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§ 352
Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om gratis kollek-
tivtrafik tillbaka efter nyårsfirandet 31.12.2017

HEL 2017-003882 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen vara slutligt be-
handlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 HSL:n lausunto 24.5.2017

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Helena Kantola och 33 övriga ledamöter föreslår i sin mo-
tion att stadsstyrelsen ska utreda möjligheterna att ordna gratis hem-
transport för dem som deltar i nyårsfesten 31.12.2017 med anledning 
av jubileumsåret Finland 100.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtanden och konstaterar att Helsingfors-
regionens trafik (HRT) beslutar om vilka biljettpriser och rabatter som 
ska tillämpas i huvudstadsregionens trafik och även om specialar-
rangemang i biljettsystemet. Samkommunen Helsingforsregionens tra-
fik anser inte att det är motiverat att ordna gratis kollektivtrafik på ny-
årsafton, jubileumsåret Finland 100.
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Stadsstyrelsen anser att det inte är motiverat, varken med operativ eller 
med ekonomisk hänsyn, att ordna gratis kollektivtrafik nästa nyårsaf-
ton. Nu för tiden finns det många olika alternativ för att skaffa biljett, 
och man kan också köpa enkelbiljetter i förväg med en mobilapp samt i 
kiosker och på försäljningsställen. Samkommunen Helsingforsregio-
nens trafik och VR ordnar extra turer i närtrafiken på nyårsafton. Gratis 
transport skulle uppskattningsvis leda till en förlust på ca 1 mn euro i 
biljettförsäljningen.

Det är inte nödvändigt att ordna gratis kollektivtrafik i samband med ar-
rangemanget av nyårsfesten på Medborgartorget, och denna fråga har 
inte heller lyfts fram i kundresponsen från nyårsfesten. Firandet av jubi-
leumsåret Finland 100 kulminerar redan under veckan 30.11–
6.12.2017.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 HSL:n lausunto 24.5.2017

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.09.2017 § 814

HEL 2017-003882 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Helena Kantolan aloitteen 
loppuun 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:
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Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa Helsingin 
seudun joukkoliikenteen järjestämisestä. Tehtäväänsä liittyen HSL hy-
väksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippu-
järjestelmän sekä liikenteen taksat. HSL harkitsee ja päättää myös 
lippujärjestelmässä toteutettavat poikkeusjärjestelyt. HSL:n lippujärjes-
telmään on vuosien varrella muodostunut yksi vakiintunut poikkeuspä-
ivä. Kansainvälisenä autojen vapaapäivänä 22.9. myydään kerta- ja ar-
volippuja joukkoliikenteen satunnaiskäyttäjille normaalia edullisempaan 
hintaan. 

Ajatus uuden vuoden aattona 31.12.2017 tariffijärjestelmässä toteu-
tettavasta poikkeuksesta ei ole kannatettava. Asiasta tiedottaminen si-
ten, 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


