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Välkommen till invånarkvällen!
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HRT:s samarbetsområde

7 kommuner: Helsingfors, 

Esbo, Grankulla, Vanda, 

Kervo, Kyrkslätt, Sibbo.

1.1.2018 Sjundeå och Tusby

Enligt grundavtalet kan HRT 

utvidgas att omfatta 

Helsingforsregionens 

14 kommuner +Sjundeå.

HRT ansvarar för 

trafiksystemplaneringen på

området som består av dessa 15 

kommuner.
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Vad gör HRT?

Ansvarar för utarbetandet av 

trafiksystemplanen för 

Helsingforsregionen (HLJ).

Planerar och ordnar kollektivtrafiken 

inom sitt verksamhetsområde samt 

främjar kollektivtrafikens 

verksamhetsförutsättningar.

Upphandlar buss-, spårvagns-, 

metro-, färje- och närtågstrafiktjänster.

Godkänner kollektivtrafikens 

taxe- och biljettsystem samt 

kollektivtrafikens taxor.

Ansvarar för marknadsföringen av 

kollektivtrafiken och 

passagerarinformationen.

Ordnar biljettförsäljningen och 

ansvarar för biljettkontrollen.
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Kollektivtrafikens 

beställare-producentmodell

Spårvagnar
HST

Närtåg
VR

Färjetrafiken
HST

Metro
HST

Busstrafiken
HelB, Nobina, Transdev, Pohjolan Liikenne, 

Korsisaari, V-S Bussipalvelut, Taksikuljetus, 

Savonlinja, Tammelundin Liikenne, Åbergin Linja



HRT:s nyckeltal

380 milj. påstigningar per år

25 000 avgångar

varje vardag

1 700 fordon

Över 300 linjer

En miljon

stamkunder,

500 000 mobilanvändare

11 000 hållplatser



Aktuellt:

• Västmetron

• Utveckling av mobilbiljetten

• Resguiden + hsl.fi



De nya Y-tågen Mån-Fre fr.om. den 10.12.2017:

Y-tåget får en ny avgång från Sjundeå kl. 7:49. 

Tåget ankommer till Helsingfors kl. 8:41.

I andra riktningen avgår ett Y-tåg från Helsingfors 

kl. 16:22 och tåget ankommer till Sjundeå kl. 17:08.

Mot rusningsriktning körs de nya tågturerna till 

Sjundeå som U-tåg (Mån – Fre):

U-tåget från Helsingfors kl. 6:46 fortsätter ända till 

Sjundeå.

U-tåget avgår från Sjundeå kl. 17:27.

Morgonens första Y-tåg (mån-fre) avgår från Karis och L-

tåget från Helsingfors kl. 23:03 (mån-sön) fortsätter från

Kyrkslätt via Sjundeå ända till Karis. Det nuvarande

avtalet gällande närtågen till/från Karis är i kraft t.o.m. 

juni 2019.  

Tågtrafiken till Sjundeå
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 HRT biljetter används på Nyckellinjerna

 HRT biljetter används också på linjerna 181 och 182, som

trafikerar till Kyrkslätt

 Övrig busstrafik t.ex. till Lojo fortsätter utan ändringar år

2018

 Tills vidare finns det inga planer på att utöka trafiken

Busstrafiken i Sjundeå



Biljettsystemet i 
Helsingforsregionens

kollektivtrafik
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Biljettzonerna

 HRT:s regionbiljettområde är indelat i fem zoner: 

• Helsingfors

• Esbo och Grankulla

• Vanda

• Kervo, Tusby och Sibbo

• Kyrkslätt och Sjundeå

 Med en intern biljett kan man resa mellan Sjundeå och Kyrkslätt

 Med närregion2 –biljett till Esbo

 Med närregion3 –biljett till Helsingfors
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Resekortet
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Vem kan skaffa ett resekort?

 PERSONLIGT KORT

• Alla invånare i HRT-området

• Om man bor tillfälligt i HRT-området och har gjort en 

tillfällig flyttanmälan till magistraten

• vem som helst (allmän periodbiljett)

 INNEHAVARKORT

• vem som helst

• personifiering är möjlig endast på ett serviceställe, även

i efterskott
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Periodbljetter på resekortet

 Periodbiljettens pris består av ett 14-dagars grundpris och ett 

pris per dag i tillägg för de följande 15–352 dagarna

Värde på resekortet
 Värde kan laddas på kortet för 5 – 400 euro

 Med värde köper man värdebiljetter från kortläsaren
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1:a periodbiljett (14-366 dygn) 2:a periodbiljett (14-366 dygn)

0-60 vrk0-60 vrk

Ostohetki



Resebiljetterna
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Biljetter för oregelbundet

resande
• Enkelbiljett

• Av föraren

• Från en automat

• Från en R-kiosk eller från ett serviceställe

• Med HRT:s mobilapplikation

• Dygnsbiljetter (1 – 7 dygn)

• Från en automat

• Från en R-kiosk eller från ett serviceställe

• Med HRT:s mobilapplikation
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Vuxna, barn och specialgrupper

 Vuxna (de som fyllt 17 år)
• Till ett personligt resekort kan man köpa en subventionerad

periodbiljett

 Barn (7-16 -åringar)
• Till ett personligt resekort kan man köpa en subventionerad

periodbiljett

• Biljettpriset för en barnbiljett är 50 % av priset för en 
vuxenbiljett (även enkelbiljetter från automat eller av föraren)

 Studerande och de som har garantipension
• Biljettpriset är 50 % av priset för en vuxenbiljett

 Folkpensionärer och invalider
• Biljettpriset är 25 % av priset för en vuxenbiljett

 Blinda, krigsinvalider och frontmannaveteraner
• Rätt till 3-zoners fribiljett
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Rätt att resa utan biljett

 Barn under 7 år;

• undantag: på U-linjerna kan en under 7 åring resa gratis endast

tillsammans med en annan person, som har giltig HRT-biljett.

• En person som reser med ett litet barn i barnvagn eller rullstol med

följande villkor:

• endast en person åt gången får resa avgiftsfritt

• barnet skall vara 0-6 år

• man stiger på bussen från bak- eller mellandörren

• barnet behöver inte vara i vagnen då man stiger på

• personen som reser med barnvagn kan lämna vagnen i utrymmet reserverat för 

barnvagnar och sitta ner med barnet

 rullstolsbundna personer

 ledsagare, då den som ledsagas har ett stamkort som berättigar till

ledsagare och har resebiljett eller rätt att resa utan biljett

 Barnvagn eller keldjur tas vanligtvis inte med på U-linjernas bussar utan 

avgift. Barnvagnar kan inte tas in i passagerarutrymmet p.g.a. brist på 

plats. 
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https://www.hsl.fi/siuntio
https://www.hsl.fi/sv/node/11272
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