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Osakeyhtiö olisi 
joustava vaihtoehto

Osakeyhtiömalli 
sopii palveluiden 

tuottajalle.

HKL:n hallintomallia selvitellyt työryhmä julkisti raporttinsa 13.2. Raportissa esi-
tetään, että HKL tulisi yhtiöittää kokonaisuutena 1.1.2015 alkaen. Pidemmän ai-
kavälin näkymänä on, että yhtiöitetty HKL Oy tulee jakaa kahtia, operoinnista ja 
infran ylläpidosta vastaavaan Raideliikenne Oy:öön ja ratojen, asemien sekä varik-
kojen omistuksesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä vastaavaan Infra Oy:öön.
 Selvitysryhmän käyttämien ulkopuolisten asiantuntijoiden tulkinta oli, että va-
rainsiirtoveroa ei yhtiöittämisestä jouduttaisi maksamaan. Samana päivänä kun 
raportti julkaistiin tuli kuitenkin julkisuuteen kor-
keimman hallinto-oikeuden ratkaisu, joka saattaa 
vaikuttaa tehtyyn tulkintaan. Tätä kirjoitettaessa työ-
ryhmä on ottanut muutaman viikon aikalisän, jonka 
aikana selkiytetään, mitä polkua tästä tullaan mene-
mään eteenpäin.
 Tarve HKL:n yhtiöittämiseen liittyy oman roolim-
me ja toimintaympäristömme muutokseen. Vuoden 2009 loppuun asti liikelaitos 
on ollut HKL:lle sopivin organisaatiomalli, koska HKL vastasi Helsingin joukko-
liikenteen järjestämisestä ja samalla tuotti joukkoliikennepalveluita.  Juuri tällaista 
toimintaa varten liikelaitos onkin rakennettu; päättämään kaupunkilaisille tarjot-
tavista palveluista ja niiden hinnoista ja samalla tuottamaan kaupunkilaisille palve-
luita.
 Vuoden 2010 alussa tilanne muuttui. Vastuu joukkoliikenteen järjestämisestä ja 
päätösvalta tarjottavista palveluista ja niiden hinnoista siirtyi HSL:lle. HKL:stä tuli 
tällöin liikennepalveluiden tuottaja, joka samalla vastaa Helsingin joukkoliiken-
neinfran omistamisesta, hallinnoista, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Palvelui-
den tuottamiseen parhaiten soveltuva malli on osakeyhtiömalli ja tähän suuntaan 
selvitysryhmän mielestä HKL:ää tulisi nyt reivata.
 Kyse ei ole kuitenkaan vain tästä hetkestä ja lähivuosista. Koko Helsingin seu-
dun joukkoliikenteen menestymisen kannalta on keskeistä, että raideliikenne 
laajenee ja seudullistuu. Tämä merkitsee sitä, että seudulla toteutetaan 
myös uusia, seudullisia raideliikennehankkeita. Näitä ovat ainakin 
Raide-Jokeri, Pisara-rata, Östersundomin metro ja Kivenlahden met-
ro. Ei ole ollenkaan tarkoituksenmukaista, että kutakin hanketta 
varten luodaan uusi toteuttajaorganisaatio, joka kerää oman asian-
tuntemuksensa ja osaamisensa. Helsingin seutu on sen verran 
pieni alue, että raideliikenteen kehittämisen osaaminen on 
keskitettävä yhteen organisaatioon. Tällainen olisi tulevan 
Infra Oy:n pohjalle rakentuva organisaatio. Tähän tilantee-
seen valmistautumista olisi HKL:n yhtiöittäminen.
 Itse katson, että tuottajatoimintoja olisi syytä harjoit-
taa siihen sopivalla mallilla eli yhtiömallilla. Se on jous-
tava, se voi reagoida nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin 
ja sillä on tällöin edellytykset muuttaa omaakin orga-
nisaatiotaan määrätietoisesti ja no peasti silloin, kun 
siihen aihetta ilmenee.

 Matti Lahdenranta
 toimitusjohtaja
 HKL



kello 9.00

kello 9.20

Hakaniemen metroaseman tuleva 
 remontti keräsi palaveriin projekti- 
insinööri Mikko Halosen (selin vasem-
malla), rakennuttajapäällikkö Timo 
Juolevin, raitiovaununkuljettaja Mikko 
Hopeavirran, Merja Lehtisen, liikenne-
päällikkö Eija Tuomosen ja työvuoro-
suunnittelija Kalle Muilun.

Kuljettajien väistötilat puhuttivat palaverissa. Remontti  
alkaa suunnitelmien mukaan syksyllä ja kestää kaksi  
vuotta. Kuljettajat muuttanevat Toiselle linjalle  
metroaseman alakertaan.

 Merja haluaa olla ennen kaikkea 
yhteistyökumppani ja asiantuntija. 
Hänen tapansa toimia on edetä rau-
hallisesti ja nukkua tarvittaessa yön 
yli. Siten sälän joukosta erottuu olen-
nainen.
 – Jos saan ärhäkän yhteydenoton, 
jossa edellytetään nopeaa toimintaa, 
tiedän että minulla on asiasta selkeäm-
pi käsitys vasta seuraavana päivänä. 
En halua tehdä kovin nopeasti mitään. 
On katsottava kokonaisuus ensin ja 
keskusteltava asiasta. 
 Työ on tehnyt Merjasta hyvän 
kuuntelijan, ja sana lienee levinnyt, 
sillä hänen puhelimensa soi kaiken 

Työsuojeluvaltuutettu Merja Lehtisessä on hyvän ystävän piirteitä: hän 
kuuntelee, tukee ja välittää. Hän varmistaa taustalla työntekijöiden 
hyvinvointia – muttei taistellen vaan tahdikkaasti.

K un Merja Lehtinen valittiin 
työsuojeluvaltuutetuksi en-
simmäisen kerran kahdeksan 

vuotta sitten, työnantaja ja valtuutettu 
nähtiin helposti taisteluparina. Merjan 
mukaan sarvien kalistelu ei kannata. 
 – En mielelläni lyö nyrkkiä pöy-
tään, mutta voin toki senkin tehdä, jos 
on tarvetta. Mielestäni on hyvä tehdä 
itsensä uskottavaksi muulla tavalla. 
Siihen tarvitaan oman kannan perus-
telua, mutta siten yhteisymmärrys 
löytyy paremmin. Valtuutettu on link-
ki työntekijän ja työnantajan välissä. 
Voin auttaa löytämään yhteisen tien 
vaikeissa tilanteissa.

aikaa. Tammikuisen työpäivänsä hän 
on aloittanut kello seitsemän, koska 
varhain aamulla on helpoin keskittyä 
paperitöihin. Myöhemmin päivä on 
täynnä tapaamisia ja puheluita.

Kuljettajasta valtuutetuksi
Työsuojeluvaltuutettu on kaikkien 
HKL:n työntekijöiden edun valvoja, 
tosin esimiehillä ja asiantuntijoilla on 
oma valtuutettu. Merja saa yhteyden-
ottoja laajalla skaalalla sisäilmavalituk-
sista ilmapiiriasioihin sekä työturval-
lisuudesta terveydellisiin ja teknisiin 
aiheisiin.

kello 10.35

Matkalla työhuoneelle Koskelan varikol-
le. Merja kulkee paljon henkilöautolla, 
sillä työpäivien palapelejä on muutoin 
vaikea pitää kasassa.

Tahdikkaasti työntekijän tukena
Päivä työsuojeluvaltuutetun matkassa
Teksti ja kuvat Liisa Joensuu
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kello 12.00

kello 15.00

kello 15.20

kello 15.45

kello 14.00

 Lähes 30 vuotta HKL:ssä työsken-
nelleenä Merjan on yleensä helppo 
mieltää aiheet, joista yhteydenottoja 
tulee. Hän tuli taloon vuonna 1985 
raitiovaununkuljettajaksi ja saattaa 
joskus ajaa ratikkaa vieläkin ylitöinä 
viikonloppuna. Ammattitaidon säily-
minen ja työn arjessa kiinni pysymi-
nen on tärkeää.
 – Kuljettajana olin aktiivinen am-
mattiyhdistyksessä ja se, joka aina 
puuttui kaikkeen. Siksi minua pyy-
dettiin aikanaan osallistumaan työ-
suojeluvaltuutetun vaaleihin. Toisella 
kaudella ei ollut edes vastaehdokas-
ta, ja viimeisimmät vaalit voitin ihan 

Työhuoneella lukuisat sähköpos-
tit ja puhelimeen jätetyt viestit 
odottavat purkajaansa. Uudet 
puhelut keskeyttävät purkutyön.

Merja tapaa säännöllisesti pääluot-
tamusmies Pekka Hirvosta (vasem-
malla) ja pääluottamusmies Kari Uu-
sikumpua miesten omassa ”politby-
roossa”. Päivän agendana oli metron 
tekninen valvonta.

Koskelan varikolla oli syytä käydä tarkista-
massa, missä vaiheessa raitiovaunujen ajo-
kahvan ergonomian parantaminen on. Me-
neillään oleva projekti alkoi viime syksynä.

Koskelan varikon kahvihuoneeseen saa-
tu Selätin tuntui tehokkaalta vehkeel-
tä. Vieressä myhäilee raitiovaununkul-
jettaja ja hallimies Jarmo Lyly.

Kotiin Malmille. Merjalla on paha 
tapa ottaa papereita mukaan, mut-
ta kotona odottaa hyvä keskustelu-
kaveri: aviomies on eläkkeellä ole-
va raitiovaununkuljettaja.

Toimistotyöt jatkuvat. 
Merja seuraa tarkasti ti-
lastoja työtapaturmista  
ja turvallisuuspoikkea-
mista.

Tahdikkaasti työntekijän tukena

reilusti, kolmatta kauttaan läpi käyvä 
Merja sanoo.
 Melkein minuuttiaikataulu on 
usein tässäkin työssä. Aikaa verottavat 
säännölliset kokoukset kuten viikko-
palaveri, yhteistyötoimikunta, työ-
suojeluryhmä ja ammattiyhdistysten 
kokoukset. Lisäksi tulevat erilaiset tar-
kastukset ja työpaikkaselvitykset.
 – Vaikka minulla on lista päivän 
töistä, tehtävät voivat muuttua len-
nosta. Jos työntekijältä tulee avun-
pyyntö, se menee kaiken muun ohi. 
Mukavaa tässä on se, että kuulen mitä 
talossa tapahtuu ja että pystyn autta-
maan ihmisiä.  

kello 11.00
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K oko koulutusohjelma kestää 
lähes puoli vuotta ja se sisäl-
tää viisi eri jaksoa. Jaksoissa 

keskitytään niin henkilöjohtamiseen, 
prosesseihin, pitkän aikavälin suunni-
teluun kuin talousasioihinkin. 
 – Meillä on paljon puhuttu esimies-
työn tärkeydestä ja johtamisen kehit-
tämisestä, mutta nyt vasta saimme 
koulutuksen, joka kattaa koko esi-
mieskunnan, sanoo HKL:n toimitus-
johtaja Matti Lahdenranta.
 – Jokaisen esimiehen tehtäviin 
kuuluu toiminnan kehittäminen ja 

jatkuva parantaminen. Katse tulee pi-
tää tuloksissa. Tuloksia ei kuitenkaan 
tehdä toimistopöydän takana: esimie-
hen rooli on ratkaiseva itse työn teke-
miselle.

Erilaiset esimiehet,  
yhteiset toimintamallit
Koulutuksen tavoitteena on paitsi 
antaa esimiehille konkreettisia työ-
kaluja toimia muuttuvassa työyhtei-
sössä, myös yhtenäistää toimintatavat 
HKL:n eri yksiköissä ja toiminnois-
sa. Tässä on omat haasteensa, sillä 

koulutus kattaa talon kaikki esimiehet 
lähiesimiehistä yksikön johtajiin ja asi-
antuntijoihin, yhteensä noin 140 hen-
kilöä. 
 Toisaalta näin on myös hyvä, tuu-
maavat ensimmäiseen koulutukseen 
osallistuneet Artturi Lähdetie infrapal-
veluista, Salar Mohammad metrolii-
kenteestä ja Tero Hagberg raitioliiken-
neyksiköstä. Esille tuli muun muas sa 
seuraavia ajatuksia:
 – On hienoa, kun mukana on eri yksi-
köiden esimiehiä, voi vaihtaa käytäntöjä. 
Eri yksiköissä johtamisjärjestelmän kehit-
täminen on niin eri tasolla.
 – Tarjoaa mahdollisuuden kehittää ko-
ko taloa.
 – Meillä tuotannossa laadun kehittämi-
nen on jo tuttu juttu ja sen eteen on tehty 
paljon: mielenkiintoista nähdä, millä ta-
solla asia on muissa yksiköissä.
 – Koulutusta voisi tarjota myös työnte-
kijöille!
Ennakkokyselyssä ensimmäisen ryh-
män esimiehille nousivat esiin tarve 

Johtamisella ja työhyvinvoinnilla on suora yhteys toisiinsa: mitä paremmat 
arvosanat johtaminen saa työhyvinvointikyselyssä, sitä paremmaksi 
arvioidaan myös työtyytyväisyys. HKL:ssä asiaan tartuttiin aloittamalla 
laaja esimiesten valmennus parempaan johtajuuteen.

Matkalla 
paremmaksi esimieheksi

Esimiesvalmennuksen aloitti kahden 
päivän koulutuskokonaisuus, jossa 
pureuduttiin laatuajatteluun, palvelu-
ketjuihin ja prosessien johtamiseen. 
Tausta-ajatuksena nostettiin esille 
se, että menestyksen avaimet ovat 
prosessien hallinnan lisäksi todella 
paljon vuorovaikutuksessa ja kommu-
nikoinnissa. Koulutuksen veti konsultti 
Markku Ukkonen.
 Käytännön esimerkkien kautta 
valmennettaville tuotiin esille työkaluja 
ja käytäntöjä kuinka kehittää toimintaa. 
Ongelmien ja kehittymistarpeen tunnis-
taminen on ensimmäinen askel ratkai-
sujen löytämisessä. Lisäksi toiminnois-
sa pitää aina muistaa ajatellaan myös 
kokonaisuutta ja toimintojen liittymistä 

toisiinsa: osaoptimointi ei tuota hyvää 
lopputulosta.
 Kurssilaiset saivat myös omien 
esimerkkien kautta pohtia sitä, kuinka 
paljon ja millä tavalla meillä tapahtuu 
hukkaa – joko työaikaa menee huk-
kaan tai tehdään turhaa työtä. Hukkaa 
löytyi HKL:stäkin eli laatua ja tehok-
kuutta voisi parantaa myös tätä kautta.
 Keväällä seuraavien koulutus-
päivien aikana ensimmäinen ryhmä 
pureutuu henkilöjohtamiseen, itsetun-
temuksen merkitykseen johtamistyössä 
sekä työhyvinvointiin.   

Liikennepeili seuraa ensimmäisen  
esimiesvalmennuksen etenemistä  
vuoden 2014 lehdissä.

Laatu ja prosessit tarkastelussa

Teksti Elina Maunuksela Kuvat Markku Ukkonen ja Colourbox
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Epävarmuudesta selkeyteen, 
muutosvastarinnasta  
uuteen alkuun

Näkökulma

Vuoden 2009 alussa silloinen työpaikkani, rakennusviraston HKR-Tekniik-
ka muuttui kahden muun tuotanto-osaston kanssa itsenäiseksi virastoksi, 
rakentamispalveluksi. Jo vuoden 2010 alusta viraston nimi oli Stara ja tuo-
tanto-osastoja seitsemän. 
 Staran alku oli erikoinen. Toimitusjohtaja ja hallintopäällikkö oli rekry-
toitu yksityiseltä sektorilta, ja he aloittivat samana päivänä kuin uusi netto-
budjetoitu virasto. Uusi johto ja sen kova muutosvauhti eivät miellyttäneet 
kaikkia. Huhut liikkuivat työyhteisössä ja maaperä oli otollinen muutosvas-
tarinnalle.
 Keväällä 2010 ilmoitettiin alkavan kaikille Staran esimiehille suunnat-
tu ESKO-esimieskoulutusohjelma. Sen tarkoituksena oli jalkauttaa uuttaa 
strategiaa, yhtenäistää viraston käytäntöjä ja vahvistaa esimiestaitoja. Yksi 
sen keskeisistä tavoitteista oli henkilöstön sitouttaminen uuteen organisaa-
tioon.
 Odotin koulutusta kuin kuuta nousevaa. Nyt saataisiin vastauksia ja tie-
toa.
 Koulutettavien määrä oli suuri, joten koulutus oli jaettu kolmeen eri 
ryhmään. Jokaisessa ryhmässä oli esimiehiä kaikista Staran eri yksiköistä.  
ESKOn aikana eri osastot ja niiden esimiehet tulivat tutummiksi. Näin sain 
todeta Staran monialaisuuden, ammattitaidon ja sen, millä ammattiylpey-

dellä virastossa suhtaudutaan omiin töihin.  
 Koulutus vastasi mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin, ja minkä 
koin vielä tärkeämmäksi, avasi näkemään itse Staraa selkeämmin. 
 ESKOn myötä myös organisaatiomuutoksen tavoitteet ja 
toimenpiteet alkoivat selkiytyä alkuepäilyistä huolimatta.
 Oli häikäisevää huomata kuinka hienoja ihmisiä virastos-
sa on töissä ja kuinka monen alan huippuosaamista virasto edus-
taa. ESKO-koulutuksen eri osa-alueita vetivät eri kouluttajat, talon 
omasta väestä erinomaisiin ulkopuolisiin kouluttajiin.  
 Ihan kaikessa ei ESKOkaan onnistunut. Kesken koulutuk-

sen silloinen toimitusjohtaja ja organisaatiomuu-
toksen alullepanija siirtyi toisen työnantajan 

palvelukseen. Se oli takaisku, kaikki avain-
henkilöt olisi kannattanut sitouttaa etukä-

teen näin mittavaan ja tavoitteiltaan tär-
keään koulutukseen.  

 Mitä sitten ESKOsta jäi kä-
teen? Kaiken opin lisäksi hyödyksi jäi 
oman viraston henkilöstön, ammat-
titaidon ja kollegoiden syvällisempi 
tuntemus, viraston tavoitteiden ja 
toimintatapojen selkiytyminen se-
kä varmuus siitä, että yhdessä tästä 
tulee hyvä virasto – erinomainen, 
etten sanoisi.    

Jari Mikkola
Työpäällikkö
Stara

saada yhtenäinen linja kaikille esimiehil-
le, työkaluja ja ratkaisumalleja hyvien 
esimerkkien ja käytäntöjen kautta, ko-
kemusten vaihtaminen ja apua ristiriita-
tilanteiden ratkaisemiseen.

Ensimmäinen kurssi  
”testijakso”
Valmennuksen toteuttaa Oiva-Akate-
mia ja se on suunniteltu yhdessä HKL:n 
kanssa. Koko koulutus ja kaikki 140 
HKL:läistä on koulutettu kahdessa vuo-
dessa. Kaikkiaan noin 20 hengen ryh-
miä starttaa tänä vuonna kolme ja ensi 
vuonna neljä: yhden ryhmän koulutus 
vie 7,5 päivää. Kouluttajia on mukana 
niin HKL:stä, Oiva-Akatemiasta kuin 
kaupunkiorganisaation ulkopuoleltakin.
 – Ensimmäisen pilottiryhmän anta-
ma palaute on arvokasta, sen perusteel-
la ja voimme viilata koulutuksen sisäl-
töä, sanoo Jarmo Ristola Oiva-Akate-
miasta.
 Jarmo Ristola toivoisi, että koulutuk-
sesta jäisi osallistujille käteen paitsi aja-
tuksia, myös kykyä ajatella. 
 – Opittaisiin ajattelemaan kokonai-
suutta ja toimintamalleja, mietittäisiin 
hetken ennen toimintaa. Vuorovaiku-
tuksessa on tärkeää muistaa, että ajatte-
lua muuttamalla voidaan muuttaa käyt-
täytymistä.  

Ensimmäiset koulutettavat toimivat ”testiryh-
mänä”, jonka kommenttien perusteella koulu-
tuksen sisältöä vielä hienosäädetään.
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Teksti Liisa Joensuu  Kuvat Liisa Joensuu, HSL ja Helsingin kaupungin matkailun kuvapankkiKumppanit

 HSL liikuttaa meitä kaikkia.”  
Paljon esillä ollut iskulause pitää hyvin 
paikkansa, sillä lähes jokainen pääkau-
punkiseudulla käyttää HSL:n järjestä-
miä joukkoliikennepalveluja: busseja, 
raitiovaunuja, metroa, lähijunia tai 
Suomenlinnan lauttaa. 
 HSL:n käsissä on melkoinen pala-
peli. Se hoitaa linjasto- ja aikataulu-
suunnittelun eli päättää mistä, minne 
ja mihin aikaan mikin liikenneväline 
kulkee. Ja ennen kuin yksikään liiken-
neväline kulkee, on tehtävä liikenne-
palvelujen vaatimat hankinnat ja luo-
tava niille toimintaedellytykset.
 HSL vastaa koko Helsingin seudun 
liikennejärjestelmästä ja sen suunnit-
telusta ja tekee myös liikennetutki-
muksia ja -ennustuksia. Tällä hetkellä 
HSL on toimivaltainen viranomainen 
seitsemän kunnan alueella, ja odotet-
tavissa on, että sen palvelut laajentu-
vat kattamaan peräti 14 kuntaa. Lii-
kennejärjestelmäsuunnittelua tehdään 
jo tällä hetkellä Järvenpäätä, Nurmi-
järveä, Tuusulaa, Hyvinkäätä, Mäntsä-
lää, Vihtiä ja Pornaista myöten. 

 Matkustajien arjessa HSL näkyy 
selvimmin matkalippu- ja informaa-
tiojärjestelmiensä, asiakaspalvelunsa, 
viestintänsä sekä lippujen tarkastuk-
sen kautta. Harva tietää, että myös 
kaukoliikenteen junien lipuntarkasta-
jat koko Suomessa ovat HSL:n leivis-
sä.

Tilaajan ja tuottajan
tiivistä yhteistyötä
Vaikka HSL:n perustamisesta tu-
lee kesällä kuluneeksi jo viisi vuot-
ta, moni miettii yhä, mikä ero on 
HKL:llä ja HSL:llä. Lyhyesti: HSL on 
liikenteen järjestäjä ja tilaaja, HKL 

on puolestaan operaattori, joka tuot-
taa ratikka-, metro- ja lauttapalvelut 
HSL:lle. 
 Samalla tavalla HSL:n kumppaneita 
ovat bussiliikenteen liikennöitsijät ja 
VR. Tätä kutsutaan joukkoliikenteen 
tilaaja-tuottajamalliksi. Se on toimi-
nut hyvin, ja HSL visioi, että vuonna 
2018 Helsingin seudulla on Euroopan 
toimivin liikennejärjestelmä ja tyyty-
väisimmät joukkoliikenteen käyttäjät. 
Siihen mennessä järjestelmässä ovat 
mukana myös kehärata ja länsimetro.
 – HSL:n tunnettuus ja maine ovat 
hyvällä tasolla, ja asiakkaiden tyytyväi-
syys on koko ajan parantunut. Yli 80 

HSL eli Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä on pantu paljon vartijaksi. 
Sen harteilla on pääkaupunkiseudun ihmisten liikkuminen, eikä se ole vähäistä: 
HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään 360 miljoonaa matkaa vuodessa.

Miljoona matkaa päivässä

 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta
 Suunnittelee ja järjestää Helsingin seudun joukkoliikenteen
 Hankkii bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut
 Järjestää lippujen myynnin ja tarkastuksen
 Vastaa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajaviestinnästä  

Mitä HSL tekee?

Suunnittelija  
Arto Siitonen on 
mukana muun muassa 
Pisararadan 
hankeryhmässä.
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Asetinlaite on itse asiassa kokonainen jär-
jestelmä. Siihen kuuluvat radalla olevat 
vaihteet, opastimet ja raidevirtapiirit se-
kä asetinlaitehuoneissa sijaitsevat laitteis-
tot. Asetinlaitehuoneita on Hakaniemen, 
Herttoniemen, Kontulan ja Vuosaaren 
asemilla sekä metrovarikolla.
 Raidevirtapiiri tunnistaa junan kulun. 
Kun juna kulkee kiskoilla, sen akseli oi-
kosulkee kiskon, ja järjestelmä tunnistaa 
junan sijainnin. Junan liikkeet siirtyvät au-
tomaattisesti asetinlaitteeseen. Asetinlaite 
ohjaa opastimet joko ajon salliviin tai kiel-
täviin asentoihin. Jos kahden opastimen 
välillä on juna, järjestelmä huolehtii siitä, 
ettei samalle välille pääse toista junaa. 
 Koko metrorata on jaettu asetinlait-
teiden hallinnoimiin pätkiin. Esimerkiksi 
Hakaniemen asetinlaite takaa Ruoholah-
den ja Kalasataman välin turvallisuuden ja 
Herttoniemen laite ohjaa junia Itäkeskuk-
seen asti. 

Kuinka se toimii?

Asetinlaite on metron 
liikenteenohjausjärjestelmän 
keskeinen osa, joka takaa junan 
turvallisen kulun. Se muun muassa 
kääntää vaihteita sekä valvoo ja 
tekee ohjauksia. Näin junat kulkevat 
halutulla tavalla.

Asetinlaite valvoo 
metron kulkua

Huoltomestari Risto Virtanen on ollut mu-
kana järjestelmän käyttöönotossa vuodesta 
1980. Ensimmäiset laitteet olivat releasetin-
laitteita, nykyiset toimivat elektronisesti. 

prosenttia matkus-
tajista on tyytyväisiä 
tai erittäin tyytyväi-
siä liikennepalvelui-
hin. Parhaita arvo-
sanoja saavat metro, 
ratikat ja Suomen-
linnan lautta.  Nyt 
kun lähijunien kulku 
on saatu säännöl-
lisemmäksi, tyyty-
väisten osuus on täs-
säkin palvelussa kas-
vanut, kertoo HSL:n 
toimitusjohtaja Suvi 
Rihtniemi.

Uudistuvia  
järjestelmiä
HSL palvelee yhä 
painotetummin kokonaista metro-
polialuetta, joten joukkoliikennettä 
on suunniteltava yli kuntarajojen. Se 
tarkoittaa uuteen lippu- ja informaa-
tiojärjestelmään ja vyöhykejärjestel-
mään siirtymistä lähivuosina.
 – Lippu- ja informaatiojärjestelmä 
valmistuu vuoden 2015 lopussa ja se 
otetaan käyttöön aikaisintaan vuo-
den 2017 alussa. Sen hankinta-arvo 
on 90 miljoonaa euroa, ja siihen liit-
tyy yli 10 000 laitetta lippuautomaa-
teista kuljettajien laitteisiin, kertoo 
osastonjohtaja Reijo Mäkinen. 

 HSL:ää työllistävät 
myös Etelä-Espoon 
bussiliikenteen jär-
jestäminen metron 
syöttöliikenteeksi se-
kä raideverkon viemi-
nen uusille alueille.

Suunnittelusta  
se alkaa 
HSL:n palveluksessa 
on noin 350 ihmistä. 
Heistä puolet työs-
kentelee asiakaspal-
velussa ja matkalip-
pujen tarkastuksessa. 
Hallinnon ja erilais-
ten suunnittelijoiden 
koulutustaustat ovat 
moninaiset hallinto-

tieteilijöistä ja diplomi-insinööreistä 
maantieteilijöihin, ekonomeihin ja 
maistereihin. 
 Yksi liikennesuunnittelijoista on 
Arto Siitonen. Hänelle kuuluvat pit-
kän aikavälin suunnitelmat kuten Pi-
sararata ja Keski-Pasilan raitiotiehank-
keet.
 – Pisararadasta tehdään hanke-
suunnitelmaa. Keski-Pasilaan on 
tulossa uusi silta nykyisen rinnalle. 
Joukkoliikenteen olot paranevat, kun 
vanhan sillan aiheuttama pullonkaula 
saadaan avattua. 

Reijo Mäkinen ja Suvi Rihtniemi kertovat HSL-alueen laajenevan met-
ropolihallinnon myötä aikaisintaan 2017. Joukkoliikenne tukeutuu lä-
hivuosina painotetusti raideliikenteeseen, metroon, ratikkaan ja lähiju-
niin.

Kun kaikki 
liikennemuodot 

otetaan huomioon, 
HSL-alueella on 

arkiaamuisin 
25 000 lähtöä. 
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M alli oli loppuvuodesta 
HKL:n kuljettajatyöryh-
män ja projektiryhmän se-

kä projektin ohjausryhmän ihmeteltä-
vänä CAF:n alihankkijan tehtaalla Bar-
celonan lähellä. Vierailuilla kerättiin 
mielipiteitä mallissa toteutetuista rat-
kaisuista niin, että täysin vääriksi tuo-
mittavia ratkaisuja ei toistettaisi var-
sinaista metrojunaa rakennettaessa. 
Tässä vaiheessa yksityiskohtien muut-
taminen on vielä mahdollista – myö-
hemmin muutokset maksavat huo-
mattavasti enemmän.

Metrojunan mallikappaleesta 
hahmottaa jo tulevan
Helsingin uuden metrojunan rakentaminen käynnistyy tänä 
keväänä CAF:n tehtaalla Zaragozassa. Pelkkien piirrosten 
tai 3D-mallin perusteella ei metrojuna kuitenkaan synny: 
M300-junasta valmistettiin syksyllä samankaltainen maketti 
eli mallikappale, joka tehtiin parisen vuotta sitten uudesta 
raitiovaunusta.

 – Maketti auttaa hahmottamaan 
junan designia ja ulkonäköä eri taval-
la kuin 3D-malli. Myös eri osien väli-
set suhteet – esimerkiksi tukitankojen 
etäisyydet – hahmottuvat maketista 
paremmin, samoin värit. Maketista on 
paljon konkreettista apua suunnitte-
lussa, sanoo Javier Garcia, CAF:n pro-
jektipäällikkö M300-projektissa.
 – Aina makettia ei tehdä, mutta 
usein se kannattaisi: malli antaa tilaa-
jalle kuvan siitä, millainen junasta tu-
lee. 

Kuljettajat arvioivat ohjaamon
M300-juna rakennetaan automaatti-
seksi, mutta ennen täysautomatisoitua 
liikennettä kuljettajat pysyvät junissa 
toista vuotta. Tämän vuoksi junas-
sa on väliseinällä matkustamotilasta 

erotettu, myöhemmin purettavaksi 
suunniteltu ohjaamo. 
 Kuljettajien ja projektitiimin vierai-
lulla kuljettajien edustajat saivat sanoa 
sanansa tulevasta ohjaamosta ja sen er-
gonomiasta. 
 – Maketti oli hyvin tehty, eikä oh-
jaamossa mitenkään erityisesti näky-
nyt, että se on väliaikainen, sanoo kul-
jettajien luottamusmies Kirsi Hölttä. 
 Kuljettajatyöryhmän jäsenet löy-
sivät kuitenkin useita yksityiskohtia, 
jotka kannattaa varsinaiseen junaan ra-
kentaa toisin.
 – Annoimme palautetta esimerkiksi 
etulasin aurinkoverhosta ja jalkatilan 
tilavuudesta. Lisäksi ajopöydässä hätä-
pysäytyskahva on nykyisiin juniin näh-
den toisella puolella, se luvattiin vaih-
taa, kertoo Kirsi.
 Kuljettajatyöryhmään kuuluvat Kir-
sin lisäksi Jaanika Salo ja Uolevi Kor-
teniemi. Ryhmä on yhtä mieltä siitä, 
että matka maketille oli ehdottoman 
hyödyllinen. 
 – Emme olisi kaikkia muutettavia 
asioita osanneet kunnolla ajatella pelk-
kien kuvien perusteella.

Isoveljensä näköinen
M300-sarjan ulkonäkö muistuttaa Hel-
singin aiempia metrojunia, erityisesti 
M200-sarjalaisia. Kyse on ennen kaik-
kea tilaajan toiveesta: HKL ei halunnut 
kovin erinäköistä junaa. Muotoilussa 
on käytetty apuna CAF:n omaa muo-
toilutiimiä, kertoo Garcia.
 Toki junan ulkonäkö myös poik-
keaa aiemmista – jo sen vuoksi, että tä-
mä juna rakennetaan automaatti seksi. 
Lisäksi junat on varustettu ilmas-
toinnilla, jonka vuoksi junan  katossa 
näkyvät ilmanpuhaltimet.
 HKL valmistelee parhaillaan make-
tin toimittamista Helsinkiin. Jos sopi-
va paikka löytyy, voisivat siihen päästä 
tutustumaan niin erityisryhmät, media 
kuin junan tulevat matkustajatkin.   

Javier Garcia kertoo, että tavallisesti kul-
jettajapaneeli rakennetaan automaattiju-
niin junan sivuseinälle. Helsingin uudessa 
metrojunassa se on kuljettajien ergonomian 
vuoksi edessä.

Teksti Elina Maunuksela Kuvat Elina Maunuksela ja Markku Laaksonen

Kirsi Hölttä oli tyytyväinen kuljettajan 
penkkiin ja sen helpposäätöisyyteen. 
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V iime marraskuussa tehdyn 
tutkimuksen tulosten mu-
kaan kaikissa HKL:n yksiköis-

sä henkilökunta oli tyytyväisintä työ-
tovereilta saatuun apuun, perustehtä-
vänsä selkeyteen ja omaan fyysiseen ja 
henkiseen työkykyyn. HKL:läisten an-
tamat arvosanat näistä osa-alueista ki-
pusivat yli 4:ään asteikolla 1–5. Työ-
hyvinvointitutkimuksen tulokset ovat 
toistuneet pitkälti samankaltaisina vii-
me vuosina, tosin viimeisimmässä ky-
selyssä oli pientä alenemaa tutkimuk-
sen kaikilla osa-alueilla. 
 Vastausprosentti nousi edellisvuo-
den 77 prosentista 81 prosenttiin. 
Kriittisimmin HKL:läiset arvioivat ke-
hityskeskustelujen ja työhyvinvointi-
kyselyjen hyödyllisyyttä sekä muun 
muassa tiedonkulkua työyhteisössä. 
 – Kehityskeskustelujen tärkeys on 
ollut paljon esillä esimieskoulutuksis-
sa, sanoo henkilöstöpalvelupäällikkö 
Elina Tartia. 
 – Koulutuksissa on puhuttu ja har-
joiteltu sitä, miten kehityskeskustelus-
sa käsitellään vaikeitakin asioita ja ar-
vioitu, mitä hyötyä keskustelusta on. 
 Kehityskeskustelu on esimiehen ja 
alaisen vuorovaikutusta: hyvä keskus-
telu ei synny vain toisen osapuolen 

Työhyvinvointikyselyn satoa
HKL:ssä saa apua työkavereilta, 
mutta esimiestyöhön, 
kehityskeskusteluihin  
ja sisäiseen tiedonkulkuun 
kaivataan kohennusta, kertoo 
tuorein työhyvinvointitutkimus.

aktiivisuuden varassa. Vuorovaiku-
tuksen parantaminen on yksi tärkeä 
alue, jossa niin esimiehet kuin alaiset-
kin voivat tuoda kortensa kekoon. 
 – Kehityskeskustelun sujuminen 
on molempien, sekä esimiehen että 
alaisen vastuulla, vaikka vetovastuu 
onkin esimiehellä. Jos molemmilla 
on halu puhua työhön liittyvistä asi-
oista, siihen tarjoutuu tilaisuus kehi-
tyskeskustelussa. Parhaiten kehitys-
keskustelujen käymisen oppii keskus-
telemalla ja kokemusta kartuttamal-
la. 

Kahvipöytäkeskustelua
Tutkimuksessa ilmeni myös, että työ-
yhteisöjen sisäisessä tiedonkulussa ja 
yhteisten asioiden käsittelyssä olisi 
parannettavaa. 
 – Eräässä yrityksessä otettiin ta-
vaksi kokoontua porukalla esimiehen 
kanssa aamuisin ja käydä läpi sen het-
kiset työhön ja yrityksen toimintaan 
liittyvät asiat. Tuolla yksinkertaisella 
menettelyllä he saivat paljon paran-
nuksia työhyvinvointiin ja työnkul-
kuihin. Tällaista tapaa on käytössä 
HKL:ssäkin ja sitä kannattaisi laajen-
taa, Elina ehdottaa.  

Tätä mieltä
Kysyimme muutamalta HKL:läiseltä,  
millaisista asioista rakentuu työpaikan  
hyvä ilmapiiri?

– Yhteishenki on avain-
sana: se että porukka 
toimii hyvin yhdessä.  
Ja tietenkin reilulla esi-
miehellä on merkitystä. 
Omalla työpaikallani 
asiat ovat hyvin. 

– Ihmiset hyvän ilma-
piirin rakentavat! Se, 
että aina voi työkaverilta 
kysyä neuvoa ja saa 
tarvitessaan apua. Hyvä 
asenne, kohtelias käytös 
ja huumoria päälle, näillä 
pääsee pitkälle. 

– Työpaikan kiva poruk-
ka tekee työvuoroon tu-
lon mukavaksi. Huumori 
saattaa olla rankkaa, 
mutta ketään ei kiusata. 
Uudessa valvomossa 
on hyvät työskentely-
olosuhteet, silläkin on 
merkitystä ilmapiiriin.

– Hyvä tunnelma muo-
dostuu arkisista asiois-
ta, vaikkapa yhteisistä 
lounas- ja kahvitauoista. 
Tärkeää on myös se, että 
työpaikalla voidaan kes-
kustella asioista rakenta-
vassa hengessä.   

Jari Färm, vanhempi vaununkorjaaja, 
HKL-Raitioliikenne

Tiina Karpatskij, hallintopalvelusihteeri,
hallinto- ja talousyksikkö

Vesa Pänkäläinen, liikenteenohjaaja,
HKL-Metroliikenne

Marianne Väkeväinen, 
hankinta-asiantuntija, HKL-Infrapalvelut

Työhyvinvointikyselyn tulokset HKL:n Helmi-intrassa  
Henkilöstö > Työsuojelu ja työhyvinvointi > Työhyvinvointitutkimukset

Teksti Kaisa Sikkilä Kuvat Colourbox ja Kaisa Sikkilä

Työhyvinvointitutkimuksen tuloksia on hyvä käsitellä työporukoissa esimiehen 
johdolla. Yhdessä voi pohtia esimerkiksi sitä, miten kyselyssä esiin tulleita 
epäkohtia saataisiin korjattua ja miten asioihin voidaan yhdessä vaikuttaa. 
 HKL:ssä on tehty Helsingin kaupungin yhteistä työhyvinvointikyselyä nyt  
11 kertaa. Ensi syksynä kaupunki osallistuu ensimmäistä kertaa Kunta10-
kyselyyn, joka on valtakunnallinen, työhyvinvointikyselyä laajempi kysely.  
Kunta10-kysely tehdään kahden vuoden välein. Kyselyssä on mukana tällä 
hetkellä kahdeksan Suomen suurinta kaupunkia.  

HKL mukaan Kunta10-kyselyyn
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Ehkä yksi hienoimmista ulkoilmakirpputo-
reista löytyy Gloriesin aseman läheisyydestä. 
Peilikatto antaa paikalle ilmettä.

Kaikki Barcelonassa käyneet sen tietävät: Barcelonan metro 
toimii kuin unelma. Kattavaa metroverkkoa täydentävät hiukan 
ydinkeskustan ulkopuolella liikkuvat raitiovaunut sekä juuri 
uusittu bussilinjasto.

Matkalla Kävitkö sinä matkalla? Ota yhteyttä toimitukseen, jos haluat jakaa kuvasi 
ja joukkoliikennekokemuksesi maailmalta Liikennepeilin lukijoiden kanssa.

Teksti ja kuvat Elina Maunuksela

Barcelonan     joukkoliikennettä 
ei turhaan kehuta Tästä kaikesta matkailija maksaa 

kohtuullisesti: kahden päivän turistilippu, 
joka kattaa kaikki liikennemuodot, mak-
saa pyöreät 14 euroa. Ihan ilmaista ei siis 
espanjalainen – tai katalonialainen - jouk-
koliikenne ole: Helsinki pärjää hintavertai-
lussa hyvin.

Barcelonan metroverkko koos-
tuu kahdeksasta linjasta, joilla on kullakin 
oma tunnusväri. Lisäksi funikulaari eli kis-
kokäysirata Montjuïc-vuorelle lasketaan 
osaksi verkostoa. Asemia on noin 140 ja 
ruuhka-aikaan junia liikennöi noin 130, il-
moittaa Barcelonan liikennelaitos TMB eli 
Transports Metropolitans de Barcelona.

Kuten HSL:llä meillä, myös 
TMB:llä on käytössä oma reittioppaan-
sa sekä poikkeusinfopalvelu. Matkaa voi 
suunnitella myös oman iPad-karttasovel-
luksen avulla.
Haarautuvien linjojen laskentatavasta riip-
puen 1-3 linjaa Barcelonan metrosta on 
automatisoitu. Automaattiliikenne Barce-

lonassa alkoi vuonna 2009, joten 
paikalliset ovat siihen jo hyvin 
tottuneita – automaattiliikennettä 
enemmän kummastellaan turistia, 
joka innostuneesti valokuvaa pai-
kallista laiturioviratkaisua. 
 Barcelonan metrolinjasta automa-
tisoidaan lopulta kaikkiaan 50 kilo-
metriä: valmistuttuaan kaupungissa 
on Euroopan pisin automatisoitu 
metrolinja.  
www.tmb.cat

Automaattimetrossa on  
täyskorkea laituri oviseinä.

Lippu on syötettävä kortin lukijalle 
ennen laiturialueelle menoa.

Barcelo-
nan met-
ron tunnus 
on tutusti 
M-kirjain 
ja värikin 
oranssinpu-
nainen.
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M etrovarikolla puhutaan 
harvinaisen paljon kalas-
ta, sillä metron kalasta-

jiin eli Metka-kerhoon kuuluu noin 
30 varikon työntekijää. Yhdessä teh-
dään kalastusreissuja ja pidetään kil-
pailuja. Puheenjohtajana toimival-
ta Jarmolta löytyy nopeasti Metkan 
suurkalarekisteri, johon on kirjat-
tu saaliit, ja kalastuspalkinnoille on 
huoltohallin taukotilassa on oma 
hylly. 
 Saaliit ovat olleet vaikuttavia. Mi-
tä muuta voi sanoa 1760-grammai-
sesta ahvenen jötkäleestä, 10,5-kiloi-
sesta hauesta ja Lapin reissulla syöt-
tiin tarttuneesta 16-kiloisesta lohes-
ta? Mahtaako lähemmäs kaksikiloi-
nen ahvena mahtua edes pannuun?

Teksti Liisa Joensuu Kuvat Liisa Joensuu ja Colourbox

 Kyllä mahtuu, Jarmo vakuuttaa. 
Hän valmistaa kalan aina nimen-
omaan pannulla, niin se onnistuu par-
haiten. Lisäksi tarvitaan vain voita ja 
öljyä sekä sitruunapippurisuolaa.

Jigaten ja jerkaten
Kalalle lähdetään keväällä kudun jäl-
keen ja elo-syyskuussa ilmojen viilen-
tyessä. Hauki kutee keväällä, kun jäät 
lähtevät, ja hyviä kalastusilmoja riittää 
kunnes vedet kesemmällä lämpenevät. 
   - Kesällä kalat uivat syvällä. Silloin 
voi kyllä yrittää uistella kuhaa ja ah-
venkin syöttiin tarttuu. Syksyllä kala-
saaliit ovat taas varmempia. Syksyllä 
nousee haukea, taimenta, kuhaa ja ah-
venta. Kalalle kannattaa lähteä vesien 
jäätymiseen asti, Jarmo Kostian tietää.

Vapaalla

Metkaa kalastamista
Kun kalamiestä pyytää ottamaan muutaman vieheen mukaan 
valokuvausta varten, hän tuo kolme laatikollista. Koskaan ei näet 
tiedä, mikä kala syö ja minkälaista vaappua tarvitaan. Kalamies 
varautuu kaikkeen, ainakin metrovarikon etumies Jarmo Kostian.

 Tällä haavaa Jarmolla ei ole omaa 
venettä, hän on mukana ”pakolaise-
na” työkaverin veneessä. Reissuilla on 
yleensä mukana kymmenkunta mies-
tä. Isompaa porukkaa on vaikea saada 
kerralla kasaan, koska ihmiset ovat 
vuorotyössä, eikä hyvinä kalastusai-
koina saa vuokrattua riittävästi mök-
kejä isommalle revohkalle. 
 – Monesti ollaan oltu Ahvenan-
maan saaristossa, ja hyviä kalavesiä 
ovat myös Lapin joet. Metka-kerho 
on ollut olemassa vuodesta 2001. Sii-
hen kuuluu myös muutama eläkeläi-
nen.
 Jarmo on yksi Metkan neljästä pe-
rustajajäsenestä. Hän heittää reissuun 
lähteissään olalle ison repun, joka si-
sältää metkuja kaiken kokoisille ka-
loille. Isolle kalalle on ”halon kokoi-
sia” jerkkivaappuja. Ahventa ja kuhaa 
saa uistelujigeillä. Jigejä tarvitaan tie-
tysti myös ”jiggaamiseen” eli vieheen 
pomputteluun pohjassa. Sen annetaan 
värisytellä häntäänsä ja houkutella 
saalista.  

Monenlaista tarviketta on aina  
oltava mukana, ties mikä on 
syöntipäällä. Esimerkiksi vaap-
puja käytetään uisteluun. Niitä 
on eri syvyyksille, on kelluvaa, 
uivaa ja uppoavaa. 
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Raitioliikenteen  
asiakaspalvelua tutkittiin 

HSL:ssä valmistunut raitiolii-
kenteen linjastosuunnitelma tuo 
toteutuessaan kantakaupunkiin 
entistä vahvemman ratikka-
verkoston. Matkustaminen on 
helppoa tiheiden vuorovälien 
ansiosta. Linjastosuunnitelma 
menee kevään aikana HSL:n 
hallituksen käsiteltäväksi ja siitä 
pyydetään jäsenkuntien lausun-
not. Linjastomuutokset tapahtu-
vat raitioliikenteessä vaiheittain 
vuosina 2017 – 2024. Muutoksia 
voidaan tehdä uusien ratojen 
valmistuessa.

Länsimetron liityntäbussilinjasto 
herättää laajasti kiinnostusta. 
HSL sai tammikuussa suunnitel-
maluonnokseen hsl.fi-sivustolla 
ja neljässä asukastilaisuudessa 
jaetuilla lomakkeilla yli 1 700 
kommenttia. Länsimetron aloit-
taessa Länsiväylää pitkin ei kulje 
enää seutubusseja Kamppiin, 
ja Etelä-Espoon ja Lauttasaaren 
bussiliikenne muuttuu liityntäpai-
notteiseksi. Keskeiset liityntäter-
minaalit rakennetaan Tapiolaan 
ja Matinkylään.

Kampin joukkoliikenteelle on 
laadittu kokonaisvaltainen 
häiriötilannesuunnitelma. 
Suunnitelmaan on sisällytetty 
toimintamallit raitio-, metro- 
ja bussiliikenteen häiriötilan-
teiden varalle. Kampin jouk-
koliikenteen häiriönhallintaa 
hoitavat yhteistyössä HSL:n 
häiriöpäivystys, HKL-Raitio-
liikenteen liikenteenohjaus, 
metrovalvomo, pääkaupunki-
seudun liikenteenhallintakes-
kus sekä Kampin keskuksen 
turvavalvomo. Tilanteen 
vaatiessa siihen osallistuvat 
myös poliisi ja pelastuslaitos.
 
Metron ja ratikoiden näytöillä 
pyörinyt HSL:n kampanja 
Vähän tapoja, kiitos! on 
saanut runsaasti myönteis-
tä palautetta matkustajilta. 
Kampanjan humoristishenki-
set piirroskuvat muistuttavat 
kohteliaista käytöstavoista ja 
kanssamatkustajien huo-
mioon ottamisesta.  

HSL ajankohtaiset

Lyhyesti

Väärin-
pysäköinnistä 

siirtomaksu

©
 S

e
p

p
o

 L
a

a
k

so

Alkuvuonna 
10.2. mennessä
siirtomaksuja oli määrätty

16 kappaletta. 

informoida matkustajia 
poikkeusreiteistä. 
 – Tutkimuksen tulok-
set toimivat työnjohdon 
työkaluna kehityskeskus-
teluissa ja tuloksia hyö-
dynnetään entiseen tapaan 
myös kuljettajien asiakas-
palvelukoulutuksissa, sa-
noo HKL-Raitioliikenteen 
liikennemestari  Eija Tuo-
monen. 
 – Tulokset on käyty lä-
pi työpaikkakokouksissa 
Hakaniemessä ja Töölössä. 
Pidän tärkeänä, että tulok-
sia käsiteltäessä ei keskitytä 
vain niihin asioihin, joita on 
kehitettävä, vaan tuodaan 
esille myös ne osa-alueet, 
joissa on onnistuttu. 
 Raitioliikenteessä jat-
ketaan Mystery shopping 
-tutkimuksia ensi syksynä. 
Viime syksyn tutkimustu-
lokset ovat HKL:n Helmi-
intrassa raitioliikenteen 
etusivulla.
 Tänä vuonna tutkitaan 
myös Palmian järjestyksen-
valvontapalveluiden laatua 
Mystery shopping -mene-
telmällä.  

Raitioliikenteen asiakas-
palvelua tutkittiin viime 
syksynä Mystery shopping 
-menetelmällä. Menetel-
mää on käytetty aiempina-
kin vuosina raitioliiken-
teessä. Mystery shopping 
on havainnointiin perustu-
vaa tutkimusta, jossa tut-
kimusasiakas matkustaa 
raitiovaunulla ja tekee ha-
vaintoja matkansa aikana 
muun muassa lipunosto- ja 
asiakaspalvelutilanteista, 
matkanteon mukavuudes-
ta ja vaunujen siisteydestä. 
Jokaisella matkalla asiakas 
esittää kuljettajalle jonkin 
matkaan liittyvän kysy-
myksen ja ostaa matkali-
pun. 
 Tutkimustulosten mu-
kaan matkanteko raitio-
vaunussa on sujuvaa, asiak-
kaat huomioidaan pysäkeil-
lä ja kuljettajat ajavat tasai-
sesti. Lipunmyyntilanteet 
sujuvat hiukan paremmin 
kuin edellisellä tutkimus-
jaksolla vuonna 2012, mut-
ta palvelutilanteisiin kaiva-
taan enemmän vuorovai-
kutteisuutta. Kuljettajien  
pitäisi myös aktiivisesti 

Raitioliikenteen tielle pysäköidyn ajoneuvon siirrosta on 
vuoden alusta lähtien voitu määrätä siirtomaksu. Siirto-
maksu määrätään, jos auto estää raitiovaunuliikenteen 
eikä sen kuljettajaa tavoiteta. Paikalle hälytetään HKL:n 
oma raivausauto siirtämään auton tien sivuun. Näin rai-
tiovaunu pääsee jatkamaan matkaansa mahdollisimman 
pian, ja liikenteelle aiheutunut haitta on mahdollisimman 
vähäinen. 
 HKL ja rakennusvirasto ovat sopineet, että HKL:n 
edustajat voivat toimia siirronvalvojina oman toimensa 
ohella. 
 Auton siirrosta raitioliikenteen tieltä ei aiemmin ole 
koitunut autoilijalle mitään sanktioita. 
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    HKL:n palveluaEläkkeelle
Siitonen Juha raidemies   30.9.2013 37 v 5 kk
Hämäläinen Ari hienomekaanikko 31.10.2013 39 v 
Huttunen Helena raitiovaununkuljettaja   31.1.2014 25 v 8 kk
Ruotsalainen Kari sähköasentaja   28.2.2014 32 v 9 kk 
Touru Armas vaununhuoltotyöntek.   28.2.2014 8 v 5 kk   
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Palvelusvuosia

Eturivissä vasemmalla Susanna Niang, Sarianna Venäläinen,  
Mimi Kristiansson, Kadi Jaanis, Tommi Hirvonen, kurssin vetäjä 
Eero Sauramäki ja liikennemestari Jonne Kuusniemi.
Keskirivissä vasemmalla Mikko Kovanen, Hassan Agourran,  
Ari Havas ja kouluttajat Arja Vuohelainen ja Irene Burman. 
Takana kouluttajat Hanna Koskinen ja Jari Ilvonen. 

Kuvassa ylärivissä ajo-opettajat Jukka Tupaheimo,  
Mikko Pesola, Teemu Hämäläinen ja Timo Ansamaa.  
Keskirivissä Erkki Irval, Mikko Heikkola, Mika Valkonen,  
Aku Nikander ja Päivi Parviainen. Alarivissä Aleksander  
Rucidlo, Lauri Laitinen, Anja Loukkola ja Amy Laakkonen. 
Oikealla kurssin vetäjä liikennemestari Antti Ylönen.

Uusia kaupunkiliikenteen ammattilaisia

Raitiovaununkuljettajakurssi 4/2013
valmistui 20.12.2013

Uusia metrojunankuljettajia  
valmistui 20.12.2013
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Alkuvuonna 
10.2. mennessä
siirtomaksuja oli määrätty

kappaletta. 

Kunniamerkkejä HKL:läisille

Ansioituneita HKL:läisiä palkittiin

Tasavallan presidentti myönsi neljälle HKL:n palveluk-
sessa olevalle kunniamerkit viime joulukuussa. Suomen  
Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein sai 
Terttu  Jukola ja Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
 mitalin Pirkko Itkonen, Kaj Sohlberg ja Timo  
Suominen. Onnea kunniamerkkien saajille! 

Pitkään palvelleita HKL:n työntekijöitä kutsuttiin marras-
kuussa Seurahuoneelle palkitsemistilaisuuteen. Seurahuo-
neelle matka taittui Kulosaari-vaunulla. Tilaisuudessa pal-
kittiin 20 ja 40 vuotta palvelleita HKL:läisiä, ja tänä vuonna 
joukossa oli yksi peräti 50 vuotta HKL:ssä palvellut. 
Kuvassa edessä Mika Lehikoinen (20 vuotta palvelua) ja 
Sisko Kotikangas (40), takana Timo Palosaari (20), Eero  
Puumalainen (40), Niilo Määränen (40), Kari Lindfors 
(40), Matti Rikkola (50), Jukka Minkkinen (40), Tapio 
Hölttä (40), Kari Sinkko (40) ja Kirsi Haanpuro (20). 
Kuvasta puuttuvat Rainer Lindblad, Pauli Ojanen,  
Veijo Aaltokoski, Leila Helin ja Jaana Kuhakoski. 
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HKL:n henkilökunnalle järjestetyn Ekoteko-kilpailun voitta-
jaksi selviytyi HKL-Raitioliikenteen korjaamoinsinööri Ville 
Wariksen ehdotus raitioradan vaihteiden energiatehokkaasta 
lämmittämisestä. Ehdotuksessa raitioradan vaihteeseen 
lisätään kotelot, jotka eristävät kiskon routamaasta. Kun 
maaperä ei kylmetä kiskoja, vaihteessa oleva termostaatti 
kytkee vaihdelämmityksen useammin pois päältä. Kotelora-
kenne on jo otettu koekäyttöön.
 Toiseksi kilpailussa sijoittui HKL-Metroliikenteen kuljet-
taja-liikenteenohjaaja Markku Karin ehdotus metrotunnelin 
sopeuttamisvalaistuksen säätämisestä. Kolmannen palkin-
non vei HKL-Raitioliikenteen maalari Pekka Pitkänen, jonka 
aloite koski raitiovaunujen telien maalaustavan muutosta. 
Kunniamaininnat jaettiin Sari Keisalle, Marja Saloselle ja 
Marianne Väkeväiselle, joiden ehdotukset koskivat tulostuk-
sen keskittämistä ja tietoturvallista tulostamista.
 Kilpailuun tuli kaikkiaan 30 ehdotusta, joista valtaosaa 
edistetään HKL:ssä tämän vuoden aikana. 

Ekoideat saivat
tuulta purjeisiin

Ville Waris  
esittelee  
vaihteen kotelo- 
rakennetta Koskelan 
raitiovaunuvarikolla.

Voittajat palkittiin rahapalkinnoin kilpailuehdotuksistaan viime 
joulukuussa. Palkintojenjakotilaisuudessa Sari Keisa, Marja 
Salonen, Ville Waris, Markku Kari, Pekka Pitkänen ja edessä 
Marianne Väkeväinen.


