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INNEHÅLL

HST främjar en välfungerande, livskraftig och trivsam Helsingforsregion genom att producera miljö-
vänliga och högklassiga trafiktjänster.

I Helsingforsregionen företas varje år cirka 358,6 miljoner resor med kollektivtrafiken. Av passagerarna 
reser 120 miljoner med HST, med spårvagnar, metron och Sveaborgsfärjorna.

HST äger infrastrukturen för kollektivtrafiken i Helsingfors och ansvarar för dess utveckling och underhåll.

Det finns 48 km spårvägslinjer respektive 21 km dubbelspåriga metrolinjer.

Antalet spårvagnshållplatser är 287 och antalet metrostationer 17.

År 2015 hade HST en omsättning på 153,9 miljoner euro

och i genomsnitt 1 067 anställda.
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År 2015 var i många avseenden ett 
bra och historiskt år för HST som 
firade sitt 70-årsjubileum. Inom 
metro- och spårvägstrafiken öka-
de passagerarnöjdheten jämfört 
med föregående år (helhetsbetyg 
4,30 resp. 4,16;  trafikföretagets 
betyg 4,20 resp. 4,03) och inom 
metrotrafiken var tillförlitligheten 
(99,98 %) den bästa någonsin. Inom 
metrotrafiken ökade passageraran-
talet med 1,2 procent jämfört med 
2014 och omfattade cirka 63 miljo-
ner resor. Inom spårvägstrafiken 
sjönk passagerarantalet däremot 
med en halv procent till 55,2 mil-
joner resor, medan det inom fär-
jetrafiken skedde en ökning på åtta 
procent vilket ökade antalet resor 
till nästan två miljoner.

Svedängstunneln och kollektivtra-
fikgatan på Sexmansvägen färdig-
ställdes i augusti då HST också bör-
jade trafikera på stamlinje 560. Det 
var fråga om ett betydande framsteg 
för trafiksystemet i området för den 
föregående stamlinjen för busstra-
fiken (Jokern, 550) började trafikera 
2006. Linjen har blivit synnerligen 
populär bland passagerarna. Sved-
ängstunneln och kollektivtrafikgatan 
på Sexmansvägen underskred kost-
nadsberäkningen enligt projektplanen 
med cirka 25 procent. 

I oktober valde HST:s direktion kon-
sortiet Moventia & Smoove SAS som 
leverantör av stadscykeltjänsten. I 
anbudsjämförelsen prioriterades i 
synnerhet cyklarnas användarvän-
lighet. Stadscykeltjänsten öppnas 
i maj 2016 till en början med 500 
cyklar. Målet är att utvidga tjänsten 
så att den omfattar 1 500 cyklar år 
2017. Stadscyklar är en viktig del av 
HST:s helhetsbetonade tjänster för 
hållbar rörlighet.

I början av 2015 bekräftade stads-
styrelsen hävningen av avtalen om den 
automatiska metron med Siemens. 
Hävningen påverkar HST:s verksam-
het i hög grad, till exempel metrons 
dagliga trafikering, upphandlingar av 
metromateriel och genomförandet 
av västmetron. Samtidigt som HST 
tryggar metrotrafikens dagliga funk-
tionsduglighet ska den se till metrons 
funktionsduglighet även på lång sikt.

Byggandet av västmetron (Gräsvi-
ken–Mattby) framskred utan ovänta-
de förseningar och västmetron torde 
öppnas för passagerartrafiken den 
15 augusti 2016. Som leverantör av 
västmetrons signalställverk valdes 
Mipro Oy. Under 2015 förberedde HST 
och Länsimetro Oy ett avtal genom 
vilket HST:s uppgifter kring infra-
strukturen för västmetron bekräftas.

Upphandlingar av spår- och 
metrovagnar gick bra
Upphandlingar av vagnar var synligt 
framme under hela året. De två första 
vagnarna av den nya Artic-spårvag-
nen trafikerade redan framgångsrikt 
i passagerartrafiken och den inkom-
na responsen från passagerarna var 
mycket positiv. Vagnarna utvecklades 

vidare utifrån användarerfarenhet-
erna. Den första serieproducerade 
vagnen anlände till Helsingfors i ja-
nuari 2016. Ekonomisk stabilitet för 
leveransen av spårvagnar gav före-
tagsförvärvet där Skoda Transpor-
tation Group köpte majoriteten av 
aktiestocken i Transtech Oy. 

Även upphandlingarna av metrovag-
nar framskred smidigt. Det första 
nya metrotåget i serien M300 leve-
rerades från Spanien till Helsingfors 
i mars. Totalt 20 stycken 90 meter 
långa genomgångbara tåg levereras 
före slutet av 2016.

HST överskred också återigen de 
ekonomiska resultatmålen. Det var 

NYA OCH UPPNÅDDA MÅL 
Året 2015 var ett år av förnyelse  

med sikten på framtiden.

redan det 14:e året i rad som HST 
åstadkom ett bättre resultat än bud-
geterat. År 2015 uppgick det ekono-
miska resultatet till 2,5 miljoner euro. 
Omsättningen ökade med 1,5 procent 
jämfört med 2014. Investeringarna 
förverkligades inte såsom budgete-
rat, huvudsakligen på grund av att en 
del av investeringsbetalningsposter-
na för de nya metrovagnarna över-
fördes till 2016.

HST förnyar genom att förstärka sy-
nergi mellan de olika trafikformerna
Med tanke på HST:s framtid var ut-
vecklingen av HST:s ledningssystem 
och reformen av hela organisationen 

av stor betydelse. Reformen utgick 
ur viljan att utveckla ett starkt och 
växande HST som betjänar samhället 
så bra som möjligt och där personalen 
mår bra. Reformen förbereddes in-
tensivt med såväl HST:s ledning, che-
fer och experter som representanter 
för personalorganisationer och den 
övriga personalen under hela året. 

Vid sitt möte den 27 maj beslöt HST:s 
direktion enhälligt om att HST den 1 
januari 2016 ska delas in i enheterna 
för trafikering, underhåll, infrastruk-
tur och rullande materiel, verksam-
hetsstyrning samt gemensam service. 
Ändringen jämfört med tidigare var 
betydande eftersom man avstod från 
indelningen per trafikform. Med det 
nya ledningssystemet strävar man 
efter att i synnerhet förstärka syn-
ergi mellan de olika trafikformerna 
samt till fullo utnyttja potentialen av 
gränssnittet mellan spår och hjul för 
utveckling av produktiviteten.

Reformen utgick ur viljan att 
utveckla ett HST som betjänar 
samhället så bra som möjligt
HST:s direktion utsåg Arttu Kuukan-
korpi till chef för enheten för trafike-
ring, Toni Jurva till chef för enheten 
för underhåll, Artturi Lähdetie till chef 
för enheten för infrastruktur och rul-
lande materiel samt Karoliina Raja-
kallio till chef för enheten för verk-
samhetsstyrning. Tjänsten som chef 
för enheten för gemensam service 
sköts av f.d. förvaltningsdirektör Yrjö 
Judström. Även direktörs-, chefs- och 
expertuppgifter tillsattes i betydande 
omfattning i slutet av året.

I slutet av sommaren började HST 
bereda ett målprogram för åren 2016–

2024. Direktionen godkände grun-
den för målprogrammet, HST:s ba-
suppgift, värdegrund, målbild och 
servicelöfte den 16 december 2015. 
De detaljerade åtgärdsprogrammen 
och innehållsvalen i målprogrammet 
bereds i början av 2016.

Vid HST har sedan 2013 pågått ett 
projekt för utveckling av systemen för 
kvalitet, miljön, företagshälsovården 
och arbetarskyddet. Projektet resul-
terade i ett verksamhetssystem som 
certifierades i december enligt stan-
darderna ISO 9001, ISO 14001 och 
OHSAS 18001. Verksamhetssystemet 
har en viktig roll när HST förbereder 
sig för att uppfylla kraven i lagen om 
spårbunden stadstrafik som trä-
der i kraft den 1 mars 2016.

Ville Lehmuskoski
verkställande direktörDet var redan det  

14:e året i rad som HST 
åstadkom ett bättre 

resultat än budgeterat.
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År 2015 transporterade HST sam-
manlagt 120 miljoner passagerare, 
vilket motsvarar cirka hälften av alla 
interna resor med kollektivtrafiken i 
Helsingfors. Kundtillfredsställelsen 
inom spårvägs- och metrotrafiken 
var fortsatt på en bra nivå. Bägge 
överskred betyget 4 på skalan 1–5.

I Helsingforsregionen företogs sam-
manlagt 358,6 miljoner resor under 
2015, varav 66,7 procent, det vill säga 
239,3 miljoner resor, inom Helsingfors 
(resor inom stadsgränserna med re-
gionbussar och närtåg inräknade).

Ansvarig för kollektivtrafiken i Hel-
singforsregionen är samkommunen 
Helsingforsregionens trafik (HRT). 
HST producerar som operatör tjäns-
terna inom spårvägs-, metro- och 
färjetrafiken. Produktionen av tra-
fiktjänsterna bygger på långvariga 
trafikeringsavtal. Avtalen för spår-
vägs- och metrotrafiken gäller åren 
2010–2024 och avtalen för färjetra-
fiken åren 2010–2017.

Enligt HRT:s undersökningar om 
kundtillfredsställelse ger kunderna 
högsta helhetsbetyg till färjetrafi-
ken till och från Sveaborg (4,38) samt 

metrotrafiken (4,30). Spårvägstrafi-
ken kommer på tredje plats (4,16), 
åtföljd av tågtrafiken (4,11) och buss-
trafiken (4,04).

HST äger fordonen som används 
och depåerna som behövs. Kostna-
derna för dessa täcks med de ersätt-
ningar som tas ut för trafikeringen. År 
2015 transporterade HST 120 miljoner 
resenärer, vilket är 33,5 procent av alla 
resenärer i hela regionen.

Som ägare av kollektivtrafikens in-
frastruktur ansvarar HST för utveck-
lingen och underhållet av bland annat 
metro- och spårvägsspåren samt sta-
tionerna och hållplatserna i anslutning 
till dessa, de stationer längs Mårtens-
dalsbanan som ligger inom Helsing-
fors område samt terminalerna för 
färjetrafiken till och från Sveaborg. 
HRT deltar i kostnaderna för kollek-
tivtrafikens infrastruktur genom att 
till HST betala en så kallad infrastruk-
turersättning, som täcker samtliga 
förvaltnings- och underhållskostnader 
för infrastrukturen samt 50 procent 
av infrastrukturens kapitalkostnader.

Till HRT:s uppgifter hör bland annat 
att planera trafiksystemen i de kom-

muner som ingår i samkommunen, 
planera och ordna kollektivtrafiken 
inom sitt verksamhetsområde och 
främja dess verksamhetsförutsätt-
ningar, upphandla kollektivtrafik-
tjänsterna inom sitt verksamhets-
område, godkänna biljettsystemet 

för kollektivtrafiken samt trafiktax-
orna i samkommunen, ha hand om 
marknadsföringen av och passage-
rarinformationen i kollektivtrafiken 
samt ordna biljettförsäljningen och 
biljettkontrollerna. Dessutom med-
verkar HRT i samråd med kommu-
nerna och övriga berörda instanser i 
planeringen av utvecklings- och un-
derhållskostnaderna för kollektivtra-
fikens infrastruktur. n

STADENS DYNAMIK – HST 
För det nya HST är kundinriktning ett viktigt värde.  

Detta syns redan nu i HST:s verksamhet – passagerarna  
trivs att skjutsas av oss.

 

KOLLEKTIVTRAFIKEN I HELSINGFORSREGIONEN & HST 

PASSAGERARKILOMETRAR INOM 
HRT:S OMRÅDE 2015   
      MILJ.

 Spårvagn    121,0

 Metro     396,8

 SLL-färja    5,2

 Helsingforsbussar  407,9

 Andra bussar i intern trafik 180

 Regionbussar*   712,7

 Närtåg inom HRT:s område 611,7 

 Kutsuplus    0,7

 Sammanlagt    2436

RESOR INOM HRT:S OMRÅDE 2015 
    
       MILJ.

 Spårvagn     55,2

 Metro      62,9

 SLL-färja     1,9

 Helsingforsbussar   85

 Andra bussar i intern trafik 27

 Regionbussar*     70

 Tåg      56,5

 Kutsuplus     0,1

 Sammanlagt     358,6

PLATSKILOMETRAR 2015

    MILJ.

 Spårvagn     594,8

 Metro      2165,5

 Helsingforsbussar   1831,7

 Andra bussar i intern trafik* 1146

 Regionbussar     2415,9

 Närtåg, köpt trafik   2739,6

 Sveaborgstrafiken   28,3

  Kutsuplus     12,6

 Sammanlagt    10934,4

Kunderna ger  
färjetrafiken till  
och från Sveaborg  
det högsta betyget.

* TAF-trafik ingår inte*(inkl. U-linjer) *(inkl. U-linjer)
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Passagerarantalet inom spår-
vägstrafiken var 55,2 miljoner år 
2015. Det innebär en minskning på 
0,3 miljoner passagerare jämfört med 
2014. Passagerarantalet minskade 
långsammare än i fjol och berodde till 
stor del på att antal turer minskade 
samt på den ekonomiska konjunktur-
nedgången i samhället och för- och 
slutåret utan snö.

Passagerarna var något nöjda-
re med spårvägstrafiken än i fjol. 
Man var nöjdare med trafikidkaren 
och i synnerhet resekomforten och 
förhållandena på hållplatserna fick 
bättre betyg.

HST-Spårvägstrafik gjorde ett 
gott ekonomiskt resultat. Resul-
tatet förbättrades särskilt tack 
vare trafikeringsbonusarna och  

TESTER AV ARTIC-VAGNAR FORTSATTE
De nya vagnarna förbättrades utifrån användarerfarenheter.  
I de serieproducerade Artic-vagnarna får passagerarna njuta  

av bland annat mjukare säten.

 

HST-SPÅRVÄGSTRAFIK 

STATISTIK FÖR HST-SPÅRVÄGSTRAFIK
     
  2015  2014
Antal passagerare, milj.  55,2  55,5
Linjekilometrar, milj.  5,5  5,5
Platskilometrar, milj. 594,8  592,4
Passagerarkilometrar, milj. 121   121,5 
Vagnar i slutet av året 124  125
 – ledvagnar,   82  82
 varav en del låggolvsvagnar 52  52
 – låggolvsvagnar 42  42
Vagnar i trafik under rusning  
 – vintertrafik/våren 93  92
 – sommartrafik 73  73
 – vintertrafik/hösten 91  93
Hela personalen i slutet av året 663  650        
Av turerna enligt tidtabellen kördes, %  99,2  99,2
Förbrukning av körenergi
i spårvägstrafiken, GWh 28,9  29,1
(inkl. körenergi, uppvärmning av växlar, matarstationer)

NYCKELTAL         
        2015   2014 
Verksamhetens omfattning         
Omsättning, milj. €         61,0      61,1
Förändring av omsättningen, % -0,1   2,1

Resultat och lönsamhet    
Rörelsevinst, milj. € 2,6   1,9
Rörelsevinst, % 4,2   3,2
Finansiellt resultat, % 13,4   12,3
 
Övriga nyckeltal     
Antal anställda i genomsnitt 655   664
Omsättning/person (1 000 €) 93   92

Passagerarna var  
nöjdare med  
spårvägstrafiken  
än i fjol.

försäljningsintäkterna som var stör-
re än väntat, samtidigt som material- 
och servicekostnaderna överskreds 
aningen. Personalkostnaderna var 
högre än förväntat på grund av över-
tidsarbeten på sommaren och i bör-
jan av hösten.

Resultaten av arbetshälsoenkäten 
visade en positiv utvecklingstrend 
under 2014. De bästa betygen fick 
tydligheten gällande basuppgifterna i 
arbetet, den fysiska arbetsförmågan 
samt hjälpen och stödet från arbets-
kamraterna. 

Uppföljningsperioden på två år av 
Artic-vagnarna i förserien fortgick 
och den nya spårvagnens egenska-
per och lämplighet för Helsingfors 
testades noggrant och framgångs-
rikt i regelbunden passagerartrafik 
innan serieproduktionen inleddes. 
Utifrån användarerfarenheterna av 
vagnarna i förserien gjorde man någ-
ra ändringar i de serieproducerade 
vagnarna, till exempel stoppningen 
i sätena gjordes tjockare och skylt-
ningen ändrades.

Serieproducerade vagnar levereras 
till Helsingfors med cirka tre veckors 
mellanrum från januari 2016. Hela se-
rien med fyrtio spårvagnar levereras 
till HST före sommaren 2018.

Den första serieproducerade Ar-
tic-vagnen är den första vagnen under 
den tjeckiska tillverkaren av rullande 
materiel Škodas varumärke. Škoda 
Transportation Group köpte Trans-
techs aktiemajoritet i augusti 2015. n
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Antalet passagerare i metron var 
62,9 miljoner år 2015, vilket är 1,2 pro-
cent mer än året innan. Metrotrafi-
kens ekonomiska resultat blev lite 
bättre än budgeterat. Rörelseöver-
skottet uppgick till 2,7 miljoner euro, 
det vill säga 0,3 miljoner euro mer än 
budgeterat.

HST-Metrotrafikens tillförlitlighet 
var rekordartad. Av alla planerade 
avgångar under året uteblev 0,02 
procent. Nattmetron trafikerade år 
2015 endast under julfestsäsongen.

Metron fick återigen bra betyg i 
passagerarundersökningar. HST-Met-
rotrafiken fick en större kvalitetsbo-

nus än tidigare av beställaren både 
på våren och på hösten. 

Automatiseringsprojektet av 
metron med Siemens avbröts i ja-
nuari 2015 i enlighet med beslutet som 
HST:s direktion fattade i december 
2014. I början av året genomfördes 
ett anbudsförfarande för upphandling 
av ett ersättande system för trafik-
styrning. Som leverantör valdes det 
finska Mipro Oy och projektet inled-
des i början av april 2015. 

Mipro Oy bygger systemen för ställ-
verk, drift och underhåll samt passa-
gerarinformation som möjliggör förar-
driven metrotrafik för västmetron. I 

slutet av 2015 hade byggandet nått 
stationen vid Aalto-universitetet 
österifrån.

Tillverkningen av de nya metrovag-
narna fortsatte i fabrikerna för det 
spanska CAF. Projektet har fram-
skridit väl. Vid årsskiftet fanns det 
åtta tåg på metrodepån.

Det ordnades en kurs för metroför-
are. Kursen avlades av nio metroför-
are och två rälsbilsförare. n

PÅLITLIGT MED METRON
År 2015 kördes rekordartade 99,98 procent  

av avgångarna enligt tidtabellen. Passagerarna  
var fortsatt nöjda med metron.

HST-METROTRAFIK 

NYCKELTAL           
        
    2015   2014
Verksamhetens omfattning          
  Omsättning, milj. €    31,1   31,8
  Förändring av omsättningen, %  -2,2    1,3
         
Resultat och lönsamhet        
 Rörelsevinst, milj. €    2,7   3,4
 Rörelsevinst, %    8,7   10,5
 Finansiellt resultat, %    11,1   14,4
         
Övriga nyckeltal        
  Antal anställda i genomsnitt   264   264
  Omsättning/person (1 000 €)  118   120

STATISTIK FÖR HST-METROTRAFIK  
  
    2015 2014
Antal passagerare, milj.  62,9 62,1
Vagnlinjekilometrar, milj.  15,0 14,8
Platskilometrar, milj. 2166 2137
Passagerarkilometrar, milj. 396,8          392,0
Antal metrovagnspar 54 54
     –Antal tåg i serien M100 39 39
     –Antal tåg i serien M200 12 12
Genomsnittlig körmängd/
vagnkm    137 255 136 887

Av turerna enligt
tidtabellen kördes, % 99,98            99,93

Antal förare i slutet av året 109 115
Hela personalen
i slutet av året  264 267
Förbrukning av elenergi 48,3 47,4

Metron höll  
positionen som  
passagerarnas favorit.

11  HST Verksamhetsberättelse 2015
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Sveaborgs Trafik Ab (SLL) sköter 
passagerar- och servicetrafiken till 
Sveaborg. SLL är HST:s dotterbolag 
som HST äger i sin helhet.

SLL sköter passagerartrafiken en-
ligt ett trafikeringsavtal med HST och 
enligt ett underentreprenadavtal som 
SLL tagit fram genom ett upphand-
lingsförfarande.

År 2015 trafikerade SLL med farty-
get M/S Suomenlinna II som den äger 
samt med underleverantörens fartyg 
M/S Tor och M/S Suokki. På alla färjor 
i passagerartrafik följs HRT:s tariffer.

Fordon transporteras i första hand 
med M/S Ehrensvärd som ägs av SLL. 
Färjan tar även passagerare utan for-
don. Fordon transporteras även med 
passagerarfärjorna. I servicetrafiken 
gäller SLL:s egna tariffer.

Underskottet från servicetrafiken 
bekostas av HST. HST har ett avtal 
om en andel som staten betalar för 

att täcka underskottet från servi-
cetrafiken. 

Under 2015 förbereddes en om-
byggnad av terminalerna på Salutor-
get och vid huvudkajen på Sveaborg. 
Arbetena torde inledas 2016.

Produktivitet och servicenivån 
förbättrade
Bolagets produktivitet har förbätt-
rats bland annat genom att man har 
ökat användningen av egna båtar, 
dvs. Suomenlinna II. Genom effek-
tivisering av arbetstider och mate-
riel har också timkostnaderna för 
trafikproduktionen kunnat sänkas. 

Sveaborgs Trafik Ab har samar-
betat med andra ämbetsverk, af-
färsverk och bolag inom Helsingfors 
stadskoncern genom att göra upp-
handlingar från stadens servicepro-
ducenter. Dessa har gällt bland annat 
användning av lokaler, upphandlingar, 

IT- och ekonomiförvaltningstjänster 
samt telefontjänster.

Trafikeringen fortsatte med extra 
turer enligt överenskommelse med 
HRT under lördagarna i september, 
då sommartrafiken i övrigt redan 
hade upphört. 

Passagerarantalet på färjorna öka-
de fortsättningsvis under 2015, bland 
annat tack vare förbättringarna av 
servicenivån, och trafiken nådde än 
en gång alla tiders passagerarrekord. 
Med Sveaborgsfärjorna företogs 1,93 
miljoner resor och transporterades 18 
410 fordon under året. Under 2015 
ökade passagerarantalet i färjetrafi-
ken som sköts av Sveaborgs Trafik Ab 
med 8,3 procent och antalet fordon 
med 15,72 procent jämfört med 
föregående år. n

ÄNNU ETT PASSAGERARREKORD
I Sveaborgs Trafiks färjetrafik ökade passagerarantalet  

med 8,3 procent jämfört med året innan. Även fordon  
transporteras allt oftare med Sveaborgs Trafiks färjor.

 

SVEABORGSTRAFIKEN

EKONOMISKA NYCKELTAL OCH STATISTIK 
FÖR SVEABORGS TRAFIK AB  

    2015 2014
Omsättning, milj. €   3,7 4,0
Resultat, 1 000 €   35,18  110,56
Personal   13 12
Antal biltransporter   18 410 15 910
Antal passagerare, milj.   1,93 1,78
Soliditetsgrad, %   49,33  49,07



Ombyggnaden av Kvarnbäckens 
metrostation framskred enligt tids-
schemat. Efter byggandet av norra 
ingången och en direkt förbindelse 
från perrongplanet till Kvarnbäcks-
vägen som används medan arbetena 
pågår byggdes det en ny ingång i an-
slutning till Mjölgrändens bro. År 2015 
förnyades även takskyddet över per-
rongplanet, plattbeläggningen, inred-
ningen och belysningen på stationen. 
Omgivningen kring metrostationen 
gjordes trivsammare genom att man 
bland annat bytte ut ytstrukturer på 
stationen och snyggade upp grönom-
råden. Även de tekniska utrymmena 
och systemen på stationen byggdes 
ut och om. Ombyggnaden slutförs 
sommaren 2016.

Projektplanen för ombyggnaden 
av Hagnäs biljetthall preciserades och 
en ändring av den godkändes. Bygg-
projektet omfattar en ombyggnad av 
biljetthallen på Hagnäs metrostation, 
förnyandet av ingångarna på Hagnäs 
torg och vid spårvagnshållplatser-
na samt flyttningen av ingången på 
gångbanan på Broholmsgatan till fast-
igheten vid Broholmsgatan 16. Reno-
veringen torde inledas hösten 2016.

När det gäller projektet att bygga om 
Hertonäs metrostation och bygga en 
bussterminal i Hertonäs har man gjort 
preliminära skisser och utredningar 
samt en preliminär kostnadsbedöm-
ning. Byggandet torde inledas 2018.

Byte av rälsar i dåligt skick i spår-
vagnsdepåhallen i Tölö blev färdigt 

för två spår. Samtidigt förnyade man 
rälsbrunnarna och satte bärande kon-
struktioner i stånd. Utifrån pilotpro-
jektet utarbetades planer för hela 
depåhallen om förstärkning av de 
bärande konstruktionerna och byte 
av rälsar. Arbetena kan inledas 2016.

Angående ändring av Sveaborgs 
färjeterminal har man gjort prelimi-
nära entreprenadkalkyler. Ändrings-
arbetena omfattar iståndsättning av 
skyddstaket för passagerare, byte av 
staket och portar på väntområdet, 
flyttning av biljettautomater samt 
miljöåtgärder.  

På linjespåren för metron byttes  
2 100 meter rälsar och nästan 800 sli-
prar. Skyddsstängslet runt banan gjor-
des högre och förstärktes på avsnittet 
mellan Östra centrum och Sågaregatans 
bro. Rälsarna för metrobanan slipades 
till rätt profil. Utöver iståndsättning-
en och underhållet hade man mycket 
att göra även med externa körningar, i 
synnerhet rälsläggning och transporter 
av rälslaster för västmetron.

Utöver iståndsättningen och un-
derhållet hade man mycket att göra 
även med externa körningar, i syn-
nerhet rälsläggning och transporter 
av rälslaster för västmetron.

Cirka 4 600 meter spårvägar och 
20 stycken växlar byggdes om. På 
Bölebron flyttades rälsarna till ett  
separat förhöjt område. Spårvägen 
genomfördes med ERS-konstruktio-
nen (Embedded Rail Systems). På Bö-
legatan flyttades spårvägen till mitten 

av gatuområdet mellan Bölebron och 
Kyllikkiporten. Mellan Tavastvägen och 
Karlsgatan på Helsingegatan ändrades 
linjedragningen något och spårvägen 
höjdes med kantstenar, belades med 

street print och även hållplatsarrang-
emang gjordes i området. På Pacius-
gatan byggdes en grön spårväg och 
installerades ett automatiskt bevatt-
ningssystem.

På hållplatserna byggdes 20 nya 
glastak och avlägsnades eller återställ-
des 54 skyddstak. Därutöver skötte 
man om information, tidtabeller, med-
delanden och skyltar på hållplatser-
na. HST hade hand om rengöring och 
underhåll av räcken och stänkskydd 
samt de separata upphöjda platåerna 
på spårvagnshållplatserna.

Passerkontrollsystemet i HST:s fast-
igheter samt ändringen av arbetskon-
trollsystemet för nya passeridentifi-
kationer färdigställdes. n

HST REPARERAR OCH RENOVERAR
Reparationen av Kvarnbäckens metrostation framskred,  
reparationsplanerna för Hagnäs biljetthall preciserades  

och projektet i Hertonäs skisserades.

SPÅR, HÅLLPLATSER, STATIONER & FASTIGHETER

SPÅRVAGNSSPÅREN 2015
 
Linjebana (i en riktning)  96
varav på separat körfil  59,6   
reservförbindelser  7,1   
hall- och rangerspår  14   
Sammanlagt  117,1   

HÅLLPLATSERNA 2015  
  Spårvagn Buss
Sammanlagt 287  2173
Med skyddstak 233  1105
Upphöjda platåer på hållplatser  275 

Omgivningen kring  
Kvarnbäckens metrostation  
gjordes trivsammare  
genom att man bytte ut 
ytstrukturer och snyggade 
upp grönområden.

14  HST Verksamhetsberättelse 2015 15  HST Verksamhetsberättelse 2015



16  HST Verksamhetsberättelse 2015 17  HST Verksamhetsberättelse 2015

PROJEKT & KOMMUNIKATION

Trafikeringen på stamlinje 560 in-
leddes i augusti när HST slutförde 
byggandet av Svedängstunneln, kol-
lektivtrafikgatan på Sexmansvägen 
och Malms terminal. Projektet un-
derskred de budgeterade kostna-
derna med nästan en fjärdedel. På 
våren hade allmänheten möjlighet 
att besöka den nya tunneln och man 
satsade på kommunikationen om 
projektet för att samarbetet med in-
vånarna inom de närmaste områdena 
skulle vara så smidigt som möjligt.

Det ordnades ett anbudsförfaran-
de om genomförandet av en tjänst 
med stadscyklar i Helsingfors och 
avtalet ingicks med ett konsortium 
som består av Smoove och Moventia.  

Stadscykeltjänsten upphandlades 
i samarbete med Helsingfors övri-
ga förvaltningar. Tjänsten ska vara 
i bruk i maj 2016.

Arbetet med det av fullmäktige in-
ledda spårvagnsprojektet fortsatte 
år 2015 då man fastställde uppgifter 
kring samordning av spårvägsprojekt. 
Därutöver inleddes fastställande av 
spårvägstrafikens roll som trafik-
form, vilket väsentligt anknyter till 
beredningen av en ny generalplan 
för Helsingfors.

För Spårjokern utarbetades en 
projektplan i samarbete mellan Hel-
singfors, Esbo och HRT. HST deltog 
aktivt i utarbetandet av planen både 
som operatör av spårvägstrafiken och 

som byggare av infrastrukturen för 
spårvägen. I projektet Kronobroar-
na slutfördes generalplaneringen av 
avsnittet med broar. Om spårvägs-
förbindelsen till Degerö inleddes all-
män planering.

HST deltog i olika projekt i syfte 
att utveckla områdesbyggandet i 
Helsingfors även på Busholmen, i 
Fiskehamnen och Böle. HST inledde 
bedömningen av depåarrangemangen 
för spårvagnssystemet på nytt som 
en del av ett ombyggnadsprojekt av 
depån i Forsby. n

NYA FÖRBINDELSER
I takt med att byggprojekt blev färdiga började  

stamlinje 560 trafikera. Planerna om Spårjokern och  
en spårvägsförbindelse till Degerö framskred.

Tjänsten med stadscyklar 
ska vara i bruk i maj 2016

År 2015 firade man 70-årsjubileum 
av grundandet av Helsingfors stads 
trafikverk. I början av året inled-
de HST:s kommunikation projek-
tet Konstlinjen som förde med sig 
konstupplevelser och -evenemang 
på HST:s stationer och kommuni-
kationsmedel. Konstlinjen fortsat-
te till slutet av december. Antalet 
evenemangshelheter var cirka 50. 
Konstlinjen marknadsfördes på 
HST:s reklamplatser, Konstlinjens 
webbplats öppnades på adressen 
www.taidelinja.fi och även sociala 
medier såsom Facebook, Twitter 
och Instragram användes för infor-
mering om olika evenemang.

Det första av de nya M300-met-
rotågen färdigställdes och presente-

rades för medierna på metrodepån i 
Kasåkern. Upphandlingen av stads-
cyklar framskred. Om användarbe-
dömningen som utgjorde en del av 
upphandlingen ordnades ett infor-
mationsmöte för medierna. Därutö-
ver skrev man ett antal meddelanden 
om olika infrastrukturprojekt, varav 
de största var det färdigställda pro-
jektet att bygga en tunnel för kol-
lektivtrafiken i Svedängen och den 
pågående ombyggnaden av Kvarn-
bäckens metrostation.

Internt var det informering om 
HST:s organisationsreform som sys-
selsatte kommunikationsenheten. I 
samma veva inleddes även förnyan-
det av HST:s utseende och bland an-
nat HST:s logotyp fick genomgå en 

ansiktslyftning. Man avstod inte från 
den bekanta symbolen med pilar men 
i fortsättningen används logotypen 
utan bakgrundsfärg.

Antalet utskickade pressmed-
delanden uppgick till 63. HST:s per-
sonaltidning Liikennepeili (Trafik-
spegeln)  utkom fyra gånger. Det 
publicerades 50 nummer av HST:s 
veckobulletin ”HKL Nyt”. n

KONST PÅ LINJERNA
HST:s jubileumsår tog sig till uttryck i form av olika konstevenemang 

genom hela året. Dessutom fick kommunikationen berätta goda  
nyheter bland annat om färdigställandet av det nya metrotåget och  

tunneln för kollektivtrafik i Svedängen.

Projektet Konstlinjen 
förde med sig konstupp-
levelser och -evenemang 
på HST:s stationer och 
kommunikationsmedel.

PROJEKT & KOMMUNIKATION



MILJÖN

HST har förbundit sig att förebygga 
klimatförändringen i enlighet med 
Helsingfors stads strategiprogram. I 
Helsingfors miljöpolitik fastställs mål 
för åtta delområden, och HST rappor-
terar årligen till Helsingfors stad om 
indikatorerna för miljöprestandan 
enligt delområdena. Dessutom ger 
HST varje år ut en miljörapport.

Det strategiska målet för HST:s 
målprogram 2010–2015 är att spår-
trafiken bevarar sin ställning som den 
miljövänligaste trafikformen i regio-
nen. I enlighet med målprogrammet 
har HST förbundit sig att förbättra 
energieffektiviteten.

Energiförbrukningen inom trafike-
ring påverkas av bland annat rutter, 
materielteknik och körsätt. Under-

visning i ett ekonomiskt och förut-
seende körsätt är en viktig del av 
förarnas utbildningsprogram. Valen 
av material för de nya Artic-spårvag-
narna och M300-metrotågen, åter-
vinningsbarhet, energiförbrukning 
under livscykeln samt tillgänglighet 
har varit utgångspunkten i den tek-
niska planeringen av dem.

HST har bundit sig till kommuner-
nas energieffektivitetsavtal (KETS), 
som ställer upp mål för uppföljning 
och minskning av samt rapportering 
om fastigheters energiförbrukning. 
I HST:s verksamhetsplan för energi-
besparingar beskrivs hur energief-
fektivitet kan främjas i fastigheter.

HST använder nordisk förnybar el som 
produceras med vind- och vattenkraft.

HST:s verksamhetssystem färdig-
ställdes och certifierades i december. 
Det omfattar kontroll av kvalitet och 
miljö samt frågor kring arbetshälsa 
och arbetarskydd samt ett system 
för säkerhetsledning.  n

MILJÖTÄNKANDET  
STYR TRAFIKEN

Uppföljning av energiförbrukning,  
ekonomiska körsätt och energieffektiva  

materielupphandlingar är vardag för HST.

 

Det strategiska  
målet för HST är att  
spårtrafiken bevarar  
sin ställning som den  
miljövänligaste trafik- 
formen i regionen.

ELFÖRBRUKNING   
  2015 2014
Total förbrukning GWh  
Spårvägstrafik  28,9 29,1
Metrotrafik  48,3 47,4

Förbrukning kWh/passagerarkm
Spårvägstrafik  0,24 0,24
Metrotrafik  0,12 0,12

ENERGIFÖRBRUKNING I FASTIGHETER 2015 
 (el och värme) GWh
  2015 
Metrostationer  22,65
Depåer  23,53
Övriga fastigheter  3,01
Sammanlagt  49,19
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HRT-området har varit i toppen i den 
europeiska BEST-undersökningen 
(Benchmarking European Service 
of Public Transport) ända sedan HRT 
grundades. Invånarnas totala nöjd-
het med kollektivtrafiken är kring 80 
procent. Enkäten genomförs årligen 

bland invånarna i de städer som del-
tar i enkäten.

Passagerarnas nöjdhet med de av 
HST producerade kollektivtrafiktjäns-
terna var fortsatt på en god nivå och 
bättre än året innan. Helhetsbetyget 
för kundnöjdheten var inom spårvä-

gstrafiken 4,16 (2014: 4,01) och inom 
metrotrafiken 4,30 (2014: 4,17). Enkä-
ten som genomförs i olika kollektivt-
rafikmedel besvaras årligen av cirka 
70 000 passagerare. Webbdatabasen 
Asty Web för kundnöjdhetsenkäten 
är öppet data.

DE NÖJDASTE PASSAGERARNA  
I HELSINGFORS

Helsingforsregionens kollektivtrafik fortsatt  
i toppen i BEST-undersökningen.

 

KUNDSERVICE & KVALITET

HRT följer ständigt upp kollek-
tivtrafikmaterielens säkerhet och 
kvalitet. År 2015 samlades iakttagel-
ser i HST-trafiken vid sammanlagt 1 
274 tillfällen. I undersökningen an-
vänds avvikelsepoäng och därmed 
är den bästa möjliga kvalitetsnivån 
0 och det finns inget maximivärde. I 
höstens kvalitetsundersökning fick 
spårvägstrafiken värdet 8,39 (2014: 
13,86) och metrotrafiken värdet 14,88 
(2014: 11,22).

Servicekvaliteten inom HST-Spå-
rvägstrafik undersöktes med Mys-
tery shopping-metoden. Målet med 
undersökningen var att få en så san-
ningsenlig bild som möjligt av kvali-
teten på förarnas kundservice och 
kundbemötande. Ett angenämt kör-

sätt, att föraren beaktar resenärerna 
på hållplatser och beter sig professio-
nellt är fortsatt tydliga styrkor. Utve-
cklingsobjekt hittades inom biljett-
försäljningen och rådgivningen. Det 
är glädjande att de förbättringar av 
spårvagnarnas och hållplatsernas 
snygghet som upptäcktes i höstas 
har stått på sig.

År 2015 fick HST sammanlagt 2 
080 respons (2014: 2 107 st.). Anta-
let negativa respons har ökat något. 
Av den inkomna responsen var 175 
positiva, 1 409 negativa och resten 
förslag (223 st.), frågor (223 st.) och 
kompensationsbegäran (3 st.). Mest 
respons fick man på förare (847 
st.), trafikering (773 st.) och lokaler 
(285 st.). n

Ett angenämt 
körsätt, att  
föraren beaktar 
resenärerna på 
hållplatser och 
beter sig profes-
sionellt är  
fortsatt tydliga 
styrkor.



SÄKERHET

Trafiksäkerhetens positiva utveck-
ling syns i antalet trafikskador. An-
talet kollisioner med spårvagnar har 
minskat under flera år i rad. Antalet 
krockar, 238, år 2015 är det lägsta 
under det här årtusendet. Antalet 
fotgängarskador var nio. I samband 
med krockar skadades 14 personer 
under 2015. Inga allvarliga olyckor 
inträffade. 

Stora mängder sålda enkla biljet-
ter på linjerna som går via hamnarna 
blev ett bestående fenomen. Linjen 
6T har underlättat kvällsrusningen 
vid Västra terminalen.

Byggandet av en automatisk metro 
avbröts våren 2015 och därmed av-
bröts även arbetena med skyddsan-
ordningarna i en utbyggnad av depån. 

Man hann bygga om fem M100-tåg 
och dessa avviker nu från de övriga 
tågen. I slutet av året började åter-
ställandet av tågen som separat ar-
bete så att tågen kan kopplas till de 
tåg som inte har byggts om. 

Provkörningen med det första 
M300-tåget inleddes. Serieleveran-
serna av tågen tvingade oss att ta i 
bruk den nya förvaringshallen utan 
skyddsanordningar och därför är vi 
tills vidare tvungna att lägga om väx-
larna för hand. 

Ordningsbevakningen i metro- och 
spårvagnstrafiken köptes genom en 
intern upphandling inom staden av 
affärsverket Palmia i slutet av 2013. 
Efter det andra verksamhetsåret har 
ordningsbevakningens kvalitet för-

bättrats ytterligare enligt enkäten. För 
att bidra till ordningsvakternas syn-
lighet och tillgänglighet genomförde 
man ett antal uppgiftsarrangemang 

på försök. I höstens kundnöjdhetsen-
kät fick ordningsvakterna ett bättre 
betyg men betyget för hela året var 
sämre än i fjol.  n

ORDNINGSVAKTER  
GER SÄKERHET

Man strävade efter att göra ordningsvakterna bättre synliga  
och tillgängliga. Undersökningarna visar att övervakningens 

kvalitet är fortfarande på en god nivå.

 

PASSAGERARNAS UPPLEVELSE AV SÄKERHETEN  
Betyget i kundnöjdhetsenkäter (1–5)
        
  2015 2014 2013 2012 2011 2010
Metrotrafik 4,12 4,13 4,08 4,00 4,00 4,00
Spårvägstrafik 4,22 4,22 4,16 4,14 4,10 4,06

Antalet kollisioner  
med spårvagnar har 
minskat under flera  
år i rad.
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Arbetshälsoenkätens resultat var 
bättre än i fjol. Antalet personer som 
besvarade enkäten minskade från fö-
regående års 83 procent till 79 procent. 
Enligt resultaten behöver chefsarbe-
tet, resultat- och utvecklingssamtalen 
och informationsförmedlingen mest 
utveckling.

Resultatpremierna delades ut till per-
sonalen utifrån hur bra resultaten un-
der 2015 motsvarade målsättningarna.

Chefsutbildningarna som inleddes 
förra året fortsatte under 2015. Tre 
utbildningshelheter slutfördes. Man 
var tvungen att ställa in utbildningarna 
för två grupper. Målet för utbildning-
arna var att göra verksamhetssätten 
vid olika enheter och inom olika team 
enhetligare samt förbättra arbetshäl-
san och färdigheterna att nå de ge-
mensamma målen.

På hösten ordnades även fyra möten 
på en halv dag för chefer. Därutöver 
fick cheferna utbildning i genomföran-
det av den kommande organisations-
reformen. De direkta kostnaderna för 
personalutbildningarna uppgick till 
959 106 euro.

År 2015 ordnades tre grundkurser 
för spårvagnsförare med sammanlagt 
37 deltagare. För yrkesverksamma 
spårvagnsförare ordnades utbildning 
i kundbetjäning och ett förutseende 
körsätt. Även för cheferna inom tra-
fikproduktion ordnades utbildning i 
kundbetjäning och utveckling av led-
ningstjänster. Det ordnades en kurs för 
metroförare. Metro- och spårvägstra-
fiken ordnade en gemensam kurs för 
förare–trafikdirigerare. I kursen deltog 
sex metroförare och sex spårvagns-
förare. Genom att utbilda den teknis-
ka personalen strävade man efter att 
bland annat förbereda sig inför de nya 

utmaningarna som den nya materie-
len för med sig.

Genom att utbilda den tekniska per-
sonalen strävade man efter att bland 
annat förbereda sig inför de nya ut-
maningarna som den nya materielen 
för med sig.

Hobbyverksamheten i HST:s 33 per-
sonalklubbar beviljades understöd. En 
motionsklubb erbjöd personalen möj-
lighet att delta i bland annat kurser i 
pardans och hydrobic.

HST hade 386 tjänstebostäder, va-
rav 224 var aravafinansierade och 162 
fritt finansierade. I slutet av året var 
fem bostäder lediga.

Företagshälsovården för de anställda 
ombesörjdes av Helsingfors stads fö-
retagshälsovårdscentral. Sammanlagt 
gjordes 2 065 sjukvårdsrelaterade be-
sök hos läkaren eller sjukskötaren inom 
företagshälsovården. Tio spårvagns-
förare deltog i Aslak-rehabiliteringen.

Samtal om företagshälsovården 
fördes med chefer och anställda i si-
tuationer då arbetsförmågan hade 
försämrats eller personer omplace-
rats. Arbetsplatsutredningar gjordes 
vid fem enheter. En representant för 
företagshälsovården deltog även som 
expert i HST:s arbetarskyddsgrupp.

Aktiviteten att anmäla om avvikel-
ser i arbetarskyddet fortsatte att öka. 
Enligt förhandsuppgifterna inträffade 
det fler olyckor i arbetet under 2015 än 
under föregående år. Antalet olycksfall 
i arbetet som ledde till frånvaro var på 
samma nivå som under 2014, och det-
samma gällde antalet frånvarodagar 
på grund av olycksfall i arbetet.

Antalet rapporterade hot- och vålds-
situationer, 28 stycken, är större än 
2014. En del av de anmälda hotfulla 
situationerna har att göra med ar-

betsgemenskapernas inbördes funk-
tionalitet.

Att ledningen är engagerad i främjan-
det av arbetssäkerheten och ergono-
min i arbetet syns i att ledningen deltar 
i arbetarskyddsparens rundor och att 
de anställda får vara med i planeringen 
av den nya materielen. I slutet av 2015 
fick HST:s verksamhetssystem certi-
fikatet ISO 180001 (TTT). n

NY KOMPETENS TILL  
HST GENOM UTBILDNING

Genom att utbilda personalen strävade man efter att bland  
annat förbereda sig inför förnyelser samt bidra till  

arbetshälsa och kundbetjäning.

Genom att utbilda den 
tekniska personalen 
strävade man efter att 
bland annat förbereda 
sig inför de nya utma-
ningarna som den nya 
materielen för med sig.

PERSONAL

ANTAL ANSTÄLLDA I GENOMSNITT PER ENHET
 
   2015 2014 
HST-Spårvägstrafik  655 664 
HST-Metrotrafik  264 264 
Infrastrukturtjänster   78 84 
Administrations- 
och ekonomienheten   70 66 
Sammanlagt   1067 1078

ANTAL ANSTÄLLDA I GENOMSNITT PER UPPGIFT  
     
   2015 2014 
Spårvagnsförare   369 371 
Metroförare   87 83 
Underhålls- och verkstadspersonal  293 292 
Administrations- och 
stödtjänstepersonal   219 216 
Visstidsanställda   50 51 
Utan ordinarie arbetstid   53 66 
Sammanlagt   1067 1079  20–29   169

 30–39   240

 40–49   259

 50–59   283

 60–    79

Sammanlagt   1 030

ÅLDERSFÖRDELNING BLAND HST-
ANSTÄLLDA (ORDINARIE ANSTÄLLDA)
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FÖRVALTNING & ORGANISATION

HST opererar spårvägs- och me-
trotrafiken i huvudstadsregionen 
samt äger, förvaltar och underhå-
ller infrastrukturen för kollektivtrafik 
i Helsingfors. 

Som ett kommunalt affärsverk är 
HST en del av Helsingfors stads orga-
nisation. HST bedriver sin verksamhet 
under biträdande stadsdirektör Pekka 
Sauri, med ansvar för kollektivtrafi-
ken, och direktionen för affärsverket 
för kollektivtrafiken. Stadsfullmäktige 
stadfäste den 3 februari 2010 den gä-
llande instruktionen för affärsverket 
Helsingfors stads trafikverk.

I officiella sammanhang används 
för trafikverket benämningen affär-
sverket Helsingfors stads trafikverk 
och i verksamheten vanligen förkort-
ningen HST. Direktionen för HST har 
enligt instruktionen nio ledamöter 
och varje ledamot har en personlig 
suppleant. Direktionen sammanträ-
dde 23 gånger under året.

Under 2015 genomgick HST:s orga-
nisation en förändring: man övergick 

från den tidigare organisationen som 
byggde på trafikformer till en orga-
nisation enligt funktioner. Den nya 
organisationen trädde i kraft den 1 
januari 2016.

HST:s viktigaste samarbetspart-
ner är HRT, som med stöd av avtal 
köper tjänsterna för spårvägs- och 
metrotrafikdriften samt färjetrafiken 
till Sveaborg av HST. Genom avtalet 
om kollektivtrafikens infrastruktur 
betalar HRT också en ersättning för 
användningen av infrastrukturen för 
kollektivtrafiken i Helsingfors. Därtill 
har HST och HRT andra serviceavtal 
om bland annat informationssystem, 
biljettautomattjänster, ordnandet 
av biljettkontroller, IT-tjänster, ko-
llektivtrafikens hållplatser, hyrning 
av förarnas pausrum och reklamu-
trymmen.

Under 2015 fortsatte samarbetet 
mellan HST och HRT bland annat tack 
vare etablering av praxis för bland 
annat möten för avtalsuppföljning 
och samarbetet i allmänhet. 

Sveaborgs Trafik Ab har sedan 
början av 2011 varit ett koncernbo-
lag som HST äger i sin helhet. Bola-
gets administrativa funktioner sköts 
i HST:s huvudkontor på Andra linjen.

Parkeringsanläggningen Kiinteis-
tö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos 
underhåller parkeringsanläggningen 
i närheten av Nordsjö metrostation 
som även används för anslutnings-
parkering. Trafikverket är bolagets 
största delägare. Det äger cirka 72 
procent av bolagets aktiestock. 

HST:s samarbete med de övriga 
koncernbolagen, Ruskeasuon Vari-
kkokiinteistö Oy och Kiinteistö Oy 
Kaisaniemen Metrohalli, fortsatte 
enligt tidigare etablerad praxis. 

HST äger tillsammans med Esbo 
stad Kiinteistö Oy Espoon termina-
ali i form av ett s.k. samsamfund. n

HST:S ORGANISATION  
FÖRNYADES

HST:s tidigare organisationsmodell som byggde  
på trafikformer omorganiserades per funktion under 2015.

 

HST:s viktigaste  
samarbetspartner  
är HRT.
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ORDINARIE MEDLEMMAR 

Ordförande 
Rantanen, Tuomas 
Stadsfullmäktigeledamot, De gröna

Vice ordförande
Simonen, Riina 
SVM, VF

Kokkila, Kimmo
DI, produktchef, Sannf 

Kälviä, Kari 
Arbetarskyddsfullmäktig, De gröna

Lehtinen, Ari
Arbetarskyddskonsult/
expert på bygghälsa, SDP 

Oka, Sakari
Teknologie doktor, lektor 
i marknadsföring, Saml

Syrjälä, Marjaana
Pol. mag., specialplanerare, Saml

Tamminen, Lilja
Verkställande direktör, De gröna 

Vepsä, Sinikka
Avdelningsskötare, SDP 

PERSONLIGA 
SUPPLEANTER

Owen, Hanne
De gröna

Aimonaho, Pekka
Busschaufför, VF

Landén, Maria
Sannf

Malm, Anja 
Verksamhetsledare, De gröna 

Lehikoinen, Heidi
Organisationschef, SDP

Buddas, Eva
Fund Administrator, Saml

Valve, Tuomo
Generalsekreterare, Saml
 
Virri, Vesa
Lärare, De gröna
 
Uusikivi, Jouni
Metroförare, SDP 

DIREKTION DRIFTSEKONOMIN

HST:s direktion bestämmer ärenden om HST:s  
trafikering och kollektivtrafikens infrastruktur.

 

För 14:e året i rad har HST åstadkommit  
ett bättre resultat än budgeterat.

 

Direktionen höll 23 möten och antalet pro-
tokollförda paragrafer var 228. 

Stadsstyrelsen representerades i HST:s di-
rektion av Jarmo Nieminen (till 10/2015) och 
Hannele Luukkainen (från 10/2015) samt 
Laura Rissanen som suppleant. I direktio-
nens möten deltog biträdande stadsdire-

ktör Pekka Sauri som leder det tekniska 
byggnads- och miljöväsendet. 

Som föredraganden fungerade HST:s ver-
kställande direktör och enhetscheferna. 
Direktionens sekreterare var Rain Mutka 
och Yrjö Judström.

HST:s omsättning under räkenskaps-
perioden uppgick till 153,9 miljoner 
euro (2014: 151,6). Omsättningen be-
står av följande poster: 

–Trafikeringsersättningar som ska 
betalas av HRT: 49,9 miljoner euro 
för spårvägstrafiken (2014: 50,0), 
25,3 miljoner euro för metrotrafiken 
(2014: 25,8) och 3,4 miljoner euro för 
Sveaborgsfärjorna (2014: 3,7), det vill 
säga sammanlagt 78,7 miljoner euro 
(2014: 79,5).

–Infrastrukturersättning som ska 
betalas av HRT, 63,0 miljoner euro 
(2014: 64,5). Infrastrukturersättning 
betalas för kapitalkostnaderna för 
metro-, spårvägs-, buss- och färjetra-
fikens infrastruktur samt för under-
hållskostnader och administrativa 
kostnader. Infrastrukturersättning-
en är 42,9 miljoner euro för metron 
(2014: 43,6), 17,5 miljoner euro för 
spårvägarna (2014: 18,6), 1,7 miljoner 
euro för bussarna (2014: 1,5), 0,6 miljo-
ner euro för tågen (2014: 0,6) och 0,3 
miljoner euro för färjorna (2014: 0,3).

–Av stadens stöd används 12,0 
miljoner euro (2014: 7,4) för att täcka 
kostnaderna för infrastrukturen för 
de delar som HRT inte ersätter dem 
till HST. Dylika kostnader är ersätt-
ning för avskrivningar av och räntor 
för investeringar i infrastrukturen (50 
%), anslutningsparkering, busstrafi-
kens beredskapsavgifter, ersättning 
för godstrafiken med Sveaborgsfär-
jorna, kostnader för busshållplatser 
samt kostnader för cykling.

–Övriga försäljningskostnader 0,2 
miljoner euro (2014: 0,2). I beloppet 

ingår intäkter från beställningstrafik 
med spårvagn och metro.

Tillverkning för eget bruk har 5,2 
miljoner euro bokförts (2014: 5,8).  
I beloppet ingår arbeten i samband 
med byggande och renovering av 
banor samt tillbehör för 4,4 miljo-
ner euro. Av ombyggnaden av gamla 
spårvagnar och utvecklingen av nya 
metrovagnar bokfördes sammanlagt 
0,7 miljoner euro och ombyggnaden 
av gamla metrovagnar sammanlagt 
0,2 miljoner euro under tillverkning 
för eget bruk.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 
15,9 miljoner euro (2014: 17,9). Av detta 
belopp var de största enskilda intäk-
terna hyror, 8,4 miljoner euro (2014: 
8,3) och reklamintäkter, 3,1 miljoner 
euro (2014: 3,8). I avkastningen för 
2014 ingick 1,0 miljon euro i faktu-
rering för informationssystem från 
HRT, som inte längre ingår i avkast-
ningen för 2015.

Kostnaderna före rörelseöver-
skottet var 149,1 miljoner euro (2014: 
146,0), vilket innebär en ökning på 2,1 
procent jämfört med föregående år.

Ämnen, tillbehör och varor köptes 
för 14,8 miljoner euro (2014: 15,0).

De köpta tjänsterna kostade 30,3 
miljoner euro (2014: 29,7). I de köpta 
tjänsterna ingår bland annat över-
vakning 4,2 (2014: 4,1), reparation och 
underhåll av trafikmedel, 3,9 miljoner 
euro (2014: 4,3), reparation och under-
håll av maskiner och anordningar, 3,8 
miljoner euro (2014: 3,3) ersättningar 
som betalats för person- och god-
stransporter i Sveaborgstrafiken, 3,2 

miljoner euro (2014: 3,8), städning och 
renhållning av byggnader, 3,0 miljo-
ner euro (2014: 2,9) samt reparation 
och underhåll av banor, 2,8 miljoner 
euro (2014: 2,6) och räntekostnaderna 
för lån, 2,6 miljoner euro (2014: 1,5).

Personalkostnaderna uppgick till 
56,7 miljoner euro (2014: 57,1), varav 
lönernas andel var 42,6 miljoner euro 
(2014: 43,0). HST:s genomsnittliga antal 
anställda ökade med 5 personer sedan 
2014. I lönerna bokfördes 1,5 miljoner 
euro mindre resultatpremier än un-
der 2014. Ersättningar för tilläggsar-
bete och övertid bokfördes i lönerna 
0,7 miljoner euro mer än under 2014.

Avskrivningar enligt plan gjordes 
till ett värde av 38,7 miljoner euro 
(2014: 36,0). Beloppet på avskriv-
ningar höjs med avskrivningarna för 
passerkontrollen för metron på 5,6 
miljoner euro, 3,7 miljoner euro mer 
än under 2014. Som avskrivningstid 
för passerkontrollen användes tio år 
i bokslutet för 2014, men år 2015 har 
tiden förkortats till fyra år. 

Övriga rörelsekostnader uppgick till 
8,6 miljoner euro (2014: 8,2). Hyres-
kostnaderna uppgick till 7,4 miljoner 
euro (2014: 7,3). I de övriga rörelse-
kostnaderna ingick skrotningar till ett 
värde på 0,4 miljoner euro (2014: 0,1).

Rörelseöverskottet var 25,9 miljoner 
euro (2014: 29,2) och rörelseresultat-
procenten 16,9 (2014: 19,3). Den störs-
ta orsaken till att rörelseöverskottet 
minskade är att man har avstått från 
faktureringen av infrastrukturersätt-
ningar för en del av de så kallade gamla  
infrastrukturtillgångarna vars andel 

DIREKTION BOKSLUT
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har fakturerats från HRT enligt in-
frastrukturavtalet under 2010–2014 
och vars fakturering upphörde 2015. 

De finansiella kostnaderna upp-
gick till 23,6 miljoner euro (2014: 23,5). 
Återbäringen av infrastrukturränta till 
staden uppgick till 11,0 miljoner euro 
(2014: 11,3), ersättningen för grund-
kapitalet var 8,4 miljoner euro (2014: 
8,4) och räntekostnaderna för lån 4,2 
miljoner euro (2014: 3,7).

Resultatet efter finansiella poster, 
det vill säga överskottet före bok-
slutsdispositioner var 2,4 miljoner 
euro (2014: 5,8). 

Nya investeringsreserveringar har 
ökats med 2,4 miljoner euro. Reserve-

ringarna har allokerats till ombyggna-
den av Kvarnbäckens metrostation.

Avskrivningsdifferensen har avskaf-
fats med 2,5 miljoner euro (2014: 2,4).

Efter avskrivningsdifferens och 
investeringsreserv är HST:s resultat 
2,5 miljoner euro (2014: 2,4).

Investeringar
HST:s investeringar uppgick till 103,9 
miljoner euro. Det största enskilda 
investeringsobjektet var förskotts-
betalningarna på de nya metrovag-
narna, 48,0 miljoner euro. Andra sto-
ra projekt var de nya spårvagnarna 
(12,5 miljoner euro), tunneln för kol-
lektivtrafiken i Svedängen och kol-

lektivtrafikgatan på Sexmansvägen 
(10,3 miljoner euro), ombyggnaden 
av Kvarnbäckens metrostation (6,5 
miljoner euro) och ombyggnader av 
spårvägsspår (4,7 miljoner euro).

Finansiering och balansräkning
HST tog inte ut nytt lån under 2015. 
Under 2015 betalade HST av 5,9 mil-
joner euro på sina lån utanför sta-
den och 2,0 miljoner euro på stadens 
långfristiga lån.

Trafikverkets balansomslutning 
var 754,6 miljoner euro per den 31 
december 2015 (31.12.2014: 737,8). 
Soliditetsgraden var 60,1 procent 
(2014: 61,2 procent). n

UTGIFTER 

    2015

 Tjänster   30 320

 Tillbehör   14 765

 Löner   42 583

 Övriga personalkostnader 14 077

 Avskrivningar  38 680

 Övriga utgifter  8 647

 Finansiella intäkter  
 och utgifter   23 584

Sammanlagt   172 657

INTÄKTER 

      2015

 Understöd från staden 11 998

 Trafikeringser- 
 sättningar   78 690

 Infrastrukturersättningar 63 024

 Övriga försäljningsintäkter 228

 Tillverkning för 
 eget bruk    5 221

 Övriga rörelseintäkter 15 851

Sammanlagt   175 013

BOKSLUT
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    1.1.–31.12.2015
OMSÄTTNING    
Understöd från staden  11 998   7 362
Trafikeringsersättningar  78 690   79 545
Infrastrukturersättningar  63 024   64 533
Övr. försäljningsintäkter  228   184
     153 941   151 624

Tillverkning för eget bruk  5 221   5 757
Övriga rörelseintäkter  15 851   17 869 
    21 071  23 625
Material och tjänster    
Material, tillbehör och varor:          
         Inköp under räkenskapsperioden -14 765   -15 017
Externa tjänster:        
         SLL-ersättning  -3 228   -3 759
         Köp av övriga tjänster  -27 092   -25 965
      -45 085   -44 741 
Personalkonstnader        
Löner och arvoden  -42 583   -42 999
Lönebikostnader   
         Pensionskostnader  -11 681   -11 804
         Övriga lönebikostnader  -2 396   -2 311
    -56 660   -57 114
 
Avskrivningar och nedskrivningar     
Avskrivningar enligt plan  -38 680   -35 993
    -38 680   -35 993
Övriga rörelsekostnader 
Hyreskostnader  -7 406   -7 263
Övriga utgifter   -1 242   -936
     -8 647   -8 199

RÖRELSEÖVERSKOTT  25 940   29 203
Finansiella intäkter och kostnader     
Ränteintäkter   4   18
Övriga finansiella intäkter  27   24
Räntekostnader        
         för lånet från staden  -75   -138
         för övriga lån  -4 120   -3 581
Ersättning på grundkapitalet  -8 442   -8 442
Infraränta   -10 971   -11 322
Övriga finansiella kostnader  -7   -2
    -23 584   -23 442

RÖRELSEÖVERSKOTT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER  2 356   5 761

ÖVERSKOTT FÖRE RESERVER    2 356   5 761
Ändring av reserver och fonder      
Ökning (-) eller minskning (+) 
av avskrivningsdifferens  2 226   -2 341
Ökning (-)  eller minskning (+) 
av reserver    -2 116  -1 065 
     110   -3 405

RÄKENSKAPSPERIODENS 
ÖVERSKOTT    2 466   2 355

    31.12.2015  31.12.2014
KASSAFLÖDE I VERKSAMHET OCH INVESTERINGAR 
Intern finansiering
Rörelseöverskott (-underskott) 25 940  29 203
Avskrivningar och nedskrivningar 38 680  35 993
Finansiella intäkter och utgifter   
    Ersättning på grundkapitalet -8 442  -8 442
    Infraränta   -10 971  -11 322
    Räntekostnader för lånet från staden -75  -138
    Övriga   -4 096  -3 540
Övriga korrektivposter till internt 
tillförda medel   390  99
    41 426  41 853
Investeringar     
Produktionsinvesteringar  -65 106  -23 518
Grundinvesteringar 
i persontransporter  -38 824  -20 701
Försäljningsinkomster av tillgångar 
bland bestående aktiva  42  3
    -103 888  -44 216

NETTOKASSAFLÖDE I VERKSAMHET
OCH INVESTERINGAR  -62 462  -2 363
    
KASSAFLÖDE FÖR FINANSIERINGENS DEL  
Förändringar i lånebeståndet    
Långfristigt   
        Ökning av lån hos övriga  0  50 000
        Minskning av lån hos kommunen/
  samkommunen   -1 988  -1 988
  Minskning av lån hos övriga -10 008  -5 920
Kortfristigt   
  Förändring av lån hos övriga 4 088  1 707
    -7 907  43 800

Övriga ändringar i likviditeten    
Ändring av omsättningstillgångar 1 102  -972
Ökning (-) eller minskning (+) 
av fordringar på samlingskonto 35 705  -18 268
Ökning (+) eller minskning (-) 
av skulder på samlingskonto  41 173  0
Ökning (-) eller minskning 
(+) av fordringar  14 599  -42 733
Förändring av fordringar hos 
kommunen/samkommunen  -3 420  5 006
Ökning (+) eller minskning 
(-) av räntefria skulder  -14 758  18 916
Förändring av räntefria skulder 
till kommunen/samkommunen -4 042  -3 380
    70 360  -41 431

NETTOKASSAFLÖDE FÖR 
FINANSIERINGENS DEL  62 453  2 369

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -9  6

Förändring av likvida medel    
Likvida medel 31.12.  148  157
Likvida medel 1.1.  157  151
    -9  6

RESULTATRÄKNING 1000€ FINANSIERINGSANALYS 1000€

1.1.–31.12.2014
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    31.12.2015  31.12.2014
EGET KAPITAL 
Grundkapital   93 804  93 804
Räntefritt grundkapital  286 213  286 213
Överskott/underskott från 
tidigare räkenskapsperioder  14 999  12 643
Räkenskapsperiodens överskott/
underskott   2 466  2 355
    397 482  395 016

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER    
Avskrivningsdifferens  37 899  40 125
Reserver   
         Investeringsreserver  18 112  15 996
    56 011  56 121
FRÄMMANDE KAPITAL    
Långfristigt     
Lån från kommunen/samkommunen 17 048  19 036
Lån från finansinstitut  197 754  207 762
    214 802  226 798
Kortfristigt     
Lån från kommunen/samkommunen 1 988  1 988
Lån från finansinstitut  10 008  5 920
Erhållna förskott  0  11
Skulder till leverantörer  5 687  23 782
Räntefria skulder till 
kommunen /samkommunen  5 282  9 324
Övriga skulder till kommunen  41 173  0
Resultatregleringar  18 921  16 219
Övriga kortfristiga skulder  3 231  2 586
    86 290  59 829

PASSIVA TOTALT  754 585  737 764

    31.12.2015  31.12.2014
Verksamhetens omfattning 
Omsättning, milj. €  153,9  151,6
Förändring av omsättningen, % 1,5  4,8
      
Resultat och lönsamhet     
Rörelsevinst, milj. €  25,9  29,2
Rörelsevinst, %   16,9   19,3
Finansiellt resultat, %  26,7  27,5
Vinst, %   1,5  3,8
Avkastning på kapital, totalt %  3,5  4,1
Avkastning på investerat kapital, % 3,8  4,4
Avkastning på kapital 
som staden investerat, %  2,3  3

    31.12.2015  31.12.2014
BESTÅENDE AKTIVA  
Immateriella tillgångar    
Immateriella rättigheter  596  893
Förskottsbetalningar och    
pågående upphandlingar  1 064  147
    1 661  1 040
Materiella tillgångar    
Byggnader och konstruktioner 184 562  194 710
Fasta konstruktioner och anordningar 213 099  186 069
Maskiner och materiel  104 566  113 509
Förskottsbetalningar och      
pågående upphandlingar  165 444  109 186
    667 671  603 474
Placeringar     
Aktier och andelar  38 306  38 306
    38 306  38 306
RÖRLIGA AKTIVA    
Omsättningstillgångar     
Material och tillbehör  5 786  6 888
    5 786  6 888
Fordringar     
Långfristiga fordringar   
         Övriga fordringar  20 563  23 998 
    20 563  23 998 
Kortfristiga fordringar   
         Kundfordringar  2 254  1 203
         Fordringar hos kommunen/
  samkommunen  11 693  8 273
        Övriga fordringar hos kommunen 0  35 705
        Resultatregleringar  6 445  18 678
        Övriga fordringar  58  40
    20 450  63 899
 
Kassa och bank    
Kassa och bank   148  157
    148  157

AKTIVA TOTALT  754 585  737 764 
  

TOIMINNAN LAAJUUS  
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 avsättningar/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    100 x  (Överskott/underskott före extraordinära poster + Räntekostnader som  
      betalats till kommunen + Ersättning på grundkapitalet) /  
      (Eget kapital + Lån från kommunen/samkommunen 
      + Avskrivningsdifferens och reserver)
FINANSIERING    
Soliditetsgrad, %   100 x  Justerat eget kapital / (Justerad balansomslutning  
      - erhållna förskottsbetalningar) 

Quick ratio      (Kassa och bank + Finansiella värdepapper + Kortfristiga fordringar) /  
      (Kortfristigt främmande kapital - Erhållna förskott) 

 Current ratio     (Omsättningstillgångar + Kortfristiga 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   Finansieringsanalysens mellanresultat Kassaflöde i verksamhet 
och investeringar för en femårsperiod, 1 000 € och investeringar från bokslutsåret och fyra föregående år

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

Kassalikviditet, dagar     365 dagar x Likvida medel 31.12  
      / Betalningar ur kassan under räkenskapsperioden

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

Platskilometerkostnad    Utgifter för reserver/platskilometrar

    
Finansiering      
Soliditetsgrad, %  60,1  61,2
Quick ratio   0,2   1,1
Current ratio   0,3  1,2
Relativ skuldsättning, %  177,3  169,1
Ackumulerat överskott, 1 000 € 17 464  14 999
Lånebestånd 31.12, 1 000 €  267 970  234 705
Lånefordringar 31.12, 1 000 €  0  0
Intern finansiering av 
investeringarna, %  39,5  94,4
Ackumulerat kassaflöde från 
verksamhet och investeringar 
för en femårsperiod, 1 000 €  -188 576  -136 793
Låneskötselbidrag  2,8  3,9
Kassalikviditet, dagar  0,2  0,3
      
Övriga nyckeltal    
Antal anställda i genomsnitt  1 084  1 079
Omsättning/person (1 000 €)  142  141
Platskilometrar, milj.  2 760,3  2 729,7
Platskilometerkostnad (€)  0,059   0,058

BALANSRÄKNING, 1 000€ – PASSIVA 

EKONOMISKA NYCKELTAL

BALANSRÄKNING, 1 000€ – AKTIVA BERÄKNINGSGRUNDER FÖR NYCKELTAL    
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HST:s huvudkontor
Verkställande direktör  Ville Lehmuskoski
Besöksadress   Andra linjen 7 A, 
   00530 Helsingfors
Postadress  PB 1400, 00099 
   Helsingfors stad

Gemensam service
Förvaltningsdirektör  Yrjö Judström
Besöksadress   Andra linjen 7 A, 
   00530 Helsingfors
Postadress  PB 1400, 00099 
   Helsingfors stad

Verksamhetsstyrning
Direktör   Karoliina Rajakallio
Besöksadress   Andra linjen 7 A,
   00530 Helsingfors
Postadress  PB 1400, 00099 
   Helsingfors stad

Infrastruktur och rullande materiel
Direktör   Artturi Lähdetie
Besöksadress   Tavastvägen 86, 
   00550 Helsingfors
Postadress  PB 1440, 00099 
   Helsingfors stad

Underhåll 
Direktör   Toni Jurva
Besöksadress   Tavastvägen 86, 
   00550 Helsingfors
Postadress  PB 1440, 00099 
   Helsingfors stad

Trafikering
Direktör   Arttu Kuukankorpi
Besöksadress  Eino Leinos gata 1, 
   00250 Helsingfors
Postadress  PB 1441, 00099 
   Helsingfors stad
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