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§ 175
Den av ledamoten Mika Raatikainen väckta motionen om en kulturspårvagn till Gårdsbacka
HEL 2018-011134 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Mika Raatikainen väckta motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Mika Raatikainen och 18 andra ledamöter föreslår att
Helsingfors stad ska stödja projektet för en kulturspårvagn till Gårdsbacka. Det framhålls i motionen att en kulturspårvagnsgemenskap i
Gårdsbacka anhåller om att HST ska överlåta en gammal spårvagn för
placering i Gårdsbacka i syfte att skapa ett nytt slags stadskultur i området.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Med anledning av motionen har kultur- och fritidsnämnden och direktionen för trafikaffärsverket gett utlåtanden, i vilka de hänvisar till HST:s
projekt att avstå från spårvagnar som tagits ur trafik. HST hade
14.6.2018 meddelat att vagnar erbjuds för sådan återanvändning som
främjar utvecklingen av stadskulturen och som är förenlig med spårvagnstrafikens värde och respekterar dess historia. Efter att ha fått utPostadress
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låtanden fattade HST:s verkställande direktör 5.12.2018, § 111, beslut
om överlåtelse av spårvagnar till fyra olika organisationer. Kulturspårvagnsgemenskapen i Gårdsbacka hör inte till dem som överlåtelserna
gäller.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 06.05.2019 § 309
HEL 2018-011134 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mika Raatikaisen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.11.2018 § 218
HEL 2018-011134 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että mikäli aloitteessa esitetty
kulttuuriratikkahanke toteutuu, niin kaupunki voi tukea raitiovaunun kulttuuritapahtumia hankekohtaisesti avustusjärjestelmänsä kautta.
Helsingin kaupungin liikennelaitos luopuu liikennekäyttöön soveltumattomista ja käytöstä poistetuista vanhoista raitiovaunuista. Vaunuille ei
ole museointitarvetta, minkä vuoksi HKL etsii vaunuille uusia omistajia
ja uutta kaupunkikulttuuria tukevaa käyttöä sen sijaan, että vaunut
romutettaisiin. Hakijoiden tulee esittää vaunulle käyttötarkoitus, jonka
yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä HKL arvio. Hakijoiden pitää osoittaa,
miten luovutettavasta vaunusta huolehditaan, jotta se pysyy raitioliikenteen arvon mukaisessa kunnossa ja pidemmälläkin aikajänteellä toimii
raitioliikennettä ja raitioliikenteen historiaa kunnioittavasti.
Ajatus vanhentuneiden raitiovaunujen uusiokäytöstä kaupunkitilassa on
kannatettava, erityisesti jos vaunut saadaan jatkossa palvelemaan
asukkaiden kulttuurikäyttöä ja rikastuttamaan kaupunkikulttuuria. Aloitteesta ei kuitenkaan ilmene kenen toimesta ja millä kustannuksilla vaunu siirrettäisiin paikalle, eikä liioin minkälaiset perustamistyöt hankkeelle tarvittaisiin tai miten vaunusta huolehdittaisiin. Raitiovaunuilla ei
myöskään ole suoranaista historiallista yhteyttä Kontulan alueeseen.
Kontulan kulttuuriratikan yhteisön toimijoiksi on listattu iso joukko alueen tunnettuja kulttuuritoimijoita, joiden uudenlaiselle yhteistyölle raitiovaunu toisi uusia mahdollisuuksia. Samalla on otettava huomioon,
että vaunun kulttuuritapahtumat tarvitsevat onnistuakseen myös vastuullisen tuottajatahon ja ylläpitäjän.
Käsittely
27.11.2018 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: lisätään lausuntoon "lautakunta pitää kulttuuriratikan
sijoittamista Kontulaan kannatettavana"
Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008
ari.tolvanen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 08.11.2018 § 153
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Lausunto
Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien valtuutettu Mika Raatikaisen aloitetta tukea
Kontulan kulttuuriratikka -yhteisön hakemusta vanhan raitiovaunun sijoittamiseksi Kontulaan:
Valtuustoaloitteessa viitataan HKL:n hankkeeseen luovuttaa vanhoja,
liikennekäytöstä poistettuja raitiovaunuja uusiokäyttöön hakemusten
perusteella. Kontulan Kulttuuriratikka -yhteisö on yksi hakijoista.
Vaunut luovutetaan kilpailun julkistamisen yhteydessä määriteltyjen kriteerien perusteella: vaunun uuden käyttötarkoituksen tulee mm. olla
kaupunkikulttuuria tukevaa ja vaunun arvon mukaista ja vaunusta tulee
huolehtia niin, että se pysyy raitioliikenteen arvon mukaisessa, historiaa
kunnioittavassa kunnossa.
Valinnan tekee HKL:n toimitusjohtaja viranhaltijapäätöksenä. Päätös
pyritään tekemään marras-joulukuussa 2018. HKL:n johtokunta toteaa
vielä, että se ei voi ottaa kantaa yhden hakijan puolesta, vaan katsoo,
että viranhaltijapäätös tulee tehdä hakijakokonaisuus huomioon ottaen.
Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot
Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104
elina.norrena(a)hel.fi
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