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Tervetuloa asukasiltaan!
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HSL:n yhteistyöalue

7 kuntaa: Helsinki, Espoo, 

Kauniainen, Vantaa, Kerava, 

Kirkkonummi, Sipoo.

1.1.2018 Siuntio ja Tuusula

Perussopimuksen mukaan HSL 

voi laajentua kattamaan 

Helsingin seudun 14 kuntaa + 

Siuntio

HSL vastaa liikennejärjestelmä-

suunnittelusta näiden 15 kunnan 

alueella.
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Mitä HSL tekee?

Vastaa Helsingin seudun liikenne-

järjestelmäsuunnitelman laatimi-

sesta (HLJ).

Suunnittelee ja järjestää 

toimialueensa joukkoliikenteen ja 

edistää sen toimintaedellytyksiä.

Hankkii bussi-, raitiovaunu-, metro-, 

lautta- ja lähijunaliikennepalvelut.

Hyväksyy joukkoliikenteen taksa-

ja lippujärjestelmän sekä joukko-

liikenteen taksat.

Vastaa joukkoliikenteen 

markkinoinnista ja matkustaja-

informaatiosta.

Järjestää lippujen myynnin ja vastaa 

matkalippujen tarkastuksesta.
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Joukkoliikenteen 

tilaaja-tuottajamalli

Raitiovaunut
HKL

Lähijuna
VR

Lautat
HKL

Metro
HKL

Bussit
Helb, Nobina, Transdev, Pohjolan liikenne, 

Korsisaari, V-S Bussipalvelut, Taksikuljetus, 

Savonlinja, Tammelundin liikenne, Åbergin 

linja



HSL numeroina

380 miljoonaa nousua vuodessa

25 000 lähtöä 

joka arkipäivä

1 700 ajoneuvoa

Yli 300 linjaa

Miljoona

kanta-asiakasta,

500 000 mobiilikäyttäjää

11 000 pysäkkiä



Ajankohtaista:

• Länsimetro

• Mobiililipun kehittäminen

• Reittiopas + HSL.fi



Siuntion juna- ja bussiliikenne
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Uudet Y-junat Ma-Pe 10.12.2017 alkaen:

Uusi Y-juna Siuntiosta klo 7:49, saapumisaika 

Helsinkiin klo 08:41.

Uusi Y-juna Helsingistä Siuntioon klo 16:22, 

saapumisaika Siuntioon klo 17:08.

Ruuhkasuuntaa vasten Siuntion uudet junat ajetaan 

U-junina (Ma-Pe):

U-juna Helsingistä klo 6:46 alkaa kulkea Siuntioon 

asti.

U-juna lähtee Siuntiosta klo 17:27.

Aamun ensimmäinen Y-juna (ma-pe) tulee Karjaalta ja L-

juna Helsingistä klo 23:03 (ma-su) jatkaa Kirkkonummelta 

Siuntion kautta Karjaalle asti. Karjaan liikenteen osalta 

nykyinen sopimus on voimassa kesäkuuhun 2019 asti.

Siuntion junaliikenne 
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 Avainlinjoilla käytetään HSL:n lippua

 Kirkkonummen suunnan linjoilla 181 ja 182 käytetään 

jatkossa HSL:n lippua

 Bussiliikenne jatkuu muutoin ennallaan vuoden 2018 alussa 

esim. Lohjan suuntaan

 Liikenteen lisäyksiä ei ole vielä suunnitteilla

Siuntion bussiliikenne 



Helsingin seudun joukkoliikenteen 
matkalippujärjestelmä
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Matkalippujen kelpoisuusalueet

 HSL:n seutulippualue on jaettu viiteen vyöhykkeeseen: 

• Helsinki

• Espoo ja Kauniainen

• Vantaa

• Kerava, Tuusula ja Sipoo

• Kirkkonummi ja Siuntio

 Sisäisellä lipulla voi matkustaa Siuntion ja Kirkkonummen välillä

 Lähiseutu2 –lipulla Espooseen

 Lähiseutu3 –lipulla Helsinkiin
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Matkakortti
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Kuka voi hankkia matkakortin?

 HENKILÖKOHTAINEN KORTTI

• HSL-alueella kirjoilla olevat

• HSL-alueella tilapäisesti asuva, joka 

on tehnyt tilapäisen muuttoilmoituksen maistraattiin

• kuka tahansa (yleiskausilippu)

 HALTIJAKOHTAINEN KORTTI

• kuka tahansa

• personointi mahdollista vain palvelupisteessä ja myös 

jälkikäteen
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Kausiliput matkakortissa

 Kausilipun hinta määräytyy 14 päivän perushinnan ja 

lisäpäivän hinnan perusteella 

Arvo matkakortissa
 Arvoa voi ladata kortille 5 – 400 euroa

 Arvolla ostetaan arvolippuja kortinlukijalta
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1. kausilippu (14-366 vrk) 2. kausilippu (14-366 vrk)

0-60 vrk0-60 vrk

Ostohetki



Matkaliput
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Liput satunnaiseen 

matkustamiseen
• Kertalippu

• Kuljettajalta

• Automaatista

• R-kioskilta tai palvelupisteestä

• HSL:n mobiililippusovelluksella

• Vuorokausiliput (1 – 7 vrk)

• Automaatista

• R-kioskilta 

• Palvelupisteistä 

• HSL:n mobiililippusovelluksella
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Aikuiset, lapset ja erityisryhmät

 Aikuiset (17 vuotta täyttäneet)
• Henkilökohtaiselle matkakortille voi ostaa subventoidun 

kausilipun

 Lapset (7-16 -vuotiaat)
• Henkilökohtaiselle matkakortille voi ostaa subventoidun 

kausilipun 

• Lasten lipun hinta on 50 % aikuisten lipun hinnasta (myös 
kertaliput automaatista tai kuljettajalta)

 Opiskelijat ja takuueläkeläiset
• Lipun hinta on 50 % aikuisten lipun hinnasta

 Kansaneläkeläiset ja invalidit
• Lipun hinta on 25 % aikuisten lipun hinnasta

 Sokeat, sotainvalidit ja rintamaveteraanit 
• Oikeus 3 vyöhykkeen vapaalippuun
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Oikeus matkustaa ilman lippua 
 alle 7-vuotias lapsi; 

• poikkeus: U-linjoilla alle 7-vuotias pääsee ilmaiseksi ainoastaan silloin, 

kun hän matkustaa toisen henkilön mukana ja tällä on U-linjalla 

kelpaava pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän lippu

 pientä lasta lastenvaunuissa, -rattaissa tai pyörätuolissa kuljettava 

henkilö seuraavin ehdoin:

• maksutta saa matkustaa kerrallaan ainoastaan yksi henkilö

• pienellä lapsella tarkoitetaan tässä yhteydessä 0–6-vuotiasta

• sisään bussiin tullaan keski- tai takaovesta

• sisään noustaessa lapsen ei tarvitse olla vaunuissa tai rattaissa

• Lasta kuljettava henkilö voi jättää lastenvaunut tai -rattaat keski- tai takasillalle ja mennä 

lapsen kanssa istumaan

 pyörätuolia käyttävä henkilö 

 saattaja, kun saatettavalla on Oikeus saattajaan -kantakortti ja voimassa 

oleva lippu tai oikeus matkustaa ilman lippua

 U-linjoilla ei yleensä oteta lastenvaunuja tai lemmikkejä kyytiin maksutta. 

Lastenvaunuja ei voida ottaa bussiin sisälle, sillä busseissa ei ole niitä 

varten varattua tilaa. 

20



https://www.hsl.fi/siuntio
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