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Esipuhe



Tammikuussa 1972 juhlistettiin Espoon tuloa kaupungiksi. Es-
poon kaupunginvaltuuston ensimmäisessä, 1.1.1972 klo 12 alka-
neessa juhlaistunnossa päätettiin käynnistää kulttuurikeskuksen 
hanke, jonka myötä ryhdyttiin valmistelemaan taloa musiikin ja 
taiteen tarpeisiin ja käyttöön. Espoon kehittyminen kauppalasta 
kaupungiksi sekä urbanisoitumisen alkutaival olivat edellytyksiä 
sille, että keskustelu kulttuurin tiloista toden teolla käynnistyi. 

Kulttuurikeskus oli Espoossa ensimmäinen kulttuurin oma ra-
kennus. Talo otettiin käyttöön kevään 1989 kuluessa. ”Oviaan 
aukova Espoon kulttuurikeskus Tapiolassa tulvii luomisen iloa, 
innostusta, valoa”, todettiin Helsingin Sanomissa helmikuussa 
1989. Kulttuurikeskus, yhteinen kuunsilta, toikin toden teolla 
valoa kulttuuritoimijoiden toimintaan. Se yhtäältä edisti amma-
tillisen kulttuuritoiminnan kehittymistä Espoossa ja toisaalta 
vahvisti toimijoiden itsetuntoa ja ymmärrystä siitä, että toimin-
nan merkitys oli huomioitu kaupungin tasolla.

Kulttuurikeskus ”irrottaa arjesta” – näin taloa mainostettiin sen 
avautuessa (Vilja 2016). Samaan aikaan kun talo tarjoaa laaduk-
kaita, yllätyksellisiä ja ajan hermolla olevia kulttuurielämyksiä, 
niin erityisesti kirjaston palvelut ja musiikkiopiston toiminnot 
ovat mahdollistaneet sen, että kulttuuri on ollut tuhansien ih-
misten arjessa läsnä. Nähdäkseni talon keskeinen ansio on ollut 
sen kyvyssä tuoda yhteen eri-ikäisiä ja -taustaisia kulttuurin ja 
taiteen tekijöitä, opiskelijoita ja yleisöjä saman katon alle.

Kulttuurikeskus on ollut kulttuurin kohtaamispaikka jo 33 vuoden 
ajan. Vuonna 2022, Espoon kaupungin täyttäessä 50 vuotta, voim-
me todeta, että kulttuurin kohtaamispaikkoja tarvitaan edelleen.

Voimakkaasti kasvavan ja kehittyvän kaupungin asukkaat tar-
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vitsevat tulevaisuudessakin kulttuurikeskusta voidakseen naut-
tia taide-elämyksistä, harrastaa, kohdata ihmisiä sekä toimia 
ammatillisesti. Espoon monimuotoisuus kasvaa merkittävästi, 
ja siksi onkin tärkeää, että kulttuurin tilat ja talot elävät kiin-
ni ajassa ja ovat rohkeasti mukana tulevaisuuden kaupungin 
toiminnassa. Tulemme varmasti näkemään kulttuurikeskuksen 
seinien sisällä vielä aivan uudenlaisia taide-elämyksiä, kulttuu-
ritapahtumia ja innovaatioita.

KulttuuriEspoo 2030 -tulevaisuusvisiossa todetaan, että kult-
tuuri on luovan ja menestyvän kaupungin perusta. Kulttuu-
ri vahvistaa paitsi kaupungin elinvoimaa, myös asukkaidensa 
juurtumista kaupunkiin. Elämän laatu ja merkityksellisyys, koet-
tu hyvinvointi ja arjen toimivuus ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä 
asukkaille, kun he miettivät asuinpaikkansa valintaa. Olen var-
ma, että Espoon kulttuurikeskus tulee palvelemaan nykyisiä ja 
tulevia sukupolvia ja yhä moninaisempia yleisöjä ennakkoluulot-
tomasti ja ilolla. 

Kuunsillasta kulttuurikeskukseksi kuvaa Espoon kulttuurikes-
kuksen rakentamispäätöstä pohjustanutta keskustelua, päätök-
senteon eri vaiheita sekä lopulta kulttuurikeskuksen monipuo-
lista toimintaa. Kulttuurikeskus lunasti paikkansa kotimaisten 
kulttuurirakennusten joukossa heti valmistuttuaan. Alusta asti 
se vakuutti jo olemassaolollaan yleisön ja päättäjät kulttuurin 
merkityksestä ja tarpeesta. 

Kulttuurikeskus tulvii iloa, innostusta ja valoa edelleen. Kuunsil-
ta kehittyy yhä.

Susanna Tommila 
Kulttuurijohtaja
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Espoon  
kulttuurikeskus  
avautuu

 
Oviaan aukova  
Espoon kulttuurikeskus  
Tapiolassa tulvii luomisen  
iloa, innostusta, valoa.” 1 

Tällä tavoin Helsingin Sanomat kuvaili Espoon kulttuurikeskukses-
sa vallitsevaa tunnelmaa, kun rakennus avautui pitkän odotuk-
sen jälkeen yleisölle helmikuussa vuonna 1989. Rakennustyöt 
oli saatu päätökseensä ja avaimet uuteen kulttuurikeskukseen 
luovutettiin Espoon kaupungille 11. tammikuuta. Talon henki-
lökunta oli saanut muuttaa tiloihin jo alkuvuodesta. Espoon 
kulttuurikeskuksen toiminta oli viimein käynnistynyt ja talossa 
oli alusta alkaen erittäin vilkasta.2

Hurmioitunut yleisö pääsi nauttimaan ensimmäisestä esityk- 
sestä Espoon kulttuurikeskuksessa 11. helmikuuta, jolloin  
Tapiolan kuoro esiintyi odottavalle juhlaväelle. Espoolaiset  
olivat hyvin edustettuina täpötäydessä salissa: paikalla ylei-
sössä olivat muun muassa talon suunnitellut arkkitehti Arto 
Sipinen, Espoon kaupunginjohtaja Pekka Löyttyniemi ja espoo-
lainen oopperalaulaja Eeva Erlich. Espoon kaupungin kulttuu-
ritoimenjohtaja Riitta Hurme totesi kulttuurikeskuksen ensim-
mäisen yleisökonsertin päätteeksi: ”Kaikki espoolaiset voivat 
onnitella toisiaan”. 
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Arto Sipisen  

suunnittelema Espoon 
kulttuurikeskus sulautuu 
saumattomasti arkkitehti 

Aarne Ervin suunnittelemaan 
kulttuurimaisemaan. Espoon 
kulttuurikeskus suunniteltiin 
monikäyttöperiaatteella, joten 

rakennukseen täytyi sovittaa Tapiolan 
kirjasto, Espoon työväenopiston 

tiloja, Espoon musiikkiopisto 
ja talon tuli myös toimia 

näyttämönä korkeatasoisille 
musiikkiesityksille sekä 

teatteriesityksille.

Espoon kaupunki 2020.  
Espoon kulttuurikeskuksen kuvakokoelmat.  
Kuvaaja: Sakari Hallikainen.



Länsiväylässä kirjoitettiin osuvasti: ”Toden totta niin voivat. 
Vuosikymmenien puheille on nyt pantu piste.” 3

Espoon kulttuurikeskuksessa järjestettiin 5.–25. toukokuuta 
avajaisviikot, joiden aikana esiteltiin talon monipuolista toimin-
taa.4 Virallinen avajaisjuhla kutsuvieraille pidettiin 21. touko-
kuuta.5 Avajaisjuhlaa edeltävänä päivänä pidettyihin kenraali-
harjoituksiin sai kuka tahansa hakea ilmaislipun ja siten päästä 
nauttimaan juhlahumusta.6

Helsingin Sanomat kirjoitti huhtikuussa 1989 Espoon kulttuu-
rikeskuksen hartaasti odotetuista juhlallisista avajaisviikoista 
ja raotti näyttämön verhoa tulevista esityksistä malttamatto-
mille lukijoille. Muidenkin sanomalehtien sivuilla esiteltiin oh-
jelmanumeroita ja esiintyjiä jo hyvissä ajoin ennen varsinai-
sia juhlallisuuksia. Luvassa oli esityksiä musiikin kärkinimiltä, 
joiden joukossa oli edustajia kotimaisesta ja kansainvälisestä 
tähtikaartista. Avajaisviikolla esiintyi muun muassa kansainvä-
lisesti mainetta niittänyt kreikkalainen viulutaiteilija Leonidas 
Kavákos. Hän ja Ilja Kaler sijoittuivat jaetulle ensimmäiselle si-
jalle arvostetussa Jean Sibelius -viulukilpailussa vuonna 1985. 
Tämän lisäksi Kavákos on voittanut esimerkiksi Paganini-viu-
lukilpailun vuonna 1988. Kotimaisten lahjakkuuksien kirjosta 
esiintyjien joukkoon kuuluivat esimerkiksi pianotaitelija Eero 
Heinonen ja laulaja Tamara Lund.7 Avajaisviikkojen ohjelmisto 
sisälsi paljon ainutlaatuisia ohjelmanumeroita, kuten sellisti 
Martti Rousin ja pianisti Olli Mustosen esityksen. Helsingin Sa-
nomien musiikkikriitikko Seppo Heikinheimo kiitteli kyseistä 
esitystä avajaisviikoilla ”nuorten taitureiden loistavaksi duok-
si”.8 Myös nuoremmat kävijät oli otettu huomioon ohjelmatar-
jonnassa. Lapsille suunnattuihin tapahtumiin kuului esimer-
kiksi Pianistien paraati -konsertti.9
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Eri musiikkityylejä oli myös huomioitu ohjelmassa ja niitä löy-
tyi jokaiseen makuun, aina Suomi-rock -nuorisokonsertista 
Espoo Big Bandin jazz-konserttiin. Musiikin lisäksi muutkin 
kulttuurimuodot olivat edustettuina; esimerkiksi espoolaises-
ta kirjallisuudesta saatiin nauttia lausuttuna ja laulettuna sekä 
puheen ja keskustelun muodossa.10 Teatteriesityksiä oli myös 
luvassa. P.A. Ojunskin draamateatteri saapui avajaisviikoille Si-
periasta esittämään yleisölle Tšingiz Aitmatovin Kirjavan koiran 
kukkula -romaaniin perustuvan näytelmän ”Toivottu, sininen 
rantani” ja Bertold Brechtin näytelmän ”Sezuanin hyvä ihmi-
nen”.11 Avajaisviikkojen ohjelma huipentui virallisissa avajaisjuh-
lissa Mikko Heiniön kantaesitykseen ”Genom kvällen”. Teos oli 
tilattu varta vasten juhlaa varten12 ja sen tekstit olivat Bo Car-
pelanin käsialaa hänen Den svala dagen -runokokoelmastaan.13 
Espoon kaupunginorkesterin solistina loisti pianotaitelija Liisa 
Pohjola, Tapiolan kamarikuoroa ja Espoon kaupunginorkesteria 
johti esityksessä kapellimestari Juhani Lamminmäki.14 

Musiikkitoimittaja Leena Santalahti kirjoitti esityksestä näin:

“Säveltäjä Mikko Heiniö, runoilija Bo Carpelan, kapellimestari 
Juhani Lamminmäki, sekä Espoon kaupunginorkesteri ja Tapi-
olan kamarikuoro – Siinä joukko nykyisiä ja entisiä espoolaisia, 
jotka rakensivat juhlavan musiikillisen päänumeron Espoon 
kulttuurikeskuksen virallisessa avajaisjuhlassa sunnuntaina.”15 

”Vahva, kiehtova ja runollinen”, muun muassa näillä adjektii-
veilla Länsiväylässä kuvailtiin odotettua esitystä.16 Helsingin 
Sanomien musiikkikriitikko Tapani Länsiön mukaan teoksessa 
oli vahvuutta, mutta myös jotain ennestään tuttua: ”Teoksen 
eheys ja väkevä ilmaisu kuitenkin pureutuivat tajuntaan. Teok-
sen tekstuuri ja ilme pysyttelivät melko tutun ja perinteiden 
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puitteissa.” Espoon kulttuurikeskuksen avajaisten juhlallisuuk-
sia kiiteltiin niiden tyylikkyydestä ja kutsuvieraat kehuivat juh-
lien viihtyisyyttä.17 Juhlayleisön joukossa olivat muun muassa 
tasavallan presidentin puoliso Tellervo Koivisto, Espoon kau-
punginjohtaja Pekka Löyttyniemi, Helsingin kulttuurijohtaja 
Aino Räty-Hämäläinen, tanssinopettaja Aira Samulin, säveltäjä 
Einojuhani Rautavaara, kuvanveistäjä Kauko Räsänen, kapel-
limestari Jorma Panula sekä Polar-rakennusyhtiön pääjohtaja 
Harri Hintikka. Länsiväylässä kirjoitettiin avajaisillan juhlatun-
nelmasta seuraavasti: 

”Tasavallan presidentin puoliso Tellervo Koivisto, valtakunnan, 
pääkaupungin ja Espoon päättäjät, taiteilijat ja muut vaikuttajat 
kohtasivat uudessa talossa espoolaisen taide-elämän elävät pat-
saat, elävän musiikin, elävät ihmiset, lapset ja nuoret. Eläköön!” 18

Kiitoksia sateli myös ohjelmanumeroista ja etenkin siitä, että 
avajaisissa keskityttiin puheiden sijaan esityksiin ja talon mo-
nipuolisen toiminnan esittelyyn.19 Täten myös Espoon kult-
tuurikeskuksen pääasiallinen tehtävä – toimia korkeatasoisen 
kulttuurin näyttämönä ja kävijöiden olohuoneena – toteutui jo 
avajaisissa. 

Espoon kulttuurikeskus vietti avajaisiaan näyttävästi niin ava-
jaisviikoilla kuin ensimmäisenä toimintavuotenaankin ja vuo-
den aikana kulttuurikeskuksen tilaisuuksissa vieraili yhteensä 
yli 130 000 kävijää.20 “Jokaiselle jotakin” lupailtiin lehdistössä 
Espoon kulttuurikeskuksen avajaisviikoilla ja tämä lupaus lu-
nastettiin heti toiminnan alettua.21 Talon avauduttua varauskir-
jat täyttyivät ennätysvauhtia jopa kahdeksi vuodeksi eteenpäin. 
Tapahtumakirjo oli laaja ja kulttuurikeskuksen tiloissa järjes-
tettiin avajaisvuonna kaiken kaikkiaan 452 esitystä ja tapahtu-
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maa, joista 220 oli konsertteja ja 114 teatteri- ja tanssiesityk-
siä.22 Espoon vuoden 1989 vuosikertomuksessa todetaankin: 
“Vajaan toimintavuoden kokonaiskävijämäärän noustessa run-
saaseen 131 000 henkeen voidaan tyydytyksellä todeta espoo-
laisten ja muualtakin tulleiden ottaneen talon omakseen.”23

Espoon kulttuurikeskus ei kuitenkaan rakentunut ilman vai-
keuksia. Tarkasteltaessa kulttuurikeskuksen suunnitteluvaihei-
ta, on ilmeistä, että Espooseen tarvittiin ja kaivattiin kulttuuri-
tiloja ja hankkeelle oli alusta alkaen omat tukijansa. Hankkeen 
suurin mahdollistaja, mutta samalla sen suurin haaste ja hidas-
te olivat sitä ajavat henkilöt ja toimijat. Jokaisella taholla ja han-
ketta tukevalla henkilöllä oli omat etunsa ja erityisalansa. Tämä 
oli yksi suuri tekijä hankkeen hitaassa edistymisessä. Toinen syy 
rakentumisen viivästymiselle oli vuonna 1972 kaupungiksi tul-
leen Espoon merkittävät rakennustarpeet nopeasti kasvaneen 
asukasluvun myötä. Myöhemmin kiivasta keskustelua päättäji-
en ja kulttuuriväen kesken aiheutti kysymys siitä, millaista taloa 
oltiin oikeastaan rakentamassa? Oliko kulttuurikeskuksen tar-
koitus olla vain musiikille omistettu konserttitalo vai oliko siellä 
tilaa myös teatterille? 

Espoon kulttuurikeskuksen valmistuminen merkitsi paljon 
muutakin kuin vain suuren hankkeen loppuun saattamista. 
Kulttuurikeskus merkitsi eräänlaista loppusilausta arkkiteh-
ti Aarne Ervin työlle Tapiolan keskustan kulttuurimaisemassa, 
mutta samalla myös uutta alkua, joka auttoi vakiinnuttamaan 
Tapiolan aseman kulttuurielämän keskittymänä Espoossa. Es-
poon kulttuurikeskus on toiminut nyt yli 30 vuotta. Rakennuk-
sen suunnitellut arkkitehti Arto Sipinen on sanonut, että kult-
tuuritilat täytyi suunnitella kestäviksi, koska niitä käytettäisiin 
vielä pitkän ajan päästä.
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Arto Sipisen sanoin: 

Sitä toivoo, että Espoon 
kulttuurikeskus toimii ensin  
sata vuotta ja sitten ikuisesti.24

Kulttuuri on pysyvää, mutta jatkuvasti muutoksen alla. Tämä 
täytyy ottaa huomioon myös kulttuurille omistetuissa tiloissa, 
sillä tilojen täytyy pystyä vastaamaan myös tulevaisuuden kult-
tuuritarpeisiin. Espoon kulttuurikeskusta suunniteltiin monella 
eri vuosikymmenellä. Tämän vuoksi kulttuurin tilatarpeet oli-
vat ehtineet muuttua jo useaan kertaan talon viimein valmis-
tuessa vuonna 1989. Muutos on väistämätöntä ja on tärkeää, 
että osaamme vastata kulttuuritoiminnan muuttuviin tarpeisiin 
eri aikoina. Espoon kulttuurikeskus on edelleen Tapiolan säih-
kyvä, kulttuurin valoa ja voimaa hehkuva tähti, joka on toisaalta 
kiintopiste espoolaisessa kulttuurielämässä ja toisaalta jatku-
vassa muutoksessa oleva kulttuurin näyttämö. 
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I. Suunnitelmissa Espoon  
kulttuurikeskus

 
Vuosi 1972 oli ensimmäinen Espoon 
kaupungin historiassa.

Näin kirjoitettiin Espoon kaupungin ensimmäisessä toiminta-
kertomuksessa.25 Tammikuussa vuonna 1972 juhlistettiin Es-
poon kaupungiksi tuloa riemukkailla juhlallisuuksilla. Espoon 
kauppalanvaltuusto oli kokoontunut Leppävaarassa 22.12.1971 
kello 17.30 alkaneessa kokouksessa ja kauppalanvaltuuston esi-
tyslistaan oli kirjattu seuraava kohta: “Espoon kaupungiksi tulon 
johdosta tehtävät päätökset”.26 Tätä merkittävää tapahtumaa 
kunnioitettiin kaupunginvaltuuston juhlaistunnolla 1.1.1972. Kello 
12 alkaneen juhlaistunnon esityslistaan oli “Espoon kaupungik-
si tulon johdosta tehtävien päätösten” joukkoon lisätty kohta 
“Kulttuuritoimintojen kehittäminen”.27 

Espoon kaupunginvaltuuston juhlaistunnossa kirjoitettiin pöy-
täkirjaan sanat, jotka virallisesti käynnistivät paljon puhutun 
kulttuurikeskushankkeen: 

Kaupunginvaltuusto on päättänyt,  
että kaupunginhallitus ryhtyy välittö-
mästi valmistelemaan toiminnallisen 
kulttuurikeskuksen rakentamista  
espoolaisia musiikin ja muun taiteen 
harjoittajia varten. 28

13



Espoon kauppalasta oli tullut kaupunki. Juhlallisuudet alkoivat 
jo uudenvuodenaattona, jolloin suuri joukko espoolaisia oli ko-
koontunut juhlistamaan kaupungiksi tuloa eri puolille Espoota: 
Tapiolaan, Leppävaaraan, Soukkaan ja Muuralaan. Juhlallisuuk-
sien lisäksi valtuuston puheenjohtajat pitivät puheita Espoon 
jokaisessa aluekeskuksessa. Tapiolassa puheen piti I varapu-
heenjohtaja Erkki Laine ja Soukassa vuorostaan II varapuheen-
johtaja Björn Immonen. Muuralassa puhui apulaiskaupungin-
johtaja Lauri Honkanen ja Leppävaarassa kuultiin valtuuston 
puheenjohtajan Seppo Westerlundin puhe. Espoon näyttävät 
kaupunkijuhlallisuudet jatkuivat keskiyöhön: ”Puheitten ajan 
mentyä oli tasan puolilta öin kaupunkijulistuksen vuoro. Ta-
piolassa sen luki kauppalansihteeri Torsten Johansson.” Juh-
lat huipentuivat riemuun ja ilotulituksiin. Uudenvuodenpäivänä 
pidetyssä kaupunginvaltuuston juhlaistunnossa vallitsi sopu ja 
yhteisymmärrys kokouksessa tehdyistä ensimmäisistä pää-
töksistä. Näiden joukossa oli lupaus kulttuurikeskushankkeen 
suunnittelun aloittamisesta ja sen toteuttamisesta mahdolli-
simman nopealla aikataululla. Länsiväylässä muistutettiin juh-
lahumun keskellä myös velvollisuuksista, joita uuden kaupun-
gin päättäjillä oli asukkaitaan kohtaan: “Kaupungiksi tuleminen 
velvoittaa meitä myös noudattamaan kaupunkimaista ajatte-
lua. Etsikkoajan, oppimisajan jälkeen meidän on kyettävä pal-
velemaan paremmin itse kaupunkilaisia, espoolaisia.”29

Länsiväylän pitkäaikainen päätoimittaja Uolevi Itkonen kirjoitti 
Espoon kulttuurikeskuksen avautumisen jälkeen vuonna 1989 
kulttuuritalon pitkästä odotuksesta, joka vierähti paljon pi-
demmäksi kuin alun perin oli suunniteltu. Itkonen totesi:

“Syitä hitauteen on vaikea ymmärtää. Ehkä kulttuurikeskus olisi 
valmistunut aikaisemmin, jos sillä olisi ollut kaupungin koneis-

 Kuunsillasta kulttuurikeskukseksi      14



tossa todellisia vetäjiä. Varmaa kuitenkin on, että 1970-luvun 
Espoossa ei uskallettu puhua eikä toimia kulttuurin puolesta.”30

Itkonen on siinä oikeassa, että tie kulttuurikeskuksen valmis-
tumiseen oli pitkä ja haastava. Espoolaiset kulttuurivaikuttajat 
ja kaupunkilaiset osoittivat kuitenkin tukensa hankkeelle alus-
ta alkaen. Etenkin Espoon kaupungiksi tulon alla käytiin kii-
vasta keskustelua kulttuurin tärkeydestä ja pyrittiin lisäämään 
tietoisuutta espoolaisesta kulttuurielämästä. Musiikkitieteilijä 
Pekka Gronow kirjoitti Suomen Sosialidemokraattiin vuonna 
1972 kirjoituksen, jossa Gronow totesi, että hänen mielestään 
“kaupungin arvo velvoittaa” myös nuorta kaupunkia, kuten Es-
poota. Gronow viittasi tekstissään Espoon sivistystoimen apu-
laiskaupunginjohtajan Mauri Alasaaren kirjoitukseen, jossa hän 
kutsui Espoota “tulevaksi kulttuurikaupungiksi”. Alasaari oli lu-
vannut, että kulttuuritoimintaa kehitettäisiin Espoossa tulevina 
vuosina. ”Nyt olisi siis korkea aika aloittaa keskustelu Espoon 
kaupungin kulttuuripolitiikasta”, Gronow totesi vuorostaan 
omassa kirjoituksessaan. Gronowin mielestä espoolaisen kult-
tuurielämän tuli löytää oma äänensä, eikä ottaa pelkästään 
mallia muilta kaupungeilta kuten Helsingiltä. Espoossa oli nyt 
ainutlaatuinen tilaisuus kehittää kulttuuripalveluita sellaiseen 
suuntaan, jossa otettaisiin huomioon laajemmin koko kaupun-
gin asukkaiden kulttuuritarpeet.31

1. Kulttuurielämä ennen 
kulttuurikeskusta 
Haave kulttuurikeskuksesta oli elänyt jo monta vuosikymmen-
tä ennen valmistumistaan. Aikamatka Espoon kulttuurikeskuk-
sen varhaisiin vaiheisiin vie niinkin kauas kuin vuoteen 1953, jol-
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loin Asuntosäätiö järjesti suunnittelukilpailun, joka koski Tapiolan 
puutarhakaupungin keskustan suunnittelua. Ensimmäinen pal-
kinto kilpailussa myönnettiin arkkitehti Aarne Ervin sekä häntä 
avustaneiden arkkitehtien Olli Kuusen ja Tapani Niirosen suunni-
telmalle “Don Hertzenin kylä”. Keskustasuunnitelmassaan Ervi si-
joitti teatterirakennuksen Tapiolan keskusaltaan viereen paikalle, 
jolle Espoon kulttuurikeskus vuosikymmeniä myöhemmin sijoi-
tettiin.32 Tapiolan puutarhakaupungin keskustasuunnitelma “Don 
Hertzenin kylä” oli alku hankkeelle, jossa otettiin ensimmäiset 
askeleet kohti sitä Tapiolaa, jonka me tänä päivänä tunnemme.33

Tapiolaan rakennettavaa kulttuuritaloa varten perustettiin oma 
kannatusyhdistys jo vuonna 1964.34 Kannatusyhdistykseen liittyi 
mukaan merkittäviä poliitikkoja sekä elinkeinoelämän ja kulttuu-
rin vaikuttajia. Jäseniä olivat muun muassa musiikinopettaja Erkki 
Pohjola, kuvanveistäjä Heikki Konttinen, pankinjohtaja Pekka Peso-
la, kansanedustaja Aaro Stykki, teatteriohjaaja Aili Montonen-Rin-
ne ja taiteilija Kauko Käyhkö.35 Pitkään käyty keskustelu kulttuurin 
tärkeydestä kuultiin ja sille haluttiin sekä tilaa että näkyvyyttä. 

Espoolaista kulttuurielämää oli kuitenkin alettu kehittää ja tu-
kea kauan ennen kaupungiksi tuloa. Espooseen perustettiin 
museo kunnanvaltuuston päätöksellä vuonna 1958 Espoon 
ollessa vielä maalaiskunta. Museo perustettiin osana Espoon 
500-vuotisjuhlia Glimsin maatilalle ja sen toiminnasta vasta-
si aluksi Espoon kotiseutulautakunta.36 Glims on nykyään osa 
Espoon kaupunginmuseota, johon kuuluvat lisäksi KAMU, hu-
vilamuseo Villa Rulludd, koulumuseo Lagstad ja saaristomu-
seo Pentala.37 Espoossa on asunut ja toiminut merkittäviä sekä 
aktiivisia paikallisia taiteilijoita ja kulttuurintukijoita. Espoossa 
on järjestetty myös monella vuosikymmenellä kaikille asuk-
kaille suunnattua kulttuurintäyteistä ohjelmaa. 
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Espoon lystit järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1963. 
Tapahtuman järjestäjinä toimivat vaihtelevasti muun muas-
sa kotiseutu- kulttuuri- ja vapaa-aika- ja nuorisolautakunnat, 
kunnes tapahtuman järjestäminen siirtyi Espoon kaupungin- 
osayhdistysten liitolle (EKYL). Lystien tarkoitus oli olla paikal-
lishenkeä nostattava espoolaisille suunnattu tapahtuma, jonka 
pääasiallinen tehtävä oli tehdä paikallista kotiseututyötä tun-
netuksi.38 Tapiolan Kilta ry järjesti ensimmäisen kerran vuonna 
1969 Tapiolan syyslystit, joka oli syksyinen kaupunkikarnevaa-
li. Asuntosäätiö oli yksi tapahtuman tärkeimmistä tukijoista. 
Tapiolan kilta ry on perustettu vuonna 1956 ja se on edelleen 
yksi Espoon aktiivisimmista asukasyhdistyksistä.39 Espoon 
kulttuurilautakunta järjesti vuonna 1972 ensimmäisen kerran 
Luova Espoo -tapahtuman, joka esitteli viikon ajan espoolais-
ta kulttuuritoimintaa.40 Nykyisin Espoossa vietetään joka vuosi 
Espoo-päivää. Juhlapäiväksi on vakiintunut elokuun viimeinen 
lauantai. Juhlan juuret ovat Espoon monipuolisessa tapah-
tumatoiminnassa ja kyläjuhlaperinteessä. Espoo-päivän pe-
rinne aloitettiin virallisesti 27.8.1992. Päivämäärä valittiin sen 
vuoksi, että Espoon kartanon perustamiskirja on allekirjoitettu 
27.8.1556.41

Espoon ensimmäinen ammattiteatteri Teatteri Hevosenkenkä 
perustettiin vuonna 1975 ja sen esitystoiminta oli suunnattu 
lapsille ja perheille. Teatterin perustivat sisarukset ja teatteria-
lan ammattilaiset teatteriohjaaja Kirsi Siren (ennen Aropaltio) 
ja lavastaja Sara Siren (ennen Popovits).42 Espoon kaupungin-
teatterin kannatusyhdistys perustettiin vuonna 1984 ja yhdis-
tyksen toiminnan keskeisenä tavoitteena oli teatteritaiteen 
tukeminen ja kaupunginteatterin toiminnan käynnistäminen 
Espoossa. Espoon kaupunginteatteri aloitti toimintansa vii-
mein vuonna 1989 Espoon kulttuurikeskuksen avauduttua.43
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Espoon kulttuurilautakunta aloitti lapsille ja aikuisille suun-
natun kunnallisen elokuvakerhotoiminnan vuonna 1976. Ai-
kuiset saivat lunastaa tätä varten kausikortin, mutta lapsille 
suunnatut näytökset olivat ilmaisia. Aikuisten elokuvakerhon 
näytöksiä pidettiin aluksi Kino Tapiolassa ja lasten elokuva-
näytöksiä järjestettiin esimerkiksi kouluissa ja kirjastoissa Ma-
tinkylässä, Olarissa, Karakalliossa ja Kivenlahdessa.44 Eloku-
vakerhoissa näytettiin laadukkaita, kokopitkiä elokuvia, ja ne 
saavuttivat suuren suosion. Elokuvakerhojen toimintaa laajen-
nettiin 1970-luvun aikana.45 Espoossa suunniteltiin 1980-luvun 
lopussa oman elokuvafestivaalin järjestämistä. Vuonna 1990 
järjestettiinkin ensimmäistä kertaa Espoo Ciné -festivaali, joka 
on edelleenkin vuosittain järjestettävä korkeatasoinen kulttuu-
ritapahtuma.46

Monet kulttuurintekijät asemoituivat kulttuurikeskushankkeen 
taustajoukoiksi 1970-luvulla. Espoon kuvataiteilijat ry perus-
tettiin vuonna 1969 ja se toi yhteen Espoon taiteilijat ja tai-
dealan vaikuttajat.47 Espoon kirjailijat perustettiin myös vuon-
na 1969 ja sen perustajajäseninä toimivat muun muassa Liisa 
Vuoristo, Eeva Kilpi, Bo Carpelan ja Tauno Yliruusi. Espoon kir-
jailijoiden ensimmäisenä tavoitteena oli lyöttäytyä yhteen Es-
poon kuvataiteilijoiden kanssa ja saada sen myötä perustetuksi 
Espoon kulttuurilautakunta. Kovan työn seurauksena sellainen 
syntyikin.48 Myös keskustelu kulttuurikeskuksen ympärillä kävi 
kiivaana ja toi yhteen espoolaisia vaikuttajia.49 

Vuonna 1976 Tapiolaan suunnitellun kulttuurikeskuksen raken-
tamisen puolesta jätettiin kirjelmä. Se oli osoitettu kaupun-
ginjohtaja Teppo Tiihoselle ja apulaiskaupunginjohtaja Mauri 
Alasaarelle. Mukana olivat Tapiolan Kilta ry:n lisäksi 23 tapio-
lalaista järjestöä ja kirjelmän allekirjoittivat rehtori Kyösti Kas-
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kirinne, tiedotuspäällikkö Niilo Teerimäki ja varatuomari Ukko 
Kiviharju. Kirjelmässä vaadittiin Espoon kulttuurikeskuksen 
mahdollisimman nopeaa rakentamista. Kaupunginjohtaja Tii-
honen ja apulaiskaupunginjohtaja Alasaari vetosivat molemmat 
taloudellisiin syihin viivästyksen taustalla. Alasaari kuitenkin 
kommentoi Pääkaupunki-lehdelle lupaavaan sävyyn: ”Sivistys-
toimen sektorilla kulttuurikeskuksen aikaansaaminen on mie-
lestäni koulujen jälkeen ehdottomasti ensimmäinen ja tärkein 
asia.” Apulaiskaupunginjohtaja Alasaari asettui julkisesti kult-
tuurikeskushankkeen kannalle, vaikka priorisoikin toistaiseksi 
koulujen rakentamisen.50

Tapiola oli 1970-luvulla jo suuri kulttuurin keskittymä. Tapio-
lan yhteiskoulu loi pohjan laadukkaalle musiikin opetukselle. 
Espoon musiikkiopisto perustettiin vuonna 1963. Kansainväli-
sesti tunnettu Tapiolan kuoro ja sen johtaja Erkki Pohjola olivat 
jo käsite espoolaisessa musiikkielämässä. Martti Lappalaisen 
luotsaama Espoo Big Band taas nousi 1980-luvulla suomalai-
sen jazzmusiikin huippujen joukkoon ja sai myös kansainvälis-
tä tunnustusta. 

”Tilaa kulttuurille”

Kulttuurin merkitys yhteiskunnallisessa elämässä koros-
tui osana hyvinvointivaltion rakentumista.51 Kulttuuripoliitti-
nen toiminta oli vielä 1950-luvulla hidasta ja käynnistyi vasta 
1960-luvulla. 1960-luku oli vuosikymmen, joka korosti tieteel-
listä tutkimusta ja nosti esiin kulttuurista käytettyjen käsittei-
den määrittelyä.52 1960–1970-luvuilla kaupungeissa ja kunnis-
sa alettiin aktiivisesti rakentaa valtiollista kulttuuripolitiikkaa.53 
Timo Kukkasmäki kirjoitti Kulttuuritoiminnan käsikirjassa, että 
1970–1980-luvun edistysaskeleet kulttuuripolitiikan parissa 
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pohjautuivat valtion taidekomitean mietintöön (1965 A:8), joka 
annettiin vuonna 1968.54 Mietinnössä todettiin muun muas-
sa seuraavasti: “Taide on osa nykyaikaisen yhteiskunnan elä-
mää.”55 Kukkasmäen mukaan komitea kannusti edistämään 
taiteellista toimintaa. Hän piti valtion taidekomitean mietintöä 
aloituspisteenä kulttuuripoliittiselle toiminnalle ja kulttuurin 
edistämistä tukeville toimille.56

1960-luvun yhteiskunnallista liikehdintää määritti pyrkimys 
uudistuksiin. Yksi vuosikymmenen vallitsevista aatteista oli 
tasa-arvo. Vuosikymmen oli yhteiskunnallisen aktivoitumi-
sen aikaa etenkin nuorison keskuudessa. 1960-luvulla perus-
tettiin myös yhden asian liikkeitä ja järjestöjä kuten esimer-
kiksi rauhanjärjestö Sadankomitea ja sukupuolten tasa-arvoa 
puoltava Yhdistys 9. Vuosi 1968 tunnetaan laajalti 1960-luvun 
kulttuurimurroksen kulminoitumispisteenä.57 Helsingissäkin 
joukko opiskelijoita valtasi kansainvälisen opiskelijaliikehdin-
nän innoittamina Vanhan Ylioppilastalon marraskuussa 1968 ja 
vaativat uudistuksia muun muassa opetuksen sisältöön. Tämä 
tapahtui juuri ennen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
100-vuotisjuhlia.58 

Yksi merkittävä tasa-arvoa edistävä uudistustoimi oli edus-
kunnassa vuonna 1968 hyväksytty peruskoulun puitelake. Pui-
telaki astui voimaan vuonna 1970 ja samoin myös sen perus-
teella annettu peruskouluasetus.59 Peruskoulu-uudistuksen 
käynnistämisen jälkeen katse suunnattiin kulttuuripolitiikkaan. 
Yhteiskunnallista kulttuurielämää alettiin kehittää tasa-arvoi-
sempaan suuntaan ja julkisin varoin. 1960-luvun lopussa alet-
tiin suunnitella ja rakentaa erilaisia kunnallisia kulttuuriraken-
nuksia sekä muita julkisia tiloja.60 
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1970-luvulla kulttuuripolitiikan ytimeen nousi demokratisoitumi-
nen ja kulttuurin ajateltiin kuuluvan kaikille. Kulttuuripalveluiden 
tuomista osaksi ihmisten arkiympäristöä pidettiin tärkeänä.61Ar-
vo Salon johtama kulttuurikomitea (1974 A2) määritteli 1970-lu-
vulla uudelleen kulttuuripoliittiset tavoitteet. Kulttuuripolitiikan 
käsite laajentui ja sen katsottiin ulottuvan myös taiteen ja kult-
tuurin tuotantoon, palveluihin ja luovaan toimintaan.62 Vuoden 
1974 kulttuurikomitean mietinnössä oli muun muassa hahmo-
teltu kulttuuritoimen valtionosuudet sekä lainsäädäntöä koske-
vat asiat.63 1960-luvulla Helsingin kaupungin kulttuuritoiminnasta 
vastasi sivistyshallinto, jonka vastuualueina olivat muun muassa 
kaupunginmuseon, työväenopiston ja kirjaston toiminta.64 Hel-
singissä aloitettiin kulttuurihallinnon uudistamistoimet vuonna 
1977 ja vuonna 1979 kulttuurilautakunta ja sen alaisuudessa toi-
minut kulttuuriasiainkeskus aloittivat toimintansa.65 

Espoossa kulttuuriasioista vastasi kotiseutulautakunta ennen 
oman kulttuurilautakunnan perustamista. Espooseen perus-
tettiin kauppalanvaltuuston päätöksellä taide- ja kulttuurilau-
takunta vuonna 1969, joka vaihtoi nimensä kulttuurilautakun-
naksi vuonna 1971. Kirjailija ja taiteilija Henrik Tikkanen valittiin 
kulttuurilautakunnan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi ja sih-
teeriksi vuorostaan Eeva Ahtisaari, joka oli aikaisemmin toimi-
nut Espoossa kotiseutusihteerinä. Perustamisen taustalla oli 
tahto espoolaisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja toive 
kulttuuritapahtumien järjestämiseen nopeasti kasvavassa Es-
poossa.66 Toiminta oli alussa paljolti paikallisten kulttuurintu-
kijoiden, yhdistysten ja järjestöjen käsissä. 

Espoon kulttuurilautakunta julkaisi vuonna 1971 selvityksen, 
silloisen Espoon kauppalan, kulttuuritoiminnoista. Tutkimuk-
sen teki VTM Pauli Juuti ja kulttuuritoimintojen lisäksi hän kar-
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toitti myös kauppalan kulttuuritarpeita ja kulttuurihallintoa. 
Tutkimus tehtiin vuonna 1970 ja se toteutettiin haastattelutut-
kimuksena. Mukana oli julkisten ja yksityisten järjestöjen sekä 
laitosten edustajia ja tämän lisäksi 300 espoolaista sai vastata 
kulttuuritoimintoja kartoittavaan kyselykaavakkeeseen. Tutki-
muksen perusteella selvisi, että kulttuuritoiminnot keskittyivät 
Tapiolaan ja Leppävaaraan. Pohjois-Espoossa ei ollut lähes ol-
lenkaan kulttuuritoimintaa. Kulttuuritoimijoiden mielestä kult-
tuurielämän kehittämiseksi kauppalan tulisi tarjota enemmän 
tiloja kulttuurille, enemmän rahoitusta kulttuuritoiminnalle, 
sekä toiminnan ohjaajia.67  Seuraava vuosikymmen toi muka-
naan toivottuja uudistuksia, kun uusi kulttuuritoimintalaki as-
tui viimein voimaan vuonna 1981. Tällöin kuntien kulttuuritoi-
minnasta tuli lakisääteistä.68 

Espoon ensimmäiseksi kulttuuriasiamieheksi vuonna 1971 va-
littu FM Aino Räty-Hämäläinen (kok.) muisteli kulttuuritoimin-
nan haasteellisia alkuvuosia Espoossa muistelmissaan Voilei-
päkiviä. Tiloja, jotka oli rakennettu yksinomaan kulttuurille ei 
ollut, mutta Espoon olemassa olevia suurempia rakennuksia, 
kuten kouluja, kirkkoja ja kirjastoja hyödynnettiin tilaisuuk-
sia järjestettäessä. Suurimmaksi haasteeksi Räty-Hämäläisen 
mielestä osoittautui taidetilaisuuksien järjestäminen: “Mutta 
miten ripustaa töitään näytteille jonkin koulun voimistelusa-
lin seinälle tai kaupungintalon pimeille, valottomille seinäpin-
noille?”69 Räty-Hämäläinen toimi myöhemmin urallaan muun 
muassa Helsingin kulttuurijohtajan tehtävässä.

Länsiväylä järjesti lukijoilleen loppuvuodesta 1976 kulttuuri-
poliittisen kirjoituskilpailun. Kilpailun arvostelulautakunnassa 
toimivat muun muassa rehtori Erkki Pohjola, kulttuuriasiamies 
Aino Räty-Hämäläinen ja professori Heikki von Hertzen.70 Kilpai-

23



luun lähetettiin kaiken kaikkiaan 44 kirjoitusta. Kilpailun avulla 
oli tarkoitus tuoda esille Länsiväylän lukijoiden näkemyksiä ja 
ajatuksia Espoon kulttuurielämän kehittämiseksi. Parhaimmat 
kirjoitukset julkaistiin kilpailun jälkeen Länsiväylässä.71 Kilpai-
lun voittaja oli Marja Haapio kirjoituksellaan ”Espoo luovaksi 
läpi vuoden”, ja hän sai kirjoituskilpailun voitettuaan palkin-
noksi matkan Lontooseen.72 Länsiväylässä vuonna 1977 julkais-
tussa pääkirjoituksessa pohdittiin espoolaisen kulttuurin tilaa. 
Havainnot perustuivat lehden järjestämän kulttuuripoliittisen 
kirjoituskilpailun pohjalta nousseisiin huomioihin ja yleisesti 
vallitsevaan ilmapiiriin: 

Länsiväylä-lehden järjestämä 
kulttuurikirjoituskilpailu osoitti 
konkreettisesti, että Espoossa  
on sekä piilevää kulttuuritarvetta,  
että henkisiä resursseja.

Pääkirjoitus otti kantaa myös jo pitkään julkisessa keskuste-
lussa esiintyneeseen aiheeseen eli kulttuurin tilakysymykseen. 
Kulttuuripoliittisen kirjoituskilpailun palkituissa kirjoituksis-
sa viesti oli yhtä vahva kuin pääkirjoituksessa: tilanpuute ei 
saisi olla vaikeuttamassa kulttuuritoimintaa. Kulttuurikeskuk-
sen mahdollisimman nopeaa rakentamista korostettiin. Tätä 
pidettiin ilmiselvänä ratkaisuna pitkään vallinneeseen tilojen 
puutteeseen. “Jos kenkä puristaa Tapiolan kulttuurikeskukses-
ta, niin ajettakoon sen toteuttaminen joukolla läpi. Talkoilla.”73 
Tarve kulttuuritiloille oli suuri.
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2. Tapiola rakentuu espoolaisen 
kulttuurielämän keskittymäksi

Tapiolan rooli Espoon kulttuurielämän alueellisena keskuksena 
vahvistui, kun Espoon ensimmäinen kulttuurikeskus päätettiin 
sijoittaa Tapiolan keskusaltaan viereen. Kulttuurikeskuksen ra-
kentaminen arkkitehti Aarne Ervin teatteritaloa varten suun-
nittelemalle paikalle varmistui vuonna 1971, kun Asuntosäätiö 
teki juhlaistunnossaan päätöksen lahjoittaa Espoon kauppa-
lalle tontin Tapiolan keskusaltaan vierestä. Asuntosäätiö juh-
listi 20-vuotista taivaltaan pitämällä juhlaistunnon 22.11.1971. 
Tilaisuutta kunnioitettiin juhlavalaisulla ja juhlaliputuksella 
Tapiolassa. Myös presidentti Urho Kekkonen oli läsnä Asun-
tosäätiön valtuuskunnan juhlaistunnossa, jossa päätös tontin 
lahjoittamisesta tehtiin. Lahjoituksen taustalla oli halu edis-
tää kulttuurikeskuksen rakentamista Espooseen samoin kuin 
alueen kulttuurielämän, erityisesti musiikin, tukeminen.74 

Tapiolaa pidetään aivan perustellusti Espoon kulttuurielämän 
keskuksena. Tätä käsitystä on vahvistanut tärkeiden kulttuuri-
kohteiden sijoittaminen sinne samoin kuin siellä vaikuttaneet 
ja koko Espoon kulttuurielämää rakentaneet henkilöt. Espoon 
entinen apulaiskaupunginjohtaja Liisa Tommila sanoi: ”Espoon 
onni on ollut se, että Espoossa on asunut merkittäviä taiteili-
joita, intohimoisia vaikuttajia[…]” Tommilan mukaan ei ole mi-
kään itsestäänselvyys, että merkittävät ja tunnetut taiteilijat 
olisivat näin vahvasti halunneet vaikuttaa ja edistää kotikaupun-
kinsa kulttuuria.75 Espoon entisen sivistystoimen johtajan Sam-
po Suihkon mukaan kulttuurikeskusta ei olisi voinut rakentaa 
muualle kuin Tapiolaan: ”Se oli tietysti Ervin näkemys, ja Tapiola 
oli niin iso brändi, kuten se on nykyäänkin.” Aikakauden mer-
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kittävimmät kulttuurivaikuttajat toimivat myös Tapiolassa, kun 
kulttuurikeskushanketta alettiin edistää.76

Merkittävä kulttuurin keskus Tapiolassa Espoon kulttuurikeskuk-
sen ohella on myös Näyttelykeskus WeeGee. WeeGeen ensimmäi-
nen kerros avattiin yleisölle vuonna 2006 arkkitehti Aarno Ruusu-
vuoren suunnittelemaan Weilin & Göösin entiseen painotaloon.77 

Tapiola on myös säilyttänyt vetovoimansa asuinalueena.78 Pro-
fessori emerita Riitta Nikula pitää Tapiolaa kokonaistaidete-
oksena.79 Hänen mukaansa Tapiolan puutarhakaupunki oli 
valmistuessaan, huolellisesti suunniteltu ja sommiteltu koko-
naisuus, jonka taustalla vaikuttivat aatteet sosiaalisesta yh-
teisöllisyydestä ja saavutettavuudesta erilaisten yhteiskunta-
luokkien perheille.80 Tapiolan kaupunkikuvassa näkyvät myös 
edelleen sen eri rakennusvaiheet. Kaupunkihistorioitsija Anja 
Kervanto Nevanlinnan mukaan Tapiolan vahvuuksia ovat kau-
punkikuvassa säilyneet historialliset kerrostumat, joiden avul-
la kaupunginosan erityisyys voidaan säilyttää myös tulevaisuu-
dessa. Kervanto Nevanlinnan mukaan: “Tähän kätkeytyy myös 
lupaus Tapiolan tulevaisuudesta.”81

Muutos on väistämätön osa kaupunkielämää ja -rakentamis-
ta, mutta samalla historian vaaliminen ja kunnioittaminen sekä 
kulttuuriympäristön säilyttäminen on tärkeää huomioida uusia 
hankkeita suunniteltaessa. Näin Tapiolassa on pääosin tehty-
kin. Tapiolassa voi edelleen kulkea kauniilla puistoalueilla, taita-
vasti sommiteltujen rakennuskokonaisuuksien keskellä, mutta 
samalla historiallisen rakennuskannan lomaan on rakennettu 
uusia asuntoja ja palveluita alueen asukkaille. 

Tapiolan kulttuurihistoriallinen miljöö ja Espoon kulttuurikes-
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kus kuuluvat erottamattomasti yhteen. Espoon kulttuurikeskus 
kuului kuitenkin valmistuessaan jokaiselle espoolaiselle ja tätä 
merkityskokonaisuutta on ollut mukana rakentamassa jokainen 
Espoon asukas. Seuraavassa kappaleessa esitellään espoolaisen 
kulttuurielämän ja etenkin kulttuurikeskushankkeen synnyn, to-
teuttamisen ja toiminnan kannalta tärkeitä henkilöitä.

Tapiolan alue on nykyäänkin vahvasti sidottu Tapiolan puutarhakaupun-
gin perintöön. Tapiolan puutarhakaupungille näkyvyys oli tärkeää ja hanke 
herätti myös suurta kansainvälistä kiinnostusta. Nimi asuinalueelle valittiin 
vuonna 1953 järjestetyn nimikilpailun perusteella, jolloin voittajaksi valikoi-
tui yleisöäänestyksellä Kalevala-aiheinen Tapiola.82 Kalevalaista nimiperin-
töä vaalittiin myöhemmin myös kulttuurikeskuksessa, kun Espoon kulttuu-
rikeskuksen esityssalit saivat nimikseen Tapiolasali ja Louhisali.83

Tapiolan puutarhakaupunki rakennettiin Hagalundin kartanon maille. Ha-
galundin kartanon viimeinen omistaja Arne Grahn oli Paul Sinebrychof-
fin puolison Fanny Sinebrychoffin (omaa sukua Grahn) veljenpoika, joka 
sai perinnöksi ennen Sinebrychoff-suvun omistuksessa olleen Hagalundin 
kartanon. Arne Grahn myi valtaosan kartanon maista Väestöliitolle vuon-
na 1951.84 Hän kuitenkin asui puolisoineen kartanossa kuolemaansa saakka 
vuoteen 1989.85 Grahn tilasi arkkitehti Otto-I. Meurmanilta suunnitelman, 
jonka tarkoituksena oli muuttaa vanhat kartanon maa-alueet uudenlaiseksi 
asuinalueeksi.86 Meurmanin vetäydyttyä hankkeesta suunnitelmien muu-
tuttua merkittävästi, esiin astui joukko nuoria arkkitehteja: Aarne Ervi, Aulis 
Blomstedt, Markus Tavio ja Viljo Revell suunnittelemaan rakentuvaa Tapiolan 
puutarhakaupunkia. Jokaisella heistä on ollut merkittävä osa suomalaisessa 
arkkitehtuurissa.87 

Tapiolan puutarhakaupungin taustalla oli monia henkilöitä, joista yksi tun-
netuimmista on varmasti Tapiolan isäksikin tituleerattu varatuomari Heikki 
von Hertzen. Von Hertzen oli Väestöliiton puheenjohtaja ja myös vuonna 
1951 perustetun Asuntosäätiön toiminnanjohtaja.88 Asuntosäätiön perusti-
vat kuusi aikanaan merkittävää ja vaikutusvaltaista kansalaisjärjestöä (SAK, 
Väestöliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Siviili- ja Asevelvol-
lisuusinvalidien Liitto, Virkamiesliitto ja Vuokralaisten keskusliitto.)89 Asun-
tosäätiön keskeisimmäksi tehtäväksi perustamisensa jälkeen muodostui 
uuden ja ihanteellisen asuinalueen, Tapiolan puutarhakaupungin, suunnit-
telu ja rakentaminen.90 Tapiolan puutarhakaupungin suunnittelussa pyrittiin 
toteuttamaan luonnonläheistä kaupunkisuunnittelua, joka olisi puutarhamai-
seman keskelle nouseva pienoiskaupunki.91 Asuntosäätiön keskeisenä tavoit-
teena oli luoda eri yhteiskuntaluokkia asuttava viihtyisä asuinalue.92 Tapiolan 
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puutarhakaupunki on säilyttänyt kiinnostavuutensa merkittävänä osana Tapi-
olan kaupunginosan historiaa. 

(Asuntosäätiön teettämä Tulitikku Oy:n valmistama tulitikkupakkaus, Espoon 
kaupunginmuseo, Asuntosäätiö, 1968–1972. Kuvaaja tuntematon.)
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Espoolaisia kulttuurielämän 
vaikuttajia

Tapiolan keskustan vihkiäiset 16.11.1959. Vasemmalla arkkitehti Aarne Ervi ja 
Asuntosäätiön toiminnanjohtaja varatuomari Heikki von Hertzen sekä Ervin 
puoliso näyttelijä Rauni Luoma.  
(Espoon kaupunginmuseo, Asuntosäätiö. Kuvaaja: Eero Troberg 1959.)
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Aarne Ervi

Aarne Ervi (1910–1977) oli suomalaisen arkkitehtuurin merkit-
tävimpiä nimiä. Uransa alussa Ervi työskenteli arkkitehti Alvar 
Aallon toimistossa ja myöhemmin hän kuului osaksi Tapiolan 
puutarhakaupungin varhaisen vaiheen suunnittelijoita.93 Aarne 
Ervi tunnetaan varsinkin hänen Tapiolan keskustaan suunnit-
telemistaan kohteista. Ervin kynästä lähtöisin ovat muun muas-
sa Tapiolan ostoskeskus (1959–1961), Keskustorni (1961), Tapio-
lan uimahalli (1965), Tapiolan keskusallas (1962) sekä Heikintori 
(1968).94

Aarne Ervi voitti myös Asuntosäätiön järjestämän suunnittelu-
kilpailun vuonna 1953, jossa etsittiin Tapiolan puutarhakaupun-
gin keskustasuunnitelmaa. Ensimmäinen palkinto myönnettiin 
Ervin suunnitelmalle ”Don Hertzenin kylä”.95 Espoon kulttuuri-
keskuksen suunnittelukilpailuun laaditussa kilpailuohjelmas-
sa kirjoitettiin, että Tapiolan keskusaltaan viereen rakennet-
tavan tulevan kulttuuritalon ”täytyi sopia Tapiolan olemassa 
olevaan kulttuurimaisemaan”.96 Kulttuurikeskusta ympäröivä 
alue koostui pääosin Ervin suunnittelemista kohteista. Aarne 
Erville myönnettiin myöhemmin urallaan professorin arvonimi 
vuonna 1967.97

Heikki von Hertzen

“Koti on yhteiskunnan sydän”, näin yhteiskunnallinen vaikuttaja 
Heikki von Hertzen kirjoitti Väestöliiton julkaisemassa teokses-
saan Koti vaiko kasarmi lapsillemme.98 Heikki von Hertzenis-
tä (1913–1985) puhuttaessa ei voida olla mainitsematta hänen 
vaikutustaan Tapiolan puutarhakaupungin taustalla. Timo Tuo-
mi kirjoittaa toimittamassaan teoksessaan Tapiola elämää ja 
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arkkitehtuuria, että von Hertzenin päättäväisyys ja määrätie-
toisuus olivat mukana mahdollistamassa Tapiolan puutarha-
kaupungin syntyä.99 

Von Hertzen oli koulutustaustaltaan juristi ja hän oli jo opis-
keluaikoinaan kiinnostunut yhteiskunnallisista kysymyksis-
tä.100 Hän sai varatuomarin arvon vuonna 1947 ja myöhemmin 
urallaan hänelle myönnettiin professorin arvonimi. Työuran-
sa alussa hän toimi Väestöliiton toiminnanjohtajana vuodes-
ta 1943, ja vuodesta 1951 lähtien hän toimi samana vuonna 
perustetun Asuntosäätiön toiminnanjohtajana. 101 Asuntosäätiö 
lahjoitti tontin Tapiolasta Espoon tulevalle kulttuurikeskuksel-
le.102 Heikki von Hertzen oli yksi kulttuurikeskushankkeen pit-
käaikaisista tukijoista. Tämän lisäksi von Hertzen toimi Espoon 
kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun palkintolautakunnas-
sa Asuntosäätiön nimittämänä pysyvänä edustajana vuosina 
1979–1980.103 

Erkki Pohjola 

Erkki Pohjola (1931–2009) tunnetaan parhaiten Tapiolan kuoron 
perustajana ja johtajana sekä musiikkipedagogina. Hänelle myön-
nettiin professorin arvonimi vuonna 1984. Erkki Pohjolan kaikki 
sisarukset ovat myös olleet musiikin saralla ansioituneita.104 

Erkki Pohjola toimi Tapiolan yhteiskoulun musiikinopettajana vuosi-
na 1963–1981, Espoon musiikkiopiston rehtorina vuosina 1964–1988 
ja Tapiolan kuoron johtajana vuoteen 1994 saakka. Tämän lisäksi 
Erkki Pohjola on ollut mukana toimittamassa Musica-oppikirjoja.105

Erkki Pohjolan vaikutus Tapiolan ja Espoon musiikkielämään 
on korvaamaton. Hän siivitti Tapiolan kuoron kohti kansain-
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välistä menestystä ja kuoro tulikin tunnetuksi ympäri maail-
maa. Pohjola pohti kirjoittamassaan Tapiola Sound -teoksessa 
paljon omaa musiikillista uraansa ja musikaalisessa perheessä 
varttumista. Pohjola luonnehti omaa matkaansa kuoronjohta-
jaksi seuraavasti: ”Yllätyksekseni olen jopa huomannut, että 
henkilökohtainen trauma ”myöhäisherännäisyydestäni” musii-
kissa […] kääntyi sinnikkään kompensaation kautta voimava-
rakseni.”106

Erkki Pohjola menehtyi vuonna 2009. Musiikkikriitikko Han-
nu-Ilari Lampila kirjoitti Erkki Pohjolan Helsingin Sanomissa 
julkaistussa muistokirjoituksessa, että yksi Tapiolan kuoron 
menestyksen saloista oli Pohjolan kyky auttaa lapsia ja nuo-
ria tunnistamaan omat voimavaransa. Lampila kirjoittaa: ” […] 
Pohjola kertoo menestyksensä avaimista: hänellä oli kyky löy-
tää lasten ja nuorten kanssa yhteinen kieli. Tässä auttoi rat-
kaisevasti hänen myhäilevä, huumorintajuinen olemuksensa, 
johon yhdistyi tehokkuutta ja määrätietoisuutta.”107

Tämä sama määrätietoisuus, yhteistyö ja innostus musiikkiin 
näkyvät edelleen Tapiolan kuoron toiminnassa. Kari Ala-Pöl-
länen siirtyi kuoron taiteelliseksi johtajaksi vuonna 1994. Ta-
piolan kuorossa musiikillisen uransa aloittanut Pasi Hyökki on 
toiminut kuoron taiteellisena johtajana Ala-Pölläsen jälkeen 
vuodesta 2008.108
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Tapiolan kuoro ja kuoron johtaja Erkki Pohjola kuvattuna Tapiolan keskusal-
taan edustalla. Tapiolan kuoron menestyksen taustalla oli Pohjolan mukaan 
monia tekijöitä, ja niistä merkittävin oli yhteistyö. Pohjola pohti Tapiolan 
kuoron menestyksen saloja teoksessaan Tapiola sound ja hän nosti esiin 
menestystä pohtiessaan myös tavan, jolla kuoroa tulisi hänen mielestään 
johtaa. Pohjola totesi: ”Musikaalisesti kyvykäskään henkilö ei ole hyvä joh-
taja, ellei hän pysty motivoimaan nuoria ihmisiä ja kuoron organisaatiossa 
työskenteleviä aikuisia yhteistyöhön kanssaan.”109 Tapiolan kuoro koostuu 
8–19-vuotiaista nuorista, jotka laulun lisäksi soittavat vähintään yhtä soitin-
ta. Kuorossa yhdistyy lahjakkuus, innostus musiikkiin ja ilmaisullinen laulu.110 
(Espoon kaupungimuseo. Asuntosäätiö 1967–1972, tuntematon kuvaaja.)



Martti Lappalainen

Martti ”Mape” Lappalainen (1941–2011) toimi uransa alussa Tapi-
olan yhteiskoulun lehtorina valmistuttuaan musiikin opettajaksi 
Sibelius-Akatemiasta. Lappalaisesta kuoriutui myöhemmin yksi 
Suomen merkittävimmistä jazzmuusikoista. Toimiessaan vie-
lä opetusvirassaan Tapiolan yhteiskoulussa, Lappalainen perus-
ti Tapiola Big Bandin, ja myöhemmin Espoo Big Bandin – jonka 
johdossa hän toimi loppuelämänsä. Yhtye sai kotimaista ja myös 
kansainvälistä menestystä. Suuren yleisön tietoisuuteen Martti 
Lappalainen nousi perustettuaan April Jazz- festivaalin vuon-
na 1987, sillä festivaali sai laajaa suosiota niin kotimaassa kuin 
kansainvälisestikin. Festivaalia järjestetään edelleen vuosittain.111 
Suomen Jazz-liitto myönsi Lappalaiselle arvostetun Yrjö-palkin-
non vuonna 1986. Palkinto myönnetään vuosittain Valtakunnal-
lisilla jazzpäivillä ansioituneelle jazzmuusikolle.112 Lappalainen 
perusti myös Espoon musiikkiopistoon itsenäisen pop/jazzlinjan 
Ebelin, jonka pääasiallisena tavoitteena oli kehittää monipuolista 
musikaalista lahjakuutta.113

Arto Sipinen

Arkkitehti Arto Sipinen (1936–2017) oli osa suomalaisen arkki-
tehtuurin menestystarinaa pitkän ja ansiokkaan uransa aikana. 
Sipinen tunnetaan etenkin hänen suunnittelemistaan kulttuu-
rikeskuksista. Hänen käsialaansa ovat Espoon kulttuurikes-
kuksen lisäksi muun muassa Mikkelin konserttitalo ja Imatran 
kulttuurikeskus. Määrällisesti enemmän Sipinen on kuitenkin 
suunnitellut kaupungintaloja ja kunnantaloja.114 Ennen oman 
arkkitehtitoimistonsa perustamista Sipinen työskenteli Alvar 
Aallon ja Viljo Revellin arkkitehtitoimistoissa.115 
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Arto Sipinen oli kokenut tekijä 
arkkitehtikilpailuissa, joissa  
hän niitti urallaan suurta me- 
nestystä. Sipinen on edel-
leen yksi eniten 1. palkinto- 
ja voittanut arkkitehti Suo-
messa. Sipisen poika arkki- 
tehti Ari Sipinen muisteli, et- 
tä ”tietyllä aikakaudella niitä 
[palkintoja] tuli melkein jo-
kaisesta kilpailusta.”116 Ilta ja 
yö olivat Arto Sipiselle luo- 
vinta aikaa, jolloin hän saattoi 
uppoutua piirtämiseen ilman 
ulkoisia häiriöitä. Ari Sipi-
nen uskoi, että hänen isän- 
sä luovuus, kilpailuhenkisyys 
sekä se, että hän panosti kil-
pailutöihin aivan valtavasti, toivat hänelle myös hänen nautti-
maansa suurta menestystä. Arto Sipisellä oli poikansa Ari Sipi-
sen mukaan myös ”todella hyvä oikea käsi” eli arkkitehti Arto 
Kiviniemi arkkitehtitoimistossaan töissä. Kiviniemi oli mukana 
Arto Sipisen pääavustajana myös Espoon kulttuurikeskuksen 
suunnittelukilpailussa.117 Lopputuloksena oli suunnittelukilpai-
lun voitto. Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirjassa kirjoi-
tettiin kilpailun voittaneesta kilpailuehdotuksesta ”Kuunsilta” 
seuraavasti:

”Erittäin taitavasti ja kauniisti esitetty ehdotus, joka muodos-
taa erityisesti altaan suunnasta katsottuna rikkaan ja mielen-
kiintoisen arkkitehtonisen kokonaisuuden. Sopivalla tavalla 
pienempimittakaavaisena rakennus on myös tehokkaana kont-

Arkkitehti Arto Sipinen vuonna 2009 
pojantyttärensä rippijuhlissa.  
(Sipisen perheen kuvakokoelmat.)
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rastina varsinkin uusien liikerakennusten massiiville kaupunki-
kuvalliselle yhtenäisyydelle.” 118

Kilpailuvoittojen lisäksi Arto Sipinen sai paljon tunnustuksia 
urallaan. Sipiselle myönnettiin pitkän uransa aikana muun 
muassa Pro Finlandia -mitali vuonna 1990, Espoo -mitali vuon-
na 1993, professorin arvonimi vuonna 1995 ja Rakennustaiteen 
valtionpalkinto vuonna 1999.119

Georg Dolivo

Georg Dolivo (1945 –) toimi Espoon kaupungin kulttuurijohta-
jana vuosina 2001–2013. Hän on koulutukseltaan teatterioh-
jaaja.120 Georg Dolivo on työskennellyt urallaan muun muassa 
näyttelijänä ja esiintyvänä taitelijana. Hän on myös yksi vuonna 
1965 perustetun Kivikasvot-yhtyeen perustajajäsenistä. Georg 
Dolivo on työskennellyt ohjaajana Helsingin kaupunginteatte-
rissa ja Ryhmäteatterissa. Dolivo toimi Åbo Svenska Teaternin 
johtajana vuosina 1984–1987, Svenska Teaternin johtajana vuo-
sina 1987–1996 ja Helsinki - Euroopan kulttuurikaupunki 2000 
- hankkeen johtajana vuosina 1996–2000.121 

Helsinki – Euroopan kulttuurikaupunki 2000 – hankkeen jäl-
keen Dolivo kutsuttiin Espoon kulttuurijohtajaksi vuonna 
2001.122 Hänen johdollaan Espoosta alettiin rakentaa kulttuu-
rikaupunkia. Espooseen perustettiin muun muassa taiteen ja 
kulttuurin näyttämö Näyttelykeskus WeeGee. Georg Dolivolla 
oli keskeinen rooli myös EMMA:n eli Espoon Modernin Taiteen 
Museon synnyssä. Museo sai nimensä Dolivon ehdotuksen pe-
rusteella. Espoon kulttuurijohtajan toimessa Dolivo suunnitteli 
myös Espoon kulttuurikeskuksen tulevaisuutta ja hänen toi-
mikautensa aikana alettiin suunnitella Espoon kaupunginte-
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atterin liittämistä osaksi kulttuurikeskuksen toimintaa. Georg 
Dolivo on toiminut myös lukuisissa kulttuurialan luottamus-
tehtävissä kuten AVEKin puheenjohtajana ja Elokuvasäätiön 
hallituksen puheenjohtajana.123 Dolivolle myönnettiin vuonna 
2007 Espoo-mitali.

Länsiväylä

Länsiväylän lukijakunta on kasvanut Espoon kaupungin mu-
kana yhdeksi kaupungin päämedioista. Asuntosäätiön toimin-
nanjohtajan Heikki von Hertzenin vuonna 1954 perustama Ta-
piola Tänään -lehti oli Länsiväylän edeltäjä. Tapiola Tänään 
-lehden päätoimittajana ja Asuntosäätiön tiedotuspäällikkönä 
aloitti vuonna 1964 Uolevi Itkonen. Vuodesta 1969 lehti alkoi 
ilmestyä Länsiväylänä ja lehden päätoimittajana toimi Uolevi  
Itkonen vuoteen 1998 asti.124 Länsiväylässä julkaistiin paljon 
kulttuurikeskuksen ympärillä käytyjä keskusteluja sekä kan-
nanottoja kulttuurikeskuksen puolesta ja sitä vastaan.
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3. Miksi kulttuurikeskuksia 
tarvitaan?

Helsingin kaupunkimiljööseen rakennettiin 1800–1900-luvun 
taitteessa merkittäviä instituutioita sekä kulttuurielämän ja hal-
linnon rakennuksia. Rakennushankkeita laitettiin vireille valtion, 
kaupungin ja yksityisten tahojen aloitteesta. Pääkaupungin ra-
kennukset olivat rakennuttavasta tahosta huolimatta kansalli-
sia tunnuksia.125 Kulttuurin tarpeisiin rakennetut talot ovat ol-
leet tärkeitä niin elämysten tuottajina kuin kohtaamispaikkoina. 
Merkittävät kulttuurirakennukset ovat tärkeitä monumentteja 
kaupunkikuvassa, mutta samalla myös kaupunkielämää, kult-
tuuria, taidetta ja tiedettä ylläpitäviä instituutioita. 

Museoita alettiin rakentaa 1800–1900-luvun vaihteessa Euroo-
pan suuriin kaupunkeihin. Helsinkiin perustettiin samoihin ai-
koihin kaksi merkittävää museota: Ateneum (1887) ja Suomen 
Kansallismuseo (1916), jotka olivat molemmat merkittäviä ra-
kennushankkeita ja samalla korvaamattomia kansallisen kult-
tuuriperinnön ja historian säilyttäjiä, joilla oli myös opetuksel-
linen rooli.126  Suomalainen teatteri perustettiin vuonna 1872 
kannatusyhdistyksen turvin. Tämän jälkeen keskiöön nousi 
suomenkielisen teatteritoiminnan edistäminen ja oman teat-
terirakennuksen suunnitteleminen. Helsingissä oli perustettu 
jo aikaisemmin ruotsalainen ja venäläinen teatteri. Ruotsalai-
sen teatterin uusi teatterirakennus Nya Teatern (vuodesta 1872 
Svenska Teatern) valmistui Esplanadin puiston päätyyn vuon-
na 1866.127 Suomenkielisen teatterin rakentamista valmisteltiin 
vuosikymmeniä ja lopulta Onni Tarjanteen (vuoteen 1906 asti 
Törnqvist) suunnittelema teatterirakennus valmistui vuonna 
1902 ja se nimettiin Suomen Kansallisteatteriksi. Rakennus oli 
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valmistuessaan symbolisesti merkittävä suomenkielisen teat-
teritaiteen näyttämö.128 Helsingissä perustettiin vuonna 1911 
oma osuuskunta ylläpitämään kaksikielistä oopperaa. Osuus-
kunnan perustajien joukossa olivat muun muassa oopperalau-
laja Aino Ackté ja pianisti Edvard Fazer. Oopperan osuuskunta 
muutettiin osakeyhtiöksi vuonna 1914 ja se nimettiin uudel-
leen Suomalaiseksi oopperaksi. Ooppera asettui vuonna 1879 
perustettuun Aleksanterin teatteriin vuonna 1919, jossa oli ai-
kaisemmin toiminut venäläinen teatteri. Ooppera (nykyinen 
Suomen kansallisooppera- ja baletti) toimi Aleksanterin teat-
terissa vuodesta 1919 aina vuoteen 1993, jolloin uusi ja moderni 
oopperatalo valmistui Töölönlahdelle.129 Helsingin yksi vanhim-
mista kulttuurilaitoksista on Helsingin kaupunginorkesteri.130 
Säveltäjä ja kapellimestari Robert Kajanus perusti orkesterin 
vuonna 1882 ja vuonna 1914 se yhdistyi Helsingin sinfoniaor-
kesterin kanssa Helsingin kaupunginorkesteriksi.131 

Aivan Helsingin ytimessä on Axel Hampus Dahlströmin suun-
nittelema vuonna 1870 valmistunut Vanha ylioppilastalo.  Van-
hasta ylioppilastalosta muodostui myöhemmin tärkeä nuo-
risokulttuurin keskittymä ja merkittävä kokoontumispaikka. 
Talossa on toiminut muun muassa Ylioppilasteatteri ja vuosi-
na 1969–1993 kulttuurikeskus, jota ylläpiti Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunta.132 Vuonna 1958 Helsingin Alppilaan valmistui 
Alvar Aallon suunnittelema Kulttuuritalo. Talon rakennuttivat 
kansandemokraattiset järjestöt ja se rakennettiin pääosin tal-
kootyöllä. Kulttuuritalosta tuli myöhemmin merkittävä keskus 
etenkin populaari- ja viihdemusiikille.133

Helsingissä kunnallisen kulttuurin symbolit rakennettiin kau-
punkikuvaan vasta myöhemmin.134 Pitkään suunnitteilla ollut 
Helsingin kaupunginteatteri valmistui vuonna 1967 ja talo avat-
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tiin yleisölle juhlavin menoin. Kaupunginteatterin suunnittelivat 
arkkitehdit Timo Penttilä ja Kari Virta. Kunnallisen teatteritalon 
valmistuttua Helsingissä alettiin suunnitella seuraavaa suurta 
kulttuuritalohanketta: konserttitaloa.135 Vuonna 1962 Helsingin 
kaupungin 150-vuotisjuhlaistunnossa päätettiin uuden konsert-
ti- ja kongressitalon suunnittelusta ja rakentamisesta.136 Alvar 
Aallon suunnittelema Finlandia-talo avautui juhlallisesti vuosi-
kymmen myöhemmin joulukuussa vuonna 1971. Talo toimii edel-
leen tärkeänä kongressi- ja konserttikeskuksena, vuonna 2011 
avatun Musiikkitalon kyljessä ja muiden tärkeiden kulttuuri- 
rakennusten läheisyydessä.137 

Helsingin monipuolisia kulttuuripalveluita pidettiin kattavina ja 
korkeatasoisina, joten tätä käytettiin usein myös argumentti-
na vastustettaessa Espoon oman kulttuuritalon rakentamista. 
Espoon Sanomissa kirjoitettiin vuonna 1973: ”Espoon kaupun-
gistuminen voimistuu, kulttuuritarpeet sen myötä”. Kirjoituk-
sessa todettiin, että Espoossa oli saatu jo pitkään turvautua 
Helsingin kulttuuripalveluihin. Helsinki oli vailla vertaansa mitä 
tuli kulttuurirakennuksiin: ”Espoon on mahdoton, jopa turha 
ryhtyä kilpailemaan niiden laitosten kanssa, mitkä Helsinki on 
vuosisatojen aikana hankkinut.” Espoon kulttuurilautakunnan 
mukaan, tämä ei kuitenkaan saisi olla este omien kulttuuripal-
veluiden suunnittelulle ja rakentamiselle kasvavassa kaupun-
gissa.138 Espoon ensimmäinen kulttuuriasiamies Aino Räty-Hä-
mäläinen haaveili jo vuonna 1974 koko pääkaupunkiseudun 
yhteisistä kulttuuritapahtumista, mutta esteenä oli kuitenkin 
Espoon omien kulttuuritilojen puute. Hän sanoi: ” […] sellainen 
voidaan järjestää vasta sitten, kun meilläkin Espoossa olisi ti-
loja, missä järjestää mitään. Antakaa se ensimmäinen kulttuu-
rikeskus meille pian – ja sitten lisää.” 139 Länsiväylän kulttuu-
ripoliittisessa kirjoituskilpailussa vuonna 1977 kirjoituksellaan 
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”Espoon kaupungin kulttuuripalvelut” kolmannelle sijalle yltä-
nyt Jukka Haavisto totesi Espoossa pitkään eläneestä kulttuu-
ritalohankkeesta: ”Monitoimi-Kulttuuritalo on ensimmäinen 
projekti, jonka eteenpäinviemistä pitäisi kiirehtiä.”140 

Jyväskylän kesässä vuonna 1968 ideoitiin ensimmäistä ker-
taa tällaisen toiminnaltaan monipuolisen kulttuurikeskuksen 
suunnittelemista myös Suomeen. Kansainvälisiä esikuvia toi-
minallisista kulttuuritiloista löytyi jo tässä vaiheessa eri puo-
lilta Eurooppaa. Ruotsi toimi Suomelle yhtenä esikuvana kult-
tuurille omistettujen rakennusten perustamisessa.141 

Marjatta Rahikainen laati vuonna 1972 Espoon kulttuurilauta-
kunnalle julkaisun Kokemuksia ja käsityksiä monitoimikeskuk-
sista. Julkaisussa todettiin, että esimerkki onnistuneesta kult-
tuurin monitoimirakennuksesta on Tukholman ”Kulturhuset”, 
joka ei ollut julkaisun kirjoitushetkellä edes vielä täysin val-
mis. Vuonna 1974 Tukholmassa sijaitseva kulttuuritalo avattiin 
kokonaisuudessaan yleisölle. Avautumisestaan lähtien talo on 
tarjonnut esiintymislavoja ammattilaisnäytöksille, mutta on-
nistunut sisällyttämään seiniensä sisälle muitakin kulttuuritoi-
mintoja, kuten kirjaston, teatterin, harrastustoimintaa ja paik-
koja vapaa-ajanvietolle. Marjatta Rahikaisen mukaan Ruotsissa 
oli jo pitkä perinne tällaisille kulttuurin- ja vapaa-ajan keskit-
tymille, ja nämä kulttuurin ympärille syntyneet rakennukset 
tunnettiin alun perin nimellä “folkets hus” eli “kansantalo”.142 
Kansantaloissa oli myös kansansivistyksellinen ulottuvuus. 
Niiden rakentaminen yleistyi pitkälti 1950-luvulla. Kansanta-
lojen yleistymisen taustalla oli maan sosiaalidemokraattisen 
politiikan nousu.143 Suomessa on vuorostaan pitkä perinne työ-
väen- ja nuorisoseurantalojen rakentamisesta. Työväentalojen 
rakentaminen yleistyi etenkin suurlakon jälkeen vuonna 1905.144
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Koska Espoon oman kulttuurikeskushankkeen käynnistymistä 
vielä odoteltiin, katseet olivat suuntautuneet lehdistössä jo kan-
sainvälisiin esikuviin. Länsiväylässä uutisoitiin toukokuussa 1977 
edellisenä vuonna avautuneesta Pariisin keskustassa sijaitsevas-
ta Pompidou-keskuksesta.145 Tämä näyttävä kokonaisuus yhdisti 
kulttuuri- ja monitoimikeskusten tapaan yleisölle ilmaiset tilat, 
kuten kirjaston eri palvelut ja samalla pääsymaksullisen Nykytai-
teen museon, joka löytyi talon ylimmistä kerroksista.146 

Tärkeä keskustelunaihe alueellisia kulttuurikeskuksia suunni-
teltaessa oli niiden tarjoamien palveluiden saavutettavuus.147 
Rakennuksina alueelliset kulttuurikeskukset liittyvät vahvasti 
1970–1980-lukujen kulttuuripolitiikan rakentumiseen ja aja-
tukseen kulttuurista välttämättömänä osana ihmisten hy-
vinvointia, jonka tulisi olla kaikille tasapuolisesti saatavilla. 
1980-luvun yksi keskeisistä huolenaiheista oli asukkaiden so-
peutuminen kaupunkielämään ja kaupunkielämän yksinäisyys. 
Mikäli yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä pystyttiin lisäämään kau-
punkilähiöissä, sen uskottiin kasvattavan asukkaiden hyvin-
vointia. Hyvinvointia ja viihtyisyyttä lisäävinä tekijöinä pidettiin 
sellaista kaupunkisuunnittelua, joka mahdollistaisi ihmisten 
keskinäisen vuorovaikutuksen, harrastustoiminnan sekä yhtei-
söllisemmän vapaa-ajanvieton.148 

Helsinkiin rakennettiin Stoa (Itäkeskuksen kulttuurikeskus) vuonna 
1984. Noin vuosikymmen myöhemmin valmistuivat vuorostaan Mal-
mitalo (vuonna 1994) ja Kanneltalo (vuonna 1992).149 Yksi 1980-luvul-
la valmistuneista kulttuurikeskuksista oli tietenkin kauan odotettu 
Espoon kulttuurikeskus, joka avasi ovensa vuonna 1989. Pääkau-
punkiseudun ulkopuolelle valmistui myös kulttuuritaloja, kuten esi-
merkiksi Poleeni Pieksämäelle, Kuopion Musiikkikeskus, Kaukamet-
sä Kainuuseen ja Järvenpää-talo Järvenpäähän.150 
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Kulttuuri Espoossa: Mitä kansa todella 
haluaa sen se myös hankkii!

Länsiväylässä julkaistiin kesäkuussa 1972 pääkirjoitus: “Tarvi-
taanko Espooseen kulttuurikeskuksia”. Espoon kulttuurikes-
kuksen suunnittelu oli aloitettu virallisesti samana vuonna. 
Pääkirjoituksessa pohdittiin sitä, kuinka Espoon kaupungin pal-
veluvarustelu ei ollut vielä samalla tasolla kuin esimerkiksi Tu-
russa, Tampereella tai naapurikaupunki Helsingissä. Espoo oli 
nuori kaupunki, mutta Espoon rakentamista viihtyisäksi asuin-
paikaksi kaikille asukkaille pidettiin erittäin tärkeänä. Pääkir-
joituksen mukaan eurooppalaisen mallin mukaan rakennetut 
kulttuuri- ja monitoimikeskukset toimisivat kaupungeissa alu-
eellisten ja monipuolisten kulttuuripalveluiden keskittymänä 
asukkaille.151

Syyskuussa 1972 julkaistiin jälleen kulttuuria ja tiloja käsitte-
levä pääkirjoitus “Lisää kulttuuripalveluita”, jossa toivottiin li-
sää tiloja kulttuuritapahtumille, kuten teatteriesityksille, mu-
siikkiesityksille ja konserteille. Pääkirjoituksessa ihmeteltiin 
etenkin sitä, että kaupungissa, jolla oli tarjota “maailmankuu-
lua musiikkitoimintaa” ei ollut omaa konserttisalia. Kirjastolai-
toksen kehittämisestä Espoota kuitenkin kiiteltiin, sillä Espoon 
eri kaupunginosiin oli valmistunut paljon uusia kirjastoja. Mui-
den kulttuuripalveluiden todettiin kuitenkin laahaavan edelleen 
kirjastojen jäljessä. Näistä pääkirjoituksen mukaan oli suoras-
taan huutava pula: “Mutta kaiken kaikkiaan uuteen valtuustoon 
tulevien valtuutettujen olisi hyvä pitää mielessään, että Es-
poossakin tarvitaan kulttuuripalveluita nykyistä huomattavasti 
enemmän.”152 Tunnelma pääkirjoituksessa oli odottava hitaasti 
rakentuvien kulttuuripalveluiden äärellä. Espoon tulevaa kult-
tuurikeskusta saatiin kuitenkin odottaa vielä melkein 20 vuotta.

 Kuunsillasta kulttuurikeskukseksi      44



Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelun vaiheet153

Kaupunginvaltuusto  
tekee päätöksen  

Espoon kulttuurikes-
kuksen rakentamisesta.

Kaupunginhallitus 
päätti, että talo  
rakennettaisiin  

vuosina 1975-1976.

Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi vuoden 1974 
huonetilaohjelman.

1.1.
1972

26.6.
1973

20.3.
1974
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Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi uudistetun 
vuoden 1978 huone- 

tilaohjelman.

Kaupunginhallitus 
asetti palkintolauta-
kunnan valmistele-

maan suunnittelukil-
pailua.

Kaupunginhallitus  
hyväksyy  

suunnittelukilpailun 
kilpailuohjelman.

12.4.
1978

12.6.
1978

26.2.
1979
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II Espoon  
kulttuurikeskus – 
arkkitehtuurin  
taidonnäyte

 



Espoon teknillinen lautakunta esitti jo vuonna 1973 Espoon 
kaupunginhallitukselle arkkitehtikilpailun järjestämistä tu-
levan kulttuurikeskuksen suunnittelua varten.154 Suunnittelu-
kilpailu saatiin järjestettyä lopulta vasta huhtikuussa vuonna 
1979. Suomen Arkkitehtiliiton sääntöjen mukaan suunnittelu-
kilpailua varten täytyi asettaa asiantunteva palkintolautakunta, 
joka vastaisi kilpailun toteutuksesta. Sen pääasiallinen tehtävä 
oli kilpailuohjelman valmistelu ja kilpailuehdotusten arvioin-
ti. Espoon kaupunginhallitus valitsi sopivat henkilöt palkinto-
lautakunnan jäseniksi.155 Tämän lisäksi Suomen Arkkitehtiliit-
to nimesi myös omat asiantuntijansa palkintolautakuntaan.156 
Asuntosäätiö sai nimetä oman pysyvän asiantuntijansa,157 mut-
ta muista valittavista asiantuntijoista äänestettiin palkintolau-
takunnan kesken.158

Palkintolautakuntaan nimitettiin moniammatillinen kaar-
ti asiantuntijoita ja eri alojen ammattilaisia.159 Palkintolauta-
kunta ja sen puheenjohtajana toiminut Mauri Alasaari valitsi-
vat lautakunnan keskuudesta vielä kolmijäsenisen työjaoston. 
Työjaoston tehtävänä oli käydä läpi kaikki suunnittelukilpai-
luun lähetetyt kilpailuehdotukset ja tarkistaa, että ne täytti-
vät suunnittelukilpailua varten laaditun kilpailuohjelman vaati-
mukset. Työjaosto sai harteilleen myös yhden haastavimmista 
tehtävistä, sillä heidän vastuullaan oli myös laatia ehdotus kil-
pailun ratkaisemiseksi sen päätyttyä.160

Jo ennen kilpailun julkistamista lehdistö uutisoi aktiivisesti 
suunnittelukilpailusta ja sen vaiheista. Timo Kukkasmäki, Es-
poon vs. kulttuuriasiamies, kommentoi Uusi Suomi -lehdelle 
tiedon suunnittelukilpailusta olleen helpotus:
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“Toimitilojen puute on ollut turhauttavaa. Espoossa tehdään 
erityisesti musiikin alalla valtavasti taidekasvatustyötä - kas-
vatetaan korkeatasoista konserttiyleisöä Helsingille. Täällä 
asuu myös runsaasti eri taiteenalojen johtavia henkilöitä, vail-
la työskentelypaikkaa.”

Kukkasmäki oli optimistinen kulttuurikeskuksen valmistumi-
sen suhteen ja hän arvioi talon olevan valmis vuonna 1982. 
Kukkasmäen arvio noudatteli Espoon kaupunginvaltuuston 
toiminta- ja taloussuunnitelman arviota kulttuurikeskuksen 
rakentamisesta vuosien 1979–1983 välillä.161

Palkintolautakunnan jäsenet ja asiantuntijat:

Espoon kaupunginhallituksen valitsemat 
jäsenet palkintolautakuntaan: 
sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja 
Mauri Alasaari, arkkitehti Timo Tuhkanen, 
FM Ritva Laatto, VTK Pekka Linnapuomi, 
sairaanhoidonopettaja Eila Aro, arkkitehti 
Jouni J. Särkijärvi, pianotaiteilija Ritva 
Lehterä-Relander, valt. lis. Christoffer 
Grönholm ja kaupunginarkkitehti Heikki 
Heinonen.

Suomen arkkitehtiliiton nimeämät 
palkintolautakunnan jäsenet ja asiantuntijat: 
tekn. lis. ja arkkitehti Matti K. Mäkinen ja 
professori ja arkkitehti Erkki Teräsvirta.

Palkintolaitakunnan valitsemat 
asiantuntijat: teatteriala: Aili Montonen-
Rinne, Tukholman kaupunginteatterin 
johtaja Vivica Bandler, työväenopiston 
rehtori Raili Kilpi-Hynynen, kirjastonhoitaja 
Urpo Lehtonen, musiikkiopiston 
rehtori Erkki Pohjola, kuvataidesihteeri 
Tuula Karjalainen, arkkitehti Alpo 
Halme, kapellimestari Jorma Panula, 
kaupunkisuunnittelupäällikkö Nils-Erik  
Fager ja kaupungininsinööri Pentti 
Lehtomäki.

Palkintolautakunta päätti, että työjaoston 
jäseniksi valitaan kaupunginarkkitehti 
Heikki Heinonen, tekniikan lis., arkkitehti 
Einari Teräsvirta. Valitun työjaoston 
puheenjohtajaksi nimitettiin Heikki 
Heinonen ja sihteeriksi vuorostaan Eero 
Askolin.

Asuntosäätiön nimeämä pysyvä asiantuntija 
palkintolautakuntaan oli professori, 
varatuomari Heikki von Hertzen.
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Suunnittelukilpailua varten palkintolautakunnan täytyi Suomen Arkkitehti-
liiton sääntöjen mukaan laatia myös kattava kilpailuohjelma.162 Ohjelma laa-
dittiin yhteistyössä palkintolautakuntaan valittujen, arkkitehtiliiton hyväksy-
mien asiantuntijoiden ja liiton kilpailusihteerin kanssa.163 Suunnittelukilpailua 
varten koottu kilpailuohjelma hyväksytettiin vielä Espoon kaupunginhallituk-
sessa ja Suomen Arkkitehtiliitossa ennen sen julkaisemista.164
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Suunnittelukilpailun pohjana käytettiin kaupunginvaltuuston hyväksymää 
uudistettua vuoden 1978 huonetilaohjelmaa ja tämän yhteydessä laadittua 
toimintasuunnitelmaa.165 Ohjelmassa julkaistiin myös selkeät ja tarkat oh-
jeet siitä, kuinka kilpailuehdotukset tuli laatia. Ohjeissa eriteltiin muun 
muassa vaaditut asiakirjat sekä niiden toivottu esitystapa kilpailussa. Kaikki 
kilpailuehdotukset piti palauttaa kilpailuajan päättymiseen mennessä sala-
nimellä. Tämän lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuneiden tuli toimittaa 
kilpailuehdotuksen kanssa kaksi läpinäkymätöntä kirjekuorta, joista toises-
sa oli osallistujan nimi ja puhelinnumero ja toisessa osoite, jonne palkitse-
matta jäänyt kilpailuehdotus voitiin palauttaa. Suurelle yleisölle ja palkinto-
lautakunnalle voittajan henkilöllisyys selviäisi vasta kilpailun päättymisen ja 
voittajan valinnan jälkeen.166

Suunnittelukilpailua pidettiin arkkitehtien keskuudessa erittäin korkeata-
soisena ja haastavana kilpailuna.167 Kilpailuohjelmassa määriteltiin suunnit-
telukilpailun tavoite seuraavalla tavalla: “Kilpailun tarkoituksena on löytää 
arkkitehtonisesti korkeatasoinen, Tapiolan keskustaan soveltuva ratkaisu, 
joka mahdollisimman hyvin täyttää rakennuksen moninaiskäytölle asetetta-
vat vaatimukset ja kokonaistaloudellisesti on mahdollisimman edullinen.”168 

(Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun ohjelma ja sisällys,  
Arkkitehtuurimuseo.)
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Helsingin Sanomat julkaisi 
ilmoituksen Espoon kulttuu-
rikeskuksen suunnittelukil-
pailusta 12.4.1979.169 Arkkiteh-
tiliiton sääntöjen mukaisesti 
ilmoitus suunnittelukilpai-
lusta tuli julkaista kolmessa 
suurilevikkisessä sanoma-
lehdessä ja SAFA:n omassa 
jäsenlehdessä.170 (Päivälehden 
arkisto.)

Palkintolautakunta valitsee suunnittelukilpailun voittajan

Kilpailun kulku herätti yleisössä suurta kiinnostusta. Suunnit-
telukilpailun vaiheista uutisoitiin julkisissa tiedotusvälineissä 
säännöllisesti, ja kilpailun lopputulosta odotettiin malttamat-
tomana. Kilpailutulokset julkistettaisiin sanomalehdissä, ja 
kilpailuehdotukset asetettaisiin kilpailun päättymisen jälkeen 
julkisesti nähtäville. Kilpailun päätyttyä palkintolautakunnan 
suosituksen mukaan yksi ehdotuksista palkittaisiin toimeksi-
annolla suunnitella Espoon kulttuurikeskus.171

Suunnittelukilpailuun määräaikaan mennessä lähetettyjä kil-
pailuehdotuksia oli kaiken kaikkiaan 61 kappaletta.172 Ehdo-
tuksia oli jätetty kilpailuun mitä kekseliäimmillä nimillä, kuten 
”Kulttuuripesä”, ”Hauen Leukaluu”, ”Ookoo” ja ”Metamorfoo-
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seja”.173 Kilpailun ulkopuolelle päätettiin sulkea palkintolau-
takunnan toimesta yksi kilpailuehdotus, koska siitä oli jäänyt 
puuttumaan huomattava osa kilpailuohjelmassa vaadituista 
asiakirjoista.174 Kilpailuehdotuksia arvioidessaan palkintolauta-
kunta oli oikeutettu kuulemaan pysyvinä asiantuntijoina myös 
kuvataidesihteeri Tuula Karjalaista, teatterisihteeri Hannele 
Krohnia ja musiikkisihteeri Seppo Tuomista muiden asiantun-
tijoiden lisäksi.175 

Palkintolautakunta kuuli eri alojen asiantuntijoiden lausunto-
ja parhaiksi arvioiduista kilpailuehdotuksista.176 Musiikkialan 
asiantuntijoina toimineet kapellimestari Jorma Panula ja Es-
poon musiikkiopiston rehtori Erkki Pohjola antoivat myös lau-
suntonsa kilpailuehdotuksista.177 Erkki Pohjola korosti asiantun-
tijalausunnossaan etenkin hyvän akustiikan tärkeyttä suuressa 
salissa, Espoon musiikkiopiston tilatarpeita ja salien toimi-
vuutta.178 Pohjolan mielestä paras vaihtoehto tilojen sijainnin 
suhteen oli kilpailuehdotus n:o 9 ”Claustrum”.179 Kapellimestari 
Jorma Panula totesi: “[…] Kuten kokouksessa 2.1. ilmeni, ei eh-
dotonta voittajaa muutosehdotuksitta niin vain löydy.” Panula 
arvioi kilpailuehdotukset pääasiassa tiloille suunnitellun kapa-
siteetin mukaan.180 Oli selvää, että jokainen asiantuntija painot-
ti eri asioita lausunnoissaan.181 Kuitenkin monessa lausunnossa 
parhaiten arvioitujen kilpailuehdotusten joukossa olivat usein 
”Claustrum” ja ”Kuunsilta”.182

Heikki von Hertzen toimitti ylimääräisenä asiantuntijalausun-
tona palkintolautakunnalle Tampereen työväenteatterin näyt-
tämöpäällikön Raimo Putkosen kirjallisen arvion Espoon kult-
tuurikeskuksen huonetilaohjelmasta.183 Heikki von Hertzen 
oli huolissaan teatterille suunnitelluista tiloista, joten hän oli 
kääntynyt asiassa teatterialan asiantuntijan puoleen.184 Hänen 
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mielestään teatteria ei saanut jättää vähemmälle huomiolle ja 
muiden kulttuurimuotojen varjoon tulevassa kulttuurikeskuk-
sessa.185 Palkintolautakunta oli kuitenkin jo pyytänyt viralliset 
teatterialan asiantuntijalausunnot näyttelijä-ohjaaja Aili Mon-
tonen-Rinteeltä ja teatterinjohtaja Vivica Bandlerilta.186

Helmikuu 1980 oli jännittävin kuukausi suunnittelukilpailussa, 
sillä silloin valittiin kilpailun voittaja. Palkittavista kilpailuehdo-
tuksista kokoonnuttiin keskustelemaan palkintolautakunnan 
kesken useaan kertaan. Jokainen palkintolautakunnan jäsen 
sai kertoa puheenjohtaja Alasaaren ehdotuksesta oman mie-
lipiteensä parhaista kilpailuehdotuksista. Säännöissä määri-
teltiin, että kilpailuehdotuksia arvioitaessa, läsnä saisivat olla 
ainoastaan palkintolautakunnan jäsenet, nimetyt asiantuntijat 
ja sihteeristö. Heikki von Hertzenille sallittiin kuitenkin läsnä-
olo arviointitilaisuudessa, mutta hänellä ei olisi äänioikeutta, 
kun palkittavista ehdotuksista äänestettäisiin. Vierailevat asi-
antuntijat eivät saaneet olla läsnä virallisessa arvioinnissa ja 
äänestyksessä, mutta heidän lausuntonsa parhaimmista kil-
pailuehdotuksista oli kuultu jo etukäteen.187 

Palkittavien kilpailuehdotusten alustava valinta lankesi työ-
jaoston tehtäväksi. Palkintosijoja valittaessa heidän päätök-
sensä taustalla oli taloudellisen näkökulman lisäksi muun 
muassa tilankäytön tehokkuus, rakennuksen tilavuus, sen 
muoto ja rakenteet.188 Työjaoston päästyä yhteisymmärryk-
seen palkittavista töistä, he esittivät ehdotuksensa palkinto-
lautakunnalle.189 Palkintolautakunta keskusteli työjaoston eh-
dotuksen perusteella palkinto- ja lunastussijoista ja jokaisella 
oli vielä mahdollisuus tuoda esille oma mielipiteensä kilpai-
luehdotuksista. Tämä tarkoitti myös sitä, että työjaoston eh-
dotukseen kilpailuehdotusten keskinäisestä järjestyksestä sai 

 Kuunsillasta kulttuurikeskukseksi      54



esittää muutoksia. Kilpailun ensimmäiselle sijalle ehdotetusta 
kilpailusuunnitelmasta tuli palkintolautakunnan kesken eri-
mielisyyttä, jonka vuoksi kilpailun voittajasta pidettiin suljet-
tu lippuäänestys valitsijoiden kesken. Taistelu ensimmäisestä 
palkintosijasta käytiin suunnittelukilpailussa kolmen ehdok-
kaan välillä: n:o 8 ”Kuunsilta”, n:o 23 ”Pohjantähti” ja n:o 10 
”Humoreski miinus”.190 

Äänestyksen päätyttyä voittajaksi julistettiin kuudella äänellä 
”Kuunsilta”, joka oli ollut myös työjaoston ehdotus kilpailun 
voittajaksi. Suunnittelukilpailun toisesta palkintosijasta suori-
tettiin myös suljettu lippuäänestys, sillä tästäkään valinnasta 
ei päästy palkintolautakunnan kesken yhteisymmärrykseen.191 
Lunastussijoista oltiin kuitenkin yksimielisiä. Tämän jälkeen 
palkintolautakunta päätti kunniamainintojen myöntämisestä 
ansioituneille, mutta palkinto- ja lunastussijojen ulkopuolel-
le jääneille kilpailuehdotuksille. Palkintolautakunnan jäsenten 
kesken oli selvää, että kaikki palkintosijoillekin yltäneet kilpai-
luehdotukset vaatisivat merkittäviä muutostoimia ennen kuin 
mitään niistä voitaisiin rakentaa.192
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Suunnittelukilpailun palkinto- ja lunastussijat193:

Kilpailusääntöjen mukaan kilpailukuoria ei saanut avata ennen 
kuin suunnittelukilpailun voittaja oli valittu. Kun voittajasta oli 
päätetty, palkintolautakunta sai viimein kunnian avata kuoret, 
joista selvisi palkittujen kilpailuehdotusten suunnittelijat. Es-
poon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailussa ensimmäiselle 
sijalle sijoittuneen kilpailuehdotuksen oli suunnitellut arkki-
tehti Arto Sipinen.194 Kilpailuun osallistuneille ilmoitettiin kil-
pailun tulos 27.2.1980,195 mutta se julkistettiin Espoon keskuk-
sessa sijaitsevassa Valtuustotalossa vasta 29.2.1980. Kilpailun 
voittajien julkistamistilaisuudessa palkintolautakunnan pu-
heenjohtajana toiminut sivistystoimen apulaiskaupunginjoh-
taja Mauri Alasaari sai lausua juhlavat aloitussanat. Arkkitehti, 
professori Matti K. Mäkinen sai kunnian esitellä tilaisuudessa 
kilpailun vaihe vaiheelta voittajan valintaan saakka.196

1. palkinto kilpailuehdotus n:o 8  
nimimerkki ”Kuunsilta”

2. palkintosija kilpailuehdotus n:o 23 
nimimerkki ”Pohjantähti”

3. palkintosija kilpailuehdotus n:o 19 
nimimerkki ”Punainen villiviini”

1. lunastus kilpailuehdotus n:o 10  
nimimerkki ”Humoreski miinus”

2. lunastus kilpailuehdotus n:o 9  
nimimerkki ”Claustrum”

Kunniamaininnat: 
kilpailuehdotus n:o 34 nimimerkki ”Timantti hangella” 

kilpailuehdotus n:o 41 nimimerkki ”Kanon” 
kilpailuehdotus n:o 59 nimimerkki ”Metamorfooseja”
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1. “Kulttuuria Kuunsillalla”
Pääkaupunki-lehti iloitsi kulttuurista kuunsillalla197 ja muiden-
kin sanomalehtien sivut täyttyivät ilouutisista – voittaja oli löy-
tynyt. Arto Sipisen “Kuunsilta” oli valittu korkeatasoisen suun-
nittelukilpailun voittajaksi. Suomenmaassa kirjoitettiin: 

“Sipisen ehdotus edustaa palkintolautakunnan mukaan kiin-
teätä ratkaisutekniikkaa. Useista käytännön ongelmista huo-
limatta ehdotus on vahvan kokonaisotteensa ja kehityskelpoi-
suutensa vuoksi nostettu kärkisijalle.” 198

Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Mauri Alasaari ja pro-
fessori Matti K. Mäkinen kommentoivat Helsingin Sanomille 
haastavaa ja korkeatasoista kilpailua. Kilpailuohjelmaan laa-
ditut perusteet suunnittelun pohjaksi toivat kilpailuun omat 
vaikeutensa. Mäkinen kuvaili tätä seuraavalla tavalla:

“Samanaikaisesti kun kirjasto toivoo hiljaisuutta, aiheuttaa mu-
siikkiopistossa tapahtuva harjoittelu ääntä. Samanaikaisesti kun 
juhlapukuinen yleisö saattaa kokoontua kuuntelemaan Beetho-
venin yhdeksättä sinfoniaa, voi tapahtua, että enemmän tai vä-
hemmän samasta aulasta ja vaatetiloista suuntautuu nuorekas 
farkkujengi pienen salin puolelle omaan tapahtumaansa.” 199

Demari-lehdessä vuorostaan kirjoitettiin Espoon kulttuurikes-
kuksen suunnittelukilpailun poikkeuksellisen suuresta suosios-
ta. Kilpailu oli herättänyt kiinnostusta arkkitehtien keskuudessa 
ja kilpailun määräaikaan mennessä saapuneita 60 hyväksyttyä 
kilpailuehdotusta pidettiin korkeana lukuna.200 Arkkitehteja oli 
varmasti houkutellut mahdollisuus suunnitella kauan odotet-
tu kulttuurirakennus Aarne Ervin suunnittelemaan, kulttuurihis-
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toriallisesti merkittävään miljööseen keskusaltaan ja Tapiolan 
keskustornin äärelle.

Arkkitehti Arto Sipinen kertoi haastattelussa Uusi Suomi -leh-
delle, että hän ei unohtanut Ervin näkemystä suunnitellessaan 
kilpailuehdotustaan Kuunsiltaa. Sipisen mukaan: “Kulttuurikes-
kus ei mielestämme saanut jättää varjoonsa Tapiolan symbolia, 
ns. Ervin keskustornia.” 201 

Kilpailun voittanut ehdotus loi pohjan nyt alkavalle varsinaisel-
le suunnittelutyölle.202 Palkintolautakunnan mukaan voittaja-
työlle tultaisiin suosittamaan muutosehdotuksia, joiden avulla 
suunnitelmaa olisi tarkoitus kehittää edelleen.203 Espoon kult-
tuurilautakunta totesi, että se ei ottaisi kantaa rakennuksen 
arkkitehtoniseen ilmeeseen, vaan keskittyisi pelkästään käy-
tännön asioiden arviointiin, kuten tilan toimivuuteen suunnitel-
tua käyttötarkoitusta varten.204 Kulttuurikeskuksen rakentamis-
ta koskevissa jatkosuunnitelmissa haluttiin kiinnittää erityisesti 
huomiota tilojen riittävään kokoon. Tästä kulttuurilautakunta 
ja palkintolautakunta olivat olleet yksimielisiä.205 Arto Sipisen 
“Kuunsilta” sai kehitysehdotuksia suunnittelukilpailun arvoste-
lupöytäkirjassa salien, aputilojen, näyttämötilojen sekä huolto- 
ja pukuhuonetilojen suunnitteluun. Palkintolautakunta mainit-
si arvostelupöytäkirjassa myös sen, että etenkin pienen salin 
suunnittelussa tulisi paremmin ottaa huomioon tilan muunnel-
tavuus ja äänieristys. Näiltä osin salia tulisikin muuttaa enem-
män teatteritilan vaatimusten mukaiseksi. Myös näyttämöjär-
jestelyihin toivottiin vielä parannusta.206 
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Arkkitehti Arto Sipisen yksi ensimmäisistä luonnoksista “Kuunsillasta” 
suunnittelukilpailua varten. Pohtiessaan niitä tekijöitä, jotka siivittivät Arto 
Sipisen kilpailuehdotuksen voittoon, Ari Sipinen nosti esille isänsä kyvyn 
sovittaa kulttuurikeskus osaksi Aarne Ervin suunnittelemaa kulttuuriympä-
ristöä ja kertoi hänen painottaneen erityisesti yhden yksityiskohdan huomi-
oimista suunnitelmassaan, nimittäin Ervin suunnitteleman Tornitalon, mitä 
muut eivät ehkä ottaneet huomioon: sehän on todella korkea. “Hän uskalsi 
suunnitella saleista ja muista rakenteista aika korkeita, että ne nousevat 
sinne Tornitalon vastapainoksi. Korkealtahan ne eivät sitten maisemassa 
näytä, koska Tornitalo on itsessään hallitseva ja Ervin suunnittelema uima-
halli ja Tapiola Garden -hotelli ovat vuorostaan aika matalia.” Toinen seikka, 
jonka Ari Sipinen mainitsee, oli vesipeili, joka löytyi melkein kaikista hänen 
isänsä suunnitelmista. Näiden Ari Sipinen uskoi olleen yhden suurimmista 
ansioista kilpailuvoittoon.207 

(Arkkitehti Arto Sipisen luonnos Kuunsillasta 26.8.1979.  
Arkkitehti Arto Sipisen kuvakokoelmat.)
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2. Espoon kulttuurikeskuksen 
suunnittelu etenee

Esitys- ja kulttuuritilojen puute Espoossa oli yksi suurimmis-
ta haasteista kulttuuritoiminnan kehitykselle.208 Kuntalaisten 
kiinnostus kulttuuriin kasvoi ja moni oli toivonut erityisesti 
lisää lasten ja nuorten kulttuuritapahtumia sekä harrastus-
mahdollisuuksia. Kaupungin myöntämillä avustuksilla pyrittiin 
tukemaan etenkin eri taiteenalojen opetustoimintaa ja tämä 
opetustoiminta kohdistettiin erityisesti lapsiin ja nuoriin.209

Vuosi 1981 oli merkityksellinen Espoon kulttuurielämälle myös 
sen vuoksi, että tuolloin Suomessa myönnettiin ensimmäistä 
kertaa valtionapua kulttuurille. Vuonna 1981 tehtiin myös muu-
toksia olemassa oleviin kulttuuritoimen virkanimikkeisiin. Kult-
tuuriasiamiehen virka nimettiin uudelleen kulttuuritoimenjoh-
tajaksi. Kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin myös kulttuurin 
toimialaa koskevia uudistuksia, kuten kulttuurilautakunnan 
uusi johtosääntö. Tämän avulla jaostojen päätäntävaltaa voitiin 
lisätä merkittävästi aikaisempaan verrattuna. Kaupunginval-
tuustossa hyväksyttiin 16.12.1982 myös kulttuuritoimiston uusi 
johtosääntö, jonka avulla voitiin selkeyttää eri viran- ja toi-
menhaltijoiden tehtävänimikkeitä ja keskeisimpiä tehtäviä.210 
Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjan esityslistaan oli kir-
jattu syyskuussa 1981 myös espoolaisten kannalta merkittävä 
kohta ”Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelun jatkaminen”.211 
Talon valmistumista pidettiin yhtenä tärkeimmistä edellytyk-
sistä kaupungin kulttuuritoiminnan edistämisen kannalta.212
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Espoon kulttuurikeskuksen kasvavat  
rakennuskustannukset

Espoon kulttuurikeskuksen rakennuskustannuksissa ei ollut 
mahdollista saavuttaa toivottuja säästöjä ilman, että Espoon 
kaupunginhallitus hyväksyisi talolle uuden toiminta- ja raken-
nussuunnitelman. Ainoa mahdollisuus säästää kustannuksis-
sa oli poistaa rakennusohjelmasta jokin seuraavista: kirjas-
ton tilat, konserttisali tai teatterisali. Yhtenä haasteena tässä 
ratkaisussa oli se, että yhden elementin poistaminen tiloista 
vaikuttaisi koko rakennuksen käytettävyyteen. Rakennusohjel-
maa oli hiottu ja suunniteltu vuosikymmen. Yhden toiminnon 
poistaminen vaarantaisi talolle suunnitellun monikäyttöperi-
aatteen.213

Vuoden 1974 huonetilaohjelman mukaan laaditut suunnitel-
mat ja kuluarviot kulttuurikeskuksen rakennuskustannuksis-
ta olivat paljon suppeammat, sillä alkuperäinen huonetilaoh-
jelma oli yksinkertaisempi kuin Espoon kaupunginvaltuuston 
hyväksymä uudempi ja laajempi vuoden 1978 huonetilaohjel-
ma.214 Yhtenä huomattavana kustannuksena pidettiin laitteis-
ton hankkimista ja niiden kustannusarvioita ei ollut vielä edes 
selvitetty kulttuurikeskuksen kohdalla. Kokonaisuudessaan 
kulttuurikeskuksen alustavan kustannusarvion arvioitiin nou-
sevan yli 100 miljoonaan markkaan.215

Tekninen lautakunta odotti kaupunginhallitukselta ohjeita sen 
suhteen, että voitiinko hankkeessa edetä alkuperäisen raken-
nusohjelman mukaan kustannusarvion suuruusluokan ollessa 
tiedossa vai pitäisikö rakennusohjelmaa muuttaa. Asemakaa-
van valmistumista haluttiin myös aikaistaa, sillä asemakaava 
saattaisi vielä omalta osaltaan vaikuttaa Espoon kulttuurikes-
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kuksen suunnitteluun. Asemakaavan täytyi olla myös hyväk-
sytty ennen kulttuurikeskuksen rakennustöiden aloittamista. 
Espoolaiset alkoivat olla kärsimättömiä mitä tuli uuden kult-
tuuritalon rakentamiseen ja sen alati muuttuvaan rakennusai-
katauluun. Suunnittelukilpailu oli jo käyty ja ratkaistu, mutta 
talon rakentaminen viivästyi edelleen.216 

”Teatterista kenkä puristaa”

Espoon entinen apulaiskaupunginjohtaja Liisa Tommila on ku-
vaillut Espoon kulttuuriasioita koskevaa päätöksentekoa osu-
vasti: ”Kovimmat poliittiset ja taloudelliset väännöt syntyivät 
aina liittyen tilaratkaisuihin.”217 Tämä näkyi erityisesti Espoon 
kulttuurikeskukseen liittyvässä keskustelussa. Tommila muis-
teli myös Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelun alkuvai-
heissa käytyä keskustelua talon tulevasta toiminnasta:

”Kun Espoosta tuli kaupunki vuonna 1972 päätti valtuusto, että 
kulttuuritalo rakennetaan. […] Pitkään vaikutti siltä, että talosta 
tulee musiikkitalo; orkesterille, Espoon musiikkiopistolle, kuo-
roille ym., mutta vaatimus teatterisalille oli voimakas.” 218

Kysymys kulttuurikeskukseen rakennettavista teatteritiloista 
hiersi välejä suunnittelukilpailun jälkeen. Lehtien sivut täyt-
tyivät mitä kärkkäimmistä kannanotoista liittyen suunnitteilla 
olevan kulttuurikeskuksen huonetilaohjelmaan. Oltiinko talos-
ta tosiaan tekemässä pelkkä musiikkitalo vai saisiko teatteri 
myös oman paikkansa Espoon kulttuurikeskuksesta?

Syyskuussa 1980 apulaiskaupunginjohtaja Mauri Alasaari toivoi 
ylimääräistä kokousta kulttuurilautakunnan kesken, jotta siellä 
voitaisiin ottaa puheeksi kulttuurikeskuksen teatteritiloja kos-
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keva keskustelu lehdistössä. Heikki von Hertzenin lehdistössä 
esittämiä kommentteja tulevista teatteritiloista pidettiin suun-
nittelukilpailun kilpailuohjelmassa määriteltyjen sääntöjen ja 
ehtojen vastaisina. Suunnittelukilpailuun lähetetyt kilpailueh-
dotukset olivat kaikki laadittu kilpailuohjelmassa julkaistujen, 
tarkoin määriteltyjen ohjeiden mukaisesti. Palkintolautakunta 
ja kulttuurilautakunta olivat antaneet oman ehdotuksensa jat-
kosuunnittelun suhteen, ja molemmat tahot olivat yhtä mieltä 
siitä, että pienen salin muotoiluun ja äänieristykseen täytyi teh-
dä muutoksia, jotta tila soveltuisi teatterin käyttöön.219 

Professori Heikki von Hertzen arvosteli kovasanaisesti suun-
nitteilla olevia, hänen mielestään alimitoitettuja tiloja teatte-
rin käyttöön. Von Hertzenin mukaan palkintolautakunnassa si-
vuutettiin näyttämöpäällikkö Putkosen asiantuntijalausunnon 
pääkohdat, joista monia oli kannattanut myös asiantuntijalau-
sunnon antanut Vivica Bandler. Von Hertzen kirjoitti Helsingin 
Sanomissa: ”Espoon kaupungin kulttuuritoimen kaupunginjoh-
taja heitti sen [Raimo Putkosen asiantuntijalausunnon teatte-
ritiloista] suorinta tietä paperikoriin. Espoolla on nyt viimein 
etsikkoaikansa. Sen olisi nyt siirryttävä kulttuuripoliittisen kehi-
tyksen viimeisestä häntäpäästä sen kärkeen.”220 Von Hertzen to-
tesi Helsingin Sanomissa myös, että Espoon kulttuurikeskuksen 
teatteritilat täytyisi suunnitella kokonaan uudelleen, jotta niistä 
saataisiin tarkoitustaan palvelevat, toimivat tilat.221 

Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Mauri Alasaari halusi 
kommentoida suunnittelukilpailun jälkeistä keskustelua teatte-
ritiloista ja oikaista von Hertzenin esittämiä tietoja palkintolau-
takunnan toiminnasta. Hän laati vastineen Heikki von Hertzenin 
kirjottamalle kirjoitukselle ”Tehdään Tapiolaan vierailuteatteri”. 
Alasaari muistutti kirjoituksessaan ensinnäkin siitä, että kilpai-
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lussa oli noudatettu Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä 
kilpailun jokaisessa vaiheessa ja arkkitehtikilpailun kilpailuoh-
jelman pohjana käytetty rakennussuunnitelma ja toimintaoh-
jelma olivat molemmat Espoon kaupunginvaltuuston hyväk-
symiä.222 Hän totesi, että von Hertzenin toimittama lausunto 
näyttämöpäällikkö Putkoselta oli ehdotus korkeatasoisen vie-
railuteatterin rakentamiseksi, eikä suinkaan kohdistunut palkin-
tolautakunnan arvostelemiin ja kilpailuohjelman mukaan laa-
dittuihin kilpailuehdotuksiin.223

Espoon kulttuurikeskuksesta toivottiin ennen kaikkea monitoimi-
taloa, jollaiseksi se oli suunniteltukin. Alasaarta huoletti etenkin 
se, että mikäli suunnitelmia alettaisiin tässä vaiheessa muutta-
maan, se viivästyttäisi kulttuurikeskuksen rakentamista pahim-
millaan usealla vuodella. Hän muistutti kaupunginvaltuuston 
kulttuurikeskuksesta tekemien päätösten olleen monien vuosien 
keskustelun ja useiden kompromissien tulos. Tehtyjä päätöksiä ei 
edes voisi muuttaa tämän vuoksi nopealla aikataululla.224 

Keskustelu teatterin ja espoolaisen kulttuurielämän ympäril-
lä kuitenkin jatkui. Tämä näkyi lehdistössä etenkin vastakkain-
asetteluna musiikin ja teatteritaiteen välillä. Mediassa kritisoi-
tiin myös yleisesti espoolaisen kulttuurin tulevaisuutta.225

Espoon “kulttuurimyrsky”

Odotukset olivat korkealla tulevan kulttuurikeskuksen suhteen. 
Julkinen keskustelu hankkeen tiimoilta oli vilkasta ja monet eri 
tahot toivat esille toiveensa siitä, mitä toimintoja tulevassa kult-
tuurikeskuksessa tulisi olla. Pääkaupunki-lehti kutsui kulttuuri-
keskushanketta ”kulttuurimyrskyksi”. Lehdessä kirjoitettiin: 
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”Tavoitteelle aluksi yhdeksän vuoden tuumausrupeaman pe-
rästä puhaltanut myötätuuli on vähän yli vuodessa taas kään-
tynyt mielipiteitä kuohuttavaksi myrskyksi. Vielä olematonta 
kulttuurinkehtoa ne keinuttavat edestakaisin vasemmalta oi-
kealle, ja rajusti sittenkin.”226

Mistä sitten kiikasti? Yksiselitteisiä syitä oli vaikea löytää. Pää-
kaupunki-lehdessä todettiin kysymyksen kulttuurikeskuksesta 
olevan poliittinen, mutta sekään ei yksinään tarjonnut selitys-
tä hankkeen viivästymiselle. Lehdessä pohdittiin: ”Kulttuuri-
keskushanke on hyvä, sen oikeastaan ovat kaikki myöntäneet. 
Mutta... Periaatteessa ja julkisuudessa oikeisto on puoltanut 
talohanketta ja vasemmisto vastustanut. Aivan yksiselitteinen 
juttu se ei silti näinkään ole. Joka puolueessa on eri valtuute-
tuilla oma näkemyksensä asian tärkeys- ja kiireellisyysjärjes-
tyksestä.”227

Kulttuurikeskushankkeen kasvaneet kulut nousivat keskiöön 
julkisessa keskustelussa aina kun keskusteltiin talon välttä-
mättömyydestä. Espoon kulttuuriasiamies Timo Kukkasmä-
ki totesi kulttuurikeskushankkeen olevan jo itsestäänselvyys: 
”Espoon kokoinen kaupunki tarvitsee tällaisen toimitalon. Ol-
koonkin, että se tarvitsee myös paljon muuta.”228

Aiheesta kirjoitettiin aika kärkkäitäkin mielipidekirjoituksia.  
Nimimerkki ”Kivenlahtelainen” kirjoitti Alueuutisissa kummas-
televansa vallitsevaa ”kulttuurivihamielisyyttä”. Hän totesi kirjoi-
tuksessaan: ”Olisi jo korkea aika Espoon saada kokoiselleen kau- 
pungille kuuluvat kulttuuritilat.”229 Kirjastolautakunnan jäsen 
Kirsti Helenius kirjoitti oman näkemyksensä aiheesta Helsingin 
Sanomien yleisönosastolle: ”Tapiola tarvitsee kulttuurikeskuk-
sensa. Tehdään se, kun asia jo kertaalleen on halki puhuttu. Jah- 
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kailu ja kinastelu vain hidastavat entisestään meidän syrjäkul-
malaisten kulttuuriongelmien ratkaisua.”230 

Poliitikot tutkivat miljoonatalon 
todellisen hinnan

Espoon kaupunginhallitus päätti asettaa Espoon kulttuuri-
keskuksen suunnittelua ja rakentamista valmistelevan toimi-
kunnan edistämään hankkeen jatkosuunnittelua. Toimikunnan 
jäsenistöön kuuluivat valtuustoryhmien puheenjohtajat. Tekni-
nen virasto oli todennut, että senhetkisen huonetilaohjelman 
osalta hankkeen kokonaiskustannuksia ei ollut mahdollista 
sovittaa kaupunginhallituksen asettamaan ylärajaan. Kaupun-
ginhallitus vuorostaan halusi ottaa jatkosuunnittelussa huo-
mioon valtuustoryhmien kannanotot.231 Toimikunnan tehtävä-
nä oli vastata suunnittelun päälinjoista. Kaupunginhallituksen 
asettamaan toimikuntaan kuului yhdeksän jäsentä ja sen pu-
heenjohtajaksi valittiin Pekka Löyttyniemi (kok.). Asiantuntijoi-
den kuuleminen suunnittelun taustatyönä sallittiin myös.232

Toimikunta sai työnsä valmiiksi syyskuussa 1981. Jäsenistön 
kesken päätettiin, että puheenjohtaja Löyttyniemen ehdotus 
Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelun jatkamisesta esite-
tään kaupunginhallitukselle. Ehdotuksen toivottiin edistävän 
kulttuurikeskushankkeen etenemistä. Löyttyniemen ehdo-
tuksessa toivottiin, että suunnittelua jatkettaisiin vuoden 1978 
huonetilaohjelman pohjalta ja arkkitehti Arto Sipisen laatimien 
alustavien luonnosten perusteella. Tulevan kulttuurikeskuksen 
tuli olla myös käyttökustannuksiltaan mahdollisimman talou-
dellinen. Rakentamista esitettiin alustavasti vuosille 1984–1985 
ja kaupunginhallituksen toivottiin jouduttavan alueen asema-
kaavaesityksen valmistumista.233 Puheenjohtaja Löyttyniemen 
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ehdotuksesta ei suoritettu äänestystä, mutta siitä eriävät kan-
nanotot kirjattiin ylös ja toimitettiin kaupunginhallitukselle.234 

Toimikunnan esityksen valmistumisesta uutisoi ensimmäisten 
joukossa Helsingin Sanomat. Lehdessä kirjoitettiin, että toimi-
kunnan esityksen takana oli poliittinen enemmistö. Toimikunnan 
esitystä kannattivat puolueista kokoomus, SKDL, RKP, Liberaa-
linen kansanpuolue, keskustapuolue ja kristilliset. Sosiaalide-
mokraatit kannattivat kulttuurikeskuksen rakentamista, mutta 
yksinkertaisempana. Tällä tarkoitettiin sitä, että teatteritilat jä-
tettäisiin kokonaan pois suunnitelmasta. Perustuslailliset olivat 
puolestaan sen kannalla, että kulttuurikeskuksen rakentamisen 
ajankohtaa siirrettäisiin vuosille 1986–1987.235

Todellisuudessa enemmistön mielipide tuntui olevan kuiten-
kin se, että kulttuurikeskuksen tiloja tulisi supistaa nykyises-
tä suunnitelmasta. Pekka Löyttyniemi kannatti kuitenkin ta-
lon rakentamista vuoden 1978 huonetilaohjelman perusteella. 
Pekka Löyttyniemi kommentoi toimikunnan esitystä puheen-
johtajan näkökulmasta: ”On järkevää suunnitella kaikki yhden 
talon puitteissa.”236 Hän puolsi kahden esityssalin rakentamista 
kulttuurikeskukseen, jotta talon monipuoliset käyttömahdolli-
suudet voitaisiin turvata. Kulttuurikeskusta rakennettaessa piti 
valita mahdollisimman taloudelliset ratkaisut talon toteutta-
miseksi. Salitilojen laitteiston kohdalla päädyttiin pitämään ti-
lojen varustelu perustasolla.237

”Kulttuurimyrsky” ei ollut kuitenkaan vielä laantunut. Länsi-
väylässä kirjoitettiin loppusuoran jo häämöttävän kulttuuri-
keskushankkeessa, kun valtuustoryhmien puheenjohtajis-
ta muodostettu toimikunta oli saanut valmiiksi esityksensä 
kaupunginhallitukselle. Pekka Löyttyniemi kommentoi Länsi-

67



väylälle, että uskoi valtuuston muuttuvan kulttuurikeskuksen 
suunnittelun jatkuessa kulttuurimyönteisemmäksi.238 Kuiten-
kin pian tämän jälkeen Alueuutisissa kirjoitettiin, että kysy-
mystä kulttuurikeskuksesta ei oltu vielä valmiita ratkaisemaan. 
Valtuustoryhmien puheenjohtajista kootun toimikunnan ehdo-
tus ei saanutkaan yksimielistä kannatusta poliittisilta ryhmil-
tä. Sosiaalidemokraattien lisäksi kansandemokraatit ja RKP:n 
edustajat esittivät eriävän mielipiteensä hankkeesta. Kokoo-
muksenkaan riveissä ei oltu hankkeen suhteen yhteisymmär-
ryksessä. Jotta kulttuurikeskushanke toteutettaisiin, sen tuli 
saada enemmistön kannatus valtuustossa.239 

Enemmistö Espoon kaupunginhallituksessa oli kallistumassa 
siihen, että kulttuurikeskuksen kokoa täytyi pienentää. Huo-
netilojen kohdalla oltiin valmiita luopumaan pienestä salista, 
joka oli ensisijaisesti ajateltu teatterin tiloiksi. Kulttuurikes-
kuksen rakentamiseen tarvittavaa rahasummaa saataisiin täl-
löin karsittua huomattavasti, 100 miljoonasta markasta noin 70 
miljoonaan markkaan.240

Alueuutiset: ”Kulttuurikeskuksen 
tarpeesta ollaan melko yksimielisiä, 
mutta mielipiteet menevät heti ristiin, 
kun kysytään, minkä hintainen, milloin 
ja minne.”241

Tilojen karsimista ehdotettiin kustannusten pienentämisek-
si, mutta siitä mitä tiloja tämä koski, ei päästy kaupunginhalli-
tuksessa yhteisymmärrykseen. Kynnyskysymyksenä tuntui olevan 
hankkeen hinta. Espoossa odotti rakennusvuoroaan joukko muita-
kin suuria hankkeita. Näiden joukossa oli muun muassa 430 mil-
joonan markan koulurakennusohjelma.242 Koulujen rakentamista 
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sääteli vuoteen 1993 saakka normaalihintapäätös.243 Normaalihin-
tapäätökset määritteli valtioneuvosto, ja niillä ohjattiin peruskou-
lurakennusten rakentamista ja valtionavustusten määrää.244 

Espoon väkiluku oli kasvanut huomattavasti kaupungiksi tulon 
jälkeen. Kaupungin nopea kasvu oli tuonut mukanaan myös omat 
haasteensa Espoossa asumiseen. Länsiväylässä listattiin suurik-
si puutteiksi Espoossa muun muassa joukkoliikennejärjestelyn 
heikkous, tehokkaan jätehuollon puute sekä se, että kulttuurikes-
kuksen rakentamista ei ollut vielä saatettu edes aluilleenkaan.245

Espoon kulttuurikeskushankkeen hitaan käynnistymisen syiksi 
esitettiin monia eri tekijöitä. Näiden joukossa oli muun muas-
sa suuret rakennushankkeet nopean väestönkasvun myötä ja 
Espoon hajanainen kaupunkirakenne, jonka vuoksi myös jouk-
koliikennettä täytyi kehittää tulevina vuosina. Kulttuuripalvelut 
joutuivat kilpailemaan muiden tärkeiden rakennushankkeiden 
kanssa. Myös Helsingin kulttuuripalveluiden läheinen sijainti 
oli omalta osaltaan hidastanut Espoon omien kulttuuripalve-
luiden kehittymistä. Mihin Espoo tarvitsi omia kulttuuripalvelui-
ta, kun Helsingin palvelut olivat niin lähellä?246

Espoon kaupungin väkiluvun kehitys
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Tapiolan läntinen lähiö ennen Espoon kulttuurikeskuksen rakentamista 
vuosina 1981–1983. Espoolaiset odottivat jo malttamattomina kulttuurikes-
kuksen rakentamista. Pääkaupunki uutisoi Espoon kaupunginvaltuustolle 
toimitetusta vetoomuksesta, jossa pyydettiin kaupungin virkamiehiä ja luot-
tamushenkilöitä kiirehtimään kulttuurikeskuksen suunnittelua. Vetoomuk-
sen kulttuurin puolesta allekirjoitti 2300 espoolaista.247 Muun muassa jazz-
muusikko Martti Lappalainen ja viulutaiteilija, kapellimestari Paavo Pohjola 
olivat paikalla luovuttamassa kansalaisvetoomusta päättäjille. Espoolaisten 
taiteilijoiden viesti oli selvä: ”Tilanne on todella huolestuttava, eikä min-
käänlaiseen vitkutteluun enää ole varaa.” Tunnelma oli odottava, mutta 
samalla ristiriitainen. Espoon kaupunginhallitus oli sitä mieltä yleisesti, että 
kulttuurikeskus oli rakennettava, kysymys kuitenkin kuului, että milloin, 
minkälaisena ja millä hinnalla?248 Kulttuurikeskuksella oli vankka kanna-
tus ja tilojen tarve kulttuurille ja etenkin harrastustoiminnalle tiedostettiin. 
Kuitenkin samalla heräsi kysymys siitä, mitä muille kasvavan kaupungin 
suuremmille rakennushankkeille tapahtuisi, jos yli 100 miljoonaa markkaa 
maksava Espoon kulttuurikeskus rakennettaisiin?249 

(Espoon kaupunginmuseo. Kuvaaja: Teuvo Kanerva.)
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Kulttuurikeskuksen tuuliviiri jatkaa pyörimistään

Länsiväylän pääkirjoituksessa huhtikuussa 1982 kritisoitiin Es-
poon päättäjien päättämättömyyttä: ”Muualla Suomessa Espoo 
tunnetaan maan riitaisimpana ja eripuraisimpana kuntana”. Kri-
tiikki kohdistui etenkin kulttuurikeskuksen tuleviin teatteritiloi-
hin, jotka oli lisätty huonetilaohjelmaan vuonna 1978. Nyt viimei-
simmän päätöksen mukaan ne poistettaisiin kulttuurikeskuksen 
huonetilaohjelmasta. Länsiväylässä kirjoitettiin:

”Nyt kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväk-
syttäväksi suunnitelmaa, josta teatteri on pudotettu pois. Kuin 
tuuliviiri rauhaton, saattaa moni sanoa espoolaisen päätök-
senteon epäjohdonmukaisuudesta. Jos se olisikin sitä, mutta 
on pelättävissä, että koko kulttuurikeskus pyritään kaatamaan 
johdonmukaisella pitkitystaistelulla.” 250

Länsiväylän pääkirjoituksessa mainittu tuuliviiri jatkoi edelleen 
pyörimistään, kun toukokuussa 1982 julkaistiin uutinen sii-
tä, että teatteritilat oltiin valmiita palauttamaan kulttuurikes-
kuksen huonetilaohjelmaan. Espoon kaupunginvaltuusto teki 
muutoksia kaupunginhallituksen esitykseen, jossa ehdotettiin 
teatteritilan poistamista Espoon kulttuurikeskuksen jatkosuun-
nitelmista. Teatterin lisäksi siinä oli esitetty myös joidenkin va-
rastotilojen poistamista, jotta rakennuskustannuksissa voitai-
siin säästää noin 20 miljoonaa markkaa. Jatkosuunnittelusta 
äänestettiin kaupunginvaltuustossa ja äänestyksessä asetettiin 
vastakkain Pekka Löyttyniemen esitys jatkosuunnittelusta ja 
kaupunginhallituksen niin sanottu “riisuttu malli” ilman teatte-
ria. Kaupunginvaltuuston äänestäessä, teatterin palauttamista 
huonetilaohjelmaan kannatettiin äänin 54–11.251
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Kaupunginvaltuuston päätöksellä todettiin, että kaupunginhal-
litus sai edetä Espoon kulttuurikeskuksen jatkosuunnittelussa 
arkkitehtitoimisto Arto Sipisen suunnitelman pohjalta ja suun-
nittelua jatkettaisiin vuoden 1978 huonetilaohjelman mukaan, 
jossa oli myös tilat teatterille. Hankkeeseen viitattiin ”mam-
muttimaisena”, mutta samalla pidettiin tärkeänä sitä, että ta-
lon toimintamahdollisuuksia ei vaarannettaisi jättämällä olen-
naisia tiloja pois pelkästään kustannussyistä.252 

Länsiväylä: ”Tällä hetkellä Espoon 
kulttuuri-ilmasto vaikuttaa suotui-
sammalta. Asenteet ovat kypsyneet 
kulttuuriystävällisiksi ja Tapiolaan 
sijoittuvan kulttuurikeskuksen 
suunnittelu on loppusuoralla.” 253

Espoon kulttuurikeskuksen mahdollistavaa kaavaa ei hyväksyt-
ty kuitenkaan vaikeuksitta. Suomen Sosialidemokraatissa kir-
joitettiin Tapiolan II asemakaavaa koskevista valituksista. Vali-
tuksia oli tullut niin yksityishenkilöiltä kuin yhteisöiltä. Suurin 
osa koski asemakaavassa esitettyjä liikenne- ja pysäköinti-
järjestelyjä. Huolta herätti myös asemakaava-alueelle raken-
nettavan kulttuurikeskuksen koko.254 Tapiola II asemakaavasta 
tuli erimielisyyksiä myös Asuntosäätiön kanssa. Asuntosää-
tiö vetosi Espoon kaupungin kanssa tehtyihin Kanta-Tapiolan 
kaavoittamiseen liittyviin sopimuksiin, jota se katsoi Espoon 
kaupungin rikkoneen. Espoon kaupunginvaltuusto päätti lopul-
ta korvata Asuntosäätiölle Kanta-Tapiola -sopimusten mukai-
sesti alueella jäljellä olevan rakennusoikeuden. Asuntosäätiölle 
maksettava korvaussumma oli 4,9 miljoonaa markkaa.255 Asema-
kaava saatiin kuitenkin vaikeuksista ja valitusten tuomista vii-
västyksistä huolimatta vahvistettua joulukuussa 1984.256
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Alkuvuoden optimismi vaihtui pessimismiksi loppuvuodesta, 
kun Helsingin Sanomissa todettiin: ”Kulttuurikeskus saa vielä 
odottaa Tapiolassa”. Kulttuurikeskuksen rakentaminen lykkään-
tyi vuoteen 1986 ja talon arvioitiin avautuvan aikaisintaan lop-
puvuodesta 1988. Kustannuslaskelmat olivat tarkentuneet ja 
nyt talon rakentamiskustannukset olivat nousseet noin 130 mil-
joonaan markkaan.257

Espoon kulttuurikeskus ei ollut ainoa suuri hanke, joka lykkään-
tyi, vaan myös kaupunginorkesterin perustamista päätettiin siir-
tää eteenpäin kustannussyistä. Espooseen pitkään suunnitteilla 
ollut kaupunginorkesteri aloitti toimintansa vasta vuonna 1987. 

52 kaupungin- 
valtuutettua jätti  
aloitteen Espoon  

kaupunginorkesterin  
perustamisesta.

Ympäristötoimi  
vahvisti Espoon  

kulttuurikeskuksen 
kaavan.

Rakennusurakkasopimus 
allekirjoitetaan Polar- 
rakennusyhtiön kanssa 
ja rakentaminen alkaa.

Tammikuu
1983

Joulukuu
1984

Syyskuu
1986
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Espoon kaupunginorkesterin taiteelliseksi johtajaksi nimitettiin 
maineikas kapellimestari Jorma Panula ja orkesterin toisena ka-
pellimestarina toimi Juhani Lamminmäki.258 Espoon kaupungi-
norkesterin nimeksi tuli Tapiola Sinfonietta vuonna 1991.259

Kulttuurikeskushankkeen lykkääntyessä Espoossa edistettiin 
muita merkittäviä rakennushankkeita.260 Espoo asetti kulttuuri-
palvelujen kehittämisen sijaan etusijalle välttämättömät raken-
nushankkeet, kuten koulujen ja päiväkotien rakentamisen.261

Kulttuurikeskuksen 
hallintomalli vahviste-
taan. Kulttuurikeskus 

saa johtokunnan.

Espoon kulttuurikes-
kuksen johtajan  
virka täytetään.  

Espoon kaupungin- 
orkesteri aloittaa  

toimintansa.

Espoon teatteri voi 
aloittaa toimintansa 
kulttuurikeskuksen 

avauduttua.

Joulukuu  
1986

Elokuu 
1987

Toukokuu  
1989
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3. Espoon kulttuurikeskuksen 
rakentaminen alkaa

Espoon kulttuurikeskuksen rakennustyöt alkoivat viimein vuonna 
1986.262 Saman vuoden kesällä käydyn tarjouskilpailun perusteella 
rakennuttajaksi oli valittu Polar-rakennusyhtiö ja rakennusurakkaso-
pimus allekirjoitettiin 2.9.1986.263 Tämä oli Espoon kulttuurille suuri 
edistysaskel, sillä hartaasti odotettu kulttuuritalo oli viimeinkin to-
teutumassa.264 

Uusi Suomi -lehdessä kirjoitettiin 2.9.1986 ne sanat, joita Espoossa 
oli odotettu lausuttavan jo vuosikymmenien ajan: 

”Espoon kulttuurikeskuksesta on tulossa kulttuurille kunnon moni-
toimitalo. Tukholman Sergelin torin kulttuuritalon henkeä mukaile-
vassa rakennuksessa voi kuunnella klassista musiikkia ja oopperaa 
ja yhtä hyvin käydä lukaisemassa päivän lehden tai pelaamassa erän 
shakkia. Runsaan kahden vuoden kuluttua valmistuvasta valkoises-
ta ja lasisesta kulttuurikeskuksesta tulee samalla Tapiolalle uusi ja 
kaivattu turistinähtävyys.”265

Espoon kulttuurikeskuksen peruskivi muurattiin 8.12.1986 Jean Sibe-
liuksen päivänä juhlavien fanfaarien soidessa taustalla. Espoon kau-
punginjohtaja Pekka Löyttyniemi piti tilaisuudessa innostavan puheen, 
jossa hän korosti Espoon kulttuurikeskuksen tulevaa merkitystä.266 
Löyttyniemen mukaan Espoon kulttuurikeskus olisi valmistuttuaan 
seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävä kulttuurirakennus.267 
Tilaisuudessa kuultiin Jussi Saaren säveltämä ”Kulttuurikeskuksen 
fanfaari”. Kulttuurikeskushankkeen merkittävimpiä taustavaikutta-
jia pyydettiin tarttumaan muurauskauhan varteen ja laastia pääsi-
vät kaatamaan muun muassa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 

75



Ebba Aschan, Polarin toimitusjohtaja Eero Jussila, kulttuurikeskuk- 
sen suunnitellut arkkitehti Arto Sipinen sekä Asuntosäätiön toimi-
tusjohtaja Veikko Riikonen. Tähän joukkoon oli valikoitunut yhteensä 
noin parikymmentä hankkeessa tärkeässä roolissa ollutta henkilöä.268

Espoon kulttuurikeskuksen harjannostajaisia vietettiin 13.4.1988. Es-
poon kaupunginjohtaja Pekka Löyttyniemi lausui tilaisuudessa pitä-
mässään puheessa seuraavat, juhlavat sanat:

”Kulttuurikeskuksen valmistuminen merkitsee Espoon kulttuurielä-
mässä pitkää askelta eteenpäin. Rakennus tulee valmistuttuaan an-
tamaan mahdollisuudet Espoon kulttuurin todelliselle kukoistuskau-
delle. Espoossa on jo nyt korkeatasoista kulttuuria, jonka esittämiseen 
ja kokemiseen tämä rakennus antaa erinomaiset puitteet.”269

Löyttyniemen puheessa Espoon kulttuurikeskuksen toivottiin mah-
dollistavan tulevaisuudessa myös kulttuuritoiminnan kansainvälis-
tymisen. Talon tekniikkaa kiiteltiin, ja talon uskottiin siivittävän Es-
poon kulttuurielämää voimakkaaseen kasvuun. Löyttyniemi korosti, 
että vaikka talon toivottiin löytävän yleisön suosioon kotimaassa ja 
kansainvälisestikin, pidettiin Espoon kulttuurikeskusta tässä vai-
heessa nimenomaan espoolaisten kulttuuritalona. Espoolaiselle 
kulttuurille haluttiin taata oma näyttämönsä, oli kyse sitten ammat-
tiesityksistä tai harrastustoiminnasta.270

Harjannostajaisissa puhui myös Polar-rakennusyhtiön pääjohtaja 
Harri Hintikka. Puheessaan Hintikka kiitteli erityisesti rakentajia, joil-
le Espoon kulttuurikeskus oli ollut ennen kaikkea mittava julkinen 
rakennushanke, mutta samalla myös haasteita tuottanut projekti. 
Hänen mukaansa tämä merkittävä rakennusprojekti voitiin saada 
juhlavaan päätökseensä vain moniammatillisella yhteistoiminnalla 
ja suurella motivaatiolla.271
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Lupaus kulttuuritalon tulosta varmistui, kun rakennustyöt aloitettiin. Pe-
ruskiven muuraus ja sen kunniaksi järjestetyt juhlallisuudet symboloivat 
pitkällisen työn ja suunnittelun tulosta. Tilaisuudessa oltiin helpottuneita, 
mutta samalla innostuneita tulevaisuudesta. Kulttuurikeskushankkeeseen 
oli kohdistunut matkan varrella lukuisia viivästyksiä. Eri työvaiheet kult-
tuurikeskuksen suunnittelussa olivat kestäneet pitkään. Viivästyksiä olivat 
aiheuttaneet myös Tapiola II asemakaavaan kohdistuneet valitukset ja kau-
pungin taloudellinen tilanne. Myös muut käynnissä olleet suuret rakennus-
hankkeet olivat lykänneet kulttuurikeskuksen rakennustöiden aloittamista. 
Tässä hetkessä ei kuitenkaan mietitty hankkeen vastoinkäymisiä, vaan kes-
kityttiin juhlistamaan viimeinkin Tapiolaan kohoavaa kulttuurikeskusta. Pek-
ka Löyttyniemi muistutti puheessaan yhteistyön tärkeydestä asetettujen 
päämäärien saavuttamiseksi: ”Tämä on suuri päivä myös niille espoolaisille, 
jotka eri sektoreilla ovat tehneet määrätietoista työtä Espoon kohottami-
seksi kulttuurikaupunkien joukkoon.”272

Kulttuurikeskuksen käyttöperiaatteista päätettiin kulttuurikeskuksen hallin-
nosta vastaavan johtokunnan toimesta juhlavien harjannostajaisten jälkeen. 
Etusijalle asetettiin luonnollisesti kulttuurikäyttö, mutta kulttuuritapahtu-
mien lisäksi uudesta talosta toivottiin löytyvän tiloja myös kaupungin lu-
kuisille edustustilaisuuksille. Tämän lisäksi taloa markkinoitaisiin siltä osin, 
kun se oli aikataulullisesti toteutettavissa, myös kokous- ja kongressitilai-
suuksiin. Espoon kulttuurikeskukseen toivottiin jo ensimmäisestä toimin-
tavuodesta alkaen kansainvälisesti tunnettuja esiintyjiä ja merkittäviä oh-
jelmanumeroita.273 (Espoon kaupunginmuseo, Asuntosäätiö 1989. Kuvaaja ei 
tiedossa.)
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Espoon kulttuurikeskuksen ensimmäinen johtaja valitaan

Espoon kulttuurikeskukselle alettiin etsiä johtajaa. Kulttuuri-
lautakunta vahvisti johtajan viran pätevyysvaatimukset:

”Kulttuurikeskuksen johtajan pätevyysvaatimuksena on tehtä-
vään soveltuva korkeakoulututkinto, hyvää kokemusta esimies-
tehtävissä ja taloudenhoidossa sekä perehtyneisyyttä hallintoon 
ja kulttuuritoimintaan. Lisäksi vaaditaan suomen kielen täydel-
linen hallitseminen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito sekä asianmukaisella kielitodistuksella osoitettu vähintään 
yhden vieraan kielen hyvä suullinen taito.” 274 

Espoon kulttuurikeskuksen johtajan virka täytettiin Espoon 
kaupunginhallituksen kokouksessa 11.8.1987. Virkaa haki 9 ha-
kijaa, 3 naista ja 6 miestä,275 ja heidän hakuasiakirjansa olivat 
kaupunginhallituksen nähtävillä johtajaa valittaessa.276 Kult-
tuurikeskuksen uudesta johtajasta äänestettäessä, apulais-
kaupunginjohtaja Tommila huomautti, että hakijoista Jorma 
Svanström tuli jättää äänestyksen ulkopuolelle, sillä hän ei ol-
lut toimittanut virkaan vaadittavia kielitodistuksia. Muut haki-
jat voitiin ottaa äänestyksessä huomioon.277

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Olli Männikkö ehdotti kult-
tuurikeskuksen johtajan virkaan VTM Osmo Pylvänäistä ja johta-
jan valinta suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. Äänet jakautui-
vat seuraavasti: VTM Osmo Pylvänäinen sai 13 ääntä ja FM Raimo 
Manninen 2 ääntä.278 Kulttuurikeskuksen johtajan virkaan valittiin 
kaupunginhallituksen kokouksessa VTM Osmo Pylvänäinen. Es-
poon kulttuurikeskuksen johtajan virka oli täytetty.279 
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Johtajan valinta sai paljon huomiota lehdistössä.280 Kulttuuri-
keskuksen johtokunta oli esittänyt virkaan valittavaksi hakijoi-
den joukosta FL Ulla Huhtamäkeä, FM Raimo Mannista ja Wienin 
musiikkikorkeakoulun käynyttä Pekka K. Pohjolaa. Ehdokkaiden 
joukosta virkaan esitettiin kaupunginhallitukselle Raimo Man-
nista, mutta hän sai vain kaksi ääntä pidetyssä vaalissa.281

Keskustelu politiikan roolista virkanimityksen taustalla herä-
si välittömästi johtajan valinnan jälkeen.282 Kulttuurikeskuksen 
johtajan valinnasta ei oltu Espoossa yksimielisiä. Alueuutiset 
kirjoitti lokakuussa 1987, että valintamenettelystä oli esitetty 
kolme valitusta Uudenmaan lääninoikeuteen ja valituksen te-
kijöinä olivat virkaa hakeneet Ulla Huhtamäki, Raimo Manninen 
ja Pekka K. Pohjola. Huhtamäki vaati kaupunginhallitukselta 
perusteluita valinnalle. Hän vetosi tasa-arvolakiin pyytäessään 
perusteluita äänestysmenettelystä sekä johtajan valintakri-
teereistä.283 Asiassa jäätiin odottamaan kaupunginhallituksen 
kannanottoa.284 Espoon tasa-arvotoimikunta piti valinnan tu-
losta syrjivänä. Alueuutisissa pohdittiin johtajan valinnan po-
liittisia tarkoitusperiä ja sitä pidettiin mahdollisena, että kult-
tuurikeskuksen johtajan virka olisi aikoinaan sovittu kuuluvan 
kokoomukselle.285

Kaupunginhallitus perusteli johtajan valintaa sillä, että kult-
tuurikeskuksen johtajan tärkeimmät työtehtävät virassa olivat 
tietämys taloudenhoidosta ja talon markkinoinnista sekä esi-
miehenä toimiminen. Kaupunginhallitus pitäytyi kannassaan, 
että Pylvänäinen oli pätevämpi hakija tehtävään kuin Huhta-
mäki ja tuli sen vuoksi myös virkaan valituksi.286 Pylvänäisen 
valintaa arvosteltiin erityisesti sen vuoksi, että hän ei ollut an-
sioitunut työurallaan kulttuurin saralla toisin kuin äänestyksen 
lopputuloksesta valituksen tehneet muut virkaan hakeneet.287
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Espoon kulttuurikeskuksen johtajan valintaa koskeneet vali-
tukset hylättiin Uudenmaan lääninoikeudessa. Espoossa vuotta 
aikaisemmin käyty äänestys herätti kuitenkin edelleen paljon 
keskustelua. Helsingin Sanomien mukaan johtajan valinnassa 
Espoon kaupunginhallitus ”lakaisi sen myötä syrjään sekä esit-
telijän että kulttuurikeskuksen johtokunnan esittämät hakijat”. 
Huhtamäki vei asian oikeuteen.288 Kaupunginhallituksen pää-
tös johtajan valinnassa pysyi kuitenkin ennallaan.

Osmo Pylvänäinen kertoi haastattelussa, että kulttuurikeskuk-
sen johtajan virka toi hänelle hänen kaipaamansa rauhallisem-
man loppuvaiheen työelämässä, sillä aikaisemmin työurallaan 
hän oli jo päässyt kiertämään maailmaa. Pylvänäinen oli myös 
seurannut parin vuosikymmenen ajan Espoon kulttuurikeskuk-
sen suunnittelua hyvin läheltä, sillä hän oli asunut Espoossa 
vuodesta 1968. Oman kotikaupungin asiat olivat hänelle tärkei- 
tä, ja tämä oli Pylvänäisen mukaan myös etu hänelle virkaa ha-
kiessa, sillä hän tunsi Espoon kulttuurielämää. Tämän lisäksi 
Pylvänäisen vapaa-ajan täyttivät pitkälti kulttuuriharrastukset.289 
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III Espoon 
kulttuurikeskus aloittaa 
toimintansa 

Espoon kulttuurikeskus avautui odotetun vilkkaasti, kun Tapi-
olasalin avannut Tapiolan kuoron konsertti helmikuussa 1989 
sai aikaan yleisöryntäyksen.290 Saman katon alla oli nyt pal-
jon erilaista kulttuuritoimintaa ja monta eri toimijaa. Espoon 
kulttuurikeskuksessa oli kaksi esityssalia ja tämän lisäksi ta-
loon oli sijoitettu Espoon musiikkiopisto, Tapiolan kirjasto ja 
Espoon työväenopiston tiloja. 

Espoon kulttuurikeskuksessa kulttuuritapahtumat oli prio-
risoitu: kaupunginorkesterilla (nykyään Tapiola Sinfonietta) oli 
etuoikeus esiintyä ja harjoitella Tapiolasalissa ja kaupungin-
teatterilla vuorostaan Louhisalissa. Kulttuurikeskuksen ensim-
mäinen johtaja Osmo Pylvänäinen sanoi Helsingin Sanomille:

Kulttuurilla on etusija. Ensimmäisenä 
tulevat Espoon kulttuuri ja 
Espoolle tärkeät tilaisuudet. 
Tällaisia tilaisuuksia voivat olla 
kokoukset, vastaanotot, vapaan 
kansalaistoiminnan tilaisuudet.291

Espoon kulttuurikeskuksen ensimmäinen toimintavuosi oli me-
nestys kävijämäärien valossa. Osmo Pylvänäinen kommentoi 
Helsingin Sanomille: ”Talo on osoittanut tarpeellisuutensa.”292 
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Vastoinkäymisiä ja haasteitakin luonnollisesti oli toiminnan 
alkuvaiheessa ja päivittäistä toimintaa vaikeuttivat esimerkik-
si liian vähäinen henkilökunta ja tilanpuute. Toiminnan alkua 
Pylvänäinen kuvaili Helsingin Sanomille ”rankaksi”. Espoon kult-
tuurikeskuksen rakentaminen viivästyi usealla vuodella vuonna 
1979 pidetyn suunnittelukilpailun jälkeen, joten erillistä ”koea-
joa” talon toiminnan käynnistämiseen ei ollut. Pylvänäinen kom-
mentoi talon alkuvaiheita seuraavasti: ”Ongelmia syntyi jonkin 
verran. Päättäjät eivät aina tiedä, miten paljon vakansseja tarvi-
taan talon toiminnassa pitämiseen.”293 

Pian Espoon kulttuurikeskuksen avauduttua alkoi keskustelu 
talon esteettömyydestä. Länsiväylässä kirjoitettiin: ”Kun kult-
tuurikeskusta suunniteltiin, antoi Espoon vammaisasiain neu-
vottelukunta piirustuksista lausuntonsa. […] Jossakin vaihees-
sa on lausunnon esityksiä kuitenkin riisuttu, ja lopputulos on 
se, että kulttuurikeskuksessa on useita puutteita.” Neuvottelu-
kunnan lausunnon avulla haluttiin varmistaa se, että julkisilta 
rakennuksilta edellytettävät esteettömät liikkumismahdolli-
suudet talossa toteutuisivat. Toteutus oli jäänyt kuitenkin osin 
puutteelliseksi, sillä esimerkiksi pysäköintialueelta ei löytynyt 
vielä liikuntaesteisille osoitettuja pysäköintipaikkoja eikä luis-
kia ollut riittävästi.294 Kulttuurikeskuksen ensimmäinen johta-
ja Osmo Pylvänäinen lupasi kuitenkin maaliskuussa 1989, että 
talon esteettömyyteen liittyviä epäkohtia oltiin korjaamassa. 
Toimenpiteisiin ryhdyttiin jo saman vuoden aikana.295 

Kulttuurikeskuksen tiedettiin jo talon valmistuessa olevan liian 
pieni sinne suunniteltujen toimintojen mahdollistamiseksi,296 
ja pian talon avautumisen jälkeen tilanpuute, joka oli aiheutta-
nut huolta jo suunnitteluvaiheessa, todettiin myös käytännön 
tasolla.297
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Tilanpuute vaikeutti myös talon ohjelmiston suunnittelua. Har-
joitustilan puute vaikutti niin Tapiola Sinfoniettan esitystoimin-
taan kuin musiikkiopiston toimintaankin. Erillisen harjoitustilan 
puuttumisen vuoksi Tapiolasali toimii myös Tapiola Sinfoniettan 
harjoitussalina ja täten estää tilan toimivan ja tehokkaan käytön 
muuta esitys- ja tapahtumatoimintaa varten. Espoon kulttuu-
rikeskuksen entisen johtavan intendentin Juha Viljan mukaan 
monessa asiassa onnistuttiin, mutta kaikkia päivittäiseen toi-
mintaan vaikuttavia tekijöitä ei voitu ennakoida. Espoon kult-
tuurikeskuksen pitkä suunnittelu- ja rakennusvaihe vaikutti 
myös moneen käytännön asiaan talon avauduttua. Vilja muiste-
lee keskustelua talon akustiikasta seuraavasti: 

“Kun talo avattiin vuonna 1989, Finlandiatalon onneton akus-
tiikka oli ollut pitkään lehdistön hampaissa, ja suuri kiinnostus 
kohdistui yhteen asiaan: Tapiolasalin akustiikkaan. Sitä suun-
niteltaessa oli käytetty maan arvostetuinta akustikkoa, mutta 
tavallaan suunnittelu oli tapahtunut hiukan väärällä hetkellä. 
Kymmenen vuotta myöhemmin akustiikan suunnittelu olisi eh-
tinyt ottaa pitkiä askeleita, ja se olisi todennäköisesti vaikut-
tanut myös salin muotoon. Tärkeintä kuitenkin oli, että sali 
saatiin ja akustiikkakin on ihan hyvä. Lähes kiitettävä, mutta ei 
vielä erinomainen. Ei siis yhtä hyvä kuin sen keskeisemmäksi 
käyttäjäksi leimautunut Tapiola Sinfonietta ansaitsisi.” 298 

Harmitusta tuotti myös se, että talon kellarissa sijaitsevaa val-
miiksi louhittua tilaa ei saatu toteutettua rakennusvaiheessa. 
Tilanpuutteeseen alettiin heti toiminnan alkuvuosina etsiä rat-
kaisua, ja vuoden 1990 talousarvion yhteydessä päätettiinkin 
ehdottaa hankesuunnitelmaa kulttuurikeskuksen laajennuk-
sen rakentamiseksi.299
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Espoon kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 1991 hankesuunni-
telman Espoon kulttuurikeskuksen kellaritilojen laajennukses-
ta, mutta hankkeen saisi käynnistää vasta, kun siihen myön-
nettäisiin määräraha.300 Opetusministeriö myönsi vuonna 1996 
Espoon kulttuurikeskuksen kellaritilojen laajennukseen ja pe-
ruskorjaukseen 500 000 markan avustuksen.301 Suunnittelutoi-
meksianto annettiin Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen Oy:lle, ja 
piirustukset laati Arto Sipisen poika Ari Sipinen.302

Espoossa oli järjestetty maineikkaita musiikkitapahtumia jo ennen kult-
tuurikeskuksen perustamista. Vuodesta 1982 järjestettyjen Kamarimusiikin 
talvipäivien lisäksi myös April Jazz -festivaalia oli järjestetty jo vuodesta 
1987.303 Espoon kulttuurikeskuksessa oli suunnitteilla myös kaksi uutta vuo-
rovuosin järjestettävää musiikkifestivaalia: Kamarimusiikin talvipäivien musii-
killinen manttelinperijä Espoo International Choral 1992 (sittemmin KuoroEs-
poo) ja Espoon Kansainvälinen Pianoviikko. Kuorofestivaalin järjestämisestä 
tehtiin päätös Espoon kaupunginhallituksessa vuonna 1989, ja seuraavan 
vuoden alussa tapahtuman taiteelliseksi johtajaksi päätettiin valita  
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Erkki Pohjola. Musiikkitapahtuman esiintyjiksi valittiin kansainvälisiä ja koti-
maisia huippuesiintyjiä kuoromusiikin saralta.304 Kuorofestivaali järjestettiin 
Erkki Pohjolan johdolla ensimmäisen kerran vuonna 1992, Suomen 75-vuotis-
juhlavuonna ja Espoon kaupungin juhliessa 20-vuotista taivaltaan.305

Espoon Kansainvälistä Pianoviikkoa alettiin kehitellä heti Espoon kulttuuri-
keskuksen ensimmäisenä toimintavuotena Osmo Pylvänäisen johdolla. Ta-
pahtuman taiteellisiksi johtajiksi kiinnitettiin pianotaiteilijat Erik T. Tawasts-
tjerna ja Marita Viitasalo. Uusi kulttuurikeskus tarjosi erinomaiset puitteet 
uudelle musiikkitapahtumalle, ja sen avulla voitiin tuoda yleisön eteen 
kotimaiset ja kansainväliset pianomusiikin huiput.306 Nykyisin Piano Espoo 
-nimellä tunnettua tapahtumaa järjestetään edelleenkin vuorovuosin kuo-
rotapahtuman kanssa, joka tunnetaan nykyään nimellä Vocal Espoo. Mo-
lemmat tapahtumat järjestetään EMFY:n (Espoon Musiikkifestivaalit yhdis-
tys ry) alaisuudessa.

Espoo Ciné oli myös yksi niistä tapahtumista, joita käynnistettiin talon toi-
minnan alkuvaiheissa. Tapahtuman taustajoukoissa olivat Espoon elokuvan 
ystävät -yhdistys, kaupungin kulttuuritoimisto sekä myös alan harrastajat 
ja elokuvakulttuurijärjestöt. Elokuvafestivaalin järjestämisen taustalla oli 
ajatus tuoda ihmisiä yhteen elokuvataiteen avulla ja edistää kulttuurisuh-
teita kansainväliselläkin tasolla. Elokuvafestivaalin ohjelmistoon kuului 
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tietenkin niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin elokuvia.307 Elokuvafestivaalit 
järjestettiin ensimmäistä kertaa Espoon kulttuurikeskuksessa elokuussa 1990. 
Espoo Ciné on yhä Suomen suurimpia elokuvafestivaaleja ja tapahtuman näy-
töksiä järjestetään edelleen Espoon kulttuurikeskuksessa sekä eri puolella 
Espoota sijaitsevissa elokuvasaleissa, joista mainittakoon esimerkiksi Aarne 
Ervin suunnittelema Kino Tapiola.308 (Ohjelmajulisteita Espoon Kansainväliseltä 
Pianoviikolta vuodelta 1991 ja vuoden 1990 April Jazz -tapahtumasta sekä  
April Jazz Festivaalista otettu kuva. Espoon kulttuurikeskuksen kuvakokoelmat. 
Espoon kaupunki.)

1. Espoon kulttuurikeskus ja 
espoolainen kulttuurielämä
Kulttuuritoimintaa säätelevää lainsäädäntöä muutettiin vuon-
na 1992. Uudistettu kuntien kulttuuritoimintaa koskeva laki 
728/1992 määritteli: ”kunnan tehtävät kulttuuritoimen alal-
la, kulttuuritoiminnan sekä valtionosuudet- ja avustukset.” 309 
Tämä vuonna 1992 säädetty laki oli voimassa melkein 25 vuotta 
ja se kumottiin vasta, kun uusi laki 166/2019 kuntien kulttuu-
ritoiminnasta astui voimaan 1.9.2019. Uusi vuonna 2019 voi-
maantullut laki selventää kuntien tehtäviä ja asettaa tavoitteita 
kuntien toiminnalle kulttuurin parissa sekä pyrkii osallistami-
seen, yhteistyöhön ja toiminnan järjestämiseen.310

Vuonna 2001 Espoossa tehtiin uudistuksia niin luottamushenkilö-  
kuin viranhaltijaorganisaatioonkin. Samana vuonna aloitti myös 
uusi valtuusto.311 Espoon kulttuurilautakunnan kokouksessa syys-
kuussa 2000 keskusteltiin kulttuurikeskuksen johtajan virasta, 
koska kulttuurikeskuksen ensimmäinen johtaja Osmo Pylvänäi-
nen oli jäämässä eläkkeelle 31.12.2000, ja johtajan virka tulisi pian 
hakuun. Johtajan virasta todettiin pöytäkirjassa seuraavaa: ”Kult-
tuurikeskuksen toimittua nyt yksitoista vuotta on paikallaan, että 
kulttuurilautakunta keskustelee johtajan tehtävänkuvan ja kult-
tuurikeskuksen toiminnan suuntaamisesta ja kehittämisestä.”312
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Kulttuurikeskuksen johtajan viran täyttäminen tapahtui kulttuu-
ritoimen organisaation ollessa suurten muutosten keskellä. Es-
poon kulttuurikeskuksen ensimmäisen johtajan jäätyä eläkkeelle, 
johtajan tehtävän otti vastaan ensin väliaikaisesti ja sitten pysy-
västi (vuoteen 2014 asti) vt. kulttuuritoimen johtaja Juha Vilja.313 

Kulttuurilautakunnan pöytäkirjoissa kirjoitettiin syyskuussa 
vuonna 2000 seuraavasti kulttuuritoimeen kohdistuvista uu-
distuksista: ”Kulttuuritoimen organisaatioon kohdistuu kehit-
tämishankkeita ja -tarpeita, joihin kuuluvat WeeGeen projek-
tijohtajan palkkaaminen, taidemuseon perustaminen ja siihen 
liittyvä kuvataidetoimen näyttelytoiminnan ulkoistaminen ym.” 
Espoossa harkittiin myös uuden kulttuurijohtajan viran perus-
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tamista.314 Kulttuurijohtaja toimisi koko kulttuuriorganisaation 
johdossa, ja sen alaisuudessa olisivat niin kirjastotoimi, kult-
tuuripalvelukeskus, WeeGee-hankkeeseen liittyvät uudet yksi-
köt kuin kulttuurilautakunnan alaisuuteen siirtyvä työväenopis-
tokin. Vuodesta 1997 alkaen kulttuuripalvelukeskukseen olivat 
kuuluneet kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, kulttuurikes-
kus ja kulttuuritoimenkeskus. Kulttuuritoimenkeskus vuoros-
taan vastasi musiikin, teatterin ja kuvataiteen toimialueista.315

Kulttuurilautakunnassa todettiin, että Espoon laaja kulttuu-
riorganisaatio tarvitsi kulttuurijohtajan.316 Espoon opetus- ja 
kulttuuritoimen kehittämisjohtaja Sampo Suihko toimi vuoden 
2001 alusta lähtien myös vuoden 2000 joulukuussa peruste-
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tussa kulttuurijohtajan virassa. Virka oli kuitenkin tarkoitus 
täyttää pian vakituisesti.317

Vuonna 2001 sivistystoimen johtaja Kristina Wikberg kutsui 
Espoon kulttuurijohtajan tehtävään Georg Dolivon. Helsingin 
Sanomien pääkirjoituksessa onniteltiin Espoota erinomaisesta 
valinnasta. Pääkirjoituksessa kirjoitettiin: ”Dolivo on alan eh-
doton ammattilainen, joka loi Helsinkiin kovasti kiitosta saa-
neen kulttuurin erikoisvuoden. Mutta Espoo ei olisi Espoo, ellei 
tähänkin nimitykseen liittyisi varjopuolensa.”318 Dolivo oli aikai-
semmin toiminut Helsingin kulttuuripääkaupunkisäätiön joh-
tajana ja vastannut Helsinki Euroopan kulttuurikaupunki 2000 
-hankkeen johtotehtävistä.319 

Kaikki eivät kuitenkaan olleet kaupunginhallituksessa tyyty-
väisiä kulttuurijohtajan valintaan. Suomen Taiteilijaseuran pää-
sihteeri ja kaupunginhallituksen jäsen Piia Rantala (vas.) kertoi 
Länsiväylälle, että hän ei ollut tyytyväinen käytettyyn valinta-
menettelyyn. Rantalan mukaan: ”Tällainen sanelukäytäntö ei 
istu kunnalliseen elämään. Jos on hyvä, menestyy kyllä julki-
sessakin haussa. Nyt jää näkemättä, ketkä olisivat hakeneet.” 
Rantala piti vääryytenä sitä, että virkaa ei laitettu julkiseen ha-
kuun. Hänen esityksensä ei saanut kannatusta, mutta Rantala 
kirjasi eriävän mielipiteensä kulttuurijohtajan valinnasta Espoon 
kaupunginhallituksen pöytäkirjaan.320 Helsingin Sanomien Keijo 
Himanen kirjoitti pääkirjoituksessa uuden kulttuurijohtajan va-
linnasta: ”Dolivo on varmasti oikea mies tehtävään, mutta silti 
valintamenettely jättää pahan jälkimaun”.321

Georg Dolivo kertoi omista tavoitteistaan Länsiväylälle vuon-
na 2001, vastaanotettuaan (ensin väliaikaisen) kulttuurijohtajan 
tehtävän:
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”Tavoitteena on työskennellä Espoon kulttuurin kokonaisilmeen 
kanssa ja hakea rajoja ylittäviä yhteistyömalleja. Espoossa on 
myös vahvaa alueellista ja asukaslähtöistä toimintaa, jota pitää 
hyödyntää.” 322

Dolivon mielestä oli tärkeää osata tunnistaa Espoon kulttuu-
ritoiminnan tulevaa potentiaalia ja samalla hyödyntää Espoon 
olemassa olevia vahvuuksia, joihin kuului ennen kaikkea ak-
tiivinen, alueellinen ja oma-aloitteinen paikallistason toimin-
ta kaupungissa. Georg Dolivo oli optimistinen myös yhteistyön 
toteutumisesta yritysten kanssa, sillä hän oli tutustunut tä-
hän edellisessä pestissään. Hän tiesi kuinka yritykset ja kau-
punki saataisiin näkemään yhteinen tavoite. Dolivo toivoi, että 
Espoossa voitaisiin saada kulttuuria espoolaisten omaan arki- 
ympäristöön. Sinne missä kulttuuria ei ollut, se täytyi hänen 
mukaansa tuoda. Dolivon tavoite oli saada kulttuuri mukaan 
kaikkiin kaupungin kuntapalveluihin, ja hän halusi koko henki-
löstön tuntevan, että he ovat myös osana tekemässä yhdessä 
tärkeää kulttuurityötä. Dolivo sanoi:

Kulttuuri on läsnä, kun ihmiset saavat 
hyvän ja arvokkaan elämän. Kulttuuri ei 
ole sokerikuorrutus, vaan näkymätön 
hiiva, joka nostaa koko taikinan.323

Kulttuurijohtajan laajaan tehtävänkuvaan kuuluivat koko Es-
poon kulttuurikentästä vastaaminen ja kulttuuritoiminnan 
koordinointi, markkinointi sekä sen kehittäminen Espoossa.324

Georg Dolivo oli määrä vakinaistaa kulttuurijohtajan virkaan 
toukokuussa 2002, mutta häneltä puuttui virkaan vaadittava 
korkeakoulututkinto. Dolivo oli opiskellut neljä vuotta Suomen 
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teatterikoulun ohjaajalinjalla. Hänen opintonsa eivät kuiten-
kaan riittäneet teatteritutkintoon, joten hänen täytyisi täyden-
tää puuttuvia opintoja pätevöityäkseen virkaan. Sivistystoimen 
johtaja Kristina Wikbergin mukaan toinen vaihtoehto olisi myös 
muuttaa kulttuurijohtajan viran pätevyysvaatimuksia.325

Georg Dolivo kertoi Kaleva -lehdelle, että hän oli päättänyt men-
nä täydentämään puuttuvia opintoja, jotta saisi virallisesti virkaa 
varten tarvittavan korkeakoulututkinnon. Dolivo sanoi: ”Pelkkä 
pätevöityminen olisi kuitenkin huono motivaattori. Ihan mielel-
läni menen oppimaan uutta, aikuisopiskelu tekee aina hyvää.” 326

Dolivo vakinaistettiin ja hän toimi Espoon kulttuurijohtajan vi-
rassa vuoteen 2013 saakka ja hän oli avainasemassa kehittämäs-
sä Espoon kulttuuriprofiilia.327 Dolivon toimiessa kulttuurijohta-
jana Espoosta luotiin määrätietoisesti kulttuurikaupunkia, joka 
sai tunnettuutta kaupungin taiteen, kulttuurin ja kulttuuritalojen 
myötä. Georg Dolivon ollessa kulttuurijohtajana Tapiolaan syn-
tyi myös toinen merkittävä kulttuurirakennus: Näyttelykeskus 
WeeGee. Se avautui yleisölle vuonna 2006 ja on edelleen toinen 
keskeisistä kulttuuritaloista Tapiolassa Espoon kulttuurikeskuk-
sen ohella. Hän suunnitteli myös Espoon kulttuurikeskuksen 
tulevaisuutta.  Georg Dolivo piti talon tulevaisuuden toiminnan 
kannalta tärkeänä Espoon kaupunginteatterin liittämistä osaksi 
kulttuurikeskusta ja hänen aikanaan tästä tehtiin jo ensimmäi-
siä suunnitelmia.  Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen on tällä 
hetkellä suunnitteilla uusi esityssali oheistiloineen, jonka pää-
käyttäjänä toimisi Espoon kaupunginteatteri.328

Dolivon ollessa kulttuurijohtajana syntyi myös Espoon kulttuu-
rivisio vuonna 2003: ”Kulttuuri kuuluu kaikille”. Kulttuurivision 
tarkoituksena oli kehittää kulttuurikenttää sellaiseen suun-
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taan, että kulttuuri olisi kaikille saavutettava perusoikeus. Tä-
män taustalla oli ajatus siitä, että kulttuuri on osa ihmisten 
hyvinvointia ja kuinka se olisi kaikkien edun mukaista, mikäli 
kulttuuritoimintaa voitaisiin tasa-arvoisesti edistää yhteiskun-
nissa.329 Juha Viljan mukaan Georg Dolivo osoitti kulttuurijoh-
tajana toimiessaan kulttuurin strategisen merkityksen Espoon 
kaupungin johdolle. Kulttuuri oli yksi merkittävä voimavara 
kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta. 
Vilja kirjoitti teoksessaan Kruununjalokivet ja puhuva hevonen: 
” […] Dolivo näki – yhdessä elinkeinojohtajan kanssa – pienel-
le alueelle sijoittuvan tieteen, taiteen ja talouden voimavarat 
uudesta näkökulmasta.” Erityisesti näiden välisen yhteistyön 
merkitys korostui.330 Espoon oma kulttuuri ja sen erityispiirteet 
tulivat täten myös laajemmin tunnetuksi. 

Espoolle luotiin oma Espoo-tarina vuonna 2013 yhteistyössä 
espoolaisten, kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden 
kanssa. Sen tarkoituksena oli hahmottaa espoolaisten yhteistä 
toimintakulttuuria, tavoitteita ja tulevaisuuden rakentamista. 
Koko Espoon yhteinen ja yhdenmukainen strategia on määri-
telty Espoo-tarinassa. Espoon kulttuurielämän tulevaisuuden 
tavoitteet on vuorostaan vahvistettu KulttuuriEspoo30 -visios-
sa, joka määrittelee Espoon kulttuuristrategian. Se on laadittu 
vuonna 2015 ja tavoitteena on, että Espoo on tulevaisuudessa 
rohkea, innovatiivinen ja monipuolinen kulttuurikaupunki.331
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2000 -vuosi näkyi myönteisesti 
myös Espoon kulttuurielämässä. 
Kulttuurikaupunkivuoden avausta 
Espoossa vietettiin Espoon kult-
tuurikeskuksessa.332 Sen pääta-
voitteena oli tehdä Helsinki kan-
sainvälisesti tunnetuksi. Vuosi oli 
onnistunut ja se osoitti myös yri-
tysmaailman kanssa verkostoitumi-
sen tärkeyden kulttuuritoimijoille.333

Juhlallisuudet jatkuivat, kun vuon-
na 2003 Espoossa valmistauduttiin 
viettämään Tapiolan puutarhakau-
punginosan 50-vuotisjuhlia. Juhla-
viikon aikana Tapiolassa järjestettiin 
lähes sata tapahtumaa. 50-vuotis-
juhlien kunniaksi julkistettiin muun 
muassa juhlakirja, Espoon kaupun-
ginmuseossa järjestettiin näyttely 
aiheen tiimoilta ja tämän lisäksi 
saatiin nauttia lukuisista muistakin 
kulttuurielämyksistä. Tapiolan kuo-
ro ja Espoon musiikkiopisto juhlis-
tivat samalla 40-vuotista taivaltaan. 
He järjestivät sen kunniaksi yhteis-
konsertin. Tämän lisäksi säveltäjä 
Olli Kortekankaalta tilattiin teos 
suurta juhlaa varten. Juhlan tun-
nuslauseena oli ”Tapiola50 Kaikki 
hyvä yhdessä”.334 Kaikki tapahtu-
mat olivat ilmaisia ja juhlaviikkoa 
vietettiin syyskuun ensimmäisel-
lä viikolla, jolloin juhlayleisö pääsi 
nauttimaan huolella räätälöidystä, 
riemukkaasta ja monipuolisesta  
ohjelmasta.335 

(Espoon kulttuurikeskus ja Tapiolan 
keskusallas yöllä kuvattuna.  
Espoon kaupunginmuseon kuva- 
kokoelmat, KuvaKamut.  
Kuvaaja: Machine, Mikhail.)



2. Mikä muuttui Espoon kulttuuri-
keskuksen valmistumisen jälkeen?

Espoon kulttuurikeskus loi puitteet kaupungin kehittyvälle kult- 
tuurielämälle. Tilat kulttuurille oli viimein saatu, mutta esi- 
merkiksi tilaongelmia kulttuurikeskuksessa ei kellarilaajen-
nuksen jälkeenkään pystytty kokonaan ratkaisemaan. Espoon 
ensimmäisen kulttuurikeskuksen pitkä suunnitteluvaihe ja sen 
ympärillä käyty julkinen keskustelu nosti kuitenkin samalla 
esiin muidenkin kaupunginosien kulttuuri- ja tilatarpeita. 

Liisa Tommilan mukaan kulttuurikeskushanke teki kulttuuria  
näkyväksi ja toi sen osaksi julkista keskustelua jo 1970– 
1980-luvuilla. Kulttuurikeskushankkeen käynnistämisen jäl-
keen aloitettiin myös muiden kulttuuritalohankkeiden suun-
nittelu eri kaupunginosiin. Espoon keskukseen oli suunnitteilla 
teatteritalo, ja Albergan kartanosta suunniteltiin kuvataidekes-
kusta ja taidemuseota. Nämä hankkeet eivät kuitenkaan to-
teutuneet suunnitelmista huolimatta, mutta Tapiolaan avattiin 
myöhemmin EMMA Espoon modernin taiteen museo Näytte-
lykeskus WeeGeen tiloissa Georg Dolivon toimiessa Espoon 
kulttuurijohtajana. Tapiolan kaupunginosan rooli kulttuurin 
keskittymänä vahvistui ja Espoon oman kulttuuriprofiilin ra-
kentuminen jatkui. WeeGee-talo on Tommilan mukaan toinen 
Espoon kulttuurin lippulaivoista Espoon kulttuurikeskuksen li-
säksi sen näkyvyyden ja arvostuksen vuoksi. 336 

Pienempien kaupunginosien kulttuuritarpeet nousivat myös 
osaksi keskustelua. Jo ennen Espoon kulttuurikeskuksen val-
mistumista Karakallioon valmistui monipuolinen kulttuuritila 
Karatalo. Matinkylään, Haukilahteen ja Kauklahteen toteutet-
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tiin pienempiä monitoimitaloja ja nuorisotiloja.337 Espoossa on 
nykyään lukuisia kulttuuritiloja kuten Sellosali Leppävaarassa 
ja Kannusali Espoon keskuksessa. Näiden lisäksi Lasten kult-
tuurikeskus Aurora toimii peruskorjatussa vanhassa meijeris-
sä Träskändan kartanon alueella Järvenperässä.338 Träskändan 
kartanoalueen meijerirakennuksen ja meijerikoulun on suunni-
tellut arkkitehti Axel Hampus Dahlström.339

Juha Viljan mukaan kulttuurikeskuksen valmistuminen oli 
merkittävä tapaus espoolaisen kulttuurin näkyvyydelle.340 Pe-
rustelut kulttuurikeskuksen rakentamiselle löytyivät Viljan 
mukaan myös kulttuurin parissa ansioituneista toimijoista ja 
yhteisöistä. Kulttuuri sai nyt tarvitsemaansa tilaa ja ansaitse-
maansa huomiota sekä kulttuurille tärkeää medianäkyvyyttä 
kulttuurikeskuksen käynnistettyä toimintansa: “Espoon suuret 
taidelaitokset, Espoon kaupunginorkesteri - Tapiola Sinfoniet-
ta - ja Espoon kaupunginteatteri saivat kulttuurikeskuksesta 
näyttämön, jonka myötä Espoo sai säännöllisesti myönteistä 
huomiota valtakunnan mediassa.” 341 

Vilja kirjoitti teoksessaan Kruununjalokivet ja puhuva hevonen, 
että Espoolle oli tärkeää omaleimainen ja itsenäinen kulttuu-
ri. Oli selvää, että kasvava kaupunki tarvitsi omat kulttuuriset 
symbolinsa.342 Espoon kulttuurikeskuksesta tuli juuri tällainen 
espoolaisen kulttuurielämän tunnus. Viljan mukaan jo kulttuu-
rikeskusta suunniteltaessa tiedettiin, että kaikkia talon tulevia 
kävijäryhmiä ei vielä tunnettu, eivätkä talon tilat täten tulleet 
olemaan riittävät kaikelle sinne sijoittuvalle kulttuuritoimin-
nalle. Kuitenkin pian huomattiin, että tästä huolimatta talon 
valmistuminen oli merkittävä asia Espoossa. Sen valmistu-
misella oli paljon suurempi merkitys kuin kukaan oli osannut 
edes ennakkoon aavistaa.343 Vilja sanoi: 
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“Aiemmin espoolainen kulttuuri oli valtakunnallisesti nähty 
kulttuuripioneerien, mm. Tapiolan kuoron ja Candomino-kuo-
ron kansainvälisten saavutusten välityksellä, mutta nyt kult-
tuuri alkoi koko rintamallaan määrittää Espoota valtakunnalli-
sen median myötävaikutuksella.” 344 

Espoon kulttuurikeskuksen erityisyys valmistuessaan oli ta-
lon monikäyttöperiaatteen toteuttaminen: talo löysi helposti 
yleisönsä, sillä sen toiminnassa yritettiin ottaa kaikki taloon 
suunnitellut käyttäjäryhmät huomioon. Sampo Suihkon mu-
kaan sen jälkeen, kun kulttuurikeskus avautui, kulttuuri on ar-
kipäiväistynyt ja tullut vielä aikaisempaa monipuolisemmaksi 
digikulttuurin myötä. Hänen mielestään ylipäätään kulttuu-
rin esityslogiikka on muuttunut Espoon kulttuurikeskuksen 
rakentamisen jälkeen. Suihko on seurannut ilolla sitä, miten 
kulttuurikeskuksesta on tullut viime vuosina entistä enem-
män lasten ja nuorten talo. Espoon kulttuurikeskuksen koh-
deryhmää on saatu laajennettua sille alun perin suunnitellusta 
käyttäjäprofiilista. Tässä hänen mielestään on ollut tärkeässä 
asemassa talossa toimiva kirjasto, Espoon musiikkiopisto ja 
monipuolinen tapahtumatoiminta. Suihkon mielestä Espoon 
kulttuurikeskuksen toiminta on kehittynyt valtavasti sen avau-
tumisen jälkeen.345
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Liisa Tommilan mielestä Espoon kulttuurikeskus onnistui vastaa-
maan sille asetettuihin odotuksiin pitkälti talon korkeatasoisen ja 
monipuolisen ohjelmatarjonnan myötä. Tommila sanoi:

Kulttuurikeskus on Espoon kulttuurin  
lippulaiva, jonka myötä kulttuuri on tullut  
näkyväksi. Se on myös malliesimerkki  
monitoimitalosta, jossa vuorovaikutuksessa 
toimii korkeakulttuuri, harrastajatoiminta ja 
kansalaistoiminta.346

Espoon kulttuurikeskuksen tulevaisuudennäkymät 

Koronavirusepidemia alkoi joulukuussa 2019. Siitä muodostui 
maailmanlaajuinen pandemia, joka ravisteli koko maailmaa ja 
haastoi ihmiset sopeutumaan uudenlaiseen arkeen etäyhte-
yksien varassa. Poikkeusaika näkyi pian myös kulttuuri- ja ta-
pahtuma-alalla, kun Suomessa otettiin käyttöön valmiuslaki ja 
kulttuuritiloja suljettiin sen nojalla laajalti. Ensimmäinen laaja-
mittainen koronasulku aloitettiin maaliskuussa 2020, ja toisen 
kerran sulkutoimet aloitettiin marraskuussa 2020. Rajoituksia 
alettiin purkaa vasta kesäkuussa 2021. Kulttuuritaloissa ympäri 
maan täytyi kiireellä suunnitella, kuinka talojen toiminta voitai-
siin turvata ja saattaa tapahtumia yleisön saataville, kun tilojen 
ovet oli laitettu visusti kiinni. 

Tero Kaakkunen siirtyi elokuussa 2020 Espoon kulttuurikes-
kukseen tuotantopäälliköksi toimittuaan vastaavassa toimessa 
Leppävaaran Sellosalissa.347 Kaakkunen kuvailee korona-ajan 
sulkutoimia yllättäviksi ja nopeiksi: ”tapahtumatoiminta ajet-
tiin käytännössä […] päivän sisällä alas.” Kaakkusen mukaan 
vaihtoehtoisia tapoja toimia kulttuuritalojen ollessa suljettuina 
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alettiin miettiä välittömästi. Espoon kulttuurikeskuksessa aloi-
tettiin ensimmäisenä kaikista Espoon kulttuuritaloista kult-
tuuripalveluiden tarjoaminen digitaalisen alustan välityksellä. 
Tällä hetkellä KulttuuriTapiolan ja kaupunkitapahtumien pro-
jektipäällikkönä toimivan Lea Rintalan mukaan Espoossa oli jo 
kehitetty Urban Espoo -alusta, jonka avulla digitaalista sisäl-
töä saatiin yleisön käyttöön.348 

Rajoitustoimien asteittainen purkaminen alkoi kesäkuussa 
2021, jolloin tapahtumatoimintaa saatiin osittain siirrettyä ul-
kotiloihin Espoon kulttuurikeskuksen ulkoilmanäyttämö Am-
fiin. Kaakkusen mukaan siellä oli mahdollista järjestää mo-
nipuolista ohjelmaa teatteri- ja musiikkiesityksistä tansseihin. 
Vastaanotto oli hyvä, ja oli ilmiselvää, että kulttuurin pariin oli 
kaivattu ja tapahtumatoimintaa sekä live-esityksiä oli ikävöity. 
Rintala ja Kaakkunen ovat molemmat samaa mieltä siitä, että 
digitaalinen sisältö ei voi koskaan korvata perinteistä esitys-
toimintaa, jossa yleisö on fyysisesti läsnä esityssalissa. Rinta-
lan mukaan digitaalisen sisällön hyviin puoliin kuuluvat kui-
tenkin sen saavutettavuus ja tasa-arvoisuus. Elävä esitys ja 
sen myötä koettu vuorovaikutus voidaan kuitenkin kokea vain 
salissa.349 Kaakkunen kääntää katseensa jo toiminnan tulevai-
suuteen. Espoon kulttuurikeskuksen tapahtumatoimintaa on 
saatu jo onnistuneesti käynnistettyä, mutta tunnelma tulevai-
suuden suhteen on vielä odottava. On kuitenkin ilmeistä, että 
ihmiset ovat kaivanneet kulttuuritiloihin pääsyä.350 

Koronaviruspandemian tuottamien haasteiden ja epävarmuu-
den keskellä Espoon kulttuurikeskuksessa pystyttiin poik-
keusoloissa kuitenkin innovoimaan uudenlaisia tapoja toimia 
ja etsimään rohkeasti erilaisia keinoja saada kulttuuria kunta-
laisten ulottuville. Rintalan mukaan pandemia tiivisti Espoon 
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eri kulttuuritalojen ja digitaalisen kulttuuritalo Urban Espoon 
keskinäistä yhteistyötä. Hän totesi, että kuntalaisille täytyi 
tuottaa palveluita, ja talojen kesken mietittiin yhdessä, kuinka 
niitä voitiin tarjota fyysisten kulttuuritilojen ollessa suljettui-
na. Rintalan mukaan tällaisen pysäyttävän maailmanlaajuisen 
pandemian jälkeen on helpompi myös tulevaisuudessa kohda-
ta vastoinkäymisiä ja ratkaista haasteita. Pandemia-aika osoit-
ti, kuinka sopeutuvaisia ihmiset voivat olla uusiin ja yllättäviin 
tilanteisiin.351

Espoon kulttuurikeskuksen tulevaisuuden kysymyksiin kuuluu 
perusparannus- ja laajennushankkeen suunnittelu ja toteutus. 
Lea Rintala kertoo, että Espoon kaupunginhallitus on päättä-
nyt käynnistää uuden esityssalin suunnittelun. Suunnitteilla 
olevan esityssalin pääkäyttäjänä toimisi Espoon kaupunginte-
atteri. Päätös perusparannuksesta siirtyy kuitenkin toistaiseksi 
tulevaisuuteen. Rintala pitää perusparannusta tärkeänä, sillä 
se on talon monen toimijan, kuten Tapiola Sinfoniettan, Tapio-
lan kirjaston ja Espoon musiikkiopiston päivittäisen toiminnan 
kannalta välttämätöntä. Lea Rintalan mukaan: ”Näin voidaan 
jatkossakin turvata monipuolisen ja korkeatasoisen ammatti-
taiteen esittäminen, espoolaisten kulttuuripalvelut ja kulttuu-
rikasvatus.”352

Rintala näkee tilojen peruskorjaamisen tärkeänä talon toimin-
nan kannalta, sillä vaikka käyttötarkoitus tilassa ei muuttuisi, 
esimerkiksi esitystekniikan ja puitteiden tulee olla ajan tasalla, 
jotta talossa voidaan taata laadukas ohjelmatoiminta. Ohjel-
masisältöä ja teknisiä valmiuksia täytyy kehittää, jotta voidaan 
pysyä toiminnan kärjessä.353 
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Lea Rintala toteaa: “Ajankohtainen, yleisöä kiinnostava tarjon-
ta vaatii tiloilta ajanmukaisen varustelun ja modernin tekno- 
logian tarjoamat esitystekniset ratkaisut. Moderni kalusto 
säästää työntekijöiden fyysistä ja henkistä kuormitusta, no-
peuttaa rakentamista ja monipuolistaa tarjontaa. Rakennuk-
silla on elinkaarensa, ennakoiva korjaaminen on huolenpitoa 
ja yhteisten varojen viisasta käyttöä sekä kestävän kehityksen 
mukaista.” 354

Tero Kaakkusen mukaan on vuorostaan tärkeää, että kulttuu-
ritalojen tilat voidaan pitää aktiivisessa ja tarkoituksenmukai-
sessa käytössä. Hän pitää tärkeänä myös asiakaslähtöisyyttä 
toiminnassa: ”Kaupungin strategiassa ykkösenä on tietenkin 
asiakaslähtöisyys: mitä asiakkaat haluavat ja mitä kuntalaiset 
tarvitsevat.” Rintalan mukaan tilojen toimivuudella ja teknisen 
varustelun ajankohtaisuudella on suora vaikutus myös siihen, 
saadaanko taloon enää huippuesiintyjiä ja täten vastattua ylei-
sön toiveisiin. Tämä on Rintalasta tärkeää niin talon brändin 
kuin myös kulttuurikeskuksen perustoiminnan kannalta, mikä 
on korkealaatuisen esitystoiminnan tarjoaminen.355

Espoon kulttuurikeskus syntyi aikana, jolloin rakennettiin laa-
jalti monitoimi- ja kulttuuritaloja kehittämään kasvavien kau-
punkien kulttuuripalvelutarjontaa. Talo on säilyttänyt merki-
tyksensä, mutta luonnollisesti talon toiminnassa, sisällössä ja 
yleisössä on tapahtunut muutoksia. ”Tämän päivän tavoite on 
enemmänkin muuntojoustavuus kuin monikäyttöisyys”, Rintala 
toteaa.356

Tero Kaakkusen mukaan Tapiolassa toimineet kulttuuritoimijat 
tekivät tärkeää työtä kaupunginosan omaleimaisen kulttuu-
rin tunnettavuuden eteen. Nykyään on kuitenkin ensisijaisen 
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tärkeää katsoa myös yli kaupunginosan rajojen ja tarkastel-
la Espoon kulttuurikeskuksen vaikuttavuutta laajemmin myös 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kaakkunen korostaa, että 
kulttuuritalovierailu on nykyään myös kokonaisvaltainen elä-
mys, johon vaikuttavat vierailun lisäksi myös alueen kulkuyh-
teydet, viihtyisyys ja se millaisia kohtaamisia vierailuun sisältyy 
esityksen lisäksi. Espoon kulttuurikeskus rakennuksena pu-
huttaa edelleen yli kolmekymmentä vuotta talon valmistumi-
sen jälkeen. Kulttuurikeskuksen toiminnan tulevaisuus on vah-
vasti sidottu Tapiolan alueen kehitykseen. Lea Rintala toteaa, 
että Tapiolan kaupunginosa ja Espoon kaupunki sen ympärillä 
muuttuvat, mikä on väistämätöntä myös Espoon kulttuurikes-
kuksen kohdalla.357 Rintala sanoo: ”Espoon kulttuurikeskus ja 
Tapiola herättävät tunteita, mikä on hieno asia ja kertoo mer-
kityksestä.” 358

(Bianco su Bianco Espoon Kaupunginteatterin vierailuesitys Espoon  
kulttuurikeskuksen Louhisalissa. Kuvaaja: Viviana Cangialosi.)
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Espoon kulttuurikeskuksessa pitkän uran tehnyt Henri Sneck ehti toimia 
valosuunnittelijana, käyttöpäällikkönä ja Juha Viljan siirtyessä vs. kulttuuri-
johtajaksi, talon johtajan tehtävässä tuotantopäällikön nimikkeellä. Hänen 
mukaansa Espoon kulttuurikeskuksessa oli tärkeää, että kulttuuritarjonta 
oli korkeatasoista, ja henkilökunnan kannalta tämä tarkoitti sitä, että piti 
pystyä palvelemaan mahdollisimman laajaa kävijäkuntaa mahdollistamalla 
monipuolista esitystoimintaa. Sneckin mukaan kulttuurikeskuksen henki-
löstön ammattitaitoa täytyi koko ajan ylläpitää, ja myös laitteisto tuli pitää 
sillä tasolla, että talossa säilyi aina valmius järjestää korkeatasoisia esityk-
siä. Tässä hänen mielestään Espoon kulttuurikeskuksessa onnistuttiinkin 
hyvin.359 Kulttuurikeskuksessa pystyttiin Sneckin mukaan aina vastaamaan 
tapahtumien ja esitysten toteuttamisessa sen hetken tarpeeseen. Samalla 
oltiin jatkuvasti ajan hermolla ja täten kyettiin valmistautumaan myös tule-
vaisuuden vaatimuksiin.360 

Esimerkkinä yksittäisestä suuremmasta projektista, johon Sneck on ollut 
erityisen tyytyväinen urallaan, hän nostaa esiin talossa 2010-luvulla käyt-
töön otetun julkisivuvalaistuksen.361 

(Espoo-päivä 2019. Espoon kaupunki.  
Kuvaaja: Robert Sjöblom/Kaupunkitapahtumat Espoo.)





3. Mikä on Espoon 
kulttuurikeskuksen merkitys?

Kysymykseen ”Mikä on Espoon kulttuurikeskuksen merkitys?” 
ei ole olemassa vain yhtä vastausta. Espoon kulttuurikeskus on 
merkittävä kulttuurirakennus, jota tullaan ihastelemaan eri puo-
lilta Suomea ja jopa maailmaa, mutta samalla se on espoolais-
ten olohuone, joka on kaikille avoin tila. Monikäyttöperiaatteelle 
suunniteltu talo vastasi valmistuessaan moneen eri tarpeeseen: 
se antoi tilat kulttuuri- ja harrastustoiminnalle, se toi yhteen eri-
laisia ihmisiä kulttuurin pariin ja teki näkyväksi sen kulttuuritoi-
minnan, jota Espoossa oli kehitetty jo kauan ennen kuin edes 
tiedettiin, että kulttuurikeskus tultaisiin joskus rakentamaan. Es-
poon kulttuurikeskus ei olisi kuitenkaan mitään näistä asiois-
ta ilman hanketta eteenpäin vieneitä henkilöitä ja heidän välis-
tä yhteistoimintaa. Espoolaiset ovat myös osallistuneet Espoon 
kulttuurikeskuksen merkityksen vahvistamiseen: ilman aktiivisia 
kaupunkilaisia ei myöskään kulttuuritalolle olisi ollut tarvetta.

Espoon kulttuurikeskuksen valmistumisen jälkeen niin Tapiolan 
kaupunginosa kuin Espoo ovat molemmat muuttuneet merkittä-
västi. Espoo on kasvanut ja kansainvälistynyt. Espoon kulttuuri-
keskus on myös muuttunut siinä samalla: talon johtajat ja hen-
kilökunta ovat muuttuneet samoin kuin sen ohjelmisto ja kävijät. 
Kulttuuri heijastaa muutoksia sen tekijöissä ja yleisössä ja on siis 
jatkuvasti muutoksen alla, mutta samalla siinä on jotain pysyvää. 
Kulttuuria tarvitaan antamaan ihmisille merkitystä sukupolvesta 
toiseen. Kulttuuritoiminnan edistämiseksi rakennetut tilat saat-
tavat muuttua ajan kuluessa käyttötarkoitukseltaan tai ulkomuo-
doltaan, mutta niihin sisäänrakennettu perusajatus ei muutu: 
kulttuurin näkyväksi tekeminen.
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Tätä julkaisua varten toteutetuissa haastatteluissa kysyin jo-
kaiselta haastateltavalta henkilökohtaisen kysymyksen: 

Mitä Espoon kulttuurikeskus  
merkitsee teille?” 

Jaan seuraavaksi otteita siitä, mitä Espoon kulttuurikeskus 
merkitsi talossa eri aikoina työskennelleille ja sen toimintaan 
vaikuttaneille henkilöille.

Espoon entinen apulaiskaupunginjohtaja Liisa Tommila vastasi 
seuraavalla tavalla:

“Se merkitsee näin historiikin näkökulmasta työtehtävien to-
teutumista. Se on ollut työvuosien aikana eräänlainen työpaik-
ka, jos sitten on ollut kysymys kokouksesta, talon esittelystä 
arvovieraille, puheen pitämisestä jossain tilaisuudessa, tilai-
suuksien avaaminen, osallistuminen teatteriesityksiin, kon-
sertteihin tai muihin tilaisuuksiin.” 362

Espoon entisen sivistystoimen johtajan ja Espoon seudun kou-
lutuskunta Omnian entisen johtajan  Sampo Suihkon mukaan 
kulttuurikeskus on merkinnyt hänelle eräänlaista elämäntyötä. 
Ei pelkästään kauan odotetun rakennuksen valmistuminen vaan 
kulttuurikeskus sen laajemmassa merkityksessä Espoossa, es-
poolaiselle kulttuurielämälle ja espoolaisille.363

Espoon kulttuurikeskuksen ensimmäinen johtaja Osmo Pyl-
vänäinen kuvaili talon merkitystä seuraavalla tavalla: ”Minulle 
kulttuurikeskus merkitsi erittäin mieluista työpaikkaa ja mah-
dollisuutta toteuttaa kulttuuri- ja muita tapahtumia ja olla mu-
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kana myötävaikuttamassa Espoon kulttuuriprofiilin laajentu-
miseen ja vahvistumiseen.”364

Espoon kulttuurikeskuksen entinen johtava intendentti Juha 
Vilja muotoili vastauksensa seuraavasti: 

”Espoon kulttuurikeskus on ollut mielenkiintoisin ja haastavin yk-
sittäinen suunnittelukohde, sittemmin yhteistyökumppani ja myö-
hemmin työpaikka, josta on saanut kantaa vastuuta. Samalla se 
on ollut erittäin opettavainen, sillä jokaiseen näistä näkökulmista 
liittyy paljon haasteita. Antoisinta ehkä kuitenkin on ollut ihmisten, 
työtovereiden, asiakkaiden ja esiintyjien kohtaaminen.” 365

Arkkitehti Ari Sipisen mukaan Espoon kulttuurikeskus oli hänen 
isänsä tärkein työ, joten sen merkitys on hänelle todella suu-
ri. Espoon kannalta hänen mielestään talon tärkein tehtävä on 
palvella espoolaisia.366

Espoon kulttuurikeskuksen entisen valosuunnittelijan, käyttö-
päällikön ja tuotantopäällikön Henri Sneckin mukaan Espoon 
kulttuurikeskus merkitsee hänelle valtavan paljon, sillä hänen 
oma työuransa alkoi siellä. Sneck kertoi kuitenkin, että kaikista 
merkittävämpänä asiana kulttuurikeskuksessa hän pitää ihmi-
siä, joiden kanssa hän on saanut talossa työskennellä ja kulkea 
yhteisen matkan.367

KulttuuriTapiolan ja kaupunkitapahtumien projektipäällikkönä  
toimivan Lea Rintalan mielestä Espoon kulttuurikeskuksen mer- 
kitys on hyvin moninainen: ”Elävä ja avoin, ammattitaiteen ja 
elämysten kulttuurikeskus. Tärkeä osa Tapiolaa ja pääkaupun-
kiseudun kulttuuritarjontaa.” 368
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Espoon kulttuurikeskuksen tuotantopäällikkö Tero Kaakkunen 
vuorostaan pohti kulttuurikeskuksen merkitystä koko pääkau-
punkiseudun kulttuurielämän kannalta: ”Kulttuurikeskus on 
runsaan ja monipuolisen palvelutarjontansa kautta merkittävä 
kulttuuritoimija Espoossa ja koko pääkaupunkiseudulla. Näen 
kulttuurikeskuksen erittäin potentiaalisena kulttuuritalona, 
jonka näkyvyyttä ja toiminnan vaikuttavuutta haluan olla kehit-
tämässä tulevina vuosina.” 369

Espoon kulttuurikeskuksen merkitys on jokaiselle meistä eri-
lainen. Myös kulttuuri merkitsee ja edustaa meille kaikille eri 
asioita. Espoon kulttuurikeskuksessa kulttuuri on pyritty tuo-
maan osaksi kaikkien arkea ja elämää. Tämä kulttuurin tärkeys 
korostuu etenkin nyt, kun kulttuuri-, tapahtuma- ja harrastus-
toimintaa on rajoitettu maailmanlaajuisen pandemian vuoksi. 
Kulttuuritilojen ollessa suljettuna monelle meistä kirkastui se, 
kuinka tärkeä osa arkipäiväämme kulttuurista on tullut. Kult-
tuuri on toki taidetta, konsertteja ja teatteriesityksiä, mutta se 
mitä näillä on yhteistä ovat kohtaamiset; yhteiset kokemukset, 
keskustelut ja tunne-elämykset. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
kulttuurille on kahdenlaista tilaa yhteisöissämme. Tarvitsem-
me tilaa kulttuurille yhteiskunnallisella tasolla; keskusteluis-
sa, päätöksenteossa ja arjessa. Tarvitsemme tilaa myös konk-
reettisella tasolla, joten kulttuurille on oltavat sen tarpeisiin 
soveltuvat; salit, näyttämöt ja lämpiöt. Kulttuuritaloissa nämä 
kaksi tilaa kohtaavat toisensa.
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Gaudeamus igitur! Arkea, juhlaa  
ja merkityksellisiä hetkiä. Etelä-
Tapiolan lukion lakkiaisjuhla 
Espoon kulttuurikeskuksen 
Tapiolasalissa vuonna 2014. 
Rehtori Harri Rinta-aho onnitte- 
lee Etelä-Tapiolan lukion uusia 
ylioppilaita. 

(Etelä-Tapiolan lukion 
kuvakokoelmat.  
Kuvaaja: Leena Kleemola.)



Loppusanat ja kiitokset

Haave Espoon omasta kulttuuritalosta syntyi jo vuosikymme-
niä sitten. Haaveesta tuli suunnitelma vuonna 1972, kun Es-
poon kaupungiksi tulon juhlaistunnossa päätettiin alkaa val-
mistella toiminnallisen kulttuurikeskuksen rakentamista. 
Suunnitelmasta tuli ”Kuunsilta” vuonna 1980, kun arkkitehti 
Arto Sipinen valittiin voittajaksi Espoon kaupungin ja Suomen 
Arkkitehtiliiton järjestämässä suunnittelukilpailussa. ”Kuunsil-
lasta” tuli Espoon ensimmäinen kulttuurikeskus, kun talo ra-
kennettiin Tapiolan sydämeen, arkkitehti Aarne Ervin suunnit-
telemaan kulttuurimaisemaan. 

Espoon kulttuurikeskuksen sanottiin olevan jo 30 vuotta vanha 
silloin, kun talo avasi ovensa vuonna 1989, koska se oli elänyt 
espoolaisten keskusteluissa, haaveissa ja suunnitelmissa ai-
nakin yhtä kauan. Kulttuuri ja kulttuurilaitokset olivat laajalti 
politisoituneita Espoon kulttuurikeskuksen ollessa vielä suun-
nitteluvaiheessa, joten tämänkin vuoksi aihe kuohutti lehdis-
tössä ja jakoi yleisön mielipiteitä.

Mitä näihin vuosikymmeniin on mahtunut sen jälkeen, kun 
odotettu kulttuuritalo viimein avautui? Elämää, arkea, koh-
taamisia ja ennen kaikkea kulttuuria. Espoon kulttuurikeskus 
avautui espoolaisen kulttuurin päänäyttämöksi. Kiinnostus es-
poolaista kulttuuritaloa kohtaan oli suurta avajaisten jälkeen-
kin. Länsiväylä ja suurilevikkiset sanomalehdet, kuten Helsin-
gin Sanomat, ja niiden kulttuuritoimittajat seurasivat tarkkaan 
talon toimintaa ja tapahtumia. Espoon kulttuurikeskus puhut-
taa edelleen tänäkin päivänä, mutta yksittäinen kulttuurita-
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pahtuma ei välttämättä enää samalla tavalla ylitä valtamedian 
uutiskynnystä. Mitä on siis tapahtunut?

Kulttuuri on muuttunut ja arkipäiväistynyt sekä tullut osak-
si vapaa-aikaamme. Espoon kulttuurikeskus on edelleen kor-
keatasoisen musiikin, teatterin, taiteen ja kulttuurin näyttämö, 
mutta se on kuitenkin paljon muutakin. Se on kohtaamispaik-
ka, oleskelutila ja osa arkielämää. Kulttuurikeskus on kansain-
välinen ja kiinnostava kulttuurin keskus, mutta samalla se on 
paikallisesti tärkeä symboli Tapiolalle. Espoon kulttuurikeskus 
on myös arkielämän näyttämö; harrastustoiminnan, kulttuuri-
elämysten, kirjastovierailujen ja oppituntien muodossa. Se on 
myös merkityksellisten ja juhlavien hetkien näyttämö. Olen it-
sekin yksi niistä lukuisista ylioppilaista, jotka ovat laittaneet 
ylioppilaslakin päähänsä Espoon kulttuurikeskuksen Tapiola-
salissa.

Espoon kulttuurikeskus herättää 30 vuoden jälkeenkin tun-
teita, muistoja ja keskustelua. Onkin sopivaa, että kulttuurille 
omistettu talo puhuttaa meitä yhtä paljon kuin kulttuuri. 

Haluaisin kiittää lämpimästi historiikin kirjoittamisessa tuke-
neita henkilöitä ja tahoja. Kiitos ohjausryhmäni jäsenille kan-
nustuksesta, innovoivista keskusteluista ja tuesta:

Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri 
Rinta-aho, Espoon kaupungin tapahtuma- ja kulttuuripalvelu-
päällikkö Lea Rintala, Helsingin yliopiston Euroopan historian 
professori Laura Kolbe ja Espoon kulttuurikeskuksen entinen 
johtava intendentti Juha Vilja.
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Tämän lisäksi haluaisin kiittää kaikkia haastateltavia kiinnos-
tavista keskusteluista, arvokkaista muistoista ja huomioista:

Espoon entinen apulaiskaupunginjohtaja Liisa Tommila,

Espoon entinen sivistystoimen johtaja ja Espoon seudun  
koulutuskuntayhtymä Omnian entinen johtaja Sampo Suihko,

Espoon kulttuurikeskuksen entinen johtaja  
Osmo Pylvänäinen,

Espoon kulttuurikeskuksen entinen johtava intendentti   
Juha Vilja,

Arkkitehti Ari Sipinen,

Helsingin kaupunginteatterin käyttöpäällikkö Henri Sneck,

Espoon kaupungin tapahtuma- ja kulttuuripalvelupäällikkö 
Lea Rintala ja

Espoon kulttuurikeskuksen tuotantopäällikkö Tero Kaakkunen.

Lopuksi haluaisin vielä kiittää asiantuntevasta avusta Länsi-
väylän toimitusta, Espoon kaupunginarkistoa, Espoon kau-
punginmuseota, Espoon kaupunginteatteria, Arkkitehtuuri- 
museon arkistoa, Päivälehden arkistoa, Etelä-Tapiolan lukiota 
ja Espoon kulttuurikeskuksen henkilökuntaa. 

Helsingissä, 6.11.2021

Fanny-Johanna Reinikka 
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English Summary:  
Espoo Cultural Centre - Performing  
Arts and Cultural Life in the Heart 
of Tapiola
Espoo Cultural Centre was opened to the public in February 
1989. The opening was a long-awaited one, as the project 
officially began in 1972 when an Espoo City Council ceremonial 
session was held to celebrate Espoo becoming a city. This 
marked the first steps taken in the planning process for a 
multipurpose cultural centre for the new city.

Before the opening of Espoo Cultural Centre, the cultural 
life of Espoo was centred around well-known local cultural 
personalities and other influential people. Tapiola School 
(formerly Tapiolan yhteiskoulu) was very influential in the 
education of music in Espoo. In 1963, Erkki Pohjola, one of 
the school’s music teachers at the time, founded a choir that 
would later become the world-renowned children’s choir, 
Tapiola Choir. Another of the school’s music teachers and a 
leading figure in the Finnish jazz scene, Martti Lappalainen, 
established Tapiola Big Band in 1969 and went on to found the 
renowned Espoo Big Band in 1980. Tapiola soon became a hub 
of culture and the arts in Espoo. 

The project to build an ideal garden city in Tapiola was 
envisioned and overseen by Asuntosäätiö, a non-profit housing 
foundation established in 1951, and lead by the foundation’s 
executive director Heikki von Hertzen. Architect Aarne Ervi 
designed the centre of Tapiola after winning an architectural 
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design competition held in 1953 with his entry “Don Hertzenin 
kylä” (“Don Hertzen’s Village”). The entry included plans for 
building a theatre house by the Keskusallas pool, but these 
early designs were never realized. It was on this site that the 
Espoo Cultural Centre was built after Asuntosäätiö donated 
the lot to Espoo in 1971. The decision to construct the new 
cultural centre in the heart of the garden city was of great 
historical and architectural significance.

The planning of Espoo Cultural Centre commenced in the 
1970s and the first architectural program was accepted by 
the City Board in 1974. A new and expanded architectural 
program, that included a space for theatrical performances, 
was put together in 1978. Later that year, the jury for a general 
architectural competition for the Espoo Cultural Centre (held 
in 1979) was selected. 

Sixty entries were submitted to the prestigious architectural 
competition. The designs were drawn up based on the 1978 
architectural program and the entrants submitted their 
entries to the competition under a pseudonym. Consequently, 
the winner’s identity was revealed only after the results of 
the competition were announced. The winning entry that 
would eventually become the new Espoo Cultural Centre was 
“Kuunsilta” (“Moonlight on Water”) by architect Arto Sipinen. 

The jury praised the winning entry, calling it a “very skilfully and 
beautifully presented proposal”. However, before construction 
could be started, both the competition jury and the City of Espoo 
Culture Committee presented their proposals for developing 
the design further. After the competition, some concerns were 
raised regarding the growing cost of the culture centre project, 
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and reducing the total expense of the plan became a topic of 
heated discussion among the city’s decision makers.

The Espoo City Board appointed a committee whose task it 
was to lay the groundwork for the planning and the building 
of the cultural centre. The committee would be in charge 
of developing the project further. It was composed of the 
chairpersons of the City Council groups and was chaired by 
Pekka Löyttyniemi of the National Coalition Party. The cultural 
centre project caused a good deal of lively discussion in the 
press at the time. The conversation centred on the cost of 
the project as well as concerns over the fate of the theatre 
space. There were fears that the space would be left out of the 
architectural program for the building. The project’s estimated 
cost of construction exceeded its budget because the budget 
had been prepared based on the original 1974 architectural 
program, instead of the revised and expanded 1978 version. 
The revised building program included a hall for theatrical 
performances among other additional spaces. 

The population of Espoo grew rapidly after it became a city in 
1972. As the population continued to grow, the need arose for 
other public building projects, such as the 430-million-mark 
programme for building schools. Additionally, it was called 
into question whether Espoo needed to provide its citizens 
with local cultural services. People sceptical of the cultural 
centre project pointed to the fact that Espoo is located so 
close to Helsinki and the cultural activities that the capital city 
offers, that it did not need its own cultural venues. However, 
the people involved in the cultural sector recognised that 
the culture of Espoo needed to have its own arena if the city 
wanted to foster and preserve its unique culture. 
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There was pressure to reduce the construction costs of the 
cultural centre. As a result, the Espoo City Board proposed a 
new architectural program that omitted the theatre space to 
the City Council. In 1982, when the issue was brought before the 
City Board, it was time to make the final decision regarding the 
further development of the Espoo Cultural Centre project. The 
proposal made by the committee chaired by Pekka Löyttyniemi 
to continue developing the cultural centre according to the 
expanded 1978 architectural program, which included a space 
for theatrical performances, won the vote taken by the Board 
by a large margin.  

However, as the city was growing rapidly, Espoo had numerous 
vitally important building projects in the works at the same 
time. Many of these projects took precedence over the 
construction of the cultural centre, and so the project was 
delayed. In 1986 the construction of the long-awaited cultural 
centre finally began. After 14 years of development and 
discussions, the plans to build a cultural centre in Espoo were 
starting to become reality at last.

The cornerstone for Espoo Cultural Centre was laid at a ceremony 
held on the 8th of December 1986. “Kulttuurikeskuksen 
fanfaari” (“the Cultural Centre Fanfare”) composed by Jussi 
Saari was played during the festivities. Among the renowned 
guests were architect Arto Sipinen, the designer of Espoo 
Cultural Centre, Managing Director of Asuntosäätiö Veikko 
Riikonen and other prominent figures involved in the cultural 
centre project.  

The topping out ceremony of the new cultural centre was 
held on the 13th of April 1988 once the construction work was 
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nearing its completion. As guests gathered to celebrate the 
long-awaited opening of Espoo Cultural Centre, all adversities 
and disagreements that had occurred during the long planning 
process were forgotten. The Mayor of Espoo, Pekka Löyttyniemi, 
gave an inspirational speech to mark the occasion.

The first Director of Espoo Cultural Centre was appointed in 
August 1987. The same year, the Espoo City Orchestra (later 
renamed the Tapiola Sinfonietta) was founded after a lengthy 
planning process. Finally, after a long wait, Espoo Cultural 
Centre officially opened its doors in February 1989. The first 
performance that was open to the public hosted at the new 
cultural centre was a success; the Tapiola Choir performed to 
a full house and the audience was captivated by the concert. 
The opening celebrations for Espoo Cultural Centre were held 
in May, and they culminated in the centre’s official opening 
ceremony on the 21st of May. The opening ceremony included 
special performances that showcased the centre’s diverse and 
high-quality repertoire, and guests were invited to tour the 
new building to take in its beautiful architecture as well as its 
first-rate performance spaces. 

Espoo Cultural Centre’s first year of operation was successful. 
During its first year, the centre attracted over 130 000 
visitors, and the performance spaces were fully booked far in 
advance. The citizens of Espoo found their way to the city’s 
own centre of culture. The high quality performances and the 
building’s impressive architecture attracted both foreign and 
domestic visitors to the centre. However, during its first years, 
the cultural centre saw some challenges as well. The long-
awaited cultural centre was already too small when it opened. 
As the process of planning and building the centre had taken 
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almost two decades, during which the city had grown rapidly, 
the building failed to fully meet Espoo’s increased need for 
cultural spaces.

Espoo Cultural Centre’s multifunctionality has always been one 
of its greatest strengths. Its spaces were designed to be used 
for many types of cultural events, activities and performances. 
Due to its clever design, the cultural centre can be used to 
host first-rate concerts and other performances as well as 
meetings, seminars, leisure activities and other social events. 
During more than 30 years of operation, Espoo Cultural Centre 
has managed to diversify and broaden its target audience 
through effective event planning that aims to meet the needs 
of all its visitors.

The opening of Espoo Cultural Centre was a significant event. 
The project had been started at a time when cultural policy 
was still in its infancy, and culture and its importance for 
people’s wellbeing was an important topic of discussion. At 
the time, culture and the creators of culture were unseen in 
many ways. However, Espoo had a wealth of local influential 
figures who wanted to promote and advance the culture of 
their city. With the opening of the cultural centre, there was 
finally a space dedicated for this purpose. The culture of Espoo 
gained visibility and flourished with the opening of Espoo 
Cultural Centre, and the building soon became the main venue 
for cultural life and performing arts in the city. The centre 
helped to make local artists and performers well-known, and 
the building houses many cultural organisations and hobby 
activities to this day. 
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Espoo Cultural Centre was designed to be a multipurpose 
building with the aim to fit as many cultural services and 
activities as possible under one roof. The cultural centre still 
houses the Espoo Music Institute, the Tapiola library and the 
Tapiola Sinfonietta. It has two performance halls: Louhisali and 
Tapiolasali. Espoo City Theatre hosts many of its performances 
in the cultural centre, and the building has been a venue for 
several festivals such as Espoo Ciné, April Jazz, VocalEspoo 
and PianoEspoo. Most of these festivals have been hosted at 
the cultural centre since its opening. 

The annual April Jazz festival, founded by jazz musician Martti 
Lappalainen, was first held in 1987, before the opening of 
Espoo Cultural Centre. Espoo Ciné film festival, meanwhile, 
was established in 1990. Like the film festival, the two 
music festivals, PianoEspoo (formerly Espoo International 
Piano Festival) and VocalEspoo (originally known as Espoo 
International Choral Festival), were founded during the first 
years after the opening of the new cultural centre, with the 
former established in 1991 and the latter in 1992. 

The opening of Espoo Cultural Centre strengthened the position 
of Tapiola as the centre of Espoo’s cultural life. Since then, other 
cultural spaces, such as WeeGee Exhibition Centre, a versatile 
museum and event centre that attracts visitors from near and 
far, have been built in the area. These days many other areas 
of Espoo have their own spaces dedicated to culture and the 
performing arts, as well as multipurpose buildings that can house 
various kinds of cultural events and activities. Some notable 
examples of these are Sellosali music hall in Leppävaara, Karatalo 
in Karakallio and Children’s Cultural Centre Aurora located close 
to the Träskända Park and Manor in Järvenperä. 
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Espoo Cultural Centre has maintained its position as the heart 
of cultural life in Espoo. While the city around it has grown, the 
centre has successfully built and developed its own, unique, 
culture. The extension of the metro line to western Espoo and 
the Jokeri Light Rail line currently under construction will make 
the cultural spaces of Tapiola more accessible to visitors from 
outside the area. The City of Espoo is planning to diversify 
the centre’s operations and increase its appeal by adding 
a new performance hall to Espoo Cultural Centre. The new 
performance hall will replace Revontulihalli, where Espoo City 
Theatre currently stages most of its performances. A thorough 
renovation of the existing Espoo Cultural Centre building is 
also in the works to ensure the building stays in good working 
condition as the centre opened over 30 years ago.  

During its over 30 years of service as the cultural heart of the 
city, Espoo Cultural Centre has been an excellent example 
of what can be achieved through cooperation. Despite the 
delays, disagreements and disappointments that occurred 
during its long planning process, the end result was a long-
awaited and valued cultural space that was welcomed by the 
performing artists and citizens of Espoo alike. Espoo Cultural 
Centre is a building that embraces everyone with an interest 
in culture and the arts. In the 30 years since its opening, the 
centre’s operations, its staff and the events hosted there have 
become more diverse, just like the city surrounding it. Culture is 
constantly changing and evolving, and this change can be seen 
in cultural buildings and the events and activities they house. 
At the same time, the need for culture in our lives is constant, 
and its significance to individuals and societies is undeniable. 
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The need for cultural events and activities has rarely been 
greater than it is now, and the future of Espoo Cultural Centre 
looks bright. Since the centre’s opening over 30 years ago, the 
arts and taking part in cultural events have become a part 
of people’s everyday life, as the way we view and consume 
culture has changed. Espoo Cultural Centre is still a venue 
for first-rate performances and concerts, but it has also 
become a space where people can come to spend time in a 
more informal setting. To the city’s inhabitants, Espoo Cultural 
Centre is a local landmark situated in the heart of Tapiola, 
but to the wider world it is also an architecturally significant 
building and a world-renowned venue for culture and the arts.
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suunnittelukilpailun palkintolautakunnan kokous 30.10.1979, 2–3.

173 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Pöytäkirja, Espoon kulttuurikeskuksen 
suunnittelukilpailun palkintolautakunnan kokous 30.10.1979, 1–3.

174 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Pöytäkirja, Espoon kulttuurikeskuksen 
suunnittelukilpailun palkintolautakunnan kokous 30.10.1979, 4–5.

175 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Pöytäkirja, Espoon kulttuurikeskuksen 
suunnittelukilpailun palkintolautakunnan kokous 30.10.1979, 1–6.

176 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Tapiolan kulttuurikeskuksen 
suunnittelukilpailu: Kommentteja Espoon kaupungin Työväenopiston 
taideopetus-, hallinto-, ja kansliatilasuunnitelmista yhdentoista parhaaksi 
arvioidun kulttuurikeskussuunnitelman kohdalta, 1–5.

177 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Kokouskutsu, Esityslista 2.1.1980 pidettävää 
palkintolautakunnan kokousta varten, 1.

178 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Erkki Pohjola: Asiantuntijalausunto Espoon 
kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailuun Espoon kulttuurikeskuksen 
suunnittelukilpailun palkintolautakunnalle, 1–2.

179 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Erkki Pohjola: Asiantuntijalausunto Espoon 
kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailuun Espoon kulttuurikeskuksen 
suunnittelukilpailun palkintolautakunnalle, 1–2.

180 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Jorma Panulan lausunto 4.1.1980, 1.

181 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Pöytäkirja 8.1.1980, 2.

182 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Espoon kulttuurikeskuksen 
suunnittelukilpailun palkintolautakunnan pöytäkirjan 8.1.1980 liite B – 3 
§, Lausunto Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun ehdotuksista 
kirjastotilojen osalta, 1–4.

183 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Pöytäkirja 8.1.1980, 4.
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184 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Espoon kulttuurikeskuksen 
suunnittelukilpailun palkintolautakunta pöytäkirjan 8.1.1980 liite A – 6 §, 
Kulttuurikeskuksen kilpailulautakunnalle, 1.

185 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Espoon kulttuurikeskuksen 
suunnittelukilpailun palkintolautakunta pöytäkirjan 8.1.1980 liite A – 6 §, 
Kulttuurikeskuksen kilpailulautakunnalle, 2.

186 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Pöytäkirja 19.1.1980, 1–2.

187 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Pöytäkirja 5.2.1980, 1–2.

188 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Pöytäkirja 19.1.1980, 3–6.

189 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Pöytäkirja 5.2.1980, 1–2.

190 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Pöytäkirja 5.2.1980, 2–3.

191 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Pöytäkirja 5.2.1980, 2–4.

192 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Pöytäkirja 5.2.1980, 4–6.

193 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Pöytäkirja 5.2.1980, 4–6.

194 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Pöytäkirja 21.2.1989, 1–3. Katso liite 1, jossa 
kaikki palkinto- ja lunastussijojen kilpailuehdotusten tekijät.

195 Eka, Mba: 454, Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Pöytäkirja 12.2.1980, 1–5.

196 Eka, Mba: 454 Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun 
palkintolautakunta 1979–1980, Pöytäkirja 21.2.1989, 3–4.

197 Pääkaupunki 8.3.1980, “Kilpailu ratkesi Kulttuuria Kuunsillalla”.

198 Suomenmaa 1.3.1980, “Kulttuurikeskuskilpa ratkaistiin Espoossa”.

199 HS 11.3.1980, ”Kuunsilta voitti Espoon kulttuuritalokilvan”.

200 Demari 1.3.1980, “Espoon kulttuurikeskuksen rakennus jo pienoismallina”. 
Ehdotuksia saapui 61, mutta yksi ehdotuksista hylättiin.

201 US 1.3.1980, “Arto Sipisen “Kuunsilta” Espoon kulttuurikeskus”.

202 Pääkaupunki 8.3.1980, “Kilpailu ratkesi Kulttuuria Kuunsillalla”.

203 Pääkaupunki 8.3.1980, “Kilpailu ratkesi Kulttuuria Kuunsillalla”.

204 Eka, Ca:5, Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat 8/80, 30.9.1980.

205 Eka, Ca:5, Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat esityslista/8 30.9.1980

206 Eka, Ca:5, Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat esityslista/8 30.9.1980
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207 Ari Sipisen haastattelu 16.6.2021, 0;20:00-0:25:00.

208 Eka, Ca:6, Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat, Espoon 
kulttuurilautakunnan toimintakertomus 1981.

209 Eka, Ca:6, Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat, Espoon 
kulttuurilautakunnan toimintakertomus 1981.

210 Eka, Ca:6, Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat, Espoon 
kulttuurilautakunnan toimintakertomus 1981.

211 Eka, Ca:6, Espoon Kulttuurilautakunnan pöytäkirjat 8/81 24.9.1981.

212 Eka, Ca:6, Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat, Kaupungin 
toimintasuunnitelma 1982–1986, Liite n:o 1/15.6.1981.

213 Eka, Mba: 510, Espoon teknisen lautakunnan esityslista 21.5.1981, viitaten 
Espoon kaupunginhallituksen kokoukseen ja päätöksentekoihin 26.5.1980, 
3, 5. KH:n 23.6.1981 asettama kv:n puheenjohtajien muodostama Espoon 
kulttuurikeskuksen suunnittelua ja rakentamista valmisteleva toimikunta 1981.

214 Eka, Mba: 510, Espoon teknisen lautakunnan esityslista 21.5.1981, viitaten 
Espoon kaupunginhallituksen kokoukseen ja päätöksentekoihin 26.5.1980, 
3, 5. KH:n 23.6.1981 asettama kv:n puheenjohtajien muodostama Espoon 
kulttuurikeskuksen suunnittelua ja rakentamista valmisteleva toimikunta 1981.

215 Eka, Mba: 510, Espoon teknisen lautakunnan esityslista 21.5.1981, viitaten 
Espoon kaupunginhallituksen kokoukseen ja päätöksentekoihin 26.5.1980, 
3, 5. KH:n 23.6.1981 asettama kv:n puheenjohtajien muodostama Espoon 
kulttuurikeskuksen suunnittelua ja rakentamista valmisteleva toimikunta 1981.

216 Eka, Mba: 510, Espoon teknisen lautakunnan esityslista 21.5.1981, viitaten 
Espoon kaupunginhallituksen kokoukseen ja päätöksentekoihin 26.5.1980, 
3, 5. KH:n 23.6.1981 asettama kv:n puheenjohtajien muodostama Espoon 
kulttuurikeskuksen suunnittelua ja rakentamista valmisteleva toimikunta 1981.

217 Liisa Tommila syyskuu 2004: ”Espoon kulttuuritoimen kehitys”, 1. Otsikon 
lainaus lehtikirjoituksesta: LV 2.10.1980, “Teatterista kenkä puristaa”.

218 Liisa Tommilan haastattelu Espoon kulttuurikeskuksen historiikkia varten 
22.7.2021, haastattelija Fanny Reinikka, 2.

219 Eka, Ca:5, Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat, Esityslista 8/80 30.9.1980, 
1–2.

220 HS 14.9.1980, Heikki von Hertzen: “Vielä on aikaa muuttaa suunnitelmia 
Tehdään Tapiolaan vierailuteatteri.”

221 HS 22.1.1980, Mauri Alasaari: “Tapiola saa tilat teatteritoimintaan.”

222 HS 22.1.1980, Mauri Alasaari: “Tapiola saa tilat teatteritoimintaan.”

223 HS 22.9.1980, Mauri Alasaari: “Tapiola saa tilat teatteritoimintaan”.

224 US 15.9.1980, “Professori Heikki von Hertzen: Tapiolan teatterisuunnitelma 
“susi”.

225 LV 2.10.1980, “Teatterista kenkä puristaa”.

226 Pääkaupunki 20.6.1981, Anna-Maija Oksanen: “Kulttuurimyrsky”. Otsikon 
lainaus samasta Länsiväylän kirjoituksesta.

227 Pääkaupunki 20.6.1981, Anna-Maija Oksanen: “Kulttuurimyrsky”.
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228 Pääkaupunki 20.6.1981, Anna-Maija Oksanen: “Kulttuurimyrsky”.

229 AU 15.7.1981, “Kivenlahtelainen”: “Kulttuurikeskus rakennettava”.

230 HS 15.7.1981, Kirsi Helenius: “Espoo tarvitsee kulttuurikeskuksen”.

231 Mba: 510 Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelua ja rakentamista 
valmisteleva toimikunta 1981, Espoon kaupunki, Liite muistioon 22.6.1981 MA/
KO.

232 Eka, Mba: 510 Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelua ja rakentamista 
valmisteleva toimikunta 1981, Espoon kaupunki, Muistio 22.6.1981 MA/KO. 
Kappaleen otsikko: US 24.6.1981, ”Päätös Tapiolan kulttuurikeskuksesta jää 
syksyyn Poliitikot tutkivat miljoonatalon todellisen hinnan”.

233 Eka, Mba: 510 Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelua ja rakentamista 
valmisteleva toimikunta 1981 pöytäkirja 10.9.1981 pidetty kokous toimikunta, 2.

234 Eka, Mba: 510 Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelua ja rakentamista 
valmisteleva toimikunta 1981 pöytäkirja 10.9.1981 pidetty kokous toimikunta, 3.

235 HS 12.9.1981, ”Toimikunta esittää: Espoon kulttuurikeskus rakennetaan 1984–
1985”.

236 LV 17.9.1981, “Kulttuurikeskus tulee”.

237 LV 19.9.1981, ”Kulttuurikeskus toteutuu sittenkin”.

238 LV 17.9.1981, Marja-Leena Kalaja: ”Kulttuurikeskus myötätuulessa”.

239 AU 27.9.1981, ”Kulttuuritalo vastatuulessa”.

240 Demari 28.10.1981, ”Espoon päättäjät eivät osaa päättää 
kulttuurikeskuksestaan”.

241 AU 11.11.1981, ”Päätös kulttuurikeskuksesta kuukauden kuluttua?”.

242 LV 12.11.1981, ”Kulttuurikeskus yhä odottamaan”.

243 https://www.projektiuutiset.fi/nyt-tehdaan-suuria-sukkakouluja/, (viitattu 
15.10.2021).

244 http://www.koulurakennus.fi/1970-luvun-koulu/arkkitehtuuri, (viitattu 
15.10.2021).

245 LV 2.1.1983 ”Espoo opetteli vuonna 1982 elämään toista vuosikymmentään 
kaupunkina”.

246 LV 9.2.1983, “Kulttuurissa kuudeskymmenes”.

247 Pääkaupunki 22.11.1981, ” Joukkoliike kulttuurikeskuksen puolesta”.

248 LV 12.11.1981, ”Kulttuurikeskus yhä odottamaan”.

249 AU 30.9.1981, ”Koulu vai kulttuurikeskus?”, Pääkaupunki 3.10.1981, 
”Kansalaisvetoomus kulttuurikeskuksen puolesta”, HS 27.10.1981, ”Miksei 
kulttuuriväen hätähuuto jo kuulu?”.

250 LV 25.4.1982, “Teatteri pois – mitä sen jälkeen”.

251 AU 19.5.1982, “Teatteritilat palautettiin Vihreä valo syttyi Espoon 
kulttuurikeskukselle.”

252 LV 16.5.1982, ”Teatteritilat kulttuurikeskukseen”.
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253 LV 29.1.1984, “Kulttuurikeskus tulee”.

254 Suomen Sosialidemokraatti 15.3.1984, ”Valitukset uhkana Espoon 
kulttuurikeskushankkeelle”.

255 Espoon-Kauniaisten Alueuutiset 19.9.1984, ”Korvausta Asuntosäätiölle 4,9 
mmk. Päätös kulttuurikeskuksen tontin korvauskiistassa”.

256 LV 9.12.1984, ”Kulttuurikeskuksen kaava hyväksyttiin”, HS 6.12.1984, ”Espoon 
kulttuurikeskuksen asemakaava vahvistettiin”.

257 HS 16.11.1984, “Kulttuurikeskus saa vielä odottaa Tapiolassa”.

258 LV 9.12.1987, ”Puheet on pidetty, soitto alkaa”.

259 https://www.tapiolasinfonietta.fi/orkesteri/historiaa/.

260 US 16.11.1984, Männikkö: ”Huomisen kustannuksella” 2,3 miljoonan budjetti 
vauhdittaa Espoon kasvua”.

261 US 16.11.1984, ”Espoon budjetti Espoo jatkaa vanhoissa tiukoissa uomissaan 
Olli Männikkö: ”Länsirintamalta ei mitään uutta”.

262 LV 31.8.1986, “Kulttuurikeskuksen työt käyntiin”.

263 Alueuutiset 10.8.1986, ”Tapiolan kulttuurikeskus rakenteille syyskuussa”.

264 Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat, Liite 1 6/87 11.6.1986, 
Toimintakertomus 1986, 1.

265 US 2.9.1986, “20 vuoden kiistojen jälkeen Espoon kulttuurikeskuksen 
rakentaminen alkaa pian”.

266 LV 8.12.1986, ”Kulttuurikeskuksen peruskivi muurattiin”.

267 Espoon-Kauniaisten Alueuutiset 10.12.1986, ”Kulttuurikeskuksen peruskivi 
muurattiin”.

268 Espoon-Kauniaisten Alueuutiset 10.12.1986, ”Kulttuurikeskuksen peruskivi 
muurattiin”.

269 Pekka Löyttyniemen puhe 13.4.1988 Kulttuurikeskuksen harjannostajaisjuhlat.

270 Pekka Löyttyniemen puhe 13.4.1988 Kulttuurikeskuksen harjannostajaisjuhlat.

271 Harri Hintikan puhe 13.4.1988 Kulttuurikeskuksen harjannostajaisjuhlat.

272 Espoon-Kauniaisten Alueuutiset 10.12.1986, ”Kulttuurikeskuksen peruskivi 
muurattiin”.

273 LV 17.4.1988, ”Kulttuurikeskuksen käyttöperiaatteet päätetty”.

274 Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat 19.2.1987, 22.

275 Eka, Cca:76, Espoon kaupunginhallituksen jaoston pöytäkirjat 11.8.1987, 30–31.

276 Eka, Cca:76, Espoon kaupunginhallituksen jaoston pöytäkirjat 1987, Kh:n 
esityslistan liite B.4.6 a/11.8.1987.

277 Eka, Cca:76, Espoon kaupunginhallituksen jaoston pöytäkirjat 11.8.1987, 30–31.
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278 Eka, Cca:76, Espoon kaupunginhallituksen jaoston pöytäkirjat 11.8.1987, 30–31. 
Pylvänäisen puolesta: Aromaa, Harjama, Kaarlela, Kari, Tapanainen, Airinen, 
Pietikäinen, Siikanen-Toivio, Soini, Tikkanen, Uotila, Weurlander ja Männikkö. 
Mannisen puolesta: Arvoja ja Streng.

279 Eka, Ca:14, Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat, esityslista 8/87 24.9.1987, 
21.

280 HS 13.8.1987, Hannele Tarkka-Tierala: ”Espoon kulttuurikeskuksen tuore 
johtaja: Uraputkimies kulttuurin ulkopuolelta”.

281 HS 13.8.1987, Hannele Tarkka-Tierala: ”Espoon kulttuurikeskuksen tuore 
johtaja: Uraputkimies kulttuurin ulkopuolelta”.

282 HS 13.8.1987, Hannele Tarkka-Tierala: ”Espoon kulttuurikeskuksen tuore 
johtaja: Uraputkimies kulttuurin ulkopuolelta”.

283 AU 4.10.1987”, Kolme valitusta vaalista”.

284 LV 10,1987, “Tasa-arvo toimikunnan kanta: Kulttuurikeskuksen johtaja ei ole 
pätevin eikä sopivin”.

285 AU 22.11.1987, ”Kaupunginhallitus miettii selitystä kulttuurikeskuksen johtajan 
vaalista”.

286 AU 29.11.1987, “Kulttuurikeskuksen johtaja täyttää vaatimukset”.

287 LV 2.12.1987, Elina Korpi: “Kaupunginhallitus: Pylvänäinen pätevä 
kulttuurikeskukseen”.

288 HS 6.5.1988, “Pylvänäisen valinta ei kaatunut lääninoikeuteen Espoon 
kulttuurikeskuksen johtaja jää pallilleen”. Katso tarkemmin tästä viitteestä 
liittyen johtajan valintaan ja sen oikeuskäsittelyihin johtajan valinnan jälkeen: 
HS 13.9.1990, “Espoo joutuu maksamaan Huhtamäelle korvausta syrjinnästä”.

289 Osmo Pylvänäisen haastattelu 21.7.2021, haastattelija Fanny Reinikka, 1–2.

290 LV 15.2.1989 EK: ”Kulttuurikeskus aloitti tungoksella.”
291 HS 5.1.1990 Hannu-Ilari Lampila, ”Espoolaiset löysivät hyvin uuden 

kulttuurikeskuksensa”.
292 HS 5.1.1990, Hannu-Ilari Lampila:”Espoolaiset löysivät hyvin uuden 

kulttuurikeskuksensa”.
293 HS 5.1.1990 Hannu-Ilari Lampila “Espoolaiset löysivät hyvin uuden 

kulttuurikeskuksensa”.
294 LV 12.3.1989, Tuija Tuominen: ”Vammainen vaikeuksissa kulttuurikeskuksessa”.
295 LV 12.3.1989, Tuija Tuominen: ”Vammainen vaikeuksissa kulttuurikeskuksessa”.
296 Espoon kulttuurikeskuksen toimintakertomus 1990, Espoon kaupungin 

painatuskeskus 1991, 15.
297 Espoon kulttuurikeskuksen toimintakertomus 1990, Espoon kaupungin 

painatuskeskus 1991, 15.
298 Juhan Viljan haastattelu Espoon kulttuurikeskuksen historiikkia varten 

31.7.2021, haastattelija Fanny Reinikka, 1–2.
299 Espoon kulttuurikeskuksen toimintakertomus 1990, Espoon kaupungin 

painatuskeskus 1991, 15.
300 Eka, Ca:18, Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat 1991, Esityslista 

9/1991, 29.8.1991, 5. Kulttuurikeskuksen kellaritilojen hankesuunnitelman 
hyväksyminen, 3–4.

301 Kulttuurisihteeri Tiina Eerikäinen, Opetusministeriön kirje, Julkisten 
rakennusten peruskorjaushankkeet, 7.10.1996.

302 Osmo Pylvänäinen, muistio, kellaritilapalaveri, 14.3.1996.
303 LV 9.4.1989 Elina Hatakka: ”Jazzin juhlaa Espoon huhtikuussa”.
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304 Eka, Ca:18, Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat, Kulttuurilautakunta 
5/25.4.1991. Asia 4, Liitteet nro 2a ja b, 11.

305 US 5.10.1989 Matti Tuomisto: ”Pianofestivaali Espooseen”.
306 Espoo International Piano Festival 12.5.-19.5.1991, Ohjelman suunnitelma ja 

kuvaus ensimmäisille pianoviikoille, joka järjestettiin toukokuussa 1991, 1.
307 Suomenmaa 12.10.1989, ”Espoo suunnittelee elokuvafestivaalia”.
308 Alueuutiset 18.10.1989, ”Espooseen suunnitteilla elokuvafestivaalit”, US 

23.8.1990, ”Punaisen lokakuun metsästys ja Villi Sydän vetävät eniten yleisöä 
Espoo Ciné aloitti.

309 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/
HE_195+2018.pdf, https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920728, (viitattu 
28.9.2021).

310 https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2019/uusi-laki-nostaa-kunnallisen-
kulttuuritoiminnan-profiilia, (viitattu 28.9.2021).

311 Eka, Ca:29, Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat 2000, 8.6.2000, listan 
asianro 6, 19.

312 Eka, Ca:29, Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat 28.9.2000, Listan asianro 
5, 10.

313 HS 3.1.2001, ”Sampo Suihko hoitaa toistaiseksi kulttuurijohtajan virkaa 
Espoossa”.

314 Eka, Ca:29, Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat 28.9.2000, Listan asianro 
5, 10–11.

315 Eka, Ca:29, Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat 28.9.2000, Listan asianro 
5, 11.

316 Eka, Ca:29, Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat 28.9.2000, Listan asianro 
5, 11.

317 HS 3.1.2001, ”Sampo Suihko hoitaa toistaiseksi kulttuurijohtajan virkaa 
Espoossa”.

318 HS 23.2.2001, Keijo Himanen pääkirjoitus:”Dolivo pani Espoon polvilleen.”
319 LV 19.2.2001, Anneli Tuominen-Halomo: ”Georg Dolivo kutsuttiin Espooseen 

Kaupunginhallituksen jäsen pitää kulttuurijohtajan valintaa törkeänä”.
320 LV 19.2.2001, Anneli Tuominen-Halomo: ”Georg Dolivo kutsuttiin Espooseen 

Kaupunginhallituksen jäsen pitää kulttuurijohtajan valintaa törkeänä”. HS 
23.2.2001, Keijo Himanen pääkirjoitus:”Dolivo pani Espoon polvilleen.”

321 HS 23.2.2001, Keijo Himanen pääkirjoitus:”Dolivo pani Espoon polvilleen.”
322 LV 18.2.2001, Anneli Tuominen-Halomo: ”Georg Dolivo kutsuttiin Espooseen 

Kaupunginhallituksen jäsen pitää kulttuurijohtajan valintaa törkeänä”.
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340 Juha Viljan haastattelu Espoon kulttuurikeskuksen historiikkia varten 
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343 Vilja 2016, 96.
344 Juha Viljan haastattelu Espoon kulttuurikeskuksen historiikkia varten 

31.7.2021, haastattelijana Fanny Reinikka 1.
345 Sampo Suihkon haastattelu Espoon kulttuurikeskuksen historiikkia varten 
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346 Liisa Tommilan haastattelu Espoon kulttuurikeskuksen historiikkia varten 
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historiikkia varten 1.11.2021, haastattelijana Fanny Reinikka, 00:20:00-00:25:00.
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23.8.2021, haastattelijana Fanny Reinikka, 00:20:00-00:25:00
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23.8.2021, haastattelijana Fanny Reinikka, 00:45:00- 00:50:00.

361 Henri Sneckin haastattelu Espoon kulttuurikeskuksen historiikkia varten 
23.8.2021, haastattelijana Fanny Reinikka, 00:50:00-00:55:00.

362 Liisa Tommilan haastattelu Espoon kulttuurikeskuksen historiikkia varten 
16.7.2021, haastattelijana Fanny Reinikka, 3.

363 Sampo Suihkon haastattelu Espoon kulttuurikeskuksen historiikkia varten 
8.7.2021, haastattelijana Fanny Reinikka, 00:15:00-00:20:00.

364 Osmo Pylvänäisen haastattelu Espoon kulttuurikeskuksen historiikkia varten 
26.7.2021, haastattelijana Fanny Reinikka, 2.

365 Juha Vilja haastattelu Espoon kulttuurikeskuksen historiikkia varten 31.7.2021, 
haastattelijana Fanny Reinikka, 2. 

366 Ari Sipisen haastattelu Espoon kulttuurikeskuksen historiikkia varten 
16.6.2021, haastattelija Fanny Reinikka, 00:20:00 – 00:25:00. 

367 Henri Sneckin haastattelu Espoon kulttuurikeskuksen historiikkia varten 
23.8.2021, haastattelijana Fanny Reinikka, 00:55:00 – 01:00:00.

368 Lea Rintalan haastattelu 1b Espoon kulttuurikeskuksen historiikkia varten 
21.10.2021, haastattelijana Fanny Reinikka, 4.

369 Tero Kaakkusen haastattelu Espoon kulttuurikeskuksen historiikkia varten 
4.11.2021, haastattelijana Fanny Reinikka, 2.
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Arkistolähteet 

Espoon kaupunginarkisto, Espoo (Eka)
Espoon kauppalanvaltuuston pöytäkirjat 1971–1972 
Espoon kaupunginhallituksen jaoston pöytäkirjat Cca:76 16.6.1987-6.10.1987
Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat Ca:5 11.1.1979-11.12.1980
Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat Ca: 6 22.1.1981-17.12.1981
Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat Ca: 14 1987
Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat Ca:18 1991
Espoon kulttuurilautakunnan pöytäkirjat Ca:29 2000
Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailun palkintolautakunta kokouskutsuja, 
esityslistoja ja pöytäkirjoja liitteineen Mba:454 1979–1980
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien muodostama Espoon kulttuurikeskuksen 
suunnittelua ja rakentamista valmisteleva toimikunta pöytäkirjat ja liitteet Mba:510 1981

Espoon kulttuurikeskuksen arkisto, Espoo
Kulttuurikeskus kellaritilojen laajennus 1996–97 (kansio)
Kulttuurisihteeri Tiina Eerikäinen, Opetusministeriön kirje, Julkisten rakennusten 
peruskorjaushankkeet, 7.10.1996
Osmo Pylvänäinen, muistio, kellaritilapalaveri, 14.3.1996
Leikekirja 1988, 1989 (kansio)
Pekka Löyttyniemen puhe 13.4.1988 Kulttuurikeskuksen harjannostajaisjuhlat
Harri Hintikan puhe 13.4.1989 Kulttuurikeskuksen harjannostajaisjuhlat
Osmo P. Pianoviikko 1989–1995 (kansio)
Espoo International Piano Festival 12.5.-19.5.1991, Ohjelman suunnitelma ja kuvaus 
ensimmäisille pianoviikoille, joka järjestettiin toukokuussa 1991

Painetut lähteet 

Arkkitehtuurimuseon arkisto, Helsinki
Espoon kulttuurikeskus – suunnittelukilpailu arvostelupöytäkirja 21.2.1980
Espoon kulttuurikeskus – suunnittelukilpailun ohjelma, Espoon kaupunki

Espoon kulttuurikeskuksen arkisto, Espoo
Espoon kulttuurikeskuksen toimintakertomus 1989

Espoon kaupunginarkisto (Eka), Espoo
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus Daa:4 Toimintakertomukset
Espoon kaupungin toimintakertomukset, Espoon kaupunki 1972–1975
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus Daa:5 Toimintakertomukset
Espoon kaupungin toimintakertomukset, Espoon kaupunki 1976–1980
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus Daa:6 Toimintakertomukset
Espoon kaupungin toimintakertomukset, Espoon kaupunki 1981–1988
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus Daa:7 Toimintakertomukset
Espoon kaupungin toimintakertomukset, Espoon kaupunki 1989–2004
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus Daa:8 Toimintakertomukset
Espoon kaupungin toimintakertomukset, Espoon kaupunki 2005–2010
Rahikainen, Marjatta, ”Kokemuksia ja käsityksiä monitoimikeskuksista”, Espoon 
kulttuurilautakunnan julkaisu 1972. (säilytetään Espoon kaupunginarkistossa, 
Kulttuurilautakunnan arkisto Ma Julkaisut ja mietinnöt 1.1.1970-31.12.1993.)

Lehdistö 

Espoon kaupunginarkisto, Espoo (Eka) Lehtileikkeet Ua:1–14 
Alueuutiset, Demari, Espoon-Kauniaisten Alueuutiset, Espoon Sanomat, Helsingin 
Sanomat, Kansanuutiset, Länsiväylä, Pääkaupunki, Suomen Sosiaalidemokraatti, 
Suomenmaa, Uusi Suomi 1971–1992 

Espoon kulttuurikeskuksen arkisto, Espoo Lehtileikkeet
Alueuutiset, Demari, Helsingin Sanomat, Länsiväylä, Seurakuntasanomat, Suomen 
Sosiaalidemokraatti, Uusi Suomi 1988–2010 

Helsingin Sanomat HS Aikakone, www-sivusto
https://www.hs.fi/aikakone/
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Helsingin Sanomat 1971–1999
https://www.hs.fi/arkisto/
Helsingin Sanomat 2000–2021

Länsiväylän arkisto, Espoo Lehtikansiot
Länsiväylä 1972–2011

Digitaalinen alkuperäisaineisto 

Verkkolähteet:

https://www.aleksanterinteatteri.fi/teatteri#yhteystiedot, viitattu (1.11.2021).
https://apurahat.skr.fi/nimikkorahastot/nimikkorahastoesite?numero=298016,  
(viitattu 1.11.2021).
https://dynamic.hs.fi/2018/vuosi1968/, Jukka Petäjä: ”Vietnamin sota nosti 
muutoksen tuulen”, (viitattu 5.11.2021).
https://ebeli.fi/, (viitattu 4.10.2021
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_195+2018.pdf, 
(viitattu 28.9.2021).
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/
historia/eduskunta-tekee-paatoksen-peruskoulusta/Sivut/peruskoulun-puitelaki-
hyvaksytaan.aspx, (viitattu 7.11.2021).
http://www.ehrsamproductions.com/archive/inter/artist/kavakos.html,  
(viitattu 18.10.2021).
http://www.ekyl.fi/espoon-lystit-tekee-tunnetuksi-paikallista-kotiseututyota/, 
(viitattu 18.10.2021).
https://www.espoocine.fi/2021/fi/info, (viitattu 26.10.2021).
https://www.espoo.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuritalot-ja-keskukset,  
(viitattu 24.10.2021).
https://www.espoonkuvataiteilijat.fi/espoon-kuvataiteilijat/, (viitattu 22.10.2021).
https://espoopaiva.fi/mika-on-espoo-paiva/, (viitattu 22.10.2021).
https://espoonteatteri.fi/teatteri/kannatusyhdistys/, (viitattu 30.8.2021).
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920728, (viitattu 28.9.2021)
https://hevosenkenka.fi/historia/, (viitattu 4.11.2021).
https://issuu.com/espoonkaupunki/docs/kulttuuriespoo_2030_fi, (viitattu 1.11.2021)
http://jazzfinland.fi/jazzliitto/kotimaan-toiminta, (viitattu 4.10.2021).
https://jazzrytmit.fi/wp/s1-uutiset/c1-uutiset/martti-lappalainen-on-vuoden-
kaupunkilainen/, viitattu 4.10.2021).
https://kansallisteatteri.fi/perustietoa-kansallisteatterista/, (viitattu 18.10.2021
https://kulturhusetstadsteatern.se/, (viitattu 31.3.2021).
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2019/uusi-laki-nostaa-kunnallisen-
kulttuuritoiminnan-profiilia, (viitattu 28.9.2021).
https://www.kulttuuriespoo.fi/fi/kaupunginmuseo, (viitattu 18.10.2021).
https://www.kulttuuriespoo.fi/fi/node/9401, (viitattu 18.10.2021).
http://www.koulurakennus.fi/1970-luvun-koulu/arkkitehtuuri, (viitattu 15.10.2021).
https://www.mfa.fi/kokoelmat/tietopaketit/tapiola/tapiolan-alueet/tapiolan-keskus/
aarne-ervin-suunnittelemia-kohteita/, (viitattu 4.10.2021).
https://www.mfa.fi/kokoelmat/tietopaketit/seurantalot/seurantalotyypit,  
(viitattu 29.9.2021).
https://minedu.fi/kuntien-kulttuuritoiminta, (viitattu 24.10.2021).
https://oopperabaletti.fi/talo/, (viitattu 1.11.2021).
https://www.projektiuutiset.fi/nyt-tehdaan-suuria-sukkakouluja/, (viitattu 15.10.2021).
https://www.studio55.fi/vapaalla/article/georg-dolivo-pahkinankuoressa/136470, 
(viitattu 4.10.2021).
https://svenskateatern.fi/fi/teatteri/historia/, (viitattu 24.10.2021).
http://www.tapiolagardencity.fi/tapiolan-puutarhakaupungin-historiaa/tapiolan-
keskustan-suunnittelukilpailu-v-1953/, (viitattu 28.9.2021).
https://www.tapiolankilta.fi/asukasyhdistys/mikae-on-tapiolan-kilta/,  
(viitattu 18.10.2021).
http://www.tapiolankuoro.fi/, (viitattu 4.10.2021).
https://www.vanhaylioppilastalo.fi/ravintola/vanha-ylioppilastalo-historia/,  
(viitattu 1.11.2021).

 Kuunsillasta kulttuurikeskukseksi      138



https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/08/23/vanhan-valtaus-1968-oli-opiskelijoiden-
kapina-demokratian-ja-tasa-arvon, (viitattu 4.11.2021)
https://yle.fi/aihe/kategoria/elava-arkisto/1960-luvun-radikaalit-suomessa,  
(viitattu 1.11.2021).
http://yksa.fi/100108/140231996611800/ Kulttuurilautakunta; Espoon 
kaupunginarkisto, (Viitattu 9.10.2021)
https://yksa.disec.fi/Yksa4/id/149028408461700/#tab/description 118 
kaupunginhallituksen mietinnöt 1978:1–18 (13. Kulttuurihallinnon organisaation 
uudistaminen), (viitattu 26.10.2021).
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/10/21/vuoden-1985-voittajat-ilja-kaler-ja-leonidas-
kavakos, (viitattu 18.10.2021).

Haastattelut

Arkkitehti Ari Sipisen haastattelu 16.6.2021, haastattelija Fanny Reinikka.
Espoon entisen apulaiskaupunginjohtajan Liisa Tommilan haastattelu 17.6.2021 ja 
22.7.2021, haastattelija Fanny Reinikka.
Espoon kaupungin tapahtuma- ja kulttuuripalvelupäällikön (haastattelun hetkellä 
projektipäällikkö) Lea Rintalan haastattelu 21.10.2021, haastattelija Fanny Reinikka.
Espoon kaupungin tapahtuma- ja kulttuuripalvelupäällikön (haastattelun hetkellä 
projektipäällikkö) Lea Rintalan ja Espoon kulttuurikeskuksen tuotantopäällikön Tero 
Kaakkusen haastattelu 1.11.2021, haastattelija Fanny Reinikka.
Espoon kulttuurikeskuksen entisen johtajan Osmo Pylvänäisen haastattelu 26.7.2021, 
haastattelija Fanny Reinikka.
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian entisen johtajan Sampo Suihkon 
haastattelu 8.7.2021, haastattelija Fanny Reinikka.
Espoon kulttuurikeskuksen tuotantopäällikön Tero Kaakkusen haastattelu 4.11.2021, 
haastattelija Fanny Reinikka.
Espoon kulttuurikeskuksen entisen johtavan intendentin Juha Viljan haastattelu 
31.7.2021, haastattelija Fanny Reinikka.
Helsingin kaupunginteatterin käyttöpäällikön Henri Sneckin haastattelu 23.8.2021, 
haastattelija Fanny Reinikka.
Haastattelut ovat tekijän hallussa.
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