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Kaupunkipyöräpalvelu alkaa 1.4.

• 238 (huhtikuussa 150) pyöräasemaa Helsingissä ja 107 pyöräasemaa 
Espoossa. Yhteensä 345 asemaa ja 3 450 pyörää. Pyöräkausi 1.4.ꟷ31.10.

• Asemien asennus on käynnissä.
• Rekisteröityminen aukeaa 18.3.
• Laajennusalueen 88 uutta asemaa Pohjois- ja Itä-Helsingissä saadaan 

käyttöön 2.5.



Rekisteröidy 
hsl.fi/kaupunkipyörät



14.3.20194

Kaupunkipyöräasemat 2019
https://kaupunkipyorat.hsl.fi/fi/stations

https://kaupunkipyorat.hsl.fi/fi/stations


14.3.20195

Itäiset pyöräasemat
ja Itäkeskuksen seutu



Reittiopas.fi: 
pyöräasemat, vapaat pyörät, reititys



Vantaan kaupunkipyörät

 Yhteensä 1 000 pyörää ja 100 pyöräasemaa: 500 pyörää ja 50 asemaa 
Tikkurilan, Aviapoliksen ja Koivukylän alueella sekä 500 pyörää ja 50 
asemaa Myyrmäen, Martinlaakson ja Kivistön alueella.

 Ei ole yhteensopiva Helsingin ja Espoon palvelun kanssa. Pyöriä ei voi 
käyttää ristiin palveluiden välillä.

 Koko kauden asiakkaiden rekisteröityminen HSL:n kaupunkipyöräsivustolla, 
pyöräasemat ja saatavuustiedot Reittioppaassa. Ostettavissa myös päivä, 
viikko ja sovelluksella myös yksittäinen matka.

 Pyörän käyttöönotto HSL-kortilla tai palveluntoimittajan sovelluksella.
 Palvelu käynnistyy 3.6., rekisteröityminen avautuu toukokuun lopulla.



Huhti-lokakuu 2019

Potkulautapilotti
Vuosaaressa



9

 Pilotti Vuosaaressa 15.4.ꟷ31.10., osa HSL:n IdeaLab-hanketta.
 Noin 30 asemaa ja 300 potkulautaa: puolet sähköisiä ja puolet tavallisia 

potkulautoja.
 Toteuttaja Samocat Sharing Oy.
 Rekisteröityminen ja käyttö Samocatin sovelluksella.
 HSL avaa huhtikuussa kampanjasivun: hsl.fi/potkulaudat.
 Minuuttipohjainen veloitus (potkulauta: 50 snt/5 min + 5 snt/min, 

sähköpotkulauta: 1 €/5 min + 15 snt/min). Varausmahdollisuus.
 Asemat ja saatavuustiedot Reittioppaassa.
 Viestintä ja markkinointi yhteistyössä Samocatin kanssa.
 Pilotin aikana tehdään käyttäjäkyselyitä ja liikkumisselvityksiä.

Potkulautakokeilu



Kuvat: Samocat Sharing
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Asemien sijainnit

 Nettikarttakysely asukkaille 
joulukuussa 2018, vastaajia 555, 
yhteensä 3 250 vastausta

 Asemien sijoittelussa huomioitu 
asukaskyselyn tulokset, 
aluesuunnittelijoiden näkemykset, 
joukkoliikenneverkko sekä asuin-, 
työ-, asiointi- ja virkistyspaikat.



Vyöhykeuudistus 27.4. Tutustu:
hsl.fi/uudetvyöhykkeet

https://www.hsl.fi/uudetvy%c3%b6hykkeet


Vyöhykeuudistus 27.4. Tutustu:
hsl.fi/uudetvyöhykkeet

• Matkustusalueet laajenevat: esim. AB-lipulla voi matkustaa metron päästä 
päähän.

• Lyhyet, kuntien väliset matkat halpenevat: hintakynnys poistuu matkalta 
lähimpään postiin, kirjastoon tai kauppaan huolimatta kuntarajasta.

• Kertalippujen vaihtoajat pitenevät: kerta- ja arvolippujen vaihtoajat 80-110 min
• Lisävyöhykelippu: jos sinulla on kausilippu, voit laajentaa matkustusaluettasi 

edullisesti ostamalla kausilippusi jatkoksi lisävyöhykelipun.
• Vanhat matkakortit lakkaavat toimimasta: kortin voi vaihtaa uuteen HSL-

korttiin maksutta kaikissa myyntipisteissä 27.4. asti. 

https://www.hsl.fi/uudetvy%c3%b6hykkeet


Vyöhykeuudistus 27.4. Tutustu:
hsl.fi/uudetvyöhykkeet

• Raitiovaunulippu poistuu: kaikki lyhyet matkat ovat jatkossa 
samanhintaisia kaikilla vyöhykkeillä ja kulkuvälineestä riippumatta.

• Käyttöön seniorilippu: 70-vuotiaat saavat 50 %:n alennuksen arvo- ja 
lisävyöhykelipuista klo 9-14 alkavilla matkoilla. Asiakasryhmä on 
päivitettävä HSL-kortille palvelupisteessä.

• Eläkeläisten ja liikuntarajoitteisten alennukset yhtenäistetään 50 %:iin.
• Lastenlipun ikäraja nousee vuodella: aikuisten lipun tarvitsee vasta 18-

vuotiaana.
• Opiskelijalipun alennusoikeus laajenee: ikäraja ja 

opintotukipäätösvaatimus poistuvat. Alennus on 45 %.

https://www.hsl.fi/uudetvy%c3%b6hykkeet


Kiitos!

tarja.jaaskelainen@hsl.fi
@tarjanne
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