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§ Asia

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

125 Asia/2 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginkanslialle lii-
kenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä

126 Asia/3 Liikenneliikelaitoksen lausunto Helsingin kaupungin esteettömyyslin-
jauksista

127 Asia/4 Liikenneliikelaitoksen lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n alusta-
vasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022-2024

128 Asia/5 Liikenneliikelaitoksen lausunto ponnesta lisätä raitiovaunukapasiteettia 
Länsisatamaan

129 Asia/6 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Björn Månssonin ym. valtuustoaloitteesta raitioliikenteestä 
Jätkäsaaresta keskustaan Bulevardin kautta

130 Asia/7 Liikenneliikelaitoksen lausunto ponnesta parantaa vesijoukkoliikenteen 
edellytyksiä Makasiinirannan ja Olympialaiturin alueella ja ylipäätänsä 
lisätä vesijoukkoliikennettä

131 Asia/8 Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat
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§ 124
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai-
seksi. Samalla johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Kaskea-
lan sekä varatarkastajaksi jäsen Pirkkalan.

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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§ 125
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginkanslialle 
liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä

HEL 2021-006057 T 00 00 00

Lausunto

Johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö HKL:n johtokunnalle liikenneliikelaitoksen toiminnan 
yhtiöittämisestä

2 Yhtiöittämisen kuvaus
3 Kaupunkiliikenne Oy:n omistajastrategialuonnos
4 Kaupungin henkilöstötoimikunnan kokouksen pöytäkirja 12.4.2021
5 Järjestöneuvottelukunnan lausunto kaupungin henkilöstötoimikunnalle
6 HKL:n työntekijöiden vetoomus kaupungin päättäjille
7 HSL:n lausunto Helsingin kaupungille HKL:n yhtiöittämisestä
8 Hahmotelma raitiotieverkoston laajentumisesta tulevaisuudessa
9 Luonnos kaupunkiliikenneyhtiön perustamissopimuksesta
10 Yhtiöjärjestysluonnos
11 Kaupunkiliikenneyhtiön liiketoimintasuunnitelmaluonnos
12 HKL:n työntekijöitä edustavien henkilöstöjärjestöjen HKL:n henkilöstö-

toimikunnalle jättämä lausunto 24.3.2020
13 HKL:n työntekijöitä edustavien henkilöstöjärjestöjen HKL:n henkilöstö-

toimikunnalle jättämä lausunto 1.4.2021
14 Yhtiön taloudellinen mallinnus
15 Investointien päätöksenteko
16 Osakassopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Johtokunta antaa kaupunginkanslialle seuraavan lausunnon:

HKL:n johtokunta puoltaa liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämistä 
muuttamalla nykyinen liikelaitosmuotoinen HKL osakeyhtiöksi yhtenä 
kokonaisuutena, jolle siirtyy koko nykyinen HKL:n liiketoiminta metro-
toimintojen omistus- ja järjestämisvastuita lukuun ottamatta. 
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Johtokunta katsoo, että kokonaisuutena HKL:n hallintomuotoselvityk-
sen, seudullisten selvitysten sekä tehdyn muun valmistelun perusteella 
yhtiömuoto tukee nykyistä liikelaitosmallia paremmin joukkoliikennein-
vestointeihin ja -omaisuuteen sitoutuneiden pääomien tehokkaampaa 
hallintaa, joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskustannusten läpinä-
kyvyyttä, henkilöstön kehittämismahdollisuuksia sekä suurten joukkolii-
kennehankkeiden suunnitelmallista ja onnistunutta läpivientiä. 

Yhtiöittämisen vahvuuksia ovat johtokunnan näkemyksen mukaan eri-
tyisesti:

 Investointien rahoittamisen joustavuuden ja monipuolisuuden li-
sääntyminen.

 Yhtiö pystyy tekemään liiketaloudellisesti perusteltuja investointeja 
liikelaitosmuotoa joustavammin ja siten parantamaan omaa tuotta-
vuuttaan ketterämmin kuin osana kaupungin investointitaloutta. 
Esimerkiksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) liiken-
nöintikorvauksella rahoitettavat kalusto- ja varikkoinvestoinnit sekä 
tuotantovälineet ovat yhtiöittämisen myötä mahdollista tehdä liikelai-
tosmallia joustavammin, tarkoituksenmukaisemmin ja parempaan 
tuottavuuteen johtaen.

 Yhtiörakenne tuo joustavuutta mm. organisaatiorakenteen kehittä-
miseen sekä osaajien rekrytointiin.

 Yhtiömuoto mahdollistaa HKL:ää suuremman seudullisen organi-
saation kehittymisen. Suuremmalla organisaatiolla on paremmat 
suhteelliset resurssit alan kansainvälisen tason huippuosaamisen 
kehittämiseen. Tällöin on mahdollista kehittää myös henkilöstönä-
kökulmasta houkuttelevampia tehtävänkuvia ja organisaation sisäi-
siä urakehitysvaihtoehtoja.

 Joukkoliikenteen voimakas kasvu edellyttää jatkuvaa asiantuntijare-
surssien kasvamista ja huippuosaamisen kehittämistä. Yhtiömuo-
dossa HKL pystyy joustavammin vastaamaan työmarkkinoiden ti-
lanteeseen ottaen huomioon erityisesti, että HKL kilpailee tästä re-
surssista jatkuvasti mm. yksityisten infra- ja liikennealan toimijoiden 
kanssa.

 Yhtiönä HKL voisi toimia saman yleissitovan työehtosopimuksen 
puitteissa kuin muut joukkoliikennemarkkinoilla toimivat yhtiöt, ja 
HKL pystyisi riittävän aikaisessa vaiheessa vaikuttamaan tulevan 
yleissitovan raideliikenteen työehtosopimuksen sisältöön. Työehto-
sopimuksen yleissitovuuden myötä myös mahdollisuus niin sanot-
tuun TES-shoppailuun markkinoilla poistuisi, millä olisi yhteiskunnal-
le kokonaisuutena etuja tuovia vaikutuksia. Tämä myös helpottaisi 
kuljettajien siirtymisiä vanhoilta liikennöitsijöiltä uusille niissä tilan-
teissa, joissa HSL päättäisi kilpailuttaa liikennöintikokonaisuuksia.
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 Yhtiömuoto mahdollistaa myös erilaisten ulkoisten palveluiden, esi-
merkiksi erilaisten IT-palveluiden valinnan ketterämmin ja paremmin 
yhtiön tarpeita palvelevammin kuin liikelaitosmuodossa.

 Toiminnan läpinäkyvyys ja tavoitteellisuus lisääntyvät.
 Yhtiöittämisen yhteydessä HKL:n ja kaupungin omaisuuden väliset 

rajapinnat määritetään yksiselitteisesti mikä osaltaan myös paran-
taa selkeyttä ja läpinäkyvyyttä (esim. maa-alueiden ja maanalaisten 
tilojen hallinta). Kun yhtiön ja kaupungin hallitsemien omaisuuserien 
rajapinnat määritellään nykyistä tarkemmin, voidaan myös näihin 
joukkoliikenteeseen kohdistuvien ja HSL:n infrasopimuksen piirissä 
olevien investointien kustannusvastuut ja hyödyt rajata nykyistä pa-
remmin niiden aiheuttajalle. Näin on mahdollista lisätä HSL:n mui-
den jäsenkuntien luottamusta Helsingin infrakustannusten hallin-
taan.

 Kun yhtiömuodossa palvelut ja infra on hinnoiteltava markkinaehtoi-
sesti, paranee eri toimintojen kaikkien todellisten kustannusten esiin 
tuleminen ja läpinäkyvyys, jolloin hyötyjä voidaan kohdistaa entistä 
tarkemmin. Päätöksiä tehtäessä kaikki kustannuskomponentit ovat 
nykyistä läpinäkyvämmin esillä.

 Yhtiömuodossa HKL:llä on vahvemmat kannusteet kehittää uusia 
palveluita olemassa olevan osaamisen sekä omaisuuden pohjalta 
sekä parantaa pääomien hallintaa ja näistä saatavia tuottoja. Näitä 
ovat esimerkiksi kaluston vuokraus, liike- ja harrastetilojen vuokraus 
sekä liityntäpysäköinti- ja mikroliikkumisen palveluiden kehittämi-
nen. Kannusteet myös tilojen vuokraukseen ja yhtiön tilojen käyttö-
asteen kasvattamiseen ovat yhtiömuodossa vahvemmat.

 Yhtiömuoto mahdollistaa Helsinkiä laajemman seudullisen organi-
saation, jolloin suuruuden synergia tuo taloudellista hyötyä kalusto-, 
varikko- ja infrahankinnoissa. Esimerkiksi kalustohankintoja voidaan 
kilpailuttaa suurempina kokonaisuuksina, minkä seurauksena han-
kinnat kiinnostavat laajempaa joukkoa toimijoita kansainvälisillä 
markkinoilla ja hankintojen yksikköhinnat laskevat sekä suuremman 
volyymin että tehokkaamman kilpailun johdosta. 

 Seudullisesti yhteinen organisaatio luo myös edellytykset optimoida 
kokonaisuutta seudullisessa kaupunkiraideliikenteessä erillisten 
alueellisten organisaatioiden osaoptimoinnin sijaan. Laajempi seu-
dullinen kokonaisuus mahdollistaa paremmin esimerkiksi henkilö-
kunnan, varikoiden sekä liikkuvan kunnossapitokaluston yhteiskäy-
tön yhteiskunnan kokonaisedun kannalta optimaalisesti ja kaupunki-
raideliikenteen järjestelmän ja elinkaaren hallinnan paremman laa-
dun toteutumisen. 

Lisäksi yhtiöittäminen mahdollistaa Vantaan kaupungin mukaantulon 
yhtiön omistajaksi niin, ettei Vantaa tule omistamaan sellaisia kokonai-
suuksia, jotka eivät liity suunnitteilla olevaan Vantaan raitiotiehankkee-
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seen. Vantaa on pitänyt tätä lähtökohtaa, joka konsernimuotoisessa yh-
tiössä mahdollistuu, keskeisenä edellytyksenä osallistumiselleen. Li-
säksi yhtiöittäminen mahdollistaa myös muiden kaupunkien liittymisen 
myöhemmin kaupunkiliikenneyhtiön omistajiksi samalla periaatteella.

Yhtiötä perustettaessa johtokunta pitää korostettavan tärkeänä, että yh-
tiön tehtävänä on maksimoida yhteiskunnallista etua eikä esimerkiksi 
suppeasti yhtiön taloudellista etua. On yhteiskunnan kokonaisedun nä-
kökulmasta olennaista, että yhtiö tavoittelee laaja-alaisesti kokonaisuu-
den optimointia. 

Yhtiö tuottaa kestävän liikkumisen palveluja, hallinnoi niihin liittyvää inf-
raa, varikoita ja vaunukalustoa sekä toteuttaa niihin liittyviä investointi-
hankkeita seudulla laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi. 
Yhtiö on omistajilleen keskeinen väline kaupunkirakenteen kehittämi-
seen liittyvien maankäytöllisten ym. ratkaisujen mahdollistamisessa ja 
niihin liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa. Yhtiö harjoittaa toimintaan-
sa omistajiensa ja liikenteen tilaajana toimivan HSL:n tavoitteiden mu-
kaisesti. Johtokunta näkee kaupunkiliikenneyhtiön perustamisen nykyi-
sessä tilanteessa tarkoituksenmukaisimmaksi ja järkevimmäksi tavaksi 
varmistaa kaupunkiraideliikenteen järjestelmätasoisesti tehokas toteu-
tus seudulla tulevaisuudessa. Potentiaalia on erityisesti mahdollisuu-
dessa keskittää niukka osaamisresurssi ja välttää tilanne, jossa luo-
daan kilpailevia organisaatioita tai riskiä osaoptimointiin. 

Helsingin kaupunki on kaupunkiliikenneyhtiön suurin omistaja ja Hel-
singin kaupungin konserniohjaus käyttää merkittävää valtaa yhtiössä. 
Yhtiöittäminen tukee pitkän aikavälin tavoitteita varmistaa, että Helsinki 
ja muut omistajakaupungit ovat aktiivisia seudullisten joukkoliikennerat-
kaisujen edistäjiä, pääkaupunkiseudun raideliikenteellä on yhteiset ta-
voitteet ja niitä tukeva kustannustehokas palvelujen tuottamisrakenne, 
ja että seudulliset joukkoliikenneratkaisut tukevat omistajien strategis-
ten tavoitteiden toteutumista. Kaupunkiraideliikennehankkeet kytkeyty-
vät Helsingin ja muidenkin mahdollisten omistajien keskeisimpiin kau-
punkikehityskohteisiin ja HKL:n yhtiöittämisen yhtenä tavoitteena on 
varmistaa toiminnan ketteryys niin, että tavoitellun kaupunkikehityksen 
toteutumiselle voidaan raidehankkeiden osalta antaa mahdollisimman 
vahva tuki.

Johtokunta pitää yhtiölle luonnosteltua omistajastrategialuonnosta hy-
vänä. Omistajastrategiassa näkyvät vahvasti yhteiskunnan kokonaise-
dun tavoittelu ja kokonaisuuden optimointi. Omistajastrategia asettaa 
myös kunnianhimoiset haasteelliset tavoitteet toimialan edelläkävijyy-
destä Euroopassa (elinkaaritehokkuus, kustannustehokkuus, vaikutta-
vuus ja vastuullisuus) sekä orientoi vahvasti asiakaskeskeisyyteen, tuo-
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tantovarmuuteen ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseen.

Johtokunta pitää lisäksi seuraavia aiheita tärkeinä otettavaksi huo-
mioon päätöksenteossa ja yhtiöittämisen täytäntöönpanossa:

 HKL:n henkilöstön tulee kokonaisuudessaan siirtyä uuden yhtiön 
palvelukseen nk. vanhoina työntekijöinä.

 Yhtiön merkittävissä investoinneissa kaupungin omistajaohjaus ja 
kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttaminen on tärkeää var-
mistaa näiden investointien hankesuunnitelmien käsittelyllä kau-
pungin toimielimissä.

 Yhtiön juoksevaa toimintaa koskeva ennakkoratkaisu Verohallinnol-
ta tulee olla käytettävissä ja sisällöltään myönteinen kaupunginhalli-
tuksen käsitellessä esitystä HKL:n yhtiöittämisestä elokuussa 2021.

Johtokunnan kanta HSL:n lausunnossaan esittämiin seikkoihin

15.6.2021 hallituksen kokouksessa antamassaan lausunnossaan yh-
tiöittämisestä (esityksen liite 7) HSL esitti suosituksia Helsingin kau-
pungille. HSL on perustettavalle yhtiölle olennaisen tärkeä strateginen 
kumppani, jonka tavoitteiden toteutuminen on yhteiskunnan kokonaise-
dun kannalta tärkeää. Seuraavassa johtokunta ottaa kantaa kuhunkin 
HSL:n esiin nostamaan suositukseen.

Lausunnossaan HSL esitti Helsingille, että mahdollisen uuden yhtiön 
perustamisessa ja omistajaohjauksessa tulee varmistaa seuraavien ta-
voitteiden toteutuminen:

”1) Yhtiön omistus, hallintorakenne ja yhtiöjärjestys täyttävät julkisoi-
keudellisen laitoksen tunnusmerkit siten, että yhtiön ja HSL:n välillä 
voidaan tehdä erityisalojen hankintalain 26 § ja erityisalojen hankintadi-
rektiivin 28 artiklan 4. kohdan mukaisia viranomaishankintayksiköiden 
välisiä yhteistyösopimuksia.”

Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. Tämän edel-
lytyksen täyttyminen on ollut valmistelun lähtökohta ja tässä keskeises-
sä asiassa onnistumisen varmistamiseksi ovat niin HKL kuin HSL käyt-
täneet myös ulkopuolista asiantuntija-apua. Tätä asiantuntemusta hyö-
dynnetään vielä yhtiön perustamisasiakirjojen viimeistelyssä, jotta asia 
parhaalla mahdollisella tavalla on päätöksenteossa otettu huomioon. 

”2) Näihin edellytyksiin ei myöhemminkään tehdä muutoksia, jotka vaa-
rantaisivat yhtiön ja HSL:n välisten sopimusten oikeudellisen perustan. 
”
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Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. Tämän var-
mistaminen on niin yhtiön, sen omistajien kuin HSL:n intresseissä. Siksi 
ei myös ole nähtävissä riskiä asiassa toisin toimimiseksi. 

”3) Yhtiö ja sen omistajat ilmoittavat markkinoiden tiedoksi, että yhtiön 
strategiaan ei tule kuulumaan osallistuminen julkisiin tarjouskilpailuihin, 
vaan se sitoutuu edistämään tasapuolisten kilpailtujen markkinoiden 
kehittymistä.”

Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. Asia on läh-
tökohtana kirjattuna esimerkiksi yhtiön pääomistajan (Helsingin kau-
punki) luonnostelemassa omistajastrategiassa ”Yhtiö toimii omistajien-
sa sidosyksikkönä, eikä osallistu joukkoliikenteen liikennöinnin mahdol-
lisiin kilpailutuksiin”. Yhtiön toiminnan yksi keskeinen peruste on luoda 
edellytyksiä (mm. infra, varikot, vaunut), jotta HSL:n järjestämät mah-
dolliset liikenteen kilpailutukset onnistuvat mahdollisimman hyvin. Tä-
män asian viestiminen markkinoille voidaan toteuttaa HSL:n kanssa 
yhdessä sovittavalla tavalla yhtiön ja sen omistajan toimesta. 

”4) Yhtiö sitoutuu yhteistyössään HSL:n kanssa tuottamaan, raportoi-
maan ja luovuttamaan toimintaansa koskevia tietoja tilaajaohjausta ja 
hankintamenettelyjä varten avoimesti ja vetoamatta yhtiön liikesalai-
suuteen.”

Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. Yhtiön tavoite 
on yhteiskunnallisen edun tuottaminen ja tämä tarkoittaa esimerkiksi 
HSL:n toiminnan tukemista mahdollisimman laajassa mitassa, siten 
kuin erikseen sovitaan. Yhtiöllä itsellään ei ole liikesalaisuuksia HSL:n 
suuntaan. Päinvastoin yhtiön lähtökohtana on yhtiön toiminnan kehit-
täminen yhteiskuntaa parhaimmalla tavalla palvelevaksi mahdollisim-
man laajasti yhteiskunnallisten organisaatioiden, kuten HSL, osaamista 
hyödyntäen ja yhteiseen tietopohjaan perustaen. On kuitenkin mahdol-
lista, että joihinkin yhtiön markkinoilta hankkimiin palveluihin liittyen näi-
tä palveluja toimittavilla yrityksillä on liikesalaisuuksia, joita yhtiön ei ole 
sallittua toimittaa julkisuuteen. Yhtiö pyrkii toiminnassaan välttämään 
tällaiset tilanteet ja ottamaan asian huomioon esimerkiksi sopimuksia 
laatiessaan. 

”5) Yhtiö kykenee kantamaan liiketoimintavastuun oman toimintansa 
kustannustehokkuudesta, laadusta, turvallisuudesta ja riskienhallinnas-
ta siten, että yhtiön mahdollisten virhearvioiden tai laiminlyöntien kus-
tannukset ja haitat eivät siirry HSL:n jäsenkuntien ja joukkoliikenteen 
matkustajien kannettavaksi.”

Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. HKL:n yhtiöit-
täminen parantaa edellytyksiä tehdä HKL:n toiminnasta yhä laaduk-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2021 8 (53)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/2
19.08.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

kaampaa ja korkeatasoisempaa. Tämän johdosta riskit HSL:n suuntaan 
pienenevät nykytilanteeseen verrattuna. 

”6) Yhtiö järjestää hallinnassaan olevan kaupunkiraideliikenteen toimin-
taympäristön, erityisesti liikenteenohjauksen, kaluston, varikoiden ja 
muiden toimitilojen hallinnan siten, että näiden käyttöehdot ja kustan-
nukset kilpailutetuille operaattoreille ovat läpinäkyviä, kohtuullisia, va-
kaita ja markkinaneutraaleja.”

Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. Yhtiön tavoite 
on yhteiskunnallisen edun tuottaminen ja tämä tarkoittaa esimerkiksi 
HSL:n toiminnan tukemista mahdollisimman laajassa mitassa. Yhtiön 
toiminnan yksi keskeinen peruste on luoda edellytyksiä (mm. infra, va-
rikot, vaunut), jotta HSL:n järjestämät mahdolliset liikenteen kilpailutuk-
set onnistuvat mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lii-
kenteenohjauksen, kaluston, varikoiden ja muiden toimitilojen hallintaa 
siten, että näiden käyttöehdot ja kustannukset kilpailutetuille operaatto-
reille ovat läpinäkyviä, kohtuullisia, vakaita ja markkinaneutraaleja

HSL esitti myös, että HSL:n johtoa ja asiantuntijoita tulisi edelleen osal-
listaa yhtiöittämishankkeen valmistelun loppuvaiheessa. Näin on toimit-
tu ja on tarkoitus edelleen niin jatkovalmistelussa kuin yhtiön toiminnan 
aikanakin toimia. Mahdollisimman hyvä yhteistyö HSL:n kanssa on tär-
keä edellytys yhteiskunnan kokonaisedun tuottamisen näkökulmasta.  

HSL suosittelee lisäksi, että kaupunkiliikenneyhtiön omistajat huolehti-
vat siitä, että yhtiön hallituksessa ja toiminnan tarkastuksessa on käy-
tettävissä puolueetonta joukkoliikennetoimialan asiantuntemusta ja ko-
kemusta. Tämä on varmasti myös Helsingin kaupungin tavoitteiden 
mukaista kaupungin asettaessa henkilöitä yhtiön hallitukseen ja toimin-
nan tarkastukseen.

HSL esitti myös, että Helsingin ja kaupunkiliikenneyhtiön tulee varautua 
Helsingin kaupunkipyöräpalvelun tilaajatehtävien siirtämiseen HSL:lle 
viimeistään nykyisen sopimuksen päättyessä. Tämä seikka ei varsinai-
sesti liity yhtiön perustamiseen vaan kaupunki tekee asiassa tarkoituk-
senmukaisuusharkintaa asian ollessa ajankohtainen riippumatta siitä 
toimiiko HKL liikelaitos- vai yhtiömuodossa.

Lisäksi HSL esitti, että HKL:n nykyisten muuhun kuin raideliikentee-
seen liittyvien tehtävien järjestämistapaa valmistellaan yhdessä HSL:n 
kanssa ja näihin tehtäviin osoitetaan Helsingin puolella riittävät resurs-
sit erityisesti bussiliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tässä 
asiassa HSL:llä oli lausuntoa antaessaan virheellinen käsitys siitä, että 
perustettavaan yhtiöön siirtyisi vain raideliikenteeseen liittyvät HKL:n 
tehtävät. Yhtiöön on kuitenkin siirtymässä HKL:n nykyinen toiminta läh-
tökohtaisesti kokonaisuudessaan ja joukkoliikenteen eri tehtävien hoi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2021 9 (53)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/2
19.08.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

toon liittyvät synergiat säilyvät ja edelleen vahvistuvat. Erillisten resurs-
sien osoittaminen Helsingin kaupungin organisaatiossa ei siis ole tar-
peen.

Samalla johtokunta tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokunnan lausuntoa liikennelii-
kelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä 13.8.2021 mennessä. Lausunto-
pyyntö on esityksen liitteenä 1.

Nykyinen HKL

HKL vastaa pääkaupunkiseudun metron, Helsingin kantakaupungin rai-
tiovaunujen ja Suomenlinnan lautan liikennöinnistä sekä Helsingin kau-
punkipyöräpalvelun tuottamisesta. Liikennöinnin lisäksi HKL:n tehtävä-
nä on osana Helsingin kaupunkikonsernia tuottaa kestävän liikkumisen 
palveluja kuten metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä kaupunkipyöräilyn 
palveluja. HKL tuottaa myös monia muita kestävää liikkumista tukevia 
palveluita kuten liityntäpysäköinnin järjestäminen.

HKL omistaa, rakennuttaa, kehittää ja hoitaa Helsingin hallinnassa ole-
vaa joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja 
sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja. Joukkoliikenteen infrastruktuuriin 
kuuluvat radat ja sillat sekä näihin liittyvät sähkö- ja valvontajärjestel-
mät, metroasemat, osa lähiliikenteen juna-asemista, kisko- ja bussilii-
kenteen varikot, pysäkit ja terminaalit sekä autojen ja pyörien liityntäpy-
säköintialueet Helsingin alueella.

HKL myös edustaa Helsingin kaupunkia HSL:n kanssa tehdyssä sopi-
muksessa, joka koskee joukkoliikenneinfrastruktuurin investointien ja 
ylläpidon rahoittamista.

HKL:n liikevaihto vuonna 2020 oli 212 miljoonaa euroa ja taseen lop-
pusumma 1 179 miljoonaa euroa. Henkilöstöä oli keskimäärin 1 283.

Liikennöinti

Liikennöinnin osalta HSL suunnittelee ja tilaa raitio-, metro- ja lauttalii-
kenteen seudullisesti. HKL tuottaa metro- ja raitioliikenteen Helsingin ja 
Espoon alueella HSL:n suunnitelman mukaisesti sekä omistaa, hankkii 
ja ylläpitää liikennöinnissä tarvittavan vaunu- ja muun kaluston samoin 
kuin tuotanto-omaisuuden ja vastaa näiden kunnossapidosta. HKL huo-
lehtii myös Suomenlinnan lautan liikennöinnistä sekä kalustosta tytä-
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ryhtiönsä Suomenlinnan Liikenne Oy:n kautta. Lisäksi HKL suunnittelee 
ja tilaa Helsingin kaupunkipyöräpalvelun palveluntuottajansa kautta.

Infrastruktuurin kunnossapito

HKL huolehtii metro- ja raitioratojen sekä sähkö-, tieto- ja valvomoinf-
rastruktuurin rakennus-, huolto-, kunnossapito- ja korjaustöistä sekä 
raitioliikenteen raide-elementtien valmistuksesta ja ratojen puhtaanapi-
dosta. Lisäksi HKL tuottaa infrastruktuurin hallinto- ja ylläpitopalvelut 
Länsimetro Oy:lle osana koko metrojärjestelmän kunnossapitoa.

HKL omistaa/hallinnoi ja kunnossapitää Pohjois-Haagan, Kannelmäen 
ja Malminkartanon juna-asemat sekä Rautatientorin, Elielinaukion, Itä-
keskuksen, Herttoniemen ja Malmin bussiterminaalit, Suomenlinnan 
lauttaliikenteen terminaalit ja laiturit, kaupungin alueella sijaitsevat au-
tojen ja polkupyörien liityntäpysäköintipaikat sekä osittain asemien kul-
kureitit. HKL hoitaa myös lippuautomaattien, viestilaitteiden, pysäkkien 
ja kiinteistöjen kunnossapitotehtäviä sekä järjestyksenpidon valvonta-
tehtäviä. Tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta HKL vastaa myös Kampin 
bussiterminaalin sekä liityntäpysäköinnin järjestämisestä Ruoholahdes-
sa, Tapanilassa ja Vuosaaressa.

Seudulliset raitiotieverkoston kehityssuunnitelmat

Helsingin seudun raitiotiejärjestelmä käsittää nykyisellään Helsingin 
kantakaupungin raitiotieverkon, jonka laajuus on noin 50 kilometriä 
kaksisuuntaista raitiotietä. Raitiotiejärjestelmä laajenee 2020-luvun al-
kupuolella Raide-Jokerin 25 kilometriä pitkän pikaraitiotien myötä Hel-
singin esikaupunkialueille ja Espoon itäosaan. Raide-Jokerin rata kyt-
keytyy myöhemmin kantakaupungin raitiotieverkkoon Vihdintietä kulke-
van Länsi-Helsingin raitiotien toteutuksen yhteydessä 2020-luvun lop-
pupuolella.  

Vastaavalla tavalla suunnitelmien mukaan 2020-luvun loppupuolella 
valmistuva Vantaan raitiotie tulee yhdistymään samaan Raide-Jokeriin 
ja sitä kautta Helsingin muuhun raitiotieverkkoon, kun Viikin-Malmin rai-
tiotie toteutetaan arviolta 2030-luvun alussa. 

2020-luvun alkupuolella valmistuvia raitiotieverkoston laajennuksia ovat 
mm. raitiotie Kalasatamasta Pasilaan, Ilmalan raitiotie sekä muut kan-
takaupungin raitiotieverkon täydennykset. Vuosikymmenen lopulla ja 
2030-luvun alkupuolella käyttöön otettavaksi suunniteltuja laajennuksia 
ovat mm. Kruunusillat ja Tuusulanväylän raitiotie. Suunniteltuja seudul-
lisia, kuntarajat ylittäviä, raitioteitä tulevat olemaan mm. Mellunmäestä 
Myyrmäkeen kulkeva Jokeri 2 -raitiotie sekä Kumpulasta Otaniemeen 
kulkeva tiederatikka. Näiden toteutus on arvioitu tapahtuvan 2030- ja 
2040-luvuilla. Myös Espoon sisäinen Leppävaara-Matinkylä raitiotie tu-
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lisi yhdistymään tähän samaan järjestelmään. Hahmotelma raitiotiever-
koston laajentumisesta tulevaisuudessa on esitetty liitteessä 8.

Yhtenäinen seudullinen raitiotieverkosto mahdollistaa jatkossa uusien 
raitiolinjojen reittien muodostamista yhdistelmällä toteutettuja ratoja. 
Tämän edellytys on verkoston yhtenäinen tekninen toteutus mm. ra-
dan- ja vaunujen yhteensovittamiseksi. Lisäksi yhtenevä rata- ja vaunu-
tekniikka mahdollistavat seudullisia yhteisiä hankintoja sekä mm. yh-
teisten kunnossapitolaitteiden ja varaosavarastojen ylläpitoa.

Yhtiöittämisen tausta

HKL:n hallintomuotoselvitys

Kansliapäällikön 24.1.2019 asettaman työryhmän HKL:n organisaatio-
muodosta laatima selvitys julkaistiin 30.8.2019. Työryhmä tunnisti usei-
ta keskeisiä HKL:n organisointitavan valintaan vaikuttavia muutosvoi-
mia, kuten raideliikenteen kasvava rooli kaupunkikehityksen toteutuk-
sessa, suunnitteilla olevat useat uudet seudulliset raidehankkeet, jotka 
tulevat yhtymään Helsingin kantakaupunkiverkkoon sekä markkinaeh-
toisuuden lisääntyminen raideliikennöinnissä ja HSL:n mahdolliset lii-
kennöinnin kilpailutuksia koskevat päätökset.

Työryhmän näkemyksen mukaan HKL ei liikelaitoksena pystyisi vas-
taamaan toimintaympäristön muutospaineisiin ja siten työryhmä suositti 
HKL:n hallintomuodon muuttamista liikelaitoksesta osakeyhtiöksi.

Seudulliset kaupunkiraideliikenteen selvitykset

Organisaatiomuotoselvityksen jälkeen seudullisen kaupunkiraideliiken-
nejärjestelmän hallintaan ja kehittämiseen liittyen Helsinki, Espoo ja 
Vantaa teettivät syksyllä 2019 selvityksen raitiotieverkkojen seudulli-
sesta organisoinnista ja keväällä 2020 selvityksen metron seudullisesta 
organisoinnista. Tarkasteluissa kartoitettiin useita eri malleja ja arvioitiin 
niiden ominaisuuksia. Keskeisinä tavoitteina olivat mm. seuraavien nä-
kökulmien toteutuminen:

 Seudullinen rakenne, joka edistää joukkoliikenteen kustannusteho-
kasta ja laadukasta tuotantoa sekä tukee alueen kaupunkikehitystä;

 Rajallisten osaajaresurssien täysimääräinen hyödyntäminen;
 Eri toimintojen välisten synergioiden hyödyntäminen ja osaoptimoin-

ti-intressien välttäminen; ja
 Toiminnan ja toimintojen läpinäkyvyys sekä tarkoituksenmukainen 

pääomien hallinta ja investointimalli.

Seudullisen organisaatioratkaisun yhtenä tärkeimmistä hyödyistä näh-
tiin olevan sen kautta syntyvä teknisesti yhtenäinen järjestelmä, jota 
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johdetaan kokonaisuutena. Näin on mahdollista mm. realisoida raitio- ja 
metroliikenteen merkittävät mittakaavaedut omaisuuden hallinnassa ja 
ylläpidossa sekä operatiivisessa toiminnassa. Lisäksi seudullisella or-
ganisoinnilla syntyy vuositasolla merkittäviä säästöjä rajapintakustan-
nuksissa, mahdollistetaan niukan raitiotie- ja metro-osaamisen keskit-
täminen pääkaupunkiseudun tarpeisiin ja edistetään korkeaa tekemi-
sen laatua sekä vähennetään riskejä ja virheitä suurissa hankinnoissa 
ja hankkeissa.

2020-luvulla toteutettavaksi suunnitellut hankkeet noin kolminkertaista-
vat raitiotieverkon pituuden seudulla. Raitioteiden, -varikoiden ja -
kaluston mahdollisimman tehokkailla toteutus- ja hankintatavoilla on 
saavutettavissa huomattavia hyötyjä. Metrojärjestelmän hoitamisen ja 
kehittämisen organisointia koskien toimintaympäristö puolestaan muut-
tuu länsimetron toisen vaiheen valmistuessa.

Seudullisen organisaatiomallin todettiin mahdollistavan kaupunkien int-
ressit huomioon ottaen huomattavia hyötyjä. Potentiaalia on erityisesti 
mahdollisuudessa keskittää niukka osaamisresurssi ja välttää tilanne, 
jossa luodaan kilpailevia organisaatioita tai riskiä osaoptimointiin.

Raitiotieverkkojen ja metron seudullista organisointia koskeneiden sel-
vitysten jatkoksi Helsinki, Espoo ja Vantaa teettivät kesällä ja syksyllä 
2020 seudullisen kaupunkiraideliikenneyhtiön hallintomallia koskeneen 
selvityksen. Helsinki jatkoi keskustelua Vantaan ja Espoon kanssa ta-
voitteena edetä konkreettiseen kaikille hyötyjä tuottavaan seudulliseen 
ratkaisuun.

Suunnitelma kaupunkiliikenneyhtiön perustamisesta

Seudullinen kaupunkiliikenneyhtiö on tarkoitus perustaa muuttamalla 
nykyinen liikelaitosmuotoinen HKL osakeyhtiöksi yhtenä kokonaisuute-
na, jolle siirtyy koko nykyinen HKL:n liiketoiminta (ml. Suomenlinnan lii-
kenne ja kaupunkipyöräpalvelu). Vastuu metroliikenteen järjestämises-
tä sekä metron infra- ja kalusto-omaisuus jäävät kuitenkin liikenneliike-
laitokselle automaattimetroa koskevan oikeudenkäynnin ratkaisuun 
saakka, jonka jälkeen ne on tarkoitus siirtää osaksi kaupunkiliikenneyh-
tiötä. Yhtiöittämisen prosessin kuvaus on esitetty liitteessä 2.

Yhtiöittämisen yhteydessä Vantaan kaupunki tulee myös uuden yhtiön 
osakkaaksi pienellä osuudella. Helsingin kaupunki on kaupunkiliiken-
neyhtiön suurin omistaja ja yhtiö toimii Helsingin kaupungin konsernioh-
jauksessa. Yhtiön laajempi konsernirakenne otetaan käyttöön myö-
hemmin Vantaan ratikkahankkeen etenemisen tarkennuttua mahdollis-
tamaan Vantaan kaupungin kohdennettu omistus sille tärkeissä kon-
sernirakenteisen yhtiön osissa sekä muiden seudullisten kumppanien 
ja omistajatahojen liittyminen osaksi kaupunkiliikenneyhtiötä tilanteissa 
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sovittavin omistusosuuksin. Tällöinkin Helsingin kaupunki tulee säily-
mään kaupunkiliikenneyhtiön pääasiallisena omistajana.

Yhtiön perustamista koskeva päätöksenteko kaupungin päätöksente-
koelimissä on tarkoitus tapahtua elo-syyskuussa 2021. Osana Helsin-
gin kaupungin päätöksentekoa kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n 
johtokunnan lausuntoa HKL:n yhtiöittämisestä 13.8.2021 mennessä. 
Helsingin kaupunginhallitus käsittelee HKL:n toiminnan yhtiöittämistä 
23.8.2021 pidettävässä kokouksessaan ja kaupunginvaltuuston käsitte-
lyyn yhtiöittämisasia on tarkoitus tuoda 8.9.2021. 

Vantaan kaupungin osalta päätöksenteon aikataulu on suunniteltu si-
ten, että kaupunginhallitus käsittelee asiaa 4.10.2021 ja kaupunginval-
tuusto päättää Vantaan mukaantulosta kaupunkiliikenneyhtiön omista-
jaksi kokouksessaan 25.10.2021. Tämän jälkeen Vantaan kaupunki 
merkitsee kaupunkiliikenneyhtiön osakkeita arviolta marras-
joulukuussa 2021 ja yhtiön hallitukseen nimetään yksi jäsen Vantaan 
kaupungin ehdotuksen pohjalta. 

Perustettavan kaupunkiliikenneyhtiön toiminnan käynnistäminen on 
suunniteltu kaksivaiheiseksi. Ensi vaiheessa syys-lokakuussa 2021 on 
tarkoitus perustaa osakeyhtiö, joka huolehtii yhtiön toiminnan käynnis-
tämiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja niihin liittyvistä sitou-
muksista. 

Hallituksen jäsenten nimeämistä koskeva asia tuodaan konsernijaoston 
päätettäväksi erikseen yhtiöittämistä koskevien päätösten tekemisen 
jälkeen. Vuodenvaihteeseen jatkuvan ylösajovaiheen ajaksi yhtiön toi-
mitusjohtajaksi valitaan oman toimen ohella HKL:n nykyinen toimitus-
johtaja.

Yhtiöittämissuunnitelman mukaan perustettava yhtiö aloittaa täysipai-
noisesti toimintansa 1.1.2022, joskin tarkka aloitusajankohta riippuu sii-
tä, missä ajassa Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee yhtiön rekiste-
röinnin. Tätä toista vaihetta varten yhtiön on tarkoitus pitää marras-
joulukuussa 2021 ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätetään muun 
muassa:

 osakeannista Helsingin ja Vantaa kaupungeille,
 osakkeiden merkintähinnan maksamisesta Helsingin osalta siirret-

tävän liiketoiminnan käsittävällä apporttiomaisuudella ja Vantaan 
osalta rahana sekä

 muista tarvittavista toiminnan siirtämiseen ja kaupunkiliikenneyhtiön 
varsinaisen toiminnan aloittamiseen liittyvistä yhtiökokouksen pää-
tettäviin kuluvista asioista.
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Yhtiön täysipainoisen toiminnan alkaessa liikenneliikelaitoksen toimi-
tusjohtaja siirtyy yhtiön kokopäiväiseksi toimitusjohtajaksi aiempia yh-
tiöittämisiä ja säätiöittämisiä vastaavalla tavalla ja jäljelle jäävään lii-
kenneliikelaitokseen valitaan uusi oman toimen ohella toimiva toimitus-
johtaja. Liikelaitoksen toimitusjohtajan valinnassa otetaan huomioon lii-
kelaitoksen ja kaupunkiliikenneyhtiön väliseen suhteeseen liittyvät es-
teellisyysnäkökulmat.

Kaupunkiliikenneyhtiön hallitukseen tulee omistusosuuksien mukainen 
edustus omistajilta, joka koostuu sekä poliittisesti valituista jäsenistä 
kuin viranhaltijoista ja kaupunkikonsernien ulkopuolisista henkilöistä.

Luonnokset kaupunkiliikenneyhtiön perustamissopimuksesta, yhtiöjär-
jestyksestä ja osakassopimuksesta ovat esityslistan liitteinä 9–10 ja 16.

Kaupunkikonsernin joukkoliikennetoimintaan liittyvät osakkeet

Liiketoimintasiirrossa kaupunkiliikenneyhtiölle on tarkoitus siirtää myös 
seuraavat osakkeet ja osuudet, jotka tällä hetkellä ovat HKL:n tasees-
sa:

 Asunto Oy Helsingin Larunsolmu – omistusosuus 1,34 %:a osak-
keista,

 Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy – omistusosuus 41,1 %:a osakkeista,
 Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos – omistusosuus 71,96 

%:a osakkeista,
 Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5 – omistusosuus 35,71 

%:a osakkeista,
 Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki – omistusosuus 9,22 

%:a osakkeista,
 Kiinteistö Oy Espoon Terminaali – omistusosuus 50 %:a osakkeista,
 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy – omistusosuus 100 %:a osak-

keista sekä
 Suomenlinnan Liikenne Oy – omistusosuus 100 %:a osakkeista. 

Lisäksi siirretään HKL:n taseessa olevat Asunto Oy Merikasarminkatu 
12:n osakkeet, jotka liittyvät kiinteistössä sijaitsevan taukotilan hallin-
taan.

Metrotoimintaan liittyvät osakkeet eivät välittömästi siirry liiketoiminta-
siirrossa kaupunkiliikenneyhtiölle:

 Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli – omistusosuus 62,08 %:a 
osakkeista 

 Länsimetro Oy – omistusosuus 15,56 %:a osakkeista.
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Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ja Länsimetro Oy:n osakkeet on 
tarkoitus siirtää myöhemmin erikseen metron automatisointiin liittyvän 
vireillä olevan riita-asian ratkettua muun metroliiketoiminnan kanssa 
kaupunkiliikenneyhtiöön tai mahdollisesti siinä vaiheessa jo muodostet-
tuun kaupunkiliikennekonserniin.

Seudullisten selvitysten yhteydessä esillä olleet Pääkaupunkiseudun 
Junakalusto Oy:n osakkeet jäävät edelleen kaupungin omistukseen, 
koska ne eivät ole osa HKL:n liiketoimintakokonaisuutta. Myöskään 
HKL:n taseessa olevia Elisa Oyj:n osakkeita ei siirretä kaupunkiliiken-
neyhtiölle.

Kaupunkiliikenneyhtiön organisaatio- ja toimintamalli

Kaupunkiliikenneyhtiön tarkoituksena on tuottaa ja kehittää HSL:n ja 
omistajakuntien asettamien tavoitteiden mukaisesti kestävän liikkumi-
sen palveluja, kuten metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä kaupunki-
pyöräilyn palveluja. Yhtiö myös rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, 
vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä ti-
loja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja.

Yhtiön tavoitteena on varmistaa mahdollisimman kustannustehokas ja 
laadukas kaupunkiliikenne hyödyntämällä skaalaetuja sekä välttämällä 
osaoptimointia. Yhtiö ei liiketoiminnassaan tavoittele voiton tuottamista. 
Yhtiön tulee jatkuvasti parantaa toimintaansa ennalta määriteltyjen toi-
minnan mittareiden mukaan liittyen muun muassa kustannustehokkuu-
teen, laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Omistajat määrittelevät mittarit 
omistajastrategiassa tai muuten erikseen.

Yhtiö ja sen konserniyhtiöt voivat hankintalain asettamissa rajoissa 
tuottaa palvelumyyntiä konsernin ulkopuolisille tahoille. Konserniyhtiöt 
voivat myös hankkia palveluita konsernin ulkopuolelta. Keskeistä kui-
tenkin on, että yhtiön kaikessa toiminnassa turvataan mahdollisuudet 
sidosyksikköhankintoihin sen ja omistajien välillä ja/tai horisontaaliseen 
yhteistyöhön perustuvat järjestelyt niin yhtiön omistajien kuin HSL:n ja 
Länsimetro Oy:n kanssa.

Perustettaessa yhtiö toimii yhtenä kokonaisuutena, mutta yhtiö on va-
rauduttu muuttamaan konsernirakenteiseksi siinä vaiheessa, kun mui-
den omistajien (ensi vaiheessa Vantaa) omistusosuus kasvaa niiden 
tehdessä sitovia päätöksiä kaupunkiraideliikennehankkeistaan ja al-
kaessaan toteuttaa niitä. Yhtiö myös omistaa pääosin nykyisten HKL:n 
tytäryhtiöiden osakkeet.

Ensi vaiheessa kokonaisuutena toimiva yhtiö organisoituu liikennöin-
tiyksikköön, kunnossapitoyksikköön, omaisuudenhallintayksikköön, 
hankeyksikköön, talous- ja toiminnanohjausyksikköön sekä henkilöstö 
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ja liiketoiminnan tuki -yksikköön. Myöhemmin yhtiön jakautuessa kon-
sernirakenteiseksi muodostetaan emoyhtiö (hallinto- ja omaisuudenhal-
lintapalvelut, tytäryhtiöiden omistaja), omaisuusyhtiöt (ei henkilökuntaa 
vaan esimerkiksi rata-, asema- ja kalusto-omaisuus sekä muu joukko-
liikenneinfra) ja palveluntuottajayhtiöt (liikennöinti- ja kunnossapitopal-
velut).

Emoyhtiön roolina konsernissa on tuottaa ja kehittää kestävän liikkumi-
sen palveluita omistajakuntien tavoitteiden mukaisesti. Se tarjoaa hal-
linto- ja omaisuudenhallintapalveluja konserniyhtiöille sekä hankintalain 
puitteissa muille asiakkaille sekä hallinnoi liikennöintisopimuksia kon-
sernista ulospäin.

Liikennöintitytäryhtiö tuottaa emoyhtiön kautta HSL:lle ja hankintalain 
puitteissa halutessaan muille tilaajille kuljettaja- ja valvomopalveluita 
kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. 

Kunnossapitotytäryhtiö tarjoaa laadukkaasti ja tehokkaasti huolto- ja yl-
läpito- sekä rakennuspalveluita konsernin omaisuusyhtiöille sekä han-
kintalain puitteissa muille asiakkaille. 

RV-kalusto ja -varikko -tytäryhtiö ylläpitää ja kehittää raitiovaunukalus-
toa ja -varikoita ja vuokraa niitä emoyhtiön kautta HSL:lle ja hankinta-
lain puitteissa muille toimijoille läpinäkyvästi ja tavoittelematta voittoa, 
mutta kyeten kattamaan investointivelvoitteensa ja kehittämään toimin-
tansa. 

RV-rata-tytäryhtiö ylläpitää ja kehittää raitiotieinfra- ja muuta omaisuut-
ta ja vuokraa sitä emoyhtiön kautta kaupungeille tavoittelematta voittoa, 
mutta kyeten kattamaan investointivelvoitteensa ja kehittämään toimin-
tansa. 

Metro-tytäryhtiö ylläpitää ja kehittää metro-omaisuutta ja vuokraa sitä 
emoyhtiön kautta HSL:lle (kalusto ja varikot) ja kaupungeille (infra) ta-
voittelematta voittoa, mutta kyeten kattamaan investointivelvoitteensa 
ja kehittämään toimintansa. Siltä osin kuin yhtiö vuokraa metroasemilla 
sijaitsevia liiketiloja ulkopuolisille tahoille, vuokraus tapahtuu markki-
naehtoisesti, jotta varmistetaan kilpailuneutraliteettiin ja valtiontukisään-
telyyn liittyvien reunaehtojen täyttyminen.

Suomenlinnan Liikenne Oy tarjoaa lauttaliikenteen liikennöintipalveluita 
HSL:lle emoyhtiön kautta ja lisäksi ylläpitää ja kehittää käyttämäänsä 
kalustoa.

Osakassopimuksen liitteeksi tuleva yhtiön liiketoimintasuunnitelma-
luonnos on liitteenä 11.
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Metrotoiminnoista vastaavan liikenneliikelaitoksen toiminta

Edellä mainituin perustein HKL:n toiminnoista ei ensimmäisessä vai-
heessa siirretä yhtiöön metroon liittyvää liiketoimintaa. Näin ollen liike-
laitoksen vastuulle jäävät seuraavat metroon liittyvät toiminnot:

 metroliikenteen järjestäminen,
 metroon liittyvä infrastruktuuri ja
 metroon liittyvä kalusto.

sekä HKL:n erityisistä toimivaltamääräyksistä juontuvina:

 metroliikennesäännön hyväksyminen,
 toiminnanharjoittajan ilmoituksen tekeminen metroliikenteen harjoit-

tamisesta,
 rataverkon haltijan ilmoituksen tekeminen metrorataverkosta ja
 metroliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmän ylläpito.

Tämä tarkoittaa, että metroliikennettä koskeva liikennöintisopimus jää 
edelleen HKL:n ja HSL:n väliseksi. Metroon liittyvä kiinteä omaisuus 
(asemat, rata, sähköjärjestelmät) ja kaikki näitä koskevat sopimukset 
jäävät liikelaitokseen. Metroinfraan liittyvät maanvuokrasopimukset jää-
vät HKL:lle. Metrokalusto jää myös HKL:lle.

Samalla tavoin vastuu metrojärjestelmän turvallisuuden järjestämisestä 
liikennepalvelulain, raideliikennelain sekä liikenne- ja viestintäviraston 
(Traficom) antaman kaupunkiraideliikennemääräyksen velvoittaman 
turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaisesti säilyy liikelaitoksella ja lii-
kelaitos tekee tarvittavat liikenteenharjoittajan ja rataverkon haltijan il-
moitukset Traficomille.

Metrotoimintoihin liittyvä henkilöstö siirretään erillisellä siirrolla kaupun-
kiliikenneyhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä. 

Edellä mainittujen toimintojen hoitamista varten HKL ja kaupunkiliiken-
neyhtiö solmivat sopimuksen, jonka perusteella HKL ostaa kaupunkilii-
kenneyhtiöltä tarvittavaa työtä, kuten kuljettajapalveluita, toiminnan 
suunnittelua, isännöintiä, kunnossapitoa ja investointien toteuttamista. 
Vastuu itse toimintojen järjestämisestä säilyy kuitenkin edelleen liikelai-
toksella. HKL luovuttaa kaupunkiliikenneyhtiön käytettäväksi tiloja ja ir-
taimistoa metroon liittyvien tehtävien suorittamista varten.

Oman toimen ohella toimivan toimitusjohtajan lisäksi liikenneliikelaitok-
sella on liikelaitoksen hallinnosta ja talousasioista vastaavaa työvoimaa 
sekä turvallisuusvastuiden edellyttämä turvallisuudesta vastaava orga-
nisaatio.
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Taloudelliset näkökulmat

Yhtiön tehtävien ja sen toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti, 
perustettavalle yhtiölle tulee varata riittävät yhtiön talouteen, henkilös-
töön ja sen osaamiseen liittyvät resurssit.

Yhtiön pääasialliset liiketoimintatulot (liikevaihto) muodostuvat HSL:n 
maksamista liikennöintikorvauksista, joilla katetaan kaupunkiraideliiken-
teen liikennöinnin, liikenteenohjauksen, kaluston hallinnan, kunnossa-
pidon ja varikoiden kustannukset. Lisäksi liiketoimintatuloja saadaan 
Helsingin kaupungin maksamasta infravuokrasta, joka kattaa yhtiön 
hallinnoiman joukkoliikenteen infrastruktuurin elinkaaren aikaiset inves-
tointi-, ylläpito- ja kehityskustannukset sekä mainosmyynnistä, liike- ja 
muiden tilojen vuokrauksesta kolmansille osapuolille sekä kunnossapi-
to-, asiantuntija- ja muiden palveluiden myynnistä, mm. Länsimetro 
Oy:lle sekä Espoon kaupungille.

HKL:n muuttuessa yhtiömuotoon ja yhtiön omistuspohjan laajetessa 
HSL:n infrasopimus ja siihen liittyvät rahavirrat siirtyvät Helsingille vas-
taavasti kuin muissa kunnissa (esim. Espoo ja länsimetro). Infrakor-
vauksen siirtyessä kunnille, yhtiön ja kaupunkien välillä kulut peritään 
infravuokran muodossa. Yhtiömallissa HSL:n maksama infrakorvaus 
siis maksetaan Helsingin kaupungille, joka puolestaan maksaa infran 
kokonaiskustannukset kattavaa vuokraa yhtiölle. Yhtiön taloudellisessa 
mallinnuksessa (liite 14) lähtökohta on, että Helsingin kaupungin mak-
samat ns. infravuokrat pysyvät suuruudeltaan samalla tasolla HSL:n lii-
kelaitokselle nykyisin suoraan kohdistettujen infrakorvausten sekä kau-
pungin HKL:lle maksaman infratuen kanssa.

Yhtiön investointien päätöksentekomalli (havainnollistettu liitteessä 15) 
voidaan jakaa kolmeen eri osaan: a) suuriin, pitkän aikavälin kaupunki-
kehitysinvestointeihin, b) olemassa olevaan omaisuuteen kohdistuviin 
investointeihin sekä c) muihin kuin infravuokravaikutteisiin investointei-
hin. Suurten, pitkän aikavälin kaupunkikehitysinvestointien (esim. bule-
vardien raitiotiehankkeet) suunnittelu tapahtuu osana kaupungin talou-
sarviovalmistelua. Yhtiö valmistelee ja ylläpitää yhdessä kaupunkiym-
päristön toimialan sekä kaupunginkanslian kanssa kaupunkikehitysin-
vestointien tilannekuvaa, jonka perusteella kaupunki linjaa hankkeiden 
kustannuksista ja ajoituksesta 10-vuotisella suunnitelmakaudella osana 
kaupungin talousarvioprosessia ja päätöksentekomenettelyä. Olemas-
sa olevaan infraomaisuuteen kohdistuvien investointien päätöksenteko 
tapahtuu kaupunkiympäristölautakunnassa osana toimialan talousar-
vion hyväksyntää tai erillisinä päätöksinä. Muiden kuin infravuokravai-
kutteisten investointien, kuten kalustoinvestointien, tuotannollisten lait-
teiden investointien ja liiketilainvestointien, osalta yhtiö neuvottelee in-
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vestoinneista ja näiden rahoituksesta suoraan vuokralaistahojen kans-
sa.

Verovaikutukset

Liikelaitosmuodossa toimiessaan liikenneliikelaitos ei ole maksanut tu-
loksestaan tuloveroa eikä rakennuksistaan kiinteistöveroa. Kaupunkilii-
kenneyhtiö sen sijaan maksaa osakeyhtiönä mahdollisesta verotetta-
vasta tuloksestaan tuloveroa kulloinkin voimassa olevan yhteisövero-
kannan mukaan. Omistamistaan rakennuksista yhtiö maksaa kiinteistö-
veroa.

HKL:n mahdolliseen yhtiöittämiseen liittyen verottajalta haettiin ennak-
kokantaa elinkeinoverolain (360/1968) 52 d §:ssä tarkoitetun liiketoi-
mintasiirron soveltumisesta suunniteltuun yhtiöittämiseen. Tuloverotuk-
seen liittyviä ennakkoratkaisuja haettiin erikseen muuta kuin metrotoi-
mintaa koskevan liiketoimintasiirron toteuttamisesta sekä jäljelle jäävän 
metrotoimintoja hoitavan HKL:n toimintaa koskevan myöhemmän liike-
toimintasiirron toteuttamisesta. Lisäksi ennakkoratkaisuhakemus haet-
tiin liiketoimintasiirtoon liittyvistä arvonlisäverotuksen tulkinnoista.

Verohallinnon 20.5.2021 antaman ennakkoratkaisun mukaan kaupun-
gin siirtäessä HKL:n muun kuin metroon liittyvän liiketoiminnan varoi-
neen, velkoineen sekä varauksineen perustettavalle kaupunkiliiken-
neyhtiölle siirtyvän omaisuuden hankintamenojen vähentämiseen so-
velletaan elinkeinoverolain 52 d §:ää ja kysymyksessä katsotaan ole-
van mainitussa lainkohdassa tarkoitettu liiketoimintasiirto. Samassa 
ennakkoratkaisussa Verohallinto otti kantaa myös siihen, että elinkei-
noverolain 52 d § soveltuu myös mahdollisiin varojen, velkojen ja va-
rausten siirtämiseen suunnitellun konsernirakenteen muodostamiseksi 
myöhemmässä vaiheessa. Ennakkoratkaisu koskee verovuosia 2021 ja 
2022.

Liiketoimintasiirron myötä yhtiöittämisestä ei aiheutuisi infraomaisuu-
teen liittyvää merkittävää varainsiirtoveroseuraamusta. Linjaus on tältä 
osin erilainen kuin verottajan tulkinta vuonna 2014 HKL:n mahdollista 
yhtiöittämistä koskeneen selvityksen yhteydessä.

Metrotoimintaan liittyen Verohallinto antoi 20.5.2021 osittain kielteisen 
ennakkoratkaisun. Verohallinnon mukaan elinkeinoverolain 52 d §:ää ei 
voida soveltaa ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvattuun tilanteeseen, 
koska hakemuksen mukaan metrotoimintaan kohdistuneet velat eivät 
olisi siirtyneet siirrossa teknisenä välineenä käytettävälle metroyhtiölle 
vaan suoraan kaupunkiliikennekonsernin emoyhtiölle kaupunkiliiken-
neyhtiölle. 
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Verohallinnolle toimitettiin uusi ennakkoratkaisuhakemus Metroa kos-
kevaan liiketoimintaan liittyen, jossa lähdettiin siitä, että toimintaan liit-
tyvät velat siirtyvät muodostettavan metroyhtiön mukana kaupunkilii-
kenneyhtiölle. Verohallinto antoi asiassa myönteisen ennakkoratkaisun 
11.6.2021. Ennakkoratkaisu koskee verovuosia 2021 ja 2022.

Verohallinnolta pyydettiin myös jo tässä vaiheessa ennakkoratkaisua 
siitä, miten verotuksessa käsitellään kaupunkiliikenneyhtiön myöhem-
min toteutettavaksi suunniteltua ja osakassopimusluonnoksessa kuvat-
tua konsernirakenteeseen siirtymistä. Verohallinnon 20.5.2021 anta-
man myönteisen ennakkoratkaisun mukaan konsernirakenteeseen siir-
tymiseen liittyviin jakautumisiin ja sulautumiseen sovelletaan elinkeino-
verolain 52 b §:n ja 52 c §:n säännöksiä. Ennakkoratkaisu koskee ve-
rovuosia 2021 ja 2022.

Arvonlisäverotusta koskevan Verohallinnon 29.4.2021 antaman ennak-
koratkaisun mukaan liiketoimintakokonaisuuden siirtämiseen kaupunki-
liikenneyhtiölle sovelletaan arvonlisäverolain (1501/1993) 19 a §:n 
säännöksiä. Samoin kaupunkiliikenneyhtiön siirtäessä toimintoja mah-
dollisesti eteenpäin omalle tytäryhtiölleen. Kyseessä olevia yritysjärjes-
telyjä ei pidetä arvonlisäverollisina myynteinä. Konsernirakenteen 
muodostamisen yhteydessä toteutettavat jakautumiset ja sulautuminen 
puolestaan jäävät arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolelle siten, 
ettei niistä aiheudu arvonlisäveron suoritusvelvollisuutta. Ennakkorat-
kaisu koskee verovuosia 2021 ja 2022.

Edellä mainittujen järjestelyn toteuttamista koskevien ennakkoratkaisu-
jen lisäksi valmistelun aikana haettiin erikseen Verohallinnon ennakko-
ratkaisuja kaupunkiliikenneyhtiön/-konsernin toiminnan aikaisiin vero-
kysymyksiin liittyen. 

Kaupunkiliikennekonsernin toimintamalliin ja taloudenpitoon liittyen Ve-
rohallinnolta haettiin ennakkoratkaisua siitä, käsitelläänkö kaupunkilii-
kenneyhtiön osakkeenomistajien yhtiöön mahdollisesti tekemiä pää-
omasijoituksia yhtiön verotuksessa elinkeinoverolain 6 §:n 1 mom. 2 
kohdan tarkoittamalla tavalla verottomana tulona, jos kaupunkiliiken-
neyhtiö sijoittaa saamansa pääomasijoitukset edelleen omille tytäryh-
tiöilleen. Verohallinto antanee asiassa päätöksensä elokuussa 2021 ja 
HKL:n yhtiöittäminen tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vasta, 
kun Verohallinnon päätös on annettu. 

Verottajalta saatujen ennakkoratkaisujen perusteella suunnitellun yh-
tiöittämisen toteuttamiselle ei ole verotuksellisia esteitä.

Yhtiön asema markkinoilla
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Omistajastrategialuonnoksensa mukaisesti yhtiö ei osallistu joukkolii-
kenteen liikennöinnin mahdollisiin kilpailutuksiin tarjoajana. 

Yhtiö ja sen konserniyhtiöt toimivat mahdollisimman avoimesti ja läpi-
näkyvästi omistajakaupunkeja, HSL:ää ja muita sidosryhmiä kohtaan.

Helsingin ja Vantaan sekä yhtiön kesken solmittavassa osakassopi-
muksessa todetaan, että kaupunkiliikenneyhtiön toiminta liittyy hankin-
talainsäädännössä tarkoitettuun horisontaaliseen yhteistyöhön, jonka 
osapuolia ovat tässä vaiheessa yhtiö, sen osakkeenomistajat, HSL ja 
Länsimetro Oy. Yhteistyön osapuolet harjoittavat horisontaalista yhteis-
työtä julkisina hankintayksikköinä toteuttaakseen niiden vastuulla olevat 
yleisen edun mukaiset julkiset palvelut. Kaikki horisontaalisen yhteis-
työn osapuolet ovat julkisia viranomaishankintayksiköitä, joiden väli-
seen hankintaan ei erityisalojen hankintalain 26 §:n ja/tai hankintalain 
16 §:n nojalla sovelleta kyseisiä lakeja. Horisontaalista yhteistyötä to-
teutetaan vain yhteistyön osapuolten välillä niiden yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Kaupunkiliikenneyhtiön perustamiseen ja suunniteltuun myöhempään 
konsernirakenteeseen ei liity valtiontukia koskevia esteitä, koska yhtiö 
ei tosiasiallisesti toimi kilpailluilla markkinoilla. Yhtiön ja sen konser-
niyhtiöiden tulee kuitenkin ottaa toiminnassaan huomioon sidosyksik-
köhankintoihin, horisontaaliseen yhteistyöhön ja ulosmyyntiin liittyvät 
säännökset sekä rajoitteet. Lisäksi yhtiön sallitun ulosmyyntiosuuden 
puitteissa myymät palvelut tulee hinnoitella markkinaehtoisesti.

Henkilöstövaikutukset

Yhtiöittämiseen liittyvä henkilöstön siirtosuunnitelma on valmisteltu 
HKL:n ja kaupunginkanslian yhteistyössä paikallisten työntekijäjärjestö-
jen kanssa neuvotellen. Henkilöstön siirtyminen yhtiön palvelukseen 
tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatetta noudattaen. Liikkeenluovutuk-
sen piiriin kuuluvat kaikki 31.12.2021 vakinaisessa virka- tai työsuh-
teessa olevat henkilöt niistä toiminnoista, jotka siirtyvät perustettavaan 
yhtiöön. Määräaikaisessa työsuhteessa olevat henkilöt, joiden määrä-
aikaisuuden peruste säilyy 31.12.2021 jälkeen, siirtyvät yhtiön palve-
lukseen aiemmin sovituksi määräajaksi samalla periaatteella kuin vaki-
naisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö. Palvelussuhteen ehdot 
säilyvät ennallaan siirtymätilanteessa. Yhtiön henkilöstömäärän arvioi-
daan olevan vuoden 2022 alussa noin 1 250 henkilöä. Henkilöstön elä-
ke-etuudet järjestetään kunnallisen eläkelain tasoisina. Yhtiö noudattaa 
kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä koskevia henkilöstöpoliittisia periaat-
teita sekä konserniohjeen mukaista henkilöstöpolitiikkaa.

HKL:n yhtiöittämistä valmisteltaessa on eri vaiheissa huolehdittu siitä, 
että henkilöstön kuuleminen varmistetaan ja että henkilöstölle tarjotaan 
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ajantasaista tietoa prosessin etenemisestä ja uudesta kokonaisuudes-
ta. Yhtiöittämisestä on järjestetty useita keskustelutilaisuuksia henkilö-
kunnan kanssa.

Yhtiöittämistä on käsitelty säännöllisesti HKL:n henkilöstötoimikunnas-
sa 13.2.2019 lähtien (yhteensä 27 kertaa) ja vaadituissa kaupunkita-
soisissa henkilöstöasioiden elimissä. Kaupungin henkilöstötoimikunta 
käsitteli asiaa kokouksessaan 12.4.2021 (liitteet 4 ja 5) ja totesi yhteis-
toiminnan toteutuneen valmistelun tässä vaiheessa. HKL:n työntekijöitä 
edustavien henkilöstöjärjestöjen HKL:n henkilöstötoimikunnalle jättä-
mät kaksi lausuntoa, 24.3.2020 ja 1.4.2021, ovat esityslistan liitteinä 
12–13.

Kaupungin konserniohjeen mukaan kaikki kaupungin tytäryhteisöt kuu-
luvat johonkin työnantajajärjestöön ja noudattavat järjestäytymisensä 
mukaista työehtosopimusta. Yhtiön hallitus päättää yhtiön järjestäyty-
misestä tältä osin. HKL:ssä on kuitenkin valmistelun aikana keskusteltu 
henkilöstön ja työnantajan kesken yhtiön liittymisestä Palvelualojen 
työnantajat PALTA ry:n jäseneksi. Yhtiön työehtosopimuksiksi valikoi-
tuisi silloin Rautatiealan työehtosopimus kuljettamiseen ja kunnossapi-
toon liittyviin tehtäviin sekä Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva työeh-
tosopimus toimisto- ja asiantuntijatehtäviin. Toimihenkilöiden osalta so-
pimus voitaisiin tehdä yhtiölle omana sopimuksena, jolloin nykyiset 
henkilöstöjärjestöt voisivat säilyä neuvotteluosapuolina.

Rautatiealan sopimuksilla halutaan saada yhtiön toimialalle yleissitova 
työehtosopimus. Tampereen raitiovaunua operoidaan samalla työehto-
sopimuksella. Yleissitovalla sopimuksella voitaisiin varmistaa se, että 
kaikki nykyiset ja tulevat kaupunkiraideliikenteen toimijat toteuttaisivat 
samoja työehtoja, eikä kenelläkään olisi mahdollisuutta tavoitella kilpai-
luetua heikommilla työehdoilla. Yleissitovuus varmistaisi henkilöstölle 
sen, että perustettava yhtiö ei voisi tulevaisuudessa vaihtaa työehtoso-
pimusta. Nykyisen ja uuden työehtosopimuksen väliset erot ansioissa 
kompensoitaisiin yhtiöön siirtyvälle henkilöstölle henkilökohtaisina tai 
ryhmäkohtaisina palkan lisinä. Järjestöjen kanssa käydyissä keskuste-
luissa on löydetty tavat, joilla sopimusten aiheuttamat erot ansioissa 
voidaan kompensoida kustannusneutraalisti.

HKL:n henkilöstön vetoomus yhtiöittämistä koskien

HKL:n henkilöstö on toimittanut Helsingin kaupunginvaltuustolle ve-
toomuksen (liite 6), jossa henkilöstö toivoo yhtiöittämispäätöksen siir-
tämistä myöhempään ajankohtaan koronaepidemian johdosta. Vetoo-
muksen on allekirjoittanut maalis-huhtikuussa 587 henkilöä. Allekirjoit-
taneiden osuus HKL:n henkilöstöstä on noin 46 %. Valtaosa vetoomuk-
sen allekirjoittajista on joko liikennöintiyksiköstä tai kunnossapitoyksi-
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köstä. Oletettavasti näissä yksiköissä henkilöstön suurimmat huolet liit-
tyvät työvuoroihin, yksikön oletettuun kannattavuuteen ja työsuhdetur-
vaan. 

Liikennöintiyksikössä kuljettajien työvuorojen jako on perustunut ns. 
vanhemmuusperiaatteeseen, jossa virkaiältään vanhimmat valitsevat 
ensin ajosarjansa eli työvuorot ja nuorimmat viimeisenä. HKL joutuu 
muuttamaan tätä käytäntöä joka tapauksessa riippumatta yhtiöittämis-
päätöksestä. Menetelmä ei kohtele henkilöstöä yhdenvertaisesti ja li-
säksi se johtaa tilanteeseen, jossa työvuorot usein valitaan niistä mak-
settavien haittakorvausten perusteella ja esim. työajoiltaan rasittavim-
mat hyvin aikaiset tai hyvin myöhäiset työvuorot keskittyvät harvoille 
kuljettajille. Mahdollisen yhtiöittämisen myötä HKL:n työehtosopimus 
muuttuu joksikin muuksi kuin KVTES. Samassa yhteydessä on toki 
luontevaa korjata työvuorosuunnittelua, mutta asia ei liity varsinaisesti 
yhtiöittämiseen, sillä muutos on tehtävä yhdenvertaisuussyistä joka ta-
pauksessa.

Henkilöstön edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut ilmi, 
että kunnossapitoyksikön henkilöstö olettaa HKL:n kalustokunnossapi-
don olevan tappiollista toimintaa. Ajatus tappiollisen toiminnan yhtiöit-
tämisestä herättää ymmärrettävästi pelkoa ja pelkoa työsuhteen säily-
misestä. Toiminta ei todellisuudessa ole tappiollista ja toimintaa on vii-
me vuosina onnistuneesti kehitetty monin tavoin taloudellista tehok-
kuutta parantaen. Kunnossapitoyksikössä on jo aloitettu viestintätoimet, 
joilla pyritään oikaisemaan tämä virheellinen käsitys.

HKL ottaa henkilöstön huolen vakavasti. On tärkeää oikaista epätäs-
mällisiä käsityksiä huolia herättävistä aiheista, käydä jatkuvaa keskus-
telua ja välittää oikeaa tietoa. HKL viestiikin aktiivisesti henkilöstölle yh-
tiöittämistä koskevista asioista. Muutosta on valmisteltu yhteistoimin-
nassa siten, että HKL:n nykyisen henkilöstön asema, tehtävät ja ansiot 
eivät heikkene, vaikka HKL päätettäisiin yhtiöittää. Huomion arvoista 
vetoomuksen allekirjoittajissa on lisäksi, että kolmen yksikön henkilöstö 
ei ole allekirjoittanut sitä. HKL parantaa henkilöstöviestintää huomion 
kohteen ollessa erityisesti liikennöinti- ja kunnossapitoyksiköissä.

Omistajastrategia

Kaupunkiliikenneyhtiölle on luonnosteltu osana valmistelua omistajast-
rategiaa (liite 3), jonka kaupunginhallitus aikanaan vahvistaa. Omista-
jastrategian mukaan kaupunkiliikenneyhtiö kuuluu kaupungin muihin 
kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja sen tehtävänä on 
maksimoida yhteiskunnallista etua tuottamalla kestävän liikkumisen 
palveluja, hallinnoimalla niihin liittyvää infraa, varikoita ja vaunukalustoa 
sekä toteuttamalla niihin liittyviä investointihankkeita pääkaupunkiseu-
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dun alueella laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi. Yhtiö 
on kaupungille keskeinen väline kaupunkirakenteen kehittämiseen liit-
tyvien maankäytöllisten ym. ratkaisujen mahdollistamisessa ja niihin liit-
tyvien tavoitteiden toteuttamisessa. Yhtiö harjoittaa toimintaansa omis-
tajiensa ja tilaajana toimivan HSL:n linjausten mukaisesti.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen 
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat ta-
voitteet huomioon ottaen. Yhtiö kuuluu kaupungin konserniohjauksessa 
kaupunkiympäristön apulaispormestarin toimialaan.

Tavoitteiden osalta omistajastrategiassa todetaan muun muassa, että 
yhtiö on toimialansa edelläkävijä Euroopassa (ml. elinkaaritehokkuus, 
kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja vastuullisuus). Yhtiö kehittää 
osaamistaan ja palveluitaan jatkuvasti kaupunkistrategian tavoitteiden 
ja omistajien muiden tarpeiden toteuttamiseksi. Yhtiö toimii omistajien-
sa sidosyksikkönä, eikä osallistu joukkoliikenteen liikennöinnin mahdol-
lisiin kilpailutuksiin.

Kehittämislinjausten osalta omistajastrategiassa lähdetään siitä, että 
tarkoituksena on, että yhtiö hallinnoi ja operoi koko pääkaupunkiseudun 
metroa länsimetron kakkosvaiheen valmistumisen jälkeen. Vantaan rai-
tiotiehankkeen toteutumisesta riippuen yhtiön rakennetta kehitetään 
kohti konsernirakennetta ja yhtiön omistuspohjaa pyritään laajenta-
maan pääkaupunkiseudun alueella olemassa olevien ja/tai tulevien rai-
deliikenneyhteyksien mukaisesti.

Erityisinä yhtiön hallituksen kollektiivisen osaamisen alueina on tunnis-
tettu joukkoliikenne-, infra-, huolto- ja kiinteistöliiketoiminta, investoinnit 
ja rahoitus, kestävä kehitys ja vastuullisuus, henkilöstöasiat ja osaami-
sen kehittäminen sekä digitalisaatio ja automatisointi.

Omistajastrategiassa määritellään yhtiölle keskeisiä tavoitteita, joita 
ovat asiakaskeskeisyys, vastuullisuus työnantajana, kustannustehok-
kuus ja tuotantovarmuus, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteut-
taminen sekä riittävä vakavaraisuus.

HSL:n näkökulmat

HSL:n hallitus antoi 15.6.2021 lausunnon HKL:n mahdollisesta yhtiöit-
tämisestä ja seudullisen kaupunkiliikenneyhtiön perustamisesta (liite 7). 
Lausunnon mukaan HSL:n ja kaupunkiliikenneyhtiön väliset sopimuk-
set tulevat perustumaan yhteistyöhön julkisten palvelujen tuottamiseksi 
yleisen edun mukaisesti. Siksi on ratkaisevaa, että yhtiön toimintaa oh-
jaa läpinäkyvyys sekä sitoutuminen HSL:n kanssa yhteisiin tavoitteisiin 
ja tasapuolisen kilpailun edellytysten rakentamiseen. Lausunnossaan 
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HSL esitti Helsingille näkökulmia ja tavoitteita, joihin HKL:n johtokunta 
ottaa kantaa lausunnossa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö HKL:n johtokunnalle liikenneliikelaitoksen toiminnan 
yhtiöittämisestä

2 Yhtiöittämisen kuvaus
3 Kaupunkiliikenne Oy:n omistajastrategialuonnos
4 Kaupungin henkilöstötoimikunnan kokouksen pöytäkirja 12.4.2021
5 Järjestöneuvottelukunnan lausunto kaupungin henkilöstötoimikunnalle
6 HKL:n työntekijöiden vetoomus kaupungin päättäjille
7 HSL:n lausunto Helsingin kaupungille HKL:n yhtiöittämisestä
8 Hahmotelma raitiotieverkoston laajentumisesta tulevaisuudessa
9 Luonnos kaupunkiliikenneyhtiön perustamissopimuksesta
10 Yhtiöjärjestysluonnos
11 Kaupunkiliikenneyhtiön liiketoimintasuunnitelmaluonnos
12 HKL:n työntekijöitä edustavien henkilöstöjärjestöjen HKL:n henkilöstö-

toimikunnalle jättämä lausunto 24.3.2020
13 HKL:n työntekijöitä edustavien henkilöstöjärjestöjen HKL:n henkilöstö-

toimikunnalle jättämä lausunto 1.4.2021
14 Yhtiön taloudellinen mallinnus
15 Investointien päätöksenteko
16 Osakassopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.08.2021 § 123

HEL 2021-006057 T 00 00 00

Lausunto

Johtokunta päätti panna asian pöydälle.

11.08.2021 Pöydälle

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

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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§ 126
Liikenneliikelaitoksen lausunto Helsingin kaupungin esteettömyys-
linjauksista

HEL 2021-006443 T 00 01 04 01

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunkiympäristön toimialalle seuraavan lausunnon 
Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksista:

Liikenneliikelaitos (HKL) toteaa, että se on osana Helsingin kaupunkia 
sitoutunut noudattamaan Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksia ja 
-tavoitteita. Käytössä olevat esteettömyyslinjaukset ovat osa HKL:n 
normaalia toimintaa ja HKL hyväksyy uudet esteettömyyslinjaukset.

Metroasemien ja raitiopysäkkien esteettömyys on jo nyt hyvällä tasolla 
ja sitä parannetaan peruskorjausten yhteydessä ja uutta rataa raken-
nettaessa. HKL noudattaa käytössä olevia esteettömyyslinjauksia aktii-
visesti hyödyntämällä yhdessä muiden toimialojen ja yhteistyötahojen 
(mukaan lukien esteettömyysasiamies) kanssa laadittuja joukkoliiken-
nepysäkkien ja muun infrarakentamisen tyyppipiirustuksia ja ohjeita se-
kä osallistuu näiden päivittämiseen. Esteettömyysohjeet huomioidaan 
sekä peruskorjaus- että uudishankkeita suunniteltaessa ja toteutettaes-
sa. Esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimuksien huomioon ottamista 
systemaattisesti osaksi hankkeiden tilausasiakirjoja kehitetään.

HKL huolehtii, että mm. joukkoliikennepysäkkien katoksia koskevassa 
yhteistyösopimuksessa huomioidaan edellytykset tarvittavan informaa-
tiojärjestelmän toteuttamiselle sekä mahdollisuus joustavaan matkusta-
jainformaation kehittämiseen yhteistyössä katostoimittajan (JCDecaux) 
ja joukkoliikennepalveluiden tilaajan (Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä) kanssa.

Myös HKL:n omistaman metro- ja raitiovaunukaluston esteettömyys on 
hyvällä tasolla. Kaikki metrojunat ovat matalalattiaisia ja niissä on tilaa 
esim. pyörätuoleille ja lastenvaunuille. Uusimmat Artic-raitiovaunut ovat 
kokonaan matalalattiaisia ja vanhemmat nivelraitiovaunut osaksi mata-
lalattiaisia (matalalattiainen välipala). Uuden kaluston hankinnassa 
huomioidaan esteettömyysvaatimukset, ja kaluston suunnitteluun osal-
listetaan esteettömyyden kannalta olennaiset sidosryhmät.

HKL:n verkkosivuista on laadittu saavutettavuusseloste. HKL:n sivusto 
täyttää saavutettavuusdirektiivin mukaisen verkkosivujen saavutetta-
vuusohjeistuksen tasolla AA siltä osin kuin saavutettavuusselosteessa 
on määritelty. HKL on uudistamassa sekä internet- että intrasivusto-
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jaan, ja uudistuksessa otetaan jo hankintavaiheessa huomioon se, että 
julkaisujärjestelmä tukee saavutettavuusvaatimusten toteuttamista. 
Kaikessa viestinnässään HKL pyrkii mahdollisimman selkeään ja ym-
märrettävään kieleen. Viittomakielisen viestinnän toteuttamiseen 
HKL:llä ei nykyisellään ole resursseja.

HKL:llä on nimetty esteettömyysyhteyshenkilö ja hänen tukenaan toimii 
eri alojen asiantuntijoita. Yhdessä he vastaavat mm. esteettömyyteen 
liittyvien palautteiden käsittelystä, esteettömyyteen liittyvien prosessien 
kehittämisestä ja sidosryhmäyhteistyöstä esim. ohjeiden ja käytäntöjen 
kehittämisessä.

HKL esittää kehittämisehdotuksen esteettömyyslinjausten dokumen-
tointitapaan:

Nykyisellään esteettömyyslinjauksissa ei ole määritelty lainkaan minkä 
tahon vastuulla minkäkin linjauksen toteuttaminen on. Dokumentista on 
liki mahdotonta löytää tiettyä toimijaa koskevat linjaukset ja linjausten 
toteutumisen seuranta on haastavaa, kun linjaukset on esitetty tekstin 
joukossa. HKL ehdottaa, että dokumentin varsinaiset linjaukset esite-
tään jatkossa selkeässä taulukkomuodossa, josta osapuolet pystyvät 
helposti poimimaan vastuullaan olevat linjaukset. Tämä systematisoisi 
sekä linjausten jalkauttamista toimialoilla ja liikelaitoksissa että linjaus-
ten toteutumisen raportointia. Hyviä esimerkkejä vastaavasta doku-
mentointitavasta löytyy mm. ympäristöalalta (esim. ilmansuojelusuunni-
telma, meluntorjunnan toimintaohjelma, kierto- ja jakamistalouden tie-
kartta).

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865

maija.sarpo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan 
lausunnon esteettömyyslinjauksista 27.8.2021 mennessä.
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Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865

maija.sarpo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 127
Liikenneliikelaitoksen lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n alus-
tavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022-2024

HEL 2021-007336 T 00 01 06

Lausunto

Johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 35920

karoliina.rajakallio(a)hel.fi
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 HSL_suunnitelma 2022-2024_hallitus_15.6.2021
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Lausuntoehdotus

Liikennelaitosliikelaitoksen johtokunta antaa kaupunginhallitukselle 
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) alustavasta talous-
suunnitelmasta 2022 – 2024 seuraavan lausunnon:

Yleistä

HSL:n hallitus on pyytänyt jäsenkuntien lausuntoa kuntayhtymän Toi-
minta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024. HSL pyytää lausun-
toa erityisesti seuraavista asioista:

1. Strategiasuunnitelma

 Näkemys seudun keskeisistä, HSL:n toimintaan liittyvistä haasteista 
sekämuu evästys HSL:n strategiatyöhön 

 HSL:n tuleva rooli muuttuvassa toimintaympäristössä, erityisesti 
mahdolliset painopisteen muutokset 

2. Taloussuunnitelma 
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 HSL:n kestävä talous ja joukkoliikenteen rahoituksen yhtälö 
 Kuntaosuuksien hyväksyttävä taso suhteessa lipputuloihin sekä 

kuntakohtaisen alijäämän kattaminen (tai ylijäämän käyttö) TTS-
kaudella 

 Lipputulotavoitteet TTS-kaudella 

3. Toimintasuunnitelma 

 Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet sekä mittarit 
 Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset
 Näkemys Helsingin seudun yhtenäisen kaupunkipyöräjärjestelmän 

kehittämisestä

HKL tuottaa HSL:lle raitio-, metroliikenteen ja Suomenlinnan lauttalii-
kenteen sekä Helsingin alueella myös joukkoliikenteen infraan liittyvät 
palvelut. Lisäksi HKL on tehnyt erillisiä sopimuksia HSL:n kanssa mm. 
tilojen vuokraamisesta, automaattien ylläpidosta sekä IT-palveluista. 
HKL on liikenteen tuottamisessa HSL:n tärkein yhteistyökumppani, sillä 
HKL vastaa kokonaan raitio- ja metroliikenteestä sekä Suomenlinnan 
liikenteestä.

Strategiasuunnitelma

HKL:n mielestä HSL:n voimassa olevan strategian 2018-2021 visio ja 
strategiset painopisteet ovat antaneet hyvän perustan HSL:n toiminnal-
le. HSL:n visio ”Kestävällä liikkumisella sujuva arki ja maailman toimivin 
kaupunkiseutu” toteuttaa hyvin osaltaan Helsingin kaupungin ja seudun 
kehittämisen tavoitteita kokonaisvaltaisesti liittämällä joukkoliikenteen 
palvelut osaksi seudun kokonaisvaltaista kehitystä. On hyvä, että stra-
tegiassa pyöräily ja kävely nähdään osana kestävän liikkumisen koko-
naisuuden suunnittelua. Bussiliikenteen nopea sähköistäminen on Hel-
singin kaupungin ympäristötavoitteiden mukaista. Kannatettava on 
myös HSL:n tavoite luoda seudulle toimivaa joukkoliikenteen ekosys-
teemiä tehokkaasti ja kilpailuneutraalisti. 

HSL:n strategian tapaan Helsingin kaupunkistrategia ja HKL:n tavoi-
teohjelma (strategia) luodaan valtuustokausittain. Uusittu kaupunkistra-
tegia tullaan hyväksymään loka-marraskuussa 2021, joten uuden stra-
tegian painopisteistä ei ole tässä vaiheessa tietoa. HSL:n strategiatyö 
kannattaa tehdä vuorovaikutuksessa kaupungin strategiatyön kanssa. 
HKL omassa strategiatyössään pitää lähtökohtanaan kaupungin strate-
gisten linjausten lisäksi HSL:n strategisten tavoitteiden tukemista. 

Helsingin strategiatyössä on jo tunnistettu joitakin kaupungin toimin-
taympäristön kannalta keskeisiä ilmiöitä ja muutostekijöitä. Kasvavan 
kaupungin liikennejärjestelmää muokkaavat kaupunkitilan rajallisuus, 
liikkumistottumusten muutos ja päästöjen vähennys. Helsinki kehittyy 
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yleiskaavan 2016 mukaisesti kohti raideliikenteen verkostokaupunkia ja 
älyliikenteen palveluiden merkitys kasvaa. 

Liikenteen ja logistiikan kehitykseen vaikuttavat useat ulkoiset muutos-
voimat, joista merkittävimmät ovat digitalisaatio, päästöjen vähennys-
tarpeet, kansainvälisyys, verkkokauppa ja sähköistyminen. Sisäisesti 
kaupungin kasvu, alueiden tiivistyminen, väestön muuttuvat työssä-
käynti- ja elämäntavat sekä ikääntyvän väestöryhmän kasvu tuovat uu-
sia vaatimuksia liikenteelle. Seudullisen liikenteen järjestämisen kan-
nalta on merkittävää, että raitioliikenne laajenee Helsingin ulkopuolelle.

Joukkoliikenteen kehitysennusteisiin pitkällä aikavälillä liittyy useampia 
eri suuntiin vaikuttavia tekijöitä, joten pitkän aikavälin matkustajamää-
räkehitystä tai palvelutarpeita on haastavaa ennustaa. Kaupungistumi-
nen on kuitenkin vahva ja todellinen ilmiö, joka kasvattaa joukkoliiken-
teen matkustajamääriä. HSL:n tulevassa strategiassa on perusteltua 
edelleen varautua kaupungistumisen jatkumiseen ja sitä kautta myös 
matkustajamäärien palautumiseen kasvu-uralle koronapandemiasta ai-
heutuneiden rajoitusten poistuttua. 

HSL:n toiminnan painopistettä ei ole perusteltua siirtää merkittävästi 
joukkoliikennettä täydentävien palvelujen suuntaan, vaan jatkaa edellis-
ten strategioiden suuntaista vahvaan runkojoukkoliikenteeseen perus-
tuvan joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä Helsingin seudulla. Tie-
toa asiakkaiden muuttuvista tarpeista on tärkeää hyödyntää palvelujen 
kehittämisessä. 

Koronapandemia on vaikuttanut erittäin paljon joukkoliikenteen talou-
teen, joten on tärkeää, että talousnäkökulma ohjaa merkittävästi tule-
van strategian valmistelua. Alustavassa TTS:ssa joukkoliikenteen ra-
hoitukseen liittyvien strategisten tavoitteiden yhteydessä esitetyn rahoi-
tusjärjestelmän ja sen eri elementtien arvioimisen ohella tulisi myös ak-
tiivisesti tehdä vaikuttavuuden ja tuottavuuden arviointia yhteistyössä 
eri sidosryhmien kanssa. HKL:n toimintakentässä tämä tarkoittaa esi-
merkiksi kaluston uusimiselle asetettujen tavoitteiden huolellista ar-
viointia. Esitetty myynnin ja markkinoinnin kehittäminen sekä digitali-
saation aktiivinen hyödyntäminen lipputulojen kasvattamiseksi on hyvä 
kehityskulku.

Helsingin ja HKL:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 men-
nessä. Kestävän liikkumisen kulkutapaosuuden kasvattaminen on mer-
kittävässä osassa kasvihuonekaasujen vähentämiseen tähtäävissä 
toimissa, koska liikenne tuottaa 20 % Helsingin kaikista hiilidioksidi-
päästöistä. MAL-suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä edistetään 
monipuolisesti Helsingin seudun kestävää kehitystä. Bussiliikenteen 
nopea sähköistäminen on Helsingin kaupungin ympäristötavoitteiden 
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mukaista ja HKL tukee HSL:ää sähköisen joukkoliikenteen toimintae-
dellytysten luomisessa mm. toteuttamalla investoinnit tarvittavaan la-
taus- ja varikkoinfraan.

HKL näkee positiivisena, että HSL uudessa strategiassaan pyrkii kehit-
tämään strategian tavoitteiden mittareita. HKL:n näkemyksen mukaan 
strategian tavoitteita olisi varaa kuitenkin edelleen konkretisoida sel-
keämmiksi (mitattavuus, aikaan sitovuus, selkeys), jotta sen avulla pys-
tytään arvioimaan toiminnan onnistumisia ja tehtyjä muutoksia riittävän 
läpinäkyvästi, muun muassa suunnittelun laadun ja taloudellisuuden 
suhteen. Suunnitelmassa tulisi esittää myös strategisten painopisteiden 
nykytilanne sekä tavoitetasot ja seuranta myös lukujen osalta. Mittaris-
ton tulee olla riittävän laaja, jotta sen avulla pystytään arvioimaan toi-
minnan onnistuneisuutta ja tehtyjä muutoksia.

Taloussuunnitelma

Tarve talouden tasapainottamiseen tulee vaikuttamaan useita vuosia 
sekä HSL:n että kaupungin toimintaan ja taloussuunnitteluun. Joukko-
liikenteen käyttäjien luottamus pitää pystyä palauttamaan ja siten vält-
tämään kulkutapaosuuden merkittävä lasku. Pitkällä aikavälillä joukko-
liikenteen kulkumuoto-osuuden tulisi kasvaa koko HSL:n alueella. 
HSL:n tulee toimia kustannustehokkaasti ja pyrkiä toteuttamaan sille 
asetetut tavoitteet mm. tuottavuuden kehittämisessä.

Joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksista on vuosikymmeniä ka-
tettu lipputuloilla noin puolet. Tämä on hyvä periaate tulevaisuudessa-
kin erityisesti operatiivisten kustannusten osalta, jotta joukkoliikenteen 
lippujen hinnoittelu pysyy kilpailukykyisenä. Pandemiasta johtuvassa 
joukkoliikenteen talouden tasapainottamisessa on perusteltua käyttää 
kaikkia keinoja. Siten myös matkustajien lipunhintojen korotukset ovat 
mahdollisia. Koronavaikutusten johdosta kuntaosuuksille ja lipputuotto-
jen kasvulle esitettyjä yleisiä tavoitteita voidaan tapauskohtaisesti vuo-
tuisesti tarkentaa. Tarvittavat talouden sopeutustoimet tulisi osata koh-
distaa siten, että lipun hinnat, palvelutaso ja kuntakohtaisten maksuo-
suuksien taso pidetään kohtuullisessa tasapainossa. 

Koronapandemian aiheuttaman lipputulojen vähenemisen korjaamises-
sa voidaan myös varautua ratkaisuun, jossa kausiliput hinnoitellaan 
kuntakohtaisesti. Tällöin kuntien erilaiset taloudelliset tilanteet ja mah-
dollisuudet tukea joukkoliikennettä voidaan hyödyntää lippujen hinnoit-
telussa. Muussa tapauksessa lipunhinnat voivat määräytyä heikoim-
man kuntatalouden mukaan, mikä ei välttämättä ole koko seudun kan-
nalta järkevin ratkaisu.
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HSL:n tulee yhteistyössä Helsingin seudun kuntien kanssa vaikuttaa 
valtion pääkaupunkiseudulle antaman joukkoliikenteen tuen kasvatta-
miseksi.

Toimintasuunnitelma

Raskaan raideliikenteen ja raitiolinjaston kehittäminen ja niiden liiken-
teeseen tehtävät muutokset ovat Helsingin tavoitteiden mukaisia. Rai-
tio- ja metroliikenteen palvelutasoon liittyvät muutokset pohjautuvat yh-
teistyössä valmisteltuihin suunnitelmiin. HKL on omassa taloussuunni-
telmassa 2022-2024 valmistautunut HSL:n taloussuunnitelmassa esi-
tettyihin palvelutason muutoksiin.

HSL:n toimintasuunnitelmassa nostetaan erityisesti esiin kaluston ja 
varikoiden omistuksen ja hallinnan keskitetyt linjaukset. HKL:n näkee, 
että näillä linjauksilla voidaan merkittävästi vaikuttaa joukkoliikenteen 
luotettavuuteen ja kokonaiskustannustasoon erityisesti kaupunkiraide-
liikenteessä. Lisäksi strategiasuunnitelmassa esiin nostettu kalusto- ja 
varikkoyhtiöasia on keskeinen myös kaupunkikehitysnäkökulmasta. 
Onkin tärkeää, että liikenteenhoidon, varikoiden ja kaluston omistuksen 
ja hallinnan ratkaisut tehdään riittävän tarkkojen, hyötyjen ja haittojen 
analyyttiseen ja riippumattomaan asiantuntija-arvioon perustuen. Koska 
tehtävillä infran ja kaluston hallinnan linjauksilla on laajat sekä pitkäai-
kaiset vaikutukset liikennöintiin sekä kaupunkikehitykseen, tulee nämä 
tehdä infran omistajakaupunkien strategisen tason keskustelujen poh-
jalta ja hankkeita tulee suunnitella pitkäjänteisesti ja koordinoidusti yh-
teistyössä jäsenkuntien kanssa.

HKL:n näkemyksen mukaan pääkaupunkiseudun olisi edullista tavoitel-
la synergia- ja mittakaavaetua varikko- ja kaluston omistuksen järjeste-
lyissä. Erityisesti kaupunkiraideliikenteen hoidossa liikennöinnin, kalus-
ton ja varikoiden yhteisen hallinnan tuottamien ns. vertikaalisten syner-
giahyötyjen suuruudesta on jo Raide-Jokerin hankinnan valmistelujen 
yhteydessä tehty asiantuntijaselvityksiä, joissa nykyisen kokonaisval-
taisen mallin synergiaedut ovat mittavia. On vahvasti yhteiskunnan 
edun mukaista, että varikkoja ja kalustoa hallitaan ja kehitetään yhtenä 
kokonaisuutena.

HKL:llä on jo nykyisin ainutlaatuinen osaamiskeskittymä kaupunkiraide-
liikenteen varikoiden, kaluston ja näiden kunnossapitoon liittyvissä 
asioissa. HKL rakennuttaa seuraavan vuosikymmenen aikana Helsin-
gin kaupungin alueella neljä raitiovaunuvarikkoa. Lisäksi HKL on toteut-
tanut tai toteuttaa raitiovaunu- ja pikaraitiovaunuhankintoja yhteensä yli 
200 milj. euron arvosta samalla aikajänteellä. Helsingin sisällä HKL 
toimii siis jo esitetyn kaltaisena keskitettynä varikko- ja kalusto-
organisaationa. Kehittyneen osaamisen myötä HKL:llä olisi erinomaiset 
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edellytykset toimia tässä roolissa myös laajemmin pääkaupunkiseudul-
la. HKL on sitoutunut kehittämään HSL:n kanssa yhteistyössä varikoi-
den ja kalustonhallinnan linjauksia siten, että HKL:n toimintamalli tukee 
liikenteen seudullista kehittämistä ja mahdollistaa erilaiset liikenteen 
hankintatavat. HKL:n mahdollisella yhtiöittämisellä syntyvä yhtiö toimisi 
hyvänä edellytyksenä seudullisen yhteistyön syventämiselle.

Kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen

Kaupunkipyörät täydentävät joukkoliikenteen matkaketjua ja parantavat 
joukkoliikenteen saavutettavuutta. Asiakastyytyväisyyden ja käyttömää-
rien perusteella arvioituna Helsingin kaupunkipyöräpalvelu on yksi 
maailman suosituimmista. Keskeisenä onnistumisen tekijänä tässä on 
ollut tiivis yhteistyö Helsingin kaupungin liikennesuunnittelun, HKL:n, 
operaattorin, mainosrahoittajan sekä HSL:n kesken.  

Käyttäjien kannalta mahdollisimman yhtenäinen kaupunkipyöräjärjes-
telmä HSL-alueella on hyvä tavoite. HSL:n nykyinen käyttöliittymästä ja 
markkinoinnista vastaava rooli on järkevä ja palvelee seudun tarpeita. 
Palvelua tulee kuitenkin operatiivisella tasolla toteuttaa paikalliset (kau-
punkitasoiset) tarpeet ja käyttäjäprofiili huomioiden. 

Tulojen ja kustannusten jakautumisessa on otettava huomioon kau-
punkien erilainen kannattavuus kaupunkipyöräpalvelun näkökulmasta. 
Lisäksi onnistunut kaupunkipyöräpalvelu edellyttää palvelun suunnitte-
lua ja ohjaamista paikallinen infra sekä asiakasprofiili huomioiden. 
Kaupunkien rooli katu- ja mainostilan käytön ohjaamisessa on selkeä. 
Kaupunkipyöräpalvelun hankinnassa ja ohjauksessa tulee säilyttää 
kaupunkien mahdollisuus ohjata palvelua paikallisesti ja operatiivisella 
tasolla parhaan taloudellisen ja asiakastuloksen saavuttamiseksi. 

HKL nostaa esiin, että varsinainen kaupunkipyöräpalvelun operatiivinen 
suunnittelu ja ohjaaminen kytkeytyy olennaisesti kaupunkien infraan ja 
päivittäisen toiminnan käytännön organisointiin tiiviissä yhteistyössä 
palvelun toimittajan kanssa. Asemasijainteja joudutaan muuttamaan 
säännöllisesti, asemien toimintaa arvioidaan ja työmaat vaikuttavat 
ympäristöön, joten asemasijainneista vastaavan tahon on oltava tiiviis-
sä yhteydessä palvelun operaattoriin. Asemien sijainteja ja kapasiteet-
tia sovitetaan ja muutoksia tehdään tarvittaessa kauden kokemuksien 
ja tiedossa olevien työmaiden sekä asiakaspalautteen mukaan. 

On huomattava, että Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän ylläpito ja 
operatiivinen ohjaus määrittely- ja hankintavaiheen jälkeenkin vie kes-
kimäärin HKL:ssä n. 1 henkilötyövuotta, ja edellyttää tiivistä yhteistyötä 
kaupungin liikennesuunnittelun kanssa. HSL:n esittämässä kaupunki-
pyöräpalvelun toteutusmallissa kaupunkien operatiivisen ohjauksen re-
surssitarve ei poistu, mutta lisää resurssitarvetta HSL:n päässä palve-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2021 36 (53)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/4
19.08.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

lun hankintaan ja ohjaukseen. On tärkeää, että kuntien ja HSL:n väli-
nen työnjako suunnitellaan tehokkaaksi, päällekkäistä työtä välttäen. 
Helsingin kaupunki on onnistunut palvelun ohjaamisessa kuluneena 
kaupunkipyöräkautena erinomaisesti, ja HKL:llä on tähän valmiit re-
surssit, osaaminen ja toimintamallit. Tätä toimintamallia ei tule rikkoa 
tarpeettomasti ja kertynyt osaaminen tulee hyödyntää tulevina hankin-
takausina tehokkaasti.

Kaupunkipyöräpalvelun rahoittamisessa on tärkeää huomioida palvelun 
erilaiset käyttäjämäärät eri kaupungeissa ja erilaisissa kaupunkiraken-
teissa. Tällä on suuri vaikutus kaupunkipyöräpalvelusta saataviin käyt-
täjätuloihin sekä mainostulopotentiaaliin. Helsingissä tehdään matkoja 
ja sen asukkaista on rekisteröityneitä käyttäjiä suhteessa pyörien mää-
rään jopa kaksi kertaa enemmän kuin Espoossa ja näissä molemmissa 
merkittävästi enemmän kuin Vantaalla. Helsingissä valtaosa palvelun 
kustannuksista voidaan kattaa käyttötuloilla. 

Ilman mainosrahoitusta Helsingin (ja Espoon) palvelusta maksettavaksi 
jäävä osuus olisi noin kaksinkertainen nykytilaan verrattuna. Mainosra-
hoitus ja sen kannattavuus liittyvät vahvasti kaupunkitilaan, infran ra-
kenteisiin, kaupunkikuvaan, kaupunkien muihin sopimuksiin mainoslai-
tepaikoista sekä mahdollisuuksiin tarjota perinteisten katumainoslaittei-
den lisäksi mahdollisesti muita mainostuksen tapoja, esimerkiksi isoja 
näyttöjä ja muita mainospintoja. Nykyisen järjestelmän taloudellinen 
kannattavuus on osaltaan perustunut tiiviiseen yhteistyöhön tilaajan, 
operaattorin ja mainostilasta vastaavan yhtiön välillä, jotta mainittuja 
muutostekijöitä on voitu tehokkaasti hallita yhteistyössä. Mainonnasta 
saatavien tulojen mallia on voitava sovittaa kaupunkien tarpeiden ja 
mahdollisuuksien mukaan ja sen tulee olla kiinteä osa palvelun hankin-
taa.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan toiminta- 
ja taloussuunnitelmasta lausunnon kaupunginhallitukselle 26.8.2021 
mennessä. Lausuntoa on pyydetty myös kaupunkiympäristölautakun-
nalta. Lausuntoja on valmisteltu yhteistyössä kaupungin sisällä.

Yleistä

HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on oltava talous-
suunnitelma, joka ajoittuu kolmelle seuraavalle vuodelle. Taloussuunni-
telma tarkistetaan vuosittain. HSL:n hallitus laatii ehdotuksen talous-
suunnitelmaksi. Ehdotuksesta pyydetään jäsenkuntien lausunnot. Ta-
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loussuunnitelman tulee sisältää mm. strategiasuunnitelma sekä tariffien 
ja palveluverkon muutoksia koskevat suunnitelmat.

HSL on pyytänyt kaupungilta lausuntoa taloussuunnitelmaehdotuksesta 
2022 – 2024. HSL pyytää jäsenkuntiaan ottamaan lausunnoissaan kan-
taa erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

 1) Strategiasuunnitelma

 Näkemys seudun keskeisistä, HSL:n toimintaan liittyvistä haasteista 
sekä muu evästys HSL:n strategiatyöhön

 HSL:n tuleva rooli muuttuvassa toimintaympäristössä, erityisesti 
mahdolliset painopisteen muutokset

2) Taloussuunnitelma

 HSL:n kestävä talous ja joukkoliikenteen rahoituksen yhtälö
 Kuntaosuuksien hyväksyttävä taso suhteessa lipputuloihin sekä 

kuntakohtaisen alijäämän kattaminen (tai ylijäämän käyttö) TTS-
kaudella

 Lipputulotavoitteet TTS-kaudella

 3) Toimintasuunnitelma

 Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet sekä mittarit
 Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset
 Näkemys Helsingin seudun yhtenäisen kaupunkipyöräjärjestelmän 

kehittämisestä

HSL:n strategia

HSL:n yhtymäkokous hyväksyy hallituskausittain laadittavan toiminnan 
kehittämistä ohjaavan strategian. HSL:n uusi strategia laaditaan vuo-
den 2021 aikana. 

HSL:n strategiassa 2018-2021 on viisi painopistettä: erinomainen asia-
kaskokemus, tehokas runkoverkko, ennakointi ja uudistuminen, aktiivi-
nen yhteistyö sekä kestävä talous.

HSL:n keskeiset strategiset tavoitteet toiminta- ja taloussuunnittelukau-
della ovat:

 joukkoliikenteen käyttö ja muu kestävä liikkuminen lisääntyvät,
 palvelumme vastaavat asiakkaidemme muuttuvaa liikkumista ja
 joukkoliikenteen rahoitus on kestävällä pohjalla.

Taloussuunnitelma
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HSL:n toiminnan ja talouden suunnittelu vallitsevassa koronapande-
mian tilanteessa on edelleen vaikeaa. Pandemian kesto ja sen vaikutus 
tulevaan kehitykseen on merkittävin epävarmuustekijä, jonka vuoksi 
niin matkustajamäärien kuin lipputulokertymien ennustaminen on haas-
teellista.

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu skenaarioon, jossa 
matkustus vuonna 2022 on -25 % vuoden 2019 tasosta. Vuonna 2023 
matkustajamäärät ovat -14 % vuoden 2019 ja vuonna 2024 jäädään 
vielä 8 % vuoden 2019 tasosta.

Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) toimivaltaisille joukkoliikennevi-
ranomaisille myöntämään koronatukeen liittyy ehtoja, jotka rajoittavat 
merkittävästi HSL:n toimivaltaa palvelutason muutoksissa ja lippujen 
hinnoittelussa. Tukiehtojen mukaan joukkoliikenteen lippujen hintoihin 
hyväksytään taloustilanteen parantamiseksi tehtävät enintään indeksi-
korotuksen mukaiset korotukset. Liikenteen palvelutasoon hyväksytään 
säästötoimenpiteenä tehtävä enintään 3 % palvelutason lasku.

HSL:n toimintamenojen on vuonna 2022 arvioitu olevan yhteensä 
728,0 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2021 toteutumaen-
nusteeseen verrattuna 8,1 milj. euroa (+1,1 %). Vuonna 2023 toimin-
tamenojen arvioidaan olevan 796,7 milj. euroa ja vuonna 2024 818,6 
milj. euroa.

Joukkoliikenteen operointikustannukset vuonna 2022 ovat 512,0 milj. 
euroa, mikä muodostaa 70,3 % HSL:n toimintamenoista. Liikennemuo-
doittain kustannukset jakautuvat seuraavasti: bussiliikenne 319,1 milj. 
euroa (62,4 %), metroliikenne 47,0 milj. euroa (9,2 %), raitioliikenne 
57,9 milj. euroa (11,3 %), junaliikenne 82,8 milj. euroa (16,2 %) ja laut-
taliikenne 4,5 milj. euroa (0,9 %).

HSL:n kautta laskutettava kuntien joukkoliikenteen infrasta maksettava 
käyttökorvaus vuonna 2021 on 147,1 milj. euroa. Tästä metron osuus 
on 104,9 milj. euroa (72,1 %). Inframenoihin sisällytetään 50 % inves-
tointien poistoista ja koroista sekä hallinto- ja ylläpitokulut täysimääräi-
sinä.

Muuhun kuin liikennöitsijöille maksettaviin liikennöintikorvauksiin ja inf-
rapalvelujen ostoihin käytetään 36,1 milj. euroa vuonna 2022. Näistä 
palveluostoista lähes puolet on HSL:n tietojärjestelmien kustannuksia, 
joilla ylläpidetään lippu- ja informaatiojärjestelmiä ja niihin liittyviä kapa-
siteettipalveluita sekä huolehditaan laitteiden huollosta.

HSL:n toimintatulot vuonna 2022 ovat yhteensä 759,5 milj. euroa. Kas-
vu kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna on 57,8 milj. euroa (+8,2 
%). Merkittävä kasvu edellisvuoteen verrattuna johtuu vuosien 2020 ja 
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2021 alijäämän kattamisesta. Toimintatulojen arvioidaan olevan 826,9 
milj. euroa vuonna 2023 ja 849,0 milj. euroa vuonna 2024.

Alustavassa taloussuunnitelmassa esitetyt lipputulot eivät sisällä hinto-
jen korotusesityksiä. Vuonna 2022 lipputuloja arvioidaan kertyvän yh-
teensä 285,5 milj. euroa. Kuntaosuudet vuonna 2022 ovat yhteensä 
456,1 milj. euroa. Keskimääräiseksi subventioasteeksi muodostuu 60,1 
%. Kuntaosuudet ovat yhteensä 478,1 milj. euroa vuonna 2023 ja 
479,8 milj. euroa vuonna 2024.

Helsingin kuntaosuuden on arvioitu vuonna 2022 olevan 234,5 milj. eu-
roa. Tämä on melkein 40 milj. euroa enemmän kuin ”normaalina” 
vuonna (195,5 milj. euroa vuonna 2019). Kuntaosuuden on arvioitu 
olevan 230,4 milj. euroa vuonna 2023 ja 236,2 milj. euroa vuonna 
2024. Helsingin subventioasteeksi muodostuu vuonna 2022 56,4 %, 
vuonna 2023 52,3 % ja vuonna 2024 51,5 %.

HSL esittää tarkastusmaksun korotusta 80 eurosta 100 euroon vuonna 
2022. Tarkastusmaksutuottoja arvioidaan kertyvän 4,0 milj. euroa, jois-
ta kirjataan luottotappiota yhteensä noin 1,6 milj. euroa. Tarkastusmak-
sutuotot on laskettu taloussuunnitelmassa voimassaolevan 80 euron 
tarkastusmaksun määrän mukaisina.

Toimintakatteen ennen rahoitustuottoja ja -kuluja sekä poistoja, arvioi-
daan olevan 31,5 milj. euroa ylijäämäinen. Suunnitelman mukaiset 
poistot ovat 18,8 milj. euroa vuonna 2022. Tilikauden ylijäämäksi ar-
vioidaan 12,7 milj. euroa ja sillä katetaan edellisvuodelta kertynyttä ali-
jäämää.

Keskeisiä muutoksia suunnitelmakaudella

Järvenpää tekee HSL-jäsenyydestä uudelleentarkastelun vuotta 2024 
silmällä pitäen, jolloin Järvenpään sisäisen bussiliikenteen nykyinen 
sopimus on päättymässä.

Merkittävimmät liikenteen palvelutasomuutokset suunnitelmakaudella 
ovat:

Vuonna 2022

 Raitioliikenteessä varaudutaan jatkamaan linjan 7 reittiä Pasilasta 
Meilahteen uudelle Rosina Heikelin puiston kääntöpaikalle ja linjan 
9 reittiä Pasilasta Ilmalantorille.

 Bussiliikenteessä toteutetaan Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien se-
kä Tuusulanväylän linjastosuunnitelmien mukaiset muutokset syys-
liikenteen alusta. Suunnitelmien mukaisesti perustetaan uudet run-
kolinjat 300, 400 ja 600. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2021 40 (53)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/4
19.08.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

Vuonna 2023

 Metroliikenteessä varaudutaan metroradan Kivenlahden jatkeen 
avautumiseen vuoden alusta. Tällöin nykyisin Matinkylään päättyvät 
junat jatketaan Kivenlahteen.

 Raitioliikenteessä varaudutaan linjan 8 jatkeeseen Jätkäsaaressa 
osuudella Saukonpaasi – Melkinlaituri. Pasilassa otetaan käyttöön 
uudet rataosuudet Asemapäällikönkadulla ja Pasilankadulla, mikä 
mahdollistaa reittimuutokset linjoilla 2, 7 ja 9.

 Bussiliikenteessä Kivenlahden metron valmistuminen vaikuttaa 
olennaisesti länsimetron vaikutusalueen bussilinjastoon.

Vuonna 2024

 Junaliikenteessä tihennetään vuoroväliä päiväliikenteessä ja lauan-
taisin klo 9-19 Helsingin ja Järvenpään välillä nykyisestä 30 minuu-
tista noin 15 minuuttiin, mikäli Järvenpää liittyy HSL:n jäseneksi.

 Raitioliikenteessä jatketaan linjan 6 reitti Hietalahdesta Eiranran-
taan. Linjojen 8 ja 9 reittejä jatketaan Länsiterminaalilta Bunkkerin 
edustalla olevalle uudelle kääntöpaikalle. Linjaa 7 jatketaan Länsi-
terminaalilta Melkinlaiturille. Lisäksi varaudutaan Kalasataman rai-
tiotien liikennöinnin aloitukseen Nihdin ja Länsi-Pasilan välillä. Rai-
de-Jokerin eli pikaraitiolinjan 550 matkustajaliikenteen käynnistämi-
seen varaudutaan vuoden 2024 aikana.

Kaikkien liikennemuotojen osalta koronakriisin taloudellisten vaikutus-
ten vuoksi vuosina 2020 ja 2021 tehtyjä liikenteen sopeutustoimia jat-
ketaan koko suunnitelmakauden 2022-2024 ajan. Vähäisiä lisäsäästö-
toimenpiteitä kohdistetaan pienen kysynnän ajankohtiin varhaisen aa-
mun, iltojen ja viikonlopun liikenteeseen.

HSL:n lippu- ja maksujärjestelmä uudistetaan perustuen tilipohjaiseen 
taustajärjestelmään. Uudessa järjestelmässä matkustusoikeus voidaan 
todentaa matkakortin lisäksi muilla erilaisilla tunnisteilla. Lipputilihank-
keeseen sisältyy tilipohjainen tausta, uudet lukijalaitteet ja tulevaisuu-
den lipputuotteiden sekä palvelumallin konseptointityö. Uudet lukijat 
mahdollistavat myös lähimaksamisen. Lähimaksu otetaan käyttöön kai-
kissa liikennevälineissä vuosina 2022-2023 ja uudenlaiset lipputuotteet 
ovat täysimääräisesti käytössä kaikissa myyntikanavissa vuonna 2024.

Lausuntopyynnön liitteet

Esityslistan liitteenä ovat HSL:n lausuntopyyntökirje ja HSL:n alustava 
toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024. 

Esittelijä
yksikön johtaja
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Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 35920

karoliina.rajakallio(a)hel.fi
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 HSL_suunnitelma 2022-2024_hallitus_15.6.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 128
Liikenneliikelaitoksen lausunto ponnesta lisätä raitiovaunukapasi-
teettia Länsisatamaan

HEL 2021-001650 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikenneliikelaitos (HKL) tuottaa Helsingin kantakaupungin raitioliiken-
teen Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) määrittelemällä 
linjastolla ja palvelutasolla. HKL ottaa siten kantaa ponteen ensisijai-
sesti infrastruktuurin ja kaluston omistajan näkökulmasta.

HKL, kaupunkiympäristön toimiala ja HSL ovat yhteistyössä laatineet 
Jätkäsaaren raitiotieverkon suunnitelman, jonka mukaisesti raitioteitä 
Jätkäsaareen, ml. Länsisataman terminaalien läheisyyteen, on raken-
nettu. Jätkäsaaren raitiotieverkon rakentaminen on edelleen kesken, 
mutta ponnessa esitetty henkilöliikenteen kapasiteetin nosto ei vaadi 
infrastruktuurin osalta muutoksia raideverkkoon.

HKL:n kalustosuunnitelma pohjautuu HSL:n raitioliikenteen linjasto-
suunnitelmassa 2015 määritellyn palvelutason saavuttamiseen. Merkit-
tävät muutokset linjastosuunnitelmassa määriteltyyn palvelutasoon 
edellyttävät kalustotarpeen uudelleen arviointia.

HKL toteaa, että Jätkäsaaren raitioliikennekapasiteetin mahdollinen 
kasvattaminen edellyttää syvempää HSL:n asettamaa linjasto- ja lii-
kennöintisuunnitteluun pohjautuvaa tavoitetason asettelua, jotta pysty-
tään esittämään perusteellisesti valmistellut kannattavuus- ja hyötylas-
kelmat päätöksenteon tueksi. Huomioiden lähimmän kymmenen vuo-
den taloudellisen suunnittelun jo asetettu kaupunkitasoinen raami, tulee 
liikennöintipalvelutasonmuutosten tuoda merkittävää lisäarvoa kanta-
kaupungin joukkoliikenteen ja matkailunedistämisen osalta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Antti Nousiainen, yksikön johtaja, puhelin: 310 32528

antti.nousiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ponsi

Kaupunginvaltuusto tehdessään 3.2.2021, 19 §, periaatepäätöksen sa-
tamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön 
lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa liitti 
päätökseen Tuomas Rantasen esittämänä seuraavan ponnen:

”Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet lisätä raitiovaunu-
kapasiteettia Länsisatamaan niin, että se riittää palvelemaan kasvavaa 
henkilöliikennettä.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan ponnesta 
lausunnon kaupunginhallitukselle 10.9.2021 mennessä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Antti Nousiainen, yksikön johtaja, puhelin: 310 32528

antti.nousiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 129
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Björn Månssonin ym. valtuustoaloitteesta raitioliiken-
teestä Jätkäsaaresta keskustaan Bulevardin kautta

HEL 2021-005591 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikenneliikelaitos (HKL) tuottaa Helsingin kantakaupungin raitioliiken-
teen Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) määrittelemällä 
linjastolla ja palvelutasolla. HKL ottaa siten kantaa ponteen ensisijai-
sesti infrastruktuurin ja kaluston omistajan näkökulmasta.

Aloitteessa esitetyn mukaiset liikennöintimuutokset edellyttävät ratainf-
ran osalta muutostöitä. Liikenne Bulevardin kautta vaatii radan perus-
korjauksen.

HKL:n kalustosuunnitelma pohjautuu HSL:n raitioliikenteen linjasto-
suunnitelmassa 2015 määritellyn linjaston ja palvelutason saavuttami-
seen. Merkittävät muutokset linjastosuunnitelmaan edellyttävät kalusto-
tarpeen uudelleen arviointia.

HKL toteaa, että Jätkäsaaresta Bulevardin kautta keskustaan kulkevan 
raitioliikenteen mahdollisuuksien selvittäminen edellyttää syvempää 
HSL:n asettamaa linjasto- ja liikennöintisuunnitteluun pohjautuvaa ta-
voitetason asettelua, jotta pystytään esittämään perusteellisesti valmis-
tellut kannattavuus- ja hyötylaskelmat päätöksenteon tueksi. Huomioi-
den lähimmän kymmenen vuoden taloudellisen suunnittelun jo asetettu 
kaupunkitasoinen raami, tulee liikennöintipalvelutasonmuutosten tuoda 
merkittävää lisäarvoa kantakaupungin joukkoliikenteen ja matkailune-
distämisen osalta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Antti Nousiainen, yksikön johtaja, puhelin: 310 32528

antti.nousiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aloite

Valtuutettu Björn Månsson ja 5 muuta valtuutettua ovat tehneet 
5.5.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

”Sedan början av maj har Busholmen inte längre en direkt förbindelse 
med de södra stadsdelarna då spårvagn nr 6T dragits in och linje 6 har 
dragits till Eirastranden och senare ska dras ut till Ärtholmen.

Spårvagnsförbindelse från Busholmen till centrum via Bulevarden be-
hövs för att ta sig till Femkantens hälsostation, underlätta skolvägen för 
de barn som bor på Busholmen och som går i Cygnaeusskolan eller 
högstadiet Norsen, och överlag göra det lättare för Busholmsborna att 
ta sig till de södra stadsdelarna.

Spårvagnslinjen 6T betjänade också invånarna i de södra stadsdelarna 
då de skulle till Busholmen. I området Eira, Rödbergen och Ulrikasborg 
finns ca 600 fotbollsspelande barn och unga som har sin nya hall på 
Busholmen, på vintern finns på Busholmen en av de bästa konstisba-
norna i Helsingfors och flera idrottsfaciliteter är under byggnad. Att ta 
sig till Västra hamnen, en av Europas största hamnar, försvåras också 
för dem som bor i södra Helsingfors.

Helsingfors stad har ju haft som målsättning att Busholmen skulle bli en 
bilfri stadsdel och då klingar indragandet av spårvagn 6T därifrån illa.

Busholmens invånarantal är ca 10 000 och kommer att öka till över 20 
000. Därtill kommer 6 000 arbetsplatser. Busholmen behöver en spår-
vagnslinje som går via Bulevarden till centrum, lämpligast så att spår-
vagn nr 7 eller nr 9 börjar trafikera via Bulevarden. Spåren från Bus-
holmen via Bulevarden till Järnvägsstationen finns ju redan, så det blir 
inga nya investeringskostnader.

Som det är nu planeras ska spårvagn nr 7 och 9 – efter att de först 
tillfälligt kombineras - köra samma rutt från Järnvägsstationen till Upp-
ropskontoret, vilket i praktiken betyder att tidsintervallerna inte håller 
utan de kör efter varandra för att sedan ha ett längre mellanrum. 

Vi undertecknade föreslår att staden vänder sig till HRT med en begä-
ran om att återupprätta en spårvagnslinje från Busholmen längs Bule-
varden till Järnvägsstationen.”

Lausuntopyyntö
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Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan aloitteesta 
lausunnon kaupunginhallitukselle 15.9.2021 mennessä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Antti Nousiainen, yksikön johtaja, puhelin: 310 32528

antti.nousiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 130
Liikenneliikelaitoksen lausunto ponnesta parantaa vesijoukkoliiken-
teen edellytyksiä Makasiinirannan ja Olympialaiturin alueella ja yli-
päätänsä lisätä vesijoukkoliikennettä

HEL 2021-001648 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikenneliikelaitos (HKL) tilaa Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän 
(HSL) tariffijärjestelmään kuuluvan Suomenlinnaan suuntautuvan vesi-
joukkoliikenteen HSL:n määrittelemällä palvelutasolla tytäryhtiöltään 
Suomenlinnan Liikenne Oy:ltä (SLL). HKL vastaa SLL:n tuottaman lii-
kenteen tarvitseman laituri- ja terminaali-infrastruktuurin hallinnasta ja 
ylläpidosta.

HKL ja SLL ovat osallistuneet Helsingin merellisen strategian toteutta-
miseen osaltaan strategian toimenpideohjelmassa määritellyssä laa-
juudessa. HKL näkee Helsingin vesijoukkoliikenteen kehittämisen yh-
tenä tärkeänä keinona kaupungin elinvoimaisuuden, houkuttelevuuden 
ja virkistysmahdollisuuksien lisäämiseen.

Ponnen erityisesti mainitseman alueen läheisyydestä Kauppatorin Kei-
sarinluodonlaiturilta liikennöidään Suomenlinnaan henkilölautoilla. HKL 
on aktiivisesti kehittänyt viime vuosina henkilölauttalaiturialueen toimin-
taedellytyksiä. Viimeisimpänä valmistui odotuspaviljonkirakennuksen 
mittava peruskorjaus loppuvuodesta 2020. 

SLL huolehtii vesijoukkoliikenteen tulevaisuuden edellytyksistä kalusto-
suunnitelman pohjalta kehittämällä käytettävää kalustoaan niin, että lii-
kenne on luotettavaa ja käytettävä kalusto asetetut vaatimukset täyttä-
vää niin asiakaskokemuksen, matkustajakapasiteetin kuin päästöjenkin 
osalta. Henkilölauttaliikenteen raitiotieliikenteeseen liityntäyhteyksien 
parantamista on pohdittu osana Kauppatorin alueen kehittämistä ja 
Eteläsataman alueen asemakaavan päivittäminen myös lähivesiliiken-
teen laituriratkaisut huomioiden ovat vireillä. HKL ja SLL toteavat, että 
mahdolliset henkilölauttaliikenteen laituriratkaisujen muutokset pitää 
suunnitella laajassa yhteistyössä alueen toiminnallisuuden varmistami-
seksi. HKL ja SLL tulevat osallistumaan asemakaavatyöhön normaalin 
kaavoitusprosessin mukaisesti.

Osana merellisen strategian mukaista vesijoukkoliikenteen kehittämistä 
HKL ja SLL osallistuvat kiinteästi kaupunginhallituksen 24.5.2021, 395 
§, tekemän periaatepäätöksen mukaisen erityisesti Kruunuvuoren laut-
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tayhteyttä kehittävän sähkölauttahankkeen jatkovalmisteluun. Sähkö-
lauttahankkeessa on kyse täysin uudenlaisen akkukäyttöisen vesilii-
kennekaluston ja –liikennöintimallien suunnittelusta ja valmistelusta. 
Sähkölauttaliikenne on suunniteltu aloitettavaksi aluksi Meritullintorin ja 
Kruunuvuorenrannan välisellä reitillä. Reitti lisää rakentuvan Kruunu-
vuorenrannan asukkaiden liikkumisvaihtoehtoja tarjoamalla kestävään 
kulkutapaan perustuvan lisäyhteyden keskustaan suuntautuville mat-
koille.

HKL toteaa, että HSL:n lippujärjestelmään liitetyn vesijoukkoliikenteen 
mahdollinen laajentaminen edellyttää HSL:n  linjasto- ja liikennöinti-
suunnitteluun pohjautuvaa tavoitetason asettelua, jotta pystytään esit-
tämään perusteellisesti valmistellut kannattavuus- ja hyötylaskelmat 
päätöksenteon tueksi. Huomioiden lähimmän kymmenen vuoden ta-
loudellisen suunnittelun jo asetettu kaupunkitasoinen raami tulee kalus-
to- ja laituri-investointien sekä uusien reittien avaamisten tuoda merkit-
tävää lisäarvoa kantakaupungin joukkoliikenteen ja matkailunedistämi-
sen osalta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Antti Nousiainen, yksikön johtaja, puhelin: 310 32528

antti.nousiainen(a)hel.fi
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 35920

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ponsi

Kaupunginvaltuusto tehdessään 3.2.2021, 19 §, periaatepäätöksen sa-
tamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön 
lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa liitti 
päätökseen Silja Borgarsdottir Sandelinin esittämänä seuraavan pon-
nen:

”Hyväksyessään periaatepäätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuuksia parantaa vesijoukkoliikenteen edellytyksiä 
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Makasiinirannan ja Olympialaiturin alueella ja ylipäätänsä lisätä vesi-
joukkoliikennettä.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan ponnesta 
lausunnon kaupunginhallitukselle 10.9.2021 mennessä.

Suomenlinnan Liikenne Oy:n osallistuminen

HKL on pyytänyt lausuntoon kannanoton tytäryhtiöltään Suomenlinnan 
Liikenne Oy:ltä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Antti Nousiainen, yksikön johtaja, puhelin: 310 32528

antti.nousiainen(a)hel.fi
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 35920

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 131
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 2.8.2021 § 219 asia/3

Kaupunginvaltuustoon valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi 1.8.2021 al-
kavaksi vaalikaudeksi valitut 
HEL 2021-006877 T 00 00 01 

Kvsto 2.8.2021 § asia/4

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta 
HEL 2021-002513 T 00 00 02 

Kvsto 2.8.2021 § 221 asia/5

Pormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi 
HEL 2021-002449 T 00 00 02

Kvsto 2.8.2021 § 222 asia/6

Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 
alkavaksi valtuuston toimikaudeksi 
HEL 2021-002450 T 00 00 02 

Kvsto 2.8.2021 § 227 asia/11

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimi-
kaudeksi 
HEL 2021-002463 T 00 00 02 
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Kvsto 2.8.2021 § 228 asia/12

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 
alkavaksi toimikaudeksi 
HEL 2021-002460 T 00 00 02

Kvsto 2.8.2021 § 229 asia/13

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2021 al-
kavaksi toimikaudeksi 
HEL 2021-002461 T 00 00 02 

Kvsto 2.8.2021 § 232 asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi 
toimikaudeksi 
HEL 2021-002501 T 00 00 02

Kvsto 2.8.2021 § 235 asia/19

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alka-
vaksi toimikaudeksi 
HEL 2021-002502 T 00 00 02 

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2021/Keha_2021-08-02_Kvsto_13_Pk/2CF73D24-3DB7-C69A-8546-7B2AABD00000/Kaupunginvaltuusto_poytakirja_02082021-13_julkinen.pdf
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ja 131 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Minna Salminen
puheenjohtaja

Jukka Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pekka Pirkkala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 27.08.2021.


