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§ 237
Kultturi- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Björn Månssonin ym. aloitteesta koskien museoraitiovaunulinjan perustamista esimerkiksi Kauppatorin ja Linjojen välille
HEL 2018-009595 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta yhtyy Liikennelaitoksen johtokunnan
8.11.2018 antamaan lausuntoon ja toteaa, että tällä hetkellä valmiuksia
aloittaa ns. museoliikennettä ei ole. Museoliikenteen järjestämismahdollisuuksia on syytä kuitenkin tulevaisuudessa tutkia, koska liikennöivät museovaunut rikastuttavat monin tavoin kaupunkielämää. Raitiovaunut ovat yksi Helsingin symboleista, yhtä olennainen osa Helsingin
kaupunkikuvaa kuin Tuomiokirkko tai Havis Amandan patsas – Helsinkiä on vaikea kuvitella ilman raitiovaunuja. Museovaunujen liikennöinnistä on saatu maistiaisia jo, kun HKL:n kanssa yhteistyössä toimiva
Stadin Ratikat Oy on kunnostanut liikenteeseen museovaunuja sekä
vuokrannut niitä erilaisiin yksityistapahtumiin ja yleisöajeluihin.
Kaupunki on juuri käynnistämässä KUVA-toimialan vetämänä selvitystä
siitä, miten tulevaisuudessa, 2020-2030-luvulla , voitaisiin ratkaista sekä nykyisen Ratikkamuseon kehittäminen kaupunkiliikennemuseoksi
että museoliikenne HKL:n tai Stadin Ratikoiden kalustolla ja lisäksi kaupunginmuseon kokoelmissa olevien raitiovaunujen ja muiden ajoneuvojen sekä liikenne-esineistön säilyttämisen ja hoidon kysymykset.
HKL:n 1930-luvulta lähtien kartuttama kokoelma siirtyi vuonna 1993
kaupunginmuseolle. Aikaisemmin Vallilan varikolla toiminut raitioliikennemuseo avattiin tuolloin uudistettuna Töölön raitiovaunuhalleilla osana
Helsingin kaupunginmuseota. Kaupunginmuseon kokoelmissa on kaikkiaan 14 raitiovaunua, kolme linja-autoa ja kaksi johdinautoa sekä merkittävä määrä joukko- ja kaupunkiliikenteestä kertovaa aineistoa, tuoreimpana hankintana uusin kaupunkipyörä eli ns. Alepa-pyörä. Kokoelmien raitiovaunuista kuusi keskeisintä on tällä hetkellä Töölössä sijaitsevassa elämyksellisessä Ratikkamuseossa, jossa museovieraiden on
mahdollista päästä myös kolmen vanhan vaunun sisälle kokemaan niiden ainutlaatuinen tunnelma. Kaupunginmuseolla ei ole mahdollisuutta
pitää kokoelmiin kuuluvia raitiovaunuja ajokuntoisina. Museoliikenteen
järjestäminen edellyttää huomattavasti vaunujen museointia laajempia
huolto-, kuljettaja- ja varikkoresursseja.
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Lautakunta pitää tärkeänä, että jatkossa etsitään yhteistyössä HKL:n,
Stadin ratikoiden ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa toimintamallia, jossa museoraitiovaunulinja voitaisiin toteuttaa esimerkiksi uuden
koko kaupunkiliikenteestä kertovan museon yhteydessä. Selvityksessä
tulee ottaa huomioon HKL:n muutoksessa olevien varikkojen tarjoamat
mahdollisuudet. Lisäksi lautakunta toteaa, että julkiseen liikenteen historia kuuluu lisäksi Helsingin kaupunginmuseon valtakunnalliseen kulttuuriperinnön tallennusvastuualueeseen, josta tulee huolehtia. Kyse on
monipuolisestä ja elävästä osasta koko pääkaupungin ja Suomen tarinaa.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: 310 36485
tiina.merisalo(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginkanslia on pyytänyt 10.12.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa valtuutettu Björn Månssonin ja 15
muun valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta koskien museoraitiovaunulinjan perustamista. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.
Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös Helsingin kaupungin
liikennelaitos -liikelaitokselta.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: 310 36485
tiina.merisalo(a)hel.fi
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Päätöshistoria
Liikenneliikelaitoksen johtokunta 08.11.2018 § 154
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