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Aloite kaupungin korkeimpien viranhaltijoiden kannustamisesta joukkoliikenteen kiiyttiitin

Helsinki poikkeaa useimmista muista suomalaisista kaupungeista siinii, ettii Helsingissii on erittiiin
kattavat joukkoliikenneyhteydet. Uuden yleiskaavan yleisdseminaareissa on esitetty lukuisia
tutkimustuloksia siitii, miten Helsingin asukasm?iiirii ja siten my6s liikennemiiiiriit tulevat
kasvamaan liihivuosikymmenina merkittevasti. Jotta liikenne ei muodostuisi Helsingin kehityksen
pullonkaulaksi, on tiirkeiiii, ettii joukkoliikenteen toimivuutta kehitetii2in nykyisestii ja
joukkoliikenteestii luodaan houkutteleva vaihtoehto myds yhii useammalle yksityisauton kayfiajalle.

Tnllzi hetkellii kaupungin organisaatiossa johtavilla viranhaltijoilla, kuten kaupunginjohtajistolla ja
virastopii?illikdillii, on oikeus ty<isuhdeautoon. Kaupunki on ottanut tydsuhdeautojen hankinnassa
ympiirist<ikysymykset huomioon ja miiiirittiiny tytisuhdeautoille tiukan, lO0gikrn CO2-piiiistdrajan,
mutta kaikkia virkamiehiii raja ei selviistikiiiin mielly:i. Rajoitusta yritet-iiiin kiertiiii varsin
kyseenalaisin perustein, kuten liikuntajohtaja Anssi Rauramon pyyntd citymaasnrista
potentiaaliseen dtyntorjuntakayfiddn vedoten (HS 21.3.2013, s. A 2l) osoittaa. Vuonna 2004
henkiltiautot aiheuttivat 53% liikenteen kasvihuonekaasupiiiistdist?i (Piiiikaupunkiseudun

ilmastostrategia 2030, s. 21),joten tydsuhdeautojen piiiistrirajoituksille on varsin hyvat perusteet.

Muussa kaupungin toiminnassa joukkoliikenneyhteyksiii pidetiiiin niin hyvinii, ettii niihin vedoten

vammaispalvelussa liikuntavammaisilta on eviitty taksioikeus mm. tapauksessa, jossa Vuosaaren

Punakiventiell?i ainoa joukkoliikenneyhteys on arkisin noin klo 8-16 tunnin vuoroviilillii liikenndivii
JoukoJinja. Erityisesti tiimii huomioiden olisi kohtuullista kannustaa myds kaupungin ylimpiZi

viranhaltijoita knyftiimiiiin joukkoliikennettii, jotta heille muodostuisi totuudenmukainen kuva
joukkoliikenteen toimiwudesta tukemaan heidiin piiiitciksentekoaan.

Kaupunginvaltuutetuilla on tehtiiviensii hoitamista varten vapaalippu Helsingin sisiiiseen

liikenteeseen. Tydsuhdeautoedun sijasta olisi kaupungin talouden ja piiiitdksenteon kannalta

tarkoituksenmukaista sekii Piiiikaupunkiseudun ilmastoshategia 2030:n tavoitteiden kannalta
johdonmukaista, ettii mytis kaupungin johtavien viranhaltijoiden tydmatkaetu toteutettaisiin

tytisuhdematkalipun muodossa- Viranhoidon kannalta vAltt?imet6ntii matkustusta varten keskeisten

virastojen yhteleen voitaisiin toteuttaa siihkciautojen latauspisteitii ja hankkia virastoille
yhteiska]'ttddn siihkdautoja, jotta sekii parkkitilat ettii autot olisivat tehokkaammassa keytdssa.

Espoon kaupunginjohtaja ajaajo nyt tydajonsa stihkdkiiyttdisellii Nissan Leafillaja Helsinki voisi
seurata tete hyveiA esimerkkiii.

Me allekirjoittaneet esitiimme, ettii kaupunginhallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin
korkeimpien viranhaltijoiden tytimatkaedun toteuttamiseksi tytisuhdematkalipun muodossa sekii
yhteiskayttdisten siihkdautojen hankkimiseksi virastojen
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