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§ 145
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto valtuutettu Sivosen 
aloitteesta selvittää mahdollisuuksia sijoittaa pistorasioita kaupun-
kitilaan

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle koskien valtuutettu Sivosen aloitetta mahdolli-
suuksista sijoittaa matkustajille tarkoitettuja pistorasioita kaupunkitilaan.

HKL:n tavoiteohjelmassa on kirjattu tavoitteeksi HKL:n pyrkimys edis-
tää hyvää matkustuskokemusta. Näin HKL pyrkii kasvattamaan kestä-
vien liikkumistapojen osuutta kaupunkilaisten liikkumisessa ja toteutta-
maan oman osansa sujuvassa matkaketjussa. HKL:llä tämä tarkoittaa 
muun muassa hyvää asiakaspalvelua, pysäkkejä ja asemia sekä kehit-
tyviä palveluita matkustajille. Joukkoliikenteeseen kytkeytyvien arjen 
sujuvuutta tukevien palveluiden, kuten sähköpistokkeiden saatavuus ja 
tarjoaminen on osa joukkoliikenteen hyvää asiakaspalvelua ja houkut-
televuutta. 

HKL:n on jo vuoden 2018 aikana koeasentanut pistokkeen Rautatiea-
seman metroasemalle asiakkaidensa käyttöön. Saatujen kokemusten 
perusteella HKL tulee asentamaan vuoden 2019 aikana Helsingin kau-
pungin kantametron metroasemille 1-2 latauspistorasiaa per asema 
palvelemaan joukkoliikenteen käyttäjiä sekä muita asemilla liikkujia.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Reino Aittomäki, palveluasiantuntija, puhelin: 310 35550

reino.aittomaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Sivonen Sameli aloite kvsto 30052018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n lausuntoa kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Reino Aittomäki, palveluasiantuntija, puhelin: 310 35550

reino.aittomaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Sivonen Sameli aloite kvsto 30052018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 04.09.2018 § 420

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta näkee mobiililaitteiden julkisten lataus-
mahdollisuuksien selvittämisen puistoissa ja muussa julkisessa kau-
punkitilassa tärkeänä. Toimintamallin kehittäminen ei ole kuitenkaan 
yksinomaan kaupungin tehtävä, vaan siinä tarvitaan laajasti myös alalla 
toimivien yritysten panosta. Keskeisenä kysymyksenä on ratkaista on-
ko kyseessä verovaroin toteutettava kunnallinen palvelu vai yritysten 
tarjoama palvelu. Muita selvitettäviä asioita ovat toteutettavuuteen ja 
kustannuksiin liittyvät kysymykset sekä eri tekniikoiden soveltuvuus 
Suomen melko hankaliin sääolosuhteisiin, ilkivallankestävyys, toiminta-
varmuus sekä sähköturvallisuus.

Aloitteessa esitetään, että sähkövirta latauspisteisiin voitaisiin ottaa 
puistovalaisimista, jolloin vältyttäisiin suuremmilta investoinneilta. Hel-
singissä puistovalaistusta ohjataan valaisinkeskuksilta, jolloin valaisi-
mille tulee sähkövirtaa vain valojen palaessa. Päiväsaikaan valaisinpyl-
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väistä ei ole saatavissa sähkövirtaa. Lisäksi sähkön luovuttamiseen 
vastikkeetta saattaa liittyä lainsäädännöllisiä rajoituksia.

Aloitteessa esitetään myös aurinkosähkön käyttöä lataustoimintaan. 
Myös lautakunta näkee tämän varteenotettavana vaihtoehtona. Markki-
noilla on tähän tarkoitukseen suunniteltuja tuotteita ja niitä käyttämällä 
vältyttäisiin hankalilta ja kalliilta kaapelien asennuksilta sekä sähköliitty-
mien hankkimisilta. Laitteiden käytöstä on kuitenkin hyvin vähän koke-
muksia.

Sähköturvallisuuskysymykset korostuvat rakennettaessa julkiseen ulko-
tilaan yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköpisteitä. Tämä nostaa laittei-
den hintaa, mikä voi tehdä palvelusta käyttöön nähden hyvinkin kallista. 
Kokeilujen avulla myös toiminnan todelliset kustannukset tulisivat selvi-
tetyksi.

Sähköpisteiden tarve on suurin vilkkaissa, paljon käytetyissä puistoissa 
ja kaupunkitiloissa. Nämä paikat ovat usein kaupungin keskeisimpiä ja 
arvokkaimpia kaupunkitiloja mistä syystä on tärkeää, että kaupunkiku-
vaan kiinnitetään riittävästi huomiota pisteitä toteutettaessa. On tärke-
ää, että kalusteet ja laitteet, samoin kuin niihin mahdollisesti asennetta-
vat mainokset, ovat kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisia ja noudatta-
vat kaupunkitilaohjetta sekä muita kaupungin ohjeita ja määräyksiä.

Kaupunkiympäristötoimiala voi tarvittaessa osallistua selvityksen teke-
miseen mobiililaitteiden yleisillä alueilla tapahtuvan lataustarpeen sel-
vittämiseksi ja yleisen toimintamallin kehittämiseksi yhdessä alan mui-
den toimijoiden kanssa. Kaupungin talousarviossa ei kuitenkaan ole täl-
lä hetkellä osoitettu toimintaan varoja eikä henkilöresursseja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi
Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen(a)hel.fi


