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§ 73
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Juhani Strandénin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee 
raitiovaunulipun säilyttämistä tulevassa vyöhykemallissa

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. 
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 muutok-
sista. Uutta tariffi-järjestelmää valmistellessaan HSL on pyrkinyt yhte-
näiseen ja koko seudulla samoilla periaatteilla toimivaan lippujärjestel-
mään. HSL:n tavoitteena on ottaa uudet vyöhykkeet ja hinnoittelu käyt-
töön 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 joukkoliikenneväli-
neissä 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 pienituloisim-
mat eläkeläiset saavat myös uudessa järjestelmässä tuntuvan alennuk-
sen. Lisäksi kaikkien yli 70 -vuotiaiden lipun hinta on 1,40 euroa klo 
09.00-14.00 tehtävillä matkoilla.
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Joukkoliikennejärjestelmä linjastoineen muodostaa kokonaisuuden, jos-
sa yhteen liikennevälineeseen kelpoisuudeltaan tai hinnaltaan sidottu 
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

Liitteet

1 Strandén Juhani Aloite Kvsto 07112018 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Juhani Strandén ja 15 muuta valtuutettua ovat tehneet 
7.11.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:          

"Aloite raitiovaunulipun säilyttämiseksi tulevassa vyöhykemallissa

Aloite raitiovaunulipun säilyttämiseksi tulevassa ”vyöhykemallissa”. Hel-
singin keskustassa asuu useita yksinasuvia vanhuksia, jotka ovat pie-
nistä työtuloista veroja maksaneet. 

Näillä usein pientä eläkettä saaville vanhuksille tai leskeksi jääneille on 
tärkeää, että he pystyvät hyödyntämään edullisinta mahdollista joukko-
liikennevälinettä liikkuessaan. Nyt uhkana olevassa mm. Hämeentien 
korjaustöiden muutoksessa raitiovaunut poistetaan kadulta ja korva-
taan busseilla. Tässä muutoksessa on tärkeää, että asukkaat eivät jou-
du tilanteesta kärsimään, vaan tarjotaan korvaavat bussilinjat joita voi 
käyttää myös raitiovaunulipulla. 
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Näille pienituloisille ihmisille on jokainen euro tärkeä, nousevat lääke-
korvauksien omavastuut vievät tilin usein miinukselle, joten tämä pieni 
kädenojennus on heille tärkeä, aktivoi liikkumaan ja edesauttaa mielen-
virkeyttä mahdollistamalla kanssakäymisen oman sosiaalisen verkos-
tonsa kanssa."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 28.2.2019 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Strandén Juhani Aloite Kvsto 07112018 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


