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Pukkilan kunta kehittää joukkoliikennettä
- LÄHDETÄÄN JOUKOLLA KYYTIIN 4.6. alkaen!

Pukkilan kunta kehittää joukkoliikennettä Porvoon, Orimattilan ja
Mäntsälän suuntiin.
Kesäliikenteet alkavat 4.6.2018 Orimattilan ja Porvoon
suuntiin. Syksyllä koulujen alkaessa liikennettä laajennetaan
suorilla vuoroilla Lahteen ja Mäntsälään rautatieasemalle.
Tässä esitteessä Pukkilan kunta tiedottaa kesällä alkavat
liikenteen aikataulut ja reitit. Tarkemmat reittitiedot löytyvät
liikenteenharjoittajien tai Matkahuollon sivuilta.
Joukkoliikennettä kehitetään yhteistyössä kumppanien kanssa.
Mukana liikenteessä ovat Pukkilan kunnan kanssa
Askolan, Porvoon, Orimattilan, Lahden ja Mäntsälän kunnat
sekä Lahden Seudun Liikenne ja Uudenmaan ELY-keskus

Joukkoliikenteen kehittäminen on osa kuntastrategian
toimeenpanoa.
●
Itsenäinen Pukkila kokoaa voimat yhteen ja uudistuu
kuntalaisten parhaaksi.
●
Hyvinvoiva ja liikkuva pukkilalainen & infra ja yhteydet toimivat.
Pukkila. Lähellä. Ihana ja idyllinen. Turvallinen. Puhdas asua ja elää.
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Pukkilan ja Orimattilan välille uusia bussivuoroja
Lahden seudun liikenne (LSL) ja Pukkilan kunta ovat sopineet
liikennöinnistä Orimattilan ja Pukkilan välillä. Bussiliikenne alkaa kesäaikataulukauden vaihtuessa 4.6.2018. Kesäaikaan vuoroja on maanantaista
perjantaihin kaksi molempiin suuntiin, toinen aamulla ja toinen iltapäivällä.
4.6. – 12.8.2018
Linja-auto kulkee reittiä
Pukkila Onnentupa (Pukkilan
linja-autoasema) Veteraanitie-KeskustieOrimattilantie-PukkilantieHelsingintie-LahdentiePuistotie – Orionaukio ja
palaa samaa reittiä takaisin.
Linjaa 96 liikennöi Koiviston
Auto Oy ja siltä on vaihtoyhteys Orimattilasta Lahteen
vuoroille 88 ja 89/89Z.
Nämä vuorot jatkavat
liikennöintiä myös
talvikaudella.
Elokuussa aloittaa PukkilaOrimattila-Lahti välillä ns.
”suoravuoro” aamuissa ja
iltapäivissä palvelemaan
työmatka- ja koululiikennettä. Vuoro ajaa Orimattilasta suoraan Lahteen
kiertämättä Pennalan kautta. Tarkempi aikataulu julkaistaan elokuun alussa
LSL:n talviaikataulukauden alkaessa.
LSL:n ja Orimattilan kaupungin kanssa jatketaan joukko- ja henkilöliikenteen
kehittämistä talven 2018 – 19 aikana. Myös kuntalaisia tullaan osallistamaan
liikenteen kehittämistoimenpiteisiin.
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LSL:n bussien lipputuotteet
LSL:n busseissa käy maksuvälineenä käteinen, Waltti-matkakortti sekä Lahden seudun
liikenteen mobiililippu. Matkahuollon Lahden seutulippu käy maksuvälineenä 31.8.2018
saakka.
Lahden seudun liikenteessä matka maksetaan kuljettavien vyöhykkeiden mukaan. Pukkilan
kunta sijoittuu G-vyöhykkeelle. Aikuisen matkalippu Pukkilasta E-vyöhykkeellä
sijaitsevaan Orimattilaan maksaa kolmen vyöhykkeen lipun verran maksutavasta riippuen
3,00 – 3,90 euroa (arvolippu 3,00 euroa, mobiililippu 3,35 euroa, kertalippu 3,90 euroa).
Matkalippu Pukkilasta A-vyöhykkeellä sijaitsevaan Lahteen maksaa 7 vyöhykkeen lipun
verran 5,90 – 7,40 euroa.
65 vuotta täyttäneet seniorit matkustavat Lahden seudun liikenteessä Waltti-kortin
arvolipulla arkisin klo 9-14 ja viikonloppuisin koko päivän ajan lasten arvolipun hinnalla,
jolloin Pukkila-Orimattila –matka maksaa 2,00 euroa ja Pukkila-Lahti 3,70 euroa. Bussista
lippua ostettaessa riittää, että kertoo kuljettajalle matkan kohteen.
Lisätietoja vyöhykkeistä, lipuista ja hinnoista http://www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/
Tällä hetkellä Waltti –kortin voi hankkia esimerkiksi netistä http://kortit.waltti.fi ja LSL:n
asiakaspalvelupisteistä, joista lähimmät sijaitsevat Orimattilan Erkontien R-kioskilla ja
Lahdessa pääkirjastolla. Syksystä alkaen matkakorttien ostot ja lataukset onnistuvat
Pukkilassakin, kun Hyvinvointikeskus Onniin avataan uusi Waltti -myyntipiste 6.8.2018.
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Kesäliikenne Askolan kautta Porvooseen
4.6.2018 käynnistyy kesäliikenne Porvooseen, vuoroja ajetaan arkipäivisin
(ma – pe) seuraavilla aikatauluilla:
Kesäajan liikenne
6:40 Pukkila
6:55 Askola
7:35 Porvoo
8:10 Askola
8:30 Pukkila
8:45 Askola

7:30 Porvoo
8:25 Pukkila
9:20 Porvoo

14.45 Porvoo
15:30 Pukkila
16:15 Porvoo

15:30 Pukkila
16:15 Porvoo
17:00 Pukkila

15.15 Askola
15:45 Askola
16:45 Askola

(Liikennöitsijä Liikenne Seppälä Oy)

Iltaliikenne (ympärivuotinen)
20:30 Porvoo
21:00 Askola
(Liikennöitsijä Oy Kaj Forsblom Ab)

21:15 Pukkila

Tarkemmat aikataulu- ja lipputiedot
https://www.matkahuolto.fi/aikataulut-ja-liput/bussiaikataulut/

Kouluvuoden käynnistyessä liikennettä Porvooseen ja Mäntsälään
Kouluvuoden alkaessa Pukkilan Liikenne ajaa kouluvuoden vuorot Askola –
Porvoo –suuntaan kouluvuoden aikataulujen mukaisesti 9.8. alkaen.
Tarkemmat aikataulut- ja lipputiedot www.pukkilanliikenne.fi.

Lisäksi liikennettä kehitetään Mäntsälän suuntaan siten, että vuoroja
tarjotaan erityisesti työ- ja opiskelijamatkaliikenteeseen ruuhka-aikoina
Helsingin suuntaan meneviin juniin ja junilta aamu- ja iltapäivisin. Nämä
vuorot käynnistyvät kouluvuoden alkaessa. Näistä tiedotetaan tarkemmin
aikataulujen selvittyä.
Porvoon ja Mäntsälän suunnan liikenteisiin käy maksuvälineenä Matkahuollon
Itä-Uudenmaan seutulippu.
Porvoon ja Mäntsälän suunnan liikennettä kehitetään Uudenmaan ELYkeskuksen ja Askolan, Porvoon ja Mäntsälän kuntien kanssa.
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