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§ 628
Valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi koskien aikataulunäyt-
töjä bussipysäkeille keskusta-alueen ulkopuolella

HEL 2017-013317 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
29.11.2017 § 411 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Peltokorpi) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Vastine 10.9.2018, HSL Helsingin seudun liikenne

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 29.11.2017 nuorten aloitteita kaupunginvaltuusto hyväk-
syi samalla seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edellyttää, et-
tä selvitetään mahdollisuutta lisätä bussipysäkeille aikataulunäyttöjä 
myös keskusta-alueen ulkopuolella (Terhi Peltokorpi).

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2018 2 (3)
Kaupunginhallitus

Asia/12
01.10.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuute-
tuille.

Toivomusponnen johdosta saadussa Helsingin seudun liikenne kun-
tayhtymän (HSL) lausunnossa todetaan, että HSL on kilpailuttanut, sen 
perusteella hankkinut ja asennuttanut aikataulunäyttöjä bussi- ja raitio-
vaunupysäkeille. Asennuspaikka on valikoitunut tarpeen ja pysäkin 
käyttöasteen mukaan. Lisäksi vaikutusta näyttöjen sijoitteluun on kun-
nan maksamalla kuntaosuudella suhteessa muihin jäsenkuntiin. Valtao-
sa näytöistä sijaitsee Helsingissä.

Lausunnossa todetaan edelleen, että HSL on asennuttanut näyttöjä 
Helsingissä, jos päivittäisiä nousuja pysäkiltä on ollut noin 400 tai 
enemmän. Jos tarve on ollut erityisen kova, esimerkiksi useita linjoja ja 
poikkeuksia suunnitelluista ohitusajoista, on pysäkki voitu varustaa pie-
nimmilläkin nousijamäärillä. Näytöllä ei ole varustettu aivan linjan alku-
päässä sijaitsevia pysäkkejä, joiden osalta ajoaikahajonta ja tarve reaa-
liaikaiselle informaatiolle on pientä. 

Aikataulunäyttöjen hinnat vaihtelevat 1500 eurosta (yksirivinen patteri-
näyttö) useihin tuhansiin euroihin, jos pysäkki vaatii jatkuvan sähkön. 
Kunnat ovat hankkineet HSL:n hyväksymiä näyttöjä, jotka on liitetty sen 
ohjausjärjestelmään. Näin kunta voi lisätä näyttöjä alueellaan HSL:n 
budjetin asettamien rajoitteiden ohi.

Lausunnossa todetaan lopuksi, että nykyisillä periaatteilla HSL ei pysty 
asennuttamaan suurta määrää pysäkkinäyttöjä keskusta-alueen ulko-
puolelle sellaisille vähemmän käytetyille pysäkeille, millä ei ole tällä 
hetkellä näyttöä. Jos Helsingin kaupunki haluaa edetä nopeasti, niin ky-
seeseen tulee kaupungin omalla kustannuksellaan tekemä näyttöjen li-
sähankinta. 

HSL:n perussopimuksen mukaan HSL vastaa toimialueensa joukkolii-
kenteen matkustajainformaatio- ja muista tietoteknisistä ja telemaatti-
sista järjestelmistä sen mukaan kuin siitä kuntien kanssa sovitaan. Hel-
singin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) mukaan pysäkkien sähköiset 
aikataulunäytöt siirtyivät HKL:lta HSL:n vastuulle vuonna 2010. HKL ja 
HSL käyvät säännöllisesti puolivuosittain yhteistyössä läpi matkusta-
jainformaatioon liittyviä kysymyksiä, niihin liittyviä palautteita ja ehdo-
tuksia sekä neuvottelevat näyttöjen mahdollisesta lisäämisestä hankin-
tamäärärahojen asettamissa rajoissa.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Vastine 10.9.2018, HSL Helsingin seudun liikenne

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

kaupunginvaltuusto


