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70 §
Liikenneliikelaitoksen raitioliikennettä koskevan ilmoituksen päivit-
täminen ilmoituksen liikenteen turvallisuusvirastolle

HEL 2017-010613 T 08 02 00

Päätös

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja päätti 
todeta kaupunkiraideliikennelain raitioliikennettä koskevien säännösten 
voimaanastuessa, että HKL jatkaa turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä 
liittyvien dokumenttien päivittämistä raitioliikenteen osalta havaittujen 
tarpeiden mukaisesti ja että HKL toimittaa liikenteen turvallisuusviras-
tolle 30.9.2017 tehdyn kaupunkiraideliikennelain (1412/2015) 5 §:n mu-
kaisen raitioliikenteen harjoittamista ja rataverkon hallintaan koskevan 
ilmoituksen viimeistellyt turvallisuusjohtamisjärjestelmään liittyvät asia-
kirjat vuoden 2018 ensimmäisten kuukausien aikana. 

Samalla toimitusjohtaja päätti, että toimitusjohtajan 30.9.2017 (§ 38) 
päätöksen nojalla tehtyä ilmoitusta, jota tämän päätöksen nojalla täy-
dennetään, voidaan jatkossa tarvittaessa päivittää liikenneliikelaitoksen 
toimitusjohtajan kirjallisella ilmoituksella liikenteen turvallisuusvirastolle 
sitä mukaa, kun se on tarpeen valvontaviranomaisen vaatimuksen tai 
HKL:n oman turvallisuusjohtamisjärjestelmän perusteella.

Päätöksen perustelut

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja tekee Helsingin kaupungin hallin-
tosäännön 16 luvun 14.1 §:n 1 kohdan mukaan kaupunkiraideliikenne-
lain tarkoittaman toiminnanharjoittajan ilmoituksen kaupunkiraideliiken-
nelain mukaiselle valvontaviranomaiselle. 

HKL:n toimitusjohtaja on 30.9.2017 (38 §) päättänyt tehdä kaupunkirai-
deliikennelain (1412/2015) 5 §:n mukaisen ilmoituksen liikenteen turval-
lisuusvirastolle raitioliikenteen harjoittamisesta ja raitiorataverkon hallin-
nasta. Liikenteen turvallisuusvirastolle toimitettu ilmoitus sisältää alla 
luetellut keskeisimmät turvallisuusjohtamisjärjestelmään liittyvät doku-
mentit, joihin on tehty raitioliikenteen edellyttämiä tarkistuksia, muutok-
sia ja lisäyksiä:

 Liite 1. HKL:n toimintakäsikirja 
 Liite 2. HKL Organisaatioturvallisuus 
 Liite 3. HKL:n turvallisuusjohtamisjärjestelmän yhteenveto 
 Liite 4. HKL Metro- ja raitiotieliikenteen riskienhallinnan toimintaohje 
 Liite 5. Vaararekisterin käsittelypohja 
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Liikenteen turvallisuusvirastolle jätetyssä ilmoituksessa on samalla il-
moitettu, että HKL täydentää ilmoitustaan toimittamalla Trafille 
30.9.2017 toimitetusta ilmoituksesta tällöin vielä puuttuvat, päivitysvai-
heessa olevat, asiakirjat. Päivitys on tällä hetkellä kesken vielä ilmoi-
tuksen liiteasiakirjojen 1–4 osalta, jotka tullaan toimittamaan liikenteen 
turvallisuusvirastolle, kun niiden päivitystyö on saatettu loppuun ja hy-
väksytty HKL:n prosessien mukaisesti. 

Lisätiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Hallintojohtaja
Yksikön johtaja
Hallintopäällikkö
Turvallisuuspäällikkö
Lakimies
Laatu- ja ympäristöpäällikkö
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