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§ 352
Valtuutettu Helena Kantolan aloite maksuttoman paluuliikenteen 
järjestämisestä 31.12.2017

HEL 2017-003882 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaises-
ti valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL:n lausunto 24.5.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 33 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunginhallitus selvittäisi mahdollisuudet järjestää uuden-
vuoden juhlaan 31.12.2017 osallistuville ilmaisen julkisen paluukulje-
tuksen Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi.

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

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) päättää pääkaupunkiseudun lii-
kenteessä noudatettavista lippujen hinnoista ja alennuksista sekä myös 
lippujärjestelmässä toteutettavista poikkeusjärjestelyistä. Helsingin seu-
dun liikenne -kuntayhtymä ei pidä perusteltuna maksuttoman joukkolii-
kenteen järjestämistä Suomi 100 -juhlavuoden uutenavuotena.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei maksuttoman joukkoliikenteen järjestä-
minen tulevaa uuttavuotta varten ole toiminnallisesti ja taloudellisesti 
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perusteltua. Nykyisin on tarjolla useita erilaisia matkalipun hankinta-
vaihtoehtoja, ja myös kertalippuja voi ostaa etukäteen mobiilisovelluk-
sella sekä myös kioskeista ja myyntipisteistä. Helsingin seudun liikenne 
-kuntayhtymä ja VR järjestävät lisävuoroja uudenvuoden lähiliikentee-
seen. Maksuttomuus aiheuttaisi arviolta jopa noin 1 milj. euron lipputu-
lomenetykset.

Maksuttoman joukkoliikenteen järjestäminen ei ole Kansalaistorilla pi-
dettävän uudenvuoden tapahtuman järjestämisen kannalta tarpeellista 
eikä maksuttomuus ole noussut esille uudenvuodenjuhlien asiakaspa-
lautteiden perusteella. Itse Suomi 100 -juhlavuosi huipentuu jo viikkoon 
30.11.-6.12.2017.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL:n lausunto 24.5.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.09.2017 § 814

HEL 2017-003882 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Helena Kantolan aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 11.05.2017 § 81

HEL 2017-003882 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle koskien Helena Kantolan valtuustoaloitetta 
selvittää mahdollisuudet toteuttaa maksuton julkinen paluukuljetus uu-
tena vuotena 31.12.2017 – Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi:

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) tehtävä on huolehtia met-
ro-, raitio- ja lauttaliikenteen tuottamisesta pääkaupunkiseudulla. HKL 
tuottaa omistajilleen ja tilaajilleen hyötyä kokonaisvaltaisena joukkolii-
kennepalvelujen kehittäjänä ja toteuttajana ja tavoitteena on, että arki 
HKL:n kanssa on helppoa. HKL:n tavoiteohjelmassa on kirjattu yhdeksi 
tavoitteeksi HKL:n pyrkimys lisätä kestävän liikkumisen kulkumuoto-
osuutta. Käsiteltävänä olevan aloitteen toteutuminen voisi lisätä niin 
kestävien liikkumispalvelujen käytön osuutta kyseisen yön juhlinnassa 
kuin vähentää liikenteen ruuhkautumista sekä häiriöherkkyyttä. 

Ilmaisen joukkoliikenteen tarjoamisesta tai maksuttoman joukkoliiken-
teen mahdollisesta kampanjasta päätöksen tekee HSL, joka hyväksyy 
joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippujen hinnat. HSL:n 
hallitus on tarkemmin 10.12.2013 hyväksymässä päätöksessään ku-
vannut vapaalippuetuja sekä oikeutta matkustaa ilman lippua. Myö-
hemmin tätä päätöstä on tarkennettu muun muassa 25.10.2016 HSL:n 
hallituksessa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 § 243

HEL 2017-003882 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa Helsingin seu-
dun joukkoliikenteen järjestämisestä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväk-
syy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjes-
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telmän sekä liikenteen taksat. HSL harkitsee ja päättää myös lippujär-
jestelmässä toteutettavat poikkeusjärjestelyt. HSL:n lippujärjestelmään 
on vuosien varrella muodostunut yksi vakiintunut poikkeuspäivä. Kan-
sainvälisenä autojen vapaapäivänä 22.9. myydään kerta- ja arvolippuja 
joukkoliikenteen satunnaiskäyttäjille normaalia edullisempaan hintaan. 

Ajatus uuden vuoden aattona 31.12.2017 tariffijärjestelmässä toteutet-
tavasta poikkeuksesta ei ole kannatettava. Asiasta tiedottaminen siten, 
että kaikki joukkoliikenteen osapuolet ovat muutoksesta tietoisia, on 
vaikeaa. Joukkoliikenteen vakiokäyttäjille poikkeusjärjestely ei toisi 
muuta lisäarvoa kuin mahdollisen matkan nopeutumisen rahastami-
seen normaalisti kuluvan ajan lyhentymisenä.

HSL järjestää aina suurien yleisötapahtumien yhteydessä lisäliikennet-
tä normaalin aikataulun mukaisen liikenteen lisäksi, jotta kaikki juhlijat 
pääsevät kaupungilta myös kotiin. Uuden vuoden aattona matkakorttia 
omistamattomia satunnaiskäyttäjiä tulisi kannustaa käyttämään HSL:n 
mobiililippusovellusta, jolla matkan maksaminen on joustavaa.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi


