
Joukkoliikenteen järjestäminen Helsingissä
• Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, KYMP
• Suunnittelee kaavoituksen yhteydessä joukkoliikenteen perusratkaisut
• Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, HSL
• Suunnittelee ja järjestää joukkoliikenteen ja edistää sen toimintaedellytyksiä 9 

jäsenkunnan alueella (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Sipoo, Tuusula, Kirkkonummi 
ja Siuntio) sekä laatii liikennejärjestelmäsuunnitelman 14 kunnan alueelle.

• Hankkii bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikenteen 
palvelut. Suurimpia yhteistyökumppaneita ovat HKL, VR, Helsingin Bussiliikenne, Nobina Finland 
ja Pohjolan Liikenne.

• Hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippujen hinnat
• Vastaa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta
• Järjestää lippujen myynnin ja vastaa matkalippujen tarkastuksesta
• Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos, HKL
• Tuottaa raitio-, metro- ja Suomenlinnan lauttaliikennettä sekä 

pyöräilypalveluja HSL:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
• Omistaa, kunnossapitää ja kehittää raitio-, metro- ja lauttaliikenteen kalustoa ja infraa 

(pysäkit, asemat, radat, sähköjärjestelmät)
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Pysäkkien suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito sekä vastuujako yleisesti (1/2)

Helsingin 

kaupungin liikenneliikelaitos

, HKL (raitio-, metro-

ja Suomenlinnan lauttaliiken

ne)

Helsingin seudun 

liikenne, HSL

Helsingin kaupunki

Kaupunkiympäristön 

toimiala KYMP

Uudisrakentaminen,

bussipysäkit

Jos pysäkille tulee pysäkkikatos, se 

rakennetaan HKL:n 

ja JCD:n välisen 

yhteistyösopimuksen mukaan. 

Sopimus määrittelee myös 

pysäkkien ylläpidon.

HKL vastaa 

pääsääntöisesti yhteiskäytöllisten 

raitiovaunu- ja bussipysäkkien 

kunnossapidosta.

Joukkoliikenteen suunnittelu 

ja tilaus, pysäkin 

käytöstä päättäminen.

Päättää

pysäkkien sijainnin yhteistyössä

HSL:n kanssa.

Laatii tyyppipiirustukset, 

joiden mukaan pysäkit 

suunnitellaan ja rakennetaan.

Suunnittelee, rakentaa 

ja kunnossapitää bussipysäkit.

Väliaikaiset pysäkit rakentaa Stara.

Pysäkkialueen kunnossapito 

voi kuulua myös kiinteistölle.

Uudisrakentaminen,

raitiovaunupysäkit

Rakennuttaa uudet 

pysäkit tyyppipiirustusten 

mukaisesti. Jos pysäkille tulee 

pysäkkikatos, 

se rakennetaan HKL:n 

ja JCD:n välisen 

yhteistyösopimuksen mukaan. 

Sopimus määrittelee myös 

pysäkkien ylläpidon.

Joukkoliikenteen suunnittelu 

ja tilaus, pysäkin 

käytöstä päättäminen.

Päättää 

pysäkkien sijainnin yhteistyössä  

HSL:n kanssa.

Laatii tyyppipiirustukset, joiden 

mukaan pysäkit suunnitellaan 

ja rakennetaan.
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Pysäkkien suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito sekä vastuujako yleisesti (2/2)

Helsingin 

kaupungin liikenneliikelaitos 

HKL (raitio-, metro-

ja Suomenlinnan lauttaliikenne)

Helsingin 

seudun liikenne HSL

Helsingin kaupunki

Kaupunkiympäristön toimiala

KYMP

Perusparannus

-kohteet,

bussipysäkit

Tieto pysäkin käyttöasteesta Pysäkit pyritään 

korjaamaan tyyppipiirustusten 

mukaisiksi.

Perusparannus

-kohteet,

raitiovaunu-

pysäkit

Korjaa erilliset kadun 

keskellä olevat raitiovaunupysäkit

.

Tieto pysäkin käyttöasteesta Korjaa 

jalkakäytävän reunalla olevat

raitiovaunupysäkkialueet.
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