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§ 304
V 22.5.2019, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite raitiovaunulipun 
säilyttämisestä tulevassa vyöhykemallissa

HEL 2018-011680 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Juhani Strandénin aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Juhani Strandén ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että raitiovaunulippu säilytettäisiin uudessa vyöhykejärjes-
telmässä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestä-
misestä sekä hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen 
taksa- ja lippujärjestelmän. HSL:n hallitus päätti 10.12.2013 vyöhyke-
kaarten ja lippulajien välisistä hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa 
ja 16.6.2015 erityisryhmien alennuslipuista ja vapaalipuista. Alennus- ja 
vapaalippujen myöntämisperusteita selkeytettiin ja yhtenäistettiin koko 
HSL-alueella. 
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Vyöhykeuudistus otettiin käyttöön 27.4.2019. Erillinen raitiolippu on 
poistunut lippuvalikoimasta vyöhykeuudistuksen myötä. 

HSL myöntää alennushintaista matkustusoikeutta asiakasryhmille, joita 
ovat lapset, koululaiset, opiskelijat, invalidit sekä eläkeläiset, joilla on 
Kelan maksama eläke tai takuueläke. Vyöhykeuudistuksen myötä kaik-
ki 70 vuotta täyttäneet voivat ostaa arvolipun ja HSL-sovelluksessa os-
tettavan kertalipun 50 % alennettuun hintaan kaikissa liikennevälineis-
sä klo 9-14 välisenä aikana. 

Pienituloisten taloudellinen tukeminen on tarkoituksenmukaista hoitaa 
sosiaalitoimen kautta. Kelan myöntämä perustoimeentulotuki sisältää 
joukkoliikennelipun kustannuksen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite
2 HSL:n lausunto 15.1.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.02.2019 § 73

HEL 2018-011680 T 00 00 03

Lausunto

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. 
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Päätökset lippulajeista ja lippujen hinnoista kuuluvat myös HSL:n toimi-
valtaan.

HSL on valmistellut uutta taksa- ja lippujärjestelmäänsä samanaikai-
sesti matkakorttijärjestelmän uudistamishankkeen kanssa. Valmistelu 
on tapahtunut vaiheittain yhteistyössä kuntien kanssa. HSL on ennen 
päätöksentekoaan pyytänyt kuntien lausuntoja ehdottamistaan muu-
toksista. Uutta tariffi-järjestelmää valmistellessaan HSL on pyrkinyt yh-
tenäiseen ja koko seudulla samoilla periaatteilla toimivaan lippujärjes-
telmään. HSL:n tavoitteena on ottaa uudet vyöhykkeet ja hinnoittelu 
käyttöön kevään 2019 aikana.  

Nykytariffissa käytössä oleva raitiovaunulippu on ainoastaan raitiovau-
nuissa kelpaava lippu. Raitiovaunulipun voi ostaa matkakortilla 1,70 eu-
rolla tai automaatista 2,50 eurolla. Normaali kaikissa joukkoliikennevä-
lineissä kelpaava Helsingin sisäinen aikuisten kertalippu maksaa 2,20 
euroa matkakortilla ostettuna. Alennuksiin oikeutetut matkustajaryhmät 
saavat matkakortilla ostettavan arvolipun samaan hintaan tai halvem-
malla kuin raitiovaunulipun. Alennusryhmään 1 kuuluvat matkustajat 
saavat ostaa arvolipun 1,70 eurolla eli samaan hintaan kuin raitiovau-
nulipun. Alennusryhmän 2 (opiskelijat, Kelan maksamaa täyttä tai osit-
taista takuueläkettä saavat henkilöt) matkustajat saavat arvolipun 1,10 
eurolla.

Uudessa tariffijärjestelmässä AB -vyöhykkeen matkakortin normaalin 
arvolipun hinta on aikuisilta 2,80 euroa. Kelan maksamaa eläkettä saa-
vilta sekä liikuntarajoitteisilta lipun hinta on 1,40 euroa eli pienituloi-
simmat eläkeläiset saavat myös uudessa järjestelmässä tuntuvan 
alennuksen. Lisäksi kaikkien yli 70 -vuotiaiden lipun hinta on 1,40 eu-
roa klo 09.00-14.00 tehtävillä matkoilla.

Joukkoliikennejärjestelmä linjastoineen muodostaa kokonaisuuden, 
jossa yhteen liikennevälineeseen kelpoisuudeltaan tai hinnaltaan sidot-
tu lippulaji ei ole järkevästi perusteltavissa. Tulevaisuudessa raitiotiejär-
jestelmä tulee lisäksi laajenemaan alueellisesti pitkälle kantakaupungin 
ulkopuolelle. Raide-Jokerin, kaupunkibulevardien sekä Laajasalon ja 
Viikin-Malmin pikaraitioteiden myötä raitiovaunulla tehtyjen matkojen 
keskipituudet ja tämän seurauksena liikennöintikustannukset tulevat 
kasvamaan nykyisestä. Tällöin raitiovaunun muita liikennemuotoja hal-
vempi hinnoittelu olisi entistä epätarkoituksenmukaisempaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi


