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348 § 

Esityslistan asia nro 4 

 

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015—2017  

 

Valtuutettu Sumuvuori 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Koska tästä muotoilun tulkinnasta ei ole koherenttia näkemystä edelli-
sen ja nyt istuvan puheenjohtajan välillä, vedän tämän esitykseni pois, 
koska tarkoitukseni ei missään nimessä ollut tehdä vastaesitystä. 
 
Kiitos. 
 
 
 

349 § 

Esityslistan asia nro 5 

 

LIIKUNTALAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA 

 

Valtuutettu Muttilainen 

 
Kiitoksia, puheenjohtaja. 
 
Ehdotan minuutin hiljaisuutta kuriutuvalle Helsingille. 
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356 § 

Esityslistan asia nro 12 

 

MEILAHDEN SAIRAALA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NUMERO 12257, MEI-

LAHDEN SAIRAALA-ALUE) 

 

Valtuutettu Urho 

 
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. 
 
On tämä sen verran merkittävä asia, että en voi antaa sen mennä il-
man, että – todella kaupunkisuunnitteluvirasto ja -lautakunta ovat teh-
neet uskomattoman työn tässä kaupungissa. Tämä kaava on viety läpi 
noin vuoden, vähän toista vuotta, suunnittelulla. Se on Meilahdessa 
keskeisellä paikalla. Se on Helsingin yliopistollisen sairaalan sairaala-
kampuksen sydän. Tähän ei liity vain lastensairaala, vaan tähän liittyy 
myös trauma- ja syöpäsairaalan uudisrakennus. Kaavaoikeus on riittä-
vä, kun verrataan eurooppalaisiin sairaalakampuksiin. Liikenneyhteydet 
ovat järjestymässä. Ainoa miinushan on tietysti se, että aikoinaan em-
me päättäneet metron länteen vievää reititystä Töölön kautta, niin kuin 
olisi pitänyt tehdä. Moni työntekijä pääsisi paljon paremmin työpaikal-
leen. 
 
Kaava on erinomainen. Kukaan ympäristöstä ei ole siitä valittanut. Tä-
mä on esimerkillistä työtä Helsingin kaavoituksessa. 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Niiranen 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Kiitos valtuutettu Urholle hyvästä puheenvuorosta. Olen samaa mieltä, 
että tämä on niin merkittävä asia, että tässä on hyvä sanoa muutama 
iloinen sana. Olen todellakin tyytyväinen ja iloinen siitä, että Meilahden 
sairaalakampusalueen asemakaavan muutos on edennyt niin ripeästi 
tänne valtuustoon. Meidän kaavasuunnitteluperiaatteemmehan lyötiin 
lukkoon kaupunkisuunnittelulautakunnassa noin vuosi sitten lokakuus-
sa. Nyt asemakaava on jo täällä valtuustossa, mikä on todella hieno 
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asia ja kuvastaa sitä, miten tärkeänä tätä on pidetty myös tuolla kau-
punkisuunnittelun puolella. 
 
HUS tosiaan keskittää erikoissairaanhoitoaan Meilahden kampusalu-
eelle. Nämä suurimmat hankkeet – lastensairaala, traumasairaala ja 
syöpäsairaala – ovat yhteensä lähes 200 000 kerrosneliömetriä, mikä 
on todella mittava määrä. Vanhentunut lastenklinikka ja Lastenlinna 
korvataan uudella lastensairaalalla. Traumasairaala korvaa puolestaan 
Töölön sairaalan, jolle nyt etsitään uutta käyttöä. En malta olla tässä 
sanomatta samaa, jonka jo aiemminkin sanoin Töölön sairaalasta, jota 
HYKS hallinnoi: sepä vasta olisikin mitä erinomaisin rakennus ja sijainti 
jollekin uudelle keskusterveysasemalle tai jollekin muulle suuremmalle 
keskukselle, kun me yhdistelemme sote-toimintojamme. Aivan tämän 
Töölön sairaalan viereenhän on tulossa muun muassa Pisararadan 
asema. Se on liikenteellisesti todella hyvä paikka. Samoin siihen Tope-
liuksenkadulle on tulossa raitiovaunujen kiskot. 
 
Tämä Uusi lastensairaala -hanke on suorastaan historiallinen. Vielä ko-
rostan ja tyytyväisenä totean, että yksityinen säätiö ja sen tukiyhdistys 
ovat tehneet tässä todella hienon ja mittavan työn. Kiitos siitä heille ja 
kiitos Suomen kansalle, jotka ovat mahdollistaneet tämä lastensairaa-
lan toteuttamisen edistämisen. 
 

Valtuutettu Anttila 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Olen samaa mieltä, että kaava on todella hyvin valmisteltu ja edennyt 
ripeästi. Tämän alueen tärkeyden huomioon ottaen on todella hyvä, et-
tä on saatu tasapainoinen ja hyvä kaava. Aluehan on kokonaisuudes-
saan sairaala-alueelle kaavoitettua, sen maan käyttötarkoitus on ni-
menomaan koko sen sairaala-alueen toimintoja varten. Erityisen iloinen 
olen kyllä tässä kaavassa siitä, miten kaupunkisuunnittelulautakunta ja 
-virasto löysivät uudenlaisen ratkaisun uuden lastensairaalan en-
siapuun ja tähän sisäänkäynnin ratkaisemiseksi, että se tulee Paciuk-
senkadulta. Se oli tosiaan minusta erinomaisen hyvä ratkaisu. 
 
Mutta kiinnittäisin huomiota ihan siihen samaan, mitä edelliset puhujat 
totesivat, että nämä liikenneratkaisut tälle Meilahden alueelle pitäisi kyl-
lä pohtia uudelleen. Metro ei suinkaan minusta ole mitenkään poissul-
jettu edelleenkään, metron jatkaminen Meilahden alueelle, koska siitä 
tulee todella väestömäärältään ja henkilökuntakäynneiltään niin mittava 
alue, että sinne ehdottomasti tarvitaan sellainen joukkoliikenneyhteys, 
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joka kulkee raiteilla. Muuten se alue kyllä, sen liikenne puuroutuu. Jo-
ten toivon, että siihen vielä jatkossa paneuduttaisiin. 
 

Valtuutettu Muttilainen (vastauspuheenvuoro) 

 
Kiitoksia, puheenjohtaja. 
 
Metro kehiin vaan, onhan siellä jo steissi valmiina tuolla Munkkivuores-
sa, minne on bygattu ensin metro, muttei se koskaan sinne asti men-
nytkään. Sitä rataa vaan. Tosin se skuru minun mielestäni palvelee ai-
ka hyvin hommaa, ja aika moni dösä skujaa sinne. Ei tässä kai mitään 
hätää, vaikka alue vähän laajeneekin. 
 
Kiitoksia.  
 

Valtuutettu Huru 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Todellakin kaavan ripeydestä voi kiittää. Tässä on tehty nopeaa työtä ja 
se tulee ihan tositarpeeseen. Liikenne kun saadaan sujumaan, niin 
kaikki ovat tyytyväisiä. Sehän on ollut se suurin huolenaihe milteipä. 
Mutta se täytyy sanoa, että lapsille ja nuorille on kyllä aikaisemminkin 
annettu rahaa. Viimeksihän heille tehtiin nämä uudet leikkaussalit. Olen 
todella onnellinen, että trauma saa myös omansa. Kyllä sitä on vuosi-
kymmeniä odotettu, kun ajatellaan, että Suomessa tehdään Pohjois-
maiden huippukirurgiaa, niin nekin tilat tarvitaan. 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Hakanen 

 
Kiitoksia, puheenjohtaja. 
 
Arkkiatri Pelkonen totesi jokin aika sitten tästä asiasta, että kaikki ei ole 
Suomessa kohdallaan, kun lastensairaalan rakentamisessa pitää tur-
vautua hyväntekeväisyyteen ja sponsorirahaan. On tietysti hyvä, että 
tämän lastensairaalan ja toisenkin rakennuksen asemakaava on eden-
nyt nopeasti ja että lastensairaalalle saadaan aikaan uusi rakennus. 
HUS ja valtiohan maksavat pääosan tästä rakentamisesta ja sitten tie-
tysti vuokrista, mutta omistus jää yksityiselle säätiölle, joka on laittanut 
tähän aika vähän rahaa.  
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Kaavoituksen kannalta näen kyllä erikoisena sen, että rakentaminen on 
jo alkanut ja me vasta käsittelemme täällä asemakaavaa. Sairaala-
kampukseen liittyy tietysti etuja – ymmärrän sen hyvin, että on erilaiset 
sairaalat keskitetty pienelle alueelle. Liikenteen ohella tähän kyllä voi 
liittyä joissakin tapauksissa ongelmiakin. Olen vähän yllättynyt siitä, et-
tä näistä esimerkiksi turvallisuuskysymyksistä en ole huomannut käytä-
vän mitään keskustelua. 
 

Valtuutettu Karhuvaara (vastauspuheenvuoro) 

 
Puuttuisin tähän puheenvuoroon siitä, että nyt menee jotakin poskel-
leen Suomessa, kun lapsille tarvitsee kerätä rahaa hyväntekeväisyyte-
nä. Teidän kaikkien on hyvä muistaa, että myös Lastenlinna ja monta 
muuta vastaavantyyppistä yksikköä Suomessa on saatu aikaan lahjoi-
tusvaroilla. Lisäksi meillä on muun muassa veripalvelu Suomessa al-
kanut Suomen Partiolaisten toimesta alun perin, ennen kuin yhteiskun-
ta on ottanut sitä käyttöön. Sydän-keuhkokone on hankittu lastenklini-
kalle partiolaisten keräämillä rahoilla. Olen ollut sitä muun muassa ai-
kanaan itse keräämässä, joten en näe tässä mitään ongelmaa. 
 

Valtuutettu Koulumies (vastauspuheenvuoro) 

 
Puheenjohtaja. 
 
Kyllä nyt huomauttaisin Hakaselle, vaikka tiedänkin, että hän on tunnet-
tu näistä populistisista puheenvuoroistaan, sen verran, että juuri tuon-
tyyppisillä väitteillä on saatu kansalaiset huolestumaan, etteivätkö päät-
täjät ole aidosti, vilpittömästi huolissaan lasten sairaanhoidon tulevai-
suudesta, kun on syntynyt sellainen käsitys, että olisi ollut tästä keräyk-
sestä kiinni, rakennetaanko lastensairaala vai ei. Kyllähän me tiedäm-
me, että joka tapauksessa se olisi rakennettu. Nyt tällä keräyksellä vain 
saatiin enemmän rahaa sinne HUSin kassaan, josta voidaan sitten ja-
kaa enemmän hyvää ja enemmän terveyspalveluita tämän alueen 
asukkaille. Pikkuisen kannattaisi vähän varoa, minkälaista mielikuvaa 
levittää tuolla kaupunkilaisten keskuudessa. 
 

Ledamoten Oker-Blom (replik) 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
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Ajattelin Hakaselta vaan kysyä, että kun useimmiten tuntuu siltä, että 
silloin kun yksityisiltä ja voittoa tavoittelevilta yrityksiltä ei tule rahaa, 
niin se on huono juttu, ja nyt kun kerran tulee, niin sekin on huono juttu. 
Miten tämä nyt oikein on? Onko tämä hyvä juttu, että sentään joskus 
kerätään yleishyödyllisiin, hyviin tarkoituksiin rahaa yksityisiltä, vai onko 
sekin pahasta? 
 

Valtuutettu Hakanen (vastauspuheenvuoro) 

 
Kiitoksia, puheenjohtaja. 
 
Minusta on oikein, että verotuksella kerätään rahaa varsinkin niiltä, joil-
la paljon rahaa on. Valitettavasti juuri ne puolueet, jotka täällä nyt pu-
huvat hyväntekeväisyyteen perustuvan hyvinvointimallin puolesta, ovat 
koko ajan keventämässä verotusta rikkailta ja suurilta yrityksiltä. Miljar-
diluokan alennukset yhteisöverotukseen esimerkiksi.  
 
Mitä tulee sitten siihen, millaisia mielikuvia luodaan, niin me juuri äsken 
äänestimme Helsingin kaupungin budjetista. Sillä budjettipäätöksellä 
Helsingin kaupunki reaalisesti vähensi sosiaali-, terveys- ja muista pe-
ruspalveluista kymmeniä miljoonia euroja. Se ei ole mielikuva, se on 
fakta. Toivoisin, että seuraavalla kerralla kokoomuksessakin ymmärret-
täisiin, että tarvitaan tekoja eikä pelkkiä puheita. 
 

Valtuutettu Oskala (vastauspuheenvuoro) 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Todellakin nyt on kyse asemakaavasta eikä mistään muusta. Voimme 
me keskustella täällä vaikka tekijänoikeuksistakin, mutta sitten var-
maan tässä menee kyllä koko yö. 
 

Valtuutettu Asko-Seljavaara 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Haluan myös kiittää HUSin nykyhallitusta ja HUSin hallituksen puheen-
johtaja Ulla-Marja Urhoa siitä, että hän on näin tarmokkaasti ajanut tätä 
lastensairaalaprojektia ja myös trauma-syöpäsairaalaa, jonka siirtoa 
Meilahdenmäelle olin suunnittelemassa 90-luvulla. Jos se nyt 20 vuo-
den kuluessa saadaan sinne, niin onhan se hyvä suoritus. Kiitos oikein 
paljon, että tämä hallitus on sen nyt kuitenkin tehnyt ja Helsingin kau-
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punki on sen hyvin kaavoittanut. Sairaaloita ei pidä pitää vanhoissa, 
100-vuotisissa kiinteistöissä, vaan rakentaa uutta. Sen takia nyt täytyy 
ottaa meidän huomioon se, että meillä on myös Marian ja Lapinlahden 
sairaalat, jotka ovat niin vanhoja, että niihin ei kunnollista terveyden-
huoltoa enää saa. Niihin on tehtävä jotain muuta ja rakennettava uutta 
meille. 
 

Ledamoten Månsson 

 
Ordförande. 
 
Rohkenenpa ennustaa, että saamme kohta yksimielisen päätöksen ai-
kaiseksi tästä kaavamuutoksesta. Kukaan ei ole sitä vastustanut. Sen 
verran vielä siitä vapaaehtoisesta keräyksestä, joka oli erinomainen, et-
tä sillähän oli 2 tehtävää, jotka kulkivat käsi kädessä eivätkä suinkaan 
olleet vastakkaisia: lisärahan hankkiminen sekä toisaalta painostuskei-
no julkiselle sektorille päin ja projektin nopeuttaminen. Ei ole tarkoitus 
siirtyä tällä konstilla nyt hyvinvointiyhteiskunnasta hyväntekeväisyysyh-
teiskuntaan, vaan molempia tarvitaan. 
 
 
 

357 § 

Esityslistan asia nro 13 

 

MELLUNKYLÄN VAARNATIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 12206, 

VAARNATIEN UUSI PIENTALOALUE) 

 

Valtuutettu Hakanen 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Tässä toistuu nyt se, mikä valitettavan usein asemakaavaesityksissä 
Helsingissä on toistunut, kun tehdään täydennysrakentamista tai ole-
massa olevien alueiden reunoille rakennetaan lisää: tehdään vähän lii-
kaa siihen kaavaan ja sijoitetaan osa asumisesta liian lähelle melualu-
eita. Minä en esitä vastaesitystä enkä palautustakaan, koska sille ei 
tässä nyt näytä olevan sen kummempaa kannatusta, mutta toteaisin, 
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että näissä meille jaetuissa aineistoissa näkyy hyvin se, että muun mu-
assa Mellunmäki-yhdistys, Mellunmäki-seura ja muut lausuntoja anta-
neet ovat esittäneet koko kaavaprosessin ajan aika paljon kritiikkiä, ja 
se on aika vähän vaikuttanut tähän suunnitteluun. 
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