
Tapiolan jalkapallostadionin asukastilaisuuden kooste

Asukastilaisuus pidettiin Etelä-Tapiolan lukiossa 9.1.2020. Paikalle saapui noin 80
henkilöä keskustelemaan Tapiolan urheilupuiston suunnitelmista.

Tilaisuuden aineistot ovat nähtävissä: Tapiolan jalkapallostadion, Valmisteluvaihe

Asukastilaisuus Etelä-Tapiolan lukiossa 9.1.2020

Tilaisuudessa kirjattuja asukkaiden kommentteja ja mielipiteitä:

Stadionin toiminnan taloudelliset edellytykset

Asukkaita kiinnosti tietää, onko tämä investointi taloudellisesti kannattava ja miten
yritykset saadaan mukaan. Espoo rakentaa jalkapallostadionin ja se jää kaupungin
omistukseen. 6 000 katsojalle tarkoitettua stadionia on voitava käyttää monenlaisiin
tapahtumiin, jotta saadaan kustannukset katettua.
Tilaisuudessa kerrottiin:

· suunniteltu monitoimihalli stadionin lähellä sopii erilaisten tapahtumien
pitopaikaksi kuten myös erilaisten lajien harrastajille

· hankkeelle perustetaan kiinteistöyhtiö

Kysyttäessä Tapiolan urheiluhallin ”Monarin” kohtaloa vastattiin, että se ratkeaa
suunnitelmien edetessä.

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Tapiola/Tapiolan_jalkapallostadion_210807/Valmisteluvaihe


Liikenne ja pysäköinti

Useissa puheenvuoroissa todettiin, että parkkipaikkojen riittävyys on otettava
huomioon. Stadionin alle tulevat 500 autopaikkaa eivät ehkä riitä. Espoossa
yksityisautoilu on  välttämätöntä huonojen liikenneyhteyksien takia.
Toisaalta esitettiin näkemys, jonka mukaan parkkipaikkoja tulisi rajoittaa liikenteestä
aiheutuvien ilmastovaikutusten minimoimiseksi. Espoon tavoitteena on olla
hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
Tilaisuudessa kerrottiin:

· jalkapallostadionia lähellä on kaksi metroasemaa, mikä on huomioitu
parkkipaikkojen määrässä.

· Tapiolan ja Urheilupuiston metroasemien liityntäpaikat ovat myös
käytettävissä.

· uusi jalkapallostadion on hyvin saavutettavissa julkisen liikenteen avulla

Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon

Stadionista kantautuva melu ei saa häiritä lähiasukkaita. Rakentamisessa toivottiin
käytettävän puuta ja kestäviä materiaaleja. Liikenteen lisääntyessä
ilmastovaikutukset on otettava huomioon, jos halutaan olla jatkossakin Euroopan
kestävin kaupunki. Urheilupuisto on tulvaherkkää aluetta, siksi aluetta ei ole ennen
rakennettu. Yksi asukas totesi, että Helsingin olympiastadion riittää Espoollekin.
Tilaisuudessa todettiin, stadionin rakentaminen ei vaadi louhintaa ja tulvavedet on
huomioitu.

Hankkeen aikataulu

Toivottiin, että urheilupuiston kehittämiseen otetaan mukaan alueen kaikki kumppanit
ja osalliset. Rakentamisen aikana poistuu kenttiä käytöstä ja pidettiin tärkeänä sitä,
että tilalle rakennetaan korvaavia kenttiä. Esitettyjä suunnitelmia pidettiin hyvinä ja
etenkin vaihtoehto VE2 sai kannatusta. Hankkeen ripeä eteenpäin vieminen oli
usean asukkaan mielestä hyvä asia. Kyseltiinkin, milloin miten prosessi etenee ja
milloin asemakaava valmistuu.

Tilaisuudessa kerrottiin, että nyt on vielä aikaa (20.1.2020 asti) jättää kirjalliset
mielipiteet kaavan valmisteluaineistosta joko kirjaamoon tai kaavahankkeen sivulla
olevan kaavapalautekyselyn kautta.

Mielipiteet huomioidaan asemakaavaprosessin seuraavassa vaiheessa,
kaavaehdotuksen laatimisessa. Kaavaehdotukseen tulee vain yksi vaihtoehto. Valittu
vaihtoehto riippuu palautteista ja suunnitteluratkaisuista. Nopeimmillaan
asemakaava voisi valmistua vuodessa. Hankkeeseen liittyy kuitenkin monia
haastavia tekijöitä (mm. infrastruktuurin rakentaminen, tuleva asuntotuotanto, joka
rahoittaa hanketta), jotka vaikuttavat hankkeen etenemiseen.

Tilaisuus päättyi klo 19.00.


