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VASTAUS:
Kaupungintalo puretaan ja uutta rakennetaan
Pitkässä kirjoituksessaan (KG2 9.2.) Bo-Christer Björk hyökkäsi minua vastaan sii-
tä, että aloitteestani ”käärmetalo” tulisi kaupungintalokorttelin kaavoituksen poh-
jaksi. Todettakoon, että kaikki päätökset koskien kaupungintalon purkamista ja 
korttelin kaavoitusta on tehty täysin tai lähes yksimielisesti kaikissa päätöksente-
kopaikoissa, niin myös valtuustossa 13.2.2017. Mitään puoluepoliittista tms. jakoa 
ei ole esiintynyt. 
Olavi Tupamäki

Pirtit pitkin metsiä?
Tulevaisuuden hahmottaminen ja sen tarpeisiin varautuminen vaativat rohkeutta.
Voi joutua hylkäämään jotain sellaista, mihin on tottunut ja mikä sen takia tuntuu 
hyvältä.

Olen itse muuttanut Kauniaisiin melko äskettäin, osittain sen innoittamana, että 
kaupungissa näytti olevan tahtoa muuttaa keskustaa kaupunkimaisemmaksi, siis 
tiiviimmäksi ja vetovoimaisemmaksi. Minusta nämä ovat edelleen hyviä tavoittei-
ta ja niistä kannattaa pitää kiinni. En näe tässä ristiriitaa sen kanssa, että suuri osa 
Kauniaisista on pientalovaltaista ja hajallaan pitkin metsiä.

Toisaalta, kun on kuulostellut mielialoja keskustassakin asuvilta, saa jossain mää-
rin sellaisen vaikutelman, että mitään pienen kaupungin tapaan toimivaa keskustaa 
Kauniaisiin ei halutakaan.Riittää, kun on yksi päivittäistavarakauppa ja muuten on 
hiljaista. Ja parempi olisi, että sellaiset häiriötekijät kuten nuoriso olisi nekin sijoi-
teltu pitkin metsiä, jossa niistä ei ole mitään haittaa.

Jos Kauniainen olisi menneisyydessä jotain kaivannut niin vielä suurempaa rohke-
utta keskustan uudelleenrakentamisessa. Tunnelitien itäpuolelle viimeksi rakenne-
tuissa asuintaloissa on jotain sellaista, jota olisi toivonut keskustaan enemmänkin: 
mielenkiintoisella tavalla yhdistettyä julkista ja yksityistä tilaa. Tunnelitien länsi-
puoli olisi ehdottomasti kaivannut sellaista julkisen ulko- ja sisätilan yhdistelmää, 
jollainen on vaikkapa Leppävaaran Sellossa (tietenkin paikan mittakaavallisiin vaa-
timuksiin sovittaen, sehän on selvä).

Nyt eletään sen mukaan kuin mitä päätöksiä aiemmin on tehty. Keskusta-alueen 
poikkeamispäätös oli askel oikeaan suuntaan, mutta keskustan puutteita, lähinnä 
julkisen sisätilan puuttumista, sekään ei poista. Kun kunnollista julkista sisätilaa 
ei ole tulossa, julkisen ulkotilan suunnittelulla on sitä suurempi merkitys. Olisi toi-
vottavaa, että sellaisia menetettyjä tilaisuuksia kuten Kirjastonraitin leikkipuisto ja 
sen ympäristö ei enää tulisi, vaan keskustan vielä vapaat ulkotilat suunniteltaisiin 
keskusta-asumista ajatellen mahdollisimman monipuolisesti toimiviksi.

Kaupungintalon edustalla olevan aukion käyttötarkoitusta en ole toistaiseksi oi-
kein pystynyt hahmottamaan. Parkkipaikan lisäksi siinä on muutama puu ja käve-
lyreittejä Tunnelitien ja Kauniaistentien risteyksestä kaupungintalolle. Ihmisiä tällä 
aukiolla ei juuri näe, puhumattakaan siitä, että joku siellä oleskelisi.

Minusta huoli siitä, että ns. käärmetalon rakentaminen turmelisi tämän aukion 
on turha. Itse asiassa se on ainoa arkkitehtuurikilpailun ehdotuksista, joka ottaa au-
kion hallintaansa ja jalostaa sen kunnolliseksi kaupunkitilaksi. Parkkipaikan katoa-
minen aukiolta ei liene sellainen puutarhakaupunkimainen elementti, joka pitäisi 
säilyttää. Sen lisäksi että käärmetalo luo keskustaan uuden tervetulleen visuaalisen 
elementin, se ottaa olemassa olevan rakennuskannan huomioon erittäin taitavasti. 
Tervetuloa siis, käärmetalo.

Jos Kauniaisten jostain murhetta pitäisi kantaa niin siitä, miten parhaiten halli-
ta ristiriita houkuttelevuuden ja liiallisen ajoneuvoliikenteen välillä, miten ratkais-
ta läpiajo ja paikoitus, miten rakentaa keskustasta ja asemanseudusta yhtenäinen 
toimiva kokonaisuus näinä aikoina, kun apua ei ole tulossa sen enempää maan hal-
litukselta kuin rautatielaitokseltakaan.
Visa Hietalahti

Blås liv i Junghansrörelsen!
Författaren Nalle Valtiala är ute i ett behjärtansvärt ärende (KG nr 2/17) när han 
uttrycker sin oro över planerna på att bygga bostadshus i den s.k. Junghansparken. 
Låt oss hålla kvar den lummiga Junghansparken. Den är en grön oas i Grankulla 
centrum. Det som utarmas p.g.a. bostadsbyggande får vi aldrig tillbaka. Också cen-
trumområdet behöver områden i naturtillstånd där barnen kan leka och de natur-
sköna promenadstråken gläder både hundar och deras ägare.

Nalle Valtiala hänvisar till aktionen kring Villa Junghans i slutet av 1970-talet. 
Jag kommer ihåg att det var han som tog initiativ till att rädda Villa Junghans som 
Grankulla stad hade för avsikt att riva till förmån för bostadsbyggnation. I en in-
sändare i HBL 24.5.1977 skriver Nalle Valtiala följande:

”Som en följd av en intensiv byggnadsverksamhet i Grankulla har stadens centr-
um de senaste åren tämligen helt ändrat karaktär. Mycket litet "nns kvar här som 
prov på äldre grankulla-bebyggelse. Rötterna till gårdagen har skurits av. Här har 
Villa Junghans en viktig mission, som ett välbehövligt komplement till höghus och 
asfaltgårdar.”

Hösten 1979 ville stadsstyrelsen i Grankulla riva Villa Junghans men folkopinio-
nen vaknade och protesterade. En ensaksrörelse uppstod bestående till största de-
len av pensionärer. Förutom Nalle Valtiala engagerade sig även övriga grankullabor, 
bl.a. Gunnel Carlberg och Clara Palmgren i rörelsen. Den här gången lyckades folko-
pinionen övertyga stadens ledning att inte riva Villa Junghans. Protesten lyckades. 
Villa Junghans är skyddad som en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Nu gäller det för Junghansrörelsen, givetvis i ny sammansättning med nya krafter 
bestående av yngre och äldre grankullabor att uppstå på nytt för att arbeta för att 
miljön kring Villa Junghans bevaras och inte skattas åt förgängelsen.

Bästa grankullabor, äldre och yngre kom med i kampen för vår "na natur. 
De politiska partierna i Grankulla har i kommunalval efter kommunval poängte-

rat betydelsen av en trivsam och harmoniskt miljö. Vad säger valrörelsen inför det 
kommande kommunalvalet? Kommer Junghansmiljön att bevaras?

Tidigare gjorda planeringsbeslut kan omprövas. Man behöver inte söka synda-
bockar för redan gjorda beslut.

Avslutningsvis hoppas jag att det nyligen behandlade invånarinitiativet gällande 
stadshuset har e'ekt och att både huset och parken bevaras som motvikt mot den 
kompakta (fula) byggnationen på andra sidan Grankullavägen.
Tom Sandström
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