
Raitioliikenne
◊  Matkustajia vuosittain 60 milj.
◊  Raitiovaunuja 131 kpl
◊  Raitiovaunuja liikenteessä  

ruuhkaisimpaan aikaan 95 kpl
◊  Raitiovaunupysäkkejä noin 300 kpl
◊  Linjaradan pituus noin 50 km
◊  Paikkakilometrejä 650 milj. vuodessa

◊  Koko raitiovaunukalusto vara- ja  
museovaunuja lukuun ottamatta on  
matalalattiaista

◊  Suurin osa raitiovaunupysäkeistä on  
esteettömiä

Metroliikenne
◊ Matkustajia vuosittain lähes 70 milj.
◊  Metrojunia 45,5 kpl
◊  Junia liikenteessä ruuhkaisimpaan  

aikaan 36 kpl
◊  Metroasemia 25 kpl
◊  Radan pituus 36 km
◊  Paikkakilometrejä 2,4 mrd.
◊  Kaikki metroasemat ovat esteettömiä

Raitiovaununkuljettaja 463

Metrojunankuljettaja 150

Huolto- ja korjaamohenkilöstö 328

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö 295

Yhteensä 1236

HENKILÖSTÖ 
TYÖTEHTÄVIEN 

MUKAAN

Liikevaihto 
vuonna 

2017 180,6 
milj. €

Suomenlinnan 
lauttaliikenne

Matkustajia vuosittain yli 
2 miljoonaa

Raide-Jokeri
Raide-Jokeri-pikaraitiolinja rakennetaan Itäkeskuk-
sen ja Espoon Keilaniemen välille. Linjan rakenta-
minen on Helsingin ja Espoon yhteishanke, jossa 
vastuu infrastruktuurin suunnittelusta ja toteutuk-
sesta on HKL:n organisaatioon kuuluvalla projekti- 
organisaatiolla. Lisäksi HKL suunnittelee ja tilaa Rai-
de-Jokerin liikennöintiin tarvittavan kaluston.

Kruunusillat
Kruunusillat-hanke kattaa reilun kymmenen  
kilometrin pituisen raitiotieyhteyden keskustasta 
Hakaniemen, Kalasataman ja Korkeasaaren kautta 
Laajasaloon. HKL:n osaamista tarvitaan raitioliiken-
teen asiantuntijana.

Laajeneva metro
HKL alkoi liikennöidä metroliikennettä Espoon Ma-
tinkylään 18.11.2017. Parhaillaan linjalle rakennetaan 
jatkoa Matinkylästä edelleen Kivenlahteen. Metro-
liikenteen asiantuntijana olemme mukana työssä.

Helsingin kaupunkipyörät

◊  Matkoja vuonna 2018 yli 2 milj., 
     määrä lisääntyy tulevina vuosina palvelun 

laajentuessa

◊  Koko kauden käyttäjiä noin 50 000
◊  Käyttöaste maailman huippua:  

parhaina viikkoina jopa 

       14 matkaa/pyörä/päivä
◊  Kaupunkipyöriä 1500 kpl
◊  Kaupunkipyöräasemia 150 kpl



Kaupungin paras liike

Kestävän kehityksen kärjessä
Raideliikenne on tehokkaimpia tapoja alentaa liikenteen päästöjä ja parantaa 
ilmanlaatua. HKL:n tuottamat kestävän liikkumisen palvelut vähentävät yk-
sityisautoilun tarvetta ja mahdollistavat yhdyskuntarakenteen tiivistymisen. 
Raitiovaunu- ja metrojunakaluston energiatehokkuutta parannetaan jatku-
vasti. Käytämme ainoastaan vihreää sähköä, eli sähkönkulutuksesta ei synny 
lainkaan suoria hiilidioksidipäästöjä. Uusiutuvan energian osuus kasvaa myös 
metrovarikolle rakennettavan aurinkovoimalan myötä.

H elsingin kaupungin liikenneliikelaitos eli HKL on 
miljoonien matkojen mahdollistaja ja kokenut 
kaupunkiliikenteen asiantuntija. Tuotamme ja 

kehitämme kestävän liikkumisen palveluja laadukkaasti 
ja kustannustehokkaasti. Huomioimme raideliikenteen 
kokonaisuuden, sillä olemme sekä Helsingin joukko-
liikenneinfran omistaja että metron ja raitiovaunujen 
liikennöitsijä. Lisäksi vastaamme Suomenlinnan lautan 
liikennöinnistä ja Helsingin kaupunkipyöräpalvelusta.

STRATEGISET  
TAVOITTEET: 
HKL on kustannus-
tehokkuudeltaan  
Euroopan paras rai-
deliikennetoimija
Kestävän liikkumi-
sen kulkumuoto- 
osuus kasvaa
HKL on oman alansa 
arvostetuin osaaja
HKL on Suomen  
paras julkisen  
sektorin työpaikka

Päästöt
(tCO2)

Osuus 
(%)

Kaukolämpö 3 044 57

Suomenlinnan lautat 1 660 33

Polttoaineet 494 10

Kaukokylmä 14 0

Sähkö 0 0

Yhteensä 5 212 100

HKL:n suorat hiilidioksidipäästöt   
(tonnia CO2-ekv.) HKL on vastuullinen toimija

Me HKL:ssä olemme sitoutuneita  
kehittämään asiakaskokemusta  
entistäkin paremmaksi. Asiakkaiden 
tyytyväisyyttä palveluihimme  
mitataan HSL:n asiakastyytyväisyys-
kyselyn ja HKL:n saaman asiakaspa-
lautteen sekä Mystery shopping  
-tutkimusten kautta. 

Kehitämme ja uudistamme toimin-
taamme jatkuvasti, jotta pystymme 
tarjoamaan laadukkaan ja turvallisen 
matkustuskokemuksen entistäkin 
kustannustehokkaammin. Idea- ja 
innovaatiotoiminnan kautta saamme 
henkilöstön ideat käyttöön ja sitä 
kautta hyödyttämään niin henkilös-
töä, työnantajaa kuin matkustajaakin.

Asiakkaan ehdoilla – 
vastuullisesti ja uudistuen

www.hkl.fi 
@HKLhst

ARVOT: 
EETTISYYS   
ASIAKASLÄHTÖISYYS 
YHTEISÖLLISYYS

TEEMME 
YHDESSÄ 
MAAILMAN 
TOIMIVINTA 
KAUPUNKIA.

HKL ajaa yhteiskunnan 
kokonaisetua ja tuottaa 
kustannustehokkaita 
palveluja, joiden avulla 
omistajille ja tilaajille 
tuotetaan mittavia hyö-
tyjä ja kaupunkilaiset 
saavat vastinetta vero-
rahoilleen.

Tuotamme omistajalle, 
tilaajille ja matkustajille 
laadukkaita, luotettavia, 
turvallisia ja esteettö-
miä liikennepalveluja. 
Pidämme huolta henki-
löstön hyvinvoinnista ja 
ylläpidämme henkilös-
töä arvostavaa toimin-
takulttuuria. 

Tuotamme kestävän 
liikkumisen palveluja, 
joiden avulla tuetaan 
Helsingin seudun kau-
punkirakenteen tiivis-
tämiseen liittyvien ja 
ympäristötavoitteiden 
saavuttamista.


