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§ 246
Den av ledamoten Laura Rissanen väckta motionen om enkelbiljet-
ter för en zon inom kollektivtrafiken

HEL 2019-010631 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Laura Rissanen och 17 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att enkelbiljetter för en zon ska införas inom Helsingforsregionens 
trafiks (HRT) kollektivtrafik.

Stadsstyrelsen konstaterar att HRT i våras gjorde en omfattande utred-
ning, där ett flertal biljettlösningar granskades, bl.a. en enkelbiljett för 
korta resor inom en och samma zon, såsom föreslås i motionen. 
Granskningen baserade sig såväl på en trafikmodell som på kundorien-
terade bedömningar om hur resandet och biljettintäkterna förändras. I 
detta sammanhang granskades det också vilka resurser som eventuellt 
krävs för genomförandet. Slutresultatet av utredningen var att en ny bil-
jettlösning inte skulle öka andelen hållbara färdmedel i nämnvärd grad, 
utan medföra en risk om ett avsevärt bortfall av biljettintäkter. Utred-
ningen om biljettprodukterna föredrogs i våras för HRT:s styrelse, som 
vid sitt sammanträde beslutade att en ny enkelbiljett för korta resor inte 
läggs till bland biljettprodukterna.

HRT bör alltjämt fortsätta med att utveckla biljettprodukterna och förtyd-
liga prissättningen. Målet är att genom utredningar hitta en modell utan 
omfattande kostnadseffekter och med en över lag positiv inverkan på 
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användningen av hållbara färdmedel. Med dessa yttre ramar bör målet 
vara att införa en enkelbiljett för en zon också i zonerna A, B och C.

Stadsmiljönämnden och HRT har gett utlåtande om motionen. Stads-
miljönämnden understödde i sitt utlåtande en utredning om införande 
av en enkelbiljett för en zon. HRT har efter sitt utlåtande per e-post 
meddelat resultatet av utredningen om biljettprodukterna.

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

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagematerial

1 Valtuutettu Laura Rissasen aloite
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 531

HEL 2019-010631 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

14.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään kappaleeksi viisi:

”HSL:n tulee edelleen jatkaa lipputuotteiden kehittämistä ja hinnoittelun 
selkeyttämistä. Tavoitteena on selvitysten kautta löytää malli, jonka 
kustannusvaikutukset eivät ole mittavat ja jonka vaikutus kestävien kul-
kumuotojen käyttöön on kokonaisuutena positiivinen. Näillä reunaeh-
doilla tavoitteena tulee olla yhden vyöhykkeen kertalipun käyttöönotto 
myös A, B ja C-vyöhykkeillä. ”

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

31.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.01.2020 § 36

HEL 2019-010631 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi valtuustoaloitteesta kaupunginhalli-
tukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingissä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimi-
alueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. 
Päätökset lippulajeista ja lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimival-
taan.

HSL valmisteli huhtikuussa 2019 käyttöön otetun uudistetun taksa- ja 
lippujärjestelmänsä vaiheittain yhteistyössä kuntien kanssa. HSL pyysi 
ennen päätöksentekoaan kuntien lausuntoja ehdottamistaan muutok-
sista. 

Kaupunginhallitus antoi 28.2.2011 lausunnon taksa- ja lippujärjestel-
män vyöhykemalleista. Kaupunginhallitus totesi, että kantakaupungin 
joukkoliikennejärjestelmä perustuu pitkälti raitioliikenteeseen ja kan-
takaupungin joukkoliikennematkat ovat pääsääntöisesti lyhyitä. Kaari-
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mallissa taksa- ja lippujärjestelmään tulisikin sisältyä vain A-
vyöhykkeelle kelpaava, kertaliput ja arvoliput sisältävä ”city-lippu”, joka 
palvelee satunnaista liikkumista kantakaupungin raitio-verkostolla.

Lausunnossaan 2.4.2012 taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykerajoista ja 
lippujen hinnoitteluperiaatteista, kaupunginhallitus totesi, että mahdolli-
suus raitiovaunulippuun on syytä säilyttää taksa- ja lippujärjestelmässä.

Kaupunginhallitus antoi 16.9.2013 lausunnon lippujen hinnoitteluperi-
aatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa. Siinä todettiin, et-
tä kertalipun hinnan korotus suhteessa muiden lippujen hintoihin on 
kannatettavaa. Vaikka lipputuloja menetettäisiin kertalippujen myynnin 
vähenemisenä, nopeuttaa ajoneuvossa tapahtuvan myynnin vähene-
minen liikennettä ja tekee liikennöinnistä täsmällisempää. Aiempien 
selvitysten perusteella joukkoliikenteen houkuttelevuuden kannalta ar-
vo- ja kausilippujen hintoja olisi tavoiteltavaa laskea ja kertalippujen 
hintaa korottaa.

Kaupunginhallituksen 9.9.2019 hyväksymässä lausunnossa HSL:n alu-
stavasta TTS -suunnitelmasta vuosille 2020-2022 todetaan: ”Vyöhy-
keuudistuksen vaikutuksia tulee seurata tarkasti. Kun nähdään, miten 
kuntakohtaiset lipputulot ja liikenteen hoidon kustannukset uudistetussa 
vyöhykejärjestelmässä kehittyvät, voidaan lipunhintoihin ja lippulajeihin 
tehdä tarkistuksia.”

Aiempiin kaupunginhallituksen antamiin lausuntoihin ja vyöhykemuu-
toksesta helsinkiläisille aiheutuneeseen joukkoliikennematkojen kal-
listumiseen viitaten, kaupunkiympäristölautakunta kannattaa selvitystä 
yhden vyöhykkeen kertalipun vaikutuksista. Tariffiuudistuksessa ker-
talippujen ja kausilippujen välinen hintasuhde muodostui suuremmaksi, 
kuin mitä HSL alun perin tavoitteli. Lautakunta ehdottaa, että HSL sel-
vittää vaikutukset ja mahdollisuudet yhden vyöhykkeen kertalipuista 
sekä näiden johtopäätöksenä suunnittelee hinnoittelun yhden vyöhyk-
keen kertalipuille. Yhden vyöhykkeen lippuja tulisi saada kaikilla vyö-
hykkeillä (A, B, C), tosin Helsingin näkökulmasta tärkein on vyöhyke A. 
D-vyöhykkeellä yhden vyöhykkeen lipun ostaminen on mahdollista jo 
nykyisin. Ehdotetun tariffimuutoksen vaikutusarvioinnissa on huomio-
itava miten yhden vyöhykkeen sisäisten joukkoliikennematkojen mah-
dollinen lisääntyminen vaikuttaa pidempien joukkoliikennematkojen 
houkuttelevuuteen. Ensisijaisena tavoitteena on edelleen lyhyiden mat-
kojen kulkeminen lihasvoimin. Pidemmillä matkoilla joukkoliikenteen on 
tärkeää pysyä kilpailukykyisenä yksityisautolla tehtäville matkoille.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi


