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HSL:N VASTAUS JUHANI STRANDENIN VALTUUSTOALOITTEESEEN RAITIOVAUNULIPUN 
SÄILYTTÄMISEKSI TULEVASSA VYÖHYKEMALLISSA 
 

HSL poistaa raitiovaunulipun lippuvalikoimastaan vyöhykeuudistuksen yhtey-
dessä. Siihen saakka raitiovaunulippu on saatavissa osassa lippuauto-
maatteja. Raitiovaunulipun voi ostaa myös kortinlukijalta raitiovaunuun 
noustessa. Raitiovaunulippu on saatavilla myös esimerkiksi katutöiden vuoksi 
raitiovaunut korjaavissa busseissa, joissa raitiovaunulipun voi ostaa kortin-
lukijalta samaan tapaan kuin raitiovaunuissakin. 
 
Raitiovaunulippu poistuu lippuvalikoimasta, koska HSL haluaa tarjota kaikille 
yhdenvertaisen, matkan pituuteen, ei liikennevälineeseen tai asuinpaikkaan 
sidotun hinnoittelun. Yksineläviä ja pientä eläkettä saavia vanhuksia ja leskiä 
asuu paljon raitiovaunuverkoston ulottumattomissa, joten yhdenvertaisuuden 
vuoksi myös heille tulisi tarjota saman hintainen matkalippu lyhyille matkoille. 
Lisäksi raitiovaunuverkosto tulee lähitulevaisuudessa Raidejokerin myötä 
laajenemaan niin, että liikenneväline ei senkään vuoksi voi jatkossa olla 
peruste halvempaan matkalipun hintaan. 
 
HSL myöntää alennushintaista matkustusoikeutta asiakasryhmille, joita ovat 
lapset, koululaiset, opiskelijat, invalidit ja eläkeläiset, joilla on Kelan maksama 
eläke tai takuueläke. Näiden etuuksien perusteina ovat tulottomuus tai vähä-
tuloisuus ja määritelmän mukaiseen asiakasryhmään kuuluminen voidaan 
todentaa luotettavasti. Henkilökohtaiseen tulotasoon tai tulojen ja menojen 
erotukseen perustuvan alennusoikeiden määrittely ja asiakasryhmään 
kuulumisen todentaminen on käytännössä mahdotonta, mutta Helsingin kau-
punki voi hankkia harkinnan varaisesti joukkoliikennelipun vähävaraisille. 
 
Pientä eläkettä saavat vanhukset ovat oikeutettuja samoihin etuihin, kuin 
muutkin HSL-alueen asukkaat. Vyöhykeuudistuksen myötä edellä mainittujen 
etuuksien lisäksi kaikki 70 vuotta täyttäneet tulevat saamaan arvolipun ja 
HSL-sovelluksessa ostettavan kertalipun 50% alennettuun hintaan kaikissa 
liikennevälineissä, ei vain raitiovaunuissa, klo 9-14 välisenä aikana. 
 
Lisätietoja antaa tuotepäällikkö Vesa Jääskö, etunimi.sukunimi@hsl.fi. 
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä 15.1.2019 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.


