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§ 131
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle: 
HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020-2022

HEL 2019-006986 T 00 01 06

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
HSL:n alustavasta taloussuunnitelmasta 2020 – 2022 seuraavan lau-
sunnon:

Yleistä

HSL:n hallitus on käsitellyt HSL:n alustavaa taloussuunnitelmaa ko-
kouksessaan 14.6.2019. HSL:n hallitus samalla päätti pyytää talous-
suunnitelmasta jäsenkuntien lausunnot. 

HSL pyytää lausuntoa erityisesti seuraavista asioista:

 strategiasuunnitelmasta, 
 liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista, 
 kuntaosuuksien tasosta, 
 lipputulotavoitteista TTS-kaudella, 
 tarkastusmaksun korottamisesta ja
 kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän käytöstä suunni-

telmakaudella 2020 – 2022. 

Helsingin kaupungin lausunto toimitetaan HSL:lle 31.8.2019 mennessä. 

HKL tuottaa HSL:lle raitio-, metroliikenteen ja Suomenlinnan lauttalii-
kenteen sekä Helsingin alueella myös joukkoliikenteen infraan liittyvät 
palvelut. Lisäksi HKL on tehnyt erillisiä sopimuksia HSL:n kanssa mm. 
tilojen vuokraamisesta, automaattien ylläpidosta sekä IT-palveluista. 
HKL on liikenteen tuottamisessa HSL:n tärkein yhteistyökumppani, sillä 
HKL vastaa kokonaan raitio- ja metroliikenteestä sekä Suomenlinnan 
liikenteestä.

Strategiasuunnitelma

HKL toteaa, että HSL:n toimintastrategia ja strategiset tavoitteet anta-
vat hyvän perustan toiminnalle. HSL:n visio ”Kestävällä liikkumisella su-
juva arki ja maailman toimivin kaupunkiseutu” toteuttaa hyvin osaltaan 
Helsingin kaupungin ja seudun kehittämisen tavoitteita kokonaisvaltai-
sesti liittämällä joukkoliikenteen palvelut osaksi seudun kokonaisval-
taista kehitystä. On hyvä, että strategiassa myös pyöräily ja kävely 
nähdään osana kestävän liikkumisen kokonaisuuden suunnittelua. 
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Bussiliikenteen nopea sähköistäminen on myös Helsingin kaupungin 
ympäristötavoitteiden mukaista. Kannatettava on myös HSL:n tavoite 
luoda seudulle toimivaa joukkoliikenteen ekosysteemiä tehokkaasti ja 
kilpailuneutraalisti. Myös HKL:n tavoiteohjelman valmistelussa yksi 
keskeisimmistä lähtökohdista on ollut kehittää toimintaa niin, että HKL 
entistä paremmin ja vaikuttavammin tukisi HSL:n strategisten tavoittei-
den toteutumista. 

HSL:llä on tekeillä ratkaisu raitioliikenteen (Raide-Jokeri, kantaratikka) 
hankintatavasta. Lisäksi strategiasuunnitelmassa nostetaan erityisesti 
esiin kaluston ja varikoiden omistuksen ja hallinnan keskitetyt linjauk-
set. HKL näkee, että näillä linjauksilla voidaan merkittävästi vaikuttaa 
joukkoliikenteen luotettavuuteen ja kokonaiskustannustasoon erityisesti 
kaupunkiraideliikenteessä. Lisäksi strategiasuunnitelmassa esiin nos-
tettu kalusto- ja varikkoyhtiöasia on keskeinen myös kaupunkikehitys-
näkökulmasta. Onkin tärkeää, että liikenteenhoidon, varikoiden ja ka-
luston omistuksen ja hallinnan ratkaisut tehdään riittävän tarkkojen, 
hyötyjen ja haittojen analyyttiseen ja riippumattomaan asiantuntija-ar-
vioon perustuen. Koska tehtävillä infran ja kaluston hallinnan linjauksilla 
on laajat ja pitkäaikaiset vaikutukset sekä liikennöintiin että kaupunki-
kehitykseen, tulee nämä tehdä infran omistajakaupunkien strategisen 
tason keskustelujen pohjalta ja hankkeita tulee suunnitella pitkäjäntei-
sesti ja koordinoidusti yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.

Pääkaupunkiseudun olisi edullista tavoitella synergia- ja mittakaavae-
tua varikko- ja kalusto-omistuksen järjestelyissä. Erityisesti kaupunki-
raideliikenteen hoidossa liikennöinnin, kaluston ja varikoiden yhteisen 
hallinnan tuottamien ns. vertikaalisten synergiahyötyjen suuruudesta on 
jo Raide-Jokerin hankinnan valmistelujen yhteydessä tehty asiantunti-
jaselvityksiä, joissa nykyisen kokonaisvaltaisen mallin synergiaedut 
ovat mittavia. On vahvasti yhteiskunnan edun mukaista, että varikkoja 
ja kalustoa hallitaan ja kehitetään yhtenä kokonaisuutena.

Esimerkiksi Raide-Jokerin kalusto on suunniteltu yhteiskäyttöiseksi 
kantakaupungin ratikan ja uusien pikaraitioteiden kaluston kanssa, jol-
loin mm. varakaluston määrää voidaan optimoida kokonaisuutena. 
Myös kunnossapidon synergiaedut ja varaosahankinnat tukevat yhte-
näistä kalustohallintaa. Raide-Jokerin varikon toteutuksessa on myös 
lähdetty ratkaisusta, jossa Raide-Jokerin kaluston korjaamotoiminta tu-
keutuu kantakaupungin raitiovaunukorjaamoon. Mikäli asiantuntijaselvi-
tysten perusteella ei ole löydettävissä yhteiskunnalle menetettäviä sy-
nergiaetuja suurempaa korvaavaa etua, jonka johdosta olisi yhteiskun-
nalle eduksi, että omaisuuden hallintaa jaettaisiin, ei pilkkovaa ratkai-
sua tule tehdä. 
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HKL:llä on jo nykyisin ainutlaatuinen osaamiskeskittymä kaupunkiraide-
liikenteen varikoiden, kaluston ja näiden kunnossapitoon liittyvissä 
asioissa. HKL rakennuttaa seuraavien seitsemän vuoden aikana Hel-
singin kaupungin alueella neljä raitiovaunuvarikkoa. Lisäksi se on to-
teuttanut tai toteuttaa raitiovaunu- ja pikaraitiovaunuhankintoja yhteen-
sä yli 200 milj. euron arvosta samana ajankohtana. Helsingin sisällä 
HKL toimii siis jo esitetyn kaltaisena keskitettynä varikko- ja kalusto-or-
ganisaationa. Kehittyneen osaamisen myötä HKL:llä olisi erinomaiset 
edellytykset toimia tässä roolissa myös laajemmin pääkaupunkiseudul-
la. Esimerkiksi suunniteltu Vantaan raitiotie sisältää noin 20 vaunua ja 
yhden varikon. Tämän omaisuuden hallinta olisi ilman merkittäviä jär-
jestelyjä mahdollista toteuttaa osana HKL:n muuta toimintaa.

HKL näkee positiivisena, että HSL uudessa strategiassaan pyrkii kehit-
tämään strategian tavoitteiden mittareita. HKL:n näkemyksen mukaan 
strategian tavoitteita olisi varaa kuitenkin edelleen konkretisoida sel-
keämmiksi (mitattavuus, aikaan sitovuus, selkeys), jotta sen avulla pys-
tytään arvioimaan toiminnan onnistuneisuutta ja tehtyjä muutoksia riit-
tävän läpinäkyvästi, muun muassa suunnittelun laadun ja taloudelli-
suuden suhteen. Suunnitelmassa tulisi esittää myös strategisten pai-
nopisteiden nykytilanne sekä tavoitetasot ja seuranta myös lukujen 
osalta. Mittariston tulee olla riittävän laaja, jotta sen avulla pystytään 
arvioimaan toiminnan onnistuneisuutta ja tehtyjä muutoksia.

HKL:llä on käynnissä HKL:n strategiaan pohjautuva operatiivisen te-
hokkuuden kehitysohjelma. Tavoitteena on parantaa HKL:n tuottavuut-
ta huomattavasti. Tuottavuutta seurataan erilaisilla mittareilla, jotka on 
sidottu HKL:n tuottamiin suoritteisiin. Myös HSL:n olisi hyvä asettaa 
selkeitä tuottavuustavoitteita ja asettaa tavoitteita tukevat selkeät, suo-
rat taloudellisen tuottavuuden mittarit (paikka-km ja matkustajamäärien 
suhteessa kuten esimerkiksi eur/tuotettu paikka-km, eur/matka, hallin-
non kulut, henkilöstökulut, investointien kannattavuus jne.). Kustannus-
tehokkuuden tunnuslukuja tulisi esittää ja seurata kulkumuodoittain ja 
liikennesektoreittain. Mittarit kiinnittäisivät hyvin huomiota HSL toimin-
nan tuottavuustavoitteisiin ja -kehitykseen pitkällä aikajänteellä. 

HKL näkee asiakaslähtöisyyden, asiakaspalvelun ja uusien palvelujen 
kehittämisen keskeisenä joukkoliikenteen suosiota kasvattavana tekijä-
nä. Panostukset digitaalisiin palveluihin sujuvoittavat liikennettä ja vas-
taavat asiakkaiden kysyntään. Tiedon avaaminen tuo läpinäkyvyyttä 
julkishallinnon toimintaan. Kun kerätty tieto on saatavilla avoimen raja-
pinnan kautta, sitä voivat hyödyntää myös muut kuin tiedon tuottajaor-
ganisaatio. HSL:n tulisikin avata joukkoliikennettään koskevaa tietoa 
avoimeen rajapintaan.

Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset
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Helsingin joukkoliikenteen palvelutasoon liittyvät muutokset pohjautuvat 
yhteistyössä valmisteltuihin suunnitelmiin. Raitiolinjaston kehittäminen 
ja niiden liikenteeseen tehtävät muutokset ovat Helsingin tavoitteiden 
mukaisia. Metroliikenteessä tehtävillä liikenteen tihennyksillä ruuhka-
aikana sekä iltaisin varaudutaan vyöhykehinnoittelun myötä kasvavaan 
kysyntään. 

Helsingin (HKL:n) liikennöinti- ja infrakorvauslaskutus HSL:ltä 2020-2022

HSL:n taloussuunnitelmassa HKL:ää koskevat liikennöinti- ja infrakor-
vausluvut perustuvat HKL:n antamiin alustaviin laskelmiin toukokuussa 
2019. Raitio- ja metroliikenteen liikennöintikorvaukset sekä infrakor-
vaukset ovat hieman päivittyneet kesän aikana, mutta muutokset ovat 
pieniä. HKL:n johtokunta hyväksyy HKL:n talousarvion ja taloussuunni-
telman 2020-2022 elokuussa.

HKL ja HSL tulevat yhteistyössä päivittämään HKL:n liikennöinti- ja inf-
rakorvaukset syys-lokakuussa HSL:n lopulliseen talousarvio- ja talous-
suunnitelmaesitykseen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 14.6.2019, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
2 Lausuntopyyntö 14.6.2019, liite, Alustava Toiminta- ja taloussuunnitel-

ma 2020-2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310
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karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 14.6.2019, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
2 Lausuntopyyntö 14.6.2019, liite, Alustava Toiminta- ja taloussuunnitel-

ma 2020-2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 13.08.2019 § 357

HEL 2019-006986 T 00 01 06

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Strategiasuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) strategiasuunnitelman 
2018-2021 visio ja strategiset painopisteet antavat hyvän perustan 
HSL:n toiminnalle. Strategian tavoitteet ovat kannatettavia ja tukevat 
omalta osaltaan Helsingin kaupungin maankäytön ja liikenteen kehit-
tämiselle asettamia tavoitteita.

HSL:n tavoitteena on saada joukkoliikenne lähes päästöttömäksi vuo-
teen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on tehty kannatetta-
via toimenpiteitä. Bussiliikenteen hankinnan kilpailutusehdot ovat oh-
janneet bussikalustoa päästöneutraalimpaan suuntaan. Uudelle diesel-
kalustolle on aina asetettu tiukat ympäristövaatimukset ja ympäristöbo-
nuksella on lisätty biopolttoaineiden käyttöä. Bussiliikenteen nopea 
sähköistäminen on myös Helsingin kaupungin ympäristötavoitteiden 
mukaista.

Kannatettava on myös HSL:n tavoite luoda seudulle toimivaa joukkolii-
kenteen ekosysteemiä tehokkaasti ja kilpailuneutraalisti. Ekosysteemi 
sisältää eri toimijoiden tuottamia joukkoliikenteen taustajärjestelmiä ja 
fyysisiä toimintaympäristöjä. Konkreettisia ja kriittisiä kohteita ovat esi-
merkiksi joukkoliikenteen varikot ja sähköbussien latausinfra. Näitä 
hankkeita tulee suunnitella pitkäjänteisesti ja koordinoidusti yhteistyös-
sä jäsenkuntien kanssa.
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HSL:n toiminta-aikana (2010-2018) joukkoliikenteen tarjonta on kasva-
nut noin 40 %, kun se lasketaan ajetuilla paikkakilometreillä. Samaan 
aikaan nousuina mitattu matkustajamäärä on kasvanut noin 19 %. 
Joukkoliikenteen matkamäärä ei ole kasvanut näin paljon, koska jouk-
koliikennejärjestelmässä liityntäliikenne on lisääntynyt ja nousumäärä 
matkaa kohti siis kasvanut. Vastaavana aikajaksona HSL-alueen asu-
kasmäärä on kasvanut 17 %. Tehokkuuden ja taloudellisuuden näkö-
kulmista joukkoliikenteen tarjonnan lisäyksen vaikutus matkustajamää-
riin olisi pitänyt olla toteutunutta suurempi. Ajetuista paikkakilometreistä 
tulisi erottaa raskaan raideliikenteen (metro ja juna) lisäyksen kasvu, 
sillä näiden kustannusvaikutus paikkaa kohden on vähäisempi kuin 
muulla joukkoliikenteellä. 

HSL:n TTS-kauden 2020-2022 keskeisissä strategisissa tavoitteissa ei 
ole mainittu taloudellisuutta. Kysynnän ja tarjonnan kohdistamisen pi-
täisi jatkossa olla paremmin tasapainossa ei vain taloudellisuuden vaan 
myös päästöjen vähentämisen takia.

Strategian käytännön toteutumisen seurantaan tulee kehittää mittareita, 
jotka kertovat nykyistä tarkemmin toiminnan taloudellisuudesta, tehok-
kuudesta ja suunnittelun laadusta. Strategiset painopisteet olisi perus-
teltua sitoa seurantaan ja tämän hetkiseen tilanteeseen myös lukujen 
osalta. Kun seudulla tavoitellaan joukkoliikenteen kulkumuodon kasvua 
niin tähän tavoitteeseen liittyvän olennaisen seurantatiedon pitäisi nä-
kyä entistä selkeämmin HSL:n tavoitteiden seurannassa. Mittariston tu-
lee olla myös riittävän laaja, jotta sen avulla pystytään arvioimaan toi-
minnan onnistuneisuutta ja tehtyjä muutoksia. Tavoitteena tulee koko 
ajan olla joukkoliikenteen houkuttelevuuden sekä taloudellisuuden ja 
kustannustehokkuuden parantaminen. Näitä tunnuslukuja ja niiden 
muuttumista tulee seurata kulkumuodoittain ja liikennesektoreittain. 
Tunnuslukujen aikasarjat antavat mahdollisuuden seurata ja analysoida 
pidemmän aikavälin muutoksia toiminnassa ja taloudessa. Mittarit 
(esim. eur/matkustaja-km, eur/tuotettu paikka-km, eur/matka, hallinnon 
kulut, henkilöstökulut, investointien kannattavuus jne.) kiinnittäisivät hy-
vin huomiota HSL:n toiminnan tuottavuustavoitteisiin ja -kehitykseen 
pitkällä aikajänteellä. Mittarit olisi hyvä saada käyttöön viimeistään seu-
raavan vuoden talousarvioehdotukseen mennessä.

HSL:n tulisi avata joukkoliikennettään koskevaa tietoa avoimeen raja-
pintaan viimeistään ensi vuoden aikana. Tiedon avaaminen tuo läpinä-
kyvyyttä julkishallinnon toimintaan. Kun kerätty tieto on saatavilla avoi-
men rajapinnan kautta, sitä voivat hyödyntää myös muut kuin tuotta-
jaorganisaatio. Tiedon avaaminen ja yhdistäminen muiden tahojen ja-
kamaan avoimeen dataan luo lisäarvoa erilaisten innovaatioiden kaut-
ta.
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Lipputulojen arvioiminen vuonna 2020 on haasteellista, koska talousar-
viota tehtäessä ei ole vielä kovin pitkältä ajanjaksolta tietoa uuden vyö-
hykejärjestelmän vaikutuksista liikkumiseen tai lipputuloihin. Helsingille 
aiemmilta vuosilta kertynyt ylijäämä antaa mahdollisuuden tehdä ali-
jäämäisen budjetin ja seurata uuden vyöhykejärjestelmän lipputulojen 
kehitystä.

Vyöhykeuudistuksen vaikutuksia tulee seurata tarkasti. Kun nähdään, 
miten kuntakohtaiset lipputulot ja liikenteen hoidon kustannukset uudis-
tetussa vyöhykejärjestelmässä kehittyvät, voidaan lipunhintoihin ja lip-
pulajeihin tehdä tarkistuksia. Tällöin tulee varautua ratkaisuun, joka 
mahdollistaa kausilippujen erilaisen hinnoittelun kunnittain sen mukaan, 
kuinka paljon kukin kunta voi joukkoliikennematkustamista tukea. Jos 
kausiliput hinnoitellaan kuntakohtaisesti, kuntien erilaiset taloudelliset 
tilanteet ja mahdollisuudet tukea joukkoliikennettä voidaan hyödyntää 
lippujen kilpailukykyisessä hinnoittelussa. Muussa tapauksessa lipun-
hintojen subventointi toteutuu heikoimman kuntatalouden mukaan, mi-
kä ei välttämättä ole koko seudun kannalta ideaaliratkaisu.

HSL:n tulisi arvioida mahdollisuuksia laajentaa avorahastus koske-
maan myös Helsingin kantakaupungin linjojen 14 ja 18 kaltaisia vilkkai-
ta bussilinjoja. Näillä linjoilla erityisesti ruuhkatuntien aikana lipun-
myynnin lopettaminen ajoneuvoissa ja kaikkien ovien käyttö auttaisivat 
linjojen nopeutumiseen ja luotettavuuteen. Tässä yhteydessä olisi pe-
rusteltua myös arvioida, voisiko bussilinjastolle luoda kolmannen kate-
gorian runkobussilinjojen ja perusbussilinjojen rinnalle. Uuden katego-
rian linjoilla olisi tiheä vuoroväli, ne pysähtyisivät kaikilla pysäkeillä ja 
niissä olisi avorahastus.

Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset

Helsingin joukkoliikenteen palvelutasoon liittyvät muutokset pohjautuvat 
yhteistyössä valmisteltuihin suunnitelmiin. Raskaan raideliikenteen ja 
raitiolinjaston kehittäminen ja niiden liikenteeseen tehtävät muutokset 
ovat Helsingin tavoitteiden mukaisia. Junaliikenteen palvelutason pa-
rantaminen A-, P- ja I-junien vuorovälejä lyhentämällä on perusteltua.

Edellä mainittujen parannusten lisäksi A-junan tarjonta päiväliikentees-
sä ja hiljaisempina aikoina tulisi nostaa samalle tasolle muiden kau-
punkiratojen kanssa. A-junan arkipäivän 20 min. ja sunnuntain 30 min. 
vuoroväli eivät vastaa kaupunkirataliikenteelle asetettuja tavoitteita. 
Palvelutason nosto päiväliikenteessä on mahdollista kohtuullisin kus-
tannuksin, eikä se edellytä Espoon kaupunkiradan jatkamista Leppä-
vaarasta Kauklahteen.

Kuntaosuuksien taso
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Periaate, jossa joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen investointikus-
tannuksia kierrätetään HSL:n infrakorvausten kautta, tarjoaa mahdolli-
suuden kehittää kokonaisvaltaisesti seudun joukkoliikennejärjestelmää. 
Lippujen hintojen voimakas nostaminen infrakustannuksista johtuvien 
investointien kattamiseksi ei ole kestävä ratkaisu, kun seutu kasvaa 
vauhdilla. Subventioasteen voisi ajoittain määritellä erikseen hankekoh-
taisesti, jolloin kuntaosuuksien yhteenlaskettu osuus voi olla tilapäisesti 
yli puolet HSL:n tuloista. Tämä on perusteltua myös siksi, että infrain-
vestoinnit vaikuttavat myönteisesti kuntien maankäytön kehittämiseen.

Talouden tasapainottamiseen ja menojen kasvun katkaisemiseen tu-
leekin kiinnittää huomioita ja kulujen, kuten hallinnollisten kulujen, kas-
vua suhteessa koko budjettiin olisi syytä seurata nykyistä tarkemmin. 
Palveluiden ostojen sisältöä ja vaikuttavuutta on myös hyvä seurata ja 
kerryttää arviota muutosten vaikuttavuudesta. Helsingin kaupunkistra-
tegiassa 2017−2021 on asetettu kaupungin omalle taloudelle tavoite, 
että velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä käyttömenojen reaali-
kasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 0,5 
% tuottavuuden parantamisen tavoitteella.

Lipputulotavoitteet TTS-kaudella

Joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksista on vuosikymmeniä ka-
tettu lipputuloilla noin puolet. Tämä on hyvä periaate tulevaisuudessa-
kin erityisesti operatiivisten kustannusten kattamisen osalta, jotta jouk-
koliikenteen lippujen hinnoittelu pysyy kilpailukykyisenä, mutta samalla 
myös kysyntä ohjaa palvelutarjonnan suunnittelua.

HSL:n tulisi arvioida rollaattorien kanssa kulkevien henkilöiden lippu-
käytännöt ja vapauttaa heidät velvoitteesta hankkia lippu. Kaupunkiym-
päristölautakunta ehdottaa, että HSL:n seuraava talousarvio valmistel-
laan siten, että rollaattoria käyttävät saavat matkustaa maksuttomasti, 
samaan tapaan kuin lastenvaunuja kuljettavat. 

HSL tarkastelee opiskelijalippu-uudistuksen toteutuneita kustannusvai-
kutuksia ja pyrkii palauttamaan kausilippujen ja kertalippujen opiskelija-
alennuksen 50 %:iin normaalihinnasta.

Lisäksi 2021 talousarvion valmistelijat tutkivat mahdollisuutta poistaa 
seniorilipusta aikarajat.

Tarkastusmaksun korottaminen

Liikennejärjestelmän oikeinkäyttöä sekä tähän ohjaavia virhe- ja tarkas-
tusmaksuja on syytä arvioida kokonaisuutena. Siten tässä vaiheessa ei 
ole perusteita liputta matkustamisen tarkastusmaksun korottamiseen 
80 eurosta 100 euroon, vaikka joukkoliikenteen tarkastusmaksua ei ole 
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korotettu yli kymmeneen vuoteen. Pysäköintivirhemaksun suuruus on 
Helsingissä maksuvyöhykkeestä riippuen 60-80 euroa. Joukkoliiken-
teen tarkastusmaksun ei ole perusteltua olla suurempi kuin pysäköinti-
virhemaksun. Toisin kuin liputta matkustamisesta, väärästä pysäköin-
nistä voi aiheutua haittaa tai vaaraa myös kolmansille osapuolille. Py-
säköintivirhemaksun suuruudesta päätetään Sisäministeriön asetuksel-
la.

Kuntakohtaisen ylijäämän tai alijäämän käyttö

Kuntakohtaisen ylijäämän käyttö esityksen mukaisesti jaksotettuna 
kolmelle vuodelle on tarkoituksenmukaista kuntaosuuden vuosittaisten 
muutosten tasaamiseksi.

Käsittely

13.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikenneinsinööri Markku Granholm. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Poistetaan lausunnosta kappale "Tarkastusmaksun ko-
rottaminen. Liikennejärjestelmän oikeinkäyttöä sekä tähän ohjaavia vir-
he- ja tarkastusmaksuja on syytä arvioida kokonaisuutena. Siten tässä 
vaiheessa ei ole perusteita liputta matkustamisen tarkastusmaksun ko-
rottamiseen 80 eurosta 100 euroon, vaikka joukkoliikenteen tarkastus-
maksua ei ole korotettu yli kymmeneen vuoteen. Pysäköintivirhemak-
sun suuruus on Helsingissä maksuvyöhykkeestä riippuen 60-80 euroa. 
Joukkoliikenteen tarkastusmaksun ei ole perusteltua olla suurempi kuin 
pysäköintivirhemaksun. Toisin kuin liputta matkustamisesta, väärästä 
pysäköinnistä voi aiheutua haittaa tai vaaraa myös kolmansille osapuo-
lille. Pysäköintivirhemaksun suuruudesta päätetään Sisäministeriön 
asetuksella." 
Korvataan ko. kpl tekstillä. "Tarkastusmaksun korottaminen 100 euroon 
on perusteltu ratkaisu. "

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Poistetaan lausunnosta kohta: "HSL:n tulisi arvioida rol-
laattorien kanssa kulkevien henkilöiden lippukäytännöt ja vapauttaa 
heidät velvoitteesta hankkia lippu. Kaupunkiympäristölautakunta ehdot-
taa, että HSL:n seuraava talousarvio valmistellaan siten, että rollaatto-
ria käyttävät saavat matkustaa maksuttomasti, samaan tapaan kuin 
lastenvaunuja kuljettavat."
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Risto Rautavan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Lisätään kappaleen 17 jälkeen: "HSL tarkastelee 
opiskelijalippu-uudistuksen toteutuneita kustannusvaikutuksia ja pyrkii 
palauttamaan kausilippujen ja kertalippujen opiskelija-alennuksen 50 
%:iin normaalihinnasta."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Kohtaan 17 lisätään:
2021 talousarvion valmistelijat tutkivat mahdollisuutta poistaa seniorili-
pusta aikarajat.

Kannattaja: Atte Kaleva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan lausunnosta kappale "Tarkastusmaksun korot-
taminen. Liikennejärjestelmän oikeinkäyttöä sekä tähän ohjaavia virhe- 
ja tarkastusmaksuja on syytä arvioida kokonaisuutena. Siten tässä vai-
heessa ei ole perusteita liputta matkustamisen tarkastusmaksun korot-
tamiseen 80 eurosta 100 euroon, vaikka joukkoliikenteen tarkastus-
maksua ei ole korotettu yli kymmeneen vuoteen. Pysäköintivirhemak-
sun suuruus on Helsingissä maksuvyöhykkeestä riippuen 60-80 euroa. 
Joukkoliikenteen tarkastusmaksun ei ole perusteltua olla suurempi kuin 
pysäköintivirhemaksun. Toisin kuin liputta matkustamisesta, väärästä 
pysäköinnistä voi aiheutua haittaa tai vaaraa myös kolmansille osapuo-
lille. Pysäköintivirhemaksun suuruudesta päätetään Sisäministeriön 
asetuksella." 
Korvataan ko. kpl tekstillä. "Tarkastusmaksun korottaminen 100 euroon 
on perusteltu ratkaisu. "

Jaa-äänet: 7
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuo-
mas Rantanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Dennis Hamro-Drotz, Nuutti Hyttinen, Atte Ka-
leva, Risto Rautava

Poissa: 1
Silvia Modig

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 7-5 (1 poissa).
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2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohtaan 17 lisätään:
2021 talousarvion valmistelijat tutkivat mahdollisuutta poistaa seniorili-
pusta aikarajat.

Jaa-äänet: 5
Dennis Hamro-Drotz, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Anni Sin-
nemäki, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Ka-
leva, Mai Kivelä, Jape Lovén, Risto Rautava

Poissa: 1
Silvia Modig

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Sirpa Asko-Seljavaaran vas-
taehdotuksen äänin 7-5 (1 poissa).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen 17 jälkeen: "HSL tarkastelee opiskelija-
lippu-uudistuksen toteutuneita kustannusvaikutuksia ja pyrkii palautta-
maan kausilippujen ja kertalippujen opiskelija-alennuksen 50 %:iin 
normaalihinnasta."

Jaa-äänet: 2
Risto Rautava, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Dennis Hamro-Drotz, Eveliina Heinäluoma, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Jape Lovén, Amanda Pasa-
nen, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki

Poissa: 1
Silvia Modig

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Amanda Pasasen vastaehdo-
tuksen äänin 10-2 (1 poissa).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi


