Toimintakertomus 2007
Helsingin Aurinkolahti-Seura perustettiin 6.4.2006. Se merkittiin
yhdistysrekisteriin 16.10.2006 numerolla 195000. Vuosi 2007 oli siten seuran
ensimmäinen täysi toimintavuosi.
Toimintaympäristö
Aurinkolahtea on kuluneen vuoden aikana rakennettu varsinkin Uutelan
kanavan ja nk. maustekatujen alueella. Siten alueen asukasluku on kasvanut
huomattavasti. Rakentaminen on vuoden lopulla hieman hidastunut. Kanavan
ympäristöä ja uimarantaa on niinikään rakennettu edelleen.
Vuoden kuluessa oli esillä kahden oleellisesti koko Aurinkolahteen
vaikuttavan alueen kaavoitus. Sijainniltaan keskeinen Pauligin nk.
Kahvikortteli tullaan muuttamaan asuntokäyttöön, mitä seura on pitänyt
oikeana ratkaisuna. Alue on erittäin keskeinen koko Aurinkolahtea ajatellen.
Siksi sen kaavaratkaisussa tulisi ottaa huomioon ympäristön vaatimukset.
Kun kortteli on rakennettu valmiiksi, lisääntyy Aurinkolahden asukasmäärä yli
1000 asukkaalla.
Toinen esillä ollut kaava-asia koski Aurinkolahden länsiosan asemakaavaan
sisältyvän Aurinkolahden Aukion edustalla mereen työntyvän pienen
niemekkeen rakennusoikeutta. Paikka on koko Aurinkolahden
rantamaisemassa erittäin keskeinen ja maisemallisesti rannan hienoin. Seura
vaati kaavan muuttamista, rakennusoikeuden pienentämistä ja alueen
nykyisille asukkaille mahdollisuutta lausua mielipiteensä paikalle
rakentamisesta. Siihen heillä ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta, koska
alueella ei ollut nykyistä kerrostaloasutusta, kun asemakaava vuonna 1999
vahvistettiin. Kaupunginhallitus päättikin 10.6.2007, että Aurinkolahden
venekerhon anomus paikan vuokraamisesta hylätään ja että asemakaavaa
muutetaan. Samalla rakennusoikeus pienennetään 200-350 m2:iin.
Venekerholla oli tarkoitus rakentaa paikalle 550 m2:n suuruinen mm. sauna-,
ravintola-, välinevuokraamo- ym. tiloja käsittävä rakennus niin, että se olisi
ollut valmiina jo keväällä 2007. Kaavamuutos oli kuluneena vuonna vireillä,
mutta sen käsittely siirtyi vuoteen 2008.
Seuran vuosikokous
Seuran vuosikokous pidettiin 22.3.2007 Aurinkolahden ala-aste
Aurinkopilkussa. Paikalla oli 55 jäsentä. Ennen varsinaista kokousta
Vuosaaren sataman projektijohtaja Antti Mäkinen kertoi marraskuussa 2008
täysimääräisenä käyttöön tulevan sataman vaikutuksista. Huolta aiheuttaa
etenkin Vuotien risteysten turvallisuus tiellä käytettävien suurten nopeuksien
vuoksi. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Timo Tuomi.
Seuran hallitus
Vuosikokoukseen saakka seuran puheenjohtajan tehtäviä hoiti
varapuheenjohtaja Unto Palminkoski valitun puheenjohtajan Timo Kyntäjän

erottua puheenjohtajan tehtävistä syksyllä 2006 hallituksessa syntyneen
epäluottamuksen vuoksi. Syntyneet erimielisyydet koskivat rannan
rakennushanketta ja Taiteiden Yön järjestelyjä.
Muut hallituksen jäsenet ennen vuosikokousta olivat
Ulla Äkräs, joka toimi hallituksen valitsemana seuran sihteerinä
Anita Roos, joka toimi hallituksen valitsemana rahastonhoitajana
Mikaela Mandalios
Annabella Nordquist
Mauno Pihlaja
Timo Tuomi
Vuosikokous valitsi seuran puheenjohtajaksi Mauno Pihlajan. Muiksi
hallituksen jäseniksi valittiin
Ulla Äkräs, joka toimi hallituksen valitsemana seuran sihteerinä
Matti Hyvönen, joka toimi hallituksen valitsemana varapuheenjohtajana
Anita Roos, joka toimi hallituksen valitsemana seuran rahastonhoitajana
Mikaela Mandalios
Unto Palminkoski
Eero Bäckman
Hallitus kokoontui vuoden aikana 16 kertaa.
Seuran jäsenistö
Seuralla oli vuoden lopussa yhteensä 125 henkilöjäsentä ja 13
yhteisöjäsentä.
Varsinainen toiminta
Seuran toiminta painottui kuluneena vuonna erilaisten tapahtumien
järjestämiseen, alueen suunnitteluun ja rakentamiseen vaikuttamiseen sekä
alueen ajankohtaisista asioista tiedottamiseen.
- Tapahtumat
Huhtikuussa 21.4 järjestettiin siivoustalkoot, joihin osallistui ilahduttavan
paljon asukkaita. Tuloksena oli kymmeniä säkkejä puistoihin ja kaduille
jätettyä jätettä. Olisi toivonut, että myös nuoria asia olisi kiinnostanut. Nyt
lähes kaikki talkoolaiset olivat melko iäkkäitä henkilöitä.
Helsinki-päivänä 12.6 oli Villa Lill Kallvikissa esillä suuri joukko ajankohtaisia
Aurinkolahtea koskevia suunnitelmia. Alueen asemakaavoittaja Marianna
Timperi esitteli asemakaavoja. Kiinnostusta herättivät myös uimarantaa ja
kanavaa sekä kevyen liikenteen reittejä koskevat rakennussuunnitelmat sekä
nopeasti toteutuvat sataman ja sen liikenneyhteyksien suunnitelmat. Ne
kiinnostivat noin 150 alueen asukasta. Myöhemmin illalla oli vielä joukko
laulamisesta kiinnostuneita kanavan varrella järjestetyssä
yhteislaulutilaisuudessa.
Taiteiden Yö 24.8 Aurinkolahden Aukiolla keräsi taas suuren joukon asukkaita
seuraamaan ohjelmaa. Siihen kuului mm. itämaista tanssia ja

kuplaperformanssi. Simo Parosen johdolla saatiin laulaa tuttuja lauluja.
Lapsille oli kilpailuja ja kasvomaalausta. Ilta päättyi komeaan ilotulitukseen,
jota kerääntyi ihastelemaan tuhatmäärin katselijoita. Tarjolla olleet maukkaat
lohivoileivät ja muut emäntien ja isäntien tekemät ruoat ja juomat tekivät hyvin
kauppansa.
Keväällä ja syksyllä seura kutsui alueen asuntoyhtiöitä neuvonpitoon siitä,
missä asioissa niiden yhteistyötä tarvittaisiin. On luonnollista, että uudella
alueella erilaista kehittämistä ja korjaamista tarvitaan mm. talojen huolto-,
korjaus-, siivous- ym. töissä sekä liikenne- ja järjestysasioissa. Keväällä
pääaiheena oli mm. taloyhtiöiden keskinäisen yhteistyön tarve ja
mahdollisuudet. Syksyllä esillä olivat alueen turvallisuus- ja järjestysasiat.
Viimeksi mainittuun hyvän pohjan antoi keväällä asukkaille tehty turvallisuusja järjestysasioita koskenut kysely, jonka toteutuksessa seura oli mukana.
Onneksi Aurinkolahti on näissä asioissa hyvä alue ilman erityisiä ongelmia.
Pulmia esiintyy lähinnä vain Columbuksen keskustan ja metroaseman
ympäristössä.
Joulun alla 11.12 oli joululaulutilaisuus, jossa yli 50 aurinkolahtelaista
virittäytyi joulun tunnelmaan laulamalla tuttuja, perinteisiä joululauluja.
Cantores Minoresin ryhmä kävi esittämässä komeasti perinteisen Tiernapojat.
Tilaisuudessa seura esitti kiitokset kolmelle alueella myönteisesti toimineelle
henkilölle.
- Kannanotot ja esitykset
Pauligin nk. Kahvikorttelin asemakaavaluonnoksesta esittämässään
mielipiteessä seura esitti mm.
- että korttelissa käytettäisiin muualla Aurinkolahdessa onnistuneesti
sovellettua avointa korttelirakennetta ehdotetun neljän umpikorttelin sijasta
- että kaavaluonnoksessa käytetty rakentamisen tehokkuus ja sen myötä
rakennusten korkeus ovat liian suuria, mikä johtaa myös nykyisen puuston
lähes täydelliseen häviämiseen. Mm. Leikosaarentien varressa on nyt komea,
iso männikkö.
- että alueen kaavoituksessa varattaisiin nykyisestä rakennuskannasta tiloja
asukkaiden harrastus- ja kokoontumistiloiksi, koska Paulig on suurena
tontinomistajana hyötynyt eniten Aurinkolahden rakentamisesta ja koska
vastaavia tiloja on muilla eteläisen Vuosaaren alueilla runsaastikin toteutettu
- että korttelin puitteissa ratkaistaan raskaiden ajoneuvojen
pysäköintiongelma.
- että esitetty tumma julkisivuväritys muutetaan muualla Aurinkolahdessa
käytettyyn valkoiseen tai vaaleaan värisävyyn, koska esitetty tumma värisävy
on synkkä massiivisissa umpikortteleissa.
Valitettavasti on näyttänyt siltä, että seuran ja useiden alueen asuntoyhtiöiden
kannanotot eivät ole aiheuttaneet mitään muutosta kaavaluonnokseen sekä
kaavoittajan ja Pauligin suhtautumisessa asioihin. Niistä näyttää jo
aikaisemmin yksityiskohtia myöten päätetyn.

Lopullinen kaavaehdotus tulee virallisesti nähtäväksi vuoden 2008
alkupuolella, jolloin siitä
voi tehdä muistutuksen.
Rannan rakennushankkeen kaavamuutos, josta kaupunginhallitus päätti
kesäkuussa, ei edennyt kuluneen vuoden kuluessa sellaiseen vaiheeseen,
että siihen olisi voitu ottaa kantaa. Se lienee ajankohtaista keväällä 2008.
Seura on lähettänyt vuoden aikana useita kirjeitä kaupungille ja muille
asianomaisille tahoille.
Kahvikorttelin asemakaavaluonnoksen käsittelyn yhteydessä kaupungille ja
Pauligille lähetettiin kirjelmät kokous- ja harrastetilojen saamiseksi alueelle.
Kumpikaan ei tuottanut tulosta. Varsinkin Pauligin, alueen suuren
maanomistajan, nuiva suhtautuminen tilojen järjestämiseen ihmetytti.
Kaupunginhallitukselle lähetetyssä kirjelmässä esitettiin Uutelassa ja muilla
vapaa-alueilla olevan puuston parempaa hoitoa. Nyt monilla vapaa-alueilla on
paljon pystyyn kuivaneita ja myrskyn kaatamia puita, jotka haittaavat
ulkoilukäyttöä. Monet alueet ovat hoitamattomina myöskin maisemallisesti
ikäviä risukkoja. Seura esitti myöskin Uutelan ulkoilupolun valaisemista.
Saadussa vastauksessa todettiin monien alueiden olevan suojeltuja ja siten
puuston siivoaminen ei ole mahdollista. Ulkoilupolun valaistuksen estävät
Uutelassa olevat lepakot.
Rakennusvirastolle lähetetyssä kirjelmässä toivottiin ratkaisua koirien
aiheuttamiin ongelmiin. Toivottiin mm. kaupungin järjestävän kaduille jätteiden
keräyslaatikoita.
Liikenneasioissa kirjelmöitiin sekä kaupungille, että Tielaitokselle Kehä I:n ja
Kallvikintien Itäväylällä olevien liittymien ruuhkaisuudesta ja turvallisuudesta.
Jälkimmäinen on saanut ratkaisun, sillä liittymä on siirretty itään päin, jolloin
ruuhkat vähenevät, kun ryhmittymiskaistoja on samalla jatkettu. Kehä I:n ja
Itäväylän risteys sensijaan odottaa kalliin eritasoristeyksen rakentamista.
Vuotien ja Porslahdentien risteyksen turvallisuutta toivottiin parannettavaksi
kaupunkisuunnittelulautakunnalle lähetetyssä kirjeessä. Siinä esitettiin
liikennevalojen rakentamista tähän risteykseen. Niiden rakentamisesta
saatiinkin päätös. Rakentamisen ajankohta riippuu kuitenkin määrärahoista.
Vuotien monet vakavat onnettomuudet aiheuttivat keväällä paljon kirjoittelua.
Tietä ja varsinkin sen kauniita valaisinpylväitä väitettiin vaarallisiksi. Seuran
puheenjohtaja kirjoitti lehteen useita laajoja artikkeleita, joissa oli analysoitu
tapahtuneita onnettomuuksia. Syynä moniin onnettomuuksiin oli liika
ajonopeus ja rattijuoppous, ei niinkään tien tai valaisinpylväiden puutteet.
Hallituksen edustajat kävivät keskustelemassa Vuotien huonosta
turvallisuudesta Itäkeskuksen poliisin kanssa. Siellä luvattiin lisätä valvontaa
tiellä.
- Huomionosoitukset

Seura toivotti alueen uuden K-kauppiaan Johanna Alastalon tervetulleeksi
täydentämään alueen palveluja. Joululaulutilaisuudessa kiitettiin kolmea
henkilöä. Yksi palkituista oli Mikko Lohi, joka on jo vuosia oma-aloitteisesti
kerännyt Aurinkolahden Aukiolta, uimarannalta ja Uutelastakin sinne heitettyjä
roskia ja muuta jätettä todella kiitoksen arvoisella tavalla. Seura on saanut
myös tyylikkään logon. Sen on suunnitellut Lotta Hirvenkari, jota myös
kiitettiin. Kolmas huomion kohde oli seuran monessa tilaisuudessa
yhteislaulua taidolla johtanut ja säestänyt Simo Paronen.
- Tiedotus
Seura on kuluneen vuoden aikana tiedottanut toiminnastaan Vuosaarilehdessä. Siinä on ollut sekä artikkeleita että ilmoituksia kulloinkin
ajankohtaisista asioista. Puutteena on se, että lehteä ei jaeta kaikkiin alueen
taloihin. Parempaakaan tiedotuskanavaa ei ole ollut vielä käytettävissä.
Seuran kotisivut ovat kehitteillä. Niiden tekemistä on vaikeuttanut Helsingin
Kaupunginosayhdistysten Liiton kotisivujen uudistamisen viivästyminen. Joka
tapauksessa seuran kotisivut tullaan toteuttamaan niiden yhteydessä.
Seura sai loppuvuonna myös uuden tiedotuspisteen Leikosaarentien itäpään
K-Marketin eteiseen. Siellä on tarkoitus ilmoittaa kulloinkin ajankohtaisista
asioista. Mm. kauppakeskus Columbukseen ei ole onnistuttu saamaan
seuralle ilmoitustaulua. Tapahtumista on levitetty alueelle ilmoituksia, jotka
kuitenkin ovat säiden armoilla. Koko eteläisessä Vuosaaressa ilmoittelu
vaatisi laajempaa asian selvittämistä ja menettelytavoista sopimista.
Hallitus

