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6 perustajakuntaa: Helsinki,
Espoo, Kauniainen, Vantaa,
Kerava ja Kirkkonummi

Perustettu 17.6.2009

Perussopimuksen
mukaan HSL voi laajentua
kattamaan Helsingin
seudun 14 kuntaa.

HSL:n yhteistyöalue

Pornainen

Kerava

Sipoo

Järvenpää

Tuusula

Nurmijärvi

Mäntsälä

Hyvinkää

Helsinki

Vantaa

Espoo

Kirkko-
nummi

Vihti

Kauniainen



• vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 
laatimisesta (HLJ)

• suunnittelee ja järjestää toimialueensa joukkoliikenteen ja 
edistää sen toimintaedellytyksiä

• hankkii bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijuna-
liikennepalvelut

• hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä
joukkoliikenteen taksat

• vastaa joukkoliikenteen markkinoinnista ja 
matkustajainformaatiosta

• järjestää lippujen myynnin sekä vastaa matkalippujen 
tarkastuksesta

HSL:n tehtävät



Joukkoliikenteen uudelleenorganisointi

Helsingin 
seudun liikenne

HSL

SLL Oy

VR-Lähiliikenne
HKL-Infra

Bussiliikenne

HKL

1.1.2010 alkaen

HKL-Rv
HKL-Metro



HSL-alueen liikenteen 
järjestämistapa

• Pääkaupunkiseudulla lähes kaikki palvelut ostetaan 
bruttoperiaatteella 

• Keravan bussilinjat myös ostoliikennettä
• Kirkkonummen bussilinjat U-liikennetyyppisiä

(ostetaan matkoja)
• Keravan ja Kirkkonummen junaliikenteessä

korvataan VR:lle lipputulomenetykset
• 17 muun kunnan kanssa erilaisia 

lippuyhteistyösopimuksia



Keravan ja Kirkkonummen 
kokemuksia

• Keravalla ja Kirkkonummella otettiin käyttöön 
pääkaupunkiseudun matkakortit vuosina 2006-2008

• Aikaisemmin kunnat tukivat vain aikuisten 
työmatkalippuja, nyt myös laajalti muita asiakasryhmiä

• Matkustajamäärät ovat kasvaneet huomattavasti, 
suhteessa eniten liityntämatkoilla muulla HSL-alueella

• Keravalla bussiliikenteen vuorotarjontaa parannettu 
merkittävästi etenkin hiljaisempia aikoina, Kirkko-
nummella voimassa siirtymäajan liikennöintisopimukset

• Asukkaiden, virkamiesten ja päättäjien kokemukset 
ylipäätään myönteisiä



Selvityksen tavoitteet
• Kehittämispolku HSL:een liittymisestä

– Lähtökohtana nopein mahdollinen tie
• Arvioidaan liittymisen vaikutuksia

– Kustannukset, lipputulot, kuntatalous
– Asiakashinnat, palvelutaso, kysyntä, tarjonta
– Muut vaikutukset, esim. ympäristö

• Vaikutustarkastelut kahteen tilanteeseen
– Lähivuodet =>2014: siirtymäajan liikennöinti-

sopimukset, nykyinen matkakorttijärjestelmä, 
matkojen ostosopimukset

– Pidempi aikaväli n. 2020: kilpailutettu liikenne, taksa-
ja lippujärjestelmä, maankäyttöennusteet, HLJ





Matkaluvut

Matkaluvut (matkaa/vrk/hlö) Helsingin seudulla (laajennettu, ei tasok., kaikki vastaajat)
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Lähivuosien tarkastelujen 
lähtökohdat

• Keravan ja Kirkkonummen HSL-lippujen myynti 2009
• HSL:n talousarvioennuste 2010
• Kehyskuntien työmatkalippujen myynti 2008/2009
• Matkustajamäärätiedot (junat, bussit)
• Liikennetutkimusten tiedot
• Aikaisemmat aihepiiristä tehdyt selvitykset



Alustava vyöhykejako

• Nykyinen ns. 3. vyöhyke-
kaari laajenee, lisäksi 
uusi ns. 4. vyöhykekaari

• Kerava-Järvenpää-
Tuusula sekä Mäntsälä-
Pornainen yhtä maksu-
aluetta, kuten Espoo ja 
Kauniainen nykyään



Kausilippujen hintaeroja

• Lyhyellä aikavälillä merkittävin muutos on 
yhtenäinen lippujärjestelmä ja informaatiopalvelut

• Liikenteen palvelutasossa ei lyhyellä aikavälillä
suuria muutoksia, linjastorakenne säilyy ennallaan

MATKA 
HELSINKIIN

€/kk
HSL-hinta 

2009
Työmatka-
lippu 2009

hintaero 
HSL-hintaan

Työmatka-
lippu 2009 + 
HSL-liityntä

hintaero 
HSL-hintaan

SIPOO 118 160 42 213 95
PORNAINEN 165 256 91 299 134
MÄNTSÄLÄ 165 155 -10 200 35
JÄRVENPÄÄ 118 114 -4 144 26
TUUSULA 118 113 -5 148 30
HYVINKÄÄ 165 158 -7 194 29
NURMIJÄRVI 118 200 82 250 132
VIHTI 118 199 81 243 125

RUNKOMATKA
RUNKOMATKA + 

LIITYNTÄ

Aikuisten 
kausilippu



Mahdollisia palvelutaso-
muutoksia pitkällä aikavälillä

• Runkoyhteyksien sujuvoittaminen Helsinkiin ja 
vaihtopaikat

• Liityntälinjoja Tikkurilan, Keravan, Järvenpään, 
Kivistön, Ruskeasannan ja Espoon juna-asemille

• Liityntälinjoja metroon Sipoosta 
• Nykyisten pääkaupunkiseudun linjojen jatkaminen 

kehyskuntiin
• Uusia poikittaisia kuntien välisiä yhteyksiä, kuten 

Söderkulla-Nikkilä-Kerava-Hyrylä-Nurmijärvi



Tavoitelinjastosuunnitelma 2030 (YTV 2008)



Liikenne-ennuste 2020
• HSL:n uudella liikennemallilla laaditut liikenne-

ennusteet vuodelle 2020
– Nykyinen lippujärjestelmä ja linjasto
– HSL:n laajentumistilanne, jossa lippujärjestelmä

ja palvelutaso ovat muuttuneet
• Ennusteessa huomioitu HLJ:n mukaisesti 

maankäytön ja liikennejärjestelmän ennakoitu 
kehittyminen

• Ennusteessa oletettu, että kaikki kehyskunnat 
kuuluisivat HSL:een



Liikenne-
ennuste 
v. 2020, 
nykyinen 
lippu-
järjestelmä
ja linjasto

Aamuruuhkatunti 2020



Liikenne-
ennuste 
v. 2020, 
HSL 
laajentunut

Aamuruuhkatunti 2020



v. 2020 erotus, punainen = kasvu



• Kehyskuntien 
joukkoliikenteen 
osuus kasvaa 
merkittävästi

• Matkamäärät 
kasvavat etenkin 
pääkaupunki-
seudulle kanta-
kaupungin 
ulkopuolelle, 
kuten 
Espooseen

Vuosi 2020



• Joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa eniten Vihdissä
ja Pornaisissa, joissa merkittävä lipun hinnan muutos

• Kehyskuntien sisäisiin joukkoliikennematkoihin vaikutus 
pieni



• Samalla matkakortilla kaikki matkat koko seudulla
• Laaja lippulajivalikoima
• Huomattava hinnan alennus 

– Nurmijärven, Pornaisten ja Vihdin osalta kaikilla 
runkomatkan vyöhykkeille

– kaikissa kunnissa välivyöhykkeille ja 
matkaketjuilla, joissa liityntämatka

• Pieniä hinnan nousuja lyhyillä matkoilla
• Informaation parantuminen, esim. reittiopas ja 

pysäkki-info
• Pidemmällä aikavälillä myös palvelutasoparannukset

Yhteenveto vaikutuksista 
Matkustajat ja kehyskuntien asukkaat



• Joukkoliikenteen rahoitustarve kasvaa
• Verotulot kasvavat, kun työmatkavähennykset 

kunnallisveroista pienenevät
• HSL liittyminen edellyttää peruspääoman maksua 

(noin 9 euroa / asukas)
• HSL jäsenyyteen sisältyvät joukkoliikenteen ja 

liikennejärjestelmän suunnittelukustannukset

• Pidemmällä aikavälillä palvelutaso paranee, kun 
liikennettä voi kehittää kokonaisuutena, 
– hyödyttää maankäytön suunnittelua ja 

veronmaksajien houkuttelua kuntaan

Yhteenveto vaikutuksista / 
Kehyskunta



Vaikutukset / Kustannukset
• Laskennassa mukana vain subventoidut liput
• Korvaukset U-liikenteelle ja VR:lle nousujen perusteella
• HSL-liikenteen sekä yleis- ja  infrakustannukset (HSL perussopimus)

• Kehyskuntien kokonaisrahoitustarve kasvaa lyhyellä aikavälillä 9,6 M€/v 
• Henkilökuljetuskustannukset nykyisin 16 M€/v 
• Valtion nykyinen tuki kehyskunnille 0,9 M€/v ja suurille 

kaupunkiseuduille 10 M€/v
• Pidemmällä aikavälillä kustannusalijäämä kasvanee vähintään 50 %, 

joka riippuu merkittävästi palvelutason nostotavoitteista

Lyhyen 
aikavälin 

kustannukset
Ei sisällä kehyskuntien 

sisäisiä linjoja, joiden on 
oletettu säilyvän 

ennallaan

SIPOO 1 300 73 680 67 1.82 640
PORNAINEN 300 54 190 13 3.51 210
MÄNTSÄLÄ 800 38 620 95 1.25 170

JÄRVENPÄÄ 1 900 49 1 700 74 0.81 350
TUUSULA 2 400 64 2 030 207 1.60 470

HYVINKÄÄ 1 400 30 1 010 205 0.77 180
NURMIJÄRVI 2 900 73 2 360 139 2.84 1 740

VIHTI 1 400 51 1 040 65 2.39 1 100
Yhteensä 12 400 53 9 620 865 1.43 4 860

Kunta

Kunnan HSL 
maksuosuus  

1 000 
euroa/v

Joukko-
liikenteen 

tuki 
euroa/asukas

Tuen 
muutos 

avoimessa 
joukko-

liikenteessä  
1 000 €/v

Nykyinen 
valtion 

subventio    
1 000 €/v

Tuki/matka 
€

Kunnallis-
verotulon 
muutos     
1 000€/v



• Lisää joukkoliikennematkoja ja lipputuloja
• Uusien HSL-kuntien asukkaiden matkoista HSL-

liikenteessä korvauksia, toisaalta vanhoille HSL-
kunnille lisäkustannuksia kehysalueelle tehtävistä
matkoista
nämä kustannusmuutokset käytännössä

kumoavat toisensa
• Vaatii sopimuksia VR:n ja bussiyritysten kanssa 

matkojen tai palveluiden ostoista

• Siirtymäajan sopimusten jälkeen tehtävä päätös 
liikenteen järjestämistavoista kilpailutuksessa
– vaihtoehtoina bruttomalli tai käyttöoikeussopimus

Vaikutukset / HSL ja nykyiset HSL-
kunnat



• U-liikenteen toiminta-alue laajenee, sopimuksia 
tarkistettava ja tehtävä uusia

• Yhtenäinen matkakortti ja informaatiopalveluiden 
parantuminen helpottaa matkustamista ja lisäävät 
liikenteenharjoittajien ja VR:n matkustajamääriä

• Junaliikenteen kapasiteettiongelmat kasvavat
• Liikennöitsijöiden laitteiden oltava yhteensopivia HSL-

liikenteen kanssa
• Siirtymävaiheessa käytössä päällekkäisiä

taksajärjestelmiä
• Siirtymäajan sopimusten jälkeen bussiliikenteen 

järjestämistapa muuttuu kilpailutetuksi
– palvelutason parantamistavoitteet laajentavat 

liikenteenharjoittajien liiketoimintaa
• Matkahuollon rahti on järjestettävä uudella tavalla, jos 

linjoja siirtyy HSL:n kilpailutettavaksi

Vaikutukset / Liikennöitsijät, VR ja MH



• Maankäyttö, liikennejärjestelmä ja ympäristö
– Henkilöautoliikenne ja liikenteen päästöt vähenevät
– Yhtenäistää seudun liikennejärjestelmää yhdeksi 

selkeäksi kokonaisuudeksi, joka vaikuttaa palvelujen ja 
työpaikkojen saavutettavuuteen

– Saavutettavuuden paraneminen voi pitkällä aikavälillä
vaikuttaa yhdyskuntarakennetta laajentavasti

• Valtio
– Valtion tuet kohdennettu nykyisin kunnittain lippujen 

hintoihin ja ostoliikenteeseen
– Uudessa tilanteessa nykyiset lipputuet sisältynevät 

suurten kaupunkien joukkoliikennetukeen
• Siirtymävaiheessa valtion lisäpanos perusteltua 

Keravan ja Kirkkonummen esimerkin mukaisesti ja 
hankkeen merkittävien myönteisten vaikutusten vuoksi

– Valtion verotulot kasvavat työmatkavähennysten
pienentyessä

– Paine joihinkin tieverkon investointeihin voi hieman vähetä

Muut vaikutukset



Kehittämispolku
• Toteuttamiskelpoinen kehittämispolku kehyskuntien 

liittymiselle HSL:een, lähtökohtana nopein tie
• Jos liittyminen v. 2012 alussa, on periaatepäätökset 

tehtävä alkuvuonna 2011 sopimusneuvotteluiden ja 
matkakorttijärjestelmän vaatiman valmistelun vuoksi

• Liikenteen järjestämisen kannalta olisi suotavaa, että
kunnat liittyisivät maantieteellisessä järjestyksessä

• Nykyisen taksa- ja lippujärjestelmän kannalta ns. 
kolmannella kaarella olevat kunnat voidaan ottaa 
nopeasti mukaan järjestelmään

• Selvitys valmistumisen jälkeen kuntien ja HSL:n
käsittelyyn


