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Kauniaisten
ongelma-
tontille liiytyi
ratkaisu
KLAUS NURMI
klaus.nurmi@media.fi

I(auniaisten uuden keskustan
viimeisen?i hrlppana ollut iso
tontti liihtee rakentumaan
todenniikdisesti jo ensi ke-
vaiina.

Aidatulla noin neljiin tu-
hannen nelirin tontilla on
vuosia seissyt vain tyhjii toi-
mistotalo, jota sanotaan yhta
sein?l?i koristavan maalauk-
sen vuoksi vetoketjutaloksi.
Liinsiviiylii uutisoi kalliista
joutomaasta 1 7. kes?ikuuta.

Tontista on saatu neuvotel-
tua ratkaisu, joka erottaa ton-
tille kaavoitetr,rn asumisen ja
Iiikerakentamisen toisistaan.

tiikepuolesta tulee viereisen
kauppakeskus Granin laajen-
nusosa. Kauppakeskus ja uusi
liikerakerurus yhdistetiiiin toi-
siinsa galleriakiiytiiviillii.

Kauniaisten kaupungin-
johtaja lbrsten Wid6n on
tyytyviiinen uuteen suunni-
telmaan.

-Ratkaisu on jopa parempi
kuin mitt asemakaavassa alun

perin esitettiin. Sepniyksj fa-
kennus eri. ytetd?in kakleksi ja
n-glg,gqnissa rakennusoikegs
ngusee jonkinve[an.

$St*oiruon
jopo porempi kuin

mitii asemakaavassa

ol un peri n esitetti i n."

Neuvottelut kiytiin kau-
pungin, tontin omistavan
NCC Rakennuksen ja kaup-
pakeskus Granin omistavan
WT Kiinteistiisijoituksen
kesken.

Sopimus loksahti kohdal-
leen ja kaikki osapuolet ovat
tyytyviiisiii, \,Vid6n myhiiilee.

Iiirjestely edellyttiiii kaup-
poja tontin osista ja raken-
nusoikeuksist4 mutta Wid6-
nin mukaan kaupungin ra-
haa ei niihin kulu. lqupq{d
toimii viilikatenii NCC:n ja

-Vlfl:n 
kaupoissp.

I(aupunginhallitus tosin ha-
kee valtuustolta mtiiiriirahaa
siltd varalta, ettl kaupunki

olisi NCC:n myymiin miiiirii-
alan ostaja.

Wd6n uskoo vahvasti, ettii
keskustan uusi hanke toteu-
tuu, vaikka se onkin tehtava
poikkeusluvalla.

-Qleume jo keshrsteJlqet
rqy-dnteisessii hengess[ e$-
keslo.l isen kanssa j o-l!u PS-
keuslupa haetaan,

Han odottaa keskustan ve-
tovoiman kasvavan uusien
asuntojen ja uuden liikera-
kennuksen myritii. Liiketiloi-
hin on suunniteltLl piiivittiiis-
tavarakauppaa.

Vetoketjutaloa ja sen tont-
tia kaupunginjohtaja kuvaa
"hiiiritseviiksi". Keskusta on
keskenerdinen, vaikka ase-
makaava vahvistui jo yhdek-

siin vuotta sitten.
NCC on maksanut kaupun-

gille korvauksia tontin raken-
tamattomuudesta. Kaupunki
ehti my6s laittaa vireille lu-

nastuksen, jolla tontti palau-
tuisi sille takaisin.

Lunastusmenettely perU-
taan, jos fuore sopimusJo-
teutuy.

Nii$mli kauppakeskus Granin parkkitasanteeltavetoketjutalon aidatulletontille. Uusi hanketuotontilleasuntoja
ja kauppakeskus saa laajennuken.

Lis5ii asuntoia
) Uusia asuntoja on noussut viiden-kuuden vuoden aikana run-

saasti Kauniaisten keskustaan ja ne ovat kdyneet hyvin kau-
paksi.

) NCC Rakennus ei aloittanut vetoketjutalon tontin rakentamis-
ta I iiketilojen vdhiisen kysynndn takia. Tontil le kaavoitetusta
5 600 kerrosnelicistd kolme tuhatta osoitettiin liiketiloiki.

) Uudessa hankkeessa vetoketjutalon tontin rakennusoikeus jae-
taan niin, etti NCC:Ile jddvist6 3 500 kerrosneli6sti valtaosa on
asuinrakentamista.

) WT saa liike- ja toimistorakentamiseen 2 100 kerrosneliotd. Uu-
si liikerakenn us integroidaan kau ppakeskus Graniin.

) Rakentaminen alkaa mahdollisestijo ensi kevddnd.


