
niiden perusteella kaivatut 
huippuosaajat pää  ävät mi-
hin muu  avat. Heistä pitäisi 
kilpailla tarjoamalla kohtuu-
hintaisia omako  - ja pientalo-
ton  eja niin perheille kuin yk-
sin- tai kaksin asuville. 
 Turusta puu  uu 40 - 70m2 
kokoisten mini- ja pientalojen 
ton  t, joille sopisi n. 25m2 pi-
harakennus-etätyöpiste. Siihen 
pitäisi mahtua piha- ja remppa-
työkalut, maastopyörä, perä-
moo  ori, ym. Minitalon pystyy 
rakentamaan ilman merki  äviä 
lisäkustannuksia siten, e  ä se 
tuo  aa vuositasolla aurinko-
paneeleilla enemmän energiaa 
kuin kulu  aa - ainakin jos läm-
mitysmuoto on maalämpö.
 Mu  a ketään ei tunnu kiinnos-
tavan ihmisten asumistoiveet. 
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Peruste  u 1947

Omakotiasuminen ratikkaa 
parempi vetovoimatekijä

www.takakirves.com, takakirveen.omako  yhdistys@gmail.com

Vuoden 2021 järjestäytymis-
kokouksessa vali   in yhdis-
tyksen varapuheenjohta jaksi 
Mari Naaralainen, rahaston-
hoitajaksi Jan Sundberg, sih-
teeriksi Toni Ma   la. Yhdis-
tystä edustaa TPK:ssa Raimo 
Ollila ja Juha Teräväinen. Hal-
litus tarkis   vuosikokouksessa 
hyväksytyt sääntömuutokset, 
joilla  haetaan mahdollisuu  a  
järjestää kokouksia ja äänes-
tyksiä myös etäyhteydellä.
 Vuosikokouksessa  nousi 
esille  nk. kannatusjäsenten 
kuten yritysten  tulo mukaan 
yhdistykseen. Tode   in, e  ä 
se vaa  si sääntömuutoksen ja 
toisaalta jos sellaisia yrityksiä 
on, voivat osallistua esim.  tu-
kemalla muuten toimintaa ta-
pahtumissa ym.  Yhdistykselle 
on tullut kyselyjä nyt lumen 
vuoksi myös omako  talkka-
rista. Pääte   in, e  ä yhdistys 
ei järjestä omatalkkaritoimin-
taa työnantajan vastuiden 
vuoksi. Yhteistyössä mui  en 
yhdistyksien kanssa  se voisi 
kuitenkin  olla järjeste  ävissä.
 Alkuvuosi joudutaan vielä 
kärsimään yhdistystoiminnas-
sa koronasta. Vakaas   uskom-
me  kuitenkin, e  ä    kohta hel-
po  aa ja kesäkuussa voidaan 
tapailla jo ilman maskeja.

RAIMO OLLILA

Omako  liiton tutkimuksen 
mukaan n. 50%  lapsiperheistä 
ja saman verran 15-34 vuo  ais-
ta, jotka eivät vielä asu omako-
 talossa, haluaa ”omaa tupaa 

ja omaa lupaa”. 
Turusta muu  aa pois vuosit-
tain 3200 asukasta, suurin osa 
pientaloihin lähikun  in, joiden 
vetovoimatekijä on ton   tar-
jonta ja lähipalvelut. 
 Jos tavoi  eena olisi ihmisten 
kaupunki, kaavoitusta ei tehtäi-
si kiinteistösijoi  ajien ehdoilla 
ja aloi  eesta. Turussa koituu  
veronmaksajille miljardiluokan 
lasku ”kaupunkikehityshank-
keista” kuten ra  kka, ratapihan 
monitoimiareena, Funikulaa-
ri, Logomosilta. Ne saa  avat 
olla kiinteistöbusineksen ve-
tovoimatekijöitä, mu  a tuskin 

Kaupunki on kaavoituksessa 
kiinteistösijoi  ajien ohjaukses-
sa ja luo  aa, e  ä kasarmeihin 
aina joku muu  aa. Hyvällä 
syyllä voi kysyä onko Turku kau-
punki vai kiinteistöbusiness.
 Kerrostalokolossien tunkemi-
nen omako  alueille on haitaksi 
asukkaille ja ympäristölle. Pa-
rempi malli olisi -70 luvun Tapi-
olan ”kaupunki puutarhassa”, 
arkkitehtuuri, jossa väljässä ja 
sulassa sovussa oli kerrostaloja 
ja pientaloasumista.
 Mu  a jotain hyvääkin. Van-
hoilla omako  alueilla isoisien 
aikoinaan rakentamat rintama-
miestalot ovat nyt ”milleniaali-
en” unelmakohde, joita rempa-
taan rakkaudella omanlaiseksi. 
Kuten kuuluukin. 
RAIMO OLLILA

Yhdistyksen sääntö-
muutokset vireille

Kairialankadun Muonamiehentalo suojeltiin - taas

Tapiolan WAU arkkitehtuuria -80 luvulla. Väljyys oli arvo, nyt Turku  ivistää asumisen kerrostalokasarmeihin.
Kuva:Espoon kaupunginmuseo 

Fillarivarkaat ahkerina
Yhdistyksen verkkosivuilla oli 
syksyllä useita kuvia kähvelle-
tyistä pyöristä hei  eillä. Pyö-
rien varastaminen ja myyn   
tori.fi :ssa on niin laajaa, e  ei 
poliisi niihin enää  ehdi puut-
tua. Lukitsematon fi llari voi 
kadota jopa sisävarastosta.

Kairialankadun kerrostalokaava 
nytkäh   eteenpäin valituksista 
huolima  a liki sellaisena kuin 
rakennu  ajat sitä alunperin 
esi   vät. Möörönkujalle tulee 
suunnitellut kolme uu  a ker-
rostaloa. Ensimmäisessä vai-
heessa esite  y neljäs talo jäi 
pois, koska se olisi tullut osin 
muinaismuistoalueelle ja ehkä 
esi  äjä alkoi epäilemään itse-
kin, e  ei se ton  lle mahdu.
 Jos nyt jotain hyvää pitäisi 
kaavasta löytää, se on kauniin 

Muonamiehen talon suojelu. 
Kaavassa rakennukselle on jo 
nyt jo ”sr” -merkintä, ihmetellä 
voi mitä uusi suojelu tarkoi  aa.
 Mu  a mikäli taloa ei pikai-
ses   peruskorjata ja oteta va-
kituiseen asuinkäy  öön, sen 
lahoaminen jatkuu. En  söijäl-
le, jolla on rahaa rii  äväs  , se 
voisi olla unelmien paikka - tai 
painajainen. Ton    on korkeal-
la paikalla ja siksi hulevesistä 
tuskin on harmia - ja jos sietää 
kivitaloja  naapurina
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Savonkedonkadun “ghetto” 
kiusaa eniten lähinaapureita
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Turun Sanomien 5.2.2021 
ju  u antoi synkän kuvan Sa-
vonkedonkadun purkua odot-
tavien TVT vuokra-asuntojen 
 lasta ja naapurihäirinnästä. 

Suurin hai  a häirikköporukan 
pii  aama  omuudesta yhteisis-
tä pelisäännöistä on samassa 
ja viereisissä taloissa asuville. 
Häiriökäytös on yli  änyt ”ta-
vanomaisen” viimeisen vuoden 
aikana. Hälytyksiä poliisille oli 
viime vuonna 110, joista 14 kii-
reellistä. Eli liki joka kolmas päi-
vä on poliisia tarvi  u. Eivätkä 
ongelmat jää pelkästään mui-
den vuokratalon asukkaiden 

Jarkko Nieminen Areenan 
laajennustyöt näy  ävät käyn-
nistyvän yllä  ävän nopeas  . 
Maapohjatutkimuksia teh  in 
10.2.2021 ja varsinaiset työt al-
kavat kun rakennusluvat hyväk-
sytään. Sateisen syksyn aikana 
alueen hulevedet ovat aiheut-
taneet lampia Jukolanpuiston 
alueella. Suunnitellun parkki-
paikan pinnan korkeus näy  äi-
si olevan Jukolan  en rivitalojen 
kannalta huoma  avan korkeal-
la. Kun uu  a asfaltoitua ja ka-
te  ua pinta-alaa tulee hehtaari 
kaupalla, hulevesien johdatus-
ta kanna  aa lähiasukkaiden 
tarkastella huolella ja pyytää 
selvitys lupavaiheessa. 

Tenniskeskuslaajen-
nuksen hulevedet 
syytä syynätä

Yhdistyksen lämpökamera on 
vuokra  avissa 10€/vrk. Tämän 
talven pakkasilla lämpövuodot 
ovat tulleet hyvin esiin. Kame-
ralla voi havaita myös sähkö-
lai  eiden tai esim. johtojen 
vikaliitosten aiheu  aman yli-
kuumenemisen. Päällisin puo-
lin voi maallikkokin vilkaista 
lämpökameralla omaa sähkö-
kaappia. Jos epäilee, e  ä yli-
kuumenemista on, pätevöity-
nyt amma   lainen paikalle.

Yhdistykseltä peräkär-
ry kevätprojekteihin
Yhdistyksen jäsenetuna voi 
vuokrata kuomullista peräkär-
ryä 7€/vrk, p. 044 560 2077, 
Juha Teräväinen. Vuoden 2020 
aikana kärryä laina   in 73 ker-
taa.

murheeksi, vaan leviävät lä-
heisten omako  talojenkin rie-
saksi. Mu  a eivät kuitenkaan 
ilmeises   niin laajalle kuin Niit-
tykodista. Osalle lähiasukkaita 
jutun  edot häiriöistä ovat tul-
leet yllätyksenä.
 TVT asunnot näy  ää suhtautu-
van asiaan hälläväliä asenteel-
la, ei korjaa sitä mikä on riko  u 
eikä ir  sano häiriköitä.
Kaavanmuutoksessa ton  n ra-
kennusoikeu  a on kasvate  u 
5976 k-m2> 10000 k-m2 eli 
76% eikä 40% kuten asema-
kaavaselostuksessa kerrotaan.
RAIMO OLLILA

Sähkönjakokaapit
lumen alla
Kun lumimyräkkä yllä  ää ku-
ten tänä talvena, hunos   ja 
alemmas kadun pintaa sijoite-
tut sähkönjakokaapit ovat vaa-
rassa jäädä lumikasojen alle. 
Urakoitsijalle tehty ilmoitus toi 
tällä kertaa lapiomiehet pai-
kalle, yleensä kaapin  on saa-
nut kaivaa itse esille. Vaarana 
urakoitsijankin mielestä on se, 
e  ä kun lumia lastataan kau-
hakuormaajalla pois vietäväksi,  
voi koko kaappi tuhoutua. Eikä 
sulamisvedet ja sähkö ole paras 
yhdistelmä. 

Lämpökameralla
vuodot esiin

Havainneku vassa uusi Savonkedonkadun kaava näy  ää kovin raskaalta.


