friisilä. Varaamme oikeuden muuttaa jakelualuetta tarvittaessa.
* TELINEJAKELU 7.000 kpl (laajennetttu jakelu alkaen2019)

Suur-Tapiolan Asukasfoorumi järjesti Ilmaston muutos haasteena! Millä keinoilla ekologisempaan Espooseen ja Suur-Tapiolaan -asukastilaisuuden 6.2., jossa asiantuntijat esittelivät Espoon Kestävän kehityksen ohjelmaa, ympäristötyötä ja energiatehokkaita ratkaisuja. Vasemmalta Timo Raulamo, hankejohtaja, Carbon Exit allianssista, Johan Holma, toimitusjohtaja, Tom Allen Senera Oy:stä, Tarja Söderman, ympäristöjohtaja, Pasi Laitala, kestävän kehityksen johtaja ja Elina Wanne,
kestävän kehityksen suunnttelija Espoon kaupungista.

Espoossa panostetaan kestävään kehitykseen
Espoo on eturivissä tavoittelemassa hiilipäästöjen vähentämistä. Se on noteerattu
kansainvälisessä vertailututkimuksessa
Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi.
Turkimus osoitti, että kasvava Espoo
on taloudellisella, sosiokultuurisella ja
ekologisella kestävän kehityksen mittareilla mitattuna onnistunut pitämään kehityksensä kestävänä.
– Espoo pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä Kestävän kehitys –ohjelman mukaisesti. Lisäksi Espoota kehitetään ohjelman avulla uusilla, puhtailla ja älykkäillä ratkaisuilla, espoolaisille mahdollistetaan entistä
sujuvampi ja monipuolisempi liikkuminen sekä vahvistetaan lähiluonnon virkistyskäyttöä.

Tavoitteita ei saavuteta yksin, vaan
yhteistyössä asukkaiden, yritysten, Aalto-yliopiston ja tiiviin kansainvälisen yhteistyön kautta. Päästöjen vähentämisessä
tärkein yritys on energiayhtiö Fortum, joka korvaa parin vuoden kuluessa kaukolämmön tuotannossaan Suomenojan toisen hiililämpökattilan Kivenlahteen rakennettavalla biolämpölaitoksella. Se lisää uusiutuvan energian käyttöä ja vähentää merkittävästi fossiilisista polttoaineista syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Vuonna
2018 Espoo liittyi YK:n kestävän kehityksen johtajuusohjelmaan yhtenä 25 edelläkävijäkaupungista. Espoon kaupunki sitoutuu saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet jo vuoteen 2025 mennessä yhdessä Cambridgen, Palo Alton,

Heidelbergin ja Intian Noidan yliopistokaupunkien kanssa. Työllä tuetaan uusien älykkäiden kaupunkiratkaisujen kehittämistä ja hiilineutraaliustavoitteen
saavuttamista. Espoon toiminta painottuu oppimiseen, koulutukseen ja innovaatioihin ja sen tärkeimpänä kumppanina edelläkävijätyössä on Aalto-yliopisto. Työssä keskeistä on kumppanuudet ja
osallistaminen, jotta mukana olisi koko
Espoo: kaupunkiorganisaatio, yritykset,
yhteisöt ja tärkeimpänä asukkaat.
Sitoumus2050.fi Ensimmäisenä kaupunkina Espoo liittyi vuonna 2015 kestävän kehityksen ohjelmallaan mukaan
Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen.
(Lue lisää:Sitoumus2050.fi)

Espoon uusi malli hankkia kouluja ja
päiväkoteja herättää kiinnostusta
Espoon kaupunki hankkii PPP-mallilla
seuraavan viiden vuoden aikana useita
kouluja ja päiväkoteja, joiden suunnittelusta, rakentamisesta, rahoituksesta
ja ylläpidosta vastaamaan valitaan yksityinen toimija. Määräaikaan mennessä hanketta koskevan osallistumishakemuksensa toimitti kolme kiinnostunutta ehdokasta. PPP-mallissa (Public Private Partnership) perustetaan projektiyhtiö
vastaamaan kyseisistä kouluista ja päiväkodeista 15-25 vuoden ajan. Espoon kau-

punki maksaa projektiyhtiölle käytettävyysperusteista palvelumaksua. Hankkeessa rakennetaan yhdeksän uudiskohdetta. Hankkeeseen on liitetty seuraavat
9 uutta espoolaiskoulua ja -päiväkotia:
Perkkaan koulu ja nuorisotila sekä Perkkaan päiväkoti, Nauriskasken koulu ja
Nöykkiönniityn päiväkoti tai vaihtoehtoisesti Nauriskasken koulu ja päiväkoti,
Pohjois-Tapiolan yhtenäiskoulu, Kuitinmäen koulun alakoulu ja päiväkoti sekä
Kilon koulu ja päiväkoti. Tavoitteena on,

että uudet koulut ja päiväkodit avaavat
ovensa vuosien 2022-2024 aikana. Suomen ensimmäinen toimitilojen PPP-hanke on lähtenyt varsin rivakasti liikkeelle
ja se on edennyt suunnitellusti. Saimme
juuri sopivan määrän tarjoajia hankkeen
toteuttajaehdokkaiksi, ja uskon näin pääsevämme hyvään lopputulokseen, Tilapalvelut-liikelaitoksen rakennuttamispäällikkö Reijo Yrjölä sanoo.

Vanhusten hoidon laiminlyönnit
ja ongelmat kuriin
Vanhusten koko hoitoketjun laadun kriteerit on vahvistettava selkeästi. Jos yksiköt eivät noudata niitä, ne on suljettava ja toimiluvat evättävä. Vanhusten heitteille jätössä on myös rikosoikeudellinen
vastuu. Syyllistytäänkö pahimmissa tapauksissa rikoslain tarkoittamiin heitteillepanoihin.
Vanhuspalvelun strategiaa ja vanhusten palvelulakia on uudistettava niin, että vanhusten ihmisarvoinen hoito turvataan. Vanhusten hoidossa tavoittee-

na ei ole turvata säästöt, vaan laadukas
ja turvallinen hoito. Yhä iäkkäämpien
vanhusten terveydellisinä haasteina on
muistisairaus. Potilaat ovat yhä raskashoitoisempia ja he tarvitsevat riittävästi
mitoitetun henkilökunnan antaman laadukkaan hoidon ja huolenpidon. Aivan
oikein on selvittää rikossyytteiden nostamista ja kunnat, mm. Espoo lisää valvontaa ja rikkomusten sanktioita. Oikeusministeri Antti Häkkäsen ja valtiovarainministeri Petteri Orpon esittämät

toimenpiteet vanhustenpalvelulain korjaamiseksi, väärinkäytösten sanktioimiseksi nykyistä voimakkaammin ja tehokkaammasta valvonnasta tulee toteuttaa.
Lisäksi hallitus valmistautuu tuomaan
eduskunnalle pikaisella aikataululla lisätalousarvioesityksen lisäresursseista
valvontaviranomaisille.
Eva Kivilaakso-Wellmann

Tapiolan Heikintori, Niittytori, Kauppakeskus Liila, Leppävaaran Galleria,
Iso-Omenan kirjasto.
Muu telinejakelu: Tapiolan kulttuurikeskus, Tapiolan Keskustorni, Esport
Center, Sokos Hotel Tapiola Garden, AINOA KAUPPAKESKUS, Lindex,
S-Market (Kalevalantie 3), Alepa Otaniemi, K-market, Otaniemi, Valintatalo Westend (Westendintie 99), K-supermarket Soukka (Soukantie 16), Espoonlahden uimahalli (Espoonlahdenkuja 4), K-supermarket
Seilori (Espoonlahdenkatu 4), Alepa, Kivenlahti (Merivirta 5), K-market
Kivenlahti (Merivalkama 2), Prisma Kirkkonummi (Munkinmäentie 29),
S-Market, Kirkkonummi (Toritie 3), S-market Kauniainen (Asematie 1),
S-market Etelä-Kauniainen (Kauniaistentie 7) ja S-market, Lauttasaari.
Tapiolan Lähiseudun Asiakaslehden
seuraava numero ilmestyy maaliskuussa 2019
Varatkaa ilmoituksenne
gsm 050-301 9987, puh. (09) 464 118

Hyödynnä Tapiolan Lähiseudun Asiakaslehden Eduskuntavaali -teemoja.

Tavoita äänestäjäsi laajasti ja kohdistetusti!
Varaa aineistosi edulla ja kiinnostavilla ideoilla!
Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vuoden 2019 eduskuntavaalien
vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:
• vaalipiirien paikkamäärien
vahvistuminen:

31.10.2018

• äänioikeusrekisterin tietojen
poimintapäivä (missä kunnassa
ja missä vaalipiirissä kukin on
äänioikeutettu):
22.2.2019

• vaalipäivä:

14.4.2019

• ehdokashakemusten jättöpäivä:

• tulosten vahvistaminen:

17.4.2019

5.3.2019

• ennakkoäänestys kotimaassa: 3. - 9.4.2019
• ennakkoäänestys ulkomailla: 3. - 6.4.2019

• ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.3.2019

Ota yhteyttä: tapiolan-lehti@tapiolan.com, puh.050 3019987

(Lisätietoja:www.vaalit.fi)

