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§ 134
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto Sami Muttilaisen val-
tuustoaloitteeseen Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta

HEL 2019-006109 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle Sami Muttilaisen valtuustoaloitteeseen Kontulan 
metroaseman graffitien valaisemisesta: 

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) tehtävä on huolehtia met-
ro-, raitio- ja lauttaliikenteen tuottamisesta pääkaupunkiseudulla. HKL 
tuottaa omistajilleen ja tilaajilleen hyötyä kokonaisvaltaisena joukkolii-
kennepalvelujen kehittäjänä ja toteuttajana. HKL:n perustehtävänä on 
tuottaa ja kehittää kestävän liikkumisen palveluita laadukkaasti ja kus-
tannustehokkaasti.

HKL suhtautuu positiivisesti taiteeseen ja tarjoaa useilla asemillaan täl-
läkin hetkellä useita kaupallisuudesta vapaita pintoja. HKL haluaa tarjo-
ta kaikille matkustajille mahdollisimman positiivisen ja mieluisan mat-
kustajakokemuksen. 

Kontulassa on parhaillaan kaupunkikehittäminen täydennyskaavoituk-
sen osalta meneillään. Tulevaisuudessa asemaympäristö ostoskeskuk-
sineen tulee muuttumaan, ja samassa yhteydessä myös metroasemal-
le tehdään muutoksia. HKL sopeuttaa omia perusparannustarpeiden 
toteuttamista alueen muutoksiin, esimerkiksi itse laiturialue kaipaa pe-
rusparannuksen. Tässä yhteydessä myös aseman taiteen kehittäminen 
tulisi mahdolliseksi.

Hankkeen toteutusta arvioitaessa tulee ottaa huomioon esimerkiksi 
vanhan aseman sähköjärjestelmän mahdollisesti vaatimat lisätyöt, jos 
muutoksia tehdään. Lisäksi lisävalaistusta arvioitaessa tulee kiinnittää 
huomiota turvallisuusnäkökohtiin mm. kuljettajien kannalta. Mahdolli-
nen häikäistyminen tulee selvittää ja testata ennen eteenpäin viemistä.
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1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n lausuntoa kaupunginhallitukselle 
10.10.2019 mennessä.

Valtuustoaloite

Sami Muttilaisen valtuustoaloite Kontulan metroaseman graffitien valai-
semisesta
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