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HST främjar en välfungerande, livskraftig och trivsam Helsingforsregion 
genom att producera miljövänliga och högklassiga trafiktjänster.
• I Helsingfors görs årligen ungefär 252 miljoner resor med 

kollektivtrafiken. Av dessa företas 122 miljoner resor med HST: med 
spårvagn, metro eller Sveaborgsfärjorna.

• HST äger kollektivtrafikens infrastruktur i Helsingfors och har 
ansvaret för dess utveckling och underhåll.

• I staden finns det sammanlagt  96 kilometer spårvägar och 21 
kilometer metrospår

• samt 288 spårvagnshållplatser och 17 metrostationer.
• HST:s omsättning år 2013 uppgick till 144,6 miljoner euro.
• HST hade år 2013 i genomsnitt 1 046 anställda.
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En tid för stora projekt
ÅR 2013 var HST:s fjärde år som trafikproducent och som ägare, utveck-

lare och underhållare av kollektivtrafikens infrastruktur. HST är på god väg 

mot att bli en dynamisk trafikproducent, som har fokus på kunderna och 

siktet inställt på resultat.

Likt det föregående året var HST på tapeten mest på grund av de 

problem som förekommit i automatiseringen av metron och på grund av 

förseningarna i projektets tidsplan. Projektet har visat sig vara avsevärt 

svårare för leverantören än tänkt. Under året försenades tidsplanerna på 

alla delområden och det uppstod nya problem vars lösning tog tid. För 

närvarande ligger projektet 6–12 månader efter den nya tidsplanen som 

man kom överens om 2012. Vi har dock inte gett upp; vi söker lösningar 

men utan att kompromissa med säkerheten. Målet är en trygg, driftsäker 

och modern automatmetro.

Metrons automatisering har nära anknytning till byggandet av Väst-

metron. Förseningar har förekommit även i Västmetrons byggande och 

under våren stod det klart att Västmetron inte kan öppnas i början av 

2016. Invigningen kommer att skjutas upp till augusti 2016. Med tanke 

på idrifttagandet kan augusti till och med vara en bättre tidpunkt än ja-

nuari med sina eventuella minusgrader. Västmetron är nämligen inte bara 

en förlängning på metron, utan innebär på samma gång att direktbuss-

linjerna till Södra Esbo och Drumsö läggs ned och ersätts med anslut-

ningstrafik.

Spårvägstrafiken omfattar alltid mycket byggande. Under 2013 fär-

digställdes den fantastiska ombyggnaden av Igelkottsvägens metrosta-

tion. Projektet utfördes i en utmanande miljö utan trafikavbrott och det 

löpte exemplariskt och inom ramen för budgeten. Stationen tilldelades 

även priset Årets stålkonstruktion 2013, så det finns all anledning att vara 

stolt över resultatet. Till våra stolta prestationer kan vi också räkna för-

nyandet av grunden för spårvagnarnas hållplatsområde och spåren på 

Hagnäs torg. Även dessa byggarbeten gjordes mitt i trafiken, men både 

tidsplanen och budgeten höll. Även om renoveringen medförde en hel del 

ändringar på trafikeringen, har responsen på genomförandet av projek-

tet i sin helhet varit mycket positiv. Detta var inte allt inom byggandet. Det 

megastora projektet för utbyggnaden av metrodepån pågick redan för 

det fjärde året och kommer att vara klart sommaren 2014. Ett annat stort 

projekt, byggandet av kollektivtrafiktunneln i Svedängen, inleddes i au-

gusti och ska vara klart 2015.

NYA VAGNANSKAFFNINGAR har likaså diskuterats synligt under hela 

senare halvan av året. Prototypen för den nya spårvagnen levererades till 

HST i juni. Samtidigt fortsatte planeringen av den nya metrovagnen i Spa-

nien. Den nya spårvagnens ankomst i Helsingfors fick mycket uppmärk-

samhet. Medierna har i en glädjande stor omfattning följt dess uppträ-

dande i stadsbilden. Spårvagnen har fått ett mycket positivt mottagande 

och såväl passagerare och förare som underhållspersonal har berömt 

vagnen. Den andra testvagnen i serien anlände till Helsingfors i novem-

ber. Efter tester, sommaren 2014, inleds tillverkningen av den första serie-

producerade vagnen och den kommer till Helsingfors i början av 2016. 

HST:s kärnverksamhet, trafikproduktionen, förlöpte utmärkt under 

2013. Spårvagnstrafiken överskred alla resultatmål och särskilt positivt 

är det att kundtillfredsställelsen ökade avsevärt. Metrotrafiken var fort-

satt pålitlig och högklassig, och passagerarna var lika nöjda med metron 

som under tidigare år. Mätt med kundtillfredsställelsen, är just metro- och 

spårvagnstrafiken de två bästa trafikformerna i Helsingforsregionen – 

flaggskepp för kollektivtrafiken i regionen. 

HST överskred åter även de ekonomiska resultatmålen. Redan det 

tolfte året i rad överskred HST:s ekonomiska resultat budgeten. År 2013 

var resultatet före reserver 8,7 miljoner euro, 5,7 miljoner euro mer än 

budgeten. Omsättningen ökade med 3,5 procent. Investeringarna ut-

föll inte enligt budgeten, eftersom byggstarten försenades i några nya 

projekt, ombyggnaden av Kvarnbäckens station och Svedängstunneln. 

Dessutom förekom det förseningar i de pågående stora projekten – auto-

matmetron, anskaffningarna av spårvagnar och metrotåg. Därmed sköts 

även betalningar från 2013 upp. 

ÅR 2013 var ett framsteg för nya satsningar inom utvecklingen av HST:s 

resultat. Jag tror att det bästa sättet att utveckla resultaten är genom att 

öka personalens trivsel i arbetet, motivation och resultatorientering. Till 

vår hjälp har vi det omfattande träningsprogrammet för chefer som kom 

igång på slutet av 2013. Alla chefer från arbetsledare till direktörer kom-

mer att delta i programmet under 2014–2016.

I maj godkände stadsfullmäktige en ny strategi för Helsingfors. I den 

betonas åter målsättningen att öka kollektivtrafikens andel som färdme-

del under fullmäktigeperioden 2013–2016. Ett mål över andra är främ-

jandet av hållbara trafikmedel. Enligt programmet främjas den hållbara 

trafiken i Helsingfors genom att öka gång-, cykel och kollektivtrafikens 

andelar. Målet är att uppnå en ökning om en procentenhet per år, fyra 

procentenheter under fullmäktigeperioden. Detta är ett mycket utmanan-

de mål som inte kommer att uppnås genom att göra saker ”lite bättre”. 

Nej, i stället krävs kraftiga investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur. I 

Helsingfors innebär detta en spårvagnsförbindelse till Degerö, Spår-Jo-

kern, Centrumslingan och förläng-

ning av metron till Östersundom. 

Dessa kommer inte att lyfta den-

na fullmäktigeperiod, men den-

na period är startpunkten för 

dessa projekt. 

MATTI LAHDENRANTA

VERKSTÄLLANDE 

DIREKTÖR

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT
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I HELSINGFORSREGIONEN företogs år 2013 

sammanlagt 355,5 miljoner resor. Av dessa gick 

71 procent, det vill säga 252,4 miljoner resor, in-

om Helsingfors (resor inom stadsgränserna med 

regionbussar och närtåg inräknade), medan 59 

procent, 209,1 miljoner resor, gick med Helsing-

fors stadstrafik (bussar, spårvagnar, metro, färja).

Kollektivtrafiken i Helsingforsregionen ord-

nas av samkommunen Helsingforsregionens 

trafik (HRT). HST producerar tjänsterna inom 

spårvägs-, metro- och färjetrafiken. Produktio-

nen av trafiktjänsterna baserar sig på långa tra-

fikeringsavtal. Avtalen för spårvägs- och met-

rotrafiken gäller åren 2010–2024 och avtalen 

för färjetrafiken gäller 2010–2017. 

Enligt HRT:s undersökningar om kundtill-

fredsställelse ger kunderna högsta betyg till 

metrotrafiken (4,16). Spårvagnstrafiken kommer 

på andra plats (4,11), åtföljd av busstrafiken 

(4,05) och tågtrafiken (4,01). I jämförelse av tra-

fikantbetyget går delad första placering till met-

rotrafiken (3,99) och tågtrafiken (3,99). Spår-

vagnstrafiken är med i täten (3,96), men buss-

trafiken (3,82) ligger klart efter spårvägstrafiken.

HST ÄGER fordonen som används och depå-

erna som behövs. Kostnaderna för dessa täcks 

med de ersättningar som tas ut för trafikering-

en. År 2013 transporterade HST 122,0 miljoner 

resenärer, vilket är 34,3 procent av alla resenä-

rer i hela regionen.

Som ägare till kollektivtrafikens infrastruktur 

ansvarar HST för utvecklingen och underhållet 

av bland annat metro- och spårvagnsspåren, 

metrostationerna och spårvagnshållplatser-

na, de stationer längs Mårtensdalsbanan som 

ligger på Helsingfors område samt terminaler-

na för färjetrafiken till och från Sveaborg. HRT 

deltar i kostnaderna för infrastrukturen genom 

att betala till HST en så kallad infraersättning, 

som täcker samtliga förvaltnings- och under-

hållskostnader för infrastrukturen samt 50 pro-

cent av infrastrukturens kapitalkostnader. 

Till HRT:s uppgifter hör bland annat plane-

ringen av trafiksystemen i de kommuner som 

ingår i samkommunen, att planera och styra 

kollektivtrafiken på sitt verksamhetsområde och 

främja dess verksamhetsbetingelser, upphand-

la kollektivtrafiktjänsterna för samkommunen, 

godkänna biljettsystemet för kollektivtrafiken 

samt trafiktaxorna i samkommunen, marknads-

föringen och passagerarinformationen för kol-

lektivtrafiken samt anordnande av biljettförsälj-

ning och biljettkontroller. Dessutom ska HRT i 

samråd med kommunerna och övriga berörda 

instanser medverka i planeringen av utveck-

lings- och underhållskostnaderna för kollektiv-

trafikens infrastruktur.

Staden färdas med HST
Antalet resor med kollektivtrafiken i Helsingfors stad fortsatte att öka. 
I fjol överskreds gränsen för 250 miljoner ombordstigningar.  HST 
transporterade under 2013 sammanlagt 122,0 miljoner passagerare, alltså 
cirka hälften av alla resenäre.

KOLLEKTIVTRAFIKEN I HELSINGFORSREGIONEN OCH HST

Resor på HRTs område 2013, milj.

n Spårvagn 124,2
n Metro 400,7
n SLL-färja 4,8
n Helsingforsbussar 413,5
n Andra bussar i intern trafik 183,5
n Regionbussar (inkl. U-linjer) 677,4
n Närtåg på HRT:s område 550,2
Sammanlagt 2 354,3

n Spårvagn 595,6
n Metro 2 124,9
n Helsingforsbussar 1 830,7
n Andra bussar i intern trafik 1 190,4
n Regionbusslinjer 2 391,3
n Närtåg köpt trafik 1 855,5
Totalt 9 988,4

Passagerarkilometrar på  
HRT:s område 2013

Platskilometrar 2013

n Spårvagn 56,7
n Metro 63,5
n SLL-färja 1,8
n Helsingforsbussar 87,1
n Andra bussar i intern trafik 27,4
n Regionbussar (inkl. U-linjer) 65,3
n Tåg 53,7
Sammanlagt 355,5

Ekonomiska nyckeltal för HRT 2013

  Milj. euro
Intäkter: 
Biljettintäkter 277,9
Kommunernas andelar 291,4
Stöd för kollektivtrafiken 5,8
Kollektivtrafikens övriga intäkter 0,1
Utgifter: 
Trafikeringsersättningar 450,3
Infraersättningar 69,5
Administrativa kostnader 45
Resultat 10,4

Kollektivtrafi-
kens nya pla-
neringsanvis-
ning har använts 
1.1.2012

Antal resor i Helsingfors interna trafik 2009–2013 (milj.)    

År  Buss- Spårvagns- Metro- SLL   VR Samman- 
  trafik * trafik trafik   lagt 
2009  93,7 54,9 57,3 1,5 20,2 227,6
2010  98,2 54,5 57,1 1,6 20,8 232,2
2011  101,5 53,7 61,5 1,7 19,6 238,0
2012  102,8 57,2 62,2 1,6 20,9 244,7
2013  100,3 56,7 63,5 1,8 30,1 252,4
 
* här ingår också bussresor inom staden med regionbussar    
** VR:s siffra för 2013 kan inte jämföras eftersom räknesättet ändrats
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Mätt med kundtillfreds
ställelsen är metro 
och spårvagnstrafiken 
flaggskeppen för kol
lektivtrafiken i Helsing
forsregionen.
ÅR 2013 ÖKADE KUNDERNAS 

TILLFREDS STÄLLELSE MED SPÅR

VÄGSTRAFIKEN AVSEVÄRT – OCH MET

ROTRAFIKEN HÖLL STÄLLNINGARNA 

SOM PASSAGERARNAS FAVORIT.
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HST-SPÅRVÄGSTRAFIK

PASSAGERARMÄNGDEN INOM spårvägstra-

fiken år 2013 var 56,7 miljoner resenärer. Jäm-

fört med motsvarande siffra för 2012 sjönk an-

talet passagerare med 0,5 miljoner. Mest gick 

passagerarmängderna ner under hösten, vilket 

berodde på att antalet avgångar på linjerna 4 

och 10 minskade vid övergången till höstens 

tidtabeller. Delvis var orsaken även renovering-

en av Hagnäs hållplatsområde.

Passagerarna var klart nöjdare med spår-

vägstrafiken än under 2012. Omdömena om 

trafikproducenten förbättrades för så gott som 

alla mätbara faktorers del; särskilt förbättrades 

betygen som gällde förarna och punktligheten. 

Spårvägstrafikens övergripande tillförlitlighet 

höll sig på en god nivå. Under år 2013 vidareut-

vecklades planeringen av förarnas arbetstider 

både vad gäller planeringen på medellång sikt 

och semesterplaneringen. 

HST-SPÅRVÄGSTRAFIK GJORDE ett gott 

ekonomiskt resultat. Resultatet förbättrades 

särskilt tack vare trafikeringsbonusen och för-

säljningsintäkterna som var större än väntat, 

samtidigt som material- och servicekostnader-

na höll sig på planenlig nivå. Personalkostna-

derna överskreds med det belopp som utbe-

talades som resultatpremier på grund av det 

goda resultatet.

Resultaten från arbetshälsoenkäten som 

gjordes i slutet av året var något sämre än un-

der 2012. En förbättring jämfört med året innan 

åstadkoms i beaktandet av arbetshälsan vid 

förändringar i arbetet, medan utvärderingarna 

av chefsverksamheten och kompetensen för-

sämrades. 

I SLUTET av 2011 beslutade man att sät-

ta in låggolvsinsatser i tio ledspårvagnar från 

1970-talet i samband med renoveringen av 

vagnarna. Projektet inleddes våren 2012 och 

kommer att slutföras under våren 2014, varef-

ter det finns allt som allt 52 ledspårvagnar med 

låggolvsinsatser i trafiken.

Under 2013 avancerade de två första Ar-

tic-ledspårvagnarna av sammanlagt 40 vagnar 

som beställts av Transtech Oy till utrustnings-, 

testnings- och idrifttagningsfasen. Den första 

av dessa två vagnar kom till Helsingfors i juni, 

den andra i november. 

I Helsingfors testades vagnarna på spåren 

och man gjorde typkontroller. Mellan proven 

hann den första vagnen även köra passagerare 

och användas som verktyg i förarutbildningen. 

De egentliga leveranserna av vagnarna börjar 

2015.

Nya spårvagnar ut i trafiken
Spårvägstrafikens kundtillfredsställelse och övergripande tillförlitlighet 
förbättrades ytterligare. De första Articvagnarna togs i bruk.  

Ekonomiska nyckeltal 
för HST-Spårvägstrafik

 2013 2012
Verksamhetens omfattning  
Omsättning, € miljoner 59,8 58,0
Förändring av omsättning, % 3,1 3,8
Resultat och lönsamhet  
Rörelsevinst, € miljoner 2,7 3,7
Rörelsevinst, % 4,5  6,4
Finansiellt resultat, % 11,8 12,6
Avkastning på kapital, totalt, % 2,5 3,4
Avkastn. på invester. kapit., % 2,8 3,7
Finansiering  
Soliditetsgrad, % 34,3 34,1
Quick ratio 0,8  1,0
Current ratio 0,9 1,1
Övriga nyckeltal  
Antalet anställda i genomsnitt 637 626
Omsättning/person (€ 1 000) 94 93

Statistik för HST-Spårvägstrafik

 2013 2012
Passagerare, milj. 56,7 57,2
Linjekilometrar, milj. 5,6 5,4 
Platskilometrar, milj.  
(enl. den nya anvisn.) 595,6 572,7
Passagerarkilometrar, milj. 124,2 125,3
Vagnar i slutet av året 125 132
- ledvagnar 82 82
varav delvisa låggolvsvagnar 48 42
- låggolvsvagnar 40 40
- mannheimvagnar,  3 10
varav delvisa låggolvsvagnar 3 6 
Vagnar i trafik under rusningstid   
- vintertrafik/vår 97 95 
- sommartrafik 72 69
- vintertrafik/höst 93 97 
Körda turer   
enligt tidtabell, % 99,41 99,22
Antalet förare vid årets utgång 361  348
Hela personalen i slutet av året 640 615 
Körenergiförbrukningen inom  
spårvägstrafiken, GWh 30,1 29,9 
(inkl. körenergi, uppvärmning av växlar,  
elförsörjningsstationer)  
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”Artic är ett stort kliv 
mot en bekvämare 
resupplevelse – tillbaka 
till framtiden för 
låggolvsvagnen.”
UTVECKLINGSCHEF OLLIPEKKA 

HEIKKILÄ, 14 ÅR MED HST:S PROJEKT.
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ANTALET PASSAGERARE i metron var 63,5 

miljoner, vilket är 2,1 procent mer än året innan 

och det högsta antalet någonsin.

Metrotrafikens ekonomiska resultat blev 

bättre än budgeterat. Resultaträkningen upp-

visar ett överskott på 0,3 miljoner före avsätt-

ningar.

Trafikeringen baserar sig på ett femton år 

långt avtal med HRT som ingicks 2010. Ban-

arbetena genererade vinst tack vare det gynn-

samma vädret mot slutet av året som möjlig-

gjorde extra arbeten. 

HST-Metrotrafiken var pålitlig. Av alla plane-

rade avgångar under året uteblev 0,06 procent. 

METRON HÖLL ställningarna som passage-

rarnas favorit. Metron fick speciellt mot slutet 

av året bra betyg i passagerarundersökning-

arna. HST-Metrotrafiken fick kvalitetsbonus av 

beställaren både på våren och på hösten. Be-

tyget sänktes framför allt av bristfällig skyltning, 

särskilt på grund av de tekniska problem som 

man hade med de nya digitala plattformsskyl-

tarna. Provanvändningen av perrongdörrarna 

på Nordsjö station försenade tågen. 

I mitten av november inleddes ett sju må-

nader långt experiment med nattmetro. Metron 

trafikerade två timmar längre än normalt på fre-

dagar och lördagar. Passagerarna gav positiv 

respons på nattmetron.

Byggandet av automatmetron fortsatte un-

der 2013. Under året slutfördes monteringen 

av nödvändig datakommunikations- och banut-

rustning för automatmetron.

Provanvändningen av perrongdörrarna på 

Nordsjö stations avgångsplattform avslutades i 

april och provanvändningen av metrolinjens nya 

ställverk, driftkontrollsystem och passagerarin-

formationssystem i juni. Under hösten åtgärda-

de Siemens en del av de fel som upptäckts un-

der provanvändningen. 

I augusti slutförde Siemens monteringen av 

automatutrustningen för de tre första tågen i 

M100-serien och tågen återfördes till trafiken 

med förare. Monteringen av tåg i M200-se-

rien visade sig vara svårare än väntat på grund 

av säkerhetsfaktorer som kom upp. Man var 

tvungen att skjuta upp monteringen av de för-

sta tågen i M200-serien.

I februari beställdes nya metrovagnar av 

spanska CAF. Arbetena försenades på grund 

av besvären som Siemens lämnade till mark-

nadsdomstolen.

Förbrukningen av kemikalier uppföljdes med 

SAP-ekonomisystemet. Elförbrukningen kun-

de inte fås till önskad nivå. Elförbrukningen per 

varje linjekilometer ökade med cirka 2 procent. 

Metron är passagerarnas favorit
Metron var det populäraste färdmedlet i Helsingfors.  
Speciellt gillade passagerarna experimentet med nattmetro.

HST-METROTRAFIK

Nyckeltal för 
HST-Metrotrafik

 2013 2012
Verksamhetens omfattning 
Omsättning, € miljoner 31,4 29,9
Förändring av omsättning, % 4,9 -0,5
Resultat och lönsamhet  
Rörelsevinst, € miljoner 3,3 3,9
Rörelsevinst, % 10,5 13,2
Finansiellt resultat, % 14,4 17,8
Avkastn. på kapital, totalt, % 5,4 6,4
Avkastn. på invester. kapit., % 5,8 7,0
Finansiering  
Soliditetsgrad, % 82,4 82,2
Quick ratio 2,6 4,6
Current ratio 2,9 4,9
Övriga nyckeltal  
Antalet anställda i genomsn. 262 259
Omsättning/pers. (€ 1 000) 120 115

Statistik för HST-Metrotrafik 

 2013 2012
Passagerare, milj. 63,5 62,2
Vagnkilometrar, milj. 14,8 14,6
Platskilometrar, milj. 2125 2095
Passagerarkilometer, milj. 400,7 401,3
Metrovagnpar 54 54
- Tåg i M100-serien 39 42 
- Delvis automatiserade
M100-tåg 3 
- Tåg i M200-serien 12 12 
Genomsnittlig körsträcka, 
km/vagn 136 634 137300 
Körda turer  
enligt tidtabell, % 99,94 99,89
Förare i slutet av året 112 122
Hela person. i slutet av året 256 264
Elenergiförbrukning 45,8 44,8



Passagerarna värde
sätter metrotrafikens 
smidighet och enkelt 
resande.
OMBYGGNADEN AV IGELKOTTSVÄGENS 

METROSTATION FÄRDIGSTÄLLDES 

2013. STATIONEN TILLDELADES PRISET 

ÅRETS STÅLKONSTRUKTION.
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SVEABORGS TRAFIK Ab  (SLL) sköter passa-

gerar- och servicetrafiken till Sveaborg. SLL är 

HST:s dotterbolag som HST äger i sin helhet.

HST och HRT undertecknade 2013 ett be-

ställnings- och produktionsavtal om Sveaborgs-

trafiken som innebär att HRT beställer passage-

rartrafiken till Sveaborg av HST från början av år 

2010. Avtalet gäller fram till den 16 april 2017. 

SLL sköter passagerartrafiken i enlighet med 

ett trafikeringsavtal med HST och enligt ett un-

derentreprenadavtal som SLL tagit fram genom 

ett upphandlingsförfarande.

Under 2013 gick trafiken dels med fartyget 

M/S Suomenlinna II som ägs av SLL, dels med 

underleverantörens fartyg M/S Tor och M/S 

Suokki. I passagerartrafiken gäller HRT:s tariffer 

på alla färjor.

Fordon transporteras i första hand med M/S 

Ehrensvärd som ägs av SLL. Fordonet tar även 

passagerare utan fordon. Fordon transporteras 

även med passagerarfärjorna. I servicetrafiken 

gäller SLL:s tariffer.

Underskottet från servicetrafiken bekostas 

av HST. HST har ett avtal med staten om en 

andel som staten betalar för att täcka under-

skottet från servicetrafiken. 

I Skatuddens nya terminal som byggdes 

året innan gjordes under 2013 finslipning och 

garantiarbeten. Terminalen användes av passa-

gerare hela året.

Bolagets produktivitet har utvecklats bland 

annat genom att öka användningsgraden för 

den egna färjan, alltså Suomenlinna II. Genom 

effektivisering av arbetstider och material har 

också timkostnaden för trafikproduktionen kun-

nat sänkas. 

Sveaborgs Trafik Ab har samarbetat med 

andra ämbetsverk, affärsverk och bolag inom 

Helsingfors stadskoncern till exempel genom 

att upphandla tjänster som rör användningen 

av lokaler, IT-tjänster, ekonomiförvaltning och 

telefontjänster hos stadens serviceproducenter.

Trafikeringen ökades enligt överenskommel-

se med HST under lördagarna i september, då 

sommartrafiken i övrigt redan hade upphört. 

Passagerarantalet på färjorna ökade kraftigt un-

der 2013 bland annat tack vare förbättringarna 

i servicenivån.

MED SVEABORGSFÄRJORNA företogs 1,77 

miljoner resor och transporterades 17 407 

fordon under året. Under 2013 ökade pas-

sagerarmängden i färjetrafiken som sköts av 

Sveaborgs Trafik Ab med 9,1 procent och an-

talet fordon med 5,8 procent jämfört med det 

föregående året.

Sveaborgs Trafik Ab fick en ny webbplats. 

Sidorna publicerades först under 2014 och då 

ändrades även den gamla adressen slloy.fi till 

adressen www.suomenlinnanliikenne.fi.

I stora skaror till Sveaborg
Allt fler resenärer ville kliva ombord på Sveaborgsfärjan.
Även antalet fordon som transporterades ökade.

SVEABORGSTRAFIKEN

Ekonomiska nyckeltal och
statistik for Sveaborgs Trafik Ab

 2013 2012
Omsättning, € miljoner 3,7 4,0
Resultat, € 1 000 46,2 0,0
Soliditetsgrad, % 39,1 34,4
Passagerare, milj. 1,77 1,62
Fordonstransporter 17 407 16 447
Personal i slutet av året 12 13
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Sveaborgsfärjan gör 
sjöresor tillgängliga för 
alla.
FÄRJETRAFIKENS PASSAGERARMÄNGD 

ÖKADE MED ÖVER 9 PROCENT UNDER 

2013.
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OMBYGGNADEN AV Igelkottsvägens 

metrostation färdigställdes våren 2013. Reno-

veringen av stationen inleddes i början av år 

2012. I ombyggnaden förbättrades förbindel-

serna till plattformerna. Den gamla biljetthallen 

på gatuplan revs och ersattes med en ny, större 

biljetthall. Antalet rulltrappor ökades från en till 

tre. Också hissen förnyades. 

Den övre biljetthallen på plattformsplan, 

plattformstaket och plattsättningen förnyades, 

likaså belysningen, inredningen och ytmateria-

len på stationen. De tekniska utrymmena reno-

verades och i stationens västra ände byggdes 

en nödutgång. Igelkottsvägens metrostation 

renoverades utan att stationen stängdes. Den 

ombyggda metrostationen på Igelkottsvägen 

tilldelades priset Årets stålkonstruktion 2013. 

I metrodepån byggdes en ny lagerhall och 

renoverades köket och matsalen vid personal-

matsalen samt verkstadsarbetarnas pausrum. 

Utbyggnaden av servicehallen fortsatte. Ut-

byggnaden omfattar servicerum, utbyggnaden 

av tvätthallen och en ny måleriverkstad. Sam-

tidigt bygger man i källaren tekniska utrym-

men, utrymningsvägar och servicetunnlar. Man 

inledde även utbyggnaden av verkstads- och 

lagerutrymmena. Arbetet stod klart i början av 

2014. I samband med utvecklingen av metro-

depån byggdes och monterades 16 nya växlar. 

PÅ HAGNÄS hållplatsområde för spårvagnar 

förnyades spår och upprustades däcket ovan-

på metrostationens biljetthall. Spårvagnsspåren 

på Broholmsgatan och Hagnäs hållplatsområ-

de för spårvagnar omorganiserades. På spår-

området förnyades spåren och konstruktioner-

na under spåren. Dessutom omorganiserades 

hållplatsområdet och lykt- och ledningsstolpar 

byttes ut. På däcket ovanpå metrons biljetthall 

lades vattenisolering på en 3 000 kvadratmeter 

stor yta. På spåren monterades vibrationsiso-

lering, eftersom förarnas pausrum ligger under 

banan. 

På Gräsvikens metrostation förnyades 

två hissar. På Hagnäs och Östra centrums 

metrostationer förnyades hissen mellan platt-

formen och biljetthallen. Dessutom renovera-

des de tre långa rulltrapporna på Kampens 

metrostation. På metrostationerna förnyades 

även korta rulltrappor. Östra centrums och Sör-

näs metrostationer fick varsin ny rulltrappa.

Om utbyggnaden av Forsby spårvagnsde-

på gjordes en utredning. HST:s styrelse beslu-

tade att föreslå för stadsstyrelsen att Forsby 

spårvagnshallar ska ersättas med en ny hall. En 

del byggnader på depåområdet skulle då rivas. 

Med hjälp av en genomförandetävling skulle 

Forsby depå bli ett nytt bostads- och affärs-

område.

MAN BYGGDE cirka 2 900 meter metrobana 

och lade cirka 1 500 meter ny kabel. På linje-

spåren byttes räls och syllar. För Västmetron 

monterades två nya växlar och förnyades 

skyddsräcken. 

Inom spårtrafiken var renhållningspersona-

len hårt sysselsatt under den snörika vårvintern. 

På spårvägsnätet renoverades 3 100 spårme-

ter bana och förnyades växlar. På spårvagns-

hållplatser byggdes 20 nya glastak. Allt som allt 

har man byggt 1 447 hållplatsmoduler. 

I september sålde HST sin fastighet på 

Tölögatan 49 till fastighetsbolaget Kiinteistö Oy 

Auroranlinna som ägs av Helsingfors stad. Hy-

resavtal som baserar sig på ett anställningsför-

hållande med HST och Helsingin Bussiliiken-

ne Oy fortsatte att gälla oförändrade, hyresvär-

den är fortfarande HST. De övriga hyresavtalen 

överfördes till Auroranlinna.

Bland HST-Infraservicens elprojekt fanns 

bland annat förnyande av video- och utrops-

systemen. Projektet blev klart under 2013. 

Nordsjö elförsörjningsstation som byggdes för 

att säkerställa metrons strömtillförsel stod klar i 

årsskiftet 2014. 

Ett säkert grepp om byggprojekten
Igelkottsvägens metrostation fick positiv uppmärksamhet. Arbetena med 
metrodepåns utbyggnad fortsatte och Hagnäs hållplatsområde genomgick 
en förvandling.

BANOR, HÅLLPLATSER, STATIONER OCH FASTIGHETER

Spårvagnsspåren 2013

Linjebana         96,0 km   
- med separat körfil         59,6 km   
reservförbindelser           7,1 km   
spår i hallar och för rangering     14,0 km   
Totalt       117,1 km    
 
 
Hållplatserna 2013

 Spårvagnar Bussar
Hållplatser totalt 288 2 990
Med regntak 227 1 165
Höjda hållplatsplattformar 277
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”På Gräsvikens 
växelarbetsplats 
skrevs historia: de 
första banmetrarna 
för Västmetron är nu 
lagda.”
SPÅRMANNEN MIKKO MAUKONEN,  

VID HST SEDAN 2006.
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PROJEKTEN FÖR att göra kollektivtrafiken 

snabbare framskred under 2013. HST fatta-

de ett principbeslut om stegvis övergång till 

djupspårväxlar. Under året undersöktes i detta 

syfte materiel och bana samt byggdes om bana 

för att införa breda hjul. Spårvagnarnas förkörs-

rätt i trafikljus utvecklades och tillsammans med 

HRT deltog man i upprättandet av hastighets-

planer för linjerna 2, 3 och 7. Inom projektet för 

att göra spårvagnslinje 8 snabbare verkställdes 

några av de mindre åtgärderna, men de stora 

banprojekten till exempel på Mechelingatan och 

Helsingegatan blev försenade.

HST deltog i flera utvecklingsprojekt för kol-

lektivtrafiken i Helsingfors och huvudstadsre-

gionen; man bistod i genomförandet av Väst-

metron, deltog i genomförandet och plane-

ringen av Fiskehamnen samt i utvecklingen av 

mellersta Böle. HST deltog även i planeringen 

av Centrumslingan och Spår-Jokern och bis-

tod i planeringen av Östmetron. I projekten för 

utbyggnad av spårvägstrafiken medverkade 

man framför allt i planeringen av banavsnitten 

på Kronbergsbron och i Kronbergsstranden, 

planeringen av spåren i Fiskehamnens område, 

planeringen av linje 9 och i ett flertal andra pla-

neringsprojekt för spårvägarna tillsammans med 

Helsingfors stadsplaneringskontor och HRT.

HST STARTADE under 2013 ett projekt för att 

höja säkerheten i den nuvarande metron. Till-

sammans med Helsingfors räddningsverk upp-

rättade man en plan för utveckling av metrosta-

tionernas brand- och räddningssäkerhet samt 

en utredning om förverkligandet av ett läges-

rapporteringssystem som påverkar den över-

gripande säkerheten i metron. Med hjälp av lä-

gesrapporteringssystemet skaffar sig HST även 

beredskap för de nya uppgifter som följer med 

Västmetrons idrifttagning.

Jokern 2-projektet, som i fortsättningen går 

under namnet Stamlinje 560, fortsatte då byg-

get av Svedängstunneln inleddes i september 

2013. I projektet som är värt 21 miljoner euro 

hade man i slutet av året slutfört den öppna 

schaktningen och tunnelarbetet hade fram-

skridit långt in i berget. Planerna för Sexman-

svägens kollektivtrafikgata färdigställdes och 

godkändes i början av 2013. Byggandet av 

kollektivtrafikgatan inleds sommaren 2014, så 

att både tunneln och gatan är färdiga när trafi-

ken kommer i gång på den nya linjen i augusti 

2015.

HST fortsatte förhandlingarna om genom-

förandet av stadscykelsystemet, men förhand-

lingarna avslutades då inget avtal kunde upp-

nås med systemets leverantör. HST besluta-

de att fortsätta projektet genom uppdatering 

av projektplanen för stadscyklarna i början av 

2014. HST utvecklade anslutningsparkeringen 

för cyklar tillsammans med andra aktörer i re-

gionen. Vid Botby och Nordsjö metrostationer 

byggdes högklassiga cykelparkeringar för an-

slutningsparkering. HST deltog även i upprät-

tandet av utvecklingsprogrammet för cykling i 

Helsingfors samt i cykelcentrets verksamhet. 

Bättre och snabbare förbindelser
HST planerade en snabbare spårtrafik och deltog i flertalet projekt  
för att göra kollektivtrafiken i huvudstadsregionen mer omfattande  
och effektivare.

PROJEKT OCH KOMMUNIKATION

ÅR 2013 var HST:s kommunikation framför allt 

sysselsatt med informationen kring Helsing-

fors nya spårvagn samt med marknadsföringen 

och presentationen av den till passagerarna. I 

samarbete med spårvagnstillverkaren Transtech 

ordnade man under försommaren en roll-out 

för den nya vagnen vid Transtechs fabrik i Ot-

anmäki. Till provkörningen av den nya vagnen 

inbjöds i samarbete med HRT passagerare och 

journalister. Den första nya spårvagnen fick en 

hel del positiv uppmärksamhet i medier.

För den nya spårvagnen öppnades under 

våren en egen kampanjsida på internet, på 

adressen uusiraitiovaunu.fi. Spårvagnen pre-

senteras även på dess Facebook-sida. På hös-

ten ordnade HST en kampanj med utomhus-

reklam om den nya spårvagnen: i marknads-

föringen framhävdes den nya vagnens särdrag 

som till exempel miljövänlighet och bekvämlig-

het.

Övriga HST-nyheter som var på tapeten un-

der 2013 var bland annat undertecknandet av 

avtalet om nya metrotåg med CAF, utvecklan-

det av cykeltjänsterna, förnyandet av metrons 

säkerhetstjänster samt byggstarten vid kollek-

tivtrafiktunneln i Svedängen. Liksom tidigare in-

formerade man om olika byggprojekt. Av dessa 

var ombyggnaden av hållplatsområdet i Hagnäs 

sommarens viktigaste och det som påverkade 

passagerarna mest.

Automatiseringsprojektet fick en ny webb-

plats,automaattimetro.fi.

LIKSOM UNDER tidigare år arrangerade HST 

morsdagsjippot Rosenvagnen där man spelade 

musik och delade ut rosor till mammor. På Lu-

ciadagen fick passagerarna en reflex av föraren.

Den interna kommunikationen utveckla-

des under 2013 genom förnyelse av layouten i 

veckobulletinen HKL Nyt och dess sändnings-

teknik. Dessutom gjorde kommunikationen en 

genomgång av de elektriska informationsskyl-

tarna i olika verksamhetsställen och utvecklade 

innehållet på dem i samarbete med enheternas 

ansvarspersoner.

HST:s personaltidning Liikennepeili kom ut 

fyra gånger. Av veckobulletinen HKL Nyt gavs 

det ut 49 nummer.

Ny materiel och nya tjänster
HST:s kommunikation marknadsförde den nya spårvagnen och bistod 
kommunikationen inom utvecklingsprojekten.
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Vid Sörnäs metrosta
tion genomfördes i maj 
ett försök, där utveck
lades märkningen och 
skyltningen av cykel
tjänsterna samt cykel
transporter i metron.
UNDER 2013 BYGGDES SAMMANLAGT 

250 NYA CYKELPARKERINGAR FÖR  

ANSLUTNINGSPARKERING.
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PLANERINGEN AV kollektivtrafiken i Helsing-

fors baserar sig på beslut om spårvägstrafiken. 

Som huvudstadens trafikverk har HST betydan-

de inflytande på miljön inom kollektivtrafiken. 

HST har bundit sig att i sin verksamhet age-

ra för att förebygga klimatförändringen i enlig-

het med Helsingfors stads strategiprogram. I 

Helsingfors stads miljöpolitik fastställs mål för 

åtta delområden, och HST rapporterar årligen 

till Helsingfors stad om indikatorerna för miljöp-

restandan enligt dessa delområden. Dessutom 

publicerar HST varje år sin egen miljörapport.

Ett strategimål i HST:s målprogram 2010–

2015 är att HST:s spårvägstrafik ska hålla sin 

ställning som den miljövänligaste trafikformen 

i regionen. I enlighet med målprogrammet har 

HST bundit sig att förbättra energieffektiviteten 

både i trafiken och i fastigheter.

Trafikens energiförbrukning påverkas av 

flera faktorer, till exempel rutternas smidighet, 

materielteknik och körsätt. Att lära ut ett eko-

nomiskt körsätt är en väsentlig del av förar-

nas utbildningsprogram. Under 2013 tog man i 

provanvändning en apparat för övervakning av 

körsättet som kan monteras i spårvagnar – må-

let är att införa ett system, med vars hjälp förar-

na själv kan iaktta sina körsätt.

I materielanskaffningar satsar HST på livs-

cykelkostnader och energieffektivitet. De två 

första Artic-ledspårvagnarna färdigställdes för 

provdrift under 2013. Beaktandet av miljö-

aspekter har varit utgångspunkten för plane-

ringen av den nya vagnarna som har många 

lösningar som förbättrar energieffektiviteten. 

Bromsenergin används i vagnens uppvärmning 

och vagnarna har bättre möjligheter för återin-

matning av körenergin.

HST deltar i byggprojektet för Västmetron. 

Metron är ett energieffektivt och miljövänligt 

färdsätt och i bedömningen av Västmetrons 

miljökonsekvenser har man konstaterat att id-

rifttagningen av Västmetron kommer att minska 

utsläppen av växthusgaser samt förbättra luft-

kvaliteten avsevärt. Dessutom förkortas resti-

derna och trafiken blir smidigare när kollektiv-

trafikens andel av trafiken på Västerleden ökar.

SOM STADENS trafikverk har HST bundit sig 

till kommunernas energieffektivitetsavtal (KETS), 

som ställer upp mål för uppföljning och minsk-

ning av samt rapportering om fastigheters ener-

giförbrukning. I HST:s verksamhetsplan för en-

ergisparande, som upprättades 2013, beskrivs 

hur energieffektiviteten ska främjas i HST:s fast-

igheter i praktiken. 

HST köper el som producerats med förny-

bara energikällor. År 2013 användes i trafiken 

el som producerats med finländsk vattenkraft. 

Under 2013 beslutade man att även fastighe-

ter ska börja använda förnybar el. Sedan 2014 

har man använt nordisk förnybar el som pro-

ducerats med vind- och vattenkraft. Kunderna 

informerades om användningen av förnybar el 

på webbplatsen matkustapuhtaasti.fi och med 

tejpning på spårvagnar och en elbil. 

Under 2013 inleddes upprättandet av HST:s 

verksamhetssystem. Verksamhetssystemet 

omfattar hanteringen av kvalitets-, miljö-, ar-

betshälso- och arbetssäkerhetsfrågor. Man 

kommer att ansöka om certifiering av verksam-

hetssystemet senast 2015.

HST åker med förnybar el
Beaktandet av miljöfrågor är ett av HST:s utvecklingsval.  
Vi arbetar långsiktigt både i trafikmedlen och i fastigheter  
för att förbättra energieffektiviteten. 

MILJÖN
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Fastigheternas energiförbrukning
2013 (el och värme) GWh 

Metrostationer 27,8
Depåer 27,3
Övriga fastigheter 3,1
Sammanlagt 58,2
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Trafikens 
energiförbrukning 
påverkas förutom av 
materiel och rutter, 
även av förarens 
körsätt.
VID HST HAR FÖRARNA UTBILDATS I 

ETT EKONOMISKT KÖRSÄTT REDAN 

SEDAN 1980TALET.
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HELSINGFORSREGIONEN RANKADES i den 

internationella BEST-undersökningen som den 

bästa kollektivtrafikstaden redan fjärde året i 

rad. 77 procent av invånarna i Helsingforsregi-

onen var nöjda med kollektivtrafiken. Enligt in-

vånarnas omdömen är Helsingfors bäst i fråga 

om kollektivtrafikutbudet, prisvärdhet och till-

förlitlighet. 

Passagerarnas tillfredsställelse med de av 

HST producerade kollektivtrafiktjänsterna höll 

sig på en god nivå och ökade något jämfört 

med det föregående året. Den av passagerarna 

upplevda ordningen och säkerheten hade lika-

så förbättrats från året innan.

Servicekvaliteten inom HST-Spårvägstrafik 

undersöktes med Mystery shopping-metoden. 

Det primära syftet med undersökningen var att 

få en så pålitlig och objektiv bild som möjligt av 

kvaliteten i kundbemötandet i praktiken. Under 

2013 genomfördes en undersökning som om-

fattade 240 kundsituationer, vilka fördelades 

jämnt på alla spårvagnslinjerna. 

PASSAGERARNAS BETYG på servicekvalite-

ten fortsatte att stiga, precis som under tidiga-

re år. Särskilda styrkor var hänsynstagandet till 

passagerarna vid hållplatserna, förarnas lugna 

och jämna körsätt och smidiga starter. Även be-

mötandet i servicesituationer förbättrades något 

jämfört med resultaten från året innan. Ur under-

sökningen framkom att biljettförsäljningens kun-

dorienterade växelverkan kan göras bättre. Un-

dersökningens resultat användes för att utveckla 

kvalitetsutbildningarna för servicepersonalen.

HRT utred materielens säkerhet och kvalitet 

med kollektivtrafikens kvalitetundersökning. Un-

dersökningar görs på våren och på hösten. Un-

der 2013 samlades iakttagelser i HST-trafiken 

vid sammanlagt 1 180 tillfällen.

MÄNGDEN RESPONS till HST sjönk något 

från föregående år. 2013 fick HST samman-

lagt 2 387 responsmeddelanden (2 573 under 

2012). Särskilt positivt var att antalet beröm-

mande responser ökade till 10,9 procent av all 

respons. Av alla responsmeddelanden var 259 

berömmande, 1 572 klagomål och resten för-

slag eller förfrågningar. Mest respons, samman-

lagt 890 meddelanden, gavs om förarna, med-

an 739 meddelanden gällde trafikeringen och 

354 meddelanden lokaler.

Den bästa kollektivtrafikstaden
Passagerarna är nöjda med servicekvaliteten.  
Utvecklingsbehov upptäcks med hjälp av en testkundundersökning.

KUNDSERVICE SAMT KVALITET OCH SÄKERHET

Vi prutar inte på säkerheten
Att säkerställa säkerheten är den viktigaste faktorn i planeringen  
och genomförandet av förnyelser.

TRAFIKSÄKERHETEN UTVECKLADES i posi-

tiv riktning, trots att vinterns rikliga snöfall gjor-

de underhållet av hållplatser och gator utma-

nande. Passagerarmängderna och antalet sål-

da enkelbiljetter var stora på spårvagnslinje 9 till 

Västra terminalen efter färjornas ankomster och 

innan avgångar. Kvällsrusningen avhjälptes med 

en extra linje, 6T.

Upprustningen av Hagnäs spårvagnshåll-

platser och metrostationsdäck orsakade för-

ändringar i linjerna i Berghäll, som tvingade till 

tillfälliga hållplatsarrangemang. Förarnas byten 

kunde skötas friktionsfritt, likaså lyckades man 

med att vägleda passagerarna till de tillfälliga 

hållplatserna.

Systemen för metrons trafikstyrning och det 

tekniska kontrollrummet flyttade till Hertonäs i 

januari 2013. 

Ordningsbevakningen i metro- och spår-

vagnstrafiken köptes genom en intern upp-

handling inom staden av affärsverket Palmia. 

Avtalet fick mycket publicitet, och tillsammans 

med en reklamkampanj genererade detta posi-

tiv respons.

I bevakningen och ordningsbevakningen 

betonas i fortsättningen kundservicen för att 

förbättra passagerarnas upplevelse av säker-

heten i metrotrafiken. I arbetet mot detta mål 

ingick en omfattande utbildning av de anställda. 

Utbildningen genomfördes i samarbete mellan 

HST och Palmia.

Passagerarnas upplevelse av säkerheten

 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Metrotrafiken 4,08 4,00 4,00 4,00 3,91 3,91
Spårvägstrafiken 4,16 4,14 4,10 4,06 4,04 4,04

Det vitsord som i kundtillfredsställelseenkäterna gavs för ordning och säkerhet, betygsskala 1–5.
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Mängden kundrespons 
till HST sjönk från 
föregående år. Mest 
respons gavs om 
förarna, trafikeringen 
och lokaler såsom 
metrostationerna.
AV ALL RESPONS VAR 10,9 PROCENT 

BERÖMMANDE. 
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RESULTATEN FRÅN arbetshälsoenkäten sjönk 

något från året innan. De anställdas egen upp-

skattning om arbetsförmågan hade likaså 

sjunkit något. Antalet informanter steg från 77 

procent (2012) till 81 procent. Svarsaktiviteten 

varierade mellan 84 procent inom spårtrafiksen-

heten till 62 procent inom administrations- och 

ekonomienheten. Mest utvecklingsbehov finns 

det enligt resultaten inom chefsarbetet, infor-

mationsförmedlingen, konfliktlösningen och den 

yrkesrelaterade utvecklingen.  

I och med HST:s goda ekonomiska resultat 

fick personalen vid alla enheter resultatpremier 

för det goda resultatet år 2013. De kvalitativa 

målen för enheterna för spårvägs- och met-

rotrafiken uppnåddes mycket väl. 

Antalet utbildningsdagar för personalen 

uppgick till 1 359.  De direkta kostnaderna för 

kursdeltagandet var 137 850 euro.

För cheferna hölls fem HST-kurser och i 

dessa deltog 113 chefer och experter från olika 

enheter. Teman som behandlades var utveck-

lingssamtal, att ge feedback, aktuella ären-

den som rör personalen och kommunikationen 

samt de stora metro-, spårvagns- och depå-

projekten. 

FÖR SPÅRVAGNSFÖRARE hölls fyra grund-

kurser och antalet deltagare var 46. I grundut-

bildningen för förare ingick 32 timmar undervis-

ning i förutseende körsätt. För sommarförarna 

ordnades en kurs.

Också 36 förare som redan arbetar fick ta 

del av en dagskurs i förutseende körsätt. Kur-

ser för servicekörnings- och depåkörningstill-

stånd ordnades både för egna och Transtechs 

montörer. I utbildningen för bättre kundservice 

deltog 105 spårvagnsförare. Hela arbetsled-

ningen för spårvägstrafiken deltog i en dags-

kurs om Winbus och i utvecklingsseminarier.  

Det ordnades en metroförarkurs som avla-

des av nio metroförare och två spårbilsförare. 

Trafikledarkursen avlades av fem trafikledare. 

Verksamheten vid HST:s 27 klubbar under-

stöddes med klubbunderstöd. Motionsklub-

ben anordnade möjligheter till bland annat vat-

tengymnastik, zumba, pilates, gymträning och 

danskurser.  

HST hade 387 tjänstebostäder, varav 224 

var aravafinansierade och 163 fritt finansierade. 

I årsskiftet var en bostad ledig.

HST:s fastighet på Tölögatan 49 såldes till 

fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Auroranlinna. 

HST är fortsättningsvis hyresvärd för 76 tjänste-

bostäder. Underhållet av och reparationer i fast-

igheten sköts av Kiinteistö Oy Auroranlinna.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN FÖR HST-anställ-

da ombesörjs av Helsingfors stads företagshäl-

sovårdscentral på Helsingegatan 24. Samman-

lagt gjordes cirka 2 220 besök med anledning 

av sjukvård till läkaren eller sjukskötaren inom 

företagshälsovården. Konditionsprogrammen 

engagerade 26 deltagare och tio personer fick 

Aslak-rehabilitering för spårvagnsförare.

Samtal om företagshälsovården fördes med 

chefer och anställda i situationer då arbetsför-

mågan hade försämrats eller personer ompla-

cerats. Enligt förändringarna av lagen om fö-

retagshälsovård och sjukförsäkringslagen den 

1 juni 2012 krävs nu allt intensivare samarbete 

mellan företagshälsovården, arbetsgivaren och 

anställda. En representant för företagshälsovår-

den var med som expert i HST:s grupp för ar-

betarskydd.

HST:s arbetssäkerhetsverksamhet bygger 

på det arbete som utförs av arbetarskyddspar i 

arbetsgemenskaperna. Ledningen är engage-

rad i främjandet av arbetssäkerheten och ergo-

nomin i arbetet, vilket syns i att ledningen deltar 

i arbetarskyddsparens rundor. 

Byggarbetena i restaurangen som flyttade in 

i huvudkontorets fastighet påverkade inomhus-

luften. För att avlägsna uppkomna luktolägen-

heter var man tvungen att göra omfattande tät-

ningsarbeten i fastigheten. Undersökningarna 

för att följa upp detta sköts upp till 2014. En del 

individer upplever fortfarande besvär av inom-

husluften.

Antalet olycksfall på vägen till eller från arbe-

tet var mindre än under 2012. Antalet olycksfall 

i arbetet var något större än under 2012, men 

antalet olycksfall i arbetet som lett till frånvaro 

var oförändrat, 33 fall liksom 2012. Antalet från-

varodagar på grund av olycksfall i arbetet öka-

de på grund av några längre frånvaron. 

Utbildning för säkerställande  
av yrkeskunnigheten
Personalens utbildning, välbefinnande och arbetssäkerhet främjades.  
Chefsarbetet utvecklades med träningar.

PERSONAL

Antalet anställda i genomsnitt 
enligt arbetsuppgift 2013 

  2013 2012
Spårvagnsförare 361 348
Metrotågförare 81 86
Underhålls- och verkstadspers. 291 289
Förvaltnings- och stödtjänster 209 203
Visstidsanställda 36 38
Utan regelbunden arbetstid 68 71
Totalt 1046 1035

Personalens åldersfördelning  
(fast anställda) 

Anställda i genomsnitt 
enligt enhet 2013 

  2013 2012
HST-Spårvägstrafik 637 626
HST-Metrotrafik 262 259
Infraservicen 87 90
Administr.- och ekonomienh. 60 60
Totalt 1046 1035

n -19 ........................................1
n 20-29 ................................123
n 30-39 ................................209
n 40-49 ................................274
n 50-59 ................................267
n 60- ......................................68
Totalt  ..................................942
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Personalens utbildning, välbefinnande och arbetssäkerhet främjades.  
Chefsarbetet utvecklades med träningar.

”Som alltiallo vid 
HSTSpårvägstrafiken 
måste man ibland 
arbeta även i 
besvärliga förhållanden 
mitt i trafiken. Då gäller 
det att vara noga 
med sin egen och 
sina arbetskamraters 
säkerhet.”
ELMONTÖR PASI LAAKKONEN, 

ERFARENHET FRÅN SPÅRVÄGARNA 

SEDAN 2010.
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DIREKTION

Ordinarie medlemmar Personliga suppleanter

ORDFÖRANDE

Kivekäs, Otso  Owen, Hanne

Fullmäktigeledamot, Gröna Gröna

VICE ORDFÖRANDE

Simonen, Riina  Aimonaho, Pekka

SVM, socialsekreterare, Vänst. Busschaufför, Vänst.

Kokkila, Kimmo Landén, Maria

DI, produktchef, Sannf.  Sannf.

 

Kälviä, Kari  Malm, Anja 

Arbetarskyddsfullmäktig, Gröna Verksamhetsledare, Gröna

 

Lehtinen, Ari Lehikoinen, Heidi

Arbetarskyddskonsult/ Organisationschef, SDP

byggnadshälsoexpert, SDP   

 

Oka, Sakari Buddas, Eva

TeknD, lektor i marknadsföring, Saml. Fund Administrator, Saml.

 

Syrjälä, Marjaana Valve, Tuomo

PM, specialplanerare, Saml. Generalsekreterare, Saml.

  

Tamminen, Lilja Virri, Vesa

Verkställande direktör, Gröna  Lärare, Gröna

  

Vepsä, Sinikka Uusikivi, Jouni

Avdelningsskötare, SDP  Metrotågförare, SDP 

Direktionen höll 15 möten, antalet protokollförda paragrafer var 211. 

Stadsstyrelsens representant i HST:s direktion var Jarmo Nieminen, suppleant var Laura Rissanen. I 

direktionens möten deltog vice stadsdirektör för byggnads- och miljöväsendet Pekka Sauri. 

Föredragande var HST:s verkställande direktör Matti Lahdenranta, förvaltningsdirektör Yrjö Jud-

ström, direktör för HST-Spårvägstrafiken Pekka Sirviö, direktör för HST-Metrotrafiken Tapio Hölttä 

och direktör för HST-Infraservicen Juha Saarikoski. Direktionens sekreterare var Rain Mutka, Eeva 

Hänninen och Yrjö Judström.



HST OPERERAR spårvagns- och metrotrafi-

ken i huvudstadsregionen och ansvarar som 

ägare även för underhållet och utvecklingen av 

spårvägsinfrastrukturen i Helsingfors. När den 

nuvarande beställare-producent-organisationen 

i huvudstadsregionen uppstod 2010 då sam-

kommunen Helsingforsregionens trafik grunda-

des, omorganiserades HST så att affärsverket 

kan sköta de ovan nämnda uppgifterna. Under 

2013 behövde inga förändringar genomför-

as i HST:s organisation. Staden beställde ändå 

en konsultutredning om HST:s förvaltningsmo-

dell. Behandlingen av utredningen sköts upp 

till 2014.

Som ett kommunalt affärsverk är HST en del 

av Helsingfors stads organisation. HST bedriver 

sin verksamhet underställt biträdande stadsdi-

rektör Pekka Sauri, med ansvar för kollektivtra-

fiken, och direktionen för affärsverket för kol-

lektivtrafiken. Stadsfullmäktige stadfäste den 3 

februari 2010 den gällande instruktionen för af-

färsverket Helsingfors stads trafikverk.

I officiella sammanhang används för 

trafikverket benämningen affärsverket 

Helsingfors stads trafikverk och i verk-

samheten vanligen förkortningen HST 

(HKL på finska). Direktionen för HST har 

enligt instruktionen nio ledamöter och 

varje ledamot har en personlig supp-

leant.

 Direktionen sammanträdde 15 

gånger under året.

HST:s viktigaste samarbetspartner 

är HRT, som med stöd av avtal köper 

tjänsterna för spårvägs- och metrotra-

fikdriften samt färjetrafiken till Sveaborg av HST. 

Genom avtalet om kollektivtrafikens infrastruk-

tur betalar HRT också en ersättning för använd-

ningen av infrastrukturen för kollektivtrafiken i 

Helsingfors. Därtill har HST och HRT andra ser-

viceavtal om bland annat informationssystem, 

biljettautomattjänster, ordnandet av biljettkon-

troller, IT-tjänster, kollektivtrafikens hållplatser, 

hyrning av förarnas pausrum, reklamutrymme 

med mera.

Under 2013 intensifierades samarbetet mel-

lan HST och HRT ytterligare tack vare etable-

ring av praxis för bland annat möten för avtal-

suppföljning och samarbetet i allmänhet.

HST OCH HRT undertecknade under räken-

skapsåret ett beställnings- och produktionsav-

tal om Sveaborgstrafiken som innebär att HRT 

beställer passagerartrafiken till Sveaborg av 

HST från början av år 2010. Avtalet gäller fram 

till den 16 april 2017.

HST och HRT ingick ett samarbetsavtal om 

hyrning av pausutrymmen i början av år 2013.

Sveaborgs Trafik Ab har sedan början av år 

2011 varit ett koncernbolag som HST äger i sin 

helhet. Bolagets administrativa funktioner sköts 

i HST:s huvudkontor på Andra linjen.

Fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Mosaiikki-

torin Pysäköintilaitos underhåller parkeringsan-

läggningen i närheten av Nordsjö metrostation 

som även används för anslutningsparkering. 

Trafikverket är bolagets största delägare; HST 

äger 72 procent av bolagets aktiestock. I an-

läggningen finns en separat lokal som är uthyrd 

till ett taxiföretag. Där finns även en tvättplats 

för taxibilar.

HST:S SAMARBETE med de övriga koncern-

bolagen, Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy och 

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli, fortsatte 

enligt tidigare etablerad praxis. 

Trafikverket köpte aktierna i Helsingin Bus-

siliikenne Oy:s depåfastighet i Brunakärr, 

köpebrevet undertecknades den 30 de-

cember 2013. Således äger Helsingfors 

stad/HST depåfastigheten till 100 procent.

Alldeles i slutet av år 2012 köpte sta-

den hälften av aktierna i Kiinteistö Oy Es-

poon terminaali av SRV Rakennus Oy 

och överförde dessa till HST:s balansräk-

ning. Den återstående halvan köptes av 

Esbo stad. Helsingfors och Esbo äger nu 

Espoon terminaali i en så kallad delägd 

sammanslutning. Bolagets bolagsordning 

uppdaterades och delägarna ingick ett 

delägaravtal.
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FÖRVALTNING OCH ORGANISATION

Intensivt samarbete med HRT
Samarbetet mellan HST och HRT fortsatte som ett etablerat partnerskap. 
HRT köper tjänsterna inom spårvägs och metrotrafikdriften samt trafiken 
med Sveaborgsfärjorna av HST.

Direktion

HST:S ORGANISATION

Affärsvärket Helsingfors Stads Trafikverk
Verkställande direktör

 
HST-Affärsverk Produktion 

 Administration- och  
 ekonomienheten 

HST-Spårvägstrafik

 HST-Infraservice HST-Metrotrafik
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BOKSLUT

Driftsekonomin
HST:S OMSÄTTNING under räkenskapspe-

rioden uppgick till 144,6 miljoner euro (2012: 

139,7). Omsättningen består av följande poster: 

• Trafikersättningar som ska betalas av HRT: 

49,9 miljoner euro för spårvägstrafiken 

(2012: 48,4), 24,7 miljoner euro för metrotra-

fiken (2012: 24,3) och 3,5 miljoner euro för 

Sveaborgsfärjorna (2012: 3,9), sammanlagt 

alltså 78,1 miljoner euro (2012: 76,6).

• Infraersättning som ska betalas av HRT, 61,7 

miljoner euro (2012: 61,2). Infraersättning-

en betalas för kapitalkostnaderna för metro-, 

spårvägs-, buss- och färjetrafikens infra-

struktur samt underhålls- och administrativa 

kostnader. Infraersättningen är 41,0 miljoner 

euro för metron (2012: 40,7), 18,2 miljoner 

euro för spårvägarna (2012: 17,7), 1,8 miljo-

ner euro för bussar (2012: 1,8) 0,6 miljoner 

euro för tåg (2012: 0,8) och 0,2 miljoner euro 

för färjor (2012: 0,2).

• Stadens understöd 4,7 miljoner euro (2012: 

1,7) för att täcka kostnaderna för infrastruk-

turen för de delar som HRT inte ersätter till 

HST. Sådana kostnader är ersättning för av-

skrivningar av och räntor för investeringar i 

infrastrukturen (50 %), anslutningsparkering, 

busstrafikens beredskapsavgifter, ersätt-

ning för godstrafiken med Sveaborgsfärjorna 

samt kostnader för busshållplatser.

• Övriga försäljningskostnader 0,2 miljoner eu-

ro (2012: 0,2). I beloppet ingår intäkter av 

beställningstrafik med spårvagn och metro.

Under tillverkning för eget bruk har 6,3 miljoner 

euro bokförts (2012: 4,8). I beloppet ingår arbe-

ten i samband med byggande och renovering 

av banor samt förnödenheter för 5,5 miljoner 

euro. Av ombyggnaden av gamla spårvagnar 

bokfördes sammanlagt 0,8 miljoner euro under 

tillverkning för eget bruk.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 21,9 mil-

joner euro (2012: 18,3). Av detta belopp var de 

största enskilda intäkterna hyror, 7,6 miljoner 

euro (2012: 7,5) och reklamintäkter 3,8 miljoner 

euro (2012: 4,0). Också vinsten från försäljning-

en av bostadsfastigheten på Tölögatan, 4,6 mil-

joner euro, är upptagen under Övriga rörelsein-

täkter 2013.

Kostnaderna före rörelseöverskottet var 

142,5 miljoner euro (2012: 137,4), vilket innebär 

en ökning om 3,7 procent jämfört med det före-

gående året.

Material, förnödenheter och varor inköptes 

för 15,5 miljoner euro (2012: 14,9).

De köpta tjänsterna kostade 28,9 miljo-

ner euro (2012: 30,9). Till dessa tjänster hörde 

bland annat bevakning, 4,5 miljoner euro (2012: 

4,7), ersättningar som betalats för person- och 

godstransporter i Sveaborgstrafiken, 4,1 mil-

joner euro (2012: 3,8) samt reparation och un-

derhåll av transportmedlen, 4,0 miljoner euro 

(2012: 3,6), städning och renhållning av bygg-

naderna, 3,0 miljoner euro (2012: 4,4) samt re-

paration och underhåll av transportmedlen, 3,0 

miljoner euro (2012: 2,3), reparation och under-

håll av banor, 2,4 miljoner euro (2012: 2,7).

Personalkostnaderna uppgick till 56,4 miljo-

ner euro (2012: 53,4), varav lönernas andel var 

42,1 miljoner euro (2012: 40,0).  HST-koncer-

nens totala antal anställda var 1 044 personer 

per den 31.12.2013 (31.12.2012: 1 023). I slutet 

av år 2013 hade antalet spårvagnsförare ökat 

med 19 personer jämfört med föregående år. 

Avskrivningar enligt plan gjordes till ett värde 

av 33,6, miljoner euro (2012: 31,1). 

Övriga rörelsekostnader uppgick till 8,0 miljo-

ner euro (2012: 7,2), av dessa hyreskostnader-

na uppgick till 6,7 miljoner euro (2012: 6,3).

Rörelseöverskottet var 30,3 miljoner euro 

(2012: 25,4) och rörelseresultatprocenten var 

20,9 (2012: 18,2). För försäljningen av bostads-

fastigheten på Tölögatan fick HST en försälj-

ningsvinst om 4,6 miljoner euro under 2013; det 

justerade rörelseöverskottet utan försäljnings-

vinst uppgick till 25,7 miljoner euro.

De finansiella kostnaderna var 21,6 miljoner 

euro (2012: 20,9). Återbäringen av infraränta 

till staden uppgick till 10,9 miljoner euro (2012: 

10,9), ersättningen för grundkapitalet var 8,4 

miljoner euro (2012: 8,4) och räntekostnaderna 

för lån var 2,2 miljoner euro (2012: 1,5).

Resultatet efter finansiella poster, d.v.s. över-

skottet före bokslutsdispositioner, var 8,7 miljo-

ner euro (2012: 4,6). 

I form av ny investeringsreserv har det till-

kommit 8,7 miljoner euro, varav 8,4 miljoner 

euro riktas till HST-Affärsverk, 0,3 miljoner eu-

ro till HST-Metrotrafik och 0,04 miljoner euro till 

HST-Spårvägstrafik. 

Avskrivningsdifferensen har avskaffats med 

2,3 miljoner euro (2012: 1,9).

Efter avskrivningsdifferens och investerings-

reserv är HST:s resultat 2,3 miljoner euro (2012: 

1,9).

Investeringar
HST ANSKAFFADE år 2013 anläggningstillgång-

ar för 83,3 miljoner euro. Det största enskilda in-

vesteringsobjektet var förskottsbetalningarna för 

de nya metrovagnarna, 12,6 miljoner euro. Andra 

stora projekt var renoverings- och utbyggnadsar-

betena i metrodepån, 11,9 miljoner euro, metrons 

automatisering, 9,5 miljoner euro, inköpet av akti-

erna i Brunakärrs depåfastighetsbolag av Hel-

singin Bussiliikenne Oy, 4,9 miljoner euro, reno-

veringen av rulltrappor och hissar på Kampens 

metrostation, 4,5 miljoner euro, automatisering-

en av metrodepån, 3,5 miljoner euro, planering-

en och byggandet av Jokern 2, 3,5 miljoner euro, 

renoveringar av spårvägslinjer, 3,2 miljoner euro, 

ombyggnaden av Igelkottsvägens metrostation, 

2,7 miljoner euro och byggandet av elförsörj-

ningsstationen i Nordsjö, 2,7 miljoner euro. 

Finansiering och 
balansräkning
ÅR 2013 tog HST ut ett nytt lån om 70,0 miljo-

ner euro hos Europeiska investeringsbanken. 

Trafikverkets balansomslutning var 672,7 

miljoner euro per den 31.12.2013 (31.12.2012: 

605,6 miljoner euro). Soliditetsgraden var 66,2 

procent (2012: 72,1 %).

Utgifter 2013, milj. euro

n Tjänster ................................. 28,9
n Tillbehör ................................ 15,5
n Löner .................................... 42,1
n Övriga personalkostnader ..... 14,3
n Avskrivningar ........................ 33,6
n Övriga kostnader .................... 8,0
n Finansiella intäkter och kostn. 21,6
Sammanlagt ......................... 164,0

Intäkter 2013, milj. euro

n Understöd av staden .............. 4,7
n Trafikeringsersättningar ......... 78,1
n Infraersättningar .................... 61,7

Övriga försäljningsintäkter ....... 0,2
n Tillverkning för eget bruk ......... 6,3
n Övriga rörelseintäkter ............ 21,9
Sammanlagt  ........................ 172,9
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De traditionella bok
stavsbeteckningarna 
på treans spårvagnar 
gick till historien när 
hösttrafiken började.
SPÅRVAGNSLINJE 3B BLEV LINJE 3, 

SPÅRVAGNSLINJE 3T BLEV LINJE 2.

n Understöd av staden .............. 4,7
n Trafikeringsersättningar ......... 78,1
n Infraersättningar .................... 61,7

Övriga försäljningsintäkter ....... 0,2
n Tillverkning för eget bruk ......... 6,3
n Övriga rörelseintäkter ............ 21,9
Sammanlagt  ........................ 172,9
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RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 1 000 EURO 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
OMSÄTTNING    

 Understöd av staden 4 695 1 732
 Trafikeringsersättningar 78 103 76 630
 Infraersättningar 61 671 61 186
 Övriga försäljningsintäkter 178 173
   144 647 139 721
 Tillverkning för eget bruk 6 304 4 811
 Övriga rörelseintäkter 21 852 18 285
   28 156 23 096
Material och tjänster
 Material, förnödenheter och varor:     
           Inköp under räkenskapsperioden -15 534 -14 914
 Externa tjänster   
          SLL-ersättning -4 052 -3 792
          Köp av övriga tjänster -24 864 -27 077
   -44 449 -45 784
Personalkostnader   
 Löner och arvoden -42 065 -40 035
 Lönebikostnader   
  Pensionskostnader -11 964 -11 160
    Övriga lönebikostnader -2 347 -2 223
   -56 376 -53 418
Avskrivningar och nedskrivningar   
 Avskrivningar enligt plan -33 635 -31 059
             -33 635 -31 059
Övriga rörelsekostnader
 Hyreskostnader -6 723 -6 255
 Övriga kostnader -1 324 -914
   -8 047 -7 169

RÖRELSEÖVERSKOTT 30 296 25 387
Finansiella intäkter och kostnader   
 Ränteintäkter 0 11
 Övriga finansiella intäkter 26 25
 Räntekostnader   
  för lånet från staden -191 -466
     för övriga lån -2 027 -1 036
 Ersättning på grundkapitalet -8 442 -8 442
 Infraränta -10 926 -10 882
 Övriga finansiella kostnader 0 -38
   -21 562 -20 828

ÖVERSKOTT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 8 735 4 559
           

ÖVERSKOTT FÖRE RESERVER 8 735 4 559
Förändring i reserver och fonder   
 Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens -1 437 -6 575
 Ökning (-) eller minskning (+) av reserver -4 971 3 870
   -6 408 -2 705

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT 2 327 1 854
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING, 1 000 EURO, AKTIVA 31.12.2013 31.12.2012
BESTÅENDE AKTIVA    

Immateriella tillgångar   
 Immateriella rättigheter 807 966
 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 341 65
   1 148 1 031
Materiella tillgångar   
 Byggnader och konstruktioner 208 392 188 700
 Fasta konstruktioner och anordningar 188 399 167 361
 Maskiner och inventarier 114 417 119 215
 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 84 174 77 540
   595 381 552 816
Placeringar  
 Aktier och andelar 38 167 33 295
   38 167 33 295

RÖRLIGA AKTIVA   
Omsättningstillgångar  
 Material och förnödenheter 5 916 4 220
   5 916 4 220
Fordringar   
 Långfristiga fordringar   
        Övriga fordringar 0 2
   0 2
 Kortfristiga fordringar   
        Kundfordringar 825 2 985
        Fordringar hos kommunen/samkommunen 13 279 10 721
        Övriga fördringar hos kommunen 17 438 0
        Resultatregleringar 327 198
        Övriga fordringar 34 219
   31 903 14 123
Kassa och bank   
 Kassa och bank 151 164
   151 164

AKTIVA TOTALT 672 667 605 649

BALANSRÄKNING, 1 000 EURO, PASSIVA 31.12.2013 31.12.2012
EGET KAPITAL   

 Grundkapital 93 804 93 804
 Räntefritt grundkapital 286 213 286 213
 Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder 10 316 8 462
 Räkenskapsperiodens överskott/underskott 2 327 1 854
   392 661 390 334

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER   
 Avskrivningsdifferens 37 784 36 347
 Reserver   
  Investeringsreserver 14 932 9 961
   52 716 46 308

FRÄMMANDE KAPITAL  
Långfristigt    
 Lån av kommunen/samkommunen 21 023 23 011 
 Lån från finansinstitut 163 681 97 894
   184 705 120 905
Kortfristigt   
 Lån av kommunen/samkommunen 1 988 1 988
 Lån från finansinstitut 4 212 2 106
 Erhållna förskott 13 16
 Skulder till leverantörer 3 456 4 812
 Räntefria skulder till kommunen/samkommunen 12 704 8 052
 Övriga skulder till kommunen 0 13 664
 Resultatregleringar 15 832 14 024
 Övriga kortfristiga skulder 4 381 3 440
   42 585 48 102

PASSIVA TOTALT 672 667 605 649
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FINANSIERINGSANALYS

FINANSIERINGSANALYS, 1 000 EURO 31.12.2013 31.12.2012
KASSAFLÖDET FÖR VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS DEL   

Intern finansiering  
  Rörelseöverskott (-underskott) 30 296 25 387
  Avskrivningar och nedskrivningar 33 635 31 059
  Finansiella intäkter och kostnader   
    Ersättning på grundkapitalet -8 442 -8 442
    Infraränta -10 926 -10 882
    Räntekostnader för lånet av staden -191 -466
    Övriga -2 002 -1 037
      42 369 35 618
Investeringar   
  Produktionsinvesteringar -37 460 -29 460
  Grundinvesteringar i persontransport -45 865 -47 105
  Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 2 134 0
      -81 190 -76 564

NETTOKASSAFLÖDET FÖR VERKSAMH. OCH INVEST. DEL -38 821 -40 946  

KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL    
Förändringar i lånebeståndet 
  Långfristigt
    Ökning av lån hos övriga 70 000 50 000
    Minskning av lån hos kommunen/samkommunen -1 988 -1 988
    Minskning av lån hos övriga -4 212 -2 106
   Kortfristigt   
    Förändring av lån hos övriga 2 106 2 106
      65 906 48 012
Övriga förändringar av likviditeten    
  Förändring av omsättningstillgångar -1 696 373
  Ökning (-) eller minskning (+) av fordringar på samlingskonto -17 438 0
  Ökning (-) eller minskning (+) av skulder på samlingskonto -13 664 -12 729
  Ökning (-) eller minskning (+) av fordringar 2 217 9 155
  Förändring av fordringar hos kommunen/samkommunen -2 558 2 002
  Ökning (-) eller minskning (+) av räntefria skulder 1 389 -9 611
  Förändring av räntefria skulder till kommunen/samkommunen 4 652 3 778
      -27 098 -7 032

NETTOKASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL 38 808 40 981
      

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -13 35
Förändring av likvida medel   
  Likvida medel 31.12. 151 164
  Likvida medel 1.1. 164 129
      -13 35



    

NYCKELTAL

NYCKELTAL 31.12.2013 31.12.2012
Verksamhetens omfattning   
 Omsättning, € miljoner 144,6 139,7
 Förändring av omsättning, % 3,5 3,2

Resultat och lönsamhet   
Rörelsevinst, € miljoner 30,3 25,4
 Rörelsevinst, % 20,9 18,2
 Finansiellt resultat, % 29,3 25,5
 Vinst, % 6,0 3,3
 Avkastning på kapital, totalt, % 4,7 4,3
 Avkastning på investerat kapital, % 5,1 4,7
 Avkastning på kapital som staden investerat, % 3,7 2,9
     
Finansiering   
 Soliditetsgrad, % 66,2 72,1
 Quick ratio 0,8 0,3
 Current ratio 0,9 0,4
 Relativ skuldsättning, % 136,5 107,0
 Ackumulerat överskott, € 1 000 12 643,1 10 316,3
 Lånebestånd 31.12, € 1 000 190 905,0 138 662,8
 Intern finansiering av investeringarna, % 50,8 46,5
 Ackumulerat kassaflöde från verksamhet och investeringar för en femårsperiod, € 1 000 -158 552,0 -137 788,5
 Låneskötselbidrag 5,3 6,6
 Likviditet, kassadagar 0,3 0,3

Övriga nyckeltal   
 Antalet anställda i genomsnitt 1 046 1 035
 Omsättning/person (€ 1 000) 138,3 135,0
 Platskilometrar, milj.  2 720,5 2 668,0
 Kostnad per platskilometer (€) 0,056 0,055
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BERÄKNINGSGRUNDER FÖR NYCKELTAL

VERKSAMHETENS OMFATTNING        
Förändring av omsättningen, % 100 x Förändring av omsättningen
 omsättningen under föregående räkenskapsperiod     

RESULTAT OCH LÖNSAMHET        
Rörelsevinst, % 100 x Rörelseöverskott
 Omsättning      

Finansiellt resultat, % 100 x (Rörelseöverskott före extraordinära poster + avskrivningar)
 Omsättning     

Vinst% 100 x Överskott/underskott före reserver 
 Omsättning 

Avkastning på kapital, totalt, % 100 x (Rörelseöverskott före extraordinära poster + finansiella kostnader)      
 Justerad balansomslutning i genomsnitt under räkenskapsperioden    

Avkastning på investerat kapital, % 100 x (Rörelseöverskott före extraordinära poster + finansiella kostnader      
 (Eget kapital + Investerat räntebelagt främmande kapital + Avskrivningsdifferens och reserver)   

Avkastning på kapital som staden investerat, % 100 x (Överskott/underskott före extraordinära poster + Räntekostnader som betalats till kommunen + Ersättning på grundkapitalet)/
  (Eget kapital+ Lån av kommun/samkommun + Avskrivningsdifferens och reserver)   

FINANSIERING          
Soliditetsgrad, % 100 x Justerat eget kapital 
 (Justerad balansomslutning – erhållna förskottsbetalningar)  

Quick ratio (Kassa och bank + Finansiella värdepapper +Kortsiktiga fordringar)
 (Kortfristigt främmande kapital – Erhållna förskott)    

Current ratio (Omsättningstillgångar + Kortsiktiga fordringar + Finansiella värdepapper + Kassa och bank)
 (Kortfristigt främmande kapital – Erhållna förskott)  

Relativ skuldsättning, % 100 x (Främmande kapital – erhållna förskott) 
 Driftsintäkter      

Ackumulerat överskott (underskott)  Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder + Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

Lånebestånd 31.12 € 1 000 Främmande kapital - (Erhållna förskott + Skulder till leverantörer + Resultatregleringar + Övriga skulder)   

Lånefordringar 31.12, € 1 000 Lånefordringar från masskuldebrev och övriga lånefordringar som tagits upp under investeringar   

Intern finansiering av investeringarna, % 100 x (Överskott (underskott) före extraordinära poster + Avskrivningar och nedskrivningar + Inkomstskatter) 
 Egen finansieringsandel för investeringar       

Ackumulerat kassaflöde från verksamhet och Finansieringsanalysens mellanresultat 
investeringar för en femårsperiod, € 1 000 Kassaflöde i verksamhet och investeringar från bokslutsåret och fyra föregående år  

Låneskötselbidrag (Överskott (underskott) före extraordinära poster + Avskrivningar och nedskrivningar + Räntekostnader + Inkomstskatter 
 (Räntekostnader + Amorteringar)       

Likviditet, kassadagar 365 dagar x likvida medel 31.12
 Betalningar ur kassan under räkenskapsperioden       

ÖVRIGA NYCKELTAL     
Omsättning/person (€ 1 000) Omsättning 
 Personalen i genomsnitt

Platskilometerkostnad Utgifter före reserver 
 platskilometrar
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