
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2019
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

02.05.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

Kokousaika Torstai 02.05.2019 kello 16:00 - 17:07

Kokouspaikka Toinen linja 7, 5. krs. nh. Kisko

Läsnä

Jäsenet

Rissanen, Laura puheenjohtaja
Hillman, Perttu
Karhu, Jessica
Luoma, Tuomo
Stranius, Leo
Sutton, Kirsi Maria saapui 16:04, poissa: 74§
From, Heidi Johanna
Saarinen, Markku varajäsen

saapui 16:07, poissa: 74§, 75§, 76§

Muut

Hagberg, Tero vs. yksikön johtaja
Judström, Yrjö hallintojohtaja

esteellinen: 77§
Jurva, Toni yksikön johtaja
Lehmuskoski, Ville toimitusjohtaja
Lähdetie, Artturi yksikön johtaja
Rajakallio, Karoliina yksikön johtaja

esteellinen: 76§
Mutka, Rain hallintopäällikkö
Lampinen, Maija asiantuntija

saapui 16:35, poistui 16:50, paikalla: 
80§

Puheenjohtaja

Laura Rissanen 74-80 §

Esittelijät

Ville Lehmuskoski toimitusjohtaja
74-77 §, 79 §

Artturi Lähdetie yksikön johtaja
78 §

Yrjö Judström hallintojohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2019
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

02.05.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

80 §

Pöytäkirjanpitäjä

Rain Mutka hallintopäällikkö
74-80 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2019
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

02.05.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

§ Asia

74 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

75 Asia/2 HKL:n johtamisjärjestelmän kehittäminen

76 Asia/3 HKL:n yksikön johtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

77 Asia/4 Eron myöntäminen HKL:n hallintojohtajalle, johtajan viran kelpoisuus-
vaatimukset ja viran avoimeksi julistaminen

78 Asia/6 Lausunto kaupunginhallitukselle: Valtuutettu Osmo Soininvaaran aloite 
Yliopiston metroaseman toisesta sisäänkäynnistä

79 Asia/5 HKL:n alustava investointisuunnitelma vuosille 2020-2029

80 Asia/7 Informaatio HKL:n kuljettajakoulutuksesta



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2019 1 (18)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/1
02.05.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

§ 74
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen johto-
kunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Luoman ja Karhun 
sekä varatarkastajiksi jäsenet Hillmanin ja Straniuksen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 75
HKL:n johtamisjärjestelmän kehittäminen

HEL 2019-004886 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti HKL:n organisaatiosta niin, että 
HKL:n Yhteiset palvelut –yksikön ja Toiminnanohjaus –yksikön toimin-
not järjestetään 1.6.2019 alkaen osalta seuraaviin yksiköihin:

 Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki
 Talous ja toiminnanohjaus.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johtamisjärjestelmän kehittämisen yhteydessä HKL:n organisaatiora-
kennetta muutetaan hallinnon osalta niin, että HKL:n toiminnot nykyi-
sissä toiminnanohjausyksikössä ja yhteiset palvelut –yksikössä jakau-
tuvat 1.6.2019 lukien talous ja toiminnanohjaus –yksikköön ja henkilös-
tö ja liiketoiminnan tuki –yksikköön. Hallinnon uudella organisaatiora-
kenteella HKL hakee tukipalveluyksiköille vielä nykyistä selvästi vah-
vempia mahdollisuuksia ja edellytyksiä vastata HKL:n tulevaisuuden 
haasteisiin. Erityisen kriittisiä menestystekijöitä ovat johtamisen vahvis-
taminen taloutta ja henkilöstöasioita koskien.

Talous ja toiminnanohjaus -yksikkö toimii läpileikkaavana toimena tuo-
tantoyksikköjen välillä tavoitteellisen tuotannon mahdollistajana. Yksik-
kö tuottaa pitkän tähtäimen suunnittelun tukea, toimeksipanon tukea ja 
ohjaamista erityisesti keskipitkällä ja pitkällä aikajänteellä. Lisäksi yk-
sikkö tukee HKL:n palvelutoimintaa tarjoten strategisen suunnittelun 
valmistelua ja toimeenpanotukea, taloussuunnittelua, IT-palveluja, laa-
tu- ja ympäristöjärjestelmän hallintaa sekä turvallisuuden koordinointia. 
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Yksikköön kuuluvalla talouden ja toiminnan ohjauksella varmennetaan 
tuotantoyksiköiden välisen operatiivisen toiminnan synkronointi. HKL:n 
menestymisen kannalta digitalisaation potentiaalin lunastaminen mah-
dollisimman laajassa mitassa on keskeistä. Uutena tunnistettuna tehtä-
vänä HKL:ssä talous ja toiminnanohjausyksikkö vastaa digitalisaation 
hyötyjen lunastamiseen liittyvien hankkeiden läpiviennin tukemisesta.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikkö luo toimintaedellytyksiä muille 
yksiköille tuottaen keskitettyjä palveluita henkilöstöasioihin, viestintään, 
hankintaan sekä oikeudellisiin asioihin ja muihin hallintopalveluihin liit-
tyen. Tehtävällä johtamisjärjestelmän uudistuksella tavoitteena on yksi-
kön tehtäväkenttää koskien vahvistaa erityisesti henkilöstöjohtamista ja 
siten luoda edellytyksiä työhyvinvoinnin paranemiselle.

Hallinnon organisaatiouudistuksen valmistelu on hoidettu yhteistoimin-
tamenettelyn mukaisesti. Valmistelun tilanteesta järjestettiin infotilai-
suus yhteisten palvelujen ja toiminnanohjauksen henkilöstölle 
27.3.2019. Infotilaisuuden jälkeen asiaa käsiteltiin palveluittain seuraa-
van kahden viikon aikana. 8.4.2019 käytiin neuvottelut luottamusmies-
ten kanssa. Toimitusjohtaja teki 11.4.2019 päätösesityksen HKL:n hal-
linnon organisaation muutoksista ja 25.4.2019 asiaa käsiteltiin henki-
löstötoimikunnassa. Ennen henkilöstötoimikuntakäsittelyä käytiin kah-
denkeskiset keskustelut kaikkien niiden työsuhteisten työntekijöiden 
kanssa, joiden tehtävät muuttuvat olennaisesti. Viranhaltijoiden tehtä-
vissä ei merkittäviä muutoksia tapahdu ja johtokunnalle tuodaan erik-
seen päätettäväksi yksikön johtajien virkoihin liittyvät välttämättömät 
kunnallisen henkilöstöhallinnon prosessien vaatimat päätösasiat. Myös 
viranhaltijoiden kanssa käytiin viranhaltijoiden kuulemiset.

HKL:n johtokuntaa on säännöllisesti informoitu valmistelun vaiheista 
kevään aikana johtokunnan kokouksissa.

Hallinnon uudelleenorganisointi ei vaikuta henkilöstön työsuhteisiin. 
Muilta osin HKL:n organisaatio jää asiassa aiemmin tehtyjen päätösten 
mukaiseksi.

Strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, 321 §) todetaan, että tavoitteena on tehdä jatkuvasti kaikki 
hieman paremmin ja että arvostus hyvin organisoitua, luotettavaa ja 
ennakoitavaa toimintaympäristöä kohtaan kasvaa. HKL:n hallinnon uu-
delleen järjestely tukee HKL:n ja kaupungin näitä tavoitteita. 

Suhde muihin päätöksiin
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Johtokunta päätti 27.5.2015, 94 §, HKL:n johtamisjärjestelmän uudis-
tamisesta ja HKL:n jakautumisesta yksiköihin.

Johtokuntaa on informoitu hallinnon järjestämisen valmistelun tilantees-
ta useampaan otteeseen vuoden 2019 aikana, viimeksi 18.4.2019.

Vaikutusten arviointi

Johtamisjärjestelmän kehittämisen tarkoituksena on uudistaa HKL:n 
rakenteita niin, että HKL:llä on mahdollisimman hyvät edellytykset vas-
tata kasvuhaasteisiin taloudellisesti ja laadullisesti tehokkaasti. Kehitet-
ty johtamisjärjestelmä on tärkeässä asemassa HKL:n pyrkiessä varmis-
tamaan, että omistaja (Helsingin kaupunki), tilaaja (HSL) ja muut sidos-
ryhmät kokevat HKL:n tehokkaana ja kilpailukykyisenä sekä haluttuna 
ja luotettavana kumppanina toteuttamaan pääkaupunkiseudulla raitio- 
ja metroliikenteen liikennöintiä sekä raideverkon laajennuksia ja muita 
kehittämishankkeita. 

HKL:n menestyksen kannalta välttämätöntä on henkilöstöjohtamisen 
roolin vahvistaminen ja henkilöstöpolitiikan strategisen aseman kehit-
täminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi suunnitelmallisesti tarjottuja mah-
dollisuudet kehittyviin toimenkuviin, ammattitaidon kehittämistä ja esi-
miestyön tukemista monipuolisin keinoin. Työssä jaksamiseen ja työ-
hyvinvointiin tulee aikaansaada merkittävä parannus. HKL:n menestyk-
sen ehdoton edellytys pitkällä aikajänteellä on työhyvinvoinnin kehittä-
minen niin, että HKL:ssä työskentelee työstään motivoitunut ja osaa-
mistaan aktiivisesti kehittävä henkilöstö.

Talousjohtamisen roolin vahvistaminen tukee HKL:n hanke- ja teknolo-
giaosaamisen kehittämistä niin, että se kilpailukykyistä ja korkealuok-
kaista, jotta raitio- ja metroliikenteen operointi sekä pääkaupunkiseu-
dun isot raitio- ja metroliikennehankkeet ovat yhteiskunnalle kannatta-
vinta toteuttaa HKL:n toimesta.

Uudistuksella tavoitellaan myös HKL:n sisäisten palveluiden kehittämis-
tä yhä enemmän niiden palveluluonteen mukaisiksi. Toiminnassa läh-
tökohta on erityisesti kunkin palveltavan substanssiyksikön tarpeet.

Päätöksentekoprosessi

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 momentin mukaan 
liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen päättää liikelaitoksen or-
ganisaation ylimmästä tasosta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
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Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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§ 76
HKL:n yksikön johtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

HEL 2019-004938 T 01 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti muuttaa Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen (HKL) toiminnanohjausyksikön johtajan virantoimi-
tusvelvollisuutta siten, että johtaja toimii 1.6.2019 lukien HKL:n talous ja 
toiminnanohjaus -yksikön johtajana.

Käsittely

Esteelliset: Karoliina Rajakallio

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yksikön johtaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen 
johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL:n johtokunta on päättänyt 2.5.2019 HKL:n johtamisjärjestelmän 
uudistamisesta niin, että HKL:ään perustetaan 1.6.2019 alkaen nykyis-
ten kahden yksikön (Toiminnanohjaus sekä Yhteiset palvelut) tilalle 
kaksi uutta yksikköä (Talous ja toiminnanohjaus sekä Henkilöstö ja lii-
ketoiminnan tuki). Johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen toimin-
nanohjausyksikön johtajan virantoimitusvelvollisuutta on tarpeen muut-
taa 1.6.2019 alkaen siten, että johtaja toimii jatkossa talous- ja toimin-
nanohjausyksikön johtajana.
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Suhde muihin päätöksiin

Johtokunta on edellisen kerran päättänyt HKL:n johtamisjärjestelmän 
uudistamisesta 27.5.2015, 94 §.

Johtokunta on päättänyt 2.5.2019 HKL:n hallinnon jakautumisesta 
1.6.2019 lukien talous ja toiminnanohjaus -yksikköön ja henkilöstö ja 
liiketoiminnan tuki -yksikköön.

Vaikutusten arviointi

HKL:n johtamisjärjestelmän kehittämiseen liittyen on tarvittavia HKL:n 
viranhaltijoita koskevia muutoksia valmisteltu yhteistyössä kaupungin-
kanslian henkilöstöosaston kanssa. 

Valmistelussa on arvioitu viranhaltijalain 23 § mukaisesti viranhoitoon 
liittyviä seikkoja ja todettu tarkoituksenmukaiseksi muuttaa nykyisen 
johtajan viran viranhoitovelvollisuutta. Lähtökohtana on toiminnan ja 
virkatehtävien sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin, tarpeisiin ja olo-
suhteisiin.

Vaihtoehtona selvitettiin nykyisen johtajan viran lakkauttamista ja uu-
den talous ja toiminnanohjaus yksikönjohtajan viran perustamista. Tä-
mä vaihtoehto todettiin kokonaisvaltaisesti vähemmän suositettavaksi, 
sillä organisaatiomuutoksen seurauksena johtajan viran tehtävät muut-
tuvat vain vähän.

Asianosaisten kuuleminen

Viranhaltijaa on kuultu suunniteltuun virantoimitusvelvollisuuden muut-
tamiseen liittyen 17.4.2019.

Normit

Viranhaltijalain (304/2003) 23 § mukaan

”toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä 
kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla 
kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muute-
taan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edel-
lyttää”.

Talousarvion noudattamisohjeiden 2019 (kaupunginhallitus 
17.12.2018) kohdan 7.10 mukaan kaupunginkanslian lausunto edellyte-
tään virkoja koskevista muutoksista.

Päätöksentekoprosessi
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Talousarvion noudattamisohjeiden 2019 kohdan 7.10 mukaisesti HKL 
on saanut 26.3.2019 kaupunginkanslian henkilöstöosastolta myöntei-
sen lausunnon toiminnanohjausyksikön johtajan virantoimitusvelvolli-
suuden muuttamisesta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 momentin mukaan 
liikelaitoksen johtokunta ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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§ 77
Eron myöntäminen HKL:n hallintojohtajalle, johtajan viran kelpoi-
suusvaatimukset ja viran avoimeksi julistaminen

HEL 2019-004935 T 01 01 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti myöntää eron Yrjö Judströmille 
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) hallintojohtajan virasta 
1.10.2019 lukien.

Johtokunta päätti, että henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan 
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, riittävä johta-
miskokemus ja riittävä kokemus yksikön toimialalta.

Johtokunta päätti kehottaa liikenneliikelaitosta julistamaan henkilöstö ja 
liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran haettavaksi niin, että virka 
täytetään 1.10.2019 lukien johtokunnan edellä hyväksymien ja Helsin-
gin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin.

Käsittely

Esteelliset: Yrjö Judström 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hallintojohtaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen 
johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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HKL:n johtokunta on päättänyt 2.5.2019 HKL:n johtamisjärjestelmän 
uudistamisesta niin, että HKL:ään perustetaan 1.6.2019 alkaen nykyis-
ten kahden yksikön (Toiminnanohjaus sekä Yhteiset palvelut) tilalle 
kaksi uutta yksikköä (Talous ja toiminnanohjaus sekä Henkilöstö ja lii-
ketoiminnan tuki). 

Yhteiset palvelut -yksikkö muuttuu organisaatiomuutoksessa henkilöstö 
ja liiketoiminnan tuki -yksiköksi. Yksikön toiminta säilyy luonteeltaan 
pääosin entisellään vähäisin muutoksin ja yksikön johtajan tehtävät ei-
vät merkittävästi muutu. On tarkoituksenmukaista, että hallintojohtaja 
toimii henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajana siihen saakka, 
kunnes virkaa tällä hetkellä hoitava henkilö siirtyy HKL:llä erityistehtä-
viin ennen eläköitymistään. 

Edelleen on tarkoituksenmukaista, että viran kelpoisuusvaatimukset 
määritellään yhdenmukaisiksi muiden vastaavien virkojen kelpoisuus-
vaatimusten kanssa, ja että henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön 
yksikönjohtajan viran täyttämisprosessi voidaan käynnistää välittömäs-
ti, jotta varmistetaan, että virka voidaan täyttää 1.10.2019 lukien.

Asian vireilletulo

Hallintojohtaja Yrjö Judström on pyytänyt johtokunnalta eroa hallinto-
johtajan virasta 1.10.2019 lukien siirtyessään erityistehtäviin ja 
1.6.2020 alkaen eläkkeelle.

Suhde muihin päätöksiin

Johtokunta on edellisen kerran päättänyt HKL:n johtamisjärjestelmän 
uudistamisesta 27.5.2015, 94 §.

Johtokunta on päättänyt 2.5.2019 HKL:n hallinnon jakautumisesta 
1.6.2019 lukien talous ja toiminnanohjaus -yksikköön ja henkilöstö ja 
liiketoiminnan tuki -yksikköön.

Vaikutusten arviointi

HKL:n johtamisjärjestelmän kehittämiseen liittyen on tarvittavia HKL:n 
viranhaltijoita koskevia muutoksia valmisteltu yhteistyössä kaupungin-
kanslian henkilöstöosaston kanssa. 

Valmistelussa on arvioitu viranhaltijalain mukaisesti viranhoitoon liitty-
viä seikkoja ja todettu tarkoituksenmukaiseksi muuttaa viran nimikettä 
1.10.2019 lukien tarkemmin kuvaamaan virkaan liittyviä tehtäviä sekä 
selventämään HKL:n organisaatiota. Lähtökohtana on toiminnan ja vir-
katehtävien sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin, tarpeisiin ja olosuh-
teisiin. Hallintosäännön toimivaltamääräysten mukaisesti HKL:n toimi-
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tusjohtaja tulee tekemään asiassa tarvittavat päätökset ennen 
1.10.2019.

Normit

Talousarvion noudattamisohjeiden 2019 (kaupunginhallitus 
17.12.2018) kohdan 7.10 mukaan kaupunginkanslian lausunto edellyte-
tään virkoja koskevista muutoksista.

Päätöksentekoprosessi

Talousarvion noudattamisohjeiden 2019 kohdan 7.10 mukaisesti HKL 
on saanut 23.4.2019 kaupunginkanslian henkilöstöosastolta myöntei-
sen kannanoton menettelystä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 momentin mukaan 
liikelaitoksen johtokunta ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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§ 78
Lausunto kaupunginhallitukselle: Valtuutettu Osmo Soininvaaran 
aloite Yliopiston metroaseman toisesta sisäänkäynnistä

HEL 2019-001428 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi valtuutettu Soininvaaran aloit-
teeseen (30.1.2019) koskien Yliopiston metroaseman pohjoisen si-
säänkäynnin avaamista seuraavan lausunnon:

Helsingin yliopiston metroasema (ent. Kaisaniemen metroasema) val-
mistui vuonna 1995, jonka yhteydessä toteutettiin ainoastaan sen ete-
läinen, Kaisaniemen kauppakeskukseen johtava sisäänkäyntiyhteys. 
Pohjoisen sisäänkäynnin osalta on metroasemalle louhittu varaus toi-
sen liukuporras- ja hissiyhteyden toteuttamiseksi aseman pohjoispää-
hän. Katualueella on säilytetty tilavaraus yhteyden toteuttamiseksi.

HKL on yhdessä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa tutkinut 
säännöllisin väliajoin edellytyksiä toisen sisäänkäynnin toteuttamiseksi. 
Vuonna 2009 tehtiin laajempi selvitys, jossa tutkittiin aseman matkusta-
jamääriä sekä sisäänkäynnin toteuttamiskustannuksia. HKL on lausu-
nut asiasta edellisen kerran 2.9.2015 liittyen Otso Kivekkään toivomus-
ponteen.

Edellisen lausunnon yhteydessä viitattiin Kruunusillat –raitiotieyhteyden 
sekä Kalasataman raitiotieyhteyden linjausvaihtoehtoon, jossa raitiotie-
yhteys olisi tullut Kruunuhaan ja Liisankadun kautta Kaisaniemenkadul-
le. Tällöin Liisankadun ja Kaisaniemenkadun risteykseen olisi muodos-
tunut merkittävä vaihtoyhteys raitiotien ja metroaseman välillä. Kruunu-
siltojen linjaus kuitenkin valittiin vuonna 2016 kulkemaan Hakaniemen 
kautta, jolloin tämä vaihtoyhteys toteutetaan Hakaniemen metroase-
man yhteyteen.

Sittemmin Helsinki on käynnistänyt raitioliikenteen nopeuttamiseen liit-
tyvän kehittämisohjelman, jonka yhteydessä on tarkasteltu mm. Helsin-
gin raitioliikenteen liikennejärjestelyjä. Yhtenä raitioliikenteen nopeut-
tamistoimenpiteenä on tunnistettu Kaisaniemenkadun ja Liisankadun 
risteysalueen liikenne- ja pysäkkijärjestelyjen muuttaminen. Tässä yh-
teydessä on tutkittu myös metroaseman sisäänkäyntien toteuttamista 
osana pysäkkijärjestelyjä.

HKL yhdessä KYMP-toimialan Liikennesuunnittelupalvelun kanssa 
suunnittelee liittymäjärjestelyn toteutusta ja sen osana metroaseman 
sisäänkäynnin toteuttamista. Liittymäjärjestelyt tulisi toteuttaa ennen 
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Kruunusillat –raitiotien valmistumista vuonna 2026. HKL esittää, että 
Helsingin yliopiston pohjoisen sisäänkäynnin suunnittelu sekä tarkempi 
kustannusarvioon laadinta tehdään vuonna 2020 kun suunnitelma lii-
kennejärjestelyistä valmistuu. HKL esittää sisäänkäynnin toteuttamista 
vuosien 2021-2030 talousarvioesityksen yhteydessä siten, että Kaisa-
niemenkadun ja Liisankadun liittymäjärjestelyt voidaan toteuttaa ennen 
Kruunusillat –raitiotien käyttöönottoa, mikäli pohjoinen sisäänkäynti jat-
kosuunnittelun ja tarkentuneen kustannusarvion myötä edelleen osoit-
tautuu kaupunkikehityksen ja yhteiskuntataloudellisten vaikutusten nä-
kökulmasta tarkoituksenmukaiseksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 79
HKL:n alustava investointisuunnitelma vuosille 2020-2029

HEL 2019-004933 T 02 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saadun infor-
maation.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Minna Kivioja, yksikön sihteeri, puhelin: 310 78455

minna.kivioja(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL on valmistellut alkuvuoden aikana HKL:n investointisuunnitelmaa 
vuosille 2020-2029. Alustava investointisuunnitelma esitellään kokouk-
sessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Minna Kivioja, yksikön sihteeri, puhelin: 310 78455

minna.kivioja(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2019 15 (18)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/7
02.05.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

§ 80
Informaatio HKL:n kuljettajakoulutuksesta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Maija Lampinen, Koulutusvastaava, puhelin: 050 405 7792

maija.lampinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Selostus asiasta kokouksessa.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Maija Lampinen, Koulutusvastaava, puhelin: 050 405 7792

maija.lampinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 74, 78, 79 ja 80 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 75, 76 ja 77 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Laura Rissanen
puheenjohtaja

Rain Mutka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tuomo Luoma Jessica Karhu

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.05.2019.


