
Saapuminen KIVOn toimistolle Helsingin Olympiastadionille
KIVOn toimisto on Helsingin olympiastadionilla pohjoiskaarteessa osoitteessa Paavo Nurmen tie 1. 
Jollei muuta ole sovittu, vierailijoiden on kuljettava toimistolle stadionin vierailijakeskuksen kautta: 
https://www.stadion.fi/fi/stadion-info/saapuminen-olympiastadionille
• Ilmoittaudu vastaanottoon tai soita KIVOn yhteyshenkilölle
• Odota vierailijakeskuksessa, sinut noudetaan perille
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Kävellen 
Pasilan asemalta matkaa on noin 1,7 kilometriä sekä päärautatie-
asemalta tai Kampin linja-autoasemalta on matkaa noin 2 kilomet-
riä.

Julkisilla
Reitti- ja lipunosto-ohjeet löytyvät HSL:n verkkosivuilta www.hsl.fi. 
Satunnaisia joukkoliikennematkoja varten tulee ostaa kertalippu 
etukäteen. Lipun voit ostaa automaatista tai voit myös ladata HSL 
Mobiililippu -sovelluksen älypuhelimeesi ja tilata HSL:n kertalipun 
kätevästi suoraan kännykkään. Kertalipun voi tilata niin ikään teks-
tiviestillä (viesti A1 numeroon 16355 ja saat lipun paluuviestinä). 
Kertalipulla voi sen voimassaoloaikana vaihtaa liikennevälineestä 
toiseen.

Pasilan asemalta:
Bussilla
Pasilan aseman edestä laiturilta 36 lähtevät bussit mm. 510, 506 
tai 500. Jää pois vajaan 5 minuutin matkan jälkeen Auroran sairaa-
lan pysäkillä ja kävele loppumatka stadionille. Tätä kautta tullessa 
askeleita säästyy, jos soitat suoraan KIVOssa sinua vastassa oleval-
le henkilölle. Hän voi tulla avaamaan stadionin pohjoisportin.
Raitiovaunulla
Pasilan aseman edestä laiturilta 34 lähtee raitiovaunu 2. Jää pois 
Töölön hallin pysäkillä ja kävele stadionin tornin juurella olevaan 
vierailukeskukseen. 

Ydinkeskustasta:
Bussilla
Päärautatieaseman vierestä Elielinaukiolta lähtevät bussit mm. 
numerot 345, 200, 40, 411, 322, 415, 332, 421, 436
Kampin laiturilta 46 lähtee bussi numero 70
Kampin laiturilta 44 lähtee bussi numero 63
Kampin laiturilta 49 lähtee bussi numero 212
Hiukan linjasta riippuen, jää pois Töölön kisahallin tai Oopperan 
pysäkillä ja kävele loppumatka stadionin tornin juurella olevaan 
vierailukeskukseen. 
Raitiovaunulla
Lasipalatsin pysäkiltä, laiturilta 51, voi valita raitiolinjoista esim. 
4, 10 tai 1. Hiukan linjasta riippuen, jää pois Töölön kisahallin tai 
Oopperan pysäkillä ja kävele loppumatka stadionin tornin juurella 
olevaan vierailukeskukseen. 

Omalla autolla
Olympiastadionin ympäristö on maksullista II-vyöhykkeen aluetta. 
Tarkemmat pysäköintikartat ja ohjeet löytyvät Helsingin kaupungin 
verkkosivuilta www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne. Tavalli-
sesti urheilumuseon edessä olevalla pysäköintialueella on tilaa ja 
matkaa vierailukeskuksen ovelle vain muutama askel.

Esimerkiksi bussi Pasilasta

Esimerkiksi bussi 
päärautatieasemalta

Esimerkiksi raitiovaunu 
Sokoksen edestä

Lähin maksuton parkkikiekollinen pysäköintialue on Nordenskjöldinkadun jäähallilla (Pohjoinen Stadion-
tie). Tosin tapahtumapäivinä tämäkin alue on maksullinen. Siitä ilmoitetaan pysäköintialueen valotaululla.
Tätä kautta tullessa askeleita säästyy, jos soitat suoraan KIVOssa sinua vastassa olevalle henkilölle. Hän 
voi tulla avaamaan stadionin pohjoisportin. Muuten kierrä stadion, sisäänkäynti vierailukeskukseen on 
tornin juurella.
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