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Tule tekemään aidosti 
merkityksellistä työtä!

HKL on miljoonien matkojen mahdollistaja!  
Tuotamme laadukkaita, turvallisia, esteettömiä ja 
kustannustehokkaita kestävän liikkumisen palve-

luita. Omistamme Helsingin raideliikenneinfrastruktuu-
rin ja vastaamme metron, raitiovaunun ja Suomenlinnan 
lautan liikennöinnistä sekä palkitusta kaupunkipyörä-
palvelusta. Tulevaisuuden Helsinki kulkee yhä enemmän 
raiteilla, ja siten myös HKL:n rooli kaupunkiliikenteen  
asiantuntijana kasvaa. Meillä pääset vaikuttamaan  
siihen, millaiseksi tulevaisuuden kaupunki kehittyy!

Vastuullisuus on johtoajatuksemme kaikessa toiminnas-
samme, ja meillä on keskeinen rooli Helsingin kaupungin 
hiilineutraalin tulevaisuuden edistämisessä. Vihreällä 
sähköllä toimiva raideliikenne mahdollistaa kaupungin 
kasvun ja sujuvan arjen kaupunkilaisille. Toimimme aina 
yhteiskunnan ja matkustajien etu edellä. 
 Me haluamme olla Suomen paras julkisen sektorin 
työpaikka. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on tärkein 
voimavaramme, ja yhdessä olemme joukkoliikenteen 
arvostetuin osaaja jatkossakin. Tervetuloa mukaan  
ammattitaitoiseen joukkoomme!
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HKL pitää 
kaupunkilaiset liikkeessä!
 

Meillä työskentelee yli 1200 joukkoliikenteen ammattilaista 130 
ammatissa; he ajavat raitiovaunuja ja metrojunia, ohjaavat 

liikennettä valvomoissa, huoltavat kalustoa, ratoja ja kiinteistöjä, 
suunnittelevat ja toteuttavat uusia hankkeita sekä työskentelevät 
monipuolisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä.
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Espoo

Malmi
Rakennamme 
tulevaisuuden kaupunkia!
 

HKL parantaa kaupunkiraideliikennettä noin 1,85 miljardilla 
eurolla seuraavan 10 vuoden aikana. Oheisesta kartasta  

löydät sekä rakenteilla että suunnitteilla olevia raideliikenne-
hankkeita. Haluatko sinä olla rakentamassa tulevaisuuden  
pääkaupunkiseutua muiden huippuosaajiemme kanssa? 
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Teemme töitä yhdessä!
Parhaan mahdollisen tuloksen saavut-

tamiseksi työskentelemme viidessä 
eri toiminnallisessa yksikössä tiiviissä 

yhteistyössä keskenämme.

Kunnossapito
Mahdollistamme HKL:n tuotta-
man turvallisen, luotettavan ja 
ympäristöystävällisen matkus-
tuskokemuksen varmistamalla, 
että kalustomme ja inframme 

pysyvät kunnossa.

Henkilöstö ja 
liiketoiminnan tuki

Tuemme muiden yksiköiden 
toimintaa HR-, hankinta-, 

viestintä, laki- ja hallinnollisilla 
palveluilla. 

Talous ja 
toiminnanohjaus

Tarkastelemme HKL:n toimin-
taa kokonaisnäkökulmasta ja 

varmistamme, että talous-, laatu 
ja ympäristö-, IT- ja turvallisuus-

palveluiden sekä strategisen 
toiminnanohjauksen ja palve- 

lukehityksen tuella HKL 
saavuttaa pidemmän aika-

välin tavoitteet.

Infra ja kalusto
Vastaamme HKL:n infra- 
ja kalusto-omaisuuden 

investointien ja elinkaaren 
hyvästä hallinnasta. Lisäksi 

luotsaamme merkittäviä 
raitiotie- ja varikkoprojekteja 

pääkaupunkiseudulla.

Liikennöinti
Tuotamme laadukkaita 

matkakokemuksia raitio-
vaunuilla ja metrojunilla 

sekä takaamme valvomoissa 
toimintamme turvallisuuden 
ja sujuvuuden vuoden jokai-

sena hetkenä.


