
Muuton myötä
uusille reiteille
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Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on     
vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit 
uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi
tai pyöräilijäksi – osittain tai kokonaan? Näistä
valinnoista kiittää paitsi luonto, myös oma           
terveytesi. Siinä sivussa säästät myös rahaa.
Katso lisätietoja www.hsl.fi     Ohjeita ja tietoa     
Kestävät kulkutavat. 

Pääkaupunkiseudulla on hyvä joukkoliikennetarjonta
HSL eli Helsingin seudun liikenne yhdistää Helsingin, Espoon, 
Vantaan, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon. HSL:n 
liput kelpaavat busseissa, lähijunissa, metrossa, raitiovaunussa ja 
Suomenlinnan lautalla. Muutaman vuoden kuluttua metrolla 
pääsee myös Espooseen ja lähijunilla lentokentälle.

Matkakortti
HSL:n alueella joukkoliikennematkan maksaminen sujuu 
kätevästi HSL:n matkakortilla, johon voit ladata kautta tai arvoa. 
Jos käytät joukkoliikennettä säännöllisesti vaikka työmatkoihin, 
sinun kannattaa hankkia kautta kortillesi. Jos matkasi ovat 
satunnaisia, lataa kortillesi arvoa ja maksa sillä yksittäiset 
matkasi. Matkakortilla matkustaminen on huomattavasti 
edullisempaa kuin kertalippujen ostaminen.

Henkilökohtainen kortti on edullisin vaihtoehto, jos olet kirjoilla 
HSL:n alueella ja käytät joukkoliikennettä säännöllisesti. 

Haltijakohtaista korttia voivat käyttää useat henkilöt. Kortti 
toimii hyvin yhteiskorttina yrityksille, perheille ja ulkopaikka-
kuntalaisille. Korttia voi käyttää kuka tahansa, jonka hallussa 
kortti on.

Työsuhdematkalippu on työnantajan työntekijöilleen hankkima
matkalippu. Tarkista omalta työnantajaltasi, onko etu teillä
käytössä. Katso lisätietoja www.hsl.fi      Liput ja hinnat    
Työsuhdematkaliput.
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Kerava

Kauniainen

Kirkkonummi

Espoo

Vantaa

Helsinki

Sipoo

3 = KOKO ALUE 
Kolmen vyöhykkeen lähiseutulippu

L = LÄHIALUE
Kahden vyöhykkeen lähiseutulippu

2 = SEUTU 
Kahden vyöhykkeen seutulippu

1 = SISÄINEN
Yhden vyöhykkeen lippu. Kunta muodostaa 
yleensä yhden vyöhykkeen, paitsi Espoo ja 
Kauniainen ovat yksi vyöhyke ja Kerava ja Sipoo 
ovat samoin oma vyöhykkeensä.

1, 2, L ja 3 ovat matkakortin lukijalaitteen painikkeita. 
Raitiovaunuissa on L-painikkeen sijaan 0-painike, jolla 
voi ostaa vain raitiovaunussa kelpaavan arvolipun. 
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Palvelupisteiden yhteystiedot löydät osoitteesta www.hsl.fi     
Liput ja hinnat     Myyntipaikkahaku

HSL Asiakaspalvelu 
puh. 09 4766 4000
ma - pe 7 -19 , la - su 9 - 17
• Jouikkoliikenteen reitit, aiktaulut ja hinnat
• Matkakorttineuvonta
• Kadonneet matkakortit

Hanki matkakortti täältä
• HSL:n palvelupisteet: Rautatientorin ja 
 Itäkeskuksen metroasemat

 • Espoo yhteispalvelupisteet: Espoon keskus,  
 Espoonlahti, Kalajärvi, Leppävaara, 
 Matinkylä, Tapiola ja Vindängen

 • Vantaan yhteispalvelupisteet: Korso, 
 Myyrmäki ja Tikkurila 

 • Kauniaisten palvelupiste

 • Keravan kirjaston palvelupiste

 • Kirkkonummen VR:n myyntipiste asemalla

 • Sipoon palvelupisteet: Nikkilän ja Söderkullan
 kirjastot
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Reittiopas
Ota Reittiopas apuun reitti- ja aikataulutietojen etsinnässä 
www.reittiopas.fi tai kännykällä m.reittiopas.fi. Samalla saat 
tietää valitun kulkuyhteyden hiilidioksipäästöt ja kalorit.
 
HSL liikuttaa myös pyöräily- ja kävelyreiteille. Pyöräilyn ja 
kävelyn reittioppaasta löydät sopivan pyöräilyreitin esimer-
kiksi työpaikan ja asuinpaikan välille. Palvelu kertoo muun 
muassa reitin varrelle osuvista tietöistä, liikennevaloista ja 
pyöräpysäköintipaikoista. Reitit pyöräilijälle: pk.hsl.fi.

HSL kännykässä
Voit käyttää HSL:n sähköisiä palveluita myös kännykän 
selaimella. Kirjoita osoitteeksi m.hsl.fi.

Yhdistä autoilu ja joukkoliikenne – 
käytä liityntäpysäköintiä.
Pysäköi autosi liityntäpysäköintipaikalle ja jatka matkaa 
joukkoliikenteen kyydissä, vältät keskusalueiden ruuhkat ja 
pysäköintiongelmat. Paikoitus liityntäpysäköintialueilla on 
maksutonta Malmia, Ruoholahtea, Leppävaaraa ja Velodromia 
lukuun ottamatta. Liityntäpysäköintipaikat löydät osoitteesta 
www.hsl.fi     Ohjeita ja tietoja     Liityntäpysäköinti.

  
Yksilöllisesti yhteiskäyttöautolla
Oletko tullut ajatelleeksi, että autoa ei ole pakko omistaa, 
vaikka sitä silloin tällöin tarvitsisitkin? Käyttämällä joukko-
liikennettä ja täydentämällä sitä yhteiskäyttöautoilulla 
säästyt monelta vaivalta.

City Car Clubilla on pääkaupunkiseudulla yli 100 nouto- ja 
palautuspistettä, joista voit varata auton käyttöösi ympäri 
vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Valittavanasi on 
useita eri automalleja. Voit ottaa auton käyttöösi juuri siksi 
aikaa kun on tarve.
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City Car Clubin etu HSL:n asiakkaille: 
 S-paketti     7,50€/kk  (norm. 10 €), 
 M-paketti  22,50€/kk  (norm. 30 €), 
 L-paketti   37,50 €/kk (norm. 50 €).

Toimi näin
1.  Mene internetissä osoitteeseen www.citycarclub.fi ja 
 täytä liittymislomake. 
  
2. Lomakkeessa on kohta, jossa ilmoitat, että sinulla on   

 HSL:n matkakortti. Edun hyödyntääksesi sinun on kirjoi-
 tettava lomakkeelle myös matkakortin 18-merkkinen
  tunnusnumero, jonka löydät matkakorttisi takapuolelta.

3. HSL-edun käyttäminen edellyttää, että matkakortillasi 
 on voimassa olevaa kautta ladattuna. Kauden voimassa-
 olo tarkistetaan aika ajoin.

4. Yhteiskäyttöautot ovat käytössäsi, kun City Car Club on  
 ilmoittanut hakemuksesi hyväksymisestä ja olet käynyt   
 lyhyen perehdytyksen palvelun käytöstä.  

Lisätietoa yhteiskäyttöautoilusta löydät osoitteesta 
www.hsl.fi     Ohjeita ja tietoa     Kestävät kulkutavat     
Autoilu     Yhteiskäyttöautot.  
   
Myös autovuokraamot palvelevat satunnaista autonkäyttö-
tarvetta. Katso mitkä vuokraamot antavat etuja HSL:n kanta-
asiakkaille osoitteesta www.hsl.fi     Ohjeita ja tietoja     
Kestävät kulkutavat      Autoilu      Autonvuokraus.



HSL Helsingin seudun liikenne
HRT Helsingforsregionens trafik
HSL Helsinki Region Transport
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