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Lausunto

Maank6ytdn ja asumisen toteutusohjelma 2012

Oulunkyld-Seura ry haluaa tuoda oheiseen asiaan liittyen ornassa kannanotossaan esille

Oulunkyld-Selra ry:njohtokunta on kevddlld 20ll kiiynnistenyt hankkeen, ionka tavoitteena
on Oulunkyldn kaupunkirakenteellisten ja kulttuurihistoriallisten ominaispiirteiden,
rakentamista edustavien kerrostumien sek; niiden sisdltdmien arvojen selvitteminen
rakentamis-ja kaavoituksell isena tutkimuksena. Tarkoituksena on tal lentaa oulunkyldn
arvokkaan miljddn historiaa ja luoda edellytykset sellaiselle asemakaavoitukselle, joka perustuu
kaupunginosan omaleimaiseen kulttuuriperintd6n ja sen alviointiin nykytilanteessa.

Hankkeeseen sisdltvviisse tutkimuksessa selvitetddn kaupunginosan muotoutumisen kannalta
kaupunkisuunnittelun, kaavoitukenja kaupunkirakentamisen vaiheet erityisesti keskeisimpien
muutos prosessien ja kaupungin05an identiteetille tdrkeimpien paikkojen, rakennusten.
kaupunkikuvan ja miljd6kokonaisuuksien suhteen. Kaupunkihistoriallisen tutkimuksen yhtene
tavoitteena on tulkinta Oulunkyldn ominaispi irteideh i lmenemisen muodoista kaupunki-
ra kentamisessa ja niiden historiall!sesta perustasta.

Oulunkylen kaupunkihistorian tutkimus liittyy myds kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen
laajentamalla ni i td keinoja, joi l la kaupunkilaiset voivat osa' l istua omaa ymperistdddn koskevien
muutosten suuntaamiseen. Kaupunginosan rakentamishistoria vahvistaa oulunkyldldisten
ymm:irrystd niistd tekijdistd, jotka ovat vaikuttaneet oma n ympiristdn muotoutumiseen ia
jotka ovat ldydettdvissA kaupunkikuvasta.

Yleisemp:ni tavoitteena on kehittdd malli kaupunkihistoriallisen selvityksen kdytdstd kanavana
asukkaiden je erilaisten yhteisdjen arvostusndkdkulmien konkretisointiin kaavoituksen eri
vaiheita varten. Tdsse oulunkyl;n kaupunkihistorial l inen tutkimus toimii erdanlaisena
pilottiprojektina, jonka kautta saatuja kokemuksia voidaan soveltaa my6s muiden kulttuuri-
historiallisesti merkittevid ominaisuuksia sisdltdvien kaupunginosien uud€lleen kaavoituksessa,
mm. Helsingin Esikaupunkien renessanssihankkeen muissa kohteissa.
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Olemme Oulunkyla-Seura ry:ssd huolel l isestiperehtyneet Helsingin Kaupungin lausuntopyynn6n
taustalla olevaan esitykseen koskien Luonnosta Maankeyt6n ja asumisen toteutusohjelmaksi 2012.
T:ist i i  luonnosasteella olevasta suunnitelmasta haluamme lausua seutaavaa:

. Yleisperiaatteet sisi i l tdvAn asiakir jan yhteys Helsingin kaupungin suunnittelutoimintaan
ja alueell iseen kehittdmiseen on epdselvd

Asiakir jan otsikossa todetaan suunnitelman olevan maankdytdn suunnittelua-
Kuitenkin suunnitelma kisittelee oietusarvoisesti ainoastaan asukkaita ja rakentamista,
rakentamisen maksimointia sek;i joukkoliikennett?i.

Maankeyttdsuunnitelmassa ol isiselvi jst imii i i r i teltdve kaikki muutkin kuin maankdyt6n,
kaavoituksen ja rakentamisen tavoitteet, periaatteetja ldhtdkohdat, kuten asukasliihtdinen
ajattelutapa, taloyhti6t, muukin l i ikenne kuin joukkoli ikenne, palvelut, viheralueverkostot,
viihtyisyys ja turvallisuus. Nama edelld mainitut nakoko hda t sen vuoksi, ettd asiakirja luo
i lmeisestitavoitteet, periaatteetja l : jhtdkohdan kaiki l le muil le suunnitelmil le. '

.  Suunnitelmasta puuttuu l i ihes kokonaan paikal l inen asukas-ja taloyhti6ldht6isyys

Asuinalueen kehitt i jminen edellyftee toimivaa yhteisty6td asuinalueen asukkaiden ja
taloyhtididen kanssa. Asukkaiden kokemuksia laadukkaista asuinalueista on selvitetty lukuisissa
tutkimuksissa, joiden tulosten soisi ndkyven suunnitteluluonnoksessa. (1)

(7) Uusimpina esimerkiksi Kytd Honnu, Vailiniemi-LauBon Jenni, Tuorila Heleno(2011)
Hyvillii palveluilla loodukkaoseen lijhiiiasuniseen. Kuluttojatutkimuskeskus; julkoisujo 2.
Turunenym 2070.lhmisiai jo kaupunkiluontoo -Tutkimus piiijkoupunkiseudun asukkaiden
hyvinvoinnistd. Pdiikoupuhkiseudun sosiooliolan osaom iskeskus Soccd jo Heikki Wotis lnstituutti
julk 24.

Asiakirjassa ei esiinny lainkaan sanoja luonto, puisto, virkistys, kasvi, elain, leikki, liikunta, ulkoilu,
urheilu taivapaa-aika. Suunnitelmassa ei kesitel ld my6skdan joukkoli ikenteen ja palvelujen
suunnittelua ja kehittdmista eika asuinympdristdn viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyvid
asioita.

Taloyhti6iste ei ole asiakirjassa minkednlaista mainintaa, puhumattakaan siitd, ettd mikd on
taloyhtididen rooli ja osuus tdssd alueen suunnittelu-ja kehittArnistydssd.

. Ekologinen kestevyys

Asiakirjassa puhutaan ekologisesta kestdvyydest6, mutta termiviittaa Helsingin kaupungtn
nakdkulmasta ennemminkin t i ivi ist i  rakennettujen, uusien talojen rakentamisen tarpeeseen.
Asiakir jan tekstissd on aivan i lmeinen epdloogisuus, kun todetaan t i ivi in ja korkeammatte
nousevan rakentamisen luovan viihtyisy!.ttd.

. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestdve kehitys

Tam:in nekdkulman pitdisi olla asiakirjassa selvdsti vahvempi. T6md voisi tarkoittaa kestdv6n
kehityksen vaatimien muutosten etsimistd yhdessd asukkaiden ja taloyhticj iden kanssa, jol loin
paikal l iset leht6kohdat otettaisi in huomioon.
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Paikallistason toiminta ja osallistuminen edistdviit mycis eri hallintokuntien vuorovaikutusta ja

auttavatsovittamaan vhteen pd;tdksenteon eritasoja.

Vanhan rakennuskannan alueella, kuten esimerkiksiOulunkyldssa, lahtokohtana tul isi ol la
kaupunginosan omaleimaisen kulttuuriperinndn kunnioittaminen, vanhan rakennuskannan
korjaaminen ja saattaminen nykyajan vaatimuksia vastaavaksisekd tel l6in puusta rakentamisen
ottamiseksi Vhdeksi vaihtoehdoksi. Asiakir jassa kuitenkin esitetdan keinoksi vain neuvonnan
jdrjestdmistd ja lise:jmist6.

Tevdennvsrakentaminen tul isitoteuttaa 16htien ndiste edelld todetuista ldhtdkohdista.
MVds Vantaanjoki laakson merkitys ni in kulttuurimaisemana, virkistysalueena kuin ekologisena
kdltAvdne tul isi huomioida.

. Esteettomvys huomioidaan asiakir jassa yksip uoleisesti ja ainoastaan vammaisia
koskevana asiana

Esteett6myys on laaja kokonaisuus, joka tarkoittaa rakennetun ympiiristdn esteettomyyden
huomioimisen l isdksi my6s kaikkien asukkaiden ja kansalaisten sujuvaa osall istumista
ty6ntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin, opiskeluun sekd palveluiden kdytt66n. Esteettdmyys
tarkoittaa tdlldin sekd palveluiden saatavuutta ette saavutettavuutta.

. Li ikenteen ndkdkulma

suunnitelmassa tarkastel laan l i ikennette pelk;ste:in joukkoli ikenteen n:ikdkulmasta.
Oulunkyl6n alue on yksi tdrkeimmistd joukkoli ikenteen risteyskohdista Helsingin alueella.
Li ikenneratkaisuja pitdisi tarkastel la kokonaisuutena, jol loin joukkoli ikenne, l i i tyntdl i ikenne,
yksityisautoilu ja pysdkdinti sekd kewt liikenneja timen kokonaisuuden esteetdn sujuminen
olisi tarkastelun kohteena. Mikdli  l i ikennettd ei tarkastei la kokonaisuutena oulunkylassa yhd
paheneva pysak6intiongelma si irtyy taloyhtididen ja asukkaiden ongelmaksi.

.  Kaupunginosienrenessanssi

Oulunkylen alueen osalta on erityisen terkeda selvit taa, ettd mikd on Esikaupunki renessanssi-
hankkeen ja Luonnos Maankdltdn ja asumisen toteutusohjelmaksi 2012 asiakir jojen ja
kdyt?inndn toteutuksen yhteys.

Esikaupunkien Renessanssi-hankkeessa erityisena mielenkiinnon kohteena on Oulunkyl6n
asemanseutu ja sen kehittdminen. ou,unkyl;-seura ry:n ndkemyksen mukaan oul!nkyldn
asemanseudun maankdyton, kaavoituksen ja rakentamisen suunnitelmissa tulee ottaa huomioon
koko alueen vanhan puisen rakennuskannan ja puusta rakentamisen vaaliminen, korjaaminen
seki saattaminen nykyaikaisia vaatimuksia vastaavaksi. Ndin voidaan maankdytdn
suunnitelmissakin edisted kestdvdd kaupunkikehitysti i  ja alueiden omaleimaisuutta-
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