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Visit Lake Tuusula -bussi vie 
sinut hop-on hop-off-tyylisesti 
Tuusulanjärven nähtävyyksiin. 
Bussin reitti kulkee alueen muse-
oiden ja majoituskohteiden kautta. 
Reitin varrella on 24 pysäkkiä, jotka 
on merkitty bussin nimellä. Lippu 
on voimassa koko päivän ja voit 
hypätä kyydistä ja kyytiin niin usein 
kuin haluat. Bussi on ilmastoitu ja 
käytössä on maksuton Wi-Fi. 

Päivälippu: 5 € 
Lapset alle 16 v aikuisen seurassa 
ja Museokortilla maksutta. 
Kuljettaja myy lippuja. 
Pankki/luottokortti, 
käteinen.

Katso sivustoltamme myös bussin 
kulkuun aikataulutetut teemareitit, 
joiden avulla voit tutustua aluee-
seemme eri näkökulmasta! 
www.visittuusulanjarvi.fi  

The Visit Lake Tuusula bus takes 
you to the top sights in the Lake 
Tuusula area. The route goes via 
the main museums and accom-
modation providers in the area and 
all its bus stops are marked with 
the ’Visit Lake Tuusula Bus’ sign. 
Your ticket is valid for the whole 
day and you can hop on and off as 
often as you like. 

Day ticket: 5 € 
Children under 16 years travelling 
with an adult & Museum Card 
holders travel free of charge.
Tickets are sold by the 
driver and you can pay 
by cash or card.

Please visit our website for the 
themed daytrip ideas to the area 
using the bus!
www.visitlaketuusula.fi

Pysähdys/Stop Lähtö 
 Dep. 1

Lähtö 
 Dep. 2

Lähtö 
 Dep. 3

Lähtö 
 Dep. 4

Järvenpää Rautatieasema 
Järvenpää Railway station 

10.15 11.45 14.15 15.45

Järvenpään keskusta, Postikatu 
Järvenpää city center, Postikatu

x x x x

Kahvila / Café Vellikello, Sibeliuksenväylä x x x x

Ahola / Museum Ahola, Sibeliuksenväylä x x x x

Ainola parkkipaikka / car park 10.20 11.50 14.20 15.50

Kallio-Kuninkala, Järvenpääntie x x x x

Marin Memories, shop, Rantatie x x x x

Halosenniemi parkkipaikka
Halosenniemi Museum car park 

10.30 12.00 14.30 16.00

Lottamuseo / Lotta Museum 10.35 12.05 14.35 16.05

Majatalo Onnela, Onnela Inn, Rantatie x x x x

Erkkola & Aleksis Kivi, Rantatie x x x x

Krapihovin edusta / Krapihovi front x x x x

Hotelli Gustavelund, Kyöstinrannan 
pysäkki, Kirkkotie / Kirkkotie bus stop

x x x x

Tuusulan kirkko / Tuusula church 10.45 12.15 14.45 16.15

Ilmatorjuntamuseo, parkkipaikka 
Anti-aircraft Museum, car park

x x x x

Hyrylän linja-autoasema 
Hyrylä coach station

11.00 12.30 15.00 16.30

Pescator Villas, Paijalantie bus stop x x x x

Sarvikallio, kääntöpaikka 
Sarvikallio recreational area car park

x x x x

Lassilan tila, Löytynkallion pysäkki, Pai-
jalantie bus stop

x x x x

Härmän Rati, Vanhakyläntie bus stop x x x x

Vanhankylän kartano 
Vanhakylä Manor

11.20 12.50 15.20 16.50

Järvenpään keskusta, Postikatu 
Järvenpää city center, Postikatu

x x x x

Villa Cooper x x x x

Järvenpään Taidemuseo, rautatieasema 
Järvenpää Art Museum, railway station

11.35 13.05 15.35 17.05

x = tarvittaessa / stops if required *) ei liikennöintiä / no service 21.–24.6.2019

Museokortilla 
ilmainen!

Free with
Museum Card!


