HSL/MPO/Täydennetty 20.12.2010
Kehyskuntaliput HSL-alueen joukkoliikenteessä vuonna 2011
HSL on solminut usean pääkaupunkiseudun kehyskunnan kanssa sopimuksen, jonka mukaan
kehyskunnan asukkaat voivat ostaa HSL-alueen matkalippuja samaan hintaan kuin HSL-alueella
vakituisesti asuvat. Sopimus on voimassa Hangon, Hyvinkään, Inkoon, Järvenpään, Karjalohjan,
Karkkilan, Lohjan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Pukkilan, Raaseporin, Riihimäen, Sipoon,
Siuntion, Tuusulan ja Vihdin kanssa.
Näiden kuntien asukkailla on oikeus ostaa seuraavia Helsingin seudun matkalippujärjestelmään
kuuluvia aikuisten henkilökohtaisia kausilippuja alennettuun hintaan:
-

Helsingin sisäinen lippu: oikeuttaa matkustamaan Helsingin alueella bussi-, raitiovaunu-, lähijuna- ja metroliikenteessä sekä Suomenlinnan lautalla

-

Espoon sisäinen lippu: oikeuttaa matkustamaan Espoon ja Kauniaisten alueella bussi- ja lähijunaliikenteessä

-

Vantaan sisäinen lippu: oikeuttaa matkustamaan Vantaan alueella bussi- ja lähijunaliikenteessä

-

Seutulippu (Pääkaupunkiseutu, entinen YTV-alue): oikeuttaa matkustamaan Helsingin,
Espoon, Kauniaisten ja Vantaan alueella kuntien sisäisessä ja seudullisessa bussi-, raitiovaunu-, lähijuna- ja metroliikenteessä sekä Suomenlinnan lautalla

Aikaisemmista tiedoista poiketen vuoden 2011 alussa voimaantuleviin kehyskuntien
lippuyhteistyösopimuksiin ei sisälly Keravan ja Kirkkonummen sisäisiä lippuja eikä 2 ja 3
vyöhykkeen lähiseutulippuja, jotka oikeuttavat matkustamaan Keravan/Kirkkonummen ja muun
HSL –alueen välillä.
HSL-alueen kehyskuntalippuja ei ole lapsille, koululaisille, opiskelijoille eikä muille erityisryhmille.
1.1.2011 alkaen kehyskuntaliput ladataan HSL:n henkilökohtaiselle matkakortille. Lippujen myyntiä
ei sidota junalla tai bussilla tehdyn runkomatkan lipun voimassaoloon, jolloin runkomatkan lipun
voimassaoloa ei enää tarkisteta myyntipisteessä. VR:n runkomatkan lippuun lisättyjä
liityntämerkintöjä myydään vielä alkuvuonna, mutta sen jälkeen ne poistuvat käytöstä.
Jos matkakorttia ei vielä ole, hankitaan se matkakortin palvelupisteestä. Kortin hinta vuonna 2011
on 5 euroa. Palvelupisteessä korttiin päivitetään kotikunta ja asiakasryhmä. Nämä tiedot määrittelevät lippujen osto-oikeudet. Tämän jälkeen matkakorttia voi ladata missä tahansa HSL:n
myyntipisteessä, esim. HSL-alueen R-kioskeissa tai automaatissa. Kehyskuntalipun voi ostaa
joustavasti 14-366 päivälle. Niitä kehyskuntalaisia, jotka vuonna 2010 ovat ostaneet
kehyskuntalippuja, pyydetään tekemään ensimmäinen lataus vuoden 2011 puolella matkakortin
palvelupisteessä, jotta asiakasryhmä voidaan päivittää vastaamaan uutta käytäntöä.
HSL:n ja kehyskuntien lippuyhteistyösopimukseen on kirjattu myös periaate, jonka mukaan HSL
sitoutuu korvaamaan HSL-alueen asukkaille myytyjen, kehyskuntaan suuntautuvien kehyskunnan
työmatkalipulla tehtyjen matkojen ja kehyskunnan sisäisten seutu- ja kaupunkilippujen subvention
vastaavin periaattein kuin kehyskunta korvaa oman kuntansa asukkaiden matkat. Asiasta sovitaan
erikseen. Käytännön toteutus edellyttää vielä valmisteluja ja kehyskuntiin suuntautuvien matkojen
tukemisesta pyritään sopimaan mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen. Asiasta tiedotetaan
erikseen myöhemmin.
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