AJANKOHTAISTA MAUNULASSA JA MUUALLA:

UUSIMMAT UUTISET | TOUKOKUU 2002|HUHTIKUU2002 | MAALISKUU 2002 | HELMIKUU
2002
Rakennusluvan ehdoista syntynyt erimielisyys johti
rikostutkintaan:

Tapio Rautavaaran kotitalon purkamisesta
kulttuuriskandaali Oulunkylässä
klikkaamalla tarkempi kuva

Tarkista mitä CURLY-lehdelle
ja Nuorten Medialle kuuluu
elokuussa... klikkaa täst ä

Kesän mittaan Oulunkyläss ä havahduttiin siihen, että Tapio
Rautavaaran kotitalosta Teinintiellä jäi j äljelle ainoastaan kivijalka.
Heinäkuun aikana sen päälle alettiin nostaa uusia taloelementtejä.
Talon omistaa nykyisin oopperalaulaja Raimo Sirkiä.
Rikoskomissario Kosonen Malmin poliisista otti jutun tutkittavakseen
sen jälkeen kun rakennusvalvonta oli tehnyt rikosilmoituksen
rakennuslupaehtojen rikkomisesta. Kaupunginsuunnitteluviraston
mukaan rakennuksella oli merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa
Rautavaaran henkilöhistorian vuoksi. Se oli kuitenkin jätetty
merkitsemättä suojeltavien rakennusten listalle.

Luvat sittenkin kunnossa?
Rakennusvalvonnan arkkitehti oli myöntänyt uuden rakennusluvan
kesäkuuhun 2002 mennessä. Rakennuslautakunnan puheenjohtaja
Kauko Koskinen arvioi, ettei arkkitehdillä silloin ollut vaihtoehtoja
uudisrakennuksen luvan my öntämisess ä, sillä hakemus oli kaavan
mukainen, eikä vanhaa taloa enää voitu vaalia.
Edeltäväss ä rakennusluvassa sallittiin puolentoista kerroksen
rakennuksen korottaminen kaksikerroksiseksi siten, että vanhat
julkisivurakenteet säilyvät. Rakennusyhtiön edustajat ilmoittavat, että
talon rakenteet eivät olisi kestäneet lisäkerrosta, ja että seinissä oli
kosteusvaurioita. Perustuksen sanottiin olleen osittain heikon.

Kritiikki ä esitettiin jo lupahakemusta kohtaan
Katselmuksessa ennen aikaisemman rakennusluvan myöntämistä
omistajalle tehtiin tiett äväksi ehdot, joiden puitteissa on toimittava.
Purkulupaa kivijalkaan saakka ei annettu. Lupaprosessi oli muutenkin
venähtänyt liki vuoden mittaiseksi. Laajennusta kritisoivat
Rautavaara -seura, kaupunginsuunnitteluvirasto ja kaupunginmuseo.
Tytär, Leena Rautavaara olisi halunnut, että ainakin huonejärjestys
olisi säästetty. H än kommentoi tapahtunutta Metrolehdelle: "Jos
Raimo Sirkiä tilaa ja jugendia haluaa, niin olisi ostanut talon Eirasta."

Oopperalaulaja Raimo Sirkiä ärsyyntynyt kaupungin
nostattamasta h älystä
Sirkiä kiistää laittomuudet ja toteaa,
ett ä kellarikerros ja talon muoto on
säilynyt. "Rakennusta ei ole edes
esitetty suojeltavaksi. Muutakin on jo
alueella purettu, kuten Erkki Melartinin
talo." Hän sanoo myös harkitsevansa,
pit ääkö etsiä ystävällisempi kotipaikka
jostain muualta.

Tuoreita päivityksi
Lue lehtiä SÄÄ TILA
Tarkista TV-ohjelmat
tänään:
TV1 TV2 MTV3
Nelonen
Helsingin Kaupungin
uutisia
Ajankohtaista
Helsingistä
HUOM!
UUTISSIVUILLA
VÄRILLINEN TEKSTI
ON AINA LINKKI
VAIKKA SIINÄ EI
OLE ALLEVIIVAUSTA

Iltasanomien mukaan Sirkiä vakuuttaa entisenä naapurina tuntevansa
Tapsan talon kulttuurihistoriallisen arvon, mikä tulee näkymään
pohjaratkaisuna ja entisenlaisena rappauksena.

KAKSI MARJAA...

Huipputenorin talo

-

Reissumiehen talo

Keskustele kaupunginosafoorumilla vanhojen rakennusten suojelusta
(tai miksei myös muustakin!) klikkaa tästä

Oulunkyläläinen Tapio Rautavaara
Nokialla syntynyt ja ensimmäiset vuotensa Tamperella elänyt Tapio
Rautavaara asui koko muun elämänsä Oulunkylässä. Suosittu
Olympiavoittaja, filmitähti ja laulaja kuoli uimahallissa sattuneen
liukastumisen jälkiseurauksiin vuonna 1979.
Alkuper äistä Tapio Rautavaaran kotitaloa alettiin rakentaa vuonna
1951. Rautavaara itsekin osallistui rakennustöihin keikkojensa
ohessa. Talo oli perheen käytössä 27 vuotta, kunnes Rautavaaran
leski totesi, ettei hän jaksa hoitaa taloa ja myi sen pois (1988).
Oulunkylässä Siltavoudintorilla on Tapio Rautavaaran muistopatsas
"Kulkuri ja joutsen". Hänen mukaansa on myös nimetty pieni puisto
Oulunkylässä.

