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Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 17.03.2016 § 49

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallituk-
selle, että se esittäisi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi länsimetroa 
koskevan alkuperäisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden enim-
mäismäärän korottamisen 250,1 miljoonaan euroon.

Samalla johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että länsimet-
rohankkeelle myönnettyä kaupungin takausvaltuutusta korotettaisiin 20 
milj. eurolla niin, että takausvaltuus olisi tämän korotuksen jälkeen yh-
teensä 268 milj. euroa. Johtokunta katsoo, että takausvaltuuden nosto 
on länsimetrohankkeen loppuun saattamiseksi välttämätöntä. 

1. Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 (133 §) kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuun-
nitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkiste-
tun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että 
hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 euroa (alv 
0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin 
kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 %), kun val-
tion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto päätti antaa Länsimet-
ro Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensä 191 miljoonalle 
eurolle. Takauspäätös perustui Länsimetro Oy:n syksyllä 2012 laati-
maan Länsimetron kustannusennusteeseen 960 milj. euroa (alv 0 %).

Kaupunginvaltuusto on 12.3.2014 (88 §) päättänyt hyväksyä Länsimet-
ron hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, että Helsin-
gin osuus kustannuksista on enintään 217,5 milj. euroa (MAKU 
10/2013). Tarkistetun hankesuunnitelman mukainen arvio indeksikorja-
tuksi kokonaishinnaksi oli tuolloin yhteensä 979,1 M€, mistä Helsingin 
osuudeksi arvioitiin 279,1 M€.

2. Hankesuunnitelman tarkistaminen 2016
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Hankesuunnitelma tarkistettiin 2014, jolloin metrotunnelien ja asemien 
louhinnat oli saatu lähes päätökseen, talonrakennusurakat olivat käyn-
nistymässä ja LVISE-urakat oli pääosin hankittu. Rakentamisen aika-
taulu perustui tuolloin arvioon, että automaattimetron henkilöliikenne al-
kaa vuoden 2015 lopulla.

Rakentamisen edetessä on myös vuoden 2014 tehdyn hankesuunnitel-
man tarkistamisen jälkeen jouduttu tarkentamaan suunnitelmia lukuis-
ten yksityiskohtien osalta, mistä on aiheutunut suunnitelmamuutoksia ja 
niistä edelleen lisä- ja muutostöitä. Suurimmat hankkeeseen muutoksia 
aiheuttaneet syyt liittyvät seuraaviin asioihin.

2.1. Louhinnat

Muutokset vuoden 2014 tarkistuksen jälkeen ovat aiheuttaneet Lautta-
saaren itäisen liukuporraskuilun huonosta kalliolaadusta johtuvat beto-
niset tukikaaret sekä varautuminen ostoskeskuksen säilymiseen tuke-
malla vanha rakennus turvallisesti louhintojen ajaksi. Nämä ovat kas-
vattaneet kustannuksia 3,6 M€. Louhintojen jälkeen on edelleen joudut-
tu turvautumaan täydentäviin kallion jälkitiivistyksiin, joiden kustannus-
vaikutus on noin 1 M€. 

2.2. Rakentaminen

Koivusaaren aseman merenalaisuus on nostanut kustannuksia merkit-
tävästi 2014 arvioitua enemmän. Suurimpia lisäkustannuseriä on me-
renvastaisten rakenteiden ratkaiseminen niin, että tulvariski voitiin vält-
tää koko rakentamisen ajan (n. 1 M€). Tarjousvaiheen suunnitelmat 
edellyttivät tarkentamista erityisesti liimapuu sekä teräsrakenteiden 
osalta (n. 2,3 M€). Rakenteiden sijoitusluvan saaminen katualueelle vii-
vytti rakennusluvan myöntämistä, joka johti rakentamisen pysähtymi-
seen joulukuussa 2014 (n. 1,4 M€). Toteutuneet suoritemäärät ovat 
kasvaneet 2014 arvioidusta (3,8 M€). Projektinjohtourakan tavoitehinta 
ylittyy ja sopimusrakenteen mukaisesti sen vaikutus on n. 2,2 M€. (Ura-
koitsija palkkio pienenee tähän liittyen 0,8 M€.)  Tämän lisäksi on jou-
duttu tekemään lukuisia pienempiä lisä- ja muutostöitä kaikkiaan n. 4,7 
M€ edestä. 

Lauttasaaren aseman rakennusurakan kustannuksia ovat vuoden 2014 
tarkistuksen jälkeen korottaneet louhintaurakan itäisen sisäänkäynnin 
em. lisätyöt jotka viivyttivät rakennusurakan aloitusta lähes vuodella. 
Tämä johti väistämättömiin urakan kiihdytyskustannuksiin ratatöiden 
etenemisen varmistamiseksi (1,2 M€). Aikataulun pitämisen varmista-
miseksi laituri muutettiin mosaiikkibetonista kivilaattoihin (1,4 M€). Ase-
maurakan alueella on jouduttu vesivuotojen tukkimiseksi jälkitiivistystöi-
hin (0,6 M€). Gyldenintien sisäänkäynnin jännebetonipalkkien sekä te-
räs- ja liimapuurakenteiden muutokset (0,6 M€). Rakenteiden betoni- ja 
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raudoitusteräsmäärät kasvoivat 2014 tilanteeseen verrattuna mm. kal-
liovastaisten rakenteiden täsmennyttä (1,8 M€). Tämän lisäksi on mm. 
edellä mainittuihin töihin liittyen jouduttu tekemään lukuisia pienempiä 
lisä- ja muutostöitä kaikkiaan n. 6,0 M€ edestä.

2.3. LVISE urakat 

Suunnittelun tarkentuessa LVI-kanavien ja johtojen reitityksiä on jou-
duttu vaihtamaan aikaisemmin suunnitellusta sekä kasvattamaan jär-
jestelmien toiminnallista mitoitusta toimivan kokonaisuuden aikaansaa-
miseksi. LVISE kustannuksia on korottanut myös CE-merkintään liittyvä 
heinäkuussa 2014 voimaan astunut lainsäädäntö. Metron rakentami-
seen tarvitaan paljon tuotteita, joilla ei ole CE-merkintää. Tämä on joh-
tanut paikalliseen hyväksyntään rakennusvalvontojen kanssa ja edel-
leen mm. LVI-kanavien ainevahvuuksien kasvattamiseen urakkasopi-
muksen mukaisista. Tämänkaltaiset muutokset nostavat osaltaan ra-
kennuskustannuksia. 

Koivusaaren osalta LVI-järjestelmän muutosten kustannusvaikutus 
2014 jälkeen on ollut kaikkiaan 2,3 M€ ja sähköjärjestelmän 1,3 M€ se-
kä muiden erillisjärjestelmien 1,0 M€.   

Lauttasaaren asemalla vastaavat lisäkustannukset ovat 2,7 M€, 2,1 M€ 
ja 0,7 M€.

2.4. Suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelun edetessä on syntynyt tarve täydentää ja osin myös muut-
taa aikaisempia suunnitelmia edellä esitettyihin lisä- ja muutostöihin liit-
tyen. Suunnittelukustannukset ovat kasvaneet vuoden 2014 jälkeen 0,7 
M€.

Rakennuttamisen lisäkustannukset liittyvät samojen aiheiden ratkaise-
miseen liittyviin tehtäviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen nostaa 
osaltaan rakennuttamisen kustannuksia 3,5 M€.

2.5. Verkostojen siirrot 

Louhintavaiheessa tehtiin tarvittavat teknisten järjestelmien siirrot mm. 
kunnallisteknisiä linjastoja sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleita. Em. 
siirtojen palauttamisen kustannukset ylittävät 2014 ennusteen kaikki-
aan 0,8 M€.   

2.6. Vuosaaren huoltoraide

Ei kustannusvaikutuksia 2014 jälkeen.

2.7. Väestösuojat
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2014 valtuusto päätti, että Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien työ-
tunnelit varustetaan sisäasiainministeriön määrittelyjen mukaisiksi liik-
kuvan väestön väestönsuojiksi. Ei kustannusvaikutusta 2014 jälkeen.

2.8 Ratasähkö ja turvalaitteet

Automaattimetron peruunnuttua käynnistettiin 2014 joulukuussa kor-
vaavan turvalaitejärjestelmän hankinta. Hankintayksikkönä on HKL ja 
Länsimetro Oy kattaa kustannukset omalta osuudeltaan. Ratasähkön ja 
turvalaitteiden kokonaiskustannus laskee 2014 ennustetusta 8,0 M€. 
Asemille on tehty tämän johdosta muutoksia ja ne sisältyvät asemakoh-
taisiin ennusteisiin.

2.9 Päällysrakenne

Urakka oli hankintavaiheessa 2014. Ennusteessa hankinnalle ollut va-
raus ylittyy 2,8 M€. Suurelta osin lisäkustannukset johtuvat sopeutumi-
sesta edeltävien urakoiden viivästymisiin. Tämänkaltaisia kustannuse-
riä ovat mm. korvaukset henkilöstö- ja varastointikuluista sekä muille 
urakoille järjestetyt välttämättömät kuljetuspalvelut (n. 1,5 M€). Myös 
logististen yhdystunneleiden rakennustöitä on siirretty päällysrakenneu-
rakkaan (n. 0,7 M€).

Yhteenveto hankesuunnitelman tarkistuksen perusteena olevista kus-
tannusylityksistä

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta [M€]:

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta hankesuunnitelman jaotte-
lulla [M€]:
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3. Tarkistetun hankesuunnitelman mukainen loppukustannusarvio

Tarkistetun hankesuunnitelman loppukustannusarvio on nyt 1088,0 M€ 
missä määrässä ovat mukana kaikki jo toteutuneet kustannukset lisät-
tynä arviolla hankkeen loppuunsaattamisen kaikista kustannuksista. 
Helsingin osuus kustannuksista on 325,1 M€. 

4. Länsimetron kustannusten jakaminen Helsingin, Espoon ja valtion kesken

Helsingin ja Espoon välisessä Länsimetro Oy:n osakassopimuksessa 
länsimetron kustannukset on sovittu jaettavan maantieteellisen toteutu-
man mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan rakentamisen kus-
tannukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon alueella Espoon 
maksettaviksi. Sellaiset kustannukset, joita ei voida jakaa maantieteelli-
sesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet tarkentuvat 
hankkeen edetessä sitä mukaa kun arvioidut kustannukset muuttuvat 
toteutuneiksi. 

Alkuperäisen hankesuunnitelman kustannusarvion perusteella Helsin-
gin kustannusosuudeksi arvioitiin 28,5 %. Nyt käsittelyssä olevan tar-
kistetun hankesuunnitelman loppukustannusennusteen mukaan Helsin-
gin kustannusosuus on 29,9 %. 

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden hankesuunnitelman 
mukaisen laajuuden indeksitarkistetuista kokonaiskustannuksista, mut-
ta ei muista syistä aiheutuvia lisäkustannuksia. Valtio asetti lisäksi 240 
milj. euron katon osuudelleen vuoden 2007 hintatasossa (MAKU 
10/2007). Valtionavustukselle asetettu katto ylittyi 2015. 

Valtionavustus tulee tasata nyt tarkistettavan hankesuunnitelman mu-
kaisten loppukustannusten perusteella niin, että kummankin kaupungin 
osuus valtionavustuksesta on yhtä suuri. Valtionavustuksen määrä tu-
lee olemaan noin 22,9 % koko hankkeen kustannuksista. Tämä tarkoit-
taa, että Helsingin osuus avustuksesta kasvaa n. 3,3 M€ ja Espoon 
osuus vastaavasti pienenee.
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5. Yhteenveto länsimetrohankkeen kokonaiskustannusten kehityksestä 2007–2016

Koko hankkeen kustannusennuste on 1088 M€, eli kustannusennuste 
on noussut 240,0 M€ verrattuna alkuperäisen hankesuunnitelman in-
deksikorjattuun kokonaishintaan. Kustannusten nousu koostuu alkupe-
räiseen hankesuunnitelmaan tarvituista muutoksista ja toteutuneista 
kustannusten muutoksista, joita on selvitetty edellisessä hankesuunni-
telman tarkistuksessa 2014 ja edellä nyt käsiteltävän hankesuunnitel-
man tarkistamisen yhteydessä.

Edellä esitetty Helsingin osuus kokonaiskustannuksista on nyt tarkistet-
tavan hankesuunnitelman mukaan 325,1 M€. Kustannukset ovat siis 
kohonneet 2014 ennusteen 282,7 miljoonasta eurosta 42,4 M€. 

Nyt käsiteltävän hankesuunnitelman kustannusennuste perustuu nyt to-
teutuneisiin ja sidottuihin kustannuksiin sekä ennusteeseen tulevista 
töistä, eikä se sisällä enää lainkaan hankevarauksia.

Taulukko kustannuksista:

6. Takausvaltuuden korottaminen

Hankkeelle myönnetty takausvaltuus on määrältään 248 milj. euroa, 
mitä valtuutta on käyttämättä 32,4 milj. euroa. Edellä tarkoitetun loppu-
kustannusennusteen mukaiset kustannukset sekä rakentamisen aikais-
ten pääomitettujen korkokustannusten kattaminen sekä varautuminen 
mahdollisesti tarvittaviin kiihdytystoimiin edellyttävät valtuuden nostoa 
20 milj. euron määrällä 268 milj. euron määrään.

7. Lausuma
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Edelleen johtokunta katsoo, että on välttämätöntä selvittää yksityiskoh-
taisesti ja perusteellisesti tapahtuneiden ylitysten syyt ja mitä niiden 
välttämiseksi olisi tullut hankkeen aikana tehdä toisin. Tämä tieto on 
erittäin tarpeellista alkamassa olevien suurten infrahankkeiden, kuten 
Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen johtamisessa.

Johtokunta perää kriittistä tarkastelua Länsimetro Oy:n pienen organi-
saation kyvystä hallita ja seurata länsimetron kokoluokan suunnittelu- 
ja rakennushanketta

Länsimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 päättänyt osana 
hankkeen kokonaisarviointia käynnistää kustannuksiin liittyvän ulko-
puolisen arvioinnin. 

Käsittely

17.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Ville Lehmuskoski

Johtokunta päätti yksimielisesti lisätä jakson 7 ensimmäisen kappaleen 
jälkeen seuraavan uuden kappaleen: 

"Johtokunta perää kriittistä tarkastelua Länsimetro Oy:n pienen organi-
saation kyvystä hallita ja seurata länsimetron kokoluokan suunnittelu- 
ja rakennushanketta." 

23.01.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

09.01.2014 Palautettiin

19.12.2013 Palautettiin

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 12.03.2014 § 88

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Länsimetron hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion 
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siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 217,5 milj. eu-
roa (MAKU 10/2013).

Käsittely

12.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat 
kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Tuomo Valokainen oli valtuutettu Thomas Wallgrenin kan-
nattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään länsimetron lisärahoituksen Helsingin kaupunki, etu-
päässä HKL selvittää, miten tuoda esille valtuuston tietoon ne tekijät, 
jotka koskevat Länsimetron hintamuutoksia ja aikataulua.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Pekka Saarnion kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin sen 
varmistamiseksi, että uusia ylityksiä ei enää pääse tapahtumaan länsi-
metron kustannusosuudessa.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään erikseen. 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

1 äänestys

JAA-ehdotus:
Hyväksyessään länsimetron lisärahoituksen Helsingin kaupunki, etu-
päässä HKL selvittää, miten tuoda esille valtuuston tietoon ne tekijät, 
jotka koskevat Länsimetron hintamuutoksia ja aikataulua. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 36
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Yr-
jö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kanto-
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la, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, 
Sara Paavolainen, Tom Packalén, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Na-
sima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Thomas Wallgren, Tuomo Valo-
kainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 48
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mi-
ka Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Mohamed Abdirahim Hussein, 
Katriina Juva, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse 
Männistö, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, 
Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Ter-
hi Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Ta-
tu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura 
Salla, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaa-
vuori, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
ryhtyy toimiin sen varmistamiseksi, että uusia ylityksiä ei enää pääse 
tapahtumaan länsimetron kustannusosuudessa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 28
Zahra Abdulla, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Heidi 
Hautala, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Mutti-
lainen, Terhi Mäki, Antti Möller, Henrik Nyholm, Tuomas Rantanen, 
Pekka Saarnio, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 1
Harri Lindell
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Tyhjä: 55
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Selja-
vaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Mohamed Abdirahim Hussein, Katriina Juva, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohi-
salo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Pac-
kalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhak-
ka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamä-
ki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Aura Salla, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Kaarin 
Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjo-
ki, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettujen Tuomo Valokai-
sen ja Yrjö Hakasen ehdottamia toivomusponsia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 236
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin-
valtuusto päättäisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Länsimetron hankesuunnitel-
man tarkistetun kustannusarvion siten, että Helsingin osuus kustannuk-
sista on enintään 217,5 milj. euroa (MAKU 10/2013).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
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