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Lehdistötiedote 19.11.2019
Kansalaisyhdistys Meidän Turku – Vårt Åbo ry on purkautunut
Meidän Turku – Vårt Åbo ry perustettiin vuonna 1993 käymään ja luomaan julkista,
tasa-arvoista ja rakentavaa keskustelua kaupunkisuunnittelusta, edistämään hyvän
turkulaisen kaupunkikuvan luomista ja suojelemista sekä valvomaan hyvän
hallintotavan toteumista ja kuntalaisten oikeusturvaa kaupunkisuunnittelua koskevissa
kysymyksissä.
26 toiminnan vuotta
Yhdistys on toteuttanut tarkoitustaan runsaan 26 vuoden ajan järjestämällä
yleisötilaisuuksia, seminaareja, paneelikeskusteluja ja ottamalla kantaa lukemattomiin
kaavoituskysymyksiin erityisesti hyvän kaupunkikuvan ja rakennussuojelun puolesta.
Se on järjestänyt monta tilaisuutta myös edistääkseen raitiotietä.
Vaikka matkan varrelle mahtuu onnistumisia – mm. Humalistonkatu 14:ssa säilyneet
hienot ja toimivat puutalot – se on joutunut näkemään taloudellisen hyödyn
maksimointiin tähtäävän lyhytnäköisen, historiallisista ja kulttuuriarvoista
piittaamattoman politiikan hävittävän kaupunkikuvasta mm. Sinisen talon, osan
Strandellin taloista, Turunmaan sairaalan jugendpuutalon ja tulevan hävittämään
Torinkulman tontin rakennuksia. Yhdistys asettui vastustamaan toriparkkia jo
vuosituhannen vaihteessa nostaen esiin huolensa mm. alueen geoteknisistä
ominaisuuksista, joukkoliikenteelle ja torikaupalle koituvista tappioista jne.
Kannanottoja maankäyttö- ja rakennuslakiin
Meidän Turku – Vårt Åbo ry:n toiminta ei ole rajoittunut yksin Turkuun. Yhdistys on
laatinut lausuntoja mm. kuntalain uudistuksesta sitovien kansanäänestysten puolesta.
Tuoreimmat lausunnot koskevat käynnissä olevaa maankäyttö- ja rakennuslain
uudistamista sekä hallituksen luonnosta eräiden kuntalain pykälien muuttamisesta,
jolla pyritään rajoittamaan entisestään kuntalaisen oikeutta laillisuusvalvontaan.
Kansalaisvaikuttaminen tehty vaikeaksi
Päätös yhdistyksen purkamisesta on kypsynyt tilanteessa, jossa kansalaisten
mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon on jatkuvasti rajoitettu tai vaikeutettu mm.
korkeimman hallinto-oikeuden valituslupajärjestelmällä ja hallinto-oikeuksien
käsittelymaksuja huimasti korottamalla (HO 260/KHO 510 € vuonna 2019). Myös
ELY-keskusten valitusoikeuden rajoittaminen näkyy näköalattomissa, yksityisen
suhteettomaan taloudelliseen hyötyyn tähtäävissä yleisen edun ja rakennetun tai
luonnonympäristön kannalta tuhoisissa kaavoitusratkaisuissa.
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Valvooko kukaan?
Erityisen huolestuttavaa suomalaisen oikeusvaltion kannalta on, että valvovat
viranomaiset eivät valvo hallinnon laillisuutta. Mikään niistä – hallinto-oikeudet,
ympäristöministeriö, aluehallintovirasto, oikeuskansleri – ei ole vaatinut Turun
kaupunginhallitusta ja kaupungin ylintä johtoa panemaan täytäntöön Turun
kaupunginvaltuuston 5.5.1997 tekemää yksimielistä päätöstä keskustan
osayleiskaavan laatimisesta. Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston päätösten
täytäntöönpano ja kunnan hallinnon valvonta kuuluvat kunnanhallituksen tehtäviin.
Osayleiskaavan sijasta Turun keskustaa suunnitellaan irrallisin postimerkkikaavoin
vailla kokonaisnäkemystä mm. yhdyskuntarakenteen ekologisesta kestävyydestä,
liikenteen järjestämisestä, turvallisesta ja terveellisestä elinympäristöstä ja rakennetun
ympäristön ja maiseman vaalimisesta.
Yhdistys katsoo tehneensä runsaan neljännesvuosisadan kestäneen toimintansa aikana
kaiken voitavansa kotikaupunkinsa parhaaksi. Toiminnasta jäljelle jääneet varat on
lahjoitettu Rakennusperinteen Ystävät ry:lle ja korkeimman hallinto-oikeuden (KHO)
jäsenten virkistyskäyttöön.
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