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JOUKKOLIIKENNE 

Eteläisen kantakaupugin joukkoliikenne koki suuria muutoksia viime kesänä. Tutut bussilinjat 14, 18, 17 ja 24 
poistettiin ja tilalle tulivat uusi ratikka 6 sekä nivelbussilinjat 20 ja 30. Muutosten seurauksena eteläisimmän 
Helsingin ainoan linjan 24 tärkeä palvelu hävisi kokonaan, eikä myöskään linjan 17 lakattua enää pääse suju-
vasti kauppatorin ja Kruunuhaan suuntaan.

Nyt Helsingin Seudun liikenne (HSL) on suunnittelemassa mittavia muutoksia kantakaupungin raitiolinjoihin ja 
bussiliikenteeseen. Muutosten taustana on Vihdintien kaupunkibulevardihankkeen tarvitsema pikaraitiotielinja, 
jota ollaan sijoittamassa Mannerheimintielle. Linjan tieltä on siirrettävä nykyisiä linjoja uusille reiteille, jotka 
edellyttäisivät uusien raiteitten rakentamista mm. Topeliuksenkadulle ja Fredrikinkadulle. Remonttiin joutuisi-
vat myös Mannerheimintie ja Runeberginkatu. Myös Hernesaareen juuri avattua linjaa 6 ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että tilalle tulisikin Vihdintieltä tuleva uusi pikaratikka.

Eteläiset kaupunginosat on kutsunut HSL:n asiantuntijat kertomaan näistä mittavista suunnitelmista. Paranta-
vatko uudet suunnitelmat etelä-Helsingin joukkoliikennettä? Tulkaa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Tyhjiä pysäkkejä



Riitta Kaaja 

HERNESAAREN TILANNE

Kuten tiedämme, Helsingin hallinto-oikeus kumosi Hernesaaren asemakaavan 29.4.2021. Siihen johtivat Eteläisten ja Eiran 
taloyhtiöiden valitukset. Kaupunki ei tietenkään tyytynyt hylkäykseen, vaan vaati Korkeimmalta hallinto-oikeudelta 31.5.2021 
valituslupaa ja liitti valituslupahakemukseen myös varsinaisen valituksen. Sen jälkeen KHO varasi Eteläiset kaupunginosat 
ry:lle sekä mukana olleille Pro Eira ry:lle ja Punavuoriseura ry:lle tilaisuuden antaa selitys kaupungin valituslupahakemuksen 
ja valituksen johdosta. Niinpä jälleen ryhdyimme kirjoittamaan ja lähetimme 29.7.2021 KHO:lle 10-sivuisen vastineen, jolla 
vaadimme hylkäämään valituslupahakemuksen ja valituksen.

Asia on nyt vireillä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Tällä hetkellä Hernesaaren asemakaava on hylätty ja olettaisimme, että rakennustöitä ei Hernesaaressa voida jatkaa. Kaupunki 
on kuitenkin hakenut Aluehallintovirastolta 1.10,2021 “Ylijäämämassojen ja betonimurskeen hyödyntämisen aloittamislupaa” 
Hernesaaressa. Myös tätä vastustimme, koska Hernesaaren tilanne on vielä ratkaisematta, eikä niin kauan ole syytä täyttää 
merta.

Hannes Markkula

ETELÄISTEN FB-SIVUSTO ON PARHAIMMILLAAN VILKKAAN KESKUSTELUN FOORUMI

Eteläiset kaupunginosat ry:llä on kaksi tiedotuskanavaa. Yhdistyksen jäsenille – jäsenmaksunsa maksaneille - on olemassa yh-
distyksen kotisivu, jossa julkaistaan tärkeitä tiedotteita ja yhteistoimintaa sekä kaupunginosiamme koskevia kirjoituksia. Vilk-
kaampi foorumi on ymmärrettävästi Facebook-sivusto, jonne voi kuka tahansa pyrkiä kirjoittamaan. Viimeisimmän laskelman 
mukaan sinne oli rekisteröitynyt 1 200 eri käyttäjää. Jotkut luulevat yhä erheellisesti, että kirjoitus siellä merkitsee jäsenyyttä 
yhdistyksessä. Näin ei asia kuitenkaan ole.

Parhaimmillaan fb-sivusto toimii silloin, kun 
joku kirjoitus aikaansaa vilkkaan keskustelun 
jostain paikallisesta pulmasta tai epäkohdasta. 
Jotkut yhdistyksen hallituksessa käsitellyt asiat, 
paljastukset tai mielipiteet ovat johtaneet myös 
jatkokäsittelyyn kaupungin elimissä. Tällaisia 
ovat olleet mm. roskaamisen lisääntyminen, 
ruuhkat, pysäköintipulmat ja julkisen liiken-
teen ongelmat. Välillä on tuntunut kuitenkin 
siltä, että Helsingin kaupunki on kiusaantunut, 
kun alueellinen yhdistys pystyy osoittamaan 
epäkohtia, joista ei ole hoidettu kuten pitäisi. 
Jatketaan kuitenkin tästä!
Kirjoittamisiin!



Anu Soots

HELSINGIN KAUPUNKI SOTE- MUUTOKSESSA. MITÄ SE MERKITSEE ASUKKAILLE?

Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 hallituksen esityksen hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali-ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Helsinki jatkaa  laissa 
säädetyn erillisratkaisun mukaisesti ainoana kuntana,  joka on järjestelmävastuussa sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa sekä pelastustoimissa. Helsingissä ei järjestetä aluevaaleja, vaan kaupunginvaltuusto toimii Helsingin 
ylimpänä päätöksentekijänä.

Uudelle maalle muodostetaan neljän hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin sekä HUS:n erityissairaanhoidon 
rakenne, HUS-yhtymä.

Helsingissä on toiminut helmikuusta 2021 alkaen uudistuksen toimeenpanon varautumista koordinoiva kanslia-
päällikön (Sami Sarvilinna) asettama viranhaltijaohjausryhmä (sisältää kolme alatyöryhmää).

Kaupunginvaltuusto asetti 22.9.2021 kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistusjaoston. Se seuraa ja ohjaa uudistuksen etenemistä vuoden 2021 loppuun. Tämän puheenjohtajana 
toimii Daniel Sazonov ja  kahdeksan muuta valtuuston jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Tämä 
uudistusjaosto kokoontui 7.10.2021 ensimmäisen kerran.

Helsinki seuraa tiiviisti ST:n hanketta ns. tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa ja sen kehittämistä. 
Sen työskentely kestää aina 31.12.2022 asti. Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman tavoitteena on palveluiden 
yhdenvertaisuus, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen, jonotusaika saisi olla korkeintaan 7 vrk lää-
kärin vastaanotolle. Painopisteet terveydenhoidon alalla siirretään ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Helsinki 
tulee saamaan valtiolta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ohjelmaan 6 579  198 e ja sote-rakenneuudis-
tukseen 12 018 500 e. THL tukee alueita Tulevaisuuden  sote-keskus-hankkeiden toimeenpanossa ja arvioinnis-
sa. Näin tämä massiivinen sote –uudistus näyttää toteutuvan huolimatta siitä että kustannukset ovat tähtitieteel-
lisiä. Helsingissä on meneillään  sote-uudistus ensin  hallinnosta ja sitten terveyskeskuksiin, muutokset tulevat 
hiljalleen näkymään. Ei heti 2022 vuoden alussa. 

HYVÄ JÄSENEMME! TOIVOTAMME HYVÄÄ SYKSYÄ!
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