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Vantaan ratikan kaupunginhallituksen seurantaryhmä 
 
Aika: maanantai 1.3.2021 klo 14.30–16.35 
Paikka:  Kielotie 28, huone 447 / Teams 
      

Jäsenet  

Ulla Kaukola, puheenjohtaja x (etäyhteys) 

Sakari Rokkanen, varapuheenjohtaja x (etäyhteys) 

Faysal Abdi x (etäyhteys) 

Sari Multala x (etäyhteys) 

Minna Kuusela x (etäyhteys) (klo 14.35-
16.35, §:t 2-7) 

Kati Tyystjärvi x (etäyhteys) 

Mika Niikko x (etäyhteys) (klo 14.39-
16.35, §:t 3-7) 

Jouko Jääskeläinen x (etäyhteys) (klo 14.32-
16.28, §:t 1-4)  

Juha Hirvonen x (etäyhteys) 

Patrik Karlsson x (etäyhteys) 

  

Muut osallistujat  

Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja x (etäyhteys) (klo 14.37-
16.35, §:t 3-7) 

Hannu Penttilä, apulaiskaupunginjohtaja x (etäyhteys) (klo 14.37-
16.35, §:t 3-7) 

Elina Suonranta, hankejohtaja x (etäyhteys) 

Tiina Hulkko, projektipäällikkö - 

Sauli Hakkarainen, suunnittelupäällikkö x (etäyhteys) 

Tero Anttila, HSL, osastonjohtaja x (etäyhteys) 

Jaakko Ranto, hallintoasiantuntija, sihteeri x 
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1 § Kokouksen avaus 

Seurantaryhmän puheenjohtaja Ulla Kaukola avasi kokouksen kello 14.30. 

 

2 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

3 § Vantaan ratikkahankkeen tilanne 

Kuultiin hankejohtaja Elina Suonrannan esitys Vantaan ratikasta ja tutkimuskatsauksesta 
pikaraitioteiden kaupunkikehitysvaikutuksista, sekä apulaiskaupunginjohtaja Hannu 
Penttilän esitys seudullisesta raitiotieliikenneyhteistyöstä. 

Keskustelua: 

• Viestintä Vantaan ratikasta tulisi olla mahdollisimman avointa ja vuorovaikutteista. 
Ratikkahankkeen etenemiseen liittyvät materiaalit, mukaan lukien seurantaryhmän 
kokouksissa esitetyt materiaalit, tulisivat olla julkisesti saatavilla, ellei tälle ole 
erityistä estettä. 

• Päätettiin, että seurantaryhmän materiaalit julkaistaan Vantaan ratikan 
verkkosivuilla julkisuuslain mukaisesti. 

• Ratikan talousvaikutusten pitkän aikavälin tarkastelu sekä ratikan 
ympäristövaikutusten arviointi suunnitteluvaiheen aikana on tärkeää ja nämä tulee 
koordinoida ratikan kaavarungon etenemisen kanssa. 

• Ratikan kustannus- ja rahoitusmalleista tulee viestiä selkeällä tavalla, jotta ne ovat 
myös kuntalaisille helpommin ymmärrettävissä.  

• Päätettiin, että seurantaryhmän jäsenille toimitetaan 15.3.2021 mennessä 
tiivistelmä ratikan kustannuksista ja rahoitusmallista. 

 

4 § HSL:n odotukset hankkeelle 

Kuultiin osastonjohtaja Tero Anttilan esitys HSL:n roolista Vantaan ratikan järjestämisessä. 

Keskustelua: 

• HSL:n maksamia infrakorvauksia ja niiden merkitystä ratikan rahoittamisessa tulee 
avata selkeämmin ratikan suunnittelun yhteydessä. Vertailukohtana voidaan 
käyttää Kehärataa.  
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5 § Muut asiat 

Kokouksessa ei otettu käsittelyyn muita asioita. 

 

6 § Seurantaryhmän seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 3.5.2021 klo 11.00–13.00. 
 
 

7 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35. 

 


