Liperin kunnan koululaiskuljetukset 7.1.2019 alkaen

Koululaiskuljetukset Liperissä 7.1.2019 alkaen
Kevätlukukausi kouluissa ja esikouluissa alkaa maanantaina 7.1.2019. Uuden kilpailutuskauden alkaessa
liikennöitsijät ja ajettavat reitit ovat muuttuneet. Uudet reitit ja aikataulut viestitään jatkossa pääasiallisesti
oppilaitosten hallinto-ohjelma Wilman kautta. Tässä tiedotteessa käydään läpi yleisiä kuljetuksiin liittyviä
asioita ja ohjeistetaan oppilaita ja heidän huoltajiaan koulukuljetuksissa. Esikoululaisten kyyditystietoja ei
voida julkaista Wilmassa, jonka vuoksi esikoululaisten kyyditystiedot lähetetään esikoululaisten huoltajille
erikseen viikolla 1.
Kunnan kuljetusvastaavat vastaavat kuljetuksia koskeviin kysymyksiin 2.1.2019 alkaen. Palvelemme
puhelimitse tai sähköpostilla. Pyydämme jättämään joulun aikana heränneet kysymykset sähköpostilla,
jotta voimme ottaa ne käsittelyyn heti 2.1.2019 alkaen.

Kunnan yhteyshenkilöt kuljetuksissa:
Tiina Hiltunen – puh. 050 407 9575 – tiina.hiltunen@edu.liperi.fi
Anna-Maija Mustonen (varalla) – puh. 040 670 4392 – anna-maija.mustonen@liperi.fi

Tiedotteessa käytettäviä käsitteitä:
Kunnan ostoliikenne = Kunnan itsensä hankkima koululaisliikenne. Kattaa kaiken kaikkiaan 14 autoa. Nämä
autot on merkitty erillisillä tunnuksilla, joista lisätietoa sivulla 2.
Jojoliikenne tai reittiliikenne = Joensuun seudun joukkoliikennettä, joka koostuu kuudesta linja-autosta,
jotka palvelevat kunnan koululaiskuljetuksia. Lisätietoa näistä linjoista on sivulla 2.
Walttikortti = Linja-autokortti, jonka koulu myöntää ja joiden avulla voi kulkea Joensuun seudun
joukkoliikenteen autoissa.
Noutopaikka = Paikka, jossa oppilaan oletetaan odottavan aamun kyytiä kouluun. Iltapäivällä oppilas
pyritään jättämään samaan paikkaan tai sen välittömään läheisyyteen.

Hyödyllisiä linkkejä:
Joensuun seudun joukkoliikenteen reitit ja aikataulut (http://www.joensuu.fi/reitit-ja-aikataulut)
Digitransit reittiopas (https://joensuu.digitransit.fi/)
Joensuun seudun joukkoliikenne – Liperin koululaisliikenne

Kouluautot, autojen oppilaspaikat (suluissa), tunnukset ja yhteystiedot
Liperi 1 (22) = L1

Savo-Karjalan linja Oy Jukka Tolvanen 0504722207

Liperi 2 (52) = L2

Savo-Karjalan linja Oy Markku Tarvainen 0504722017

Liperi 3 (22) =L3

Savo-Karjalan linja Oy Pentti Mujunen 0504722273

Liperi 4 (28) = L4

Savo-Karjalan linja Oy Eino Väisänen 0504062325

Viinijärvi 1 (26) = V1

Savo-Karjalan linja Oy Juha Peräkasari 0504086852

Viinijärvi 2 (22) = V2

Savo-Karjalan linja Oy Matti Lihavainen 0504390139

Viinijärvi 3 (20) = V3

Savo-Karjalan linja Oy Timo Roivas 0504671498

Viinijärvi 4 (26) = V4

Savo-Karjalan linja Oy Juho Matilainen 0504722158

Salokylä ja Mattisenlahti 1 (19) = S1

Raimo Lappalainen 0400 276 960

Salokylä 2 (13) = S2

Sami Hänninen 040 589 9229

Ylämylly 1 (23) = Y1

Savo-Karjalan linja Oy Mari Tossavainen 0504069827

Ylämylly 2 (23) = Y2

Savo-Karjalan linja Oy Martti Tiilikainen 0504080199

Ylämylly 3 (23) = Y3

Savo-Karjalan linja Oy Veijo Kaasinen 0504621602

Ylämylly 4 (13) = Y4

Eetu Piirainen 0400643791

Savo-Karjalan linja Oy:n autokohtaiset puhelinnumerot ovat käytössä 7.1.2019 alkaen. Tätä ennen
tiedustelut kunnan kuljetusvastaavan kautta.
Autojen tunnukset ovat näkyvissä auton edessä tuulilasissa.

Joensuun seudun joukkoliikenteen linjat 121, 122, 123, 124, 125 ja 126 liikkuvat Liperin alueella ja
palvelevat koulukuljetuksia. Joensuun seudun joukkoliikenteen reittiaikataulut löytyvät osoitteesta
http://www.joensuu.fi/reitit-ja-aikataulut.

Kaikille oppilaille ja huoltajille tiedoksi


Ensimmäisinä koulupäivinä pysäkille ja kuljetusreitin varteen kannattaa tulla hyvissä ajoin.



Kaikkien oppilaiden (poislukien esikoululaiset) kuljetustiedot aikatauluineen julkaistaan Wilmassa
21.12.2018. Aikataulut löytyvät Wilmasta kohdasta Lomakkeet -> Koulukuljetustiedot. Wilmassa on
merkintä siitä, millä autolla ja mihin aikaan oppilas haetaan kunakin viikonpäivänä. Aikataulut ovat
ohjeellisia arvioita, ja oppilaita pyydetään olemaan noutopaikalla noin viittä minuuttia ennen
osoitettua auton saapumisaikaa. Wilmassa on myös liikennöitsijän tiedot ja puhelinnumero.



Huomioikaa, että noutopaikka koskee ainoastaan kunnan omaa ostoliikennettä, ei reittiliikennettä.
Tämä tarkoittaa, että mikäli oppilas kulkee sekä kunnan ostoliikenteessä, että reittiliikenteessä,
koskee hakupaikka ainoastaan kunnan omia kouluautoja. Reittiliikenteen hakupaikaksi määräytyy
tällöin reitin varrella oleva pysäkki.



Mikäli oppilas on osoitettu Joensuun seudun joukkoliikenteen linja-autoihin, ei hänelle ole merkitty
hakuaikoja. Tällöin oppilaan ja hänen huoltajansa on syytä perehtyä Jojoliikenteen aikatauluihin
itsenäisesti (esim. osoitteessa https://joensuu.digitransit.fi/).



Osalle oppilaista on määrätty noutopaikka. Noutopaikan ollessa kotiosoite, haku tapahtuu
lähtökohtaisesti kotiosoitteen läheisyydestä suuremman tien varresta. Epäselvissä tapauksissa
voitte olla yhteydessä liikennöitsijään tai kunnan kuljetuksista vastaavaan henkilöön. Kunnan
kuljetusyhteyshenkilöiden yhteystiedot löydät tästä tiedotteesta.



Oppilaan hakuaika voi vaihdella päivittäin johtuen eri päivien erilaisista kuljetusjärjestelyistä.
Aikataulutuksessa on otettu huomioon nämä vaihtelut, ja ne vaikuttavat joidenkin oppilaiden
hakuaikoihin. Pyydämme olemaan tarkkaavaisia arvioidun hakuajan tarkistamisessa.



Mikäli kyydityksen tarve peruuntuu tai oppilas on tilapäisesti poissa kuljetuksesta, on siitä hyvä
ilmoittaa kyseistä reittiä ajavalle liikennöitsijälle ensisijaisesti tekstiviestillä ja toissijaisesti
soittamalla jo edellisenä päivänä, mikäli mahdollista. Näin varmistetaan, että auto ei odota turhaan
saapuvaksi oletettua oppilasta. Pidempiaikaiset poissaolot voidaan ilmoittaa myös kunnan
kuljetusyhteyshenkilölle.



Sääolosuhteet voivat vaikuttaa siihen, mistä oppilas voidaan noutaa kyytiin. Sääolosuhteiden vuoksi
siirretty noutopaikka neuvotellaan liikennöitsijöiden kanssa.



Samoissa suunnissa voi liikkua useampi kuin yksi auto. Vanhempien ja oppilaiden on hyvä
huomioida tämä kuljetusaikatauluja tarkistaessa.



Walttikortin kanssa Jojoliikenteessä kulkevat oppilaat on ohjattu tiettyihin autoihin ruuhkien
välttämiseksi (Waltti 126, Waltti 125 jne). Pyydämme noudattamaan annettuja ohjauksia, jotta
kaikille oppilaille riittää autoissa turvavyölliset paikat.



Noutopaikoista heräävät kysymykset ja ehdotukset voidaan ohjata kunnan kuljetusyhteyshenkilölle
tai liikennöitsijälle.

Ylämyllyn koulu
Kuljetuksia hoitaa
Ylämylly 1 = Y1

Savo-Karjalan linja Oy Mari Tossavainen 0504069827

Ylämylly 2 = Y2

Savo-Karjalan linja Oy Martti Tiilikainen 0504080199

Ylämylly 3 = Y3

Savo-Karjalan linja Oy Veijo Kaasinen 0504621602

Liperi 2 = L2

Savo-Karjalan linja Oy Markku Tarvainen 0504722017

Reittiliikenteen linja 129 on lakkautettu ja kyseinen linja on korvattu kunnan omalla ostoliikenteellä.
Kuljetusaikataulut ja oppilaalle osoitettu auto sekä hakupaikka löytyvät Wilmasta.
Kaikille Honkalammen, Ylämyllyn ja Välinkankaan alueen oppilaille ei ole määrätty hakupaikkaa. Mikäli
hakupaikka näiden alueiden oppilailla on kotiosoite, odotetaan heidän kulkevan reittien varrelle.
Reittirungot menevät seuraavasti ja koskevat lähtökohtaisesti Liperi 2 - ja Ylämylly 3- autoon osoitettuja
oppilaita:

Koulu alkaa 9.15 ja 10.15:
Honkatie - Puolivälintie - Ylämyllyn monitoimitalon hiekkakentän pysäkki (Viljatie 2) - Ylämyllyntie Pakomaja/Ylämyllyntie risteys - Ylämyllyntie - Polvijärventie - Välikankaantie - Pärnävaarantie Rykmentintie - Ylämyllyn koulu.

Koulu loppuu 13.15:
Ylämyllyn koulu - Honkatie - Puolivälintie - Ylämyllyn monitoimitalon hiekkakentän pysäkki (Viljatie 2) Ylämyllyntie - Pakomaja/Ylämyllyntie risteys - Ylämyllyntie - Polvijärventie - Välikankaantie Pärnävaarantie.
Honkatien, Ylämyllyn ja Välikankaan oppilaat haetaan pääsääntöisesti näiden reittien varrelta. Oppilaiden
odotetaan tulevan reitin varrelle odottamaan kyytiä. Näistä reittirungoista poiketaan silloin, kun oppilas on
tarpeellista hakea lähempää. Tässä tapauksessa oppilasta ei ole ohjattu kunnan ostoliikenteen Liperi 2-linjaautoon, vaan nouto ja jättö tapahtuvat muilla autoilla. Liikennöitsijällä on tällöin erikseen tieto oppilaan
hakupaikasta.
Tästä syystä samalla reitillä saattaa ajaa useampi auto, jolloin oppilaiden pyydetään olevan tarkkaavaisia
sen suhteen, mihin autoon on noustava. Noutopaikkaan siirtymistä, oikean auton tunnistamista ja autoon
nousemista on hyvä harjoitella ensimmäisellä viikolla huoltajien kanssa.

Liperin koulu
Kuljetuksia hoitaa
Liperi 1 = L1

Savo-Karjalan linja Oy Jukka Tolvanen 0504722207

Liperi 2 = L2

Savo-Karjalan linja Oy Markku Tarvainen 0504722017

Liperi 3 =L3

Savo-Karjalan linja Oy Pentti Mujunen 0504722273

Liperi 4 = L4

Savo-Karjalan linja Oy Eino Väisänen 0504062325

Ylämylly 3 = Y3

Savo-Karjalan linja Oy Veijo Kaasinen 0504621602

Kuljetusaikataulut ja oppilaalle osoitettu auto sekä hakupaikka löytyvät Wilmasta. Osa oppilaista on
osoitettu Jojoliikenteen linjoille 121, 123, 124, 125 ja 126. Näille oppilaille myönnetään autossa leimattava
Walttikortti. Oppilaan kuljetustiedoissa näkyy tällöin kuljettavana autona Waltti ja linjan numero (esim.
Waltti 121).
Reitit ja aikataulut voi tarkistaa osoitteesta https://joensuu.digitransit.fi/.
Osa oppilaista tulee Liperin kouluun klo 10.00 tai lähtee klo 15.45. Seuraavana on lisätietoa näistä ajoista.
Klo 10.00 Ylämyllyn suunnalta tulevat oppilaat kuljetetaan Liperi 2 tai Ylämylly 3-autoilla. Seuraavilla
reiteillä ei oppilaille ole määrätty hakupaikkaa, vaan oppilaat haetaan näiden reittien varrelta. Oppilaiden
odotetaan tulevan reitin varrelle odottamaan kyytiä.
Maanantai, koulu alkaa klo 10.00
Polvijärventie/Välikankaantie th - Ylämyllyntie - Jyrinkylä - Puolivälintie - Honkatie - Liperintie - Liperin
koulu.
Maanantai, koulu päättyy klo 15.45
Liperin koulu - Liperintie - Honkalampi - Puolivälintie - Ylämyllyntie - Jyrinkylä - Ylämyllyntie - Polvijärventie/
Välikankaantie th.

Keskiviikko, koulu alkaa klo 10.00
Polvijärventie/Ylämyllyntie th - Ylämyllyntie - Jyrinkylä - Puolivälintie - Honkatie - Liperintie - Liperin koulu.
Keskiviikko koulu päättyy klo 14.45
Liperin koulu - Liperintie - Honkatie - Puolivälintie - Jyrinkylä - Ylämyllyntie - Polvijärventie/Ylämyllyntie th.

Torstai, koulu alkaa klo 10.00
Jyrinkylä - Ylämyllyntie - Puolivälintie - Honkatie - Liperintie - Petäjäkankaantie - Häyrynlahdentie Käsämäntie - Liperin koulu
Torstai, koulu päättyy klo 14.45
Liperin koulu - Käsämäntie - Häyrynlahdentie - Petäjäkankaantie - Liperintie - Honkatie - Puolivälintie Ylämyllyntie - Jyrinkylä

Viinijärven koulu
Kuljetuksia hoitaa
Viinijärvi 1 = V1

Savo-Karjalan linja Oy Juha Peräkasari 0504086852

Viinijärvi 2 = V2

Savo-Karjalan linja Oy Matti Lihavainen 0504390139

Viinijärvi 3 = V3

Savo-Karjalan linja Oy Timo Roivas 0504671498

Viinijärvi 4 = V4

Savo-Karjalan linja Oy Juho Matilainen 0504722158

Kuljetusaikataulut ja oppilaalle osoitettu auto sekä hakupaikka löytyvät Wilmasta.
Osa oppilaista on osoitettu reittiliikenteen autoon 123. Näille oppilaille myönnetään autossa leimattava
Walttikortti. Oppilaan kuljetustiedoissa näkyy tällöin kuljettavana autona ”Waltti 123”. Kyseinen auto ajaa
aamun klo 8.55 sekä iltapäivän klo 13.15 Ylämylly/Liperi suunnan ajon. Reitin ja aikataulun voi tarkistaa
osoitteesta https://joensuu.digitransit.fi/.

Salokylän Koulu
Kuljetuksia hoitaa
Salokylä ja Mattisenlahti 1 = S1

Raimo Lappalainen 0400 276 960

Salokylä 2 = S2

Sami Hänninen 040 589 9229

Ylämylly 3 = Y3

Savo-Karjalan linja Oy Veijo Kaasinen 0504621602

Kuljetusaikataulut ja oppilaalle osoitettu auto sekä hakupaikka löytyvät Wilmasta.

Mattisenlahden koulu
Kuljetuksia hoitaa
Salokylä ja Mattisenlahti 1 = S1

Raimo Lappalainen 0400 276 960

Kuljetusaikataulut ja oppilaalle osoitettu auto sekä hakupaikka löytyvät Wilmasta.
Osa oppilaista on osoitettu reittiliikenteen autoon 122. Näille oppilaille myönnetään autossa leimattava
Walttikortti. Oppilaan kuljetustiedoissa näkyy tällöin kuljettavana autona ”Waltti 122”. Kyseinen auto ajaa
Liperin suunnan aamun klo 8.45 sekä iltapäivän klo 13.00 lähdön. Reitin ja aikataulun voi tarkistaa
osoitteesta https://joensuu.digitransit.fi/.

Usein kysytyt kysymykset
Oppilas on osoitettu muuhun kyytiin, kuin mikä alueen kuljetuksia tiedotteen mukaan hoitaa?
Kunnan ostoliikenne toimii koko kunnan alueella. Tiettyinä aikoina aluetta pääsääntöisesti hoitavat autot
ovat jo muualla liikenteessä, jolloin toiset ostoliikenteen autot auttavat kyydityksissä. Tällöin esimerkiksi
Liperin koulun oppilaita voidaan kuljettaa myös Ylämyllyn tai Salokylän autoilla.

Oppilas kulkee poikkeuksellisesti perhepäivähoidosta kouluun tai koulusta perhepäivähoitoon, mutten
ole varma, onko tämä huomioitu kuljetuksissa?
Mikäli oppilas on tähän mennessä kulkenut erityisjärjestelynä muuta reittiä kuin kodin ja koulun väliä joko
aamulla tai iltapäivällä, pyydämme olemaan yhteydessä kunnan kuljetusyhteyshenkilöön ja tarkistamaan,
onko kuljetus varmasti järjestetty oikein.

Oppilaalla on muita erityisjärjestelyjä, eikä niistä ole tietoa Wilmassa?
Wilmaan ei ole tuotu kaikkia kuljetukseen liittyviä tietoja, vaan osa on näkyvissä vain kuljetuksista
vastaaville henkilöille ja tarvittaessa liikennöitsijälle. Olemme olleet ja olemme ennen koulujen alkua
yhteydessä huoltajiin erityisjärjestelyistä. Mikäli kuitenkin tietojen ajantasaisuudesta tai muusta
kuljetukseen vaikuttavasta asiasta on epävarmuutta, olethan yhteydessä kunnan kuljetusyhteyshenkilöön.

Oppilas kulkee autossa vuoroviikoin tai muutoin epäsäännöllisesti?
Ilmoita kunnan kuljetuksista vastaaville henkilöille tai liikennöitsijälle, mikäli kuljetustarve ei ole jatkuva ja
jos mahdollista, ilmoita ajat, jolloin oppilas kulkee.

Kuljetustietoja ei näy Wilmassa, mitä teen?
Mikäli oppilas on oikeutettu maksuttomaan tai maksulliseen koulukuljetukseen, mutta hänen tietojaan ei
näy Wilmassa, ole yhteydessä kunnan yhteyshenkilöön.

