
21.9.2022Esittäjän nmi1
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Hotelli Korpilampi

Joukkoliikenteen toimintaedellytykset 
työmaan aikana
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HSL-alue

→ HSL-alueeseen kuuluvat

Helsinki, Espoo, Vantaa, 

Kauniainen, Siuntio, 

Kirkkonummi, Sipoo, Kerava ja 

Tuusula.

→ HSL maksaa kunnille 

korvausta joukkoliikenneinfran 

käytöstä sopimuspohjaisesti.
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Lähde: https://www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/hsl-alue-ja-vyohykkeet



HSL:n tehtävät

→ Vastaamme Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta 

(HLJ).

→ Suunnittelemme ja järjestämme toimialueemme joukkoliikenteen ja 

edistämme sen toimintaedellytyksiä.

→ Hankimme bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikenteen palvelut.

→ Hyväksymme joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippujen 

hinnat.

→ Vastaamme joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta.

→ Järjestämme lippujen myynnin ja vastaamme matkalippujen 

tarkastuksesta.

→ Hankimme joukkoliikennepalvelut jäsenkuntiemme alueella. 
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Huomioi vaaranpaikat

→ Turvallinen ja esteetön kulku pysäkille on turvattava
• Työmaa-aidat jalkakäytävällä eivät saa estää näkyvyyttä esim. suojatien kohdalla

• Valaistus ja kulku pysäkille eri suunnista on huomioitava 

• Bussista on päästävä kyytiin ja poistumaan kaikista ovista

→ Bussien etu- ja takaylitys on 1,5 metriä. 
• Huomioitava kaarteissa ja tiukoissa käännöksissä, kuten pysäkiltä lähdettäessä

→ Liikennemerkkien tulee sijaita vähintään 0,5 m etäisyydellä 

ajoradasta, jotta bussien peilit eivät rikkoudu

→ Kunnossapidon tulee hoitua työmaasta huolimatta siten kuin 

kunnossapitolaissa säädetään
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Pysäkin siirtäminen

→ Pysäkin siirrosta ja palautuksesta on sovittava etukäteen 

HSL:n kanssa

→ Siirretyille pysäkeille on oltava opasteet

→ HSL arvioi katoksen siirtotarpeen

→ Väliaikaisen pysäkkitolpan perustusten on kestettävä 

kilpikehikon paino

→ Pysäkkitolpan tulee olla vähintään 3 m pituinen

→ Pysäkkialueen tulee soveltua koko mitaltaan 

matkustajapalvelun käyttöön ja täyttää 

esteettömyysvaatimukset. Myös kulku pysäkille on 

huomioitava.
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Bussin ja raitioliikenteen 

vaaranpaikat

0,5m
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Pysäkin läheisyydessä olevat 

työmaat



Bussin takaylitys

→ Huomioitava: 

• Työskentelyalue

• Liikennemerkit

• Pysäkkikatokset ja –tolpat

• Työmaa-aidat

• Liikennevalot

• Kaarteet

• Pysäkkialueelta lähdettäessä 

viisteiden oltava loivat
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21.9.2022Kuvaus: Kabus10

Teliauton peräylitys

▪ https://youtu.be/djVQmIzDAqc
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Pysäkin läheisyydessä olevat 

työmaat
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Pysäkin läheisyydessä olevat 

työmaat



→ HSL:n määrittelemissä 

kohteissa voidaan vaatia 

koeajoa tai ajouratarkastelua 

etukäteen

→ Erityisesti käännökset ja 

bussien kohtaamiset tulee 

varmistaa

→ Kaupunkien antamia 

ohjeistuksia tulee aina 

noudattaa. Yleiset ohjeet saa 

PLL:n infrakorteista: 
http://paikallisliikenneliitto.fi/wp-

content/uploads/2018/01/infrakortti_9.

pdf
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Ajoreittien varmistaminen

Kuva: Mika Kuusisto

http://paikallisliikenneliitto.fi/wp-content/uploads/2018/01/infrakortti_9.pdf
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Bussiliikenteeseen vaikuttavat 

työmaat
Hallittu aloitus

▪ Ilmoitus infra@hsl.fi vähintään 2 viikkoa ennen työmaan aloitusta

▪ Liitä mukaan liikennesuunnitelma

▪ Tarvittaessa pidetään palaveri ja järjestetään koeajo

Työnaikaiset liikennemuutokset

▪ Ilmoitus infra@hsl.fi

▪ Palaveri, tarvittaessa koeajo

Työmaan hallittu päättyminen

▪ Ilmoitus infra@hsl.fi vähintään 2 viikkoa ennen työmaan päättymistä tai kuten ennalta 

on sovittu HSL:n kanssa

▪ Sovittujen liikennejärjestelyiden muuttaminen tai purkaminen etuajassa on kielletty!

▪ Liikennemuutokset vaativat aina HSL:n tiedottamista matkustajille ja kuljettajille

Hätätyöt

▪ Ota yhteyttä lupaviranomaiseen tai hänen osoittamaansa tahoon. HSL saa näissä 

poikkeustapauksissa tiedon suoraan viranomaiselta

mailto:infra@hsl.fi
mailto:infra@hsl.fi
mailto:infra@hsl.fi
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Raitioliikenteeseen vaikuttavat 

työmaat

Raitioliikenteen siirto poikkeusreitille:

▪ Jos työt kestävät enintään 3 vrk, tee ilmoitus 8 viikkoa ennen töiden alkua.

▪ Jos työt kestävät yli 3 vrk, tee ilmoitus 5 kk ennen töiden aloitusta.

Raitioliikennettä korvaava bussiliikenne:

▪ Jos työt kestävät yli 3 vrk, tee ilmoitus 3 kk ennen töiden alkua.

▪ Jos työt kestävät yli 3 vrk, tee ilmoitus 5 kk ennen töiden alkua.

Lähetä ilmoitukset osoitteeseen infra@hsl.fi

Liitä mukaan liikennesuunnitelma.

▪ Äkillisissä tilanteissa ota yhteyttä lupaviranomaiseen tai hänen osoittamaansa tahoon

mailto:infra@hsl.fi
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HSL

▪ infra@hsl.fi (liikennöintisuunnitelma liitteenä)

▪ Muista hakea lupa myös ao. kunnalta/kaupungilta esim.:

ELY

▪ https://www.ely-keskus.fi/tyolupa-tiealueella-tyoskentelyyn

Espoo

▪ https://www.espoo.fi/fi-

FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asiakaspalvelu/Luvat_ja_ohjeet/Rakentamisen_luvat

Helsinki KYMP katutyöluvat

▪ https:// www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/luvat/katutyoluvat/

mailto:infra@hsl.fi
mailto:infra@hsl.fi
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Ftyolupa-tiealueella-tyoskentelyyn&data=04%7C01%7C%7C24c9d2f0b37341b935fd08d9e0c1a100%7C572a41ddc3894f0ab256aefd1bf149d7%7C0%7C0%7C637787944506612873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8jaJpp53V1va2VenX6ITLEVa3tVBymXOBJ%2FOtHXAuT0%3D&reserved=0
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asiakaspalvelu/Luvat_ja_ohjeet/Rakentamisen_luvat
https://euc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?wdPodsUrl=https%3A%2F%2Feuc-powerpoint.officeapps.live.com%2Fpods%2F&wdPopsUrl=https%3A%2F%2Feuc-powerpoint.officeapps.live.com%2F&fastBoot=true&sw=1644&sh=781&thPanel=834&ro=false&sftc=1&NoAuth=1&jsApi=1&jsapiver=v1&fileName=2022%20HSL%20PKS_koulutus.pptx&wdoverrides=devicepixelratio:1,RenderGifSlideShow:true&ui=fi-FI&rs=fi-FI&mscc=1&wdOrigin=Other&postMessageToken=48231CA0-7083-3000-C8B3-7E77FBAE4AC9&wdEnableRoaming=1&fs=4197474&hid=48231CA0-7083-3000-C8B3-7E77FBAE4AC9&usid=663dd907-39b0-9f9e-3ff5-83a3c767c4b7&fileGetUrlBool=true
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/luvat/katutyoluvat/
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Kauniainen

▪ https://www.kauniainen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunki-rakentaa/sijoitus-kaivuu-ja-

tilapaiset-liikennejarjestelyluvat/kaivuluvat/

Kerava

▪ https://www.kerava.fi/palvelut/Sivut/02-01-05-03-yleisen-alueen-k%C3%A4ytt%C3%B6-

vuokraus.aspx

Kirkkonummi

▪ https://www.kirkkonummi.fi/katualueiden-lupien-hakeminen

Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne (rata-/kaivutyöilmoitus) (entinen HKL)

▪ https://kaupunkiliikenne.fi/kaupunkiraidehankkeet-ja-kunnossapito/urakoitsijalle/

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kauniainen.fi%2Fasuminen-ja-ymparisto%2Fkaupunki-rakentaa%2Fsijoitus-kaivuu-ja-tilapaiset-liikennejarjestelyluvat%2Fkaivuluvat%2F&data=04%7C01%7C%7C24c9d2f0b37341b935fd08d9e0c1a100%7C572a41ddc3894f0ab256aefd1bf149d7%7C0%7C0%7C637787944506612873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1P1SiQe690l4RHze8MmBEuXYVm3sjozm%2BG1P28DYX%2F4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kerava.fi%2Fpalvelut%2FSivut%2F02-01-05-03-yleisen-alueen-k%25C3%25A4ytt%25C3%25B6-vuokraus.aspx&data=04%7C01%7C%7C0acab6a282f2498cf3ad08d9e0c48526%7C572a41ddc3894f0ab256aefd1bf149d7%7C0%7C0%7C637787956914690939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ECucfXvF9cK5KPTFscfLJpCsvRvZ4m6%2F0qSfM4%2BcRUs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kirkkonummi.fi%2Fkatualueiden-lupien-hakeminen&data=04%7C01%7C%7C24c9d2f0b37341b935fd08d9e0c1a100%7C572a41ddc3894f0ab256aefd1bf149d7%7C0%7C0%7C637787944506612873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KkM%2Bc%2BkbrDZr7vUiux58OkJqWDgYCOJqv7so2VlN%2FMA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkaupunkiliikenne.fi%2Fkaupunkiraidehankkeet-ja-kunnossapito%2Furakoitsijalle%2F&data=04%7C01%7C%7C62ed73b2937a429556f708d9e55ca515%7C572a41ddc3894f0ab256aefd1bf149d7%7C0%7C0%7C637793008335082185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=abWJ9w8xVmNjXe0PY0K0fj%2F5jzZ60ou%2FZoUxf%2FUlJ1g%3D&reserved=0
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Sipoo

▪ https://www.sipoo.fi/palvelu/katujen-ja-viheralueiden-kayttoluvat-ja-vuokraus/

Siuntio

▪ https://www.siuntio.fi/lupa-asiat

Tuusula

▪ https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=7391

Vantaa

▪ https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kadut_ja_viheralueet/yleisten_alueiden_luvat

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sipoo.fi%2Fpalvelu%2Fkatujen-ja-viheralueiden-kayttoluvat-ja-vuokraus%2F&data=04%7C01%7C%7C0acab6a282f2498cf3ad08d9e0c48526%7C572a41ddc3894f0ab256aefd1bf149d7%7C0%7C0%7C637787956914690939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bagnLyV99SGZNXJHtBXjChnixPZpB%2BxWm3TsWX33HqI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.siuntio.fi%2Flupa-asiat&data=04%7C01%7C%7C24c9d2f0b37341b935fd08d9e0c1a100%7C572a41ddc3894f0ab256aefd1bf149d7%7C0%7C0%7C637787944506612873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FFZtWaq7gvjQfH01TYPqpQ%2BqLLz5qHsyHpDBIMqpjvQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tuusula.fi%2Fsivu.tmpl%3Fsivu_id%3D7391&data=04%7C01%7C%7C0acab6a282f2498cf3ad08d9e0c48526%7C572a41ddc3894f0ab256aefd1bf149d7%7C0%7C0%7C637787956914690939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mKCQlBlrF6h7Qk8BnUVmJFCbC5l7lG0HPgQ%2Bf1sBNhI%3D&reserved=0
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kadut_ja_viheralueet/yleisten_alueiden_luvat


Yhteenveto

→ Ota aina ensin yhteyttä infra@hsl.fi
• Liitä mukaan suunnitelma 

• Ilmoita suunniteltu aikataulu

• Ilmoita työmaan yhteyshenkilön tiedot

→ HSL määrittelee koeajon tarpeen ja muut mahdolliset 

toimenpiteet

→ Ole yhteydessä välittömästi mahdollisista työmaan muutoksista

→ Ilmoita työmaan päättymisestä 

→ Sovittujen liikennejärjestelyiden purkaminen etuajassa on 

kielletty 

→ Lisäohjeita urakoitsijalle: https://www.hsl.fi/hsl/urakoitsijat 21.9.202219

mailto:infra@hsl.fi
https://www.hsl.fi/hsl/urakoitsijat
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KIITOS YHTEISTYÖSTÄ! 


