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HSL:n yhteistyöalue

9 jäsenkuntaa: Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Kauniainen, Kerava, Tuusula, Kirkkonummi, 
Siuntio ja Sipoo.

Perussopimuksen mukaan HSL voi 
laajentua kattamaan 14 kuntaa
HSL maksaa kunnille korvausta 
joukkoliikenneinfran käytöstä 
sopimuspohjaisesti



HSL:n tehtävät 

• HSL suunnittelee ja tilaa joukkoliikenteen HSL-alueella

• HSL:n perustehtävänä on tarjota kattavat 
liikkumismahdollisuudet sekä luoda edellytykset 
elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin seudulle

• Strategisena päätavoitteena on, että Helsingin seudulla 
on Euroopan toimivin liikennejärjestelmä ja 
tyytyväisimmät joukkoliikenteen käyttäjät



Tilapäiset liikennejärjestelyt

Vaikuttavat suoraan 

joukkoliikenteen luotettavuuteen 

ja toimivuuteen sekä matkustajan 

kokemaan palvelutasoon. Siksi 

töiden suorittajilla tulee olla 

yksiselitteiset toimintaohjeet 

kaduilla tai yleisillä teillä 

toimiessaan.



Kuka vastaa työnaikaisista 
liikennejärjestelyistä?



Milloin yhteys HSL:lle?

• Kun vastuullasi oleva työmaa sijaitsee sellaisella kadulla 
tai kadun välittömässä läheisyydessä, jolla liikennöidään 
joukkoliikennettä -> ota aina yhteys HSL:lle!

http://kartat.hsl.fi/linjakartta/

• Syitä tilanteisiin milloin linja-autot / raitiovaunut ajavat 
työmaallesi, vaikka eivät siellä linjastollisesti ajaisikaan:

Tulipalo, putkirikko jne.. akuutti tilanne, jolloin liikenne 
joudutaan ohjaamaan poikkeaville katuosuuksille yllättäin.

• Urakoitsijaohjeet HSL:n sivuilla: hsl.fi/urakoitsijat

https://www.hsl.fi/ohjeita-ja-tietoja/urakoitsijoille

http://kartat.hsl.fi/linjakartta/
https://www.hsl.fi/ohjeita-ja-tietoja/urakoitsijoille


BUSSIN JA RAITIOLIIKENTEEN 
VAARAN PAIKAT



Turvallinen työmaa pysäkkialueella



Pysäkin läheisyydessä olevat 
työmaat



Pysäkin läheisyydessä olevat 
työmaat



Varmista että pysäkki on 
esteettömästi käytössä



Ota yhteys HSL:ään mikäli tarvitset 
pysäkkiä työmaan käyttöön



Toiminnassa oleva pysäkki ei ole 
tarkoitettu tavaran varastointiin



Toiminnassa oleva pysäkki ei ole 
tarkoitettu tavaran varastointiin



Kevyenliikenteen väylä osittain 
suljettu, autoliikenne ohjattu 
kevyenliikenteen väylän kautta 

tavaran varastointiin



Kiertotieltä ei yhteyttä pysäkille,
tarvittaessa pysäkin siirto



Pysäkkialue kaivettu ilman lupaa



Pysäkki kolmen sadepäivän jälkeen



Varmista liikennemerkin näkyvyys 
työmaalla



Pysäköidessä huomioitava 
muuliikenne / liikennesäännöt



Kuorma-auton ylös jätetty nosturin 
puomi katkaisi  ajolangat



Raitioliikenteeseen vaikuttavat työmaa

• Raitioliikenteelle häiriötä

Työmaan kesto ollessa 7 vrk tai alle, ilmoitus tehtävä 8 viikkoa 
aikaisemmin.

Työmaan keston ollessa yli 7 vrk, ilmoitus tehtävä 4 kk aikaisemmin.

• Raitioliikenne katkaistava ja korvataan linja-autoilla

Työmaan kesto ollessa 7 vrk tai alle, ilmoitus tehtävä 3 kk 
aikaisemmin.

Työmaan keston ollessa yli 7 vrk, ilmoitus tehtävä 5 kk aikaisemmin.

Yhteydenotot: infra@hsl.fi

Työmaa on ajojohtimien läheisyydessä: https://www.hel.fi/hkl/fi/tama-

on-hkl/hkl-rakentaa/tyot-raitioradan-laheisyydessa

mailto:infra@hsl.fi
https://www.hel.fi/hkl/fi/tama-on-hkl/hkl-rakentaa/tyot-raitioradan-laheisyydessa


Työmaan

• Hallittu aloitus

− Ilmoitus infra@hsl.fi

− Äkillisissä tilanteissa 

ota yhteyttä 

lupaviranomaiseen tai 

hänen osoittamaansa 

tahoon

• Hallittu lopetus

− Yhteydenotto infra@hsl.fi

mailto:infra@hsl.fi
mailto:infra@hsl.fi


Tärkeät yhteystiedot:

• infra@hsl.fi (liikennöintisuunnitelma liitteenä)

Muista hakea lupa myös ao. kunnalta/kaupungilta esim.                                   

KYMP katutyöluvat 

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

Espoo

• https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asiakaspalvelu/Luvat_ja_ohjeet/Rakentamisen_luvat

Vantaa

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

- HSL kiittää -
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