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valvomomestari

PÄÄTOIMITTAJALTA

Tätä pääkirjoitusta laatiessani ajankohtaisena mielessäni on kaupunginhallituksen 
edellisviikolla hyväksymä esitys vuoden 2020 talousarvioksi sekä siihen liittyen in-
vestointisuunnitelmamme vuosille 2020–2029. Kaupunginhallituksen hyväksymä 
ehdotus perustuu eri valtuustoryhmien budjettineuvotteluissa yhdessä sopimaan 
neuvottelutulokseen. Tämä käsitellään vielä marraskuussa kaupunginvaltuustossa, 
mutta yhteisen esityksen hyväksyntä siellä lienee selvää.
 Kaupunginhallitus teki ennestäänkin mittavaan HKL:n 10-vuotiseen investointi-
suunnitelmaan lisäyksiä noin 189 miljoonan euron edestä. Näillä lisäyksillä kaupun-
ginhallitus halusi varmistaa uusien raitio-
tiehankkeiden eli Vihdintien kaupunki-
bulevardin ratikan, Viikin-Malmin ratikan 
ja Tuusulanväylän kaupunkibulevardin 
ratikan toteutumisen mahdollisimman 
nopeassa mutta tarkoituksenmukaises-
sa aikataulussa. Investointibudjettimme 
nurkkasumma kymmenelle vuodelle on 
nyt 1,85 miljardia euroa, mikä tarkoittaa, 
että yli kymmenen vuoden ajan Helsin-
gissä rakennetaan samanaikaisesti aina kahta suurta raitiotiehanketta. Kun edellinen 
hanke valmistuu, käynnistyy välittömästi seuraava suuri hanke.
 Kahta ensimmäistä isoa raitiohanketta toteutetaan allianssimallilla. Kesäkuussa 
aloitettu Raide-Jokerin rakentaminen on käynnissä jo lähes 30 työmaalla. Kruunu-
silloille puolestaan juuri valittiin allianssi, joka aloittaa nyt allianssin kehitysvaiheen. 
Raide-Jokerissa kokemukset allianssista vaikuttavat tässä vaiheessa lupaavilta. Niin 
tilaajia kuin palveluntuottajia ohjaavat yhteiset tavoitteet ja kaikki osapuolet voitta-
vat tai häviävät yhdessä. Ohjausvaikutuksen tehokkuudesta kertoo esimerkiksi se, 
että Raide-Jokeri etsii parhaillaan keinoja nostaa ensi kesänä rakentamisen volyymi 
nykyisestä lähes kolminkertaiseksi. Tällä tavalla hankkeen aikataulua voitaisiin no-
peuttaa ja erilaisia aikaan sidottuja kustannuksia vähentää jopa kymmenillä miljoo-
nilla euroilla. On mielenkiintoista seurata miten allianssit 
lopulta onnistuvat ja saavutetaanko niillä tämän tyyp-
pisiä merkittäviä etuja kaupunkilaisille. 
 Yksi huomion arvoinen linjaus kaupunginhallituk-
sen talousarviokäsittelyssä koski Helsingin yliopis-
ton metroaseman toisen sisäänkäynnin suunnit-
telua ja toteutusta ennen Kruunusiltoja. Kanta-
kaupungin yksipäisten metroasemien toisten 
sisäänkäyntien toteuttamisella voi olla mitta-
via hyötyjä. Yliopiston aseman rinnalla tutki-
misen arvoisia ovat varmasti Sörnäisten ja 
Rautatientorin asemat myös!

”Kaupunginhallitus teki en-
nestäänkin mittavaan HKL:n 
10-vuotiseen investointisuun-
nitelmaan lisäyksiä noin 189 
miljoonan euron edestä.”
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Suomen raitiotiekaupun-
kien seminaaria vietettiin 
Konepajalla

HKL järjesti yhdessä kaupunkiympä-
ristön toimialan kanssa Konepajalla 
torstaina 24.10. Suomen raitiotiekau-
punkien seminaarin. Puheenvuoroja ja 
keskusteluja käytiin muun muassa rai-
tioliikenteen kehittämistoimenpiteistä, 
Länsi-Helsingin raitiotiestä, Tallinnan 
raitioliikenteen kehittämisestä, Raide-
Jokerin rakentamisesta, Tampereen 
raitiotiestä ja Helsingin varikkohank-
keesta. Pariisin ratikkaprojekteista 
vastaavan johtajan, Yo Kaminagain, 
mielestä raitiovaunuliikenne lisää kau-
pungin vetovoimaa. Seminaaripäivän 
päätteeksi järjestettiin HKL:n perinteinen 
sidosryhmätilaisuus.  
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TILAISUUS

Tällä palstalla kerromme kaupungin elämästä:  
tilaisuuksista ja tapahtumista.

Kaarina Gustafsson 
Hakaniemen metroasema 11.11.2019

Hakaniemen metroaseman uusi sisään-
käynti Siltasaarenkadulla avattiin perjan-
taina 1.11. Runsas viikko avaamisen jälkeen 
Kaarina Gustafsson on varta vasten tullut 
katsomaan uutuutta.
- Luin lehdestä, että Hakaniemeen on 
avattu uusi metron sisäänkäynti. Lähdin  
tutustumaan ja katsomaan, että missä 
tämä on ja mitä tämä pitää sisällään. Asun 
tässä lähettyvillä, joten Hakaniemen met-
roasemaa tulee käytettyä. Yleensä kuljen 
ratikalla, mutta pidemmät matkat sitten 
metrolla. 
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Apulaispormestari Anni Sinnemäki 
kiteytti seminaarin sanoman: 
”Rakkaudesta ratikkaan!”
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Tutustumme HKL:n työntekijöihin ja heidän työhönsä.  
Tällä kertaa päivästään kertoo valvomomestari Timo Ansamaa.

Timon tie vei 
valvomomestariksi  

Teksti ja kuvat Kaisa Sikkilä

T
imo Ansamaan tie valvomomes-
tariksi on kulkenut monenlaisten 
työtehtävien kautta HKL:ssä ja on 

oiva esimerkki siitä, miten urapolku voi 
kehittyä talon sisällä eri tehtävissä. 
 Timo valmistui metrojunankuljetta-
jaksi vuonna 2007, ja muutaman vuo-
den ajokokemuksen jälkeen hän siir-
tyi junan ohjaamosta valvomon puo-
lelle liikenteenohjaajaksi. Valvomotoi-
minnot tulivat tutuiksi, ja Timosta tuli 
vastaava liikenteenohjaaja. Vastaava 

liikenteenohjaaja tekee esimerkiksi poik-
keustilanteissa liikenteelliset ratkaisut ja 
päätökset.  
 Tänä syksynä Timo valittiin valvomo-
mestariksi metron liikenteenohjausval-
vomoon. 
 – Olen kiitollinen työnantajalle, että 
tällainen eteneminen on ollut mahdol-
lista. Tietysti tämä vaatii myös omaa 
aktiivisuutta ja ennen kaikkea halua op-
pia uutta ja tehdä erityyppisiä tehtäviä. 
Olen iloinen, että tulin valituksi tähän 

tehtävään. 
 Timo kertoo saaneensa ihanteellisen 
siirtymän valvomomestarin tehtäviin: 
pestin edelliset haltijat ovat olleet opas-
tamassa esimerkiksi esimiestyöhön liit-
tyvissä käytännön asioissa. 

Häiriöiden hallintaa
Tuoreella valvomomestarilla on jo selvä 
näkemys, mitä asioita liikenteenohjaus-
valvomossa ryhdytään aluksi kehittä-
mään. 
 – Aloitamme vastaavien liikenteen-
ohjaajien työn kehittämisestä, koska se 
on minulle tuttua aluetta. Vastaavat lii-
kenteenohjaajat tekevät Disc-analyysin 
avulla itsearvioinnin, josta saamme tie-
toa jokaisen luontaisesta tavasta toimia 
työssä vastaan tulevissa tilanteissa.  

 liikennöintiyksikkö

 Triathlon, perhe ja omakotitalon 
kunnossapito täyttävät vapaa-ajan

TYÖNTEKIJÄN PÄIVÄ

klo 8.50 Timo vaihtaa 
kuulumiset vastaavan 
liikenteenohjaajan, Markku Karin, 
kanssa. Timo tekee edelleen toisinaan 
vuoroja liikenteenohjauksessa, 
jotta osaaminen ja yhteinen kieli 
liikenteenohjaajien kanssa säilyy. 
-Haluan, että teemme tätä työtä 
yhdessä, Timo sanoo.   

klo 9.30 
Timon kokemus 
niin kuljettaja- kuin 
liikenteenohjauspuolelta 
on antanut hänelle 
näkökulmaa liikenteen 
hoitoon. -Tunnen 
liikenteenohjauksen 
arkityön ja tiedän, 
miksi asioita kannattaa 
tehdä tietyllä tavalla. 
Valvomosta käsin myös 
näkee tapahtumien 
taustat, joita kuljettajana 
ei voinut nähdä. 

klo 10.45 
Aamupäivän palaverissa 
Herttoniemen 
valvomossa käytiin 
läpi asetinlaitteen 
nopeudenvalvonnan 
nopeustiedon ilmaisuja 
liikenteenohjaajille. 
Mukana olivat 
valvomoinsinöörit 
Sanna Kuustie ja Matias 
Heselius. 

klo 13.45 Tuoreella valvomomestarilla ei ole vielä 
esimiestyön kokemusta, joten sillä saralla on uutta 
opeteltavaa. 
 – Opiskelen lähiesimiestyön ammattitutkintoa 
oppisopimuksella. Se antaa varmuutta asioiden 
tekemiseen ja pakottaa opettelemaan niitä taitoja, 
joita esimiehen tulee hallita.  

klo 15.20 Työpäivän päätteeksi Timo käy kehityskeskustelun 
esimiehensä, valvomopäällikkö Petri Norrenan kanssa. 

klo 12.10 Herttoniemen valvomossa on viihtyisät tilat 
pitää lounastauko. Timolla on uuden työn myötä ollut 
opeteltavaa myös työrytmissä: entinen vuorotyöläinen tekee 
nyt ensimmäistä kertaa päivätyötä. 

 Analyysistä tulee olemaan apua, kun 
valvomossa ryhdytään Timon johdolla 
kehittämään tilannejohtamiskoulutus-
ta. Valvomotyössä on erityisen tärkeää 
kyetä hallitsemaan ja johtamaan yl-
lättäviä poikkeustilanteita ja toisaalta 
myös normaalitilanteita. 
 Ensi vuoden varalle Timolla on mui-
takin suunnitelmia. Tarkoituksena on 
tehdä kertauskoulutussuunnitelma 
ja keskittyä muun muassa osaamisen 
varmistamiseen. Paras keino on käy-
tännön tilanteiden kautta oppiminen: 
Herttoniemen valvomossa simuloidaan 
erilaisia liikennetilanteita ja päästään 

näin harjoittelemaan jo etukäteen nii-
den hoitamista. 
 – Pyrimme hallitsemaan häiriöitä, 
jotta ne eivät hallitse meitä.

Esimies on läsnä
Uuden tehtävän myötä Timo on opetel-
lut päivätyön rytmiä – vuosia vuorotyö-
tä tehneelle se on uutta. Uutta on myös 
esimiestyö, jonka käytäntöihin Timo on 
perehtynyt syksyn mittaan. 
 – Uskon, että vahvuuteni esimie-
henä on lähestyttävyys. Olen läsnä, ja 
se on tämän työn tärkein tehtävä, sitä 
alaiset kaipaavat. Pitää itse tiedostaa, 

ettei ajaudu liian kauas; niin voi käydä 
helposti, jos ei pidä huolta läsnäolosta. 
Alaiseni uskaltavat kertoa minulle ikä-
viäkin asioita, huolia ja murheitaan. 
 Timo kertoo, että työssä on varmas-
ti apua myös tavoitteellisesta tyylistä 
suunnitella ja viedä asioita eteenpäin. 
Tavoitteellisuus on peruja nuoruuden 
päiviltä, jolloin Timo oli SM- ja MM-ta-
son kilpahiihtäjä. Liikunta on tänäkin 
päivänä tärkeä osa Timon elämää: tänä 
vuonna tuli triathlonin SM-kilpailuissa 
6. sija. 

Timo Ansamaa
valvomomestari

Kuka?  
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Helsingin metron voi kai sanoa kasvaneen aikuiseksi viimeistään kaksi vuotta 
sitten, kun kauan odotettu jatko Matinkylään avattiin. Nyt metro toimii run-
koyhteytenä kahdelta eri suunnalta Helsingin keskustaan sekä hoitaa keskus-
tan, Etelä-Espoon ja Itä-Helsingin sisäisiä yhteyksiä monipuolisesti. Ja hyvä 
niin. Muutaman vuoden päästä voimme huristella metrolla jo Kivenlahteen ja 
ehkä 2030-luvulla Östersundomiin. Sitten metro onkin jo aika pitkä.
 Tuohon metrolinjan pituuteen kiteytyy metron kehittämisen haaste. Kun 
uusia matkustajia tulee kyytiin entistä etäämmältä, mutta työpaikkojen pai-
nopiste näyttää sinnikkäästi pysyvän Helsingin kantakaupungissa ja sen lä-
hiympäristössä, seurauksena on metron ruuhkautuminen välillä Herttoniemi-
Tapiola, ehkä laajemminkin. Niinpä HKL:n, Espoon, HSL:n ja Länsimetro Oy:n 
yhteistyönä on käynnistetty selvitystyö siitä, kuinka metron kapasiteettia 
on mahdollista kasvattaa. Todennäköises-
ti lisäämme automaattiajon piirteitä 
nykyiseen metroon koko 2020-luvun 
ajan, ja 2030-luvun alussa liikentees-
sä saattaa olla täysin automaattinen 
metro.
 Ennemmin tai myöhemmin ny-
kyinen metro tarvitsee kuiten-
kin kavereikseen muitakin yhteyk-
siä, jotta Suomenlahden rantaviivan 
suuntainen joukkoliikenne Helsin-
gissä ja Espoossa toimisi sujuvas-
ti. Ennen uusia metrolinjoja näem-
me vielä Kruunusiltojen ratikkayhtey- 
den avautuvan, mikä helpottaa metron 
tilannetta Itä-Helsingin ja keskustan vä-
lillä. Aikaa myöten tarvitaan kuitenkin 
kokonaan uusia itä–länsi-suuntaisia rai-
deyhteyksiä hieman nykyistä poh-
joisempana eli Pasilan tasolla.
 HSL:n johdolla laaditaan noin 
neljän vuoden välein seudullinen 
maankäytön, asumisen ja liiken-
teen MAL-suunnitelma. Nähdäk-
seni seuraavalla tai viimeistään 
sitä seuraavalla MAL-kierroksella 
on syytä ottaa suunnittelupöydäl-
le Tapiola–Pasila–Viikki-käytävän 
joukkoliikenneratkaisun suunnitte-
lu. Se voi olla pikaraitiotie tai metro tai jommankumman variaatio. Siemeninä 
tälle yhteydelle on jo rakennettu aseman paikka juuri avatun Triplan alle, ja 
myös tulevalla Kalasatama–Pasila-ratikalla saattaa olla jokin rooli tässä rat-
kaisussa. Tärkeintä on löytää ennakkoluulottomasti ne keinot, jolla voidaan 
parhaiten hoitaa Pasilan tason yhteyksiä ja samalla keventää metron keski-
osan korkeita kuormituksia.

  Tero Anttila
Joukkoliikenteen osastonjohtaja, HSL

Aikuisen 
metron kasvukivut

Kirjoittaja on HSL:n 
joukkoliikenteen osastonjohtaja. NÄKÖKULMA

”HKL:n, Espoon, HSL:n ja Län-
simetro Oy:n yhteistyönä on 
käynnistetty selvitystyö siitä, 
kuinka metron kapasiteettia on 
mahdollista kasvattaa.”

Teksti ja kuva Marie von Bell

Metron 
kapasiteetti 
turvataan monin tavoin 
Tulevan vuosikymmenen lopulla kasvavat matkustajamäärät vaativat metron kuljetuskapasiteetin nostoa. 
HKL hankkii optiohankintana Matinkylä–Kivenlahti osiota varten uusia M300-metrojunia, lisäksi HKL:n käytössä 
olevat M100- ja M200-sarjojen metrojunat peruskorjataan vuosien 2019–2023 aikana, ja nämä junat jatkavat 
liikenteessä aina 2020- ja 2030-lukujen taitteeseen asti. 

M
uiden toimenpiteiden lisäksi met-
ron kuljetuskapasiteettia tullaan 
nostamaan myös vuoroväliä 

tihentämällä. HKL:n, HSL:n ja Länsimetro 
Oy:n käynnistämän tarveselvityksen 
mukaan jatkuvaan kulunvalvontaan tuli-
si siirtyä ennen 2030-lukua, jotta metron 
kapasiteetti pysyy riittävänä. Esitetyssä 
ratkaisussa kuljettajat pysyisivät 

vielä junissa, mutta junien nopeutta 
valvottaisiin ja ohjattaisiin järjestelmällä 
keskitetysti.

Kehitetään uutta 
ja parannetaan vanhaa
Tällä hetkellä nykyisen asetinlaitteen, 
Mipron, toimintaa tarkistetaan ja var-
mistetaan, jotta tekninen järjestelmä 

palvelisi tulevaisuudessa mahdollisim-
man hyvin, samalla kuitenkin pohditaan 
tulevia teknisiä ratkaisuja. Tarkoituksena 
on nostaa palvelun tasoa parantamalla 
turvallisuutta ja lyhentämällä vuoroväliä 
sekä kehittämällä häiriöhallintaa.
 – Asioita pitää selvittää huolella, jotta 
pystytään hahmottelemaan, mikä halut-
tu tekninen ratkaisu voisi olla. Hankkeen 

onnistuminen vaatii avoimuutta ja yh-
teistyötä kaikkien metrojärjestelmän 
toimijoiden kanssa, jotta päästäisiin ko-
konaisuuden kannalta parhaaseen mah-
dolliseen lopputulokseen, kertoo järjes-
telmäinsinööri Julius Vuoriluoto.
 Hanke ei ole HKL:n mittakaavassa 
ennennäkemättömän iso, mutta moni-
mutkaisuutensa vuoksi se ei ole myös-
kään helppo. Hanke tulee vaikuttamaan 
metron toimintatapoihin, kalustoon ja 
infraan – kokonaisuudessaan metron lii-
kennöintiin. 
 – On tärkeä muistaa, että tämä kapa-
siteetin tulevaisuudessa turvaava hanke 
ei tule keskeyttämään nykyisen järjestel-
män kehittämistä, vaan nämä kulkevat 
rinnan, Vuoriluoto huomauttaa. 
 Kulunvalvonnan automatisoinnin ja 
nykyjärjestelmän kehittämisen lisäksi 
HKL on jo hankkinut DAS-järjestelmän 
kuljettajan ajotavan optimoimiseksi. Jär-
jestelmä antaa kuljettajalle ohjeita ener-
giaa säästävään ajotapaan. Järjestelmän 
käyttöönotto on juuri käynnissä. Tulevai-
suudessa järjestelmää voidaan kehittää 
integroimalla se asetinlaitejärjestelmään, 
jolloin kuljettajalla on ajantasainen tieto 
todellisesta liikennetilanteesta.  

Selvitys metron kapasiteetin 
riittävyydestä 
Metron kapasiteetin ja luotettavuu-
den lisäämistä koskeva esiselvitys 
käynnistettiin viime vuoden vaih-
teessa. Selvityksen tavoitteena oli 
tunnistaa ja kuvata eri vaihtoehdot 
ja ratkaisut metron kapasiteetin 
nostamiseksi. Selvityksen päätel-
mät annettiin tiedoksi HKL:n johto-
kunnalle torstaina 10.10.2019.  

Myöhemmin tulee vielä arvioida, onko 2030-luvulla tarkoituksenmukaista siirtyä vielä jatkuvasta kulunvalvonnasta täysauto-
maattimetroon. 

DAS-järjestelmällä pyritään optimoi-
maan kuljettajan ajotapaa. 
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Tätä mieltä:
Millä mielellä uusiin tiloihin? Kysyimme neljältä HKL:läiseltä, mitä odotuksia 
heillä on uusiin tiloihin muuttaessa. Mihin asioihin monitilatoimistossa pitää 
erityisesti kiinnittää huomiota?

Paavo Aarnio, HR-suunnittelija 
Monitilatoimistossa työskentely on minul-
le tuttua entuudestaan. Minulle ei ole si-
nänsä väliä, missä työskentelen, kunhan 
löydetään yhteiset pelisäännöt tiloissa toi-
mimiseen – näin arjen saa varmasti suju-
maan hyvin. 
 Yksi tärkeä asia on puhelimen käytön 
etiketti – yhteisissä tiloissa tulisi välttää 
kovaäänisiä ja pitkiä puheluja. Tiloissa pi-
tää myös olla mahdollisuus käsitellä arka-
luonteisia asioita niin, etteivät ne leviä. On 
mietittävä, miten tällaiset asiat hoidetaan 
uusissa tiloissa.  

Karina Kozlova, suunnittelija  
Tämä on iso kulttuurimuutos HKL:llä – 
etenkin heille, jotka joutuvat luopumaan 
omasta työhuoneesta ja yksityistilasta. 
Muutos tuo kuitenkin mukanaan hyvää: 
samassa tilassa työskenneltäessä tiedon-
jako ja viestintä on sujuvampaa ja helpom-
paa. 
 Jatkossa on otettava huomioon samas-
sa tilassa työskentelevät kollegat ja sitou-
duttava noudattamaan yhteisesti laadit-
tuja sääntöjä, jotta työrauha säilyy mah-
dollisimman hyvänä. Monitilatoimistossa 
toimitaan ryhmänä ja yhteisönä; siksi pidän äärimmäisen tärkeänä yhteen hii-
leen puhaltamista. 
 Haasteena pitäisin sitä, miten luottamuksellisia asioita käsitellään monitila-
toimistossa. Uskon kuitenkin, että tähänkin löydetään hyvät toimintatavat. 

Työtilat uudistuvat  
Teksti ja kuvat Kaisa Sikkilä

HKL:n varikoilla on rakennettu pitkin syksyä monitilatoimistoja HKL:n 
toimistohenkilöstölle. Osa on jo päässyt muuttamaan uusittuihin tiloihin, osa 
vielä pakkaa muuttolaatikoita. Kysyimme muutamalta HKL:läiseltä, mitä 
ajatuksia tilamuutokset ovat herättäneet.

Tästä on kyse
HKL:n pääkonttori Hakaniemessä pure-
taan, ja henkilökunta muuttaa muihin 
HKL:n tiloihin. Vallilan varikolle, metro-
varikolle ja Ruskeasuon varikolle raken-
netaan monitilatoimistoja, joihin pää-
konttorin lisäksi sijoittuvat kaikki muut-
kin toimistotyötä tekevät HKL:läiset. 
Osa henkilöstöstä on Herttoniemen 
valvomossa, jossa on soveltuvat tilat 
entuudestaan.
 Tilamuutokset ovat edenneet syk-
syn mittaan niin, että osa henkilöstöstä 
on jo muuttanut uusittuihin tiloihin. Vii-
meiset tilat valmistuvat ensi vuonna. 

→ Tietoa tilamuutoksista intrassa Vari-
koiden tilamuutokset -sivulla.

Työskentelyohjeet apuna arjessa 
Monitilatoimistossa työt sujuvat, kun 
tiloissa toimimiseen on yhteiset pe-
lisäännöt. Sellaiset teimme myös 
HKL:ssä työn tueksi. Pohjana oli kysely, 
jossa henkilöstö kertoi näkemyksensä 
pelisäännöissä huomioitavista asiois-
ta. Työskentelyohjeet on tarkoituksel-
la laadittu väljiksi ja tiukkoja kieltoja on 
pyritty välttämään. 
 Työkaverin huomioiminen on avain-
asemassa: vältetään äänekkäitä ja pit-
kiä puheluja ja keskusteluja työpisteis-
sä, vapautetaan puhelinkopit ja hiljaisen 
työn tilat, kun niitä ei enää tarvita, ja pi-
detään tilat siisteinä. 
 Työskentelyohjeessa on myös esi-
merkiksi projektihuoneiden ja neuvot-
teluhuoneiden käytön pelisääntöjä sekä 
tietoturvaan liittyviä ohjeita.  
 Tutustu työskentelyohjeisiin intrassa 
Varikoiden tilamuutokset -sivulla. Int-
ran sivulla on myös tietoturvan ohjevi-
deo, johon kannattaa tutustua.   

Anna Martemaa, projektipäällikkö
Olen ollut tyytyväinen tähän työtilaan ja 
omaan työpisteeseeni. Työskentely moniti-
latoimistossa on tuntunut mukavalta, kos-
ka kanssakäyminen työkavereiden kanssa 
on luontevaa ja pitkän poissaoloni jälkeen 
olen tutustunut ihmisiin nopeasti. Päivit-
täin tulee vaihdettua tietoa työkavereiden 
kanssa. 
 Hakeudun mielelläni hiljaiseen tilaan 
puhumaan puheluita, ja erityistä keskitty-
mistä vaativiin töihin käytän vastamelu-
kuulokkeita tai menen projektitilaan. Pidän 
siitä, että on erilaisia tiloja käytettävissä. 

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja
Odotan uteliaisuudella ja innostuksella uut-
ta, ja uskon, että paljon hyvää on tulossa. 
Olen kuullut kokemuksia monitilatoimis-
toista monelta kumppaniorganisaatiolta, 
muun muassa Raide-Jokerilta, Helsingin 
kaupunkiympäristön toimialalta, Espoon 
tekniseltä toimelta ja Rambollilta.
 On tärkeää, että uusiin tiloihin muutta-
essa ja siellä työskennellessä otetaan mah-
dollisimman hyvin ja kattavasti huomioon 
kokemukset, joita muualla on saatu. Odotan 
sitä, että uusissa tiloissa vuorovaikutus tu-
lee jokapäiväiseksi ja luontevaksi.  

 

Muutto pääkonttorista vari-
koille tuo joillekin mukanaan myös uut-
ta työkulttuuria. Onnistunut työskentely 
monitilatoimistossa edellyttää yhteisiä 
pelisääntöjä ja työkaverin huomioimista.  
 Säännökset ovat muuttuneet vuosien 
ja vuosikymmenten kuluessa. Muun mu-
assa tupakointi oli täysin sallittua ja hy-
väksyttävää toimistoissa ja työskente-
lytiloissa muutama vuosikymmen sitten. 
Esimerkiksi Vallilan ruokalan pöydissä oli 
tuhkakupit vielä 1970-luvun alussa.
 Tupakointi julkisissa tiloissa ja kulku-
neuvoissa kiellettiin vuonna 1977, sitä en-
nen siis myös busseissa ja ratikoissa tup-
ruteltiin.  

Työtilojen 
sääntöjä 
ennen ja nyt

Kurkistamme 
HKL:n historiaanHISTORIA
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Liikennelaitoksen Vallilan varikko, heikko-
virtaosasto vuonna 1970.

Vallilan varikon uudistettu monitilatoi-
misto vuonna 2019.
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Raitiovaununkuljettaja ja kaupunkiraideliikennekuljettajakoulutuksen opiskelija Liina 
Tuokko odottaa uudelta tehtävältään vaihtelua. Vieressä liikennemestari Markus Polttila.  

H
kl:n uusi delegointiohje noudatte-
lee aiempaa selkeämmin kaupun-
gin linjausta. Ohjetta ovat olleet 

valmistelemassa Matts Hägg, Paavo 
Aarnio ja Elisa Tohmo HR-palveluista.
 – Esimiehet saavat nyt entistä enem-
män päätösvaltaa sellaisissa asioissa, 
joissa heillä pitääkin olla, Aarnio toteaa.
 Lähiesimies voi päättää palkitsemisis-
ta, lyhyiden poissaolojen lisäksi yli viikon 
pituisista poissaoloista sekä merkkipäi-
välahjoista. Pyrkimyksenä on tehdä pro-
sesseista entistä helpompia ja nopeam-
pia kaikille osapuolille.  

 Liikennöintiyksikössä, jossa uusi dele-
gointiohje vaikuttaa eniten, on järjestet-
ty aiheeseen liittyviä koulutuksia. Niis-
sä on ollut mukana muun muassa kau-
pungin talouspalveluiden henkilökuntaa. 
Muissa yksiköissä järjestetään koulutuk-
sia tarpeen mukaan. 
 
Delegointiohje vaikuttaa liiken-
nöintiyksikön toimintatapoihin 
Liikennöintiyksikössä uusi delegointioh-
je otettiin käyttöön lokakuun alussa, ja 
se vaikuttaa erityisesti liikennetyönjoh-
tajien ja ajojärjestelijöiden työhön. 
 – Perimmäisenä pyrkimyksenä on 
helpottaa ylemmän esimiestason, kuten 
liikennemestareiden, työtaakkaa. Vas-
taanotto toimintatavan muutokselle on 
ollut hyvä, kertoo liikennöintiyksikön 
johtaja Arttu Kuukankorpi.
 Liikennetyönjohtaja Lauri Kaijalan 
työhön uudet delegointisäännöt ovat 

Samalla radalla -hanke 
poikii hyviä käytäntöjä
Uusi delegointiohje 

Teksti ja kuva Ulla PaukkuTeksti Ulla Paukku Kuvat Marie von Bell ja Ulla Paukku

Y
hdistelmäkuljettajille on selkeä 
tarve, sillä taustalla ovat loma-
suunnitteluun liittyvät haasteet. 

Raitiovaunuilla on läpi päivän suunnil-
leen sama vuoroväli, eikä kesäksikään 
liikenne juuri harvene, kuten ennen rai-
tioliikenteen linjastouudistusta. Metrolla 
taas liikennöinti on ruuhkapainotteista, 
ja kesällä arkiliikenne noudattaa suun-
nilleen talvikauden lauantailiikennettä.
 – Yhdistelmäkuljettajat voivat ajaa 
talvella molempia ja kesällä pääsääntöi-
sesti ratikkaa, jolloin lomia pystytään an-
tamaan jouhevammin, kertoo liikenne-
päällikkö Tero Hagberg. 
 Lisäksi on hyvä, että osa varalla ole-
vista kuljettajista kykenee paikkaamaan 
sekä metro- että ratikkapuolella. 
 – Jos pilotti onnistuu, eli saamme uu-
den tehtävän toimimaan ja kannatta-
maan, on mahdollista kouluttaa kuljet-
tajia lisää, Hagberg sanoo. 

Joustavia kuljettajia 
Kun koulutettavia lähdettiin hakemaan, 
tärkeimpinä kriteereinä olivat jousta-
vuus ja aiempi työmenestys. Jousta-
vuutta tarvitaan, sillä kuljettajat saavat 
työvuoronsa vain lyhyeksi ajaksi kerral-
laan. Lyhyessä työvuorosuunnittelussa 

Kaupunkiraideliikennekuljetta-
jista toivotaan synergiaetuja 
työaikajärjestelyihin 
HKL:ssä koulutetaan parhaillaan kaupunkiraideliikennekuljettajia. Pilotissa kymmenen raitiovaununkuljettajaa 
koulutetaan metrojunankuljettajiksi. Ensi vuonna puolestaan kahdeksasta metrojunankuljettajasta tulee myös 
raitiovaununkuljettajia.  

Samalla radalla -hankkeen 
avulla pyritään löytämään 
konkreettisia tapoja helpottaa 
työtä. Yksi näistä toimenpiteistä 
on delegointiohjeen päivitys, 
jonka myötä päätösvaltaa 
siirretään alemmille 
esimiestasoille. 

Uusi delegointiohje löytyy Helmi-
intrasta polusta Työn tuki → Esi-
miestyön tuki → Päätöksenteko 
henkilöstöasioissa

Samalla radalla -hankkeen sivuil-
le pääset Helmi-intran etusivulta. 
Polku Henkilöstö → Työhyvinvointi 
ja työturvallisuus → Samalla radalla 
-hanke   

Koulutusvastaava Marjukka Mikola

HKL:n uudella koulutusvastaavalla Marjukka Mikolalla on hyppysissään niin kou-
lutusasiat kuin esimiestyökin. Sen takaavat kauppatieteiden maisterin tutkinto, 
pedagoginen pätevyys sekä usean vuoden kokemus koulutus- ja henkilöstöalan 
töistä.
 – Tässä työssä kiteytyy ydinosaamiseni, Mikola tiivistää.
 Mikola on ilahtunut siitä, että kouluttajat ovat innostuneita työstään. Hän toi-
voo, että jatkossakin koulutustiimi suuntaa eteenpäin hyvällä draivilla. Hän haluaa 
tiimin pysyvän ajan tasalla ja käyttävän nykyaikaisia pedagogisia menetelmiä   
 – Toivon myös yhteistyötä yli yksikkörajojen, jotta pääsemme tärkeimpään 
päämääräämme – eli koulutamme mahdollisimman hyviä kuljettajia.  

vaikuttaneet merkittävästi.  
 – Uudistunut delegointiohje on oikein 
hyvä juttu. Toivoisin, että kävisimme vie-
lä yhdessä ylemmän työnjohdon kanssa 
läpi uudet työtehtävämme.
 Samalla radalla -hankkeen esimies-
valmennuksista ja yksikköpäivistä vi-
rinneitä uusia työkulttuuria helpottavia 
käytäntöjä otetaan käyttöön vielä ensi 
vuoden puolella. Niitä ovat muun muas-
sa kokouskäytännöt sekä Liikennöinnin 
ja HR-palvelujen välisen yhteistyön ke-
hittäminen esimerkiksi rekrytoinneissa. 
 Samalla radalla -hanke jatkuu ensi 
kevääseen asti, jolloin järjestetään vii-
meiset esimiesvalmennukset.  Jäljellä on 
kaksi kokonaisuutta. Tammikuussa kes-
kitytään uusiutumisen teemaan, ja hel-
mikuussa kaikki esimiesvalmennuksissa 
käyty keskustelu ja ideointi kootaan yh-
teen. 

seuraavan päivän työajan saa vasta 
edellisenä päivänä. Lisäksi kaupunkirai-
deliikennekuljettajalla työ voi alkaa ja 
loppua koko liikennöinnin operointialu-
eella. 
 Lähiesimiehet kommentoivat kurssil-
le hakeneita omia lähialaisiaan, ja liiken-
nemestari Markus Polttila haastatteli ly-
hyesti potentiaalisimmat.
 – Valittujen joukko on tarpeisiimme 
sopiva, mutta myös he itse saavat uu-
delta työltään varmasti paljon: työnku-
va laajenee, työura etenee, haasteet li-
sääntyvät sopivasti ja peruspalkkakin 
on hieman parempi kuin perustehtävää 

tekevillä kuljettajilla, Polttila kertoo.  

Vaihtelua työnkuvaan
Raitiovaununkuljettaja Liina Tuokko on 
yksi kaupunkiraideliikennekoulutuksen 
kurssilaisista. Hän haki koulutukseen 
saadakseen vaihtelua työhönsä.
 – Metron ajaminen on yllättävän eri-
laista kuin raitiovaunun. Tekniikka on eri, 
ajokäsi eri ja metroa ajetaan lujempaa. 
Lisäksi työ on metrossa itsenäisempää, 
mikä kasvattaa varmasti itseluottamus-
ta.    
 Ensimmäiset yhdistelmäkuljettajat 
valmistuvat joulun tienoilla.  
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Nollatoleranssi 
työpaikkakiusaamiselle 

Teksti ja kuva Ulla Paukku

Turvallisuusasiantuntija Markus Lustigin mukaan työpaikkakiusaaminen on mahdollista kitkeä yksinkertaisin keinoin, 
sillä lähtökohtaisesti me kaikki haluamme elää sovussa.

Kiinnostaisiko ryhmäliikunta, kuntosali tai uinti? Haluaisitko tutustua painonnostoon tai geokätkeilyyn? 
Osallistuisitko vaikka Finlandia-hiihtoon? Kuntoklubi tarjoaa monipuolisia liikuntamahdollisuuksia koko henkilöstölle 
sekä tukee omatoimista liikuntaa.

M
arkus Lustigin ensisijaisena teh-
tävänä on kehittää työsuojelua ja 
-turvallisuutta. Olennaisena osa-

na siihen sisältyy työpaikkakiusaamisen 
ehkäiseminen. 
 – En mielellään käytä sanoja syrjin-
tä tai epäasiallinen käytös, vaan sanaa 
kiusaaminen, sillä se kertoo parhaiten, 
mistä on kyse ja antaa vähemmän tilaa 
väärinkäsityksille. 
 Lustig on tehnyt erilaisissa organi-
saatioissa pitkän työuran työsuojelun ja 
-turvallisuuden parissa ja selvitellyt lu-
kuisia kiusaamiseen liittyviä tapauksia. 
Turvallisuusjohtamista Lustig on opis-
kellut ylemmän korkeakoulututkinnon 
verran ammattikorkeakoulussa. 
 HKL:ssä Lustig tekee pitkäjänteistä 
työtä. Paitsi että hän kehittää työturval-
lisuutta ja -suojelua, hän edistää myös 
niihin liittyvää kehittämistyötä.
 – Työ on minulle mielekästä ja luon-
taista. Työympäristö on monipuolinen, 
ja saan olla ihmisten kanssa tekemisis-
sä. Pidän siitä, että pääsen työssäni seu-
raamaan pitkällä aikavälillä, kuinka asiat 
etenevät. 
 Lustigin mielestä HKL on kehitys-
myönteinen organisaatio, jossa riittää 
tahtoa oppia lisää. Meillä on myös hyviä 
työturvallisuuteen ja -suojeluun liittyviä 
aihioita, joiden pohjalta on mielekästä 
jatkaa kehittämistä. Tärkeänä kehittä-
miskohteena Lustig pitää prosessien su-
juvaa etenemistä.
 – Nyt tuntuu, että osa prosesseista 
tyssää jossain vaiheessa eikä pääse ete-
nemään. Haluan ottaa selvää, mistä tä-
mä johtuu ja mitä sille voisi tehdä.

Kiusaaminen pitää ottaa puheeksi
Työpaikkakiusaaminen on toistuvaa, 
jatkuvaa ja systemaattista. Esimies voi 
kiusata jakamalla tehtäviä epätasaisesti, 
vaikeuttamalla niitä tahallisesti tai jättä-
mällä tarkoituksella tukematta alaistaan. 
Jokaisella työntekijällä on kuitenkin vas-
tuu omasta työstään. 

Mitä on työpaikkakiusaami-
nen?  

• Se on toistuvaa, pitkään jatkuvaa  
 ja systemaattista kielteistä kohte- 
 lua, loukkaamista, alistamista ja  
 mitätöintiä.
• Etenevänä prosessina työpaikka- 
 kiusaaminen johtaa kohteeksi 
 joutuneen puolustuskyvyttömään  
 asemaan.
•  Kun satunnainen huono käytös  
 muuttuu toistuvaksi, siitä tulee  
 kiusaamista. 

Mitä työpaikkakiusaaminen ei 
ole?

• Toimintaan liittyvää ongelman 
 käsittelyä, vaikka se olisikin 
 epämiellyttävää.
• Työhön liittyvistä asioista, päätök- 
 sistä ja tulkinnoista johtuvia ristirii- 
 toja ja niistä syntyviä epävarmuu- 
 den ja ahdistuksen tunteita.
• Työtehtävien antamista ja tulosten
 seurantaa.
• Perustellun kurinpidollisen 
 rangaistuksen antamista.
• Työtehtävien tai -organisaation  
 muuttamista perustellusti.
•  Työkyvyn selvitykseen ohjaamista  
 työn tekemisessä ilmenevien
 vaikeuksien ja niiden pohjalta 
 käytyjen keskustelujen jälkeen. 

Urheiluhallit Oy:n toimipisteet  
Mäkelänrinteen Uintikeskus
Vuosaari
Siltamäki
Malmi
Kallio
Kontula
Pasila
Töölö

Hiihtämään tai maratonille?
HKL tukee 20 eurolla muun muassa 
seuraaviin tapahtumiin osallistumi-
sessa:
Finlandia-hiihto
Finlandia-kävely
Tour de Helsinki
Helsinki City -marathon
Länsiväyläjuoksu
Midnight Run
Naisten kymppi
Naisten kymppihiihto
Pääkaupunkihiihto
Pääkaupunkijuoksu
Pääkaupunkikävely
Sulkavan soudut
Suomi juoksee
Tough Viking
 

 Kiusaaminen on asemasta riippumat-
ta esimerkiksi työyhteisöstä sulkemista, 
tiedon panttaamista, tervehtimättä jät-
tämistä tai vihamielistä viestimistä. Kiu-
saamista on myös toistuva tiuskiminen, 
kyräily sekä esimiestyön hankaloittami-
nen.
 Ensiksi kiusaaminen kannattaa ottaa 
puheeksi suoraan kiusaajan kanssa. Jos 
se ei vie asia eteenpäin, voi kääntyä esi-
miehen puoleen. 
 – Kannattaa kertoa kokemastaan kiu-
saamisesta selkeästi, mutta pehmentä-
mällä hieman sanomaansa. Yleensä asia 
ratkeaa helposti, koska noin kolme nel-
jästä kiusaajasta ei edes tiedä olevansa 
kiusaaja. Moni on oikeasti pahoillaan, 
jos on pahoittanut työkaverinsa mielen, 
Lustig kertoo.
 Kiusaamisen juurisyyt ovat yleensä 
johtamiseen liittyvissä ongelmissa – jos 
esimerkiksi työtehtävät ovat selkeät ja 
työyhteisössä vallitsee keskinäinen kun-
nioitus, on konflikteja vähemmän.
 Kiusaamiseen liittyvät ongelmat 
ovat monitahoisia, sillä kommunikaatio 

pohjaa henkilökohtaisiin tunteisiin, tul-
kintoihin ja luuloihin. Lisäksi kielteisistä 
asioista tehdään Lustigin mukaan yleen-
sä isompia kuin ne ovat. 
 – Kannattaa aina tutkailla myös omaa 
käytöstään, sillä palautteen antamisen ja 
vastaanottamisen taidot ovat tärkeitä 
ominaisuuksia. Vaikka olemmekin erilai-
sia, lähtökohtaisesti me kaikki haluam-
me elää sovussa. 
 

VAPAALLA

Kuntoklubi tarjoaa monipuolisia 
liikuntamahdollisuuksia 

K
untoklubin tarkoituksena on kan-
nustaa henkilöstöä säännölliseen 
liikuntaan jokaisen oman kunnon 

ja mieltymyksen mukaan siten, että 
fyysinen ja henkinen hyvinvointi lisääntyy 
sekä työssä että vapaa-aikana. 

Peruspalveluita sekä uusi upea
liikuntasopimus
Jokainen HKL:n työntekijä pääsee halu-
tessaan edullisesti esimerkiksi kunto-
salille, ryhmäliikuntatunneille tai uimaan. 
50 prosentin alennuksen saa kaikissa 
Urheiluhallit Oy:n kahdeksassa toimipis-
teessä. Käyttöönotto on helppoa. Väliä 
ei ole sillä, valitsetko kertakäynnin, sar-
ja- vai kuukausilipun, HKL maksaa puolet 
palvelusta. 
 Kuntoklubin sihteerinä ja yhteys-
henkilönä toiminut Minna Kivioja ker-
too syksyllä tehdystä erittäin hyvästä ja 
edullisesta sopimuksesta Fitness24Se-
ven-kuntosaliketjun kanssa. Vuosisopi-
mushinta on vuodessa 209 euroa, josta 
HKL palauttaa 100 euroa kuittia vastaan. 
 – Toimipaikkoja on myös Helsingin ul-
kopuolella, joten lähisali voi löytyä koti-
kulmilta, Minna iloitsee. - Lisäksi palvelut 
ovat käytössä ympäri vuorokauden, mi-
kä varmasti ilahduttaa varsinkin vuoro-
työläisiä.

Näytetunnit tarjoavat mahdolli-
suuden tutustua uusiin lajeihin
 Itsenäisen liikunnan lisäksi kaikilla 
HKL:n työntekijöillä on mahdollisuus ko-
keilla erilaisia lajeja niin sanotuilla näy-
tetunneilla tai lyhyillä kursseilla. Vuon-
na 2020 suunnitteilla on muun muassa 
joogaa tai pilatesta, tanssillista jumppaa, 
painonnoston alkeita, sukelluskurssia ja 
opastusta geokätkeilyyn. Myös erittäin 
suositut kymmenen kerran crossfit-
kurssit jatkuvat taas keväällä.
 Tarkoitus on, että lajit ovat mahdolli-
simman monille sopivia ja sellaisia, ettei-
vät ne tarvitse aloitettaessa tiettyä tai-
totasoa. Kuntoklubille voi esittää myös 

toiveita ja ehdotuksia lajeista, joihin ha-
luaisi tutustua.
 – Otamme erittäin mielellämme vas-
taan henkilökunnan ehdotuksia, ja py-
rimme toteuttamaan toiveet, mikäli 
suinkin vain mahdollista, Minna kertoo.

Kuntoklubi tukee 
omatoimista kuntoilua
Kuntoklubi tukee omatoimista kuntoi-
lua maksamalla maksimissaan 20 euroa 
kaikille avoimien kuntoilutapahtumien 
osallistumismaksusta. Tuettavia tapah-
tumia ovat muun muassa Finlandia-hiih-
to, Naisten Kymppi, Helsinki City Marat-
hon ja Tour de Helsinki. 
 Minna Kivioja muistuttaa vielä, että 
Kuntoklubin järjestämät liikuntamahdol-
lisuudet on tarkoitettu koko henkilöstöl-
le. Myös toimintojen suunnittelemiseen 
mahtuu mukaan lisää aktiivisia henkilöi-
tä.
 – Ota rohkeasti yhteyttä, jos liikunta 
on lähellä sydäntäsi ja haluat tulla suun-
nittelemaan ja kehittämään toimintaa 
koko HKL:n henkilökunnalle. 
 Minnan siirryttyä uusiin haasteisiin 
Kuntoklubin yhteyshenkilö on Paula 
Kunnas.  

Teksti Mia Stenroos Kuva Pixabay
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PALVELUSVUOSIA
Eläkkeelle 
Aulis Järvinen, raitiovaununkuljettaja 
31.12.2019        HKL:n palvelua 40 v 6 kk 

Emme julkaise eläkkeelle jäävien nimiä 
automaattisesti. Jos haluat ilmoittaa 
eläkkeelle jäämisestäsi, otathan 
yhteyttä: ulla.paukku@hel.fi.

Metrojunankuljettajakurssi 3/2019

Oppilaat vasemmalta oikealle: Zinga 
Mananga, Marko Kemppi, Tarja Kilponen, 
Marko Kohonen, Paula Savolainen, Toni 
Solitanner, Tomas Westerholm, Tero 
Kiviniemi, Valtteri Puolanaho, Hannu Sileoni, 
Markus Pekkanen

HSL:n vuosien 2020–2022 ta-
voitteita ovat esimerkiksi vahva 
joukkoliikenteen runkoverkko 
ja se, että seudun asukkaat 
tekevät entistä suuremman 
osan matkoistaan ympäristöä 
säästävillä kulkutavoilla. Tärkei-
tä runkoyhteyksiä ovat metro, 
junat ja tiheästi liikennöitävät 
bussilinjat, joita liityntäyhteydet 
täydentävät. Kestävien kulkuta-
pojen ahkera käyttö edellyttää 
muun muassa sitä, että Helsin-
gin seudulle suunnitellaan yhä 
toimivampi liikennejärjestelmä. 

HSL alentaa ABC-, BCD-, CD- ja 
ABCD-lippujen hintoja vuoden 
2020 alussa. Hinnanalennus kos-
kee sekä kerta- että kausilippuja. 
AB-, BC- ja D-lippujen hinnat eivät 
muutu. HSL kohdistaa hintojen 
alennukset pisimpiin matkoihin, 
koska se haluaa kannustaa pitki-
en matkojen tekijöitä vaihtamaan 
henkilöautoilun joukkoliikentee-
seen.  

HSL sijoittui neljänneksi Helsingin 
ja Espoon kaupunkien sekä Kelan 
jälkeen Suomen digimenestyjät 
2020 -tutkimuksessa. Kiitosta 
saivat etenkin HSL-sovellus ja 
HSL:n mobiiliverkkosivut, jotka 
olivat tutkimuksen parhaimmis-
toa selkeytensä ja helppokäyt-
töisyytensä ansiosta. Konsult-
titoimisto BearingPoint arvioi 
yli 40 Suomen julkisen sektorin 
toimijan digitaalisten kanavien 
palvelutasoa.

Helsingin ja Espoon kaupunkipyö-
räkausi oli tänä vuonna menes-
tyksekäs. Pyörillä tehtiin 700 000 
matkaa enemmän kuin vuonna 
2018. Koko kaudeksi rekisteröi-
tyneitä käyttäjiä oli yli 60 000. 
HSL:n asiakaskyselyn mukaan 
Helsingin ja Espoon kaupunki-
pyörien käyttäjät olivat entistä 
tyytyväisempiä palveluun. HKL:n 
keväällä teettämän kansainväli-
sen vertailun mukaan Helsingin 
ja Espoon kaupunkipyörät olivat 
yksi maailman suosituimmista 
kaupunkipyöräpalveluista. 

Toimitus: Ulla Paukku
Kuva IDIS Design Oy

Raide-Jokerin 
rakentaminen etenee

HKL:n ja Länsimetron yhteis-
työsopimusta päivitettiin 

Raide-Jokerin rakentaminen 
on käynnissä jo yli 20 työ-
maalla. Mittavan urakan vai-
kutukset kaupunkilaisten ar-
keen ovat konkretisoituneet, 
ja rakentaminen herättää pal-
jon kiinnostusta. Turunväylän, 

HKL:n ja Länsimetro Oy:n vä-
listä, alun perin vuonna 2017 
solmittua yhteistyösopimusta 
on päivitetty, ja uusi sopimus 
allekirjoitettiin marraskuussa. 
Uusi yhteistyösopimus tulee 
voimaan vuoden 2020 alusta 
ja koskee länsimetron osuutta 
välillä Ruoholahti–Matinkylä. 

LYHYESTI HSL JUURI NYT

Yhteistyösopimuksella Länsi-
metro Oy luovuttaa omista-
mansa metrojärjestelmän, ra-
dan ja asemat HKL:lle opera-
tiiviseen hallintaan, vastuulle 
ja hoitoon. Uudessa sopimuk-
sessa on entistä selkeämmin 
määritelty HKL:n Länsimet-
ro Oy:lle tuottamat palvelut, 

kuten hallinnointi, isännöinti, 
huolto- ja kunnossapito sekä 
valvomopalvelut. Lisäksi sopi-
mus tarjoaa Länsimetro Oy:lle 
parempaa läpinäkyvyyttä kus-
tannuksiin ja hankintoihin.  

Vantaanjoen ja Lahdenväylän 
yli rakennetaan uusia siltoja, 
monissa paikoissa louhitaan 
kalliota, ja useampia katuja on 
suljettu kokonaan liikenteeltä. 
Roihupellossa metrovarikon 
naapurissa rakennetaan uutta 

bussivarikkoa. Ravitielle pääs-
tään asentamaan ensimmäisiä 
kiskoja todennäköisesti vielä 
tämän vuoden puolella. Seu-
raa rakentumista osoitteessa  
raidejokeri.info.  

Rauhallista joulua 
ja toiveikasta uutta vuotta!

Raitiovaununkuljettajakurssi 3/2019

Vasemmalta oikealle: ajo-opettaja Michaela 
Holmström, kouluttaja Arja Vuohelainen, 
ajo-opettaja Tuija Aalto, Jarkko Ekström, 
ajo-opettaja Kai Toivonen, Konsta Pellilä, 
Andreas Wenman, Sami Laru, Johannes 
Joenpelto, Peppi Ahlgren, Antti Papinkivi, Olli 
Saaristo, Jenni Salminen, Ajo-opettaja Jarkko 
Jokinen, Ronja Tolonen, Jere Montonen, ajo-
opettaja Abdelkrim Boughzou, kouluttaja 
Hanna Koskinen, kouluttaja Tom Roine, 
koulutuskoordinaattori Marko Huupponen. 
Edessä Oskari Perkki ja makuulla Marko 
Paananen.
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Liikennepalveluiden 
työyhteisöpäivä Suomenlinnassa 

Liikennepalveluiden työyhteisöpäivää vietettiin Suomenlinnassa tiistaina 19.11.2019. Yhtenä ajankohtaisena ja 
tärkeänä aiheena käsiteltiin mahdollista yhtiöittämistä, josta osallistujat saivat yhdessä käydä läpi huoliaan ja 
ajatuksiaan. Päivien aikana esiin nousseet asiat viedään kuljettajien työpaikkakokouksiin, jotta tieto ja olemassa 
olevat vastaukset ovat kaikkien saatavilla. Työyhteisöpäiviä on järjestetty tänä vuonna jo kahdeksan kertaa.

Työyhteisöpäivässä tehtiin muun muassa ryhmätöitä.  
 – Tärkeää oli myös, että vihdoin saimme sekä 
metrojunan- että raitiovaununkuljettajat saman pöydän 
ääreen keskustelemaan keskenään ajankohtaisista 
asioista sekä miettimään kehittäviä toimenpiteitä, kertoi 
liikennemestari Markus Polttila.

Ryhmätöiden jälkeen kuultiin kunkin ryhmän yhteenvedot 
ja keskusteltiin niistä. Syksyllä pidetään vielä yksi 
työyhteisöpäivä. Lisää järjestetään taas helmikuusta 
alkaen koko kevään ajan, jotta mahdollisimman moni 
liikennepalveluista pääsee osallistumaan niihin.

Muita aiheita, Kunta10-kyselyn pohjalta, olivat muun 
muassa työilmapiiri, taukotilat, työvuorot sekä työkyky-
johtaminen. Näihin aihepiireihin etsittiin yhdessä työ-
hyvinvointia lisääviä ratkaisuja.
 –  Tämä on ollut tosi hyvä päivä, paljon on kuultu 
vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin, kertoivat 
Petar Dujmovic, Eero Alaranta, Maarit Alawo ja Laura 
Heiskanen.

Lounaan jälkeen tehtiin oppaan johdolla tutustumiskierros 
historiallisen Suomenlinnan maisemiin.

Teksti ja kuvat M
ia Stenroos


