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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kati Juvan aloitteen loppuun kä-
sitellyksi.

Käsittely

16.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg:

Poistetaan perustelujen 2. kappale "Kaupunginhallitus viittaa kaupun-
kiympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, ettei rollaattorilla liikku-
vien matkustajien osalta ole tarvetta muuttaa nykyisiä tariffikäytäntöjä 
HSL:n joukkoliikenteessä."

Perustelujen kappaleen 3 loppuun lisäys: "Tämä käytäntö ei kuitenkaan 
ole rollaattorilla liikkuvien ihmisten tiedossa, eikä käytäntöä voida pitää 
asianmukaisena."

Perustelujen kappaleen 4 loppuun lisäys: "Tästä huolimatta, ja koska 
kaupunki haluaa panostaa ikääntyneiden ja muiden vaikeasti liikkuvien 
ihmisten liikkumiseen, Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, jotta 
HSL myöntäisi rollaattorin kanssa liikkuville ihmisille maksuttoman mat-
kustamisen HSL:n bussiliikenteessä."

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Kaisa Hernbergin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

09.09.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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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.

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


