Suur-Espoonlahden asukasfoorumin valmisteluryhmä
Asukastilaisuuden raportti: Saako Espoonlahti milloinkaan kulttuuritilan?
Aika ja Paikka: 29.9.2016 klo 18 Soukan Palvelutalo
Tilaisuuteen osallistui 34 henkilöä
Tilaisuuden ohjelma:
Tilaisuuden avaa Antti Järvinen, Asukasfoorumin pj
18.00 Kulttuuritilojen vetovoimatekijät kaupunkikeskuksissa ja Espoonlahteen suunnitellut kulttuuritilat,
Susanna Tommila, kulttuurijohtaja Espoon kaupunki
18.30 Kulttuurilautakunta suosittelee tilojen sijoittamista Lippulaivaan. Kulttuurilautakunnan terveiset,
Jaana Jalonen, kulttuurilautakunnan pj
19.00 Kahvitus
19.15 Paneeli: Jaana Jalonen, kok, Tiina Elo, vihr. Seppo Salo, kesk. Paula Pöntynen, sit. Antti Saarinen,
vas. Rolf Sandberg, rkp, Jasminiitta Lumme, sdp
Tilaisuudessa jaettiin kysymys lomake, jonka vastaukset ovat analysoitu seuraavassa:
1) Kaupungin tulee lisätä vetovoimatekijöitä metroasemalle ja kauppakeskukseen ostamalla tai
vuokraamalla niistä kulttuuritiloja, lähipalvelupisteitä ja terveyspalveluja (Esim. Iso Omena, kirjasto
n. 0,9 milj. €/ vuosi, n. 21 € / m2 / kk) Tähän vastattiin tasaisesti sekä positiivisesti että
negatiivisesti.
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2) On otettava alueellinen tasetili käyttöön. Espoonlahdesta kerättyjä veroja ja maksuja on
palautettava tasapuolisesti alueelle. Tasetilin ottamista käyttöön kannatetaan vahvasti.
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3) Digitalisaation takia toiminta on keskitettävä aluekirjastoihin? Enemmistö vastustaa tätä.
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4) Kirjastojen tulee tulevaisuudessa olla entistä enemmän monikulttuurisia viihtymiskeskuksia.
Monikulttuurisuutta kannatetaan vahvasti.
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5) Jos on valittava kulttuuriareena ilman aluekirjastoa tai pelkkä aluekirjasto, valitaan aluekirjasto.
Vahva kannatus on aluekirjastolla.
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6) Suur-Espoonlahden alueen kirjastopalvelut ovat hyvät. Mielipiteet jakaantuvat tasan.
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7) Digitalisaatio mahdollistaa lähikirjastojen palvelujen kehittämisen. Enemmistö näkee
digitalisaation mahdollisuutena.
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8) Espoo voisi kehittää kulttuuri- ja kirjastopalveluja yli kuntarajojen esim. Suur-Espoonlahden osalta
Kirkkonummen kanssa? Enemmistö pitää hyvänä asiana kehittää palveluja yli kunta rajojen.
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9) Aluekirjasto on tärkeä osa uutta Lippulaivaa. Vahva enemmistö kannattaa aluekirjaston
sijoittamista uuteen lippulaivaan.
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10) Onko kulttuuri-areena ja aluekirjasto sijoitettava uuteen Lippulaivaan? Vahvasti halutaan kirjasto
ja kulttuuri-areena uuteen lippulaivaan.
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11) Pitäisikö mielestäsi aluekirjaston tiloihin varata kokoustiloja paikallisten yhdistysten käyttöön?
Vahva enemmistö tukee yhdistysten mahdollisuutta kokoustiloihin uudessa kulttuuritilassa.
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12) Monikäyttöinen kulttuuritila on tärkeä Suur-Espoonlahden tasapainoiselle kehittämiselle, esim
harjoitustilat, teatteri, näyttely, taitelijatyötilat. Ylivoimainen enemmistö pitää tärkeänä
monikäyttöistä kulttuuritilaa.
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13) Tilaisuus oli tärkeä. Yksimielisesti pidettiin tilaisuutta tärkeänä!
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Mistä sait tiedon tilaisuudesta
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Mistä sait tiedon tilaisuudesta

Susanna Tommilan esitys ja tilaisuuden raportti löytyvät Asukasfoorumin nettisivulta ja FB:
https://www.facebook.com/SELAFasukasfoorumi
Valtuusto on tehnyt päätöksen että aluekeskuksiin on sijoitettava aluekirjasto. Espoonlahdesta
puuttuu. Alueiden tasapuolisuuden vuoksi kehityksen vuoksi on sijoitettava myös Espoonlahteen.
Palvelutori ja Aluekirjaston profiili on erilainen verrattuna lähikirjastoon. Tapahtumat ja nuoriso
tekeminen. Tiloja oppimiselle tekemiselle kokeiluille. Yhdessä tekeminen. Kulttuuritila olisi
Espoonlahdessa toimisi tulevaisuuden kulttuuritila, jossa voisi olla näyttelyjä, teatteriesityksiä jne.
Kysymykset:
1) Onko aluekirjastot lisänneet ikäihmisten ja lasten kirjaston käyttöä?
-En osaa vastata.
2) Esiintymislava esteettömäksi? Isossa Omenassa ei ole esteetön.
-kyllä yritämme ottaa huomioon liikuntarajoitteiset myöskin.
3) Espoossa on kalliimpaa lainata kirjoja kuin muissa suurissa kaupungeissa? Onko seinät kalliita?
-kyllä koska muilla on vain yksi keskuskirjasto. Espoossa tehty päätös että alueilla on
keskuskirjasto. Ja kauppakeskukset hinnoittelevat vapaasti tilavuokrat.
4) Mikä aikataulu?
- Metroaikataulu mukaan tahtotila mutta riippuu poliittisesta päätöksestä

Tilaisuuden keskustelut ja paneelille esitetyt kysymykset. (kirjannut Antti Järvinen)
Jaana Jalosen terveiset kulttuurilautakunnasta:
- Soukan kirjasto on erittäin huonokuntoinen, eikä ole esteetön, Kivenlahdessa
sisäilmaongelmat, Saunalahti uusi, Nöykkiön kirjasto.
- Kysely tehtiin Espoonlahden alueella. Toivottiin isoa aluekirjastoa ja lähipalveluja kylille. Ei
voida luvata että säilyvät samanlaisina.
- Kulttuurilautakunta ei pitänyt 1 vaihtoehtona sitä että aluekirjasto tulisi lippulaivaan. Nyt
tiedetään se että vain menemällä mukaan lippulaivaan niin saadaan mukaan samalla aikataululla.
Hintaneuvottelu menossa.
Kysymykset:
1) Minkäkokoiset palvelut ja mitkä palvelut.
-3000 m2 ja Kuttuuritilat, harjoitustilat ja työpajat tulossa.Onko liian pieni metron
mukana syntyessään. Sopimushintoja ei ole vahvistettu.
2) Omistaminen?
- Olemme miettineet asiaa. Se on yksi vaihtoehto.
3) Monitoimitila ja pienet tilat myös hyviä?
- Rouheat kulttuuritilaa mietitty, kun olemme saaneet kulttuurilat. Olemme miettineet että
jos uimahallin parkkipaikalle tehtäisiin parkkitalo ja saataisiin kulttuuritila yläkerrokseen.
Paneelikeskustelu:
Tiina Elon terveiset kaupungin hallituksesta:
-Kova vääntö Espoonlahden kulttuuritilasta menossa ja olemme haluamassa
kaupunginhallituksessa että tämä saada toteutettua. Merkitsevä tämä syksy on varsinaisten päätösten
osalta. Jos rahat saadaan budjettiin, niin sitten kulttuuritila toteutuu valtuuston päätöksellä.
Rolf Sandberg:
Lippulaivan tiloja voitaisiin vuokrata myöskin ulkopuolisille rahoittaaksemme
kulttuuritilan kustannuksia.
Antti Saarinen:
-

Ison omenan kirjasto alkoi toimia hyvin, vaikka Olarista lakkautettiin kirjasto. Nythän on
lähikirjasto tullut myös Suurpeltoon. Muunneltavuus on hieno asia kulttuuritilassa.

-

Kannattaa tarttua lippulaivaan ja mennä sinne. Onko tilat tarpeeksi suuret tulevaisuuden
tarpeita varten? Luovuutta tarvitaan.
Yllättäen lippulaiva on realisoitumassa. Kannattaa mennä.

Tiina Elo:

Seppo Salo:

-

Hanketta viety eteenpäin kärkihankkeena jo 1999. Ei ole äänestetty tarpeeksi paikallisia
päättäjiä, jotta olisimme saaneet kulttuuritilan jo aikaiseksi.
Otettiin kulttuuripuolta mukaan siten että kaava sallii sekä kirjaston että kulttuuritilan.
En hyväksy sitä että palolaitoksen tilat siirtyvät sen takia että kulttuuritilat tulevat
lippulaivaan.

Paula Pöntynen:
-

Olen iloinen että hanke on tässä vaiheessa. Kaavalliset asiat ovat kunnossa. Nyt raha-asiat
päätösvaiheessa ja kaikki nyt aktiivisia siinä että raha tulee mukaan budjettiin, jottei asiaa
kalkkiviivoilla torpata.

Jasminiitta Lumme:
-

Kuinka tärkeät pienet kirjastot ovat espoolaisille, pienet lapset ja ikäihmiset eivät jaksa
mennä aluekirjastoon. Päättäjät eivät ymmärrä tätä asiaa.
En vastusta aluekirjastoa.

Kysymykset:
1) Kun meillä on oma Y tontti. Mehän päätämme eikä grynderit. Miksi ei omaa osaketta lippulaivaan?
Jaana: Me neuvottelemme siitä että menemmekö lippulaivaan. Olemme sitä mieltä että
paras vaihtoehto olisi oma rakennus, mutta ei ole realistinen, joten pidämme kiinni
lippulaivasta. Realismi on se että jos kulttuuritilan haluamme niin ainoa vaihtoehto on
lippulaiva.
Tiina: Neuvottelut ovat kesken ja odotamme että saamme oikean hintaisen tarjouksen.
Paula: Jos haluamme saada jotain Espoonlahteen niin lippulaiva on se realistinen
vaihtoehto. Emme pysty järjestämään mitään kokouksia Espoonlahdessa kun ei ole tiloja.
Voi myös olla oma osake.
Jasminiitta: Vuokratiloissa on se hyvä puoli että niistä pääsee eroon ja nyt pitää neuvotella
niin että kulttuuritilasta ei tule liian kallis.
Seppo: Espoon saa satoja miljoonia kaavoituksesta Espoonlahden alueella, niin siksi pitää
saada niitä rahoja espoonlahden kehitttämiseen. Eikä ottaa palolaitoksesta ja urheilulta
rahoja kulttuuritilaa varten. Mitä muita vaihtoehtoja on olemassa kulttuuritilaa varten?
Tiina: Tetterirahoitukseen puuhataan omaa rahoitusta niin sama voidaan soveltaa täällä,jos
se toteutuu.
Antti: Kulttuuritila merkitsee pulssia paikallisille yhdityksille uutta toimintaa teatteryhmille.
Rolf: Kaksikielinen palvelu tärkeää.
2) Tyytyväinen illan antiin. Kaupunginsuunnittelulautakunta ovat kaavoittaneet kaupunginteatterin
oikeaan paikkaan.
3) Onko Kaupungiteatteri ja tämä vastakkaisia hankkeita, kun raha on tiukassa?
Paula: Voimme ottaa kaupungin teatterin tänne Espoonlahteen.
Jasminiitta: Koko valtuusto ei näe asiaa vastakkaisina. Hitaus johtuu siitä että Sello on
hirmu kallis. Samoja ongelmia ei haluta tänne.
Jaana: ei vastakkaisia. Teatterihanke ihan omana. Aluekirjasto etenee omana
hankkeenaan.

4) Kaupungin teatteri Espoonlahteen:
Antti: Mielenkiintoinen ajatus. Kulttuuritila mahdollistaisi sen että kaupunginteatterin esityksiä olisi
täällä.
5) Tasapuolisesti pitäisi kehittää alueita. Olisi hyvä tulla metrolla tänne Tapiolasta.
Paula: Kulttuuritila pitäisi mainita myös kulttuurilautakunnasta. Yhtä hyvin teatteriesityksiä
pitäisi olla myös Espoonlahdessa. Eikä vain vesisateessa Hyökyvuoressa.
Jaana: Ilman muuta kulttuuritila on hakusessa Espoonlahteen
Tiina: Olisi hyvä mahdollisuus yhdistää kulttuuria ja kirjastoa ja palveluja
Antti: Pitäisi tasapuolisesti kehittää alueita. Rahaa voidaan saada Euroopasta myös ja sen
takia voisi olla kulttuuriosaajia pyörittämässä.
Paula: Rahoituksen hankkimisessa voi käyttää luovuutta. Taivalkoskella 2 kesäteatteria.
kunnassa 4500 asukasta. Voisimme käyttää myös talkoo porukkaa kulttuuritapahtumissa.
6) Ketkä ovat sitä mieltä että 5 v kuluttua olemme saaneet kulttuuritilan Espoonlahteen yli 90%
todennäköisyydellä?
Kaikki kädet nousivat.

