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§ 282
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Mika Ebelingin ym. valtuustoaloitteesta Öster-
sundomin siirtämisestä HSL:n B-vyöhykkeeseen

HEL 2018-003209 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. 
Myös päätökset lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.

HSL on valmistellut vuodesta 2006 alkaen uutta taksa- ja lippujärjestel-
mää samanaikaisesti matkakorttijärjestelmän uudistamishankkeen 
kanssa. Valmistelu on tapahtunut vaiheittain yhteistyössä kuntien kans-
sa. HSL on ennen päätöksentekoaan pyytänyt kuntien lausuntoja eh-
dottamistaan muutoksista. 

HSL valitsi vuonna 2011 uuden taksa- ja lippujärjestelmän perusperi-
aatteeksi kaarimallin, jossa vyöhykekaarten rajat perustuvat ensisijai-
sesti etäisyyteen Helsingin keskustasta ja jossa pääkaupunkiseudun 
alueella on ainakin kausilipuissa minimiostoksena kaksi vyöhykettä.

Nykyisin käytössä olevassa joukkoliikenteen vyöhykemallissa kaupun-
kien rajoille muodostuu suuret hintaportaat, mikä tekee seutulipun osta-
mista edellyttävistä kuntarajan ylittävistä lyhyistä matkoista kalliita. Ny-
kyisessä järjestelmässä koetaan epäreiluksi myös se, että idässä voi 
matkustaa Helsingin sisäisellä lipulle aina Sipoon rajalle saakka, mutta 
lännessä seutulippuraja tulee vastaan aiemmin. Samoin hintaporras 
Helsingin ja Sipoon välillä on suuri, koska seutulippu puuttuu välistä.

Joukkoliikenteen palvelutason mitoitus HSL:n joukkoliikenteessä teh-
dään palvelutaso-ohjeen perusteella. Suunnitteluohje sisältää seitse-
mäntasoisen palvelutason luokituksen, joista pääsääntöisesti viittä 
luokkaa käytetään pääkaupunkiseudulla. Kussakin luokassa on esitetty 
palvelutasotavoitteet liikennöintiajoille, maksimivuoroväleille ja kävelye-
täisyyksille pysäkille tai asemalle. Palvelutasoluokittelu perustuu muun 
muassa joukkoliikennematkustajien määriin, joten tiheämmin asutut 
alueet kuuluvat korkeampaan palvelutasoluokkaan kuin harvaan asutut 
alueet.
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Östersundomin alue kuuluu parhaimmillaan kahden tähden palveluta-
soluokkaan, jonka luonnehdinta on kohtuullisen joukkoliikenteen palve-
lutaso. Östersundomin kaltaisella harvaan asutulla alueella joukkolii-
kenteen kysyntä on sen verran vähäistä, ettei joukkoliikenteen tarjontaa 
ja palvelutasoa pystytä taloudellisesti järkevästi tuottamaan saman ta-
soisena kuin muualla Helsingissä. Östersundomin alueen joukkoliiken-
teen palvelutaso on kuitenkin nykyään olennaisesti parempi kuin aika-
na ennen alueen liittämistä Helsinkiin. 

HSL:n uudessa tariffijärjestelmässä Östersundomissa asuvien matkat 
Helsingin keskustaan kallistuvat, koska uudessa tariffimallissa matkan 
hinta riippuu aiempaa enemmän matkan pituudesta. Tehdessään kah-
den vyöhykkeen joukkoliikennematkan, joka jo mm. kattaa seudullisesti 
varsin laajan työssäkäyntialueen, Östersundomin asukas ei kuitenkaan 
joudu maksamaan matkastaan sen enempää kuin muutkaan helsinki-
läiset.

Käsittely

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: HSL:n toivotaan seuraavan Östersundomin tilan-
netta vyöhykeuudistuksen toteutuessa ja kehittää alueen liikenneolo-
suhteita asukasmäärän kasvaessa. Mikäli kaaren sijaintia muutettaisiin 
Espoon ja Vantaan osalta, tulee Östersundomin paikkaa kaarella tar-
kistaa uudelleen.

Kannattaja: Jape Lovén

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: HSL:n toivotaan seuraavan Östersundomin tilannetta vyö-
hykeuudistuksen toteutuessa ja kehittää alueen liikenneolosuhteita 
asukasmäärän kasvaessa. Mikäli kaaren sijaintia muutettaisiin Espoon 
ja Vantaan osalta, tulee Östersundomin paikkaa kaarella tarkistaa uu-
delleen.

Jaa-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tuomas Ranta-
nen, Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius

Ei-äänet: 3
Eveliina Heinäluoma, Jape Lovén, Mika Välipirtti

Poissa: 2
Silvia Modig, Laura Rissanen

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 8-3. (2 poissa)
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Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Ebeling Mika Aloite Kvsto 14032018 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Mika Ebeling ja 20 muuta kaupunginvaltuutettua ovat teh-
neet 14.3.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:

Östersundomin siirtäminen HSL:n B-vyöhykkeeseen

Muista Helsingin kaupunginosista poiketen Östersundom on HSL:n lip-
pu-uudistuksessa sijoitettu C-vyöhykkeelle. Östersundomissa asuvien 
helsinkiläisten tilanne muuttuu tässä uudistuksessa olennaisesti aiem-
paa huonommaksi. Tähän asti he ovat saaneet ostaa Helsingin sisäi-
sen lipun, mutta jatkossa heidän täytyy ostaa nykyistä seutulippua vas-
taava lippu. Tämä suurin piirtein tuplaa heidän kausilippujensa hinnan.

Tämä tuntuu kohtuuttomalta, sillä tällä alueella on merkittävästi hei-
kommat joukkoliikennepalvelut kuin Helsingissä keskimäärin ja kun li-
säksi ottaa huomioon, että tämä alue on Helsingin nimenomaisesta 
tahdosta liitetty osaksi Helsinkiä. Osalle alueesta reittiopas ei tarjoa 
lainkaan palvelua perjantai-illan n. klo 18:n ja maanantai-aamun n. klo 
6:n välillä! Tuleva lippu-uudistus on merkittävässä ristiriidassa kaupun-
kilaisten yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa.

Tämän johdosta me kaupunginvaltuutetut esitämme, että Helsingin 
kaupunginhallitus toimii Östersundomin siirtämiseksi HSL:n B-vyöhyk-
keeseen.

Lausuntopyyntö
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Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan valtuustoaloitteesta lausunnon kaupunginhallitukselle 15.6.2018 
mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Ebeling Mika Aloite Kvsto 14032018 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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