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Auringonkadun kaavahankkeen asukastilaisuuden kooste

Asukastilaisuus pidettiin Päivänkehrän koulussa 25.2.2020. Tilaisuuteen osallistui noin 90
henkilöä. Tilaisuuden esityksiin voi tutustua: Auringonkatu, Valmisteluvaihe.

Auringonkadun kaavahankkeen asukastilaisuus Päivänkehrän koulussa 25.2.2020.

Tilaisuuden alussa kaavan valmistelija Katri Ervasti sai asukkaiden keräämät adressit, joissa olivat
hankkeen vastustajien allekirjoitukset.
Tilaisuudessa kirjattuja asukkaiden kommentteja ja mielipiteitä:
Alueen parkkipaikkojen vähyys ja liikennemäärien kasvu huolettavat asukkaita
Auringonkatu on pihakatu, jossa ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi. Asukkaiden
mielestä parkkipaikkoja on jo nykyään alueella liian vähän. Suunnitelmassa on esitetty
pysäköintihalliin 23 autopaikkaa. Asukkaat esittivät huolen, että vieraille ja kodinhoitajille ei ole
osoitettu paikkoja.
Tilaisuudessa tuotiin esiin se, että ajoneuvot eivät mahdu kohtaamaan Auringonkadulla etenkin
lumisina talvina ja Olarinkadun liittymän lähellä sijaitsevat tonttiliittymät tukkivat liikennettä. Myös
ajonopeuksista oltiin huolissaan. Etenkin koululaisten ja muiden jalankulkijoiden turvallinen
kulkeminen on varmistettava.
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Rakennusten korkeus ja varjostus sekä rakentamisen määrä kiinnostivat
Tulevien talojen korkeuden hahmottaminen on vaikeaa. Kysyttiin, mikä on korkeus meren pinnasta
ja mikä on harjakorkeus.
Esitykset tulevien talojen varjostuksista eri vuodenaikoina herättivät paljon kysymyksiä asukkaissa.
Yksi lähialueen asukas esitteli kodistaan ottamiaan valokuvia, joissa näkyi aamuaurinko. Näin ei
sitten enää ole tulevaisuudessa.
Perinteisesti korkeat asuintalot ovat sijoittuneet Olarissa mäelle. Ja toivottiin, että tätä periaatetta ei
hylätä. Tuotiin myös esille, että myös muissa hankkeissa (mm. Olarin Shellin alue) Olarissa
suunnitellaan massiivista asuinrakentamista.
Haluttiin tietää, onko kaupunki puolustamassa näin mittavaa rakentamista tälle alueelle. Onko
alueen vehreys ja esteettömyys otettu huomioon? Tiedusteltiin myös, miksi tarvitaan
asemakaavamuutosta, vaikka rakennusoikeutta on nykyisessä kaavassakin paljon jäljellä.
Joidenkin asukkaiden mielestä maanomistajien ahneus on päässyt valloilleen. Hanketta on viety
salassa eteenpäin ja näin ollen ”Tehdään yhdessä Espoo -tarina” ei ole toteutunut. Kaavoittaja
kertoi, että hanketta on viety ihan normaaliin tapaan eteenpäin. Aloitteen asemakaavan tai muutoksen laatimiseksi voi tehdä joko kaupunki itse tai maanomistaja. Kaavamuutosta ryhdytään
laatimaan, jos kaupunki pitää sitä tarkoituksenmukaisena.
Rakentamisen aikana suoritettavat räjäytystyöt kiinnostivat. Mitä tapahtuu jo olemassa oleville
lähialueen taloille? Yksi asukas toi oman mielipiteensä esille ja toivoi alueelle korkeaa
rakentamista, jolloin mahdolliset räjäytyksetkin saadaan hoidettua kerralla.
Yhteinen tilaisuus päättyi klo 19. Tämän jälkeen asukkaat yhdessä suunnittelijoiden kanssa
kävelivät Auringonkadulle tutustumaan alueeseen. Asukkaat pääsivät paikan päällä katsomaan
virtuaalitodellisuudessa 3D-mallinnuksen avulla, miltä tulevat rakennukset näyttävät vaikkapa
oman kodin ikkunasta katsottuna.
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