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Länsialueen palveluverkkoselvitys - esittelykalvot
Länsialueen palveluverkkoselvitysraportti 27.1.2016
Kaupunginjohtajan asettama eri toimialoja edustava
viranhaltijatyöryhmä on tehnyt länsialueen palveluverkon
selvitystyötä, jossa on tarkasteltu eri toimialojen tuottamien
palvelujen järjestämistä Sammonlahden palvelualueella, kaupungin
julkisten rakennusten uudisrakentamis- ja peruskorjaustarvetta sekä
liikennejärjestelyjä. Työryhmä on jättänyt loppuraporttinsa, ja
kaupunginhallitus pyytää palveluverkkoselvityksestä lausunnot
tekniseltä lautakunnalta, kasvatus- ja opetuslautakunnalta,
kulttuurilautakunnalta, nuoriso- ja liikuntalautakunnalta, sosiaali- ja
terveystoimikunnalta, nuorisovaltuustolta ja lasten parlamentilta
maaliskuun alkuun mennessä. Kaupunginhallitus edellyttää, että
kukin lautakunta keskittyy lausunnossaan oman toimialansa
mukaisiin seikkoihin.
Kulttuurilautakunnan osalta palveluverkkoselvitys koskee
Sammonlahden kirjastoa. (PLP)
Kutoj

Kulttuurilautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:
Sammonlahden kirjasto siirtyy uuden koulun yhteyteen vain
keskitetyssä mallissa 1A tai 1B. Kaikkien muiden vaihtoehtojen
toteutuessa kirjasto jää nykyisiin tiloihin. Keskitettyjen vaihtoehtojen
1A ja 1B väliset erot eivät kirjaston näkökulmasta ole ratkaisevia.
Kirjastopalvelujen kannalta keskitetyn mallin toteuttamista ja
kirjaston siirtymistä uuden koulun yhteyteen puoltavat selvityksessä
esille tuodut tilankäytölliset ja toiminnalliset näkökulmat. Uusissa
tiloissa mahdollistuu kirjaston, koulun ja nuorisotoimen tilojen
tehokas yhteiskäyttö. Kirjaston omatoimivarustuksella on
mahdollista pidentää aukioloaikoja henkilötyövoimaa lisäämättä.
Kirjasto on koululaisten vapaassa käytössä koko päivän, joten
erillistä kirjasto-mediateekkia ei tarvita. Kirjasto voi palvella nykyistä
paremmin monipuolisena oppimisympäristönä tukien
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mediakasvatusta, monilukutaitoja sekä koko elinkaaren mittaista
oppimista.
Uudet tilat mahdollistavat uudenlaisen toimintakulttuurin: kirjasto voi
toteuttaa tehtäväänsä asukkaiden kohtaamispaikkana, ”sosiaalisena
kirjastona” ja ”kylätalona”. Kirjaston toimiminen luontevana osana
palvelukokonaisuutta edellyttää hyvää suunnittelua, jolla
mahdollistetaan eri-ikäisten käyttäjien kohtaaminen, mutta myös
riittävän rauhalliset tilat kaikenikäisten kirjastonkäyttäjien
kirjastoasiointiin ja kirjastossa viihtymiseen. Tilojen yhteiskäytön
lisäksi kirjaston toiminnoille varattujen tilojen riittävyys suurella
asuinalueella tulee huomioida.
Kulttuurilautakunta yhtyy Sammonlahden palveluverkkoselvitystä
tehneen työryhmän esitykseen, ja esittää, että länsialueen
palveluverkon kehittämisvaihtoehdoksi valitaan keskitetty vaihtoehto
1, jonka toteuttamisvaiheissa kirjaston rakentaminen koulun
yhteyteen ajoitetaan ensimmäiseen vaiheeseen.
Kula

Esko Huttunen teki Tiina Pulkkisen kannattamana ehdotuksen, että
kulttuurilautakunnan lausuntoon lisätään lause: ”Kulttuurilautakunta
on huolissaan tyhjentyvistä tiloista ja niiden tulevasta käytöstä”.
Koska oli tehty esittelijä ehdotuksesta poikkeava ehdotus, suoritettiin
äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne jotka
kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta äänestävät JAA ja ne
jotka kannattavat Huttusen tekemää ehdotusta äänestävät EI.
JAA-ääniä annettiin 3 (Lehtonen, Sassi, Turunen). Ei-ääniä 10
(Huttunen, Korpela-Taimela, Kärri, Mölsä, Pulkkinen, Hyvärinen,
Sientola, Tikkala, Vanhanen, Altarriba).
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että Huttusen esittämä
kanta oli voittanut ja kulttuurilautakunnan lausuntoon lisätään lause:
Kulttuurilautakunta on huolestunut tyhjentyvistä tiloista ja niiden
tulevasta käytöstä.

