HRT-områdets kollektivtrafikbiljetter för kranskommunernas invånare år 2011
HRT har ett avtal med flera kranskommuner och enligt avtalet får invånare i kranskommunerna
köpa HRT-områdets biljetter till samma pris som personer som är fast bosatta i HRT-området.
Avtalet gäller Hangö, Hyvinge, Ingå, Träskända, Karislojo, Högfors, Lojo, Mäntsälä, Nurmijärvi,
Borgnäs, Pukkila, Raseborg, Riihimäki, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Vichtis. Förnyelse av avtalen i
början av 2011 för med sig ändringar.

Kranskommunbiljetterna är personliga periodbiljetter för vuxna som är giltiga i följande
kollektivtrafikmedel:
Helsingfors interna biljett: berättigar till resor i Helsingfors i buss-, spårvagns-, närtågs- och
metrotrafiken samt på Sveaborgsfärjan.
Esbos interna biljett: berättigar till resor i Esbo och Grankulla i buss-och närtågstrafiken
Vandas interna biljett: berättigar till resor i Vanda i buss- och närtågstrafiken
Regionbiljett (huvudstadsregionen, tidigare SAD-området): berättigar till resor i Helsingfors,
Esbo, Grankulla och Vanda i intern och regional buss-, spårvagns-, närtågs- och metrotrafik
samt på Sveaborgsfärjan.
Till skillnad från tidigare uppgifter omfattar inte avtal som träder i kraft i början av 2011 biljetter som
berättigar till resor mellan Kervo eller Kyrkslätt och det övriga HRT-området. Kervos och Kyrkslätts
interna biljetter samt närregionbiljetter för två eller tre zoner kan inte säljas som
kranskommunbiljetter.
Kranskommunbiljetter finns bara för vuxna, inte för barn, skolelever, studerande eller andra
specialgrupper.
Från och med 1.1.2011 laddas kranskommunbiljetterna på HRT:s personliga resekort, som
kan köpas på servicestället för resekortet. Kortavgiften är 5 euro. Var beredd på att legitimera dig
med ett officiellt identitetsbevis.
På servicestället kontrolleras din hemkommun från befolkningsregistret. Om du uträttar ärendet på
servicestället i Kervo eller Kyrkslätt, ska du uppvisa ett hemortsintyg, för dessa serviceställen har
inte tillgång till befolkningsdatasystemet. Du behöver också hemortsintyg om du nyligen har flyttat
till kommunen, för det tar lite tid innan din hemkommun uppdateras i befolkningsdatasystemet. På
servicestället uppdateras din hemkommun och kundgrupp på resekortet.
Du kan ladda biljetten vid alla HRT:s försäljningspunkter: i R-kiosker, serviceställen för resekort,
HRT:s biljettautomater, på varuhuset Stockmann, K-Citymarket och VR:s försäljningspunkter i
Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Vanda. Kranskommunbiljettens giltighetstid är
inte längre bunden till kranskommunens pendlarbiljett utan man kan fritt välja en period på 14 - 366
dagar.
Anslutningsbiljetter till VR:s 30-dagarsbiljett kommer att säljas ännu i början av året men efter det
upphör de.

