
PÖYTÄKIRJA 5/2021 
  
  

 

 

   
   
   
   

 

 

Vantaan ratikan kaupunginhallituksen seurantaryhmä 
 
Aika: maanantai 3.5.2021 klo 11.00–13.05 
Paikka:  Kielotie 28, huone 447 / etänä Teamsissa 
      

Jäsenet  

Ulla Kaukola, puheenjohtaja x (etäyhteys) 

Sakari Rokkanen, varapuheenjohtaja x (etäyhteys) 

Faysal Abdi x (etäyhteys) (klo 11.47-
13.05, §:t 3-7) 

Sari Multala x (etäyhteys) (klo 11.48-
13.05, §:t 3-7) 

Minna Kuusela x (etäyhteys) 

Kati Tyystjärvi x (etäyhteys) 

Mika Niikko x (etäyhteys) 

Jouko Jääskeläinen x (etäyhteys) 

Juha Hirvonen x (etäyhteys) 

Patrik Karlsson x (etäyhteys) 

  

Muut osallistujat  

Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja x (etäyhteys) 

Hannu Penttilä, apulaiskaupunginjohtaja x (etäyhteys) 

Elina Suonranta, hankejohtaja x (etäyhteys) 

Tiina Hulkko, projektipäällikkö x (etäyhteys) 

Mari Siivola, yleiskaavapäällikkö x (etäyhteys) 

Terhi Kuusisto, asemakaava-arkkitehti x (etäyhteys) 

Tuuli Huhtala, asemakaava-arkkitehti x (etäyhteys) 

Anna Hellen, asemakaava-arkkitehti x (etäyhteys) 

Jaakko Ranto, hallintoasiantuntija, sihteeri x 
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1 § Kokouksen avaus 
 
Seurantaryhmän puheenjohtaja Ulla Kaukola totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen kello 
11.03. 
 
 

2 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Merkittiin, että tiivistelmää ratikan kustannuksista ja rahoitusmallista ei toimitettu 
seurantaryhmän jäsenille määräaikaan 15.3.2021 mennessä seurantaryhmän päätöksen 
1.3.2021 § 3 mukaisesti. Tiivistelmä ratikan kustannuksista ja rahoitusmallista esiteltiin 
seurantaryhmän jäsenille tässä kokouksessa. 

 
Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

 
3 § Vantaan ratikkahankkeen tilanne 

 
Kuultiin hankejohtaja Elina Suonrannan selostus Vantaan ratikan tilannekatsauksesta, 
Tikkurilan tunnelipäätöksestä ja ratikan taloudesta. 
 
Keskustelua: 

• Ratikan kustannusten kasvamisesta on herännyt huolta, koska esimerkiksi 
Tikkurilan ratikkatunnelin kustannusarvio on kasvanut 15 miljoonalla eurolla 
suunnittelun edetessä. Tunnelin lisäksi suunnittelutyön aikana on tunnistettu myös 
muita kohteita, joissa rakentamiskustannukset voivat nousta arvioidusta. Toisaalta 
tunnistettu myös kohteita, joissa rakentamiskustannukset voivat vastaavasti laskea. 

• Ratikan suunnittelun ja kaavarunkotyön yhteydessä on tärkeää toteuttaa 
vaikutustenarviointia palveluverkon kattavuuden suhteen. 

• Ratikan vaikutustenarvioinnissa käytettäviä aikajänteitä tulee käyttää 
johdonmukaisesti niin, että hankkeen vertailtavuus Tampereen ratikkaan ja Raide-
Jokeriin on mahdollista. 

• Esitetty tiivistelmä ratikan kustannuksista ja rahoitusmallista todettiin selkeäksi ja 
informatiiviseksi. Tunnistettiin tarve tutustua taustamateriaaleihin tiivistelmässä 
esitettyjen lukujen taustalla. 

• Päätettiin julkaista esitetty tiivistelmä ratikan kustannuksista ja rahoitusmallista 
Vantaan ratikan verkkosivuilla. Laajempi taustamateriaali toimitetaan 
seurantaryhmän jäsenille seuraavaan kokoukseen mennessä. 
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4 § Ratikan kaavarungon tilanne 
 
Kuultiin yleiskaavapäällikkö Mari Siivolan selostus ratikan kaavarungon lähtökohdista ja 
tavoitteista, asemakaava-arkkitehti Terhi Kuusiston ja asemakaava-arkkitehti Tuuli 
Huhtalan selostus valmistelussa olevasta Tikkurilan kaavarungosta sekä asemakaava-
arkkitehti Anna Hellenin selostus valmistelussa olevasta Länsimäen kaavarungosta. 
 
Keskustelua: 

• Kaavarunkotöiden yhteydessä tulee toteuttaa markkinavuoropuhelua yritysten, 
paikallisten yrittäjien ja taloyhtiöiden kanssa. 

• Kaavoituksen keinoin tulee pyrkiä aktiiviseen kaupunkisuunnitteluun, jotta alueille 
saadaan kohdistettua mahdollisimman paljon positiivista kehitystä. Länsimäen 
kaavoituksen suunnittelussa tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin 
kanssa. 

• Todettiin, että kaupunginvaltuuston 25.1.2021 § 14 hyväksymästä uudesta 
yleiskaavasta on tehty 16 valitusta, joista kaksi liittyy ratikan kaavarungon kattamiin 
alueisiin. 

 
 

5 § Muut asiat 
 
Kokouksessa ei otettu käsittelyyn muita asioita. 
 
 

6 § Seurantaryhmän seuraavat kokoukset 
 
Päätettiin järjestää seuraava seurantaryhmän kokous maanantaina 30.8.2021 klo 9.00–
13.00. Kokoukseen sisältyy linja-autolla toteutettava kiertoajelu Vantaan ratikan reitillä. 
 
 

7 § Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.05. 
 


