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LIPPUJEN HINTOJA LINJA-AUTOISSA JA 
LINJATAKSEISSA

Reitillä Vainikkala - Lappeenranta - Vainikkala (30 km)
Kertalippu ......................................................... 6,80 €
Kaupunkikortti, Lpr ......................................... 54,00 €
* henkilökohtainen
* myydään lappeenrantalaisille ja Lappeenrannassa opiskeleville
* voimassa 30 vrk ostopäivästä
* voit ajaa Lappeenrannan vuoroilla niin paljon kun haluat
* ladattava ”älykortti”
* ostetaan ensimmäisen kerran Matkahuollosta
* voidaan myöhemmin ladata myös linja-autoissa ja joissakin linja-

takseissa
Seutulippu, Lpr ................................................ 70,00 €
* henkilökohtainen
* kelpaa Etelä-Karjalan maakunnassa
* voimassa 30 vrk ostopäivästä
* voit ajaa maakunnan vuoroilla niin paljon kun haluat
* ladattava ”älykortti”
* ostetaan ensimmäisen kerran Matkahuollosta
* voidaan myöhemmin ladata myös linja-autoissa ja joissakin linja-

takseissa
Nuorison Kaupunkikortti, Lpr ................................... 35,00 €
* henkilökohtainen
* myydään 12-16 vuotiaille lappeenrantalaisille
Lapsen Kaupunkikortti, Lpr ..................................... 25,00 €
* henkilökohtainen
* myydään 4-11 vuotiaille lappeenrantalaisille
Opiskelijan Kaupunkikortti ....................................... 43,00 €
* henkilökohtainen
* myydään Lappeenrannassa kirjoilla oleville opiskelijoille
Sarjakortti 44 matkaa ..............................................215,20 €
* voimassa vuoden ostopäivästä
* ei henkilökohtainen
* osta vaikka ”kimppakortti” ystävien tai perheenjäsenten kanssa
* ladattava ”älykortti”
* alennus noin 30 %
* ostetaan Matkahuollosta
Sarjakortti 22 matkaa ..............................................127,20 €
* kuten 44 matkan sarjakortti
* alennus noin 15 %
Älykortti .................................................................... 6,50 €
* ostetaan Matkahuollosta
* maksettava ensimmäisen oston yhteydessä
* kaupunki- ja sarjakortit
* uusittava kolmen vuoden välein

Yhteydet Vainikkalan ja keskustan välillä ovat edelleen erit-
täin hyvät. Joukkoliikenteen käyttö on järkevä ja ympäristöystä-
vällinen ratkaisu. Vuorot sopivat hyvin myös päivittäisostosten 
matkoille.

Hintatiedot 
http://www.matkahuolto.fi sekä http://www.lappeenranta.fi

Vertailun vuoksi Kaupunkikortti ja henkilöauto
Oletusarvot
- ”kaupunkireissu” Vainikkalasta
- auton kulutus 7,5 litraa / 100 km
- bensan hinta 1,65 euroa / litra
- matka Vainikkala – Lpr – Vainikkala 60 km

Välittömät kustannukset kuukaudessa:
Matkoja Km Kaupunkikortti Henkilöauto
1 60 54 eur 7,43 eur
2 120 54 14,85
3 180 54 22,28
4 240 54 29,70
5 300 54 37,13
6 360 54 44,55
7 420 54 51,98
8 480 54 59,40
9 540 54 66,83
10 600 54 74,25

Jos kohde on toimivien kaupunkilinjojen varrella, esim. 
Skinnarilassa, Voisalmessa tai Lauritsalassa, säästöä Kaupunki-
kortilla syntyy huimasti lisää. Katso yllä olevasta tekstistä 
Kaupunkikortti tai Seutulippu. Koulukadun vaihtopysäkillä ei tar-
vitse pitkään odotella. Tutustu linjojen aikatauluihin ja reitteihin 
kaupungin nettisivuilta tai keskustan pysäkkien infotauluista.

Busseilla ja linjatakseilla  
asiointimatkalle kaupunkiin

Salen sulkeuduttua ravintola Ukko-Pekka aloitti kotitalouksissa 
tarvittavien perustuotteiden myynnin, ja akuutti kauppatyhjiö Vai-
nikkalassa onneksemme poistui. Kaikkea Salen tarjonnassa ollut-
ta valikoimaa Ukkis ei pysty parhaalla tahdollakaan korvaamaan, 
joten asiointitarvetta kaupungin keskustan suuntaan tulee väistä-
mättä useimmalla kylän asukkaalla olemaan. Oma henkilöauto ei 
ole kuitenkaan välttämätön kaupunkiasiointiin, sillä myös julkisella 
liikenteellä se onnistuu, ja itse asiassa nopeaan asiointiin hyvin sopi-
villa aikatauluilla ja ostospaikkoja ajatellen erittäin hyvillä pysäkkien 
sijainnilla. Ja kun vielä hyödyntää edullista 54 euron kaupunkikort-
tia, kustannuksetkin jäävät alhaiseksi. Samalla tulee käytettyä yhtä 
Vainikkalalle tärkeää palvelua, julkista liikennettä. Seuraavassa 
muutamia esimerkkejä nopeaan ja toimivaan asiointiin:
Ostosmatka ”eteläiseen Myllymäkeen”

Myllymäen kohteisiin (Robinhood, Familycenter, Lidl, Puuilo, 
Biltema, Motonet, jne) pääsee pienellä kävelymatkalla koska mo-
lempien suuntien pysäkit ovat lähellä. Paluumatkan vuoroissa tulee 
huomioida iltapäivän koululaisvuorot jotka ajetaan Myllymäen kou-
lun pysäkin kautta. Aikatauluun kannattaa tutustua huolella!
Ostosmatka ”pohjoiseen Myllymäkeen”

Citymarkettiin, Myllykeskukseen, Sistekiin, K-Rautaan, Musta-
pörssiin ja ym. ostospaikkoihin linjat soveltuvat myös mainiosti, 
tosin kävelyä tulee etenkin Myllykeskukseen puolisen kilometriä. 
Hyväkuntoiselle matka on lyhyt ja isommankin ostoskassin jaksaa 
mainiosti kantaa pysäkille.
Ostos- ja asiointimatka keskustaan

Julkisella liikenteellä keskustaan saavuttaessa päätepysäkki on 
käytännössä ruokakaupan ovella, Armadan S-Marketin kohdalla. 
Fiksusti reitin suunnittelemalla onnistuu pikakierros useamman-
kin keskustan asiointikohteen kautta, ja tarvittaessa paluumatkalla 
voi nousta bussin kyytiin vaikkapa Kiviharjussa, jonka kautta myös 
Simolan kautta kulkevat vuorot ajavat. Moneen kertaan on tullut 
testattua kävely-yhteys Prisman ja keskustan välillä. Aikaa kuluu 
ripeästi kävellen alle 15 minuuttia.
Tutustu aikatauluun

Vainikkalan ja keskustan väliset yhteydet ovat hyvät. Koulupäi-
visin on valittavissa useita vaihtoehtoja lyhyeen asiointiin, joissa 
kaupungissaoloaika on puolesta tunnista kahteen tuntiin. Koulujen 
loma-aikana vaihtoehdot supistuvat, mutta silti menopaluuyhteys 
on helposti toteutettavissa. On muistettava että arkisin klo 17.15 
keskustasta lähtevä auto ajaa Simolan kautta.
Esimerkkitapaus

Asiointitarve: Pitää piipahtaa apteekissa ja samalla käydä ostamas-
sa tuore kirjolohi illan ateriaa varten. On koulupäivä.

Ratkaisu: Lähtö Charterlinen Ojalasta klo 8.55 lähtevällä bussilla 
liikkeelle, ulos autosta Sistekin pysäkillä, kävely Myllykeskukseen, 
lääkeosto apteekista, suunnitellut ostokset S-Marketista, kävely 
bussipysäkille Citymarketin kohdalle, ja pian keskustasta klo 10.00 
lähtevä auto jo saapuukin. Aikarako pysäkiltä pysäkille noin 40 mi-
nuuttia. Hyvin ehtii asiat toimittaa, ja iltapäivällä olet jo pilkillä.

Sauli Vainikka

Metsänhoidosta puukauppaan, myös kiinteistövälitykset
* www.mhy.fi/etelakarjala * www.ksmetsatilat.fi

ETELÄ-KARJALA
Lavolankatu 10, 53600 LPR p. 020 413 4700


