
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 

Tykelin verkostoitumistilaisuus 4.9.2012, Anna Ruskovaara, HSL 

Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain sinistä 
– liikkumisen ohjauksen ohjelman 
toteuttajan näkökulma 



Jotain sinistä… 



HSL Helsingin seudun liikenne  

• Vastaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen suunnittelusta, 

järjestämisestä ja matkustajainformaatiosta sekä Helsingin 

seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta 

• Liikkumisen ohjauksen seudullinen koordinaattori 

• Toimenpidepaletti Lohjelma-hankkeessa 2010−2011 

• liikkumissuunnitelmat, työsuhdematkaliput, sähköinen 

informaatio, sijoittumisneuvonta, liikkumislaskuri (työn alla)  

• Kohderyhmiä: 

• työnantajat, koulut ja päiväkodit, terveyskeskukset ja 

sairaalat, elinkeinopalvelut ja liikekeskukset, matkailu, 

liikunta- ja kulttuuripalvelut 

• Hankkeita mm.: 

• yhteiskäyttöautoilun edistäminen, kaupunkipyörät, 

Ilmastoinfo 



HSL yhteistyökumppanina - osastojen ja yksiköiden  
kytkennät liikkumisen ohjaukseen 
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Viestintä: tiedotus ja markkinointi                                                                           

liikkumisen ohjauksen tiimi (3 hlöä): käytännön toimenpiteet 

 

 



HSL tarjoaa neuvoja ja välineitä 

• Liikkumissuunnitelma 

• kartoitus henkilöstön työmatkaliikkumisesta ja siihen 

liittyvistä kehittämistoiveista 

• toimenpidesuunnitelma kestävän liikkumisen 

edistämiseksi 

• Räätälöityä neuvontaa ja tietoa joukkoliikenteestä 

• esim. infotilaisuudet yrityksen henkilöstölle 

• Joukkoliikennesuunnitteluun vaikuttaminen 

• toiveet aikataulu-, reitti- tai pysäkkimuutoksista 

• osallistuminen joukkoliikennelinjan rahoitukseen   

• Sijoittumisneuvontaa yrityksen etsiessä uutta toimitilaa 

• matka-aikakarttasovellus kuvaa joukkoliikenteen matka-

ajat määriteltyyn osoitteeseen mak.hsl.fi (räätälöidyt 

kartat tilattavissa: yritysinfo@hsl.fi) 

Asiakkaita mm.: 

Fazer, Vahanen-

Yhtiöt, Technopolis ja 

Edupoli. 

http://mak.hsl.fi/
mailto:yritysinfo@hsl.fi


Joukkoliikennepalvelun rahoittaminen 
ja suunniteluyhteistyö 

• Sipoon uudelle Bastukärrin työpaikka-alueelle avattiin 

S-ryhmän logistiikkakeskus keväällä 2012. Yritys 

osallistui joukkoliikenneyhteyksien rahoittamiseen. 

• Varma rahoitti osan bussilinjan 15V kustannuksista, 

jotta linja palvelisi paremmin varmalaisia. 

• Yhteistyössä Fazerin ja Valion kanssa tahdistettiin 

bussiaikatauluja paremmin tehtaiden työvuoroihin 

sopiviksi. 

• IKEA tarjoaa kääntöpaikan linjan 74 busseille ja wc-

tilan kuljettajille. 

 



Työsuhdematkalippuetu 

• Yli 1000 työnantajaa ja yli 60 000 joukkoliikenteen matkustajaa 

(2008 käyttäjiä 34 000)  

• Suositumpi kuin työsuhdeautoetu (pk-seudulla 40 000) 

• Verouudistus 2010:  

• verovapaa luontaisetu 300 euron enimmäismäärään saakka 

• etu koskee myös henkilökohtaista arvolippua  

• Työsuhdelippuetua tarjotaan noin 300 € vuodessa* 

• Etu lasketaan pääosin palkan päälle 

• Joka neljäs asiakas on tehnyt myös muita toimenpiteitä 

kestävän liikkumisen edistämiseksi 

• Lippuetu koetaan joustavaksi ja ympäristöystävälliseksi tavaksi 

sitouttaa henkilöstöä 

*Tutkimus tehtiin 150 nykyiselle yritysasiakkaalle 8/2011 
 

 

 

 



Sähköiset palvelut 

• Aikataulunäyttö 

• Matka-aikakarttapalvelu 

 

 



Sähköiset palvelut 

• Lähimpien pysäkkien aikataulut 

aulanäyttöön tai aikataulunäkymänä 

intraan tai nettisivulle Ohje 

• Reittioppaan hakuikkuna nettisivulle tai 

intraan Ohje 

 

http://www.hsl.fi/FI/matkustajanopas/Documents/Luo oma pys%C3%A4kkiaikataulusi.pdf
http://www.hsl.fi/FI/matkustajanopas/Documents/Reittioppaan hakuikkuna_ohje.pdf


Jotain vanhaa… 



Hyvät toimintatavat jakoon ja lio 
mukaan ”vanhoihin kuvioihin” 

• GO-toiminta (tai muu ympäristöjärjestelmä) alkusysäys 

• Ympäristöjärjestelmien erilaiset menetelmät (LEED, 

Breeam, Promise) 

• TEM:n ohjeistama Energiatehokkuussuunnitelma 

julkisella sektorilla 

• Olemassa olevat verkostot välittämään tietoa ja 

koordinoimaan toimintaa 

• LIVE-verkosto, valtionhallinnon toimijat, Tykeli, 

HSL:n sidosryhmäkirje, Ekotukihenkilöt 

• Yrityksissä GO- tai ekotiimi, HR, viestintä, 

meneillään oleva hanke 

 

 



Jotain uutta… 



Uusia toimintatapoja 

• Piloteissa löydettiin uusia toimintamalleja ja 

toimenpiteitä, kumppanuuksia, työskentelytapoja 

(konsultit yhdessä), ideoita ja kehityshankkeita 

• taloudellisen ajotavan kilpailu 

• olosuhteiden parannus + kampanjointi henkilöstölle 

• NCC:n esimerkki 

 

 



Tykelin anti HSL:lle ja hankkeen jatko? 

• Uudet käytännöt 

• Työmatkaliikkumissuunnitelman mallin kehittyminen 

• Tiedon leviäminen, viestintä, esitteet, uudet asiakkaat 

• HSL:n ja konsulttien roolijako 

 

• Seuranta? Suunnitelmien jalkautus? 

• Tykelin jatkohanke pilottien seurannan turvaamiseksi?  

• Valtakunnallinen koordinaattori? 

• Lio-katselmoijat? 

• Keppi ja porkkana liikkumissuunnitelmien laatimiseksi?  

• Valtion tuki (voucherit esim. 1000 e?) 

• Pakko (esim. Brysselissä yli 100 hlön yrityksissä) 

 

 

 


