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yleistä
Espoon Kaupunginteatterin vuosi oli menestyksekäs. Helmikuussa sai ensi-iltansa 

Pasi Lampelan ohjaus, Satu Silvon ja Leena Pöystin tähdittämä näytelmäversio 

Ingmar Bergmanin Syyssonaatista. Syyskuussa puolestaan kantaesitettiin 

kauan odotettu, Juha Jokelan kirjoittama ja ohjaama Esitystalous-trilogian 

päättävä näytelmä Esitystalous 3 – Radio. Nämä esitykset tuotettiin molemmat 

Revontulihalliin. Espoon kulttuurikeskuksessa, sekä Louhi- että Tapiolasalissa 

toteutui teatterin korkeaprofiilinen kansainvälinen vierailuohjelmisto, joka kä-

sitti 9 ulkomaista ja 8 kotimaista esitystä. Yksittäisiä esityksiä oli yhteensä 136 

kpl ja niissä YHTEENSÄ 33 698 katsojaa. Julkinen media huomioi kiitettävästi 

Revontulentien ensi-iltoja ja myös kiinnostus vierailuohjelmistoa kohtaan kasvoi, 

joskaan ei vielä toivotulle tasolle.

Teatteri panosti edelleen yleisötyöhön. Tätä oli mm. yhteistyössä Suomessa 

vaikuttavien ei-suomalaisten ammattitaiteilijoiden Globe Art Pointin kanssa to-

teutettu, Teemu Mäen kuratoima kuuden pienten Revontulihallissa toteutettujen 

esitysten vierailusarja Globe Art Point@Espoo ja Aalto-yliopiston Experience 

Platformin seminaariyhteistyö Experience Colours! Myös muita sekä koululais- 

että aikuisyleisölle suunnattuja keskustelutilaisuuksia, taiteilijatapaamisia, 

teosesittelyjä ja ns. kulissikierroksia järjestettiin. 

Syksystä alkaen teatterin Louhisalin esitykset tekstitettiin paitsi suomeksi, 

myös englanniksi. Tekstitys on teatterilta paitsi palvelus pääkaupunkiseudun 

kasvavalle englanniksi kommunikoivalle väestölle, myös merkittävä investointi 

tulevaisuuteen. Englanninkielinen tekstitys tukee Espoon Kaupunginteatterin 

pääkaupunkiseudun muista teattereista erottuvaa profiilia – onhan teatterin 

toinen rekisteröity nimi ”The International Theatre of Finland”. 

Espoon Kaupunginteatteri valittiin toimintavuonna Euroopan Unionin Creative 

Europa -ohjelman CENTRIPHERY -hankkeeseen. Nelivuotisen hankkeen tavoit-

teena on tutkia paikallisia myyttejä ja kertomuksia nykypäivän yhteiskunnassa 

sekä löytää ja kehittää uusia paikallisia ja eurooppalaisia narratiiveja. Hanketta 

johtaa Itävallassa toimiva Festival der Regionen. Partnereita on yhteensä yhdeksän. 

Kukin partneri nimeää hankkeeseen kaksi taiteilijaa, jotka muodostavat taiteellisia 

ryhmiä muiden partnerimaiden taiteilijoiden kanssa. Espoon Kaupunginteatterin 

taiteilijat ovat kuvataiteilija Tellervo Kalleinen ja näytelmäkirjailija-ohjaaja Ari-

Pekka Lahti. Hanke alkoi marraskuussa käynnistyskokouksella Itävallan Pergissä. 

Teatterin talohanke on vuoden aikana edennyt. Kaupunginvaltuuston tekemän 

rahoituspäätöksen turvin Espoon kaupunki käynnisti 21.6.2018 arkkitehtuuri-

kilpailun Tapiolan kulttuuriaukion uudistamisesta. Sen tarkoituksena on löytää 

kulttuurikeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelija. 

Kulttuurikeskuksen monipuolistuminen sisältää erityisesti teatterin käyttöön 

tulevien tilojen laajentamisen. Kilpailu päättyi 26.10.2018. Kilpailun 7-henkinen 

jury arvioi viisi kilpailuehdotusta, ja voittaja julistetaan helmikuussa 2019. Juryn 

tukena toimii viisi asiantuntijaa, niiden joukossa teatterinjohtaja Erik Söderblom. 

Mainittakoon, että kaupunki on osoittanut hankkeen jatkovalmisteluun vuodelle 

2019 toiset 0,5 miljoonaa euroa.

Espoon Kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen toiminta on edelleen vilkasta. 

Yhdistyksellä oli vuoden lopulla lähes 600 jäsentä. Puheenjohtajana toimi Leo 

Eskola.

Erik Söderblom

teatterinjohtaja
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Ensi-ilta Revontulihallissa 14.2.2018

36 esitystä, katsojamäärä 7 907, täyttöaste 80%

Syyssonaatti on tunnistettava ja väkevä esitys äidistä ja tyttärestä, 

ihmisistä, jotka ovat yhtä ristiriitaisia kuin rakastettavia, ja kysymyk-

sistä, jotka ovat pelottavia mutta väistämättömiä. 

Eva elää miehensä ja sisarensa kanssa syrjäisessä pappilassa ja etsii 

edelleen itseään. Charlotte on menestynyt konserttipianisti, joka on 

uhrannut kaiken uralleen. Kun Charlotte saapuu kaikki vanhat jännitteet 

Evan ja hänen välillään nousevat pintaan. Kahden eri tavoilla voimakkaan 

ja haavoittuvan naisen yöllisestä välienselvittelystä kehittyy draama, 

josta kumpikaan ei selviä täysin ehjin nahoin.

Syyssonaatti perustuu legendaarisen ruotsalaisen teatteri- ja eloku-

vaohjaajan Ingmar Bergmanin samannimiseen elokuvaan. Ingmar 

Bergman olisi eläessään täyttänyt sata vuotta vuonna 2018.

Käsikirjoitus Ingmar Bergman, suomennos Jukka-Pekka Pajunen, 

dramatisointi ja ohjaus Pasi Lampela, lavastus Markus Tsokkinen, 

pukusuunnittelu Heidi-Erika Tsokkinen, valosuunnittelu Max 

Wikström, äänisuunnittelu Tommi Koskinen, maskeerauksen 

suunnittelu Kaarina Kokkonen, rooleissa Leena Pöysti, Satu Silvo, 

Carl-Kristian Rundman ja Ulla Raitio.

Ingmar Bergman – Pasi Lampela:

SYYSSONAATTI

”Alkuperäisteosta kunnioittavan, kikkailemattoman tulkinnan keskiössä 

on tarkkarajaisesti ja kirkkaasti näyttelijäntyö. Ja se on huikeaa. Satu 

Silvo narsistisena äitinä on samanaikaisesti häpeämätön, hirvittävä, 

traaginen, särkyvä ja hauska. Silvo menee vanhenevan diivan roolia 

kohti pelkäämättä, samaan aikaan herkästi ja voimallisesti. Silvon 

Charlotte loistaa sellaista sisäistä valoa, jota en muista kovin montaa 

kertaa näyttämöllä nähneeni. Leena Pöystin useasti hylätty tytär pääs-

tää äitiään kohtaan tuntemansa pidätetyn vihan valloilleen sortumatta 

sentimentaalisuuteen ja ulkokohtaiseen meuhkaamiseen, jollaista 

valitettavan usein nähdään suomalaisella näyttämöllä. Carl-Kristian 

Rundmanin uskonsa menettänyt pappi-aviomies ilmentää hyvin pel-

koa väistämättömästä tuhosta ja Ulla Raition sairaan Helena-siskon 

hiljainen läsnäolo on käsinkosketeltavaa. Tulkinta sisältää vahvan 

kohtalonomaisen tunnelmansa lisäksi myös toivoa, kirkkautta.”

HS / Laura Kytölä 15.2.2018

Yehia Eweis
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Juha Jokela:

ESITYSTALOUS 3 - RADIO 
Kantaesitys Revontulihallissa 19.9.2018

Syksyn aikana 47 esitystä, katsojamäärä 15 821, täyttöaste 88%

Esitykset jatkuvat tammikuussa 2019

Radio Stage on pitkän linjan radioammattilaisen Jamin (Martti Suosalo) 

vuonna 2010 Tapiolaan perustama radiokanava, josta on viime vuosien 

aikana tullut tärkeä osa espoolaista kaupunkikulttuuria. Sillä on pieni 

mutta uskollinen yleisö ja vain yksi ongelma: raha. Kun omistajakonser-

nin lähettämä Marika (Vera Kiiskinen) saapuu uudistamaan kanavaa 

dynaamisemmaksi, Radio Stagen sisällä käynnistyy valtasuhteiden 

ja arvojen myllerrys. Kanavan persoonallinen työntekijätiimi (Ylermi 

Rajamaa, Ria Kataja, Henna Hakkarainen, Tommi Taurula ja Raimo 

Grönberg) joutuu sopeutumaan uuteen ajatteluun ja maailmanku-

vaan. Mistä muutoksessa on oikeasti kysymys, kenen kasetti kestää 

ja pitääkö se me too –kampanja liittää taas tähänkin asiaan?

Teksti ja ohjaus Juha Jokela, lavastus Teppo Järvinen, pukusuunnittelu 

Sari Suominen ja Noora Salmi, äänisuunnittelu Tommi Koskinen, 

valosuunnittelu Heikki Örn, videosuunnittelu Timo Teräväinen, 

maskeerauksen suunnittelu Mari Vaalasranta, rooleissa Raimo 

Grönberg, Henna Hakkarainen, Ria Kataja, Vera Kiiskinen, Ylermi 

Rajamaa, Martti Suosalo, Tommi Taurula 

”Juha Jokela on mestari kiteyttämään laajoja ja syviä yhteiskunnallisia 

rakenteita arkisiin, tunnistettaviin tilanteisiin, ympäristöihin ja henki-

löihin. Espoosta on muodostunut paitsi Jokelan Esitystalous-trilogian 

esityspaikka myös keskeinen osa trilogian merkitysmaailmaa. Se on 

samanaikaisesti sekä jotain erityistä että jotain yleistä. Esitystalous-

trilogian työryhmä on pysynyt alusta lähtien melko samana ja kaikilla 

taiteellisen suunnitteluryhmän jäsenillä on ollut vahva osuutensa 

kokonaisuudessa. Tällä kertaa erityisesti korostuu äänisuunnittelija 

Tommi Koskisen työ, joka toki on ollut vaikuttavaa läpi koko trilogian. 

Myös katsojan on syytä virittää korvansa. Näyttelijäjoukolla on myös 

huikea äänellinen repertuaari, joka synnyttää kuin itsestään – vaikka 

tosiasiassa tietenkin tietoisesti, taidolla ja osaamisella koko esityksen 

suuren muutoksen teeman.”

Outi Lahtinen / TS 23.9.2108

Stefan Bremer
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Louhisalissa 1.-3.2.

3 esitystä, katsojamäärä 569, täyttöaste 67%

Ranskan Caenissa toimiva Panta Théâtre esitti Tšehov-klassikko 

Vanja-enon uutena, Daniel Veronesen päällekirjoittamana versiona. 

Vanja-enon henkilöt surevat tuhlattua elämää ja haikailevat saavutta-

matonta onnea. He myös murehtivat ihmisen tarvetta tuhota luontoa 

peruuttamattomasti. Argentiinalaisen Daniel Veronesen versio vei 

katsojan kumouksellisen teatterin ytimeen, muistuttaen Vanja-enon 

Panta Théâtre, Ranska

ONCLE VANIA
eli kuinka vakoilla naista, joka hautoo itsemurhaa

kauhistuttavasta ajankohtaisuudesta. Lääkäri Astrovin roolissa nähtiin 

Ranskassa työskentelevä Timo Torikka.

Teksti Daniel Veronese, Anton Tšehovin näytelmän pohjalta, ohjaus 

Guy Delamotte, rooleissa Martine Bertrand, Véro Dahuron, Marion 

Lubat, Timo Torikka, François Frapier, David Jeanne-Comello, 

Philippe Mercier.

Vierailua tuki Suomen Ranskan instituutti.
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VIRO-VIIKOT

Eesti Draamateater: 

SARABAND
Louhisalissa 27.-28.2.

2 esitystä, katsojamäärä 315, täyttöaste 53%

Marianne ja Johan, entiset aviopuolisot, eivät ole tavanneet yli 

kahteenkymmeneen vuoteen. Kun Marianne saapuu vieraaksi 

Johanin mökille, hän joutuu keskelle perhedraamaa. Sovitus 

Ingmar Bergmanin viimeiseksi jääneestä Saraband -elokuvasta 

sai ensi-iltansa Viron kansallisteatterissa vuonna 2017. Vahva ja 

tiheätunnelmainen draama täydensi Bergmanin 100-vuotisjuhlan 

viettoa Espoossa.

Teksti Ingmar Bergman, ohjaus Peeter Raudsepp, rooleissa 

Kersti Kreismann, Martin Veinmann, Ester Kuntu ja Jaan Rekkor.

Von Krahli Teater: 

VAIMUKUSKUSS
Louhisalissa 3.-4.3.

2 esitystä, katsojamäärä 494, täyttöaste 90%

Vaimukuskuss yhdisti leikkisästi tanssia, teatteria ja nykysirkusta. 

Tuloksena oli terävä kuvaus kommunikaation vaikeudesta, yksilön ja 

yhteisön välisestä suhteesta ja ihmisen paikasta universumissa. Von 

Krahli on yksi Viron teatterikentän omaäänisimmistä teattereista.

Dramaturgia ja ohjaus Renate Keerd, rooleissa Kait Kall, Karl-

Andreas Kalmet, Märt Pius (Tallinna Linnateater), Priit Pius (Tallinna 

Linnateater), ääni- ja valosuunnittelu Renate Keerd, tekninen 

suunnittelu Enar Tarmo.

Viro-viikkojen yhteistyökumppaneina ja tukijoina olivat Viro-instituutti, Viron suurlähetystö ja Viron kulttuuriministeriö.
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Ugala teater, Viljandi:

EMADEPÄEV
Louhisalissa 8.-10.3.

3 esitystä, katsojamäärä 506, täyttöaste 57%

Viljandilaisen Ugala -teatterin näytelmä  kuvasi neljää äitiä ja ruuh-

kavuosien arkisankaria kiperien kysymysten äärellä ja tarjosi hilpeän 

kaunistelemattomia kuvakulmia arkisiin aiheisiin.

Ohjaus Liis Aedmaa, rooleissa Jaana Kena, Kadri Lepp, Triinu 

Meriste ja Terje Pennie, lavastus Annika Lindemann, äänisuunnittelu 

Peeter Konovalov, valosuunnittelu Villu Konrad, videosuunnittelu 

Katre Sulane, koreografia Liisa London.

Viro-viikkojen yhteistyökumppaneina ja tukijoina olivat Viro-instituutti, Viron suurlähetystö ja Viron kulttuuriministeriö.

La Tristura, Espanja: 

CINE
Louhisalissa 22.-24.3.

3 esitystä, katsojamäärä 432, täyttöaste 87%

CINE kertoi Francon vallan aikana tapahtuneista lapsenryöstöistä. 

Kertojana ja keskushenkilönä oli lapsena kaapattu mies, joka aikuisena 

etsi omaa historiaansa ja paikkaansa maailmassa. Esitys tapahtui 

elokuvan ja teatterin välimaastossa, yleisö sai käyttöönsä kuulokkeet, 

joiden kautta esityksen ”soundtrack” välittyi. Esityksessä oli mukana 

viisi suomalaista 8-9 -vuotiasta lapsiavustajaa.

La Tristura-teatteri on Espanjan rohkeimpia ja uudistusmielisempiä te-

atteriryhmiä, joka ennakkoluulottomasti hakee uusia teatterin muotoja. 

Käsikirjoitus Itsaso Arana & Celso Giménez, näyttämöllä Itsaso 

Arana, Fernanda Orazi & Pablo Und Destruktion.

Vierailua tuki Accion Cultural Española.  
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Jo Strømgren Kompani, Norja 

/ Ulrike Quade Company, Alankomaat:

COCO CHANEL
Louhisalissa 27.-29.9.

3 esitystä, katsojamäärä 675, täyttöaste 76%

Coco Chanel on eleganssin ja emansipaation symboli. Ryysyistä rikka-

uksiin noussut ikoninen muotisuunnittelija vapautti naiset korsetista 

ja loi itselleen näköisensä elämän ja elämää suuremman uran. Tanssia 

ja nukketeatteria kiehtovasti yhdistänyt Coco Chanel  tutki muodin 

vaikutusta ympäröivään maailmaan ja ihmiseen. 

Jo Strømgren Kompanin kotinäyttämö on Norjan Kansallisoopperassa. 

Ulrike Quade Company toimii Amsterdamissa. Coco Chanel on näiden 

ryhmien kolmas yhteinen teos. 

Konsepti ja ohjaus Ulrike Quade and Jo Strømgren, näyttämöllä 

Céline Mathieu, Marjolein Vogels & Ilija Surla, lavastus Jo 

Strømgren,valosuunnittelu Floriaan Ganzevoort, sävellys Strijbos 

& Van Rijswijk, nukkejen suunnittelu ja valmistus Ulrike Quade, 

pukusuunnittelu Jacqueline Steijlen.

”Esitystä voi katsoa lumoutuen sen visuaalisuudesta ja nukkien mer-

killisestä inhimillisyydestä… Toteutustapa on taiturillinen.”

Jussi Tossavainen / HS 28.9.2018

Pieśń Kozła, Puola:

SONGS OF LEAR
Tapiolasalissa 26.10.-27.10.

2 esitystä, katsojamäärä 616, täyttöaste 75%

Shakespearen Kuningas Lear sai uuden, kaikkia aisteja hivelevän 

muodon puolalaisen teatteriryhmän käsittelyssä. Näyttämöteos kutoi 

tragedian kohtauksia yhteen hienosäikeisin langoin. Kansainvälinen 

esiintyjäryhmä loi runoutta ja rytmejä äänillään ja kehoillaan. Kuoro-

laulu oli kurinalaista, samalla raakaa ja hienostunutta. 

Teatteri Piesn Kozła on yksi eurooppalaista musiikkiteatteria uudis-

tavista ryhmistä. 

Ohjaus Grzegorz Bral, musiikki Jean–Claude Acquaviva, Maciej 

Rychły, näyttämöllä Monika Dryl, Julianna Bloodgood, Anu Almagro, 

Rhianna Compton, Olga Kunicka, Katarzyna Janekowicz, Rafał 

Habel, Sebastian Mach, Volodymyr Andrushchak, Dimitris Varkas, 

Łukasz Wójcik, Bogdan Koca, Maciej Rychły. 

Vierailua tuki Puolan Adam Mickiewicz Instituutti.
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Mammalian Diving Reflex, Kanada:

ALL THE SEX I´VE EVER HAD
Louhisalissa 15.-17.11.

3 esitystä, katsojamäärä 578, täyttöaste 96%

Kanadalainen työryhmä kokosi esiintyjät tavallisista suomalaisista 

ikäihmisistä, jotka kertoivat avoimesti ja rohkeasti menneistä ja nykyi-

sistä rakkauksistaan ja seksielämästään. Tabuja rikkova esityskonsepti 

on koskettanut ja kutkuttanut yleisöjä ympäri maailman – ja ihastutti 

myös suomalaisyleisöä.

Konsepti Darren O’Donnell, ohjaus Melika Ramic & Annalise Prodor, 

tuotanto Eva Verity, Tina Fance, Elina Kukkonen, Kiera O’Brien, 

Annalise Prodor, Melika Ramic, Moona Tikka, Victoria Godden, 

tekninen ohjaus ja tilasuunnittelu Katelan Braymer, äänisuunnittelu 

Kristian Ekholm, käännökset Laura Liimatainen, Essi Brunberg.

Esitys oli osa Baltic Circle -festivaalin ohjelmistoa ja yhteistuotanto.

Nature Theater of Oklahoma, USA / En-Knap Group, Slovenia:

PURSUIT OF HAPPINESS
Louhisalissa 12.-14.12.

3 esitystä, katsojamäärä 516, täyttöaste 63%

Amerikkalainen unelma saa kyytiä tässä ainutlaatuisessa tanssiteatte-

riteoksessa. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus asettaa onnen tavoittelun 

luovuttamattomien oikeuksien joukkoon, Luojan jokaiselle antamaksi 

ja hallitusten suojeltavaksi. Mutta mitä onni on?

Pursuit of Happiness oli oudon riemastuttava yhdistelmä fyysistä 

komediaa ja surrealistista satiiria. Se leikkasi sujuvasti väkivaltaisesta 

Villistä Lännestä Persianlahden sotaan, Hollywood-parodiasta itsensä 

analysointiin keskittyneen sukupolven tyhjyyteen. 

Nature Theater of Oklahoma on moninkertaisesti palkittu esitystai-

teen uranuurtaja New Yorkista. En-Knap Group on slovenialainen 

nykytanssiryhmä.

Teksti ja ohjaus Pavol Liska, Kelly Copper, näyttämöllä Luke Thomas 

Dunne (Iso-Britannia), Ida Hellsten (Ruotsi), Bence Mezei (Unkari), 

Lada Petrovski Ternovšek (Kroatia), Jeffrey Schoenaers (Belgia), 

Ana Štefanec Knez (Slovenia)
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Kaj Chydenius:

PUUTARHAKEINUSSA 
PIHLAJAN ALLA
Louhisalissa 16.-17.1.

2 esitystä, 325 katsojaa, täyttöaste 55%

Runsaasti sykähdyttäviä henkilökuvia sisältyi konserttiohjelmaan, 

jonka laulavat näyttelijät Helmi-Leena Nummela, Tatu Siivonen ja 

Puntti Valtonen tarjoilivat Kaj Chydeniuksen säestäminä. Lauluillassa 

kuultiin Chydeniuksen sävellyksiä mm. Arvo Turtiaisen, Jukka Itkosen, 

Lauri Viidan ja Ilkka Kylävaaran runoihin.

Teatteri Telakka & Tampereen Työväen Teatteri:

EI VOI AUTTAA, SORI
Louhisalissa 19.-20.1.

3 esitystä, 560 katsojaa, täyttöaste 63%

Teatteri Telakan ja Tampereen Työväen Teatterin yhteistuotanto oli 

totuudenmukainen, hauska ja koskettava näytelmä muutoksen tar-

peesta ja muuttumisen vaikeudesta. Se kertoi miehen ruuhkavuosista 

sekä uudelleensyntymästä ja sen esteistä. Näytelmän henkilöiden 

rimpuilu väistämättömän edessä on läheltä katsottuna armotonta, 

kaukaa koomista.

Käsikirjoitus ja ohjaus Antti Mikkola, näyttelijät Antti Mankonen, 

Heidi Kiviharju ja Samuli Muje, lavastus- ja pukusuunnittelu Perttu 

Sinervo, valo- ja äänisuunnittelu Juha Haapasalo.
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Åbo Svenska Teater:

HJORT
sivari, josta tuli terroristi
Louhisalissa 4.-5.4.

2 esitystä, 282 katsojaa, täyttöaste 61%

Espoon Kaupunginteatterin johtajan Erik Söderblomin ohjaus Daniel 

Hjortin tragediasta sai ensi-iltansa Åbo Svenska Teaterissa 11.11.2017.

Näytelmän keskushenkilö on Daniel Hjort, joka  elää 1500-luvun 

Turussa. Syrjään sysätty, alistettu ja rakkaudetta jäänyt nuori mies 

päättää kostaa isänsä kuoleman ja tulee näin osallistuneeksi ympä-

rillä riehuvaan uskonnollis-poliittiseen valtataisteluun. Daniel Hjortia 

pidetään ainoana merkittävänä suomalaisena näytelmänä ennen 

Aleksis Kiven tuotantoa. 

Teksti Josef Julius Wecksell, ohjaus, lavastus ja musiikkidramaturgia 

Erik Söderblom, rooleissa Peter Ahlqvist, Daniela Franzell, Amanda 

Nyman, Monica Nyman, Joona Rytkönen, Jerry Wahlforss, Bror 

Österlund, suomenkielinen käännös Elias Aarnio, valosuunnittelu 

Antti Niitemaa, äänisuunnittelu Olli-Pekka Lepovuori

Joensuun Vapaa Teatteri ja Joensuun kaupunginteatteri:

MUISTIPALATSI
Louhisalissa 23.-24.1.

3 esitystä, 827 katsojaa, täyttöaste 93%

Näytelmässä kaksi vanhenevaa naista, lapsuuden parhaat ystävät, 

Ursula ja Saila, kohtaavat vuosikymmenien jälkeen. Toisen muisti on 

jo hapertumassa, toinenkin on elämänsä hämmentämä. Muistinsa 

tueksi Ursula rakentaa muistipalatsia rintamamiestaloon, lapsuu-

tensa kotiin. Muistipalatsi on näytelmä elinkaaren kauneudesta ja 

hauraudesta, siitä kuinka sama elämäntilanne synnyttää aivan eri 

muistikuvia kokijasta riippuen. 

Käsikirjoitus Pirkko Kurikka, ohjaus Raija-Sinikka Rantala, rooleissa 

Marja Packalén, Sinikka Sokka ja Tuire Hindikka, skenografi Reima 

Hirvonen.
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Rakastajat-teatteri:

VIETTELYKSEN 
ASUNTOVAUNU
Louhisalissa 13.-14.4., 20.-21.4.

4 esitystä, 744 katsojaa, täyttöaste 91%

Leea Klemolan Porin Rakastajat-teatterille kirjoittama ja ohjaama Viet-

telyksen asuntovaunu on kertomus ihmisistä uusien elämänvalintojen 

äärellä ja kuvaus työstä, rakkaudesta ja maskuliinisuuden kriisistä. 

Se kuvaa ammattiautoilija Kari Metsäsimolan syöksykierrettä, joka 

on saanut alkunsa Pietarporin elinkeinoelämän rakennemuutoksesta. 

Näytelmän loppunäytös näytellään Isomäen leirintäalueella asunto-

autossa, Wagon de Désiréessä, tangoprinsessa Merita Mäen ja Karin 

veljen Tepon, entisen Teijan, kodissa. 

Tennessee Williamsin Viettelyksen vaunu-klassikosta ammentava 

näytelmä oli oivaltava ja riipaiseva tutkielma sosiaalisesta identitee-

tistä; keitä me olemme toisen katseen alla, keitä me yritämme olla 

ja keneksi pelkäämme paljastuvamme. 

Käsikirjoitus Miko Kivinen ja Leea Klemola, ohjaus Leea Klemola, 

rooleissa Niina Hosiasluoma, Miko Kivinen, Angelika Meusel ja Kai 

Tanner, lavastus Annukka Pykäläinen, valosuunnittelu Max Wikström, 

äänisuunnittelu Johannes Vartola

Tampereen Teatteri:

HUOJUVA TALO
Louhisalissa 12.-15.9.

4 esitystä, katsojamäärä 1 144, täyttöaste 100%

Antti Mikkolan dramatisointi Maria Jotunin klassikkoromaanista käänsi 

sukupuoliroolit toisinpäin ja toi henkilönsä tähän päivään. Mikkola 

teki Leasta miestään väkivaltaisesti alistavan, narsistisen tyrannin ja 

Eerosta hänen uhrinsa. Näyttämölle nousi sukupolvien ketju heikkoja 

miehiä. Esitys tarttui rohkeasti tasa-arvokysymyksiin, sukupuoleen 

katsomatta, mutta sitä tarkkaillen.

Ohjaus Antti Mikkola, valo- ja videosuunnittelu Tiiti Hynninen, 

lavastussuunnittelu Juha Mäkipää, pukusuunnittelu Mari Pajula, 

äänisuunnittelu Simo Savisaari, Antti Mikkola, rooleissa Arttu Ratinen, 

Anna-Maija Tuokko, Antti Tiensuu, Mari Turunen, Ville Majamaa, Ella 

Mettänen, Aliisa Pulkkinen, Markku Thure
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Lahden kaupunginteatteri ja Teatteri 2.0:

MERKKIPÄIVÄ
Louhisalissa 28.11.-1.12.

4 esitystä, katsojamäärä 643, täyttöaste 54%

Merkkipäivä kertoi lämpimän huumorin sävyttämän tarinan heistä, 

jotka ovat aina vasta matkalla kohti valoisaa arkea. Sen päähenkilöinä 

oli sodan vammauttama sukupolvi, heidän jälkeläisensä ja näiden 

kehoissa koko 1900-luvun kestänyt kuvitelma suomalaisesta edis-

tyksestä. Näytelmä perustuu Taisto Reimaluodon haastatteluihin ja 

niistä innoituksensa saaneisiin tarinoihin.

Merkkipäivä on Teatteri 2.0:n käynnistämän Uuden näytelmän ohjel-

man (UNO) pilottituotanto.

Teksti Taija Helminen, ohjaus Kaisa-Liisa Logrén, rooleissa Aleksi 

Lavaste, Petriikka Pohjanheimo ja Taisto Reimaluoto, lavastus ja 

pukusuunnittelu Tiina Hauta-Aho, äänisuunnittelu ja musiikki Tatu 

Virtamo, valosuunnittelu Jouni Nykopp, koreografia Anna Maria 

Häkkinen.

LUMIKUNINGAS JA MUSTA 
MADONNA
Tapiolasalissa 4.11.2018

1 esitys, katsojamäärä 312, täyttöaste 69%

Nuori Zach herää tulevaisuudessa, vieraalla tähdellä. Hän saa kump-

panikseen ikuisen sotilaan Niemand Niemalsin. Mitä maapallolle 

kuuluu? Onko ihmiskunta oppinut elämään rauhassa?

Seinäjoen Oopperayhdistyksen ja Seinäjoen kaupunginorkesterin 

tuotanto, Zachris Topeliuksen 200-vuotisjuhliin valmistunut musiik-

kidraama oli vauhdikas sukellus Suomen ja Euroopan historiaan. 

Topeliuksen teksti puhuttelee kaikenikäisiä ja tuo tärkeän viestin 

nykypäivään. 

 

Sävellys ja orkesterin kapellimestari Iiro Ollila, libretto Zachris 

Topeliuksen kertomuksen pohjalta, ohjaus, visualisointi Vesa 

Tapio Valo, solistit Tuuli Lindeberg, Jussi Lehtipuu, Kimmo Blom, 

puheroolissa Elmer Bäck, Seinäjoen Oopperayhdistyksen kuoro, 

Seinäjoen kaupunginorkesteri
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GLOBE ART POINT -SARJA
Revontulihallissa, kuusi eri esitystä ajalla 1.10.-11.12.

Katsojamäärä yhteensä 432

Globe Art Point on Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten, eri alojen 

taiteilijoiden ja taidetyöntekijöiden syksyllä 2016 Helsingissä perusta-

ma yhdistys. Globe Art Point edistää maamme taide- ja kulttuurialan 

monimuotoisuutta ja uusia yhteistyön muotoja. Espoon esityssarja on 

ensimmäinen osa yhdistyksen GAP LAB-projektia, joka toteutetaan 

2018-2020 Suomen Kulttuurirahaston avustuksella. Projektin tavoite 

on edistää taiteellisesti korkeatasoista sekä kulttuurisesti ja kielellisesti 

monimuotoista yhteistyötä eri taustaisten taiteilijoiden, suomalaisten 

taidelaitosten sekä erilaisten yleisöjen välillä. Esistyssarjan kuratoi 

taiteilija Teemu Mäki.

25.9.  Avajaisseminaari: Espoo Art Scene 

 How is cultural diversity going? 

1.10.  Continuum, koreografia Satu Tuomisto

18.10.  Lehman Trilogy, ohjaus Davide Giovanzana

9.11.  More & Most, laulu Sirkka Kosonen, musiikki Alejandro Olarte

13.11.  Crossing Latitudes, koreografia Favela Vera Ortiz

4.12.  Exquisite Corpse, konsepti Diana Soria Hernandez

11.12.  Renaissance Lab, tuotanto Irina Duskova
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Yleisötyötä kouluille ja opettajille 

KULPS ja muut koululaisyleisöt

KULPS! on Espoon kaupungin kulttuuri- ja liikuntapolku, jonka puit-

teissa peruskoululaiset pääsevät vuosittain nauttimaan kulttuuri- tai 

liikuntaelämyksistä koulupäivän aikana. Espoon Kaupunginteat-

terin vuoden 2018 KULPS-esitys oli Esitystalous 3 – RADIO, jonka 

kävi katsomassa KULPS-hankkeen kustantamana yhteensä 701 

yhdeksäsluokkalaista. 

KULPS-ryhmien lisäksi esityksissä kävi kymmeniä muita yläkoulu- ja 

lukiolaisryhmiä, yhteensä 991 oppilasta koululaisryhmälipuilla. 

Työpajat

Syyssonaatti ja Esitystalous 3 – RADIO – esityksiin liput ostaneille 

koululaisryhmille tarjottiin mahdollisuus syventää teatterikokemustaan 

maksuttomassa draamatyöpajassa. Puolentoista tunnin mittaiset, 

toiminnalliset työpajat suunnitteli ja ohjasi teatteri-ilmaisunohjaaja 

Hanna Häyhä. Kevätkaudella 2018 viisi lukiolaisryhmää osallistui 

Syyssonaatti-työpajaan ja syyskaudella 35 yläkoulu- ja lukiolaisryhmää 

osallistui Esitystalous 3 – Radio -esitystä käsittelevään työpajaan.

Työpajat pidettiin pääsääntöisesti koulujen omissa tiloissa ja niihin 

osallistui vuoden aikana yhteensä 788 oppilasta.  Koululaisille järjes-

tettyjen työpajojen lisäksi Hanna Häyhä veti myös kaksi Esitystalous-

työpajaa aikuisille: yhden työttömien aikuisten ryhmälle ja toisen 

opettajille osana veso-päivän ohjelmaa.

“Ennen Syyssonaatti-esitystä pidetyissä työpajoissa ryhmät tutkivat 

vanhempien ja lasten välisiä riitatilanteita. Saimme nähdä kiehtovia 

kohtauksia etenkin teini-ikäisten ja vanhempien välisistä kinasteluista ja 

niiden ratkaisuyrityksistä. Purkavissa työpajoissa ryhmät keskustelivat 

ensin näkemästään näytelmästä ja sen herättämistä kysymyksistä, 

ajatuksista ja tunteista.” Ote yleisötyöntekijän raportista.

Oppimateriaalipaketit

Teatteri tarjosi yläkoulu- ja lukiolaisryhmille suunnatun, maksuttoman 

oppimateriaalipaketin kahteen esitykseen: Syyssonaatti ja Esitys-

talous 3 – RADIO. Oppimateriaalit valmisti teatteri-ilmaisunohjaaja 

Hanna Häyhä. 

Oppimateriaalit löytyvät teatterin nettisivuilta kohdasta yleisötyö ja 

ne ovat siellä kaikkien kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä. 

”Mitä pidit Esitystalous 3 – RADIO -näytelmästä? Mitä pidit eri osa-

alueista: näyttelijäntyö, ohjaus, käsikirjoitus, lavastus, puvustus, valo- ja 

äänisuunnittelu, videot jne.? Millainen rytmi esityksessä oli? Miten rytmi 

luotiin? Mitä tunteita ja ajatuksia esitys sinussa herätti? Keskustelkaa 

kysymyksistä ensin pareittain, sitten koko ryhmän kanssa.”  

Esimerkkitehtävä Esitystalous 3 – RADIO -oppimateriaalista.

Veso-päivä

Espoon Kaupunginteatterin ja Espoon kaupungin suomenkielisen 

opetuksen tulosyksikön yhteistyössä organisoima Veso-päivä (virkaeh-

tosopimuksen mukainen koulutuspäivä) järjestettiin Revontulihallissa 

26.9. Iltapäivä alkoi toimittaja Katja Lahden vetämällä keskustelulla 

median murroksesta. Asiantuntijavieraina kuultiin käsikirjoittaja-ohjaaja 

Juha Jokelaa sekä tuottaja Nora Kajantietä Ylen lasten ja nuorten toi-

mituksesta. Keskustelun jälkeen opettajilla oli mahdollisuus osallistua 

Hanna Häyhän vetämään draamatyöpajaan sekä katsoa Esitystalous 

3 – RADIO -esitys. Koulutukseen osallistui yhteensä noin 70 opettajaa.

”Osallistuin opettajille tarkoitettuun veso-iltapäivään sekä siihen 

liittyneeseen illan esityksen. Koulutus oli taas taattua laatua: mie-

lenkiintoinen, monipuolinen ja ajatuksia herättävä. Näitä lisää! Pidin 

erityisen paljon myös draamatyöpajasta. Oli hauskaa osallistua itse 

työskentelyyn ja saada siten uusia ideoita omaan työhön.” 

Osallistujan palaute Veso-koulutuksesta.

Kulttuuri-TET

Teatteri tarjoaa vuosittain työelämääntutustumispaikan muutamalle 

teatterista kiinnostuneelle 8 – 9.-luokkalaisille. Vuodesta 2015 alkaen 

Espoon Kaupunginteatteri on ollut mukana pääkaupunkiseudun 

kulttuurilaitosten Kulttuuri-TET-hankkeessa, jonka tavoitteena on 

kehittää koululaisten mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin ja 

saada heidän ajatuksensa ja taitonsa kulttuuritoimijoiden käyttöön. 

yleisötyö
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Vuoden 2018 aikana 12 nuorta suoritti TET-jaksonsa Espoon Kaupun-

ginteatterissa. TET-harjoittelijat ovat raportoineet oppimaansa mm. 

teatterin some-kanavilla.

”Päästiin katsomaan ja somettamaan esityksestä Renaissance Lab, joka 

käsitteli digitalisaatiota ja perustui tavallisten ihmisten haastatteluihin. 

Projektia tehtiin vain viisi päivää muutaman alan ammattilaisen kanssa, 

jotka tulivat viidestä eri maasta... …Aiheet olivat ajankohtaisia ja myös 

yleisö pääsi ottamaan niihin kantaa! Teoksen modernisuus tuli hyvin 

ilmi vaikutuskeinoissa ja monikulttuurisuudessa, ja puhelinta ja somea 

sai käyttää esityksen aikana! Erilainen ja mielenkiintoinen kokemus!” 

Ote tet-harjoittelijoiden Instagram-postauksesta.

Kulissikierrokset

Vuoden 2018 aikana kulissikierroksella kävi yksi koululaisryhmä ja 

yksi työttömien aikuisten ryhmä. Noin 45 minuutin mittaisella ku-

lissikierroksella tutustuttiin teatteriammatteihin ja teatteriesityksen 

valmistamisen vaiheisiin puvustossa, verstaalla, back stagella ja näyt-

tämöllä. Kierrokset veti tiedotus- ja markkinointisihteeri Satu Ylirisku.

Lapsille avoimia kulissikierroksia järjestettiin myös Espoo-päivän 

yhteydessä lauantaina 25.8. Draamalliset kulissiseikkailut suunnitteli 

ja ohjasi Hanna Häyhä. Päivän aikana kulissiseikkailuja järjestettiin 

yhteensä neljä.

 

Muut tilaisuudet

Keskustelutilaisuudet: Teatteripuhetta – Theatre Talks

Kirjailijat kohtaavat

la 3.3.  Tapiolan kirjastossa

Mistä on suomalaiset ja virolaiset tehty? Mitä löytyy juurilta ja millaisissa 

yhteiskunnissa tänään elämme? Mitä sanottavaa kirjoilla ja kirjailijoilla 

on maailmassa, jossa ei meinata enää jaksaa lukea liian pitkiä tekstejä? 

Aiheesta keskustelivat teatterinjohtaja Erik Söderblomin johdolla kir-

jailijat Kätlin Kaldmaa ja Juha Hurme. Keskustelutilaisuus järjestettiin 

osana Viro-viikkojen ohjelmistoa yhteistyössä Viro-instituutin kanssa. 

Yleisöä noin 80 hlöä. 

Teosesittelyssä Hjort – sivari, josta tuli terroristi

to 5.4. Tapiolan kirjastossa

Josef Julius Wecksellin vuonna 1862 kirjoittamaa, Suomen Ham-

letiksikin tituleerattua Daniel Hjort -näytelmää pidetään ainoana 

merkittävänä suomalaisena näytelmätekstinä ennen Aleksis Kiven 

tuotantoa. Tapiolan kirjastossa järjestetyssä teosesittelyssä Daniel 

Hjort -vierailuesityksen ohjaaja Erik Söderblom kertoi teoksesta ja 

sen taustoista. Yleisöä noin 40 hlöä.

Teemakeskustelussa Ingmar Bergmanin maailma

27.3. ja 10.4. Revontulihallissa

Syyssonaatti-elokuvan kirjoittaja-ohjaaja Ingmar Bergmanista kes-

kusteltiin kahtena iltana Revontulihallissa. Maaliskuun keskusteluti-

laisuudessa Erik Söderblomin vieraina kuultiin Syyssonaatin ohjaaja 

Pasi Lampelaa ja elokuvatutkija Antti Alasta. Huhtikuun keskustelussa 

markkinointipäällikkö Marika Agarthin vieraina keskustelivat ohjaaja 

Pasi Lampela ja teatterinjohtaja Erik Söderblom. Yleisöä molempina 

iltoina noin 50 hlöä.

Esirippu auki! Espoo-päivänä

Espoo-päivänä lauantaina 25.8. räväytettiin Esirippu auki! ja yleisö 

pääsi tutustumaan teatteriin. Avoimet harjoitukset, näyttämötekniikan 

esittely, kulissiseikkailut ja muu ohjelma houkutti paikalle noin 400 

hengen yleisön. Espoon kirjailijat ry osallistui tapahtumaan järjestä-

mällä aforismiongintaa ja Kannatusyhdistys teatterivisan. Esitystalous 

3 – RADIO esityksen mediayhteistyökumppani Radio Helsinki teki 

tapahtuman ajan suoraa lähetystä Revontulihallissa

Kaikukortti 

Espoon Kaupunginteatteri on mukana Espoon kaupungin aikuissosiaali-

työn ja kulttuurin tulosyksikön koordinoimassa Kaikukortti-hankkeessa. 

Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa tiukassa taloudellisessa 

tilanteessa olevien henkilöiden osallistuminen kulttuurielämään. 

Kaikukortilla espoolaisten sosiaalialan yhteisöjen asiakkailla on 

mahdollisuus hankkia itselleen maksuttomia pääsylippuja. Espoon 

Kaupunginteatterissa Kaikukorttilippuja käytettiin vuoden 2018 

aikana yhteensä 167 kpl. 
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Teatterin talohanke on vuoden aikana edennyt. Kaupunginvaltuuston Tapiolan kulttuuriaukion alueen kehittä-

mishankkeelle 7.12.2017 tekemän rahoituspäätöksen turvin, jossa valtuusto osoitti puoli miljoonaa euroa Es-

poon teatteritilan, kulttuuritorin ja kulttuurikeskuksen uudistamisen suunnitteluun, Espoon kaupunki käynnisti 

21.6.2018 arkkitehtuurikilpailun, jonka tarkoituksena on löytää toiminnallisesti monipuolistuvan kulttuurikes-

kuksen laajennuksen ja peruskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelija sekä asemakaavan muutoksen pohjaksi 

arkkitehtonisesti ja maisemallisesti korkeatasoinen suunnitelma, jonka perusteella kehitetään ja eheytetään 

Tapiolan Kulttuuriaukion ympäristön kaupunkikuvallista ja toiminnallista kokonaisuutta sekä lisätään alueen 

vetovoimaisuutta. Kulttuurikeskuksen monipuolistuminen sisältää erityisesti teatterin käyttöön tulevien tilojen 

laajentamisen. Kyseessä on kutsukilpailu, johon niiden arkkitehtitoimistojen joukosta, jotka olivat ilmoittaneet 

kiinnostuksestaan osallistua, valittiin viisi. Kilpailu päättyi 26.10.2018. 

Kilpailun 7-henkisessä palkintolautakunnassa toimii kilpailun järjestäjän Espoon kaupungin nimeäminä toimi-

alajohtaja Olli Isotalo, (puheenjohtaja) Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula Tuovinen, Aalto-yliopiston 

vararehtori Antti Ahlava, kulttuurijohtaja Susanna Tommila, asemakaavapäällikkö Ossi Keränen, projektinjohtaja 

Antti Mäkinen sekä Suomen Arkkitehtiliiton nimeämänä professori emeritus, arkkitehti SAFA, Trevor Harris.

Palkintolautakunnan tukena toimii 5-henkinen asiantuntijaryhmä jossa vaikuttavat Maisema-Arkkitehdit Byman 

& Ruokonen OY:stä Ria Ruokonen, sekä Espoon puolesta kaupungin hankekehityspäällikkö, Juha Iivanainen, 

projektipäällikkö Miikka Hakari, kirjastopalveluiden johtaja Jaana Tyrni sekä Espoon Kaupunginteatterin johtaja 

Erik Söderblom. Asiantuntijat eivät osallistu päätöksentekoon.

Kilpailuohjelma: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Arkkitehtuurikilpailut/

Kulttuurikeskuksen_ja_Kulttuuriaukion_arkkitehtuurikilpailu

Ehdotukset: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Arkkitehtuurikilpailut/

Kulttuurikeskuksen_ja_Kulttuuriaukion_arkkitehtuurikilpailu/Kilpailuehdotukset

Espoon kaupunginteatterisäätiö on 16.12.2018 luovuttanut palkintolautakunnalle  Erik Söderblomin allekirjoit-

taman lausunnon (LIITE 1) jossa kilpailuehdotukset arvioidaan yksitellen toisaalta teatterissa kävijän (yleisön) 

näkökulmasta, toisaalta teatterin henkilökunnan (taiteilijat, toimistohenkilökunta, tekninen henkilökunta) näkö-

kulmasta. Teatterissa kävijän näkökulman tarkastelussa pääpaino on elämyksellisyys (aulatilat, katsomo ja sen 

suhde näyttämöön, ravintola- ja muut tarjoilutilat jne.) ja tilojen käytännön toimivuus (saavutettavuus, WC-tilojen 

sijainti jne.) teatterin henkilökunnan näkökulman tarkastelussa huomiopiste on tilojen teknisessä toimivuudessa 

ja tarkoituksenmukaisuudessa, niiden keskinäisessä sijoittelussa jne. 

Kilpailuehdotuksia tarkasteleva lausunto pohjaa Teatterisäätiön hallituksen 4.12.17 hyväksymään ja yleisempään 

lausuntoon.

Kilpailun voittaja julistetaan helmikuussa 2019. Kaupungin vuoden 2019 budjetissa hankkeen jatkovalmistelulle 

on osoitettu toiset puoli miljoonaa euroa, Näköpiirissä siis on, että hanke etenee ripeästi ja myönteisesti.

teatteritalohankkeen 
vaiheet 2018
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teatteritalohankkeen 
vaiheet 2018 Kannatusyhdistyksen toiminta

Vuosi 2018 oli kannatusyhdistyksen 34. toimintavuosi. Kannatusyhdis-

tys perusti yhdessä Espoon kaupungin kanssa vuonna 1987 Espoon 

kaupunginteatterisäätiön, joka ylläpitää teatteria. Sääntöjensä mu-

kaisesti yhdistys edistää teatteritoimintaa Espoossa. Yhdistyksessä 

oli vuoden lopussa 562 jäsentä. 

Teatteritalohankkeen edistäminen ja teatterin tunnettuuden paran-

taminen ovat olleet toiminnan keskeisiä tavoitteita. 

Kannatusyhdistys järjesti yhteistyössä teatterisäätiön kanssa Revon-

tulihallissa 22.5.2018 tulevaisuustapahtuman ” Espoon kaupungin-

teatteri 2025”. Yhteisenä tavoitteena oli tukea teatteritalohanketta. 

Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo esitteli tapahtumassa 

Tapiolan kulttuuriaukion uudistamishanketta ja käynnistynyttä arkki-

tehtuurikilpailua. Kulttuurijohtaja Susanna Tommila ja teatterinjohtaja 

Erik Söderblom tukivat puheenvuoroissaan uudistamishanketta ja 

kannustivat poliittisia päättäjiä tekemään tarvittavia rahoitus- ja ai-

kataulupäätöksiä niin, että teatteritalo ja uudistettava kulttuurikeskus 

olisivat käytössä viimeistään vuonna 2025. Tilaisuuteen osallistui 

teatterin ystäviä, kaupunginvaltuutettuja ja virkamiehiä yhteensä 

120. Kannatusyhdistys tukee uudistushanketta ja teatterisäätiön 

pyrkimyksiä taloasiassa. Useiden vuosien ponnistelut teatteritalon 

puolesta näyttävät vihdoin tuottavan tulosta. Yhdistys seuraa edelleen 

hankkeen etenemistä ja kannustaa luottamushenkilöitä ja virkamiehiä 

luomaan teatterimme toiminnalle asialliset puitteet.

Teatterin tunnettuutta kannatusyhdistys on pyrkinyt parantamaan 

kehittämällä ja laajentamalla yhteistyötä espoolaisten kulttuuritoimijoi-

den ja yhdistysten kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat toimintavuonna 

olleet Espoon esittävän taiteen koulu (ESKO), Espoon puhallinorkesteri, 

Espoonlahden lukio, Urkuyö ja Aaria ry sekä Kivenlahti-Stensvik ry. 

Yhteistyö teatterin kanssa on sujunut perinteisen hyvin. Yhdistyksen 

talkooryhmä on huolehtinut teatterin omien tuotantojen käsiohjelmi-

en myynnistä. Talkooryhmässä on ollut yli 30 yhdistyksen jäsentä.

Teatteriretkiä ja tapahtumia on järjestetty perinteiseen tapaan. Näitä 

jäsenille tarkoitettuja tilaisuuksia oli vuoden aikana yhteensä kym-

menen ja niihin osallistui 853 henkilöä. Espoon Kaupunginteatterin 

lippuja kannatusyhdistys välitti jäsenilleen esityksiin 450 kappaletta 

ja oli tällä lippumäärällä teatterin suurin asiakas. 

Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta saa kotisivuilta www.eskateka.fi 

muu toiminta
EU-hanke Centriphery

Espoon Kaupunginteatteri valittiin toimintavuonna Euroopan Unionin 

Creative Europa -ohjelman CENTRIPHERY -hankkeeseen.

Nelivuotisen hankkeen tavoitteena on tutkia paikallisia myyttejä ja 

kertomuksia nykypäivän yhteiskunnassa sekä löytää ja kehittää uusia 

paikallisia ja eurooppalaisia narratiiveja. Kansainväliset taiteilijaryh-

mät toimivat yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa. Myyteistä ja 

tarinoista syntyy taidetta eri muodoissa. Keskeisenä ajatuksena on 

ottaa huomioon kunkin alueen asukkaat ja heidän osallistamisensa.

Hanketta johtaa Itävallassa toimiva Festival der Regionen. Muut 

partnerit ovat: New Culture 

Foundation (Bulgaria), Dansehallerne (Tanska), La Manufacture Col-

lectif Contemporain (Ranska), Rijeka 2020 (Kroatia), Cultura Nova 

Festival (Alankomaat), Walk & Talk (Azorit, Portugali) ja Prin Banat 

(Romania) ja Espoon Kaupunginteatteri.

Hanke alkoi marraskuussa käynnistyskokouksella Itävallan Pergissä. 

Espoon Kaupunginteatterista osallistuivat hankkeen taiteelliseen 

johtoryhmään kuuluva teatterinjohtaja Erik Söderblom, taloudesta 

teatterin osalta vastaava Ulla Hämäläinen-Blom, hankkeen viestin-

täryhmään kuuluva Marika Agarth ja hankkeen tuottajaksi teatteriin 

palkattu Matilda von Weissenberg.

Kukin partneri nimeää hankkeeseen kaksi taiteilijaa, jotka muodostavat 

taiteellisia ryhmiä muiden partnereiden kanssa. Espoon Kaupungin-

teatterin taiteilijat ovat kuvataiteilija Tellervo Kalleinen ja näytelmä-

kirjailija-ohjaaja Ari-Pekka Lahti. Espoon Kaupunginteatterin osuus 

on keväällä 2021, jolloin taiteilijaresidenssit ja tuotannot toteutuvat.

Jäsenyydet   

Espoon Kaupunginteatteri oli vuoden 2018 aikana Suomen Teatterit 

ry:n, Työväen Näyttämöiden Liiton, I.E.T.M:n, Helsingin seudun kaup-

pakamarin, Riksteaternin, ISPA:n, Tapiola Toimii ry:n; Veronmaksajain 

keskusliiton sekä Espoon Kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen 

jäsen.  

Erik Söderblom toimi jäsenenä The European House for Culture 

-organisaatiossa. 

Heikki Örn toimi Suomen OISTAT-keskuksen hallituksen jäsenenä sekä 

Suomen edustajana OISTAT Technology Commisionissa.
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esitys- ja katsojatilasto

KEVÄT 2018 Esitykset (kpl) Paikat (kpl) Katsojat (hlö) Täyttöaste (%)

OMAT JA YHTEISTUOTANNOT

Syyssonaatti 36 9 892 7 907 80

yhteensä 36 9 892 7 907 80

KOTIMAISET VIERAILUT

Puutarhakeinussa pihlajan alla 2 592 325 55

Ei voi auttaa, sori 3 888 560 63

Muistipalatsi 3 888 827 93

Hjort 2 466 282 61

Viettelyksen asuntovaunu 4 816 744 91

yhteensä 14 3 650 2 738 75

ULKOMAISET VIERAILUT

Emadepäev 3 888 506 57

Saraband 2 592 315 53

Vaimukuskuss 2 550 494 90

CINE 3 495 432 87

Oncle Vania 3 855 569 67

yhteensä 13 3 380 2 316 69

KEVÄT YHTEENSÄ 63 16 922 12 961 77

SYKSY 2018 Esitykset (kpl) Paikat (kpl) Katsojat (hlö) Täyttöaste (%)

OMAT JA YHTEISTUOTANNOT

Esitystalous 3 - RADIO 47 17 909 15 821 88

yhteensä 47 17 909 15 821 88

KOTIMAISET VIERAILUT

Huojuva talo 4 1 144 1 144 100

Merkkipäivä 4 1 184 643 54

Globe Art Point serie (6 eri esitystä) 6 650 432 66

Lumikuningas ja musta Madonna 1 455 312 69

yhteensä 15 3 433 2 531 74

ULKOMAISET VIERAILUT

Coco Chanel 3 888 675 76

Songs of Lear 2 820 616 75

All the Sex I've Ever Had 3 601 578 96

Pursuit of Happiness 3 825 516 63

yhteensä 11 3 134 2 385 76

SYKSY YHTEENSÄ 73 24 476 20 737 85

YHTEENSÄ / VUOSI 2018 136 41 398 33 698 81
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esitys- ja katsojatilasto

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallitus

Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitus kokoontui toimintavuonna 

9 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Paula Viljakainen ja va-

rapuheenjohtajana Leo Eskola. 

Hallituksen varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Viljakainen Paula, pj. Virmavirta Terttu

Eskola Leo, varapj. Väisänen Riitta

Aapro Seppo Nurmi Marianna

Kaasinen Martti  Krohn Hannele

Kauranne Sampo Baya Akim

Kuisma Anna-Liisa From Nina

Volotinen Teresia Uotila Eila

Hallituksen asettama teatteritalotoimikunta kokoontui toimintavuonna 

8 kertaa. Toimikunnan puheenjohtaja on Paula Viljakainen, sihteeri Leo 

Eskola ja muut jäsenet Martti Kaasinen ja Teresia Volotinen.

Tilintarkastajat

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n tilintarkastajina ovat toimineet 

BDO Oy:sta päävastuullisena tilintarkastajana Ari Lehto KHT, JHT 

ja Tiina Lind KHT, JHT sekä varahenkilöinä Eeva Koivula KHT, JHT ja 

Marko Tiilikainen, KHT.

Henkilökunta

Espoon Kaupunginteatterin teatterinjohtajana toimi Erik Söderblom 

ja talous- ja hallintojohtajana Ulla Hämäläinen-Blom. Markkinointi- ja 

tiedotuspäällikkönä toimi Marika Agarth ja käyttöpäällikkönä Heikki Örn. 

Markkinointi- ja tiedotussihteerinä toimi Satu Ylirisku, myyntisihtee-

rinä Ilana Sella ja toimistosihteerinä Pirkko Oksanen. Suunnittelevana 

äänimestarina toimi Tommi Koskinen, tuotantosihteerinä Marianna 

Nurmi ja tuotantojärjestäjänä Päivi Koskinen. Näyttämömestarina 

toimi Seppo Aapro ja apulaisnäyttämömestarina Arto Jormakka. 

Kirjanpitäjä-palkanlaskijana toimi Katariina Harilainen.

Edellisten 13 vakituisen työntekijän lisäksi teatterissa työskentelivät 

osa-aikaisesti / tuntipalkkaisesti maskeeraaja-kampaaja Sirje Karu, 

graafinen suunnittelija Ville Muhonen, yleisötyöntekijä Hanna Häyhä, 

lipunmyyjä-toimistoapulainen Leila Lukander-Pajula, järjestäjä-ompelija 

Noora Salmi, valoteknikko Sasu Suntio ja ääniteknikko Tommi Raitala.

Muuta tuntipalkkaista ja/tai produktiokohtaista henkilökuntaa toi-

mintavuoden aikana olivat mm. EU-hankkeen tuottaja Matilda von 

Weissenberg, näyttämömies Ilari Vanhatalo, ääniteknikko Ida Remsu, 

videokuvaaja/tuotantosihteeri Emil Sallinen sekä kuiskaajat Aino 

Ojanen, Tuovi Rantanen ja Emma Taivainen.

Vahtimestareina ja lipunmyyjinä työskentelivät toimintavuoden 

aikana Lauri Ajosmäki, Petteri Enroth, Ilpo Härö, Aleksander Jalo, 

Kai Lindholm, Maarit Marjomaa, Verna Melasniemi, Siru Moisander, 

Kaisu Nikula ja Fanny Sallinen.

Revontulihallin yleisökahvilaa hoitivat Petter ja Henna Ehrnsten / 

Vaudeville Oy.

Palkkoja ja palkkioita maksettiin toimintavuonna 129 henkilölle ja 

hallituksen palkkioita 11 henkilölle. Lisäksi maksettiin 9 lähdeveron-

alaista esityskorvausta.

säätiön hallinto
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talous, hallinto ja lähipiiri
Vuonna 2018 Espoon kaupunginteatterisäätiön sr:n tilikauden tulos 

oli  -4 681,78 euroa eli lievästi alijäämäinen. Talous on tasapainossa.

Vuosi 2018 oli tuotannollisesti normaalivuosi. Valmistettiin kaksi 

omaa tuotantoa ja vierailuja oli sopiva määrä koko vuoden verrattu-

na edellisvuoteen. Tällöin teatterin ohjelmistosuunnittelu oli jäänyt 

puolitiehen, koska teatterilla ei ollut kokopäivätoimista teatterinjoh-

tajaa keväästä 2017 alkaen. Teatterinjohtaja Erik Söderblom aloitti 

kokopäivätoimisesti 1.1.2018.  

Vuosi 2018 merkitsi myös muutosta hallituksen työskentelyssä. Teat-

terisäätiön perustamisesta (1987) alkaen hallituksen puheenjohtajana 

toiminut Olli Männikkö lopetti 31.12.2017 ja uutena puheenjohtajana 

aloitti Paula Viljakainen. 

Syksyn 2018 aikana teatterinjohtaja laati teatterille uutta strategiaa. 

Strategia käsitellään Teatterisäätiön hallituksessa kevään 2019 aikana.

Vuonna 2018 otettiin myös olennaisia askelia kohti uuden teatteritalon 

rakentamista. Espoon kaupunki julkaisi 7.5.2018 arkkitehtuurikilpailun 

Espoon kulttuurikeskuksen, mukaan lukien tulevan teatteritalon, 

suunnittelusta. Kilpailuehdotukset julkistettiin marraskuussa 2018. 

Kilpailuehdotuksia on viisi kappaletta. Teatterisäätiön hallitus hyväksyi 

lausuntonsa näistä kokouksessaan 11.12.2018. Kaupunki etenee nyt 

kulttuurikeskuksen ja uuden teatteritalon suunnittelussa ripeästi. Hal-

lituksemme mielestä kilpailuehdotusten pohjalta on mahdollista jatkaa 

teatteritalon suunnittelua myönteisessä hengessä. Aikataulullisesti 

uudet tilat valmistuvat kuitenkin aikaisintaan 2025. Revontulihallin 

vuokrasopimus päättyy 31.12.2020. Espoon kaupungin tilakeskus 

on aloittanut vuokrasopimuksen jatkoneuvottelut MTK:n kanssa.

Espoon Kaupunginteatteri on osapuolena kesällä 2018 hyväksytyssä 

isossa yhdeksän eri maan yhteisessä EU:n rahoittamassa hankkeessa 

nimeltä Centriphery. Hanke on nelivuotinen. Hankkeen kokonaisbud-

jetti on 2,1 miljoonaa euroa. Espoon Kaupunginteatterin osuus on n. 

335 000 euroa. Kuten EU-hankkeissa yleensä teatterin oma osuus 

on puolet tästä. Teatteri panostaa n. 168 000 euroa hankkeeseen, 

loput saamme EU-tukena. Teatterimme oma tuotannollinen osuus 

EU-hankkeessa toteutuu vasta vuonna 2021. EU-projekti merkitsee 

uutta, mielenkiintoista lukua teatterille.

Teatterisäätiön hallitus palkkasi vuoden alussa sijoitusneuvonanta-

jan. Hänen johdollaan hallitus laati teatterille sijoitussuunnitelman 

keväällä 2018 ja sijoitti suunnitelman mukaisesti osan (300 000 

euroa) aiempien tilikausien ylijäämästä kesän ja syksyn 2018 aikana. 

Sijoitusmarkkinatilanne kuitenkin heikkeni sekä kansainvälisesti että 

Suomessa syksyllä 2018 ja sijoitukset tuottivat muutaman tuhannen 

euron tappion (- 6 812,07). Teatterisäätiön hallitus seuraa markkina-

tilanteen kehittymistä.

Vuoden 2018 aikana Opetus- ja Kulttuuriministeriössä vietiin myös 

eteenpäin teatterilain (valtionosuuslaki) uudistamishanketta. Teat-

terinjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja kävivät  Opetus- ja kulttuu-

riministeri Sampo Terhon luona esittämässä teatterisäätiön kannan 

uuteen lakihankkeeseen. Vuoden aikana kuitenkin selvisi, ettei maan 

nykyinen hallitus ehdi saattaa lakihanketta päätökseen vaan se jää 

odottamaan seuraavan, keväällä 2019 valittavan eduskunnan ja 

hallituksen käsittelyä.

Teatterille valtionosuutena myönnettyjen henkilötyövuosien määrä 

vuonna 2018 oli 30 kappaletta ja valtionosuus 595 393 euroa eli 13 320 

euroa suurempi kuin vuonna 2017 (582 073 euroa). Henkilötyövuosien 

määrä oli sama molempina vuosina, mutta henkilötyövuoden hinta 

nousi vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. 

Vuonna 2019 henkilötyövuosien määrä tulee edelleen olemaan 30. 

Henkilötyövuoden hinta kuitenkin laskee vuonna 2019, joten vuonna 

2019 teatteri saa valtionosuutta 579 698 eli 15 695 euroa vähemmän 

kuin vuonna 2018.

Kaupungin toiminta-avustus oli 2018 sama kuin vuonna 2017 eli 1 011 

000 euroa. Kaupungin vuokra-avustus oli 551 574 euroa vuonna 2018 

(547 266 vuonna 2017).  Vuokra-avustus on ns. kaupungin sisäinen 

vuokratuki, joka kirjataan kirjanpitoomme. 

Pääsylipputulojen tuotto kasvoi tuntuvasti vuonna 2018 verrattuna 

edelliseen vuoteen. Vuonna 2017 tuotto oli 696 631 euroa ja 806 044 

euroa vuonna 2018. Eniten lipputuottoja teatteri sai omien tuotanto-

jen, Syyssonaatin ja Esitystalous 3 – Radio -esityksistä. Kummankin 

esitykset olivat Revontulihallissa.
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Henkilöstökulujen kohdalla näytti siltä, että teatteri olisi maksanut 

huomattavasti enemmän palkkoja vuonna 2018 verrattuna vuoteen 

2017. Palkkasumma oli 1 596 819 euroa vuonna 2018 ja 1 171 875 euroa 

vuonna 2017. Erotus johtui siitä, että suuri osa vuoden 2017 henkilös-

tökuluista maksettiin Äidinmaa-nimisen tuotannon tuotantoyhtiön 

kautta ja ne näkyvät tuotanto- ja vierailukuluina, vaikka kyseessä 

olivat henkilöstökulut. 

Teatterin kokonaistuotot vuonna 2018 olivat 3 118 499 euroa. Vuoden 

2017 kokonaistuotot olivat 2 926 848 euroa.  Tuottojen olennaisin 

kasvu tapahtui lipputuloissa. 

Espoon kaupungin toiminta- ja vuokra-avustuksen osuus kokonais-

tuotoista oli 50 % (1 562 575 euroa) 

Valtionosuus ja valtion harkinnanvarainen avustus 20 % (625 393 

euroa) 

Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot 26 % (814 422 euroa)

Muut tuotot 3 % (93 621 euroa)                                                                               

Muut avustukset 1 % (22 488 euroa) 

Teatterin kokonaiskulut vuonna 2018 olivat 3 123 182 euroa verrattuna 

vuoden 2017 kuluihin 2 737 459 euroa. Kulujen olennaisimmat nousut 

tapahtuivat paitsi henkilöstökuluissa myös matka- ja päivärahojen 

kohdalla.

Henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista oli 51 % (1 596 819 euroa)

Muut kulut 29% (919 264 euroa)

Kiinteistökulut 19 % (589 270 euroa)

Poistot 1 % (17 829 euroa)

Lähipiiritiedot ja muut toimet lähipiirin kanssa:

Säätiölain mukaan lähipiiriin kuuluvat säätiön perustaja ja säätiös-

sä määräysvaltaa käyttävä ihminen ja yhteisö, säätiön hallituksen 

jäsen, varajäsen, tilintarkastaja sekä henkilö, joka osallistuu säätiön 

johtamiseen.

Espoon teatterisäätiön (vuodesta 2002 Espoon Kaupunginteatteri-

säätiö, vuodesta 2016 Espoon kaupunginteatterisäätiö sr) perustivat 

vuonna 1987 Espoon kaupunki ja Espoon Teatterin Kannatusyhdistys ry. 

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n lähipiiri koostuu siis Espoon 

kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä, Espoon Kaupun-

ginteatterin kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenistä, Espoon 

kaupunginteatterisäätiö sr:n hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä, 

teatterinjohtajasta, talous- ja hallintojohtajasta sekä tilintarkastajista. 

Edelleen lähipiiriin kuuluu edellä mainittujen henkilöiden perheenjä-

senet, muut lähisukulaiset ja edellä mainittujen henkilöiden määrä-

ysvallassa olevat yhteisöt tai säätiöt.

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr ei ole antanut lainoja eikä vakuuksia 

lähipiiriläisilleen.

Kaupunginteatterisäätiö on jakanut lähipiiriläisille vapaa- ja alennus-

lippuja esityksiinsä.  Tavoitteena on, että Espoon kaupunginhallituksen 

jäsenet ja Kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenet tutustuisivat 

teatterin toimintaan eli teatteriesityksiin. Kaupunginteatterisäätiön 

hallituksen jäsenten oletetaan käyvän esityksissä, jotta heillä olisi 

edellytykset tehdä työtään Espoon Kaupunginteatterin hyväksi. 

Teatterin johdolle esitysten seuraaminen on työtä. Lähipiiriläisille on 

lähetetty kutsuja esitysten ensi-iltoihin. Liput ovat olleet vapaalippuja. 

Teatterinjohdolla on ollut käytettävissään samat vapaalippu- ja alen-

nuslippuedut kuin teatterin muulla henkilökunnalla. Tilintarkastajille 

on niin ikään lähetetty kutsuja esityksiin.

Syksyllä 2018 Espoon kaupunginteatterisäätiö solmi yhteistyöso-

pimuksen Flash Flash -nimisen oopperaproduktion tuottamisesta 

yhdessä Aalto-yliopiston, Sibelius-akatemian, Musica Nova festivaalin 

sekä Miklagard Arts Oy:n kanssa. Miklagard Arts Oy on teatterinjohtaja 

Erik Söderblomin ja tämän puolison omistama yhtiö.  Flash Flash 

-tuotannon esitykset ovat Helsingin Musiikkitalossa 2 esitystä ja 

Revontulihallissa 4 esitystä helmikuussa 2019. Vuonna 2018 teatteri 

ei ole maksanut palkkoja eikä palkkioita Miklagard Arts Oy:lle.

Espoon kaupunginteatterisäätiön tase on vahva ja kunnossa. Säätiöllä 

ei ole velkoja.

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallitus päättää, että tilikauden 

alijäämä -4 681,78 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden 

tulokseksi. 
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Lausunnon rakenne:
OSIOSSA I ehdotukset tarkastellaan yksitellen toisaalta teatterissa 
kävijän (yleisön) näkökulmasta, toisaalta teatterin henkilökunnan 
(taiteilijat, toimistohenkilökunta, tekninen henkilökunta) näkökulmasta.

Teatterissa kävijän näkökulman tarkastelussa pääpaino on elämyk-
sellisyys (aulatilat, katsomo ja sen suhde näyttämöön, ravintola- ja 
muut tarjoilutilat jne.) ja tilojen käytännön toimivuus (saavutettavuus, 
WC-tilojen sijainti jne.)

Teatterin henkilökunnan näkökulman tarkastelussa huomiopiste 
on tilojen teknisessä toimivuudessa ja tarkoituksenmukaisuudessa, 
niiden keskinäisessä sijoittelussa jne. Selkeyden vuoksi kirjallisen 
kuvauksen tueksi eri osa-alueet arvioidaan pisteyttämällä. Koska teat-
terilta otaksuttavasti toivotaan ennen kaikkea arviointia suunnitellun 
rakennuksen toimivuudesta teatterina (eikä esim. arkkitehtonisena 
monumenttina) pisteytyksen keskinäinen painoarvo on: Yleisön 
näkökulma maksimipisteet 30 (SAAPUMINEN 0-5, AULATILAT 0-8,

LIITE 1
Espoon Kaupunginteatterin lausunto koskien Tapiolan Kulttuurikeskuksen, 
Kulttuuritalon ja niiden ympäristön arkkitehtuurikilpailuun jätettyjä ehdotuksia

RAVINTOLA 0-5, TEATTERISALI 0-12). Teatterin henkilökunnan 
näkökulma maksimipisteet 30 (TAITEELLINEN HENKILÖKUNTA, 
ESIINTYJÄT 0-12; HALLINNOLLINEN HENKILÖKUNTA 0-9; TEKNINEN 
HENKILÖKUNTA 0-9).

OSIOSSA II yksittäisten ehdotusten tarkastelua seuraa yhteenveto 
kommentteineen. Tarkastelu ja ehdotusten arviointi pohjaa Espoon 
Kaupunginteatterisäätiön hallituksen 4.12.17 hyväksymään lausuntoon 
ESPOON KAUPUNGINTEATTERIN TEATTERITILAN SUUNNITTELU
ESPOON KULTTUURIKESKUKSEN YHTEYTEEN. Lausunnossa on 
esitetty perustelut teatterin tarvitsemille tiloille. Parhaan mahdollisen 
lopputuloksen saavuttamiseksi nämä näkökannat olisi huomioitava 
arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotuksen jatkokehittelyn linjauksista 
päätettäessä.

Espoo 16.12.18
Erik Söderblom 
teatterinjohtaja

1. sija
AMFI

TEATTERISSA KÄVIJÄN NÄKÖKULMA

SAAPUMINEN
Kulttuuriaukion suunta: Kulttuuriaukiota ylittäessä näkyy vasemmalla 
amfiteatteri, joka aukeaa aukiolle päin. Nykyisen kulttuurikeskuksen 
aukion puoleinen sivu on rakennettu (päällystetty) uudestaan muo-
dostamaan teatterin pääsisäänkäynnin. Sisäänkäynti on ajateltu 
tapahtuvan Kulttuurikeskuksen kautta, mutta teatterin rakennuksen ja 
Kulttuurikeskuksen väliin jää kuja, jossa sijaitsee toinen sisäänkäynti 
teatterin kahvion kautta aulaan.

Urheilukentän suunasta hahmottuu toinen amfiteatterinomainen 
näkymä.

Altaan suunta: Keskusaltaan suunta ja Kulttuuriaukion suunta on 
oivaltavasti temaattisesti linkitetty amfiteatteriteeman kautta. Kävijä 
lähestyy sisäänkäyntiä altaan viertä, jolloin hän vasemmalla puolella 
näkee kirjaston laajennuksen uudisrakennuksen. Amfiteatteri (Aarne 
Ervin aukio) jää hänen vasemmalle puolelleen.

Kilpailutyössä on mahdollistettu ihmisten kulkeminen uudisraken-

nuksen katon yli, tässä tapauksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
äänieristykseen, etteivät äänet kantaudu teatterisaliin.
Pisteet 3/5

AULATILAT
Aulatilan merkittävin piirre on, että, molemmista sisääntuloista aukeaa 
laaja näkymä (portaat n. metrin korkuiset) teatterin lämpiöstä aina 
keskusaltaalle saakka. Tämä tekee lämpiöstä avaran ja ison oloisen. 
Tilaa hallitsevat amfiteatterin alapuolinen profiili. Tämä kuljettaa 
amfiteatteri-teemaa myös interiööriin. Betonisena rakenne voi tuntua 
raskaalta. Eri pintamateriaali muuttaisi tilanteen.

Tilojen jäsennys eri kerroksiin ja niitä yhdistäviin portaisiin vaikuttaa 
loogiselta ja helposti hahmoteltavalle.

Lipunmyynnin sijaintia ei ole merkitty kilpailutyöhön
Pisteet 7/8

RAVINTOLA
Ehdotukseen on saatu mahtumaan sekä ravintola, että teatterikah-
vio. Ravintola sijaitsee entisen kirjaston Kulttuuriaukion puoleisella 
sivulla ja teatterikahvio teatterin lämpiötiloissa. Lisäksi teatterisalin 
väliaikatarjoiluille on varattu riittävästi tilaa ja myyntipisteitä.

Pisteet 4/5
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TEATTERISALI
Näyttämön ja katsomon suhde ei käy ilmi kovin selvästi, mutta parvi 
mahdollistaa sen, että taaimmaiset katsojat eivät ole liian kaukana 
esiintyjistä.

Teatterisalin kävijän kannalta huomiota herättävä piirre on salin 
katto, joka muodostuu amfiteatterin alapuoleisesta porrasmaisesta 
profiilista. Teatterisali ja harjoitustila on sijoitettu rinnakkain niin, 
että niiden väliin jää alalämpiö. Kun seinät on ajateltu nostettaviksi 
tai siirrettäviksi, saadaan kaikkia tiloja yhdistämällä merkittävän iso 
”messuhalli”. Muunneltavuuden pitäisi muilta osin palvella eri esitysten 
ominaistarpeita. Tämä on kilpailutöistä ainoa, jossa on katsomoparvi, 
jolla saadaan helposti skaalattua katsomoa pienemmäksi.

Pisteet 10/12

HENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMA

TAITEELLINEN HENKLÖKUNTA; ESIINTYJÄT
Artistilämpiö on sijoitettu kauas sekä näyttämöstä, että harjoitussalista, 
tosin jatkosuunnittelussa se on mahdollista sijoittaa toisin. Pukuhuo-
neita on riittävästi, mutta ne sijaitsevat paikassa, jonne on hankala 
saada päivänvaloa. Näyttämölle pääsee useammasta suunnasta.

Pisteet 8/12

HALLINNOLLINEN HENKILÖKUNTA
Henkilökunnalle on oma sisäänkäynti ja sekä toimisto- ja työtiloja 
jopa katutasossa. Työtilat sijaitsevat ydintoiminnan läheisyydessä, 
jolloin teatterin yhteisöllisyys toteutuu.

Pisteet 8/9

TEKNINEN HENKILÖKUNTA
Lastaus tapahtuu luontevasti kokoonpanotilaan, joka sijaitsee suoraan 
näyttämön sivussa.

Kokoonpanotilasta on myös suora yhteys verstastiloihin, jotka 
kuitenkin vaikuttavat pieniltä.

Samoin harjoitussali on helposti saavutettavissa. Tavarahissi kult-
tuurikeskuksen takanäyttämölle vaikuttaa liian pieneltä. Näyttämö 
itsessään vaikuttaa hyvin muunneltavalta ja monikäyttöiseltä.

Tekninen ohjaamo on kilpailutyössä sijoitettu parven takaosaan 
siten, ettei sieltä näe näyttämölle.

Tässä kilpailuehdotuksessa kulttuuriaukio jää parhaiten mahdollisten 
tapahtumien tai esitysten käyttöön. Aukiolle mahtuu mm. sirkusteltta 
tai konserttilava.

Pisteet 6/9

YHTEENVETO / KOMMENTTI
Yleisön näkökulma yhteensä 24/30
Henkilökunnan näkökulma yhteensä 22/30
46/60 (ensimmäinen sija)

Yhteenveto: Amfi-kilpailutyössä amfiteatterin teema yhdistää oivalta-
valla tavalla nykyisen Kulttuurikeskuksen uudisrakennukseen. Sama 
teema monistuu luontevalla tavalla myös sisätiloissa, sekä lämpiössä, 
että teatterisalissa. Yleisölle on kohtalaisen hyvin lämpiötiloja ja avoin,
Kulttuuriaukion ja Keskusaltaan suuntia diagonaalisesti yhdistävä 
ala-aula luo tilaan ilmavuutta.

Teatteriasiakkaille on oma kahvilansa, mikä tasoittaa koko kulttuu-
rikeskuksen ruuhkatilannetta. 

Yleisön kulku aulasta teatterisaliin on hieman toispuoleinen. 
Uudisrakennusosassa on oma sisäänkäyntinsä, niin yleisölle kuin 
henkilökunnalle. Rakennukseen on saatu mahtumaan kaikki teat-
terin henkilökunnan tilat, osin jopa katutasoon. Tekniikka sijaitsee 
eri kerroksessa kuin hallinto, mutta siitä huolimatta tässä työssä 
yhteisöllisyys toteutuu parhaiten. Näyttämö ja takatilojen logis-
tiikka vaikuttaa toimivan hyvin, mutta verstastilat ovat pienehköt. 
Yleisötyöhön ja keskustelutilaisuuksiin löytynee synergiaa kirjaston 
ja kulttuurikeskuksen tiloista, jotka sijaitsevat lämpiötasolla. Suuri 
kulttuuriaukio mahdollistaa monenlaisten tapahtumien ja esitysten 
järjestämisen. Amfi vaikuttaa olevan kilpailutöistä viimeistellyin ja se 
erottuu silläkin tavalla muista.
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lämpiön edustalle. Havainnekuvien perusteella voisi olettaa, että tila 
on valoisa. Siinä istuisi mielellään.

Pisteet 4/5

TEATTERISALI
Teatterisali ja harjoitustila on tässä ehdotuksessa sijoitettu rinnakkain. 
Alas laskettavien ja siirrettävien seinien avulla tila on kokonsa puolesta 
muunneltavissa. Tosin, kun se on isoimmillaan ”messukäytössä” tilan 
keskellä on pilari. Muunneltavuus mahdollistaa kuitenkin sen, että kukin
esitys nähdään sille luontaisessa tilassa. Teatteri on ”aina loppuun-
myyty” Positiivinen asia on, että katsomon sivuseinä on suuri ikkuna, 
josta saadaan päivänvaloa saliin.

Pisteet 10/12

HENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMA

TAITEELLINEN HENKLÖKUNTA; ESIINTYJÄT
Katsomo ei vaikuta liian syvältä artistin näkökulmasta, mutta eturivi 
jää ehkä hieman kauas näyttämöstä. Pukuhuoneita vaikuttaa olevan 
riittävästi, mutta niistä ja artistilämpiöstä näyttämölle päästäkseen on 
kuljettava ainakin osittain verstastilojen läpi ja luonteva kulku on vain
toiselta puolen näyttämöä.

Pisteet 6/12

HALLINNOLLINEN HENKILÖKUNTA
Toimistot on ajateltu toteutettavan monitilatoimistona Kulttuurikes-
kuksen nykyisten toimistotilojen alueelle; tämä ei ole teatteritoiminnan 
yhteisöllisyyden kannalta paras ratkaisu.

Lipunmyyntipiste sijaitsee kulttuurikeskuksen aulassa, joka teat-
terissa kävijän kannalta ei ole optimaalisin paikka.

Pisteet 1/9

TEKNINEN HENKILÖKUNTA
Lastaus tapahtuu kokoonpanotilaan, joka sijaitsee näyttämön ja har-
joitussalin välittömässä läheisyydessä. Samassa tilassa on ilmeisesti 
ajateltu myös verstastilojen sijaitsevan. Tästä saattaa aiheutua pääl-
lekkäisiä toimintoja. Lastaus kulttuurikeskukseen tapahtuisi ilmeisesti 
edelleen ulkokautta Louhi- ja Tapiolasalin takaa? Kilpailutyössä esitetty 
hissiyhteys ei vaikuta kovin toimivalta näyttämötekniikan päivittäistä 
toimintaa ajatellen.

Näyttämö vaikuttaa toimivalta ja monipuolisesti muunneltavalta. 
Harjoitussalin ja sivunäyttämön yhdistäminen yhdeksi esitystilaksi on 
mielenkiintoinen, tämän teknisistä ratkaisuista ja ripustusmahdolli-
suuksista ei kuitenkaan ole esitetty tarkempaa suunnitelmaa. Mikäli 
koko näyttämöalue halutan ottaa käyttöön yhtenä suurena tilana, 
niin korkeiden lavasteiden varastointiin ei ole paljon tilaa. Samoin 
tilan muuttaminen näin voimakkaasti vaatinee useampia työpäiviä. 
Katsomoiden muunneltavuus ja niiden tarkempi tekninen ratkaisu 
ei käy kilpailutyöstä selville, tämä vaikuttaa suuresti varastotilan 
ja henkilökunnan tarpeeseen. Pukuhuollolle ja ompelimolle ei ole 
esitetty tiloja.

Pisteet 5/9

2. sija
VAARALLINEN JUHANNUS

TEATTERISSA KÄVIJÄN NÄKÖKULMA

SAAPUMINEN
Kulttuuriaukion suunta: Ehdotuksessa on Marimekkotalo poistettu 
kokonaan. Tämä aikaansaa toisaalta sen, että kulttuuriaukion ja Tapion-
torin väliin jää hankala noin metrin pudotus. Toisaalta, koska se avaa 
kulttuuriaukiolta näkymän keskusaltaalle se auttaa hahmottamaan 
Kulttuurikeskuksen sisäänkäynnit (kulttuuriaukion puoleisen sekä 
keskusaltaan puoleisen) saman rakennuksen kahdeksi vaihtoehtoiseksi 
sisäänkäynneiksi. Itse asiassa tässä ehdotuksessa hahmottuu kolme 
suhteellisen tasavertaista sisäänkäyntiä: teatteritilaan kulttuuriaukion 
kautta, kulttuurikeskukseen kulttuuriaukion kautta sekä kulttuurikes-
kukseen/kirjastoon altaan kautta.

Saapuminen teatteriin kulttuurikeskuksen kautta on elämyksel-
lisesti vahva kiitos näyttämötornin rohkean muotoilun. Ehdotus on 
tässä mielessä vahvasti näkemyksellinen. Kulttuuriaukio, teatteritilan 
alas laskettu edusta sekä itse teatterirakennus muodostavat mieltä 
kohottavan kokonaisuuden. Kun huomio siirtyy teatterirakennukseen 
kulttuurikeskuksen kulttuuriaukion puoli (takapuoli) saa tässä se roo-
lin mikä sille on alun perin annettu. Se ei ole julkisivu. Kulttuuriaukio 
itsessään jää sen verran pieneksi, ettei se mahdollista suurempien 
tapahtumien järjestämistä.

Pienimuotoista ulkoilma-esiintymistä voisi kuvitella tapahtuvan 
teatterin alas lasketulla edustalla.

Altaan Suunta: Altaan suunnasta lähestyttäessä Kulttuurikeskuk-
sessa/kirjastossa kävijä valitsee joko Kulttuuriaukion tason, jolloin 
hän sivuuttaa kirjaston laajennusosan kuutiomaisen valotornin, tai 
keskusallasta pitkin kulkevan reitin keskusaltaan puoleiselle Kulttuu-
rikeskuksen/kirjaston pääovelle. Molemmissa reiteissä portaineen 
on oma dynamiikkansa

Pisteet 4/5

AULATILAT
Aulatilaan pääsee alas lasketun edustan kautta sekä teatteritilan 
lämpiön puolelta, että viistosti siihen nähden sijoitetun ravintolan 
puolelta. Lämpiö ja ravintola muodostavat keskenään kiinnostavan 
ja monimuotoisen kokonaisuuden, joka portaiden kautta avautuu 
keskusaltaan suuntaan. Kolmiomuoto kulkee eri tavoin varioituna 
teemana läpi koko rakennuksen. Teatterin aulan ja Kulttuurikeskuksen 
aulan välillä on runsaan kahden metrin korkeusero. Tiloja yhdistävät
portaat. Vaikka tilat tavallaan muodostavat jatkuman, suoraa diago-
naalin suuntaista näköyhteyttä teatteriaulan ja keskusaltaan puoleisin 
Kulttuurikeskuksen oven välillä ei ole.

Pisteet 6/8

RAVINTOLA
Ravintola on sijoitettu viistosti teatterin lämpiötilaan nähden Kulttuu-
rikeskuksen keskelle. Siitä avautuu näkymä alas lasketulle Teatteritilan 
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3. sija
UUSIKUU

TEATTERISSA KÄVIJÄN NÄKÖKULMA

SAAPUMINEN
Kulttuuriaukion suunta: Pääsisäänkäynti on kulttuuriaukion laidalla, 
Kulttuurikeskuksen nykyisen sisäänkäynnin kohdalla.

Teatteritila näkyy tulonsuuntaan nähden vasemmalla, jossa hah-
mottuu pyöreästä kuopasta kaarevasti nouseva lämpiön ikkuna. Aukio 
jää pienehköksi tapahtumien järjestämiseen.

Altaan suunta: Saapuminen tapahtuu hyvin samaan tapaan kuin 
nykyisen Kulttuurikeskuksen altaan puoleiselle ovelle, kuitenkin uutta 
kirjastolaajennusta sivuuttaen. Altaan puoleisen sisäänkäynnin yhteys 
teatteriin on vaikea hahmottaa

Pisteet 1/5

AULATILAT
Kulttuurikeskus on sisältä avattu, jolloin on syntynyt isohko yhteneväi-
nen tila. Teatterin puolella tila on kuitenkin kapea, käytävämäinen, ja 
varmasti ahtaan tuntuinen 700 katsojalle.

WC-tilat sijaitsevat lämpiön perimmäisessä päädyssä, mikä sekin 
on omiaan lisäämään ruuhkaa.

Pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä on info/lipunmyynti 
toivottamassa asiakkaat tervetulleeksi. Jokaisella salilla on oma 
vaatesäilytys.

Pisteet 2/8

RAVINTOLA
Ravintola sijaitsee kulttuuriaukion laidalla, nykyisen kirjaston kohdalla. 
Paikka ei sinänsä ole huono, mutta ”teatteriravintolaksi” se on vaikea 
mieltää. Väliaikatarjoilu on ajateltu tapahtuvan käytävämäisen lämpiön 
molemmissa päädyissä.

Pisteet 2/5

TEATTERISALI
Teatterisali on perusasettelussaan perinteinen. Isommassa muodos-
saan se hyödyntää sivuparvipaikkoja. Se on muunneltavissa monella 

YHTEENVETO / KOMMENTTI
Yleisön näkökulma yhteensä 24/30
Henkilökunnan näkökulma yhteensä 12/30
Yhteispisteet 36/60 (toinen sija)

Vaarallinen Juhannus-kilpailutyön ratkaisut ovat teatterirakennuk-
sen ulkoarkkitehtuurin suhteen rohkeimmat ja ehkä sen takia myös 
kiinnostavimmat. Kolmioteemaa kuljettava näyttämötorni asettuu 
nykyisen kulttuurikeskuksen viereen koostaan huolimatta luontevasti. 
Rakennus luo kulttuuriaukiolle selkeän arkkitehtonisen hierarkian, 
joka auttaa hahmottamaan koko rakennuskompleksin luonteen. Alas 
laskettu teatterin edusta muodostaa mukavan, tuulelta suojatun ja 
ihmisiä varmasti luokseen kutsuvan lepohetken viettopaikan. 

Ravintolan sijainti kulttuuriaukiolle painetussa syvennyksessä, 
ala-aulan tasolla vaikuttaa hyvältä ratkaisulta. Kilpailuehdotuksen 
vahvuuksia ovat myös avarat yleisölämpiöt teatterisalin läheisyy-
dessä. Teatterisali on ajateltu hyvin voimakkaasti muunneltavaksi 
ja yhdisteltäväksi näyttämön, harjoitussalin ja sivutilojen eri osien 
kanssa monen kokoisiksi ja muotoisiksi tiloiksi äänieristettyjen nos-
toseinien avulla. Herää kysymys, minne nämä seinät nostetaan seinän 
avoimena ollessa. Esiintyjien ja teknisen henkilökunnan liikkuminen 
takatiloissa tulisi mahdollistaa molemmin puolin näyttämöä. Kulkua 
verstastilojen läpi tulisi välttää. Positiivista on päivänvalon tuominen 
teatterisaliin suuren ikkunan kautta. Hallinnollisen henkilökunnan tilat 
ovat kaukana itse ydintoiminnasta. Yleisötyöhön ja muihin tilaisuuksiin 
löytyy kirjaston tiloja sopivan läheltä.

tapaa, ja siinä mielessä katsojan kannalta hyvä.
Kukin esitys nähdään sille luontaisessa tilassa. Teatteri on ”aina 

loppuunmyyty” Pääkatsomon siirrettävyys ja skaalattavuus tuonee 
tilankäyttöön tehokuutta.

Pisteet 7/12

HENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMA

TAITEELLINEN HENKLÖKUNTA; ESIINTYJÄT
Katsomo on lähellä näyttämöä, eikä taaimmainen rivi vaikuta olevan 
liian kaukana, jolloin esiintyjän on helpompi saada kontakti yleisöön. 
Pukuhuoneet sijaitsevat katsomon takana, kuitenkaan ei mahdot-
toman kaukana näyttämöstä. Lisäksi ehdotuksessa on määritelty 
artistilämpiö sekä lähipukuhuoneet, jotka on sijoitettu näyttämön 
viereen. Näyttämölle on helppo päästä useasta suunnasta ja kulke-
matta taka- tai sivunäyttämöiden läpi.

Pisteet 9/12

HALLINNOLLINEN HENKILÖKUNTA
Toimistohenkilökunnan työtilat on sijoitettu nykyiseen Kulttuurikes-
kukseen, liian kauas teatterin ydintoiminnoista.

Pisteet 1/9

TEKNINEN HENKILÖKUNTA
Teknisen henkilökunnan tilat ovat Louhisalin ja uudisosan välissä, joka 
on työn luonteen kannalta looginen paikka, teatterin yhteisöllisyys 
ei kuitenkaan toteudu parhaalla mahdollisella tavalla hajauttamalla 
henkilökunta eri puolille kiinteistöä.

Lastauslaiturille päästäkseen on kuljetusajoneuvon ajettava mut-
kikasta reittiä maan alla, teatterisalin ympäri. Lastauslaiturilta sen 
sijaan on toimiva yhteys kokoonpanotilaan, verstaille, harjoitustilaan 
ja näyttämölle. Lisäksi verstastiloihin on yhteys kulkematta näyttä-
möalueiden läpi.

Huoltohissiyhteys Louhi- ja Tapiolasaliin on suoraan lastauslaitu-
rilta. Näyttämö vaikuttaa toimivalta ja kompaktilta kokonaisuudelta. 
Katsomon muunneltavuutta on ajateltu maltillisesti, mutta variaatiot 
vaikuttavat toimivilta ja sellaisilta, joita myös oikeasti voidaan tehdä.

Pisteet 8/9
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4. sija
PLAY

TEATTERISSA KÄVIJÄN NÄKÖKULMA

SAAPUMINEN
Kulttuuriaukion suunta: Uudistilan (teatterirakennus) ja Kulttuuri-
keskuksen eteen muodostuu klassisen harmoninen toritila. Teatterira-
kennus on – kuten pitääkin - toritilan huomiopiste. Kulttuurikeskuksen 
sisäänkäynti on edelleen luonteeltaan ”takaovi”, mikä tekee ajatuksen 
siitä, että myös teatterirakennuksen sisäänkäynti (lipunmyynti ym.) 
tapahtuisi Kulttuurikeskuksen kautta ristiriitaiseksi.

Teatteritilan rakennuksen taakse, valokuutioiden ja näyttämötornin 
väliin jäävä ulkotila, ”festivaaliaukio” on ajatuksena kiinnostava. Ulkotila 
voi kuitenkin muodostua ahtaaksi ja kumpumaisena se ei mahdollista 
esim. teltan pystyttämistä.

Altaan suunta: Tapiolan keskustan suunnasta lähestyvälle valokuu-
tiot ovat ”tiellä” Ovelle (Kulttuurikeskuksen pääovelle) pitää hakeutua 
valokuutioiden välistä. Kulttuurikeskuksen talon eri tulosuuntien 
hierarkia on edelleen epämääräinen.

Pisteet 2/5

AULATILAT
Ehdotuksen esittelykuvista on vaikea hahmottaa aulatilan kokemuksel-
lisuus. Runsaan kuuden metrin leveys saattaa todellisuudessa tuntua 
ahtaalta. Jos ajatuksesta elokuvateatterisalikompleksin sijoittamisesta 
teatterisalin yhteyteen luovutaan (ajatus ei muutenkaan ole käytän-
nössä luonteva; parempi olisi – jos halutaan – luoda monitoiminen 
tila, jota voidaan käyttää sekä harjoitustilana, että tarvittaessa taide-
elokuvan esityspaikkana) aulatilaa saadaan enemmän.

Aulatilan neliömäisyys tekee siitä bussiterminaalin oloisen.
Pisteet 3/8

RAVINTOLA
Ravintola on sijoitettu teatterin aulatilan ylempään kerrokseen. 
Paikka on hieno; tila voi kuitenkin muodostua ahtaaksi. Monelleko 
kävijälle se on mitoitettu? Ajatus ravintolan ulkotilan sijoittamisesta 

”festivaalitorin” puolelle vaikuttaa hyvältä.
Pisteet 3/5

TEATTERISALI
Teatterisali on rakenteeltaan perinteinen; siinä on pääkatsomo, taka- 
ja sivunäyttämöt. Yleisön kokemus muuttuu tietenkin riippuen siitä, 
miten katsomo kulloinkin on sijoitettu. Sivuseinien siirrettävyys, ja 
näin ollen tilan koon ja luonteen muunneltavuus on kävijän kannalta 
etu. Kukin esitys nähdään sille luontaisessa tilassa. Teatteri on ”aina 
loppuunmyyty”

Pisteet 6/12

HENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMA

YLEISTÄ
Henkilökunnalle on oma sisäänkäyntinsä teatterin lämpiötilan län-
silaidalla sijaitsevan kuution kautta. Uudisrakennuksen tilojen mo-
duulimaisuus mahdollistaa eri toimintojen sijoittelun tarkemman 
tarkastelun mahdollisen jatkosuunnittelun yhteydessä.

TAITEELLINEN HENKLÖKUNTA; ESIINTYJÄT
Esiintyjän näkökulmasta eturivi on perusmallissa hieman kaukana 
näyttämöstä, mutta toisaalta takarivi ei kuitenkaan ole liian kauka-
na. Katsomon muunneltavuus on repertuaarin monimuotoisuutta 
ajatellen hyvä.

Pukuhuoneet sijaitsevat katsomon takana, artistilämpiö on luon-
tevasti näyttämön ja harjoitussalin läheisyydessä ja näyttämölle on 
suhteellisen helppo päästä useammasta suunasta.

Pisteet 8/12

TOIMISTOHENKILÖKUNTA
Henkilökunnalle osoitettu alue vaikuttaa pieneltä, mutta toimistohen-
kilökunnan työtilojen sijoitus ei käy tarkemmin esitysmateriaalista 
ilmi. Lipunmyynnin paikkaa ei ole osoitettu.

Pisteet 2/9

TEKNINEN HENKILÖKUNTA
”Festivaaliaukion” hyödyntäminen voi olla haasteellista koska se 
sijaitsee toria korkeammalla, eikä sinne pääse esim. kuorma-autolla. 
Aukio sijaitsee teatterisalin katolla. Äänieristyksestä pitää kantaa 
erityistä huolta. Esim. skeittaaminen tuottaa ääntä, joka helposti 
siirtyy rakenteisiin.
Katsomon katossa on otettu huomioon tilan muunneltavuus; sijoit-
tamalla sinne ripustuspisteitä.

Lastauslaituri vaikuttaa ahtaalta.
Kokoonpanotila sijaitsee kaukana lastauslaiturista. Sitä ei voi vie-

railuesityksissä hyödyntää. Kun lastauksen on tapahduttava suoraan 
näyttämölle, se vähentää tilakäytön tehokuutta.

Sivunäyttämö ja takanäyttämöt ovat tarpeeksi isoja. Esitystilan 
lattian saa tasaiseksi, mikä lisää monikäyttöisyyttä. Orkesterimontun 
mahdollisuus on otettu huomioon.

Seinien siirrettävyyden teknistä ratkaisua ei ole valotettu. Huolto-
yhteys Louhi- ja Tapiolasaliin ei vaikuta kovin toimivalta.

Pisteet 4/9

YHTEENVETO / KOMMENTTI
Yleisön näkökulma yhteensä 12/30
Henkilökunnan näkökulma yhteensä 18/30
Yhteispisteet 30/60 (kolmas sija)

Uusikuu-ehdotus tuo mieleen enemmänkin hautamonumentin, kuin 
teatterin. Piiloutumisen ele, joka maan alta nousevassa tilassa on, ei 
ole luokseen kutsuva, eikä tuota sitä festivaalimaista, ihmisten luonte-
vaan kokoontumiseen soveliasta kaupunkitilaa, johon uudistuksessa 
kaiketi pyritään. Sinällään ratkaisuehdotukset näyttämön ja takatilojen 
logistiikan suhteen toimii kilpailutöistä parhaiten, suunnittelija on 
selkeästi osannut ottaa teatteritoiminnan vaatimukset huomioon. 

Samoin verstas- ja varastotilat on saatu sijoitettua hyvin näyttämön 
läheisyyteen. Hallinnollisen henkilökunnan työtilat sen sijaan sijaitsevat 
kaukana itse ydintoiminnasta, eikä teatterin yhteisöllisyys ja näin ollen 
nouse esille. Samoin eri osastojen kanssa kommunikointi on hankalaa 
(tekniikka/tuotanto). Työn suurimmat haasteet ovat yleisön logistii-
kassa, varsinkin teatterisalin lämpiö on ennen esitystä sekä väliajalla 
ahdas. Ahtaus aiheuttaa turhaa jonottamista myyntipisteisiin sekä 
wc-tiloihin. Kulttuurikeskuksen ala-aulaan on saatu lisää avaruutta, 
mutta väliajalla yleisön poistuminen kauas salista on epäluontevaa.

Yleisötyölle ym. tilaisuuksille ei teatterin läheisyydestä löydy tiloja. 
Samanaikaisten näytösten ruuhkien tasaamiseksi teatterisaliin olisi 
syytä olla oma sisäänkäyntinsä.
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5. sija
LAMBDA

TEATTERISSA KÄVIJÄN NÄKÖKULMA

SAAPUMINEN
Kulttuuriaukion suunta: Teatteritilan/Kulttuurikeskuksen sisäänkäynti 
on piilotettu. Ulkotila on vaikea hahmottaa. Kulttuuriaukiosta on tässä 
ehdotuksessa tullut jättömaa. Ei erityisen houkutteleva. Mahdollisia 
ulkotapahtumia ajatellen tilaa jää liian vähän.

Altaan suunta: Sisäänkäynnin ja Kulttuurikeskuksen välistä yhteyttä 
on vaikea hahmottaa. Tuntuu, kuin menisi sisään eri rakennukseen, 
hotelliin. Kulttuurikeskus löytyy vasta maanalaisten käytävien päästä.

Pisteet 1/5

AULATILAT
Kaarevat kattorakenteet ja epäsymmetrisyys sekä kierreporras piris-
tävät tilaa. Yleisön kulkeminen kierreportaissa on kuitenkin hidasta.
Pisteet 4/8

RAVINTOLA
Ravintola on sijoitettu eri rakennukseen kuin teatteri. Se tekee siitä 
”minkä tahansa ravintolan”.
Kokemuksellinen yhteys teatteriin jää uupumaan.
Pisteet 1/5

TEATTERISALI
Katsomotila on suhteellisen ahdas. Vaikutelmaa isosta teatterista ei 
synny. Salin kokemuksellinen ero Louhisaliin jää katsojan kannalta 
pieneksi.

Pisteet 1/12

HENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMA

YLEISTÄ
Viherpiha/Valokuilu tuo valoa osaan henkilökunnan tiloista, mikä 
on hyvä asia.

TAITEELLINEN HENKLÖKUNTA; ESIINTYJÄT
Näyttämön ja katsomon välinen suhde ei käy selville kovin hyvin 
kilpailuehdotuksesta.

Taaimmainen rivi vaikuttaa kuitenkin olevan kaukana näyttämöstä, 
jolloin intimiteetti kärsii.

Pukuhuoneet ja artistilämpiö ovat suhteessa näyttämöön ja har-
joitustilaan luontevassa paikassa.

Pisteet 4/12

HALLINNOLLINEN HENKILÖKUNTA
Toimistotiloja ei ole esityksessä eritelty. Oletuksellisesti ne sijoittuvat 
viherpiha/valokuilun ympärille.

Pisteet 5/9

TEKNINEN HENKILÖKUNTA
Lastaus tapahtuu luontevasti suoraan lastauslaiturista näyttämön 
kokoonpanotilaan. Lastauslaituri on riittävän suuri. Verstas- ja kokoon-
panotilat sijaitsevat näyttämön välittömässä läheisyydessä, mikä on 
hyvä asia. Huoltoyhteys Louhi- ja Tapiolasaliin vaikuttaa toimivalta.

Näyttämön ja katsomon saa tasalattiaksi, mikä lisää monikäyttöi-
syyttä. Suurimmalla katsojakapasiteetilla (700 katsojaa) katsomo 
työntyy syvälle näyttämölle, joka rajoittaa esityksen monimuotoisuutta. 
Muuten näyttämö vaikuttaa toimivalta vierailuesitysten tarpeisiin.

Pisteet 4/9

YHTEENVETO / KOMMENTTI
Yleisön näkökulma yhteensä: 7/30
Henkilökunnan näkökulma yhteensä: 13/30
Yhteispisteet 20/60 (viides sija)

Yhteenveto/kommentti: Lambda-ehdotuksessa kulttuuriaukio on 
haluttu jättää luonnontilaan. Seurauksena on kuitenkin enemmän 
vaikutelma “jättömaasta”. Teatterissakäynti saa olla juhlavaa.

Kyseessä on sosiaalinen tapahtuma. Ehdotuksessa on saatu te-
atterisalin alalämpiöstä avara; lämpiön katto on kaarevuudessaan 
kiintoisa, mutta sinne johtavat spiraalimaiset portaat vaikuttavat 
ahtaalta useamman sadan katsojan kuljettavaksi. Pukuhuoneiden 
sijoittaminen viherpihan ympärille on positiivinen asia, voisiko siellä 
olla myös toimistot? Kulkuyhteydet henkilökunnan tiloihin vaikut-
tavat toimivilta. Lastaus ja esitysten kokoonpano tuntuu toimivalta, 
samoin kuin huoltoyhteys Louhisaliin ja muualle kulttuurikeskukseen. 
Esiintyjien kulkuyhteys näyttämölle sen sijaan on toispuoleinen eikä 
katsomon muunneltavuus vaikuta kovin toimivalta, varsinkin suuri-
massa muodossa se ei ole käyttökelpoinen. 

Yleisötyölle ei löydy helposti luontevia tiloja.
 

Kaikille kilpailuehdotuksille 
yhteisiä huomioita:

- Töiden esittelyistä on vaikea hahmottaa yleisön aulatilojen riit-
tävyyttä kaavailtuun kävijämäärään. Sama koskee ravintolatiloja, 
keittiötiloja, WC-tiloja ja muita aputiloja.

- Esteettömyysvaatimuksen täyttymistä ei töiden tässä vaiheessa 
ole voinut hahmottaa.

- Joukkokuljetusten (bussien) saapumisreittejä ei ole ollut mah-
dollista hahmottaa.

YHTEENVETO / KOMMENTTI
Yleisön näkökulma yhteensä 14/30
Henkilökunnan näkökulma yhteensä 14/30
Yhteispisteet 28/60 (neljäs sija)

Play-kilpailutyössä on pyritty hyödyntämään nykyisen Kulttuuri-
keskuksen kuutioteemaa mahdollisimman monipuolisesti. Vaikka 
ratkaisu on orgaaninen, se tekee ehdotuksesta suhteellisen ano-
nyymin. Teatteritilan aulatila on ahdas, eikä vaikuta elämyksellisesti 
kohottavalta. Ehdotuksen hyviä puolia ovat omat sisäänkäynnit 

sekä teatteriyleisölle, että henkilökunnalle. Samoin kulttuuriaukiolla 
sijaitseva kahvila teatterisalin lämpiön yläpuolella on positiivinen asia. 
Näyttämö ja katsomon muunneltavuus ovat toimivia, mutta lastaus 
on liian ahdas. Kokoonpanotila sijaitsee väärällä puolella rakennusta 
suhteessa lastaustilaan. Myöskään huoltoyhteys kulttuurikeskukseen 
ei kilpailutyön esityksessä toimi. Ajatus, että elokuvateatterin yleisö 
käyttäisi samaa aulaa teatteriyleisön kanssa on huono. Aulasta tu-
lisi varmuudella ruuhkainen. Yleisötyölle on huonosti tiloja teatterin 
läheisyydessä.
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tuloslaskelma
VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

TUOTOT € €

   Pääsylipputuotot 806 044,50 696 631,38

   Käsiohjelmatuotot 8 377,28 8 436,36

   Lipunm. palvelumaksutuotot 61 442,27

   Muut tuotot 28 238,16 37 167,41

TUOTOT YHTEENSÄ 904 102,21 742 235,15

AVUSTUKSET

   Valtion muu avustus- EU 2 500,00 0,00

   Kaupungin vuokra-avustus 551 574,96 547 266,96

   Muut avustukset 19 988,12 4 000,00

AVUSTUKSET YHTEENSÄ 574 063,08 551 266,96

TUOTOT JA AVUSTUKSET YHT. 1 478 165,29 1 293 502,11

KULUT

HENKILÖSTÖKULUT

   Muuttuvat palkat 720 851,68 377 138,51

   Sosiaalikulut 121 675,94 56 407,94

   Vakinaiset palkat 589 467,14 561 398,04

   Sosiaalikulut 164 824,33 176 931,35

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 1 596 819,09 1 171 875,84

POISTOT   

   Koneet ja laitteet 17 829,00 17 829,00

POISTOT YHTEENSÄ 17 829,00 17 829,00

MUUT KULUT

   Markkinointikulut 235 442,45 216 035,25

   Toimisto- ja hallintokulut 247 785,06 183 219,82

   Kiinteistökulut 589 269,86 594 504,38

   Tuotanto- ja vierailukulut 308 049,31 503 926,94

   Matka- ja päivärahat, vierailut 89 238,91 39 938,70

   Matka- ja päivärahat, omat 31 567,82 10 049,83

MUUT KULUT YHTEENSÄ 1 501 353,41 1 547 674,92

KULUT YHTEENSÄ 3 116 001,50 2 737 379,76

KULUJÄÄMÄ -1 637 836,21 -1 443 877,65

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

  Tuotot 3 941,51 10 272,39

   Kulut 7 180,08 79,55

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT. -3 238,57 10 192,84

KULUJÄÄMÄ -1 641 074,78 -1 433 684,81

YLEISAVUSTUKSET

   Valtionosuus 595 393,00 582 073,00

   Valtion harkinnanvarainen avustus 30 000,00 30 000,00

   Kaupungin toiminta-avustus 1 011 000,00 1 011 000,00

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 1 636 393,00 1 623 073,00

TILIKAUDEN TULOS -4 681,78 189 388,19

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -4 681,78 189 388,19
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tase
VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT € €

AINEELLISET HYÖDYKKEET

   Koneet ja kalusto 0,00 17 829,00

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT. 0,00 17 829,00

SIJOITUKSET

   Osakkeet ja osuudet 128 637,63 128 637,63

   Muut sijoitukset 1 093 187,93 1 888 490,50

SIJOITUKSET YHT. 1 221 825,56 2 017 128,13

 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 221 825,56 2 034 957,13

VAIHTUVAT VASTAAVAT

LYHYTAIKAISET SAAMISET

   Myyntisaamiset 42 754,03 20 034,36

   Muut saamiset 2 748,00 1 369,00

   Siirtosaamiset 33 776,81 85 042,43

LYHYTAIKAISET SAAMISET YHT. 79 278,84 106 445,79

RAHAT JA PANKKISAAMISET 1 662 443,11 625 244,03

RAHAT JA PANKKISAAMISET YHT. 1 662 443,11 625 244,03

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 741 721,95 731 689,82

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 963 547,51 2 766 646,95

VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017

OMA PÄÄOMA € €

   Peruspääoma 33 637,58 33 637,58

   Opintorahasto 14 244,86 12 826,68

   Edell.tilik.yli/alijäämä 2 496 385,67 2 306 997,48

   Tilikauden ali/ylijäämä -4 681,78 189 388,19

OMA PÄÄOMA YHT. 2 539 586,33 2 542 849,93

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

   SAADUT ENNAKOT 102 023,47 34 107,78

   OSTOVELAT 74 630,46 46 594,76

   MUUT VELAT 

     Ennakonpidätys- ja lähdeverovelka 36 867,92 24 014,89

     Sotu-velka 1 099,33 951,26

   MUUT VELAT YHT. 37 967,25 24 966,15

SIIRTOVELAT

   Lomapalkkavelka 106 636,00 75 722,00

   Lomapalkkavelka, Sosiaalikulut 22 094,00 16 364,00

   Muut siirtovelat 80 610,00 26 042,33

SIIRTOVELAT YHT. 209 340,00 118 128,33

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT. 423 961,18 223 797,02

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 963 547,51 2 766 646,95
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PL 10665

02070 ESPOON KAUPUNKI

KÄYNTIOSOITE 

Revontulentie 8, 02100 Espoo 

toimisto puh. 09 4393 550

NÄYTTÄMÖT 

Revontulihalli

Revontulentie 8, Tapiola, Espoo

Louhisali 

Espoon kulttuurikeskus, 

Kulttuuriaukio 2, Tapiola, Espoo

Y-tunnus 0712494-6

www.espoonteatteri.fi


