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Kvkys 18.1.2016  Erkki Axénin valtuustokysely: 
 

”Tampereen raitiotien yleissuunnitelma vertaa raitiotietä runkobussijärjestel-
mään, tuplanivelbusseihin ja johdinautoihin. Kustannusvertailussa bussilii-
kenteen tuotantokustannuksiksi on oletettu TKL:n vanhat tuotantohinnat - 
eli kalleimmat mahdolliset yksikkökustannukset Tampereen bussiliikenteen 
tuotannossa. Kuitenkin vuoden 2015 joukkoliikenteen kilpailutuksissa yksi-
tyiset liikennöitsijät ovat tehneet isoista liikennöintikokonaisuuksista - 
esim. linjojen 29, 81ja 80- liikennöinnin osalta tarjouksia, jotka ovat 10% rai-
tiotien yleissuunnitelmassa käytettyjä bussiliikenteen tuotantokustannuksia 
edullisempia. Kysyn miksi bussiliikenteen todellista kustannustasoa, jolla 
yksityiset liikennöitsijät tuottavat palvelunsa Tampereella, ei käytetä eri 
vaihtoehtojen kustannustason vertailuun raitiotien yleissuunnitelmassa? 
Millä tavoin edullisempi bussiliikenne vaikuttaisi raitiotien yleissuunnitelman 
lopputuloksiin? 

 
  Raitiotien yleissuunnitelma korostaa voimakkaasti raitiotien avaamia mah-

dollisuuksia maankäytön tehostamisessa. Suunnitelmassa on mainittu 60 
miljoonan euron ero raitiotien eduksi muihin vaihtoehtoihin verrattuna.  
Yleissuunnitelman sivulta 91 käy ilmi, että näitä kiinteistöhyötyjä ei ole ar-
vioitu lainkaan vaihtoehdoissa, joissa on tarkasteltu liikennöintiä johdinau-
toilla tai kaksoisnivelbusseilla. Yleissuunnitelmasta käy ilmi myös, että kor-
kein hyöty-kustannussuhde ei suinkaan ole raitiotievaihtoehdolla, vaan tup-
lanivelbussiliikenteellä. Yleissuunnitelman lopussa kuitenkin suositellaan 
raitiotievaihtoehtoa perustuen juuri maankäytön tehostamiseen, jota ei siis 
ole arvioitu tasapuolisesti kaikkien vaihtoehtojen välillä. Kysyn miksi yleis-
suunnitelmassa suositellaan alhaisemman hyöty-kustannussuhteen omaa-
vaa raitiotievaihtoehtoa lähinnä kiinteistöhyötyihin vedoten, joita ei ole edes 
arvioitu objektiivisesti kaikkien vaihtoehtojen osalta? 

 
  Raitiotien yleissuunnitelmassa esitettävien laskennallisten kiinteistöhyöty-

jen taustalla olevassa Newsec Valuation Oy:n tekemässä analyysissä ko-
rostetaan, että se ei ota huomioon kiinteistö- ja maankäyttöhankkeiden ko-
konaistaloudellisuutta eikä siten infrarakentamisen kustannuksia. Esimer-
kiksi analyysi laskee Turtolan ja Hallilan alueelle voimakasta, yksinomaan 
raitiotien toteuttamiseen sidoksissa olevaa kasvua ja siitä saatavaa rahal-
lista hyötyä, mutta raitiotien yleissuunnitelmassa on mainittu, että näiden 
alueiden kehittämiseen tarvittavia infrainvestointeja  ei huomioida laskel-
missa. Lisäksi huomioitavaa on, että Newsec Valuation Oy ilmoittaa ana-
lyysissään rehellisesti siihen liittyvät puutteet. Analyysissä todetaan, että 
se ei täytä laajuudeltaan, tarkkuudeltaan eikä tietojen tarkastusvelvollisuu-
deltaan auktorisoidun kiinteistönarvioinnin vaatimuksia. Lisäksi analyysissä 
korostetaan lopputulosten epävarmuutta, koska laskenta perustuu kesken-
eräisiin suunnitelmiin.  Miksi yksinomaan raitiotiehen kytköksissä olevasta 
maankäytön tehostamisesta tai muista kiinteistöhyödyistä ei ole tehty ko-
konaistaloudellista arviointia, joka ottaa huomioon myös siihen liittyvät kus-
tannukset.  Kysynkin onko tämä raitiotien rakentamiseen kytketty maan-
käytön tehostaminen ym. kokonaistaloudellisesti kannattavaa?  Onko 
yleissuunnitelman tueksi tehty analyysi ylipäänsä riittävän tarkka ja luotet-
tava? 

 
Raitiotien yleissuunnitelman sivuilla 54 -56 on lueteltuna noin 25 kappalet-
ta raitiotiehen kokonaan tai osittain liittyvää infrainvestointia, joiden kus-
tannukset on jätetty kokonaan huomioimatta. Osa näistä on selkeästi rai-



tiotiestä riippumattomia,  mutta on mahdotonta ymmärtää, miksi raitiotien 
investointilaskelmista on jätetty pois mm. raitiotie n radan alusrakenne Fe-
derleynkadun ja Kehyskadun osalta Lielahdessa,  Hämeenkadun raitiotien 
reunoille rakennettavat katualueet, bussijärjestelyt ja kevyen liikenteen 
väylät, Hervannan valtaväylän siltojen mahdolliset kevyen liikenteen väy-
lien aiheuttamat, sekä TAYS:n alueen mahdollinen bussiterminaali / kään-
töpaikka viimeisen raitiotiepysäkin tuntumassa, mahdolliset raitiotien ai-
heuttamat lisäkustannukset sairaalan tai tutkimustoiminnan herkkien lait-
teiden sijoittamisessa ym. Kaikki edellä mainitut kustannukset ovat täysin 
raitiotien toteuttamisesta riippuvaisia. Kysynkin onko laskettu mitä ne mak-
savat ja miksi näitä investointeja ei ole laskettu raitiotien yleissuunnitelman 
investointeihin? 

 
  Raitiotien ainut yksiselitteinen hyöty on sen kuljetuskapasiteetti. Tiedossa 

ei ole kuitenkaan tilannetta, jossa joukkoliikenteen käytön kasvun esteenä 
olisi täpötäydet bussit, johon edes lisävuorot eivät toisi riittävää parannus-
ta. Tampereen Joukkoliikenteen vuosikertomuksesta selviää, että jokaista 
bussilla liikennöityä kilometriä kohti nousee kyytiin 2,4 matkustajaa. Vas-
taavasti HKL:n raitiovaunuliikenteessä nousevia matkustajia on noin 10 jo-
kaista raitiovaunulla liikennöityä kilometriä kohti. Edes suunnitellun rai-
tiotien reittiä noudattelevalla linjalla 3 matkustajamäärät eivät tästä juuri 
poikkea. Tamperelainen uutisoi syksyllä 2014,että linjalla 3 matkustaa talvi-
liikenteen arkipäivänä keskimäärin 12344 matkustajaa. Linjaa 3 liikennöi-
dään noin 4600 kilometriä päivässä, eli nousevia matkustajia on noin 2,7 
jokaista liikennöityä kilometriä kohti. Matkustajamäärien pitäisi siis yli kol-
minkertaistua kolmoslinjalla, jotta oltaisiin Helsingin raitioteihin verrattavis-
sa olevissa lukemissa. Raitiotien yleissuunnitelma puolestaan olettaa, että 
raitiovaunulla matkustaisi jo vuonna 2020 40000 matkustajaa päivässä. 
Mihin perustuu tämä arvio? 

 
Raitiotien matkustajamäärät on saatu yleissuunnitelmassa näyttämään kei-
notekoisesti suurilta syöttämällä siihen matkustajia ympäri Tamperetta 
joukkoliikenteen palvelutasoa selkeästi heikentävien vaihtoyhteyksien 
kautta. Raitiotien myötä moni tamperelainen jäisi ilman suoraa, vaihdotonta 
joukkoliikenneyhteyttä keskustaan. Sen lisäksi loppuisi mm. nopea bussi-
reitti Hervannasta TAYS:n ja TAMK:n alueelle, sillä raitiotie kierrättäisi mat-
kustajat Sampolan kautta. Raitiotien yleissuunnitelmassa oletetaan että rai-
tiotie kasvattaisi joukkoliikenteen kulkutapaosuutta 2%-yksikköä busseihin 
verrattuna . Toisin sanoen yleissuunnitelmassa perustellaan raitiotien tar-
peellisuutta sillä, että se on raitiotie. Yleissuunnitelma ei sen sijaan ota 
kantaa, että kuinka moni vaihtaa joukkoliikenteen yksityisautoiluun kun 
raitiotien myötä suora joukkoliikenneyhteys keskustaan loppuisi ja matkus-
tusaika pitenisi. On absurdia, että yleissuunnitelman oletuksena päinvas-
tainen tilanne eli se, että moni vaihtaisi henkilöautoilun bussi-
raitiotieyhteyteen. Kyseenalaisten suunnitelmien ja joukkoliikenteen todel-
listen tunnuslukujen valossa on mahdotonta nähdä raitiotietä perusteltuna 
ja tarpeellisena hankkeena . 

 
  Yleissuunnitelmassa todetaan lähes subjektiivisena ilmoitusasiana, että 

raitotie ei tuota melua, eikä hankkeelle ole tehty ympäristövaikutusten ar-
viointia. Raitiovaunun aiheuttama kirskuva melu kaarteissa on kuitenkin 
kiistaton fakta. Raitiovaunu ei ole meluton kun teräksinen laippapyörä koh-
taa kiskon kaarteessa. Kysynkin selvitetäänkö raitiovaunujen aiheuttama 
meluhaitta kaarteissa perusteellisesti, vai aiotaanko kaupungin läpi raken-
taa kiskojärjestelmä vailla kattavaa tietoa sen haittavaikutuksista?” 

 
  Pormestari Anna-Kaisa Ikosen 2. varahenkilö apulaispormestari Pek-

ka Salmen vastaus Erkki Axénin kyselyyn: 



 
  ”Valtuutettu Erkki Axén esittää useita kysymyksiä Tampereen raitiotien 

yleissuunnitelman vaihtoehtojen vertailusta. Yleissuunnitelmaa käsiteltiin 
kaupunginvaltuustossa 16.6.2014 ja tällöin näistä asioista käytiin pitkä 
keskustelu. Valtuusto hyväksyi yleissuunnitelman ja päätti aloittaa raitiotien 
kehitysvaiheen.  

 
  Kehitysvaiheessa tehdään raitiotien rakennussuunnitelma ja lopullinen 

kustannusarvio. Kehitysvaiheen tuloksista tehdään oma vaikutusarviointi, 
ja sitä varten päivitetään vuoden 2014 yleissuunnitelman pohjana olevat 
ennusteet, kuten liikenne-, väestö- ja kustannusarviot. Valtuusto ei siis rat-
kaise asiaa ensi lokakuussa yleissuunnitelman vaihtoehtojen vertailun poh-
jalta, vaan kehitysvaiheen tarkennetun vaikutusarvioinnin pohjalta. 

 
  Kaupunginhallitus on 23.11.2015 hyväksynyt kehitysvaiheen vaikutusten 

arvioinnin vaihtoehdot: ne ovat raitiotien rakentaminen nyt tehtävien suun-
nitelmien mukaan tai se, että raitiotietä ei rakenneta ja sen sijaan kehite-
tään busseihin perustuvaa joukkoliikennettä. Näissä arvioissa tullaan käyt-
tämään viimeisintä tietoa joukkoliikenteen kustannustasosta Tampereella. 

 
  Vaikutusten arviointien menetelmää ja toteutusta esitellään valtuustolle 15. 

helmikuuta järjestettävässä iltakoulussa. 
 
  Valtuuston kesäkuussa 2014 hyväksymässä yleissuunnitelmassa oli kaksi 

vaikutusarvioinnin menetelmää. Toisaalta arvioitiin raitiotien ja sen vaihto-
ehtojen liikenteellisiä vaikutuksia liikenneviraston tiehankkeisiin kehittämäl-
lä hyöty-kustannus -laskentamallilla. Tämä yleisesti käytössä oleva han-
kearvioinnin malli on kehitetty erityisesti tiehankkeita varten, ja se osoitti, 
että Tampereen raitiotiehanke on kannattava. Sen hyöty-
kustannussuhdeluku oli 1,48, mikä on joukkoliikennehankkeelle poikkeuk-
sellisen hyvä. Tampereen ratikka todettiin siis yhteiskuntataloudellisesti 
kannattavaksi hankkeeksi. 

 
  Perinteinen hyöty-kustannus -laskenta mittaa lähinnä liikenteellisiä vaiku-

tuksia. Siinä painotetaan erityisen vahvasti aikahyötyjä. Muita mitattuja vai-
kutuksia ovat mm. liikennöintikustannukset, päästöt, onnettomuuskustan-
nukset ja lipputulot. Tällainen arviointi jättää huomioimatta raitiotiehank-
keen välilliset vaikutukset, kuten maankäytön kehittämisen tuomat hyödyt 
asumisen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiseksi tai laadukkaan kau-
punkitilan ja joukkoliikenneympäristön tuoman vetovoiman vaikutukset. 

 
  Siksi liikennevaikutusten arviointia täydennettiin välillisten vaikutusten, ku-

ten maanjalostukseen ja kaupunkikehitykseen kohdistuvien vaikutusten ar-
vioinnilla. Sellaisen tekemiseen ei ole vakiintunutta eikä virallista metodia, 
mutta se on yleistynyt moderneissa raitiotiehankkeissa ja se nähtiin Tam-
pereellakin tarpeelliseksi, koska raitiotiehankkeelle on asetettu useita kau-
punkikehitykseen liittyviä strategisia ja laadullisia tavoitteita. 

 
  Näitä laajempia vaikutuksia pyrittiin arvioimaan yleissuunnitelman kaupun-

kitaloudellisessa vaikutusarvioinnissa, jonka mukaan raitiotiehankkeen 
hyöty-kustannussuhde on 2,3 - 3,9 eli hanke on huomattavasti kannatta-
vampi kuin pelkästään liikenteellisin perustein arvioituna. Toki hyödyt ja-
kautuvat laajalle taholle, kaupungin ja valtion lisäksi kaupunkilaisille, yrityk-
sille, maanomistajille ja kiinteistönomistajille. 

 
  Esimerkiksi Espoon Länsimetron ja Vantaan Kehäradan suunnittelussa on 

myös arvioitu merkittäviä maankäytöllisiä vaikutuksia ja mahdollisuuksia. 
Se on myös tärkeä peruste sille, että valtio on ohjelmissaan sitoutunut tu-

Ossi
Kirjoituskone
Kyllä, luku voi olla mikä tahansa,jos sillä saadaan ratikka näyttämäänkannattavalta.

Ossi
Kirjoituskone
Viittaan yllä olevaan kommenttiin,luku voi olla mikä tahansa, kunhan seon tilaajan näköinen.

Ossi
Kirjoituskone
Niiin, Espoossa ja Vantaalla populaatioon ihan toista luokkaa, mitä Tampereella.Myös valtion taloudella on jotain vaiku-tusta.



kemaan Tampereen raitiotieinvestointia 30 % valtionosuudella. Periaate on 
sama kuin Espoon Länsimetrossa (30 % tuki) ja Vantaan Kehäradassa (50 
% tuki).  

 
  On kuitenkin tiedostettava, että valtio tukee nimenomaan raitiotieinvestoin-

tia, ei esimerkiksi kaavahankkeiden edellyttämien kunnallisteknisten ver-
kostojen rakentamista tai muiden liikennemuotojen verkostojen paranta-
mista. Siksi esimerkiksi Turtolan ja Hallilan asemakaava-alueiden infrara-
kentamisen kustannuksia ei voi allokoida liikenneverkon runkoyhteyden, oli 
se moottoritie, rautatie tai raitiotie, kustannuksiksi ja valtion osittain tai ko-
konaan maksettavaksi. 

 
  Yleissuunnitelman kustannusarviosta on rajattu pois myös sellaista raken-

tamista, joka toteutetaan riippumatta raitiotiestä, kuten: 
 
 - Federleynkatu ja Kehyskatu; ne on jo rakennettu uudelle Niemenrannan 

alueelle asianmukaisesti. Tästä syystä raitiotien vaatimaa alusrakennetta 
ei yleissuunnitelmassa tarvinnut näiden katujen osalta enää laskea rai-
tiotiehankkeen kustannuksiksi. 

 - Hämeenkadun reunoille rakennettavat katualueet; kaupunkiympäristön 
laatutasoa parannetaan joka tapauksessa raitiotiehankkeesta riippumatta. 

 - Hervannan ja keskustan välisten kevyen liikenteen yhteydet; niiden kehit-
tämistarve on olemassa riippumatta siitä, toteutetaanko raitiotie.  

 - Keskussairaalan alueen bussien kääntöpaikka viimeisellä raitiotiepysäkillä 
sisältyy Raitiotieallianssin suunnittelutehtävään ja urakkaan. 

 - Herkkien laitteiden kustannuksia ei yleissuunnitelmassa voitu ottaa kus-
tannusarvioon mukaan, koska tietämys niiden osalta ei ollut riittävää. 
Yleissuunnitelman kustannusarviossa on tämän tapaisten asioiden vuoksi 
arvaamattomille kustannuksille 15 %:n, eli runsaan 30 miljoonan euron ris-
kivaraus. 

 
  Raitiotien matkustajamääräennuste tarkentuu tämän kevään aikana. Loka-

kuun päätöksentekotilanteessa on tarkempi tieto käytettävissä. Matkusta-
jamääräarvioiden taustalla on eri alueiden tulevaisuuden väestöennusteet. 
Niiden pohjalla taasen ovat valtuuston hyväksymä kaupunkiseudun raken-
nesuunnitelma sekä valmisteilla olevat kantakaupungin yleiskaava ja Pir-
kanmaan maakuntakaava. 

 
  Raitiotien matkustajamääräennusteet perustuvat liikenteen ja maankäytön 

simulointimalliin. Samalla mallilla ennustetaan myös autoliikenteen tulevai-
suuden suoritemäärät katu- ja tieverkon investointihankkeissa. Tämän ns. 
TALLI-mallin on laatinut Tampereen teknillinen yliopisto ja se on käytössä 
monissa muissakin liikennehankkeissa. Mallitarkastelu perustuu mm. ny-
kyisiin matkustajamääriin ja liikennesuoritteisiin, arvioituun muutokseen 
liikkuvuudessa, joukkoliikenteen tarjonnan muutoksiin ja asukas- ja työ-
paikkamäärien muutokseen. 

 
  Kaupunginhallituksen viime marraskuisen päätöksen mukaisesti raitiotien 

vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan vuosia 2025 ja 2040, eli kehitystä 10 
ja 25 vuotta tästä eteenpäin. Pohjana eivät siis ole tämän päivän matkusta-
jamäärät. Voimakkaasti kasvavassa kaupungissa ja kaupunkiseudulla 
myös liikennemäärät kasvavat kaikkien kulkumuotojen osalta. 

 
  Simulointimallissakin on eräs ongelma. Se ei ota huomioon kansainvälises-

ti havaittua raitiotien vetovoimatekijää, joka yleensä lisää matkustajamääriä 
verrattuna busseihin perustuvaan joukkoliikenteeseen. Tätä ilmiötä on 
matkustajaennustemalleissa kuvattu raidefaktorilla tai ”raidekertoimella” eli 
englanniksi ”rail factor”. Ratikka on siis suositumpi joukkoliikennevälineenä 

Ossi
Viiva

Ossi
Kirjoituskone
HUOM!Valtio myönsi 2013 suunnittelua vartensiirtomäärärahan, joka käytetäänvuosina 2014-16. Tätä nyt poltetaan.Valtio EI ole varannut ratikkaan vuodelle 2016 eikä myöhemmilekäänvuosille yhtään varaoja! 

Ossi
Kirjoituskone
Nyt alkaa selittelyvaihe, kun näyttääsiltä, että valtio ei osallistu hankkee-seen.

Ossi
Kirjoituskone
Heh, heh, keväällä Maakunta 2040-kaavaa vahvistettaessa ratikan matkus-tajaluvuiksi otettiin sellaiset luvut,kuin että, jokainen tamperelainen tekee 2,5 lähtöä joka päivä. Siihen laskettiin nekin, kun isäntä vei roska-pussin ulos tai kävi lähikioskilla tupa-kinostossa.TALLI-mallissa laskettiin matkalla Hervanta - Keskusta sama matkustajakolme kertaa.

Ossi
Kirjoituskone
Melko mieletön väite. Että, joku tulee Tampereelle sen vuoksi, että täällä on ratikka. Ottakaas ny järki käteen.



kuin bussi. Syitä on arvioitu olevan monia, esimerkiksi raitiolinjan pysyvyys 
ja tuttuus, järjestelmän selkeys, kynnyksetön nousu vaunuun, tasainen 
kulku, sisätilojen tilavuus, urbaani imago jne. Esimerkiksi Aamulehti uutisoi 
7. tammikuuta, että nykyisin autolla kulkevista 30 % aikoo jättää henkilöau-
ton kotiin ja ryhtyä käyttämään raitiotietä. Lisäksi 18 % ei osannut vielä sa-
noa, toimisiko näin. Nämä tulokset ovat hyvin rohkaisevia. ”Rail factor” toi-
mii Tampereellakin. 

 
  Valtuustokysymyksessä on nostettu esille toteamus että Newsecin selvitys 

ei täytä auktorisoidun kiinteistöarvioinnin vaatimuksia. Tämän tyyppinen 
selvitys ei voikaan täyttää auktorisoidun kiinteistöarvioinnin vaatimuksia, 
sillä selvitys on laadittu varsin aikaisessa vaiheessa sisäisen päätöksente-
on tueksi. 

 
  Auktorisoidun kiinteistöarvioinnin vaatimus olisi täytettävissä käytännössä 

vasta siinä vaiheessa, kun alueilla olisi olemassa jo vahva asemakaava 
ja/tai mahdollinen käyttäjä. AKA-vaatimus johtaisi siihen, että analyysin kal-
taisia selvityksiä ei voitaisi laatia lainkaan. Analyysi perustuu laatimishet-
kellä käytettävissä olevaan parhaaseen mahdolliseen tietoon alueiden ar-
vostuksista. Raitiotien kiinteistötaloudellista vaikutusten arviointia tarkenne-
taan ja päivitetään tämän kevään aikana. 

 
  Yleisesti ottaen voidaan todeta, että voimakkaampi rakentaminen raitiotie-

vaihtoehdossa on perusteltavissa paitsi raitiotien tehokkaalla kuljetuskapa-
siteetilla, myös sillä, että asunto- ja liikerakentamisen kysyntä kohdistuu 
voimakkaammin raideliikenteen varrelle.  

 
  Tästä osoituksena esimerkiksi pääkaupunkiseudun Kehärata ja Länsimet-

ro, joiden ympäristössä on havaittavissa merkittävästi nopeampaa ja tii-
viimpää kasvua kuin muilla alueilla, joiden liikenneyhteydet perustuvat 
bussiliikenteeseen.  

 
  Raitiotien ympäristövaikutukset, kuten melu- ja tärinävaikutukset arvioi-

daan raitiotien suunnittelun yhteydessä. Lokakuun päätöksentekotilantee-
seen mennessä tarkentuu tietämys myös raitiotien ympäristövaikutuksista. 
Esimerkiksi melu- ja tärinävaikutuksiin pystytään vaikuttamaan erityisesti 
välttämällä tiukkoja ratakaarteita, radan vaimennusrakenteilla ja asianmu-
kaisilla radan alusrakenteilla. Raitiotien melusta ja tärinästä on teetetty 
alustava, raitiotien yleissuunnitelmaa tarkentava selvitys. Tämä selvitys on 
tällä hetkellä luonnos. Selvitys tarkentuu kun on tiedossa raitiovaunujen 
tarkat ominaisuudet. Raitiovaunujen toimittajan valinta on tarkoitus ratketa 
lähikuukausina. 

 
  Lopuksi on syytä todeta, että raitiotien vaikutusarviointi on yksi hankkeen 

keskeisiä osia, ja se on herättänyt valtakunnallista kiinnostusta. Niin suu-
rissa kaupungeissa kuin valtion liikenneviranomaisten keskuudessa on to-
dettu tarve kehittää raidehankkeiden arviointimenetelmiä. Tampere näyttää 
tässäkin asiassa suuntaa.” 

 
  Merkittiin. 
  
 
 

Ossi
Kirjoituskone
Tiedä hänta. Vakuuttavaa kuvaa ei anna se, että talousarviosta 2016  "unohdettiin"  23,9, milj.euroa valation tunneliavarten myöntämästä 26 milj. euron rahastaa. Eikä myöskään vuodelle 2017 tulevaa 30 milj.euroa ole mainittu.Onko näitä tunneliin myönnettyjä varoja tarkoitus käyttää ratikan rahoitukseen, kun valtion osallistuminen on epä-varmaa? Osa porukoista on sitä mieltä, että ratikkahanke toteutetaan, maksoi mitä maksoi!Viimeinen hinta on 333 milj.euroa kaustoineen.


