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Jaetaan jokaiseen siuntiolaiseen kotiin
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Siuntion kunnan sisäilmatilaisuus asukkaille 31.10.2017 kello 18.00–20.00
Sjundeå Svenska skolanilla

Tilaisuudessa esitellään Siuntion kunnan kiinteistöjen sisäilma-asioiden yleiskatsaus ja erityisesti Sjundeå
Svenska Skolanin tilanne. Aiheena ovat aikaisempina vuosina tehdyt toimenpiteet, kiinteistöjen sisäilman
nykytila sekä sisäilmatyöhön liittyvät kustannukset ja tulevaisuuden näkymät.
Tilaisuuden vetää tekninen johtaja Markus Moisio.
Lisätiedot: Tekninen johtaja Markus Moisio, etunimi.sukunimi@siuntio.fi, puh. 044 386 1099

Siuntion joukkoliikenne siirtyy uuteen aikaan 1.1.2018, kun Siuntion
kunta liittyy osaksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymää.

HSL järjestää siuntiolaisille asukkaille tiedotustilaisuuden torstaina 23.11.2017
klo 18–20 Folksam Arenalla, tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Muutos merkitsee sitä, että Siuntiossa alkavat käydä samat joukkoliikenneliput kuin Helsingissä,
Vantaalla, Espoossa, Kauniaisissa, Keravalla, Sipoossa, Kirkkonummella ja Tuusulassa – siis HSL:n liput.
Siuntio liittyy osaksi Kirkkonummen lippuvyöhykettä. Näin ollen Siuntion ja Kirkkonummen alueella voi
matkustaa HSL:n sisäisellä lipulla. Lähiseutu 2 -lipulla voi matkustaa kaikkialla paitsi Helsingissä ja
lähiseutu 3 -lipulla koko HSL-alueella.
Muutos merkitsee myös sitä, että Siuntion joukkoliikenteestä sekä linjojen aikatauluista ja mahdollisista
muutoksista saa tietoa HSL:n verkkosivuilta ja Reittioppaasta. Lisäksi HSL alkaa vastata Siuntio
bussipysäkkien ja rautatieaseman matkustajainformaatiosta.
Siuntiolaiset saavat kaksi ruuhka-ajan junavuoroa jo 10.12.2017 alkaen.
Uudet Y-junat Ma-Pe:
Uusi Y-juna Siuntiosta klo 7:49, juna lähtee Kirkkonummelta Helsinkiin klo 8:06 korvaten nykyisen X-junan,
saapumisaika Helsinkiin klo 08:41
Uusi Y-juna Helsingistä Siuntioon klo 16:22, saapumisaika Siuntioon klo 17:08.
X-juna Helsingistä klo 15:53 Kirkkonummelle säilyy edelleen.
Uudet U-junat Ma-Pe:
U-juna Helsingistä klo 6:47 aikaistuu minuutilla lähtemään klo 6:46, ja juna alkaa kulkea Siuntioon asti.
U-juna Siuntiosta klo 17:27 Helsinkiin.
HSL:n liikenne ei tarkoita siuntiolaisille vain matkalipun muuttumista toisenlaiseksi. Se tarkoittaa myös
sitä, että yhdellä lipulla on mahdollista jatkaa matkaansa mihin tahansa HSL-alueella: Siuntiosta
Söderkullaan ja Suomenlinnasta Soukkaan.
Avainlinja-kortit poistuvat käytöstä ja kaikille koulukuljetukseen oikeutetuille (ei Källhagenin oppilaat)
tulee HSL:n matkakortti. Matkahuollon bussikortit kerätään pois ja uudet kortit HSL-matkakortit
toimitetaan oppilaille ennen joululomaa.
Asiakaspalvelupiste avataan joulukuussa Siuntion kunnan kirjastoon. Myyntipiste tulee Siuntion SMarkettiin.
Siuntion asemalle asennetaan uusi HSL:n monilippuautomaatti (maksutavat: maksukortit ja kolikot, ei
seteleitä)
Seuraa tiedottamista www.hsl.fi/siuntio
Jokaiseen kotitalouteen lähtetään marraskuun aikana markkinointipostia. HSL:n kampanjatarjouksena
voi tilata henkilökohtaisen matkakortin veloituksetta kotiin.

Vänd!

