Joukkoliikenne Suomessa
Vaikka Suomi on suhteellisen harvaan asuttu maa, sen joukkoliikennejärjestelmä on hyvin kehittynyt, ja Helsingin Seudun
Liikenne on luokiteltu neljään kertaan parhaaksi järjestelmäksi
eurooppalaisessa BEST-tutkimuksessa.



Matkustaminen kaupungissa henkilökohtaisella matkakortilla on aina
halvempaa. Saat henkilökohtaisen matkakortin paikallisesta matkahuollosta tai muusta toimipisteestä. Sinun tulee näyttää henkilöllisyystodistus sekä yleensä myös tuloste paikallisesta maistraatista. Tarkista
vaatimukset paikallisen toimipisteesi verkkosivuilta.



On olemassa useita vaihtoehtoja ajan tai arvon lataamiseksi matkakortille. Voit tehdä sen lippukoneessa tai R-kioskissa, joka on tätä
palvelua tarjoava kulmakauppaketju.



Voit ladata arvoa tai aikaa matkakortillesi. Jos lataat arvoa, sinun
tulee asettaa kortti matkalukijaan kulkuneuvossa, ja painaa sitä numeroa tai kirjainta, joka vastaa matkavyöhykettäsi.



Voit valita lyhimmän ja helpoimman tavan päästä määränpäähäsi
käyttämällä reittioppaita, esim. Reittiopas tai Matka.fi.



Joillakin alueilla voit ostaa matkalippuja halvemmalla lähettämällä
tekstiviestin (SMS) tiettyyn lyhytnumeroon. Lue lisää paikallisen matkahuoltosi verkkosivuilta.



Jos sinulla ei ole voimassa olevaa matkakorttia paikallisessa junassa, jos et ole ostanut lippua etukäteen lippuautomaatista tai saanut
lippua tekstiviestillä, sinun tulee ostaa lippu junan konduktööriltä.
Konduktöörit myyvät lippuja vain osastoissa, jotka on merkattu “lipunmyynti” -kyltein.



Jos sinulla ei ole voimassa olevaa lippua ja lipuntarkastajat tarkastavat lippusi, sinun täytyy maksaa sakko (joka on vähintään EUR 80 +
kertalipun hinta per henkilö). Voit lukea lisää matkalippujen ostosta ja
tarkastuksesta täältä.
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vat vanhemmat saavat alennuksia lippujen hinnasta. Tarkasta alennukset paikallisen matkahuoltosi verkkosivuilta.



Jos haluat pysäyttää pysäkkiä lähestyvän bussin, sinun tulee heilauttaa kättäsi, tai bussi ei pysähdy. Jos haluat jäädä pois bussista, paina
jotakin “stop”-nappuloista bussissa – kuljettajan läheiselle ruudulle ilmestyy STOP-merkki, ja bussi päästää sinut ulos seuraavalla
pysäkillä.



Yleensä voit käyttää ostamaasi lippua eri kulkuvälineissä lipussa
mainitulla aikavälillä. Huomaathan, että on olemassa erityinen raitiovaunulippu, joka on hieman halvempi, mutta se on voimassa
ainoastaan raitiovaunussa! Sinun ei tarvitse näyttää lippuasi raitiovaununkuljettajalle tai paikallisjunan konduktöörille, mutta sinun täytyy näyttää lippu bussin kuljettajalle jos menet sisään bussin etuovesta (on vain muutamia busseja, joihin voi nousta keskiovesta, joten
99% tapauksista sinun tulee näyttää lippusi bussikuljettajalle).



Helsingin metro on suhteellisen pieni (17 asemaa) ja vyöhykkeitä
on vain yksi, joten metrolipun hinta on aina sama. Metro kulkee klo
5.30-23.30 maanantaista lauantaihin ja klo 6.30-23.00 sunnuntaisin.
Konduktöörejä metrojunissa ei ole, joten sinun tulee ostaa lippusi
etukäteen tai sinulla tulee olla voimassa oleva matkakortti.



On olemassa tiettyjä sääntöjä ja rajoituksia polkupyörien ja lemmikkieläinten kuljettamiselle paikallisissa ja alueellisissa junissa. Katso
säännöt Valtion rautateiden verkkosivuilta. Voit lukea lisää Suomen
rautateistä täältä.



Jos sinun täytyy matkustaa eri kaupunkien välillä, voit käyttää joko
Valtion rautateitä, Suomen busseja tai yksityisiä bussiyhtiöitä, esim.
Onnibus.



Voit hankkia sarjalippuja tai kausilippuja junaan, jos matkusta kaupungista toiseen usein.



Löydät kaupunkisi taksipalveluiden yhteystiedot näiltä verkkosivuilta:
ja voit laskea matkasi hinnan täältä. Taksien hinnat riippuvat matkan
pituudesta, henkilöiden lukumäärästä, viikonpäivästä sekä ajankohdasta.

Learnmera Oy
Info4Migrants

www.thelanguagemenu.com
www.info4migrants.com

I4M project number:
UK/13/LLP-LdV/TOI-615

2

Joukkoliikenne Suomessa


Muistathan taksia tilatessa, että puhelinpalvelu on maksullinen. Hinta
per minuutti vaihtelee riippuen kaupungista. Taksin hinnat Suomessa
ovat yleensä melko korkeat, joten taksin tilaaminen älypuhelinsovellusten, esim. Uberin kautta voi olla halvempi vaihtoehto.



Vaikka Suomi onkin pieni maa, sieltä on lentoyhteydet moniin maihin
ja Helsinki on tärkeä jatkolentoasema. Maan suurin operaattori Finnair tarjoaa sekä kansainvälisiä että kotimaisia lentoja.



Suomen suurin lentokenttä on Helsinki-Vantaan lentokenttä, joka
sijaitsee suhteellisen lähellä kaupungin keskustaa (noin puoli tuntia
autolla ja junalla, 50 minuuttia bussilla). Täältä löydät listan kaikista
Suomen lentokentistä.



Jos asut ja matkustat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, Tampereella tai Turussa, nämä linkit saattavat olla sinulle hyödyksi:
Taksipalvelut Helsingissä
HSL:n matkakortti
Liityntäpysäköinti Helsingissä
Raitiovaunujen linjakartta
Helsingin junareitit
Helsingin metrokartta
Joukkoliikenne ja hinnat Tampereella
Joukkoliikenne ja hinnat Turussa

Lue lisää Suomessa asumisesta tästä.
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