
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2019 1 (3)
Kaupunginhallitus

Asia/31
09.09.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 580
V 25.9.2019, Valtuutettu Kati Juvan aloite rollaattorin kanssa liikku-
vien maksuttomasta matkustamisesta HSL:n bussiliikenteessä

HEL 2019-002605 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa 
Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kati Juvan aloitteen loppuun kä-
sitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kati Juva ja 30 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsinki ryhtyy toimenpiteisiin, jotta HSL myöntäisi rollaattorin 
kanssa liikkuville ihmisille maksuttoman matkustamisen HSL:n bussilii-
kenteessä.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, ettei rollaattorilla liikkuvien matkustajien osalta ole tarvetta 
muuttaa nykyisiä tariffikäytäntöjä HSL:n joukkoliikenteessä. 

Rollaattorin kanssa liikkuvan matkustajan osalta käytännöt pysyivät 
ennallaan HSL:n lippujärjestelmän uudistuksessa. Bussissa rollaattorin 
kanssa liikkuvan keskiovesta kulkevan matkustajan ei tarvitse näyttää 
matkakortin kausilippua kortinlukijalle tai maksaa matkaa kuljettajalle. 
Jos rollaattorin kanssa liikkuvalla ei ole ollut mahdollisuutta maksaa 
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matkaansa, tarkastaja ei peri tarkastusmaksua vaan käyttää matkusta-
jan HSL-kortin lukijassa arvolipun ostamista varten tai myy kertalipun.

HSL valmisteli huhtikuussa 2019 käyttöön otetun uudistetun taksa- ja 
lippujärjestelmänsä vaiheittain yhteistyössä kuntien kanssa. HSL pyysi 
ennen päätöksentekoaan kuntien lausuntoja ehdottamistaan muutok-
sista. Helsingin kaupunginhallitus antoi 11.5.2015 lausunnon erityis-
ryhmien lipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhy-
kemallissa. Kaupunginhallituksella ei tuolloin ollut huomautettavaa rol-
laattoria käyttävien matkustajien kohteluun tai matkojen maksuttomuu-
teen.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingissä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimin-
ta-alueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestel-
män.

Lopuksi

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kati Juvan aloite rollaattorin kanssa liikkuville maksuton 
matka bussien keskiovista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 11.06.2019 § 337

HEL 2019-002605 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingissä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimia-
lueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän.

HSL valmisteli huhtikuussa 2019 käyttöön otetun uudistetun taksa- ja 
lippujärjestelmänsä vaiheittain yhteistyössä kuntien kanssa. HSL pyysi 
ennen päätöksentekoaan kuntien lausuntoja ehdottamistaan muutok-
sista. Helsingin kaupunginhallitus antoi 11.5.2015 lausunnon erityis-
ryhmien lipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhy-
kemallissa. Kaupunginhallituksella ei tuolloin ollut huomautettavaa rol-
laattoria käyttävien matkustajien kohteluun tai matkojen maksuttomuu-
teen.

Rollaattorin kanssa liikkuvan matkustajan osalta käytännöt pysyivät 
ennallaan HSL:n lippujärjestelmän uudistuksessa. Bussissa rollaattorin 
kanssa liikkuvan keskiovesta kulkevan matkustajan ei tarvitse näyttää 
matkakortin kausilippua kortinlukijalle tai maksaa matkaa kuljettajalle. 
Jos rollaattorin kanssa liikkuvalla ei ole ollut mahdollisuutta maksaa 
matkaansa, tarkastaja ei peri tarkastusmaksua vaan käyttää matkusta-
jan HSL-kortin lukijassa arvolipun ostamista varten tai myy kertalipun.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsityksen mukaan rollaattorilla liikku-
vien matkustajien osalta ei ole tarvetta muuttaa nykyisiä tariffikäytäntö-
jä HSL:n joukkoliikenteessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi


