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MITÄ ON PALVELULIKENNE? 

• Palveluliikenne palvelee kaikkia, joille tavallisen 
joukkoliikenteen käyttäminen on hankalaa.  

• Matkan hinta on sama kuin kaupungin busseissa.  

• Sen voi maksaa Lappeenrannan matkakorteilla tai 
käteisellä. 
 
Palvelubussiin voi nousta kunkin palvelulinjan 
aikataulupisteiltä. Kättä nostamalla pääsee kyytiin myös 
muualta kuin pysäkeiltä.  

• Auton voi pyytää noutamaan kotiovelta soittamalla 
bussin numeroon.  

• Matkustajaa autetaan bussiin nousemisessa ja 
poistumisessa sekä kantamusten kanssa.  



Palvelulinjat keskustaajamassa 
 
Palvelulinjoja ajetaan matalalattiaisella 
pikkubussilla, jossa on vähintään 16 
istumapaikkaa sekä tilaa pyörätuolille ja 
rollaattoreille. Palvelulinja kiertää 
asuntoalueilla ja noutaa tarvittaessa 
kotipihalta, jos asut palvelureitin 
varrella. 
Pysäytä palvelubussi reitin varrella kättä 
heilauttamalla tai tilaa kyyti ennakkoon; 
kyytitilaukset puh. 040 8430 833.    
 







PALI-AUTON KALUSTOVAATIMUKSET 

 

• Koska autoa käytetään palveluliikenteessä, sen tulee olla vähintään osamatalalattiainen ja vähintään isolla 
sivuovella ja astinlaudalla varustettu joukkoliikenneauto. 

• Auton rekisteröidyn istumapaikkamäärän tulee olla vähintään 1+16, enintään 1+24 

• Kaikissa istuimissa tulee olla turvavyöt 

• Autossa on apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus. 

• Auton ikä voi olla koko sopimuskauden aikana enintään 8 vuotta. Auton ikä lasketaan käyttöönottokuukaudesta 
lukien. 

• Joukkoliikenneauto, johon pääsee vaikeuksitta pyörätuolilla. Vähintään yksi SFS 5912 –standardin mukainen 
pyörätuolin kiinnityspiste. Autossa tulee olla pyörätuoliasiakkaita varten lannevyöt. 

• Tukitangot ja kahvat sijoitettuna niin, että asiakas saa autoon noustessaan ja siitä poistuessaan niistä tuen. 

• Rahastuslaitteisto, joka hyväksyy maksuvälineenä käteismaksun lisäksi kohdassa 6.1 mainitut lipputuotteet. 

• Vähintään palvelulinjan numeroa osoittava linjakyltti, joka on valaistu siten, että se näkyy vaivatta myös pimeään 
aikaan. 

 



PALVELULINJAT PAIKALLISLIIKENNEALUEELLA 

P1 
Kiiskinmäki 

P2 
Skinnarila 

P3 
Kivisalmi 

P4 
Mäntylä 

Ma To Ti Pe Ti Pe Ma To 

Iso apu -palvelukeskus X X X X X X X X 

Armila X T X X X X X X 

Keskussairaala T T X T X T X X 

Tori X X X X X X X X 

T = Tarvittaessa (kytiin noustessa 

soitettava kuljettajalle, poistuttaessa 

riittää kun ilmoittaa autoon tullessa 

menevänsä T-kohteeseen. 



Content slide 



Content slide, two columns with image 



Content slide, with top bar image 





End slide 


