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§ 69
HKL:n lausunto ponnesta Länsi-Helsingin raitiotien rakentamisen 
aikaisten haittojen viestinnästä yrittäjille

HEL 2021-000781 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikenneliikelaitoksella (HKL) arvioidaan jo ennen uusien raitiotiehank-
keiden, kuten Länsi-Helsingin raitiotien aloittamista, miten pystytään 
tehokkaimmin takaamaan muutostöiden aikainen ajankohtainen ja mo-
nikanavainen informaation tarjoaminen. Yhteistyötä kaupunkiympäris-
tön toimialan (KYMP) kanssa tehdään tiiviisti läpi rakentamisen, ja 
hankkeen valmistelusta tähän asti vastannut KYMP on tehnyt selvityk-
siä, joiden avulla voidaan kehittää vuorovaikutuskeinoja juuri Länsi-
Helsingin raitiotiehankkeeseen sopiviksi. 

Aiemmat pikaraitiotieprojektit, kuten Raide-Jokeri, Kruunusillat ja Kala-
satamasta Pasilaan -hanke ovat tarjonneet huomattavan määrän oppe-
ja ja kokemusta siitä, miten vuorovaikutuksella ja tiedottamisella raken-
tamisen aikaansaamaa haittaa rakennuskohteen yrittäjille, liikkeille ja 
myös asukkaille voidaan minimoida. 

Projektin haittavaikutusten minimoiminen aloitetaan jo suunnitteluvai-
heessa ja se jatkuu läpi rakentamisen. Sidosryhmät käydään läpi ja 
määritellään esimerkiksi sen mukaan, kuinka herkkiä kohteita ne ovat 
(esim. koulut, päiväkodit, yritykset) ja millaista tiedotusta ne vaativat ra-
kentamisen edetessä. Aiemmista projekteista on opittu paljon, mm. mi-
tä kanavia kannattaa suosia missäkin vaiheessa, ja kuinka niiden käyt-
tötarkoitus on kannattavinta määritellä. Oleellista onnistuneessa sidos-
ryhmä- ja asukasviestinnässä on sen toteuttaminen yhtenäisesti ja ak-
tiivisesti koko hankkeen ajan. Sidosryhmien palautteen vilpitön huo-
miointi edistää yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa ja helpottaa ra-
kentamista sekä vähentää parhaassa tapauksessa myös toimijoille ai-
heutuvaa haittaa. 

HKL:ssä on vastikään aloitettu hankeyhteistyön kehittäminen, ja sitä 
kautta pyritään jakamaan ja konseptoimaan hyviä käytäntöjä. Näin 
kaikki parhaat opit aiemmilta hankkeilta saadaan tuotua jatkossa val-
miina raameina uusille hankkeille, ja esimerkiksi viestinnän kehittymisp-
rosessia pystytään seuraamaan helpommin. Länsi-Helsingin raitiotie-
hankkeen alkaessa pohjatyötä on tehty, ja toimivan viestinnän ja sidos-
ryhmille mahdollisimman häiriöttömän työskentelyn varmistamiseen on 
olemassa hyvin sekä tietoa että työkaluja.
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Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ponsi

Kaupunginvaltuusto hyväksyessään 20.1.2021, 10 §, Länsi-Helsingin 
raitioteiden yleissuunnitelman liitti päätökseen Laura Kolben esittämä-
nä seuraavan ponnen:

"Hyväksyessään Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman kau-
punginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet tehdä muu-
tostyöt niin, että ajankohtaista, monikanavaista informaatiota olisi koko 
ajan saatavilla työn etenemisestä, jotta rakentamisen aikaansaama 
haitta olisi mahdollisimman pientä rakennuskohteen yrittäjille ja (kivijal-
ka-)liikkeille ja kaupoille."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan ponnesta 
lausunnon kaupunginhallitukselle 28.5.2021 mennessä.
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