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Myllypurossa juhlittiin 
remontoitua asemaa

Ryan Minkies (Texas, USA)
Narinkkatorin kaupunkipyöräasema 6.7.2016

Keltaisten kaupunkipyörien rullattua Helsingin 
katukuvaan on niin paikallisten kuin muidenkin 
matkailijoiden arki muuttunut. Lyhyet alle viiden 
kilometrin matkat keskusta-alueella taittuvat no-
peimmin ja usein mukavimmin pyörällä – nähtä-
vyyksien katselukin käy kätevästi. Helsingin reissulla 
oleva matkailija on käyttänyt pyöriä ahkerasti.
 – Olen käyttänyt kaupunkipyöriä nyt viikon ajan 
lomallani Helsingissä. On ollut kätevää kierrellä 
keskustan nähtävyyksiä pyörän selässä. Tämä on 
ollut tosi mahtavaa, vaikka pyörän palautuksen 
kanssa pitääkin olla tarkkana. Meillä ei Yhdysval-
loissa ole tällaista systeemiä ollenkaan. 

Myllypuron metroaseman parivuotinen 
peruskorjausurakka oli alkukesällä enää 
viimeistelytöitä vaille valmis. Sen kunniak-
si HKL tarjosi matkustajille munkkikahvit 
metroasemalla kesäkuun alussa. Lapsille 
jaettiin HKL-ilmapalloja ja avajaistun-
nelmaa toi HKL:n puhallinorkesteri. 
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TILAISUUS
Tällä palstalla kerromme kaupungin elämästä:  
tilaisuuksista ja tapahtumista.
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Vastuuta kantava 
toimintakulttuuri 
on menestyksemme edellytys
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projektijohtaja 
Juha Saarikoski
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Kulunut kesä on ollut tapahtumarikas. Kesäkuun 10. päivään asti HKL valmistautui 
länsimetron liikenteen käynnistämiseen elokuun puolivälissä. Länsimetro Oy:n il-
moitettua aikataulun venymisestä on HKL sopeuttanut toimensa mm. infran vas-
taanotossa, asetinlaitteen koeajoissa, kuljettajakoulutuksissa ja uusien metrojunien 
käyttöönotossa niin, että viivästys jäisi mahdolli-
simman pieneksi ja toisaalta viivästyksestä yhteis-
kunnalle aiheutuva taloudellinen haitta olisi mah-
dollisimman vähäinen. Suunnitelmien muutos on 
edellyttänyt joustavuutta useissa henkilöstöryh-
missämme. Kiitos joustavuudesta yhteiskunnan 
edun nimissä!
 27.7. yöllä tapahtui Itäkeskuksessa koeajossa ol-
leen metrojunan ja pysäköidyn metrojunan törmäys. 25.8. tapahtui Länsimetron 
työmaalla ratakuorma-auton ja pysäköidyn metrojunan törmäys. Onnettomuuksiin 
johtaneiden syiden perusteellinen selvittäminen on vielä kesken, mutta jo nyt on sel-
vää, että kummassakin tapauksessa taustalla oli useamman syyn yhteensattuma. 
Korjaavia toimenpiteitä on jo tehty ja selvitysten valmistuttua tehdään lopulliset 
johtopäätökset siitä, miten toimintaa HKL:ssä tulee kehittää, jotta turvallisuus poik-
keusolosuhteissakin taataan. Joka tapauksessa pidän selvänä, että 
toimintakulttuuriimme kuuluvaa turvallisuuslähtöisyyttä tulee 
edelleen vahvistaa. Raideliikenteessä ei ole olemassa tilanteita, 
joissa turvallisuuteen voitaisiin suhtautua toisarvoisena asiana. 
Jokainen meistä kantaa tästä vastuuta!
 Tiheävuorovälinen metroliikenne alkoi 15.8. Muutamia juna-
rikkoja lukuun ottamatta liikenteen luotettavuus on ollut hy-
vää. Onnistumisen takana on kuljettajien, valvomohenkilökun-
nan ja monen muun HKL:läisen henkilökohtainen vastuun 
kantaminen – kiitos tästä! Suhtautuminen omaan 
työtehtävään ja sen laadukkaaseen hoitoon on rat-
kaisevan tärkeää nyt, kun pelivarat metrovuo-
rojen välillä ovat olennaisesti pienemmät kuin 
aikaisemmin. Liikenteen luotettavuuden var-
mistaminen on HKL:n menestymisen edellytys 
myös jatkossa.

 Ville Lehmuskoski
 toimitusjohtaja
 HKL

”Liikenteen luotettavuus 
on HKL:n  
menestymisen edellytys.”
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TYÖNTEKIJÄN PÄIVÄ

Teksti ja kuvat Kaisa Sikkilä

projektiin kuuluvia tehtäviä, vaan var-
mistamme, että asiat etenevät oikeas-
sa järjestyksessä ja aikataulussa, Petri ja 
Markus kertovat. 
 Projektipäälliköiden tehtävänä on 
paitsi pysyä itse kartalla tilanteesta, 
myös auttaa asiantuntijoita viemään 
omaa työtään eteenpäin. Asiantuntijoi-
den kanssa käydään läpi niin isojen ko-
konaisuuksien kuin pienten yksityiskoh-
tien tilannetta. Länsimetro on iso ko-
konaisuus pieniä asioita, ja monet asi-
at ovat riippuvaisia toisistaan. Esimer-
kiksi nyt ajankohtaisissa asetinlaitteen 
koeajoissa HKL:n osuus ei käytännössä 

Länsimetron projektipäälliköt Petri 
Norrena ja Markus Keisala ovat 
tuttu näky HKL:n pääkonttorin län-

simetroprojektille varatussa huoneessa. 
HKL:n sisäinen länsimetron projektiryh-
mä perustettiin viime keväänä. Petri ja 
Markus nimettiin projektipäälliköiksi, ja 
projektin etenemisestä vastaa liiken-
nöintiyksikön johtaja Arttu Kuukan
korpi. 
  – Työmme on koordinointia: tapaam-
me asiantuntijoita HKL:n yksiköistä 
säännöllisesti, seuraamme asioiden ete-
nemistä ja keräämme, yhdistelemme ja 
jaamme tietoja. Emme tee käytännössä 

klo 8.50  Tiistai lähtee käyntiin kahvilla.  
Kahvihuoneessa Petrin kanssa kuulumisia vaihta-
massa henkilöstöasiantuntija Anni Laitinen.

klo 9.30  Tänään Petri ja Markus käyvät länsimetron 
tilannetta läpi liikennöinnin, kunnossapidon ja infra- ja 
kalustoyksikön kanssa. Palavereissa nostetaan esille pro-
jektissa eteen tulleita ongelmia ja etsitään niihin ratkaisu-
ja. Valvomoinsinööri Juhana Hietaranta tuli Herttoniemen 
valvomosta mukaan liikennöintiyksikön kokoukseen. 

klo 12.00 
 Kokousten välissä 
on lyhyt tauko, ja 
Petri ja Markus 
suuntaavat lounaal-
le. Porthaninkadun 
Kotipizzan Quattro 
Stagioni antaa vir-
taa iltapäivään.

klo 11.00  Petrin ja Markuksen huoneen seinällä on länsi-
metron linjakartta, johon tehdyt merkinnät auttavat havain-
nollistamaan asioiden etenemistä. 

rajoitu pelkästään juniin ja kuljettajiin. 
Turvallisuuteen liittyvät asiat, ohjeistus 
ja saumaton yhteistyö Länsimetro Oy:n 
suunnitelmien ja aikataulujen kanssa on 
ehdoton edellytys sille, että asiat etene-
vät oikein ja turvallisesti. 

Puolikas viikko länsimetrossa 
Petrin ja Markuksen työviikot ovat tark-
kaan aikataulutettuja, sillä länsimetro-
projektin lisäksi molemmilla on omat 
varsinaiset työnsä hoidettavanaan: Pet-
rillä valvomopäällikön ja Markuksella ke-
hittämispäällikön tehtävät.

Tutustumme HKL:n työntekijöihin ja heidän työhönsä.  
Tällä kertaa päivästään kertovat länsimetron projektipäälliköt Petri Norrena ja Markus Keisala.

Tienviitat 
länsimetroon 
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 – Tämän vuoden pääteema, valvo-
moiden yhteistyön kehittäminen, on 
jäänyt ajanpuutteen vuoksi hyvin vä-
hälle. Valvomopäällikön työ on itselleni 
vielä uutta, ja perehtymiseen on tarvittu 
aikaa. Valvomoiden normaaliarjen pyö-
rittämiseen minua ei tarvita, siellä on 
asiantunteva porukka. Ajanpuutteesta 
huolimatta näiden kahden työn yhdistä-
minen tuntuu kuitenkin mielekkäältä, sil-
lä valvomoilla on iso rooli länsimetrossa, 
Petri sanoo.
 Markuksella on samankaltainen ti-
lanne: HKL:n kehittämiseen liittyvät 
työt ovat edenneet hitaasti, sillä län-
simetro haukkaa puolet viikon työ-
ajasta. Markuksen tehtävälistalla on 
esimerkiksi HKL:n tavoiteohjelman 

kehittämisvalintojen ja strategisten ke-
hitysprojektien vieminen osaksi HKL:n 
normaalia toimintaa. 
 – Omat työt joutuvat edelleen odot-
tamaan, sillä länsimetron aloituksen 
viivästyminen tarkoittaa tietysti myös 
minun ja Petrin projektityön jatkumista 
niin pitkään, kunnes länsimetro liikennöi, 
Markus toteaa. 

Oppia tuleviin projekteihin
Petri ja Markus ovat tyytyväisiä viime 
kuukausien aikana tehtyyn työhön. Yk-
siköiden asiantuntijoiden kanssa ahke-
rointi on tuottanut tulosta ja asiat ovat 
edenneet. Vaivatonta se ei ole ollut, sillä 
projektia käynnistäessä monilla HKL:ssä 
oli epätietoisuutta, mitä heidän kuuluisi 

tehdä ja kuka vastaa mistäkin asiasta. 
Petrin ja Markuksen mukaan koordinoin-
tiryhmälle on ollut selkeä tarve.
 – Työmme on ollut valitettavasti pit-
kälti tulipalojen sammuttamista; rea-
goimme siihen, mitä vastaan tulee ja 
selvittelemme niitä yhdessä asiantun-
tijoiden kanssa. Sen lomassa olemme 
kuitenkin pystyneet myös järjestelmäl-
lisesti nostamaan esille kriittisiä asioita 
ja viemään niitä eteenpäin. Tavoitteena 
on saada projekti katsomaan tulevaisuu-
teen nykyhetken sijaan.
 – Olemme saaneet paljon hyvää op-
pia tässä projektissa. Näitä kokemuksia 
kannattaa hyödyntää jatkossa muissa-
kin HKL:n projekteissa, Markus ja Petri 
kehottavat. 

Kuka?  
Petri Norrena
valvomopäällikkö
liikennöintiyksikkö

Kuka?  
Markus Keisala
kehittämispäällikkö
toiminnanohjausyksikkö

 HKL:ssä vuodesta 2004
 Harrastaa golfia ja mökillä 

pientä rakentelua

 HKL:ssä vuodesta 2007
 Harrastaa nikkarointia ja remontointia, 

antiikin ja designklassikoiden metsäs-
tystä, rentoa lenkkeilyä ja matkustelua.

klo 13.30  Länsimetron tilannehuoneen seinillä oleviin 
tauluihin on kirjattu projektin aikataulua niin sopimusten, 
tekniikan, junien kuin monien muiden kokonaisuuksien 
osalta. Petrin kanssa keskustelemassa kunnossapitoyksi-
kön ratamestari Tero Lehtimäki.

klo 14.30  
Länsimetron 
tilannekatsaukset 
on käyty läpi, 
ja Markuksen 
päivä jatkuu 
kokouksella talon 
ulkopuolella.  
 – Tässä projektissa 
työparitoiminta on 
hyvä työskentelytapa. 
Aina molemmat 
eivät pysty olemaan 
paikalla, mutta 
parityöskentelyn 
ansioista asiat 
kuitenkin etenevät. 
Tämä ei ole yhden 
miehen projekti. 

"Tavoitteena on 
saada projekti 
katsomaan 
tulevaisuuteen 
nykyhetken sijaan."
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Matkustajaa 
palvelemassa

Tätä mieltä

– Yksi työssäni näkyvä ajankohtainen 
asia on lippu- ja informaatiojärjestel-
män uudistuminen. Uusien matka-
kortinlukijoiden käyttämisessä on 
alkuvaiheessa opastettava matkusta-
jia tavallista enemmän. Kuljettajille on 
tulossa uudet lipunmyyntilaitteet. 

Anja Karhunen 
raitiovaunun-
kuljettaja  

– Länsimetron aloitus viivästyi, 
mutta kuljettajan työssä muutok-
set jo näkyvät. Aikatauluja luetaan 
sekuntien tarkkuudella, jotta 2,5 mi-
nuutin vuoroväli toteutuu. Ruuhka-
aikoina osa metrojunista ajetaan jo 
Kampissa kääntöraiteelle. Itse en ole 
vielä ajanut uudella rataosuudella 
enkä M300-junalla. 

– Länsimetron koeajot, Mipron laitteis-
tojen koulutukset ja Virve-verkkoon 
siirtyminen työllistävät tänä syksynä 
valvomon henkilökuntaa. Liikenteenoh-
jaajille järjestetään myös M300-junien 
teknistä koulutusta, jotta he osaavat 
tarvittaessa neuvoa kuljettajia pulma-
tilanteissa. 

Kirsi Haanpuro 
metrojunan-
kuljettaja 

Leena Rasilainen 
valvomomestari,  
metron liikenteen-  
ohjausvalvomo 

Mitä uutta syksy on tuonut liikennöintiyksikön arkityöhön?
Äänen saavat kolme liikennöintiyksikön työntekijää.

Liikennepeilin edellisissä 
numeroissa on tutustuttu HKL:n 
infra- ja kalustoyksikköön 
ja yhteisiin palveluihin. 
Seuraavana esittelyvuorossa 
on liikennöintiyksikkö, 
henkilöstömäärältään HKL:n 
suurin yksikkö.  

Teksti Kaisa Sikkilä  Valokuvat HKL ja HSL/Lauri Eriksson

L iikennöintiyksikkö on lähellä mat-
kustajaa: se huolehtii päivittäin 
yli 120 raitiovaunu- ja metroju-

navuoron liikennöinnistä ja vuosittain 
miljoonien joukkoliikennematkojen 

toteutumisesta. Sujuvia ratikka- ja met-
romatkoja on varmistamassa neljä 
valvomoa. 
 Liikennöintiyksikkö jakautuu kahteen 
palveluun: liikennepalveluihin ja valvo-
moihin. Liikennepalvelun tehtävänä on 
toteuttaa HSL:n tilaama metro- ja raitio-
vaunuliikenne. Tätä tehtävää hoitaa 600 
kuljettajaa, heidän esimiehensä, tuotan-
tosihteerit ja liikennemestarit. Kuljettaja-
joukko tekee liikennöintiyksiköstä henki-
löstömäärältään HKL:n suurimman yksi-
kön. Uusia metrojunankuljettajia on kou-
lutettu länsimetroa silmällä pitäen tänä 
vuonna erityisen paljon, kaikkiaan 70. 

 Liikennepäällikkö Tero Hagbergin 
mukaan yksi ajankohtainen asia liiken-
nepalveluissa on työnjohtajien koulutus: 
pyrkimys on, että työnjohtajilla olisi tie-
to-taito sekä raitiovaunu- että metrolii-
kenteestä. 
 –Työnjohtajilla on entisen organisaa-
tion mukaisesti joko raitiovaunun tai 
metron ajolupa. Nyt olisi tarkoitus kou-
luttaa heidät hallitsemaan molemmat lii-
kennemuodot, Hagberg sanoo. 
 Liikennepalveluissa on kaavailtu 
myös, tosin vasta ajatuksen tasolla, pi-
lottia kuljettajille. Osalla kuljettajista oli-
si sekä metron että ratikan ajoluvat ja 
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Matkustajaa 
palvelemassa

Leena Rasilainen 
valvomomestari,  
metron liikenteen-  
ohjausvalvomo 

Palvelumme laatu luo 
HKL:n julkisuuskuvaa

Suurin osa  liikennöintiyksikön henkilökunnasta on päivittäi-
sessä työssään palvelemassa matkustajia. Lähes koko organisaa-
tiomme työ kulminoituu asiakkaiden saamaan palveluun eli mei-
dän tapauksessamme raideliikennematkoihin. Meidän on viime 
kädessä varmistettava, että asiakkaat saavat sellaista palvelua 
kuin he odottavat. Tavoiteoh-
jelmassammekin todetaan, et-
tä jokaisella HKL:n työntekijäl-
lä on vastuu positiivisen mat-
kustamiskokemuksen toteu-
tumisesta. Liikennöintiyksikön 
työntekijöillä on siitä erityisen 
suuri vastuu.
 Kaupunkiliikenteessä suuri 
osa matkustajista on vakiomatkustajia, joille joukkoliikennematka 
on arkinen kokemus, ja joille tärkeintä palvelussamme on liikenteen 
luotettavuus ja täsmällisyys. He ovat tyytyväisiä, kun he voivat kes-
kittyä matkallaan ja vaunua odottaessaan johonkin muuhun kuin 
itse matkantekoon. Pettymyksiä heille taas tuottaa kokonaan aja-
matta jääneet lähdöt, etuajassa ajo tai tavallista suuremmat myö-
hästymiset. Pettymyksiäkin voimme lieventää hoitamalla tilantei-
den jälkihoidon hyvin mm. kuulutuksilla. Tietysti tavoitteenamme 
on oltava liikenteen hoito niin hyvin, ettei näitä pettymyksiä tule.
 Harvemmin matkustaville meidän on pystyttävä tarjoamaan 
vaivaton ja helppo joukkoliikennematka. Joukkoliikenteen käyttö 
omine käyttäytymissääntöineen ja lipun ostamisineen ei ole aina 
helppoa vieraassa kaupungissa tai joukkoliikennettä harvoin käyt-
täville. HKL hoitaa Helsingin seudulla mm. tärkeimpien matkusta-
jasatamien joukkoliikennepalvelun ja kyydissämme kulkee siksi 
paljon turisteja. Kuljettajien suora asiakaspalvelu korostuu raitio-
liikenteessä, missä kuljettajat myyvät lippuja ja matkustajien on 
helppo kysyä neuvoa kuljettajilta.
 Palvelun laatu luo julkisuuskuvaa HKL:stä. Meidän 
on pidettävä palvelumme laatu korkealla vähentääk-
semme painetta kilpailuttaa nykyistä liikennettäm-
me tai Raide-Jokerin liikennettä. Kun HKL tunnetaan 
suuren yleisön silmissä laadukkaana liikennöitsijänä 
ja tilaajan silmissä kustannustehokkaana, on päät-
täjillä silloin paljon helpompaa päättää suorahan-
kintasopimuksista. Yleisenä trendinä on jo pit-
kään ollut kilpailuttaminen ja yksityistäminen, 
joten meidän on pystyttävä osoittamaan, et-
tä olemme paras toimija liikennöimään tä-
män seudun metroa ja raitioliikennettä. 

 Arttu Kuukankorpi
 johtaja

"Jokaisella HKL:läisellä 
on vastuu hyvän 
matkustamiskokemuksen 
toteutumisesta."

Kirjoittaja on 
liikennöintiyksikön johtaja.NÄKÖKULMA

he voisivat näin toimia sijaiskuljettajina. 
Hagbergin mukaan tarkoituksena ei olisi 
kuitenkaan laajentaa käytäntöä koske-
maan koko kuljettajakuntaa. 

Valvomot  
turvaamassa matkantekoa
HKL:n neljä valvomoa huolehtivat siitä, 
että matkanteko on sujuvaa ja häiriö-
töntä ja että kuljettajilla on edellytykset 
hoitaa ajovuoronsa hyvin. Turvavalvomo, 
tekninen valvomo ja metron liikenteen-
ohjausvalvomo sijaitsevat Herttoniemen 
valvomorakennuksessa. Raitioliikenteen 
ohjauskeskus on Pasilassa Pääkaupun-
kiseudun liikenteenhallintakeskuksessa.
Herttoniemessä tekninen valvomo tark-
kailee kaikkien teknisten järjestelmi-
en toimivuutta metroradalla, asemilla ja 
HKL:n varikoilla. Asemien kameravalvonta 
ja HKL:n kiinteistöjen kulunvalvonta ovat 
puolestaan turvavalvomon vastuulla.  
 Raitioliikenteen ja metron liikenteen-
ohjausvalvomoissa seurataan, että liiken-
ne sujuu kuten pitää. Jos raitiovaunuja on 
häiriön sattuessa siirrettävä poikkeusrei-
teille tai metroliikenne pysäytetään vaik-
kapa junavian vuoksi, liikenteenohjaa-
jat antavat tietoa tilanteesta kuljettajille 
ja ohjeistavat heitä. Näin kuljettajilla on 
eväitä informoida myös matkustajia. 
 Länsimetron tuomat kiireet näkyvät 
valvomoissa tänä syksynä. Valvomopääl-
likkö Petri Norrenan mukaan uuden län-
simetroalueen oppiminen niin teknisesti 
kuin fyysisesti vie oman aikansa. Muuta-
kin tehtävää riittää syksylle: esimerkik-
si tähän saakka käytössä ollut rataradio 
korvataan Virve-verkolla. Jatkossa muun 
muassa kuljettajat ja liikenteenohjaajat 
käyttävät keskinäiseen yhteydenpitoon 
Virve-puhelimia.

Katse tulevaisuudessa
Liikennöintiyksikköä on nyt vajaan vuo-
den ajan rakennettu toiminnoiltaan ja ta-
voitteiltaan yhtenäiseksi yksiköksi. 
 – Organisaatiomuutoksen tuomista 
haasteista on jo päästy, sanoo yksikön 
johtaja Arttu Kuukankorpi. 
 – Uudistunut organisaatio vaatii tie-
tysti vielä sopeutumista ja uuden oppi-
mista, mutta hyvän matkaa ollaan jo voi-
ton puolella. 
 – Tavoitteenamme on olla niin hyviä, 
että meidät valitaan jatkamaan liiken-
nöintiä vuoden 2024 jälkeenkin. Tavoite-
ohjelmasta löytyvät juuri oikeat toimen-
piteet, joilla tämä saavutetaan. 
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Raide-Jokerin rakentamishankkeen 
projektiorganisaatio alkoi muo-
toutua viime kesänä, kun projekti-

johtajaksi valittiin HKL:n hankepäällikkö 
Juha Saarikoski. Projektiorganisaatioon 
rekrytoidaan johtajan lisäksi yhdeksän 
henkilöä. 
 – Rekrytointeja on tehty ja kartoitet-
tu kaupungin sisäistä kiinnostusta ja so-
veltuvuutta. Halukkuutta tehtäviin on ol-
lut kiitettävästi. Osaan paikoista haetaan 
henkilöstöä ulkoisella haulla, Saarikoski 
kertoo.
 Projektiorganisaatiossa on joh-
tajan lisäksi projektitiedottaja ja 

projektiassistentti sekä seitsemän pro-
jektipäällikköä. Päälliköiden kesken jae-
taan hankkeeseen sisältyvien vastuu-
alueiden koordinointi. Raide-Jokerin ra-
kentaminen on pitkä ja moniulotteinen 
hanke, joten vastuualueita on paljon, ku-
ten esimerkiksi ratatekniikka, ratasäh-
kö, pysäkkijärjestelyt, kustannushallin-
ta, riskienhallinta sekä rakennetekniset 
asiat.

Yhteisen pöydän ympärille
Raide-Jokerin toteutusmuodoksi on 
suunniteltu allianssimallia, jossa tilaaja 
muodostaa valittujen suunnittelijoiden 

Raide-Jokerin 
rakentamishanke 
lähtökuopissaan

2020-luvulla pääkaupunkiseudun 
ensimmäinen pikaraitiolinja  

Raide-Jokeri kuljettaa matkustajia 
Itäkeskuksesta Keilaniemeen.  

Raide-Jokerin hankesuunnitteluvaihe 
on takana ja edessä ovat  

radan toteutussuunnittelu, 
rakentaminen ja kaluston hankinta. 

ja urakoitsijoiden kanssa allianssin, ja 
suunnittelee ja toteuttaa projektia yh-
dessä heidän kanssaan.
 – On tärkeää, että urakoitsijat ja 
suunnittelijat integroidaan hankkeeseen 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 
jotta keskustelu heidän välillään on mah-
dollisimman laajaa. Tilaajan näkökulmas-
ta on tärkeää, että hankkeen kustannus-
ennuste saadaan mahdollisimman aikai-
sin mahdollisimman luotettavalle tasol-
le. Toteutusmuotoselvityksen perusteel-
la yksi varteenotettava vaihtoehto olisi 
allianssimalli, jossa nämä toteutuvat, 
Saarikoski kertoo.

– Raide-Jokerista 
on saatava 
positiivinen 
esimerkki 
siitä, että isot 
infrahankkeet 
onnistuvat 
kustannusten, 
laadun ja 
aikataulun 
puolesta, sanoo 
Juha Saarikoski.

Teksti Karoliina Berlin Valokuvat Karoliina Berlin ja WSP Finland
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 – Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden 
kilpailutus on tarkoitus saada käyntiin 
tämän vuoden puolella. Toteutustapa 
ratkaistaan kilpailutuksen valmistelun 
yhteydessä.
 Syksyllä solmitaan myös Helsingin ja 
Espoon välinen sopimus, jossa sovitaan 
Raide-Jokerin toteuttamisesta yksityis-
kohtaisesti.

Uusi rata – uutta kalustoa
Radan rakentamishankkeen rinnalla kul-
kee omana hankkeenaan Raide-Jokerin 
vaunukaluston hankinta. Raide-Jokerin 
kalustotarve on 29 kahteen suuntaan 
ajettavaa nykyaikaista, matalalattiais-
ta raitiovaunua. Kaluston hankintaan on 
kaksi mahdollista vaihtoehtoa: HKL joko 

käyttää lisähankintaoptionsa Artic-mal-
lisiin raitiovaunuihin Transtech Oy:ltä 
tai toteuttaa tarjouskilpailun uudesta 
raitiovaunumallista. 
 Ensimmäinen esisarjan Raide-Jokeri-
raitiovaunu voitaisiin mahdollisuuksien 
mukaan toimittaa syksyllä 2018. Sama-
na vuonna voisi alkaa myös radan ra-
kentaminen, kun hankkeen kehitysvai-
he on saatu päätökseen.
 – Nyt aletaan rakentaa pääkaupun-
kiseudun ensimmäistä pikaraitiotietä. 
Helsingin tuleva yleiskaava on pullol-
laan pikaraitiotiekohteita. Raide-Joke-
rin on oltava malliesimerkki siitä, että 
kyseessä on toimiva liikennejärjestel-
mä, joita halutaan lisää, kiteyttää pro-
jektijohtaja Saarikoski. 

Raide-Jokerin 
havainnekuva 

Oulunkylän 
Käskynhaltijantieltä.

"Raide-Jokerin on oltava 
malliesimerkki 

tuleville pikaraitioteille."

Helsingin aitiopaikalla

HISTORIA
Palstalla kurkistamme HKL:n 
ja Helsingin raideliikenteen historiaan.

Pentti  Kähkösellä on takanaan yli 
30 vuoden ura raitiovaununkuljettajana. 
Työ alkoi vuonna 1956 kuljettajakurssilla. 
Pentti ajoi melkein kaikkia linjoja, mutta 
pääsääntöisesti hän ajoi linjaa 10. 
 – Sain olla aitiopaikalla. Näin 60-luvulla 
vappumarsseja ja veteraanimarsseja 
Mannerheimintiellä. Arkadiankadun 
kohdalla vaunu joskus pysäytettiin, kun 
Mannerheimintien yli ajoi valtionpäämies-
ten, kuten Gerald Fordin ja Ceausescun 
autosaattueita – näin tapahtui etenkin 
ETYK-kokouksen aikana.  

Kuljettajakurssilaisia 
Munkkiniemessä  
vuonna 1956.  
Pentti Kähkönen on 
kuvassa laitimmaisena 
vasemmalla.
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Strategiset tavoitteet sisältävät 
seitsemän kehitysohjelmaa: 
1. Operatiivisen tehokkuuden kehitysohjelma
2. Omaisuuden hallinnan ja investointien 

kehitysohjelma
3. Kestävän liikkumisen kehitysohjelma
4. Asiakaskokemuksen kehittämisohjelma
5. Johtamisen kehittämisohjelma
6. Laadun kehittämisohjelma
7. Henkilöstöohjelma.  

HKL:n neljä 
strategista tavoitetta:
1. HKL on kustannustehokkuudel-

taan Euroopan paras raideliikenne-
toimija.

2. Kestävän liikkumisen kulkumuoto-
osuus kasvaa.

3. HKL on alansa arvostetuin osaaja.
4. HKL on Suomen paras julkisen 

sektorin työpaikka.  

Tavoiteohjelmaan on määritelty 
neljä strategista tavoitetta, 
jotka konkretisoituvat edelleen 

kehitysohjelmiksi. Kehitysohjelmia on 
seitsemän, ja niiden sisälle rakentuvat 
ne konkreettiset toimenpiteet, joista 
muodostuu polkumme vuoteen 2024. 

Innovointia ja  
nopeaa kehittämistä häkkäämällä
Kehitysohjelmien konkretisointi sai mal-
likkaan lähtölaukauksen 31.8. järjeste-
tyssä HKL hackathonissa. Päivän mit-
taisessa työpajassa reilut 50 HKL:läistä 

Tie tavoitteisiin kulkee 
kehitysohjelmien 
kautta

”häkkäsi” kehitysohjelmiin tarkempaa si-
sältöä. Häkkääminen viittaa IT-maailmas-
ta peräisin olevaan hackathon-menetel-
mään, jossa luodaan mahdollisimman 
hyvät puitteet innovoinnille ja ketterälle 
kehittämiselle. HKL:ssä käytettiin mene-
telmää nyt ensimmäistä kertaa.
 Hackathon-päivän aiheet olivat kus-
tannustehokkuus, työturvallisuus, ener-
giatehokkuus ja joukkoliikenteen hou-
kuttelevuuden lisääminen. Yhdeksälle 
ryhmälle oli annettu kullekin yksi kysy-
mys, johon he pohtivat ratkaisuja. Tehok-
kuuden lisäämiseksi kysyttiin esimerkiksi, 

miten alennamme HKL:n operointikus-
tannuksia 10 % seuraavan neljän vuoden 
aikana.  
 Työskentelyä ohjasivat toimitusjoh-
tajamme Ville Lehmuskosken ja toimin-
nanohjausyksikön johtajan Karoliina Ra
jakallion saatesanat: ”out of the box”, 
päivän hulluinta ideaa peukutetaan, 
tehdään totaalisesti eri tavalla, talossa 
on paljon osaamista; valjastetaan se vii-
saus. 
 Työryhmien tukena HKL:n yksikön 
johtajista koostunut ryhmä kiersi tilas-
sa ja antoi palautetta sekä suuntasi työn 

kulkua ennen loppumetrejä. 
Myös fasilitaattorit kiersivät 
auttamassa ryhmäläisiä. 
 Päivä huipentui lopul-
ta ryhmätöiden esittelyyn ja 
parhaan tiimin äänestykseen. 
Oliko hackathon toimiva me-
netelmä? Lyhyt kysely päivän 
lopuksi paljasti, että osallistu-
jat suosittelevat menetelmää 
lähes sadan prosentin kanna-
tuksella. HKL:n ensimmäinen 
hackathon-päivä ei jääne vii-
meiseksi. 

HKL:n tavoitetila vuonna 2024 on olla  
kaupungin paras liike kaupunkilaisten elämän 
laadun ja kaupungin elinvoiman kehittymiselle.

1. Fläppitaululle hahmottuvat 
Matti Matkaajan tarpeet ja toiveet. 
2. Päivän voittajaksi äänestettiin tiimi 3,  
vas. Teemu Niippa, Eeva Heckwolf,  
Jesse Aavameri, Jussi Eskelinen,  
Silja Wisse ja Sari Keisa.
3. Tiimi ja johtajistosta koostuva  
tukijoukko yhdessä pohtimassa. 

1.

2.

3.

Teksti ja kuvat Leena Junnila
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HKL:llä on uusi henkilöstöohjelma 2016–2020
 Tavoitteemme on olla Suomen paras julkisen 

sektorin työpaikka vuoteen 2024 mennessä. 

 Ohjelma korostaa arvostavaa toimintaa sekä 
onnistumisen ja kehittymisen mahdollisuutta.

 Toteutumista mitataan Kunta 10- ja Great 
Place to Work -kyselyillä.  

HKL haluaa olla Suomen paras jul-
kisen sektorin työpaikka vuonna 
2024. Uusi henkilöstöohjelmam-

me antaa tähän välineet. Konkreettisina 
tekoina ohjelma tarkoittaa mm. yhtenäi-
siä työyhteisön pelisääntöjä, onnistumi-
sista palkitsemista ja koulutuksia.  
 Uusi henkilöstöohjelma valmistui 
tänä keväänä. Ohjelman valmistelus-
ta vastasi projektiryhmä, mutta sisältö 
syntyi vilkkaassa vuorovaikutuksessa 
henkilöstön kanssa. Ohjelman ensim-
mäiset toimet on aikataulutettu vuoden 
2016 loppuun ja vuoteen 2017.
 Miten meistä tulee Suomen paras 
julkisen sektorin työpaikka? Henkilös-
töohjelma sisältää useita konkreettisia 
toimia, jotka rakentavat tietämme kohti 
tavoitetta. Heti syksyllä johtoryhmän ni-
meämä palkitsemistyöryhmä alkaa laa-
tia palkitsemisohjelmaa. Palkitsemisoh-
jelman tavoitteena on henkilöstön palk-
kauksen ja palkitsemisen yhdenmukais-
taminen. Valmis palkitsemisohjelma esi-
tellään HKL:n johtoryhmälle joulukuun 
2016 aikana.

Arvostus ja kehittyminen 
ohjelman ytimessä
Henkilöstöohjelma jakautuu kahdeksi 
kokonaisuudeksi: Henkilöstöä arvostava 

Henkilöstöohjelma 
tavoittelee parasta 

Teksti Leena Junnila  Kuvitus Freepik.com

toimintakult-
tuuri ja Jokai-
sella on mah-
dollisuus on-
nistua ja kehit-
tyä työssään. 
Henkilöstöä ar-
vostava toimin-
takulttuuri tar-
koittaa esimer-
kiksi yhtenäisiä 
työyhteisön pelisääntöjä. Sekä esimiehil-
le että henkilöstölle järjestetään työyh-
teisötaitokoulutusta. Myös omaan työ-
hön vaikuttaminen ja elämäntilanteen 
huomioiminen työjärjestelyissä kuulu-
vat tähän kokonaisuuteen. Tiedonkulun 
lisäämiseksi selvitetään, voisiko kaikille 
HKL:läisille luoda oman henkilökohtaisen 
HKL:n sähköpostiyhteyden. 
 Miten paranevat onnistumisen ja ke-
hittymisen mahdollisuudet? Koulutuk-
seen kannustetaan, onnistumisista pal-
kitaan ja uusien toimintatapojen teke-
miseen rohkaistaan. Keskeinen väline on 
uuden HKL:n yhteisen kehityskeskuste-
lumallin luominen. Myös perehdytystä 
kehitetään. Tehtäväkiertoa testataan 
kokeilupohjaisesti vuoden 2017 aikana, 
ja siitä luodaan kokeilun perusteella toi-
mintamalli. 

Tuloksia mitataan,  
kehitystä seurataan
Tärkeä osa henkilöstöohjelmaa on seu-
ranta: toimivatko tekemämme panos-
tukset, näyttääkö, että olemme menos-
sa oikeaan suuntaan. Mittareina toimi-
vat henkilöstökyselyt Kunta 10 ja Great 
Place to Work. Kyselyjä käytetään vuo-
rovuosittain. 
 Henkilöstöohjelman valmistelus-
ta vastasi HKL:n johtoryhmän asetta-
ma projektiryhmä, jossa oli edustajat 
kaikista HKL:n yksiköistä sekä HKL:n 
luottamushenkilöt. Projektiryhmän pu-
heenjohtajana toimi henkilöstöpäällikkö 
Matts Hägg. 
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Kävitkö sinä matkalla? Ota yhteyttä toimitukseen, jos haluat jakaa kuvasi  
ja joukkoliikennekokemuksesi maailmalta Liikennepeilin lukijoiden kanssa.

Pyörän selässä 
Euroopan halki
Osallistuin heinä-elokuun 
taitteessa Transcontinental race 
-kilpailuun. Kilpailussa noin 300 
osallistujalla on tavoitteena 
päästä polkupyörällä Belgiasta, 
Geraardsbergenistä, Euroopan 
halki Turkkiin Aasian puolelle, 
Çanakkaleen. 

2.

Ympäristö vaihteli ja nähtävää riitti, 
mutta päiväohjelma oli yksinker-
tainen: aja, syö, nuku, sitten sama 

uudestaan.
 Olen harrastanut maantiepyöräilyä, 
retkipyöräilyä ja pitkänmatkanpyöräi-
lyä tapahtumissa, joiden pituus vaihte-
lee parista sadasta kilometristä 1200 ki-
lometriin. Transcontinental race oli en-
simmäinen kertani tämän mittaluokan 
kilpailussa. Tapahtuman reitti vaihtelee 
joka vuosi, eikä tänä vuonna ollut tarjolla 
ainakaan kevyintä ajettavaa. 

 Kello pannaan käyntiin lähtöviivalla ja 
se pysähtyy vasta maalissa. Osallistuji-
en on pidettävä itse huolta kaikesta, et-
sittävä majoituksensa ja pidettävä huol-
ta itsestään ja varusteistaan. Myös reitti 
suunnitellaan itse. Annettua on vain läh-
tö, määränpää ja neljä kontrollipistettä 
matkan varrella. Moni keskeyttää ja eroja 
syntyy. Maaliintuloaikoja vertaillaan se-
kuntikellon sijaan kalenterista. Kaikilla 
osallistujilla on seurantalaite, ja heidän 
sijaintinsa näkyy pisteinä kartalla, johon 
löytyy linkki tapahtuman sivuilta osoit-
teesta transcontinental.cc.

Olin perillä 11 päivää, 15 tuntia ja 30 
minuuttia lähtöni jälkeen, neljäntenätois-
ta. Vaikka kyseessä oli kilpailu, niin mat-
kailu, kokeminen ja näkeminen olivat eh-
kä keskeisintä tapahtumassa. Oli muka-
vaa päästä perille, vaikka tien päällä kyllä 
viihtyi – mikäs siinä pyöräillessä. 

MATKALLA: EUROOPPA

1.

2.

3.

Teksti ja kuvat Samuli Mäkinen

4. 5.

6.

1. Ensimmäisenä suuntasimme 
Geraardsbergenistä etelään, Ranskaa 
halkoen Clermont-Ferrandiin asti 
ja Col de Ceyssatin huipulle. Toista 
leimaa korttiin suunnattiin hakemaan 
Sveitsin Alpeilta samoilta seuduilta, 
joilla James Bond -elokuva Kultasormi 
kuvattiin.

2. Matka jatkui Alppien suuntaisesti 
Dolomiiteille Pohjois-Italiaan, Italian 
ympäriajostakin tutulle Passo di Giau 
-nousulle. Kiristin tässä vaiheessa 
tahtia, kun voimia tuntui riittävän ja 
ajoin läpi yön tätä kuuluisaa serpentii-
nitietä auringonnousun aikaan.

3.  Laskettelin vuorelta alas suoraan 
kahvilaan tuplaespressolle. Mukavaa, 
kun hyvää kahvia oli tarjolla kaikkial-
la. Päivän ohjelmassa oli lasketella 
vuorilta rannikolle Slovenian läpi Kro-
atiaan. Kroatian pikkukylät, vuoristo 
ja rannikko olivat uskomattoman 
hienoja. 

4.  Neljäs kontrolli oli Montenegrossa 
ja sisälsi Durmitor-vuoren ylittämisen. 
Sää oli rankka, tuulinen ja sateinen, 
mutta vehreä vuori oli näkemisen ar-
voinen. Koko maa on varsin kumpuile-
va. Matkaan kuluvan ajan arvioiminen 
ei ole ihan yhtä suoraviivaista kuin 
kotimaisemissa.

5.  Kosovossa, Makedoniassa ja 
Kreikassa oli vaihtelevan laatuisia 
teitä. Hyvä tapa matkustaa tämäkin. 
Tuli nähtyä hienoja ja mielenkiintoisia 
paikkoja, joissa muuten tuskin olisin 
käynyt, kuten Bosnian vuoristoiset 
syrjäkylät ja pikkutiet. Matkalle mah-
tui kaikenlaista säätä, metsäpalo ja 
jahtaavia kulkukoiria. 

6. Maali oli Çanakkalessa Saat Kulesi 
-kellotornilla. Maalissa tarinoita riitti.
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HKL:n henkilökunta harrastaa monin tavoin – 
tällä palstalla esittelemme eri tapoja viettää vapaa-aikaa.

Lähimökkeilyä Lauttasaaressa
Suomalaisten suosikkilomakohde on tunnetusti kesämökki. HKL:n 
työntekijöille mökkiloma voi löytyä yllättävän läheltä, sillä Lauttasaaressa 
Länsiulapanniemellä sijaitsee HKL:n kesämaja-alue, josta henkilöstö voi 
vuokrata kahta mökkiä. Vuokralaisten käytössä on myös erillinen sauna, 
joka lämpiää kolme kertaa viikossa. 

V ierailu HKL:n heinäkuisella mökki-
alueella paljastaa viehättävän vih-
reän keitaan kaupungin kupeessa. 

Alueella kävellessä voi ihastella huolella 
hoidettuja mökkejä, joita pilkahtelee 
sokkeloisten polkujen ja pensaiden sii-
meksestä. Toisaalta alue on meren 
ympäröimä, joten merta rakastavalle 
ja uimahaluiselle paikka tarjoaa hyvät 
lomailuolosuhteet. 
 Tänä kesänä yhä useammalla 
HKL:läisellä oli mahdollisuus saada alu-
eelta vuokramökki käyttöönsä, kun ns. 
ylämökin lisäksi vuokrakäyttöön tuli pie-
nempi alamökki. Alamökki on varustel-
tu kahdelle hengelle, ja se sijaitsee aivan 

meren äärellä – ja antaa näin kivasti 
oman rauhaisan sopen lomailijalle.
 Heinäkuun kolmannella viikolla ala-
mökissä lomaansa vietti kolmen suku-
polven poppoo: mummo, äiti ja kaksivuo-
tias Eetu. Perheellä oli haastateltaessa 
yksi mökkiyö takana, ja nukuttu oli kuu-
lemma hyvin. Paikka sai vuokralaisilta 
vuolaita kiitoksia, ja edullista hintaakin 
kiiteltiin.
 Mökkien varauksia hoitava Jaakko 
Salovaara HKL:n yhteiset palvelut -yk-
siköstä kertoo, että mökit ovat kysyt-
tyjä, mutta varsinkin kesän alussa ja lo-
pussa käyttöaste pienenee. Tänäkin ke-
sänä heinäkuussa kumpikin mökki oli 

jatkuvassa käytössä, mutta kesä- ja elo-
kuussa noin puolet viikoista oli mökeissä 
tilaa.  

Kesäkahvilassa tuoksuu pulla
Mökkeilevien iloksi alueella palvelee 
myös kesäkahvila Puhvetti. Kahvilaa pi-
tää aiemmin työelämässä keittiöpäällik-
könä toiminut Riitta Kaijalahti. Kesäkah-
vila on hänelle mukava harrastus. Kahvi-
lan tarjottavat leivotaan itse, mustikka-
piirakka ja korvapuustit ovat suosikkeja. 
Myös suolaista piirakkaa on tarjolla.  
 Herkkuja sai kuluneena kesänä nau-
tiskella torstaista sunnuntaihin klo 12–18 
aina koulun alkuun asti. Puhvetti palve-
lee mökkialueella todennäköisesti myös 
ensi kesänä.
 Länsiulapanniemellä on vietetty va-
paa-aikaa jo 30-luvulta lähtien, aluk-
si telttailemalla ja myöhemmin kevyis-
sä majoissa.  Alueen omistaa Helsingin 
kaupunki, joka puolestaan vuokraa sitä 
eri yhdistyksille ja järjestöille. 

Vuokramökit, faktoja 
 HKL:n ja Suomenlinnan liikenteen henkilöstö voi 

vuokrata kesäisin kahta mökkiä sekä saunaa Laut-
tasaaresta.

 Mökkien vuokra-aika on viikko ja hinta 75 euroa  
(kesällä 2016).

 Mökeissä on keittiöt, vesi noudetaan ulkoa  
vesipisteistä. Ei omaa WC:tä. 

 Varauksia hoitaa HKL:n yhteiset palvelut -yksikkö /  
Jaakko Salovaara.  

VAPAALLA

Alamökissä on sängyt 
kahdelle hengelle ja 

oma pieni keittiö.

Alamökki ja piha 
tarjoavat rauhallisen 

nurkkauksen lomailijalle.

Ylämökkiin mahtuu 
neljän hengen seurue.

Teksti ja kuvat Leena Junnila
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HSL sai  elokuun lopussa asen-
nettua uudet matkakortinluki-
jat kaikille nykyisen metrolinjan 
asemille. Metroasemilla on ollut 
opastajia sekä kirjallisia käyt-
töohjejulisteita auttamassa 
matkustajia uuden laitteen 
käytössä, koska uuden lukijan 
käyttö poikkeaa jonkin verran 
edeltäjästään. Matkakortinluki-
joiden vaihtuminen on osa HSL:n 
lippu- ja informaatiouudistusta.

HSL ja HKL alkavat valmistella 
Raide-Jokerin kalustohankin-
taa yhteistyössä. Raide-Jokeri 
on pääkaupunkiseudun en-
simmäinen pikaraitiotielinja, 
jonka on tarkoitus korvata 
Helsingin Itäkeskuksen ja Es-
poon Keilaniemen välinen run-
kobussilinja 550 vuonna 2021.  
HSL määrittelee raitiovaunuille 
vaatimukset, joiden perusteel-
la HKL hankkii kaluston. HSL 
sitoutuu korvaamaan HKL:lle 
vaunujen hankinnasta, käy-
töstä, ylläpidosta ja varikoista 
aiheutuvat kustannukset. Uuden 
pikaraitiotielinjan liikennöintiin 
arvioidaan tarvittavan 29 mata-
lalattiaista raitiovaunua.

HSL:n asiakastyytyväisyystutki-
mukset ovat pyörähtäneet jälleen 
käyntiin. HSL tutkii tyytyväisyyttä 
kysymällä matkustajien mieli-
piteitä joukkoliikennematkojen 
aikana sekä tekemällä havaintoja 
kaluston laadusta. Tutkimuskau-
den aikana tarkastetaan lähes 
4 000 bussin ja vaunun kunto.  
Tutkimusta tehdään bussi-, rai-
tiovaunu-, metro- ja lähijunalii-
kenteessä 11.11. asti.  Toteuttaja 
on Taloustutkimus Oy. 

HSL on elokuusta alkaen tar-
kastanut myös Tampereen kau-
punkiseudun joukkoliikenteen 
matkalippuja. Kokeilu jatkuu ensi 
vuoden syksyyn. HSL ja Tampere 
keräävät pilotissa kokemuksia 
yhteistyöstä lipuntarkastukses-
sa. HSL on kouluttanut Tampe-
reelle kuusi matkalippujen tar-
kastajaa. Tavoitteena on, että 
kuukausittain tarkastetaan noin 
5 000 matkustajan liput. 

Toimittanut: Kaisa Sikkilä 

Hakaniemen 
metroaseman  
lippuhalli uudistuu  

sisäänkäynnit, jotka suljettiin syyskuun 
alussa. Rakennustöiden ajan asemalle on 
kulkuyhteys Siltasaarenkadulta, Porthanin-
kadulta ja Toiselta linjalta. Sisäänkäyntien 
rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2017. Tä-
män jälkeen työt jatkuvat Siltasaarenkadun 
ja Ympyrätalon sisäänkäynneillä. 
 Kulkuyhteys metroon säilyy koko remon-
tin ajan. Peruskorjaus valmistuu kokonai-
suudessaan syksyllä 2018. 

Hakaniemen metroaseman lippuhallin perus-
korjaus alkoi syyskuussa. Peruskorjauksessa 
aseman eteläpäädyn lippuhalliin rakennetaan 
uudet liiketilat sekä sosiaalitilat kuljettajille. 
Aseman sisäänkäynnit Hakaniemen torilla ja 
raitiovaunupysäkkialueella uusitaan. Jalkakäy-
tävällä sijaitseva Siltasaarenkadun sisäänkäyn-
ti siirretään Siltasaarenkatu 16:n kiinteistöön ja 
Ympyrätalon vieressä oleva sisäänkäynti perus-
korjataan. 
 Ensimmäiseksi uusitaan Hakaniemen to-
rilla ja raitiovaunupysäkkialueella sijaitsevat 

Pysäkkikatosten  
kilpailutus käynnistyy

Helsingissä on kaikkiaan 1500 
raitiovaunu- ja bussipysäk-
kikatosta, joiden ylläpitoso-
pimukset JCDecaux Finland 
Oy:n kanssa päättyvät kah-
den seuraavan vuoden aika-
na. Nykyiset pysäkkikatokset 
ovat palvelleet hyvin, mutta 
sopimusten umpeutuessa on 
operaattori kilpailutettava uu-
delleen.
 HKL:n vetämässä pysäkki-
katosten uusimishankkees-
sa on edetty siihen vaihee-
seen, että pysäkkikatosten 

LYHYESTI HSL JUURI NYT
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ylläpitäjä päästään kilpailut-
tamaan tulevan syksyn ja tal-
ven aikana. Tämänhetkisen ai-
kataulun mukaan pysäkkika-
tosten toimittajan kilpailutus 

saadaan päätökseen ensi ke-
väänä. Kilpailutuksen myötä 
on mahdollisuus kehittää py-
säkkejä palvelemaan entistä 
paremmin matkustajia. 
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    HKL:n palveluaEläkkeelle
Puttonen Kauko 31.7.2016 sähköasentaja, vanhempi 24 v 11 kk
Tuhkanen Anja 31.7.2016 raitiovaununkuljettaja 26 v 3 kk

Ahonen Leena 16.9.2016

Selkäinaho Matti 21.5.2016
Lätti Ismo 31.5.2016 
Koivukoski Lea 27.6.2016 
Raunio Jukka   4.8.2016
Hämeenniemi Jari   1.9.2016
Lammi Juri 1.9.2016
Nevander Jukka   1.9.2016
Suominen T Petteri   1.9.2016
Roikonen Pertti 14.5.2016 
(Liikennepeilissä 2/2016 kerrottiin virheellisesti 
Pertti Roikosen palvelusvuosiksi 40 vuotta)

30 vuotta Helsingin kaupungin palvelua

40 vuotta Helsingin kaupungin palvelua

Metrojunankuljettajakurssi 2/2016 valmistui 20.5.2016

Uusia raitiovaununkuljettajia valmistui 23.6.2016

Kunta10-tutkimus on Työter-
veyslaitoksen johtama seu-
rantatutkimus, jossa selvite-
tään henkilöstön hyvinvointia 
ja työelämän kehittymistä. 
Tutkimus toteutetaan Helsin-
gin kaupungilla toista kertaa. 
 Vastausaikaa on 31.10. asti. 
Kyselyyn vastataan työajalla.
 Tutkimukseen vastataan 
ensisijaisesti sähköposti-
linkin kautta. Ne työnteki-
jät, joilla ei ole kaupungin 

Uusia joukkoliikenteen  
ammattilaisia

Kuvassa vasemmalla liikennetyönjohtaja Anja Loukkola
uudet kuljettajat Susanna Liljeroos, Heini Saahkari, Jukka 
Lehtiaho, Matias Kettunen, Mikko Kostamo, Miguel Lemos, 
Teemu Räisänen, Harri Montonen, Joona Koistinen, Timo 
Perttula, Tatu Koistinen, Anete Salumaa, Mikko Nikku ja Niila 
Karhula.
Portailla ylhäältä alas kouluttajat Silja Wisse, Teija Kivimäki, 
Mirva Ekholm, Leena Aaltonen.

Vasemmalta: kouluttaja Irene Burman, Tuua Taipale, 
Mikael Immonen, Marianne Pihlajamaa, Roni Lindholm, 
Tuula Tereska, Joonas Kokkonen, Aude Brisset, Patryk 
Filipowski, Juha-Matti Aho, Marja Holstila, Eero Alaranta, 
Tiina Ylimattila, Johanna Paakkunainen, Susanna 
Saarinen, Kristina Ternikova, kouluttajat Arja Vuohelainen, 
Hanna Koskinen, Jussi Eskelinen, Marko Huupponen ja 
liikennemestari Antti Ylönen.
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PALVELUSVUOSIA

sähköpostiosoitetta, vastaa-
vat tutkimukseen kotiin lähe-
tetyllä paperilomakkeella. 
 Jos työntekijä ei ole saanut 
sähköpostilinkkiä tai paperilo-
maketta, kannattaa hänen ot-
taa yhteyttä joko henkilökoh-
taisesti tai esimiehen kautta 
osoitteeseen kunta10@hel.fi.
 Kaikkien vastaajien kesken 
arvotaan 5 jopoa, 5 iPadia ja 5 
kylpylälomaa.
 Työterveyslaitos 

käsittelee tutki-
mustiedon ja ky-
selyyn vastaa-
minen on täysin 
luottamuksellis-
ta. Tutkimuksen 
tulokset julkais-
taan joulukuus-
sa. 
 Vain vas-
taamalla voit 
vaikuttaa!   

Vastaa Kunta10-tutkimukseen!
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Vallilan varastolla juhlittiin 
siivousurakan päättymistä

Vallilan varasto siivottiin ja järjestettiin 
uudelleen kesän aikana. Projektin 
päättymisen kunniaksi hankinta- 
ja materiaalipalvelut kutsui kaikki 
Vallilan työntekijät kakkukahville 19. 
elokuuta.  Uudistuneessa varastossa 
tarpeettomat tavarat on poistettu, tilat 
on hyödynnetty paremmin ja työpisteet 
on aseteltu niin, että joku on aina 
vastaanottamassa varastolle saapujaa.  
Varaston siivous oli osa HKL:n LEAN-
pilotteihin kuuluvaa varastonhallinta-
projektia. Uudistunut varasto.

Varastotyöntekijä Hannes 
Romppanen ideoi siivouk-
sen yhteydessä lasitava-
ralle paremmat ja turval-
lisemmat säilytystilat, 
lasikärryt.

Toimitusjohtaja Ville Leh-
muskoski ja hallintojohtaja 
Yrjö Judström kiittelivät 
puheissaan kaikkia siivouk-
seen osallistuneita. Projek-
tin ansiosta lisääntyy niin 
viihtyvyys, turvallisuus kuin 
tehokkuuskin.

Kakku maistui.  Siistissä varastossa kelpaa kahvitella.

Ostaja Matti Orpana hankinnasta oli yksi projektin keskeisim-
mistä puuhamiehistä. Matti kertoo, että oikealla puolella olevan 
hyllykön tilalla oli ennen ”sekalaisten tavaroiden” kasa.

Teksti ja kuvat Leena Junnila


