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Miten huutokauppapaikalle pääsee?
Huutokauppa sijaitsee osoitteessa Gymnasiet Lärkan, Isonnevantie 22, 00320 Helsinki.
Huutokauppa sijaitsee erinomaisten yhteyksien päässä sekä julkisella liikenteellä että omalla
autolla saapuvien kannalta. Kannattaa kuitenkin suosia julkista liikennettä. Vaikka
läheisyydessä on kohtuullisesti pysäköintimahdollisuuksia, kannattaa suosia kimppakyytejä.
Voit sopia kimppakyydeistä omatoimisesti vaikkapa Facebookissa huutopkaupan eventissä.
Lähiliikenteen bussit (tiedot päivitetty 3.2.2018)
41: Kamppi – Kannelmäki – Kamppi (jää pois Angervotien pysäkillä)
52: Munkkiniemen aukio – Arabia – Munkkiniemen aukio (jää pois Angervotien pysäkillä)
550: Itäkeskus M – Westendinasema - Itäkeskus M (jää pois Huopalahden aseman alla
tunnelissa Eliel Saarisen tien pysäkillä)
552: Malmi – Jämeräntaival – Malmi (jää pois Huopalahden aseman alla tunnelissa Eliel
Saarisen tien pysäkillä)
Lisäksi sekä Vihdintietä pitkin että Pitäjänmäen suunnasta ajaa useita busseja, jotka
pysähtyvät Haagan liikenneympyrän läheisyydessä olevilla pysäkeillä. Niiltä kävelee
huutokauppapaikalle noin 5-10 min.
Ellei sinulla ole HSL-alueen matkakorttia, osta kuljettajalta Helsingin sisäinen kertalippu, jos
hyppäät bussin kyytiin Helsingin alueella.
Kaukoliikenteen bussit
Saapuessasi Helsinkiin kaukoliikenteen bussilla tietä numero 3 pitkin, jää pois Ruskeasuonimisellä pysäkillä heti Mannerheimintien alussa. Ylitä läheisyydessä oleva suojatie päätyäksesi
tulosuuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan johtavan liikenteen pysäkille, jonka nimi on
myös Ruskeasuo. Ota lähiliikenteen bussi 40 (Jää tällöin pois Palokaivon aukio -nimisellä
pysäkillä, joka on neljäs pysäkki noin 4 min ajomatkan jälkeen. Tältä pysäkiltä on noin 500 m
kävely huutokauppapaikalle.) tai 41 (jää pois Angervotie -nimisellä pysäkillä, joka on viides
pysäkki noin 5 min ajomatkan jälkeen. Tämä pysäkki on lähes huutokauppapaikan edessä).
Ellei sinulla ole HSL-alueen matkakorttia, osta kuljettajalta Helsingin sisäinen kertalippu, jos
hyppäät bussin kyytiin Helsingin alueella.
Saapuessasi Helsinkiin kaukoliikenteen bussilla määränpäänä Kampin matkakeskus,
lähiliikenteen bussit lähtevät samasta paikasta lähiliikenteen terminaalista. Ota lähiliikenteen
terminaalista bussi numero 41, jonka matka-aika on liikennetilanteesta riippuen noin 20-25
min. Jää pois Angervotie -nimisellä pysäkillä, joka on lähes huutokauppapaikan edessä.
Ellei sinulla ole HSL-alueen matkakorttia, osta kuljettajalta Helsingin sisäinen kertalippu, jos
hyppäät bussin kyytiin Helsingin alueella kuten Ruskeasuolla tai Kampissa.
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Lähiliikenteen junat (tiedot päivitetty 3.2.2018)
Y: Helsinki – Siuntio - Helsinki
X: Helsinki – Kirkkonummi - Helsinki
U: Helsinki – Kirkkonummi - Helsinki
L: Helsinki – Kirkkonummi - Helsinki
E: Helsinki – Kauklahti - Helsinki
A: Helsinki – Leppävaara - Helsinki
P: lentoasemalle Huopalahden kautta
I: Helsinkiin Lentoasemalta
Jää pois junasta Huopalahti-nimisellä asemalla. Laitureilta on noin kahden minuutin
kävelymatka Huopalahden aseman ali Eliel Saarisen tien kautta karttaan merkityn aseman
luoteispuolelta. Huutokauppapaikka sijaitsee vanhan puisen asemarakennuksen puolella
junarataa – vastakkaisella puolella näkyy liityntäpysäköintialue.
Ellei sinulla ole HSL-alueen matkakorttia, osta Helsingin sisäinen kertalippu (jos hyppäät
lähiliikenteen junan kyytiin Helsingin alueella) juna-aseman automaatista tai kännykkään
asennettavalla applikaatiolla. Huom! Lähiliikenteen junissa ei ole lipunmyyntiä!
Kaukoliikenteen junat (tiedot päivitetty 3.2.2018)
Jää pois Pasilan asemalla ja vaihda johonkin sopivaan lähijunaan (ks. yllä) – älä kuitenkaan Ijunaan, koska se kiertää kehäradan vastapäivään Tikkurilan ja lentoaseman kautta ja ajaa
Huopalahteen noin 45 min matkan jolloin matka-aika on huomattavasti pidempi. Jää pois
Huopalahden asemalla, johon junamatka kestää Pasilasta vain noin 5 min.
Jos Pasila vilahtaa ohi ja päädyt Helsinkiin saakka, älä hätäänny, koska löydät oikeat
lähiliikenteen junat Helsingin päärautatieasemalta suuremmilta raidenumeroilta raiteilta 12-19,
jotka sijaitsevat aivan ratapihan vasemmassa reunassa asemalta pohjoiseen nähden.
Ellei sinulla ole HSL-alueen matkakorttia, osta Helsingin sisäinen kertalippu (jos hyppäät
lähiliikenteen junan kyytiin Helsingin alueella kuten Pasilasta tai päärautatieasemalta) junaaseman automaatista tai kännykkään asennettavalla applikaatiolla. Huom! Lähiliikenteen
junissa ei ole lipunmyyntiä!
Autolla (tiedot päivitetty 3.2.2018)
Navigaattorille annettava osoite on Isonnevantie 22, 00320 Helsinki. Gymnasiet Lärkanin
edessä on muutama parkkipaikka, mutta lisää parkkitilaa löytyy tien varresta Isonnevantieltä
ja muilta lähialueen kadunvarsilta. Pysäköidä voi ilman pysäköintitunnuksia (varmista
kuitenkin aina paikkakohtaisesti).
On myös suositeltavaa hyödyntää Huopalahden aseman liityntäpysäköintiä, jonka lähin osoite
navigaattorille on Haagan pappilantie 7, 00320 Helsinki. Pysäköintialue sijaitsee junaradan
toisella puolella vanhaan puiseen asemarakennukseen nähden aivan Huopalahden aseman
vieressä. Pysäköintialueella on ilmainen 24 h pysäköinti ja sieltä on noin kolmen minuutin
kävelymatka Huopalahden aseman ali Eliel Saarisen tietä pitkin karttaan merkityn aseman
luoteispuolelta.
Vaikka läheisyydessä on kohtuullisesti pysäköintimahdollisuuksia, kannattaa suosia
kimppakyytejä. Voit sopia kimppakyydeistä vaikkapa Facebookissa huutokaupan eventissä.

