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§ 156
Raitioliikenteen kehittämisohjelma

HEL 2017-010566 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kansliapäällikön 16 esityksen kokouk-
sen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavana oli liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta 
Putkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

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

saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä ratikkaprojektin loppuraportin tiedok-
si.

Samalla kaupunginhallitus päättää hyväksyä raitioliikenteen kehittämi-
sohjelman kaupunkiympäristön toimialalla ohjeellisena noudatettavaksi 
siten, että ohjelmaan sisältyvät keskeiset toimenpiteet pyritään toteutta-
maan vuoteen 2028 mennessä kulloinkin käytettävissä olevien määrä-
rahojen puitteissa.

Esittelijän perustelut

Raitioliikenteen nykytilanteesta
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Raitioliikenne toimii Helsingin kantakaupungin joukkoliikenteen runko-
na. Vuonna 2016 raitioliikenteessä oli 56,6 milj. matkustajaa, 13 linjaa 
ja 140 vaunua. Liikenteen luotettavuus oli 99,5 %. Raitioliikenteen uusi 
linjasto (10 linjaa) otettiin käyttöön 14.8.2017. Matkustajaliikenteessä 
oli 127 vaunua vuonna 2017. Vuonna 2017 matkustajamäärä oli 60,2 
milj. matkustajaa. Liikenteen luotettavuustavoite 99,84 saavutettiin. 

Raitioliikenteen tuotantokustannukset vuonna 2017 olivat 0,39 eu-
roa/matkustajakilometri, mikä on enemmän kuin muulla raideliikenteellä 
(juna 0,14 euroa/matk.km, metro 0,08 euroa/matk.km) ja bussilla (0,31 
euroa/matk.km Helsingin sisäisen bussiliikenteen osalta). Raitiovaunu-
matkat ovat tyypillisesti lyhyitä ja siksi kustannuksia seurataan myös 
matkustajanousua kohti. Raitioliikenteen kustannus matkustajanousua 
kohti oli 0,86 euroa vuonna 2017 (juna 1,42 euroa/matk.nousu, metro 
0,53 euroa/matk.nousu) ja Helsingin sisäisen bussiliikenteen 1,47 eu-
roa/matk.nousu. 

Nykyisen raitioliikenteen ongelmiksi on tunnistettu mm. alhainen keski-
nopeus ja ajoaikojen hajonta. Keskeisimpiä syitä ovat heikosti toimivat 
liikennevaloetuudet ja puutteellinen erottelu ajoneuvoliikenteestä. On-
gelmat heikentävät raitioliikenteen palvelutasoa ja kasvattavat liiken-
nöintikustannuksia.

Ratikkaprojekti

Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuosien 2013-2016 strategiaohjel-
man linjausten pohjalta muodostettu poikkihallinnollinen Ratikkaprojekti 
on valmistellut viime valtuustokauden aikana raitioliikenteelle kehittä-
mistavoitteet. Ratikkaprojektin tavoitteena oli:

- Parantaa raitioliikenteen luotettavuutta ja kustannustehokkuutta

- Muodostaa näkemys raitioliikenteen tavoitelaajuudesta

- Luoda edellytykset raitioliikenteen laajentamiselle ja kehittämiselle.

Kaupunginhallitus käsitteli ratikkaprojektin tilannekatsausta 16.11.2015 
ja hyväksyi jatkovalmistelun pohjaksi seuraavat raitioliikenteen kehittä-
mistavoitteet:

- Nopeustavoite: raitioliikenteen keskinopeus nykyisellä raitioverkolla 
nostetaan 17 kilometriin tunnissa

- Sujuvuustavoite: raitiovaunut pysähtyvät ainoastaan pysäkeillä

- Luotettavuustavoite: raitiovaunut kulkevat aikataulun mukaisesti
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- Häiriöttömyystavoite: väärin pysäköidyt autot ja liikenneonnettomuu-
det eivät aiheuta häiriöitä liikenteeseen.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että konkreettisista kehittämistoimen-
piteistä päätetään erikseen ottamalla huomioon niiden kokonaistalou-
dellisuus sekä käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.

Projektin loppuraportti valmistui huhtikuussa 2017. Loppuraportissa on 
käsitelty raitioliikenteen kehittämispotentiaalia ja tavoitteita sekä nykyi-
sen raitioliikennejärjestelmän kehittämistä. Projektissa tarkasteltiin 
myös raitioliikenteen roolia joukkoliikennejärjestelmässä. Tulevien rai-
tiotiehankkeiden kehittämisen pohjaksi tehtiin raitiotieverkon jako pika-
raitioteihin ja kaupunkiraitioteihin. Projektin aikana mm. kehitettiin luo-
tettavuuden seurannan mittaristoa ja seurantamenetelmiä, raitioteiden 
suunnitteluperiaatteita ja –ohjeistusta sekä määriteltiin edellä mainitut 
suunnittelua ohjaavat tavoitteet nopeuden, sujuvuuden, luotettavuuden 
ja häiriöttömyyden suhteen.

Ratikkaprojektin loppuraportti on liitteenä 1.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli loppuraportin 25.4.2017, ja 
päätti lähettää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Liikenneliikelaitok-
sen johtokunta merkitsi 27.4.2017 informaation loppuraportista tiedoksi. 

Raitioliikennettä koskevia muita linjauksia

Kaupunginhallituksen 12.1.2015 hyväksymässä Helsingin liikkumisen 
kehittämisohjelmassa on tavoitteita ja toimintalinjauksia mm. matka-ai-
kojen ennustettavuudesta ja luotettavuudesta sekä saavutettavuudesta 
kestävillä liikennemuodoilla. Liikkumisen kehittämisohjelma perustuu 
strategiaohjelmaan 2013-2016 ja ohjaa liikennesuunnittelussa tehtäviä 
valintoja ja liikennepolitiikan suuntaa.

Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä Helsingin yleiskaavas-
sa on esitetty tavoitteellinen raideverkosto. Yleiskaavan ratkaisut pe-
rustuvat visioon Helsingistä raideliikenteen verkostokaupunkina, jossa 
joukkoliikennejärjestelmän perustana on laajeneva raideliikenneverkko 
nopeine runkoyhteyksineen. Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut 
päätöksellään 5.2.2018 yleiskaavaa koskevan kaupunginvaltuuston 
päätöksen eräiltä osin, mm. Länsiväylää, Turunväylää, Hämeenlinnan-
väylää ja Lahdenväylää koskevien kaupunkibulevardi -merkintöjen 
osalta. Päätös ei ole lainvoimainen.

Kaupunginhallitus käsittelee kevään aikana yleiskaavan toteuttamisoh-
jelmaa uuden yleiskaavan mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun ai-
kataulutuksen pohjaksi. Pikaraitioteiden sujuva liikennöinti kantakau-
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punkiin edellyttää nykyisen rataverkon parantamista ja kehittämistä no-
peammaksi.

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 hyväksymän Helsingin kaupunkistrate-
gian 2017 - 2021 mukaan kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-
osuutta kasvatetaan. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 12.12.2017 kantakaupungin 
joukkoliikennejärjestelmän kehittämisselvityksen, jossa määritellään 
yleiskaavan tavoitteiden mukaisen joukkoliikennejärjestelmän periaat-
teita ja bussiliikenteen sovittamista raideliikenteen runkoverkkoon. 

Kehittämisselvityksessä on esitetty joukkoliikennemuotojen hierarkia, 
johon joukkoliikennejärjestelmän kehittämissuunta perustuu. Periaat-
teissa mm. todetaan, että kantakaupungin kaupunkiraitioverkko palve-
lee kantakaupungin sisäistä liikennettä. Työn osana selvitettiin kanta-
kaupungin nykyisen raitioverkon roolia osana yleiskaavan joukkoliiken-
nejärjestelmää ja tarkasteltiin mahdollisia nykyverkon laajennuksia. 
Kantakaupungin raitioverkon tavoitelaajuutta tarkasteltiin mm. mahdol-
listen linjausten, erilaisten hankevaihtoehtojen sekä niiden teknisen, lii-
kenteellisen ja taloudellisen toteutettavuuden näkökulmista.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 12.12.2017 kehittämisselvityk-
sessä esitetyt periaatteet joukkoliikennejärjestelmän jatkosuunnittelus-
sa ohjeellisina noudatettaviksi. Samalla lautakunta mm. hyväksyi länti-
sen kantakaupungin raitiotien suunnittelun jatkamisen osana Vihdintien 
kaupunkibulevardin liikenneratkaisuja.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys

Raitioliikenteen kehittämisohjelman tavoitteena on jatkaa ratikkaprojek-
tissa aloitettua luotettavuuden ja kustannustehokkuuden parantamis-
työtä. 

Raitioliikenteen kehittämisohjelma on liitteenä 2.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kehittämisohjelmaa 21.11.2017. 
Lautakunta esittää raitioliikenteen kehittämisohjelman hyväksymistä 
kaupunkiympäristön toimialalla ohjeellisena noudatettavaksi sekä ohjel-
massa esitettyjen toimenpiteiden käyttöönottoa ja toteuttamista alkupai-
notteisesti siten, että keskeiset toimenpiteet on mahdollista toteuttaa 
kymmenen vuoden aikajänteellä. Lautakunta esittää lisäksi, että raitio-
liikenteen kehittämisen edellyttämät resursointitarpeet huomioidaan ta-
lousarvion valmistelussa.

Kehittämisohjelman sisällöstä
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Raitioliikenteen kehittämisohjelman tavoitteena on käynnistää kehittä-
mistyö poikkihallinnollisessa ratikkaprojektissa määriteltyjen kehittämis-
tavoitteiden (nopeustavoite, sujuvuustavoite, luotettavuustavoite ja häi-
riöttömyystavoite) toteuttamiseksi. 

Ohjelmassa on kuvattu raitioliikenteen nykytilanne ja kantakaupungin 
raitioliikenteen tavoitetila sekä periaatteet ratainfrastruktuurin ja liiken-
nöinnin parantamiseen. Lähtökohtana tarkasteluissa on raitioverkon ja-
kaminen toiminnallisesti pikaraitioteihin ja kaupunkiraitioteihin.

Raportti sisältää kehittämisohjelman toimenpiteineen. Ohjelmassa on 
kuvattu myös kehittämistavoitteiden toteuttamisen liikenteelliset ja kau-
punkitaloudelliset vaikutukset sekä vaikutukset liikennöintikustannuk-
siin.

Ohjelman pääpaino on kantakaupungin nykyisen raitioverkon alueessa. 
Tulevat pikaraitiotiet toteutetaan omina kokonaisuuksinaan, mutta nii-
den käyttämien kantakaupunkiosuuksien kehittämistarpeet on huomioi-
tu.

Pikaraitioverkkoon kuuluvilla pääkaduilla kehittämisessä painotetaan 
erityisesti nopeutta ja sujuvuutta mm. pysäkkivälejä kasvattamalla, rai-
tioliikenteen erottelulla muusta liikenteestä, kaikkien risteysten liikenne-
valo-ohjauksella ja raitiovaunujen vahvoilla etuuksilla sekä pysäkkijär-
jestelyillä ja sujuvilla vaihdoilla. 

Kantakaupungin rataverkon muilla alueilla painotetaan ennen kaikkea 
luotettavaa ja häiriötöntä kulkua mm. estämällä liikennevalojen kohtuut-
toman pitkät odotusajat, erottamalla raitioliikenne mahdollisuuksien mu-
kaan omille kaistoilleen, perustamalla joukkoliikennekatuja sekä mini-
moimalla sekaliikenteessä ajoneuvoliikenteen häiriöitä ja kadunvarsipy-
säköinnin haittoja.

Infrastruktuurin kehittämiskeinoista keskeisimmät ovat raitioliikenteen 
liikennevaloetuuksien parantamisen ja raitioteiden paremman erottelun 
lisäksi mm. pysäkkien palvelutason parantaminen. Lisäksi jalankulkijay-
lityksiä järjestellään sekä kehitetään ratatekniikkaa. 

Kantakaupungin pääkatujen runko-osuuksilla ratainfran parantaminen 
edellyttää laajoja perusparannustoimenpiteitä. Perusparannettavia koh-
teita on mm. Mannerheimintiellä, Mäkelänkadulla sekä Rautatientorin ja 
Hakaniemen välisellä osuudella. Koko raitioverkon ja erityisesti runko-
osuuksien ulkopuolisten rataosien parantamiseksi laaditaan linjakohtai-
set toimenpidekortit. 
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Liikennöinnin kehittämiskeinoja ovat mm. raitioliikenteen palvelu- ja toi-
mintalinjausten määrittely, ajotapojen yhtenäistäminen, kaikilla pysä-
keillä pysähtyminen sekä kuljettajalipunmyynnin lopettaminen. 

Raitioliikenteen kehittämisohjelman valmistelua on ohjannut ohjausryh-
mä, jossa on ollut edustus kaupunginkansliasta, kaupunkiympäristön 
toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelusta, Helsingin kaupungin lii-
kennelaitokselta (HKL) sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymäs-
tä (HSL).

Osaa ehdotetuista toimenpiteistä on jo ryhdytty toteuttamaan, mm. kul-
jettajarahastuksesta raitioliikenteessä on luovuttu 1.2.2018 lukien ja va-
kiominuuttiaikataulut on otettu käyttöön syksyllä 2017.

Ohjelman toimeenpano

Ohjelmaa toteutetaan vuosittain kunkin organisaation (kaupunkiympä-
ristön toimiala, liikenneliikelaitos, kaupunginkanslia, HSL) normaalin toi-
minnan puitteissa. Kehittämisohjelmassa on nimetty 23 eri tehtävää, 
joille on kullekin nimetty vastuutahot. Infrastruktuuriin ja liikennöintiin 
liittyvien konkreettisten tehtävien lisäksi ohjelmassa esitetään seitse-
män yleisluontoisempaa kehittämistehtävää, jotka liittyvät työn ohjaami-
seen ja seurantaan sekä taloudelliseen ja muuhun resursointiin.

Kehittämisohjelman toteuttamiseksi ehdotetaan mm. nimettäväksi rai-
tiotiekoordinaattori sekä perustettavaksi kehittämisen ohjausryhmä, jos-
sa ovat edustettuina kaikki raitioliikenteen järjestämiseen osallistuvat 
osapuolet. Ohjaus voidaan toteuttaa esim. osana olemassa olevan rai-
tiotiehankkeiden koordinointiryhmän työtä. Raitiotiekoordinaattorin ni-
meää kaupunkiympäristön toimiala.

Kehittämisen tueksi toteutetaan HSL:n uuden lippu- ja informaatiojär-
jestelmän tuottamaan tietoon perustuva raitioliikenteen suorituskykymit-
taristo.

Aikataulu ja resursointi

Infrastruktuurin parantamistoimenpiteiden ja kehittämishankkeiden ai-
kajänteeksi on ohjelmassa esitetty noin 15 vuotta, mutta kaupunkiym-
päristölautakunta korostaa ohjelman nopeampaa toimeenpanoa. Kes-
keiset toimenpiteet on pyrittävä toteuttamaan 10 vuoden aikana.

Toimenpiteiden arvioidut investointikustannukset ovat noin 60 milj. eu-
roa. Tämä ei sisällä katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen kustan-
nuksia muutoin kuin suurten perusparannusten osalta. 

Suurin osa kustannuksista (noin 32 milj. euroa) muodostuu pääkatuo-
suuksien perusparannuksista. Raitioliikenteen liikennevaloetuuksien 
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parantamisen ja raitioteiden paremman erottelun muusta liikenteestä 
on arvioitu vaativan noin 4,5 milj. euron investoinnit. Osa toimenpiteistä 
ei edellytä investointeja, mutta ne sisältävät suuren parannuspotentiaa-
lin. 

Investoinnit ja mahdollisesti tarvittava henkilöresurssien lisäys ohjel-
malle rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan ja liikenneliikelaitoksen 
kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 

Ohjelman vaikutukset

Raitioliikenteen kehittämistavoitteiden toteuttamisella on raportin mu-
kaan monia myönteisiä liikenteellisiä vaikutuksia. Raportissa vaikutuk-
sia on kuvattu nykytilanteen lisäksi keskipitkän aikavälin tilanteessa, 
jossa raitioverkko on laajentunut ensimmäisillä pikaraitioteillä (Raide-
Jokeri, Laajasalon raitiotie sekä Vihdintien, Hämeenlinnanväylän, Tuu-
sulanväylän ja Viikin-Malmin pikaraitiotiet).

Raitioliikenteen nopeuttaminen vaikuttaa voimakkaasti joukkoliikenteen 
saavutettavuuteen. Matkavastus (painotettu matka-aika) pienenee eri-
tyisesti kantakaupungin alueella. Raitioliikenteen nopeuttamisen seu-
rauksena joukkoliikennematkojen määrän on arvioitu kasvavan Helsin-
gin sisäisillä matkoilla molemmissa ennustetilanteissa lähes 4 %. Ra-
portin mukaan kehittämisohjelma nostaa joukkoliikenteen kulkutapao-
suutta kantakaupungin sisäisillä matkoilla noin 2 % -yksikköä, mikä on 
merkittävä muutos.

Raitioliikenteen erottelulla on raportin mukaan muuta joukkoliikennettä 
ja autoliikennettä jonkin verran hidastava vaikutus, samoin vaikutusta 
kadunvarsipysäköintipaikkojen määrään. Raitioliikenteen liikennevaloe-
tuuksien parantaminen aiheuttaa jossain määrin henkilöautoliikenteen 
sekä jalankulun ja pyöräilyn hidastumista, mutta vaikutusten arvioidaan 
jäävän pieniksi suhteessa raitioliikenteen hyötyihin. 

Kehittämisohjelman toteuttamisesta aiheutuvat haitat muille liikenne-
muodoille on arvioitu kaiken kaikkiaan pieniksi ja suunnittelulla hallitta-
vissa oleviksi. Infrastruktuurin parantaminen voidaan toteuttaa suurelta 
osin ilman muiden liikennemuotojen käyttämän tilan vähentämistä.

Raportissa on tarkasteltu raitioliikenteen kehittämisestä aiheutuvia kau-
punkitaloudellisia vaikutuksia. Nopeuttamistoimista aiheutuvien suorien 
käyttäjähyötyjen on arvioitu olevan noin 13 milj. euroa nykyisellä rata-
verkolla ja laajennetun raitioverkon ennustetilanteessa noin 19 milj. eu-
roa. Lisäksi kehittämistoimien kautta arvioidaan saavutettavan muita 
laajempia taloudellisia hyötyjä mm. yritysten toimintaedellytysten para-
nemisen kautta.
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Raitioliikenteen kehittämistavoitteiden täysimääräisen toteuttamisen ar-
vioidaan tuottavan noin 4,5 milj. euron vuosittaisen säästön liikennöinti-
kustannuksissa. Nykyisen linjaston ja aikataulujen mukainen liikennöinti 
onnistuisi 8-10 vaunua pienemmällä kalustomäärällä. Raitioliikenteen 
nopeuttaminen parantaa raitioliikenteen tuottavuutta. Nopeuttamisen 
myötä yhden raitiovaunun keskimääräinen ajosuorite kasvaa nykyises-
tä 190 kilometristä 205 kilometriin arkipäivässä.

Esittelijän kannanotot

Raitioliikenteen kehittämisohjelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet 
ovat perusteltuja sekä nykyisen raitioliikenteen toimivuuden että laaje-
nevan raitioverkon kannalta. Toimenpiteet mahdollistavat sujuvamman 
liikennöinnin ja raitioverkon laajentumisen esikaupunkialueille.

Ohjelman tavoitteiden toteutuminen parantaa raitioliikenteen palveluta-
soa ja joukkoliikenteen kilpailukykyä aiheuttamatta muulle liikenteelle 
merkittävää haittaa. Panostaminen raitioliikenteen nopeuttamiseen pa-
rantaa raitioliikenteen kustannustehokkuutta. Liikennöintikustannusten 
arvioidaan pienenevän jopa yhden raitiolinjan kustannuksia vastaavan 
määrän. Parantamistoimenpiteet tuovat matkustajahyötyjä ja kaupunki-
taloudellisia hyötyjä.

Raitioliikenteen kehittämisohjelmassa esitetyt toimenpiteet on mahdol-
lista toteuttaa kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymän talousar-
vion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 liitteenä olevassa, liikenne-
liikelaitoksen investointiohjelmassa raitioratojen muutoksiin ja peruskor-
jauksiin vuosille 2018-2027 esitettyjen määrärahojen puitteissa. Raitio-
ratojen muutoksiin ja peruskorjauksiin on esitetty yhteensä 69,8 milj. 
euroa vuosille 2018-2027, josta 45,2 milj. eur vuosille 2018-2022.

Lisäksi talousarviossa 2018 kohdennettiin erikseen 0,5 milj. euron käyt-
tötalouden lisämääräraha kaupunkiympäristön toimialan talousarvio-
kohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne, joka on tarkoitus osoittaa mm. stra-
tegiassa mainittujen raideinvestointien suunnitteluun.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

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

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Raitioliikenteen kehittämisohjelma
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2 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys 21.11.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäriston toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 § 224

HEL 2017-010566 T 08 00 02

Hankenumero 4765_11

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 raitioliikenteen kehittämisohjelman ja sen periaatteiden hyväksymis-
tä kaupunkiympäristön toimialalla ohjeellisena noudatettaviksi.

 ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa kaupun-
kiympäristön toimialalla.

 ohjelman toimeenpanoa alkupainotteisesti siten, että ohjelman kes-
keiset toimenpiteet on mahdollista toteuttaa kymmenen vuoden ai-
kajänteellä.

 raitioliikenteen kehittämisen edellyttämien resursointitarpeiden huo-
mioimista talousarvion valmistelussa.

Käsittely

21.11.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikenneinsinööri Anton Silvo. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Esitysehdotukseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen kolmas ranska-
lainen viiva niin, että kolmas ranskalainen viiva muuttuu samalla neljän-
neksi ranskalaiseksi viivaksi: 

- ohjelman toimeenpanoa alkupainotteisesti siten, että ohjelman keskei-
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set toimenpiteet on mahdollista toteuttaa kymmenen vuoden aikajän-
teellä.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

14.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi


