
PUNKAHARJUN ASIOINTILIIKENTEEN AIKATAULU 1.1.-31.12.2023 

Asiakkaiden tulee ottaa yhteys autoilijaan edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä. Auto liikennöi vain 

tilauksesta. Asiointiaika Punkaharjun keskustassa on 1 – 2 tuntia. 

 Reitit 1, 2, 3, 4, 5, 6 autoilijoiden yhteystiedot: 

Jouko Suomalainen 0400 929 165 
Risto Venäläinen 0500 153 645 

 Matti Venäläinen 0500 571 938 
Asko Tervonen 0400 568 840 
 
Reitti 5 

Jannukka Oy 040 507 1696  

1. KATTILA-AHO – KALAJÄRVI – PUTIKKO - PUNKAHARJU KK 

Ajetaan torstaisin. Lähtö noin klo 9.00 ja paluu asiakkaiden kanssa sovittavana aikana. 

Vapanen ja Sorvasranta liikennöidään asiakkaan tilauksesta. 

 

2. HIUKKAJOKI – PUNKAHARJU KK 

Ajetaan torstaisin. Lähtö noin klo 9.00 ja paluu asiakkaiden kanssa sovittavana aikana. 

Viitamäki, Susiniemi, Kruununmäki, Naaranlahti ja Vaaran suunta liikennöidään asiakkaan 

tilauksesta. 

 

3. ENANNIEMI – PUNKAHARJU KK 

Ajetaan torstaisin. Lähtö noin klo 9.30 ja paluu asiakkaiden kanssa sovittavana aikana. 

 

4. KULENNOINEN – LAUKANSAARI – PUNKAHARJU KK 

Ajetaan keskiviikkoisin. Lähtö noin klo 9.00 ja paluu asiakkaiden kanssa sovittavana 

aikana. 

Vaahersalo ja Lahdenkylän suunta liikennöidään asiakkaan tilauksesta. 

 

5. SÄRKILAHTI – RUHVANA – PUNKAHARJU KK  

Ajetaan keskiviikkoisin. Koulupäivinä kyyti lähtee koulukuljetusten jälkeen 

(koulukuljetukset hoidetaan klo 7.30 – 9.00) ja paluu on noin klo 11.30 tai asiakkaiden 

kanssa sovittavana aikana. 

Koulujen lomien aikana lähtö on noin klo 8.00 ja paluu noin klo 11.30 tai asiakkaiden 

kanssa sovittavana aikana. 

Kakonsalon, Jukajärven, Saukonsaaren ja Vuoriniemensalon suunnat liikennöidään 

asiakkaan tilauksesta. 

 

6. PALORANTA – ANTIKANNIEMI – TUIRO – AHOPELTO – KOULUTIE – PUNKAHARJU 

KK  

Ajetaan perjantaisin. Lähtö noin klo 10.00 ja paluu asiakkaiden kanssa sovittavana aikana. 

 

Asiointiliikenteen kuvaus 

• asiointiliikenne on kaikille avointa (ei rajattu tietylle asiakasryhmälle) 
• asiakas noudetaan tarvittaessa tilauksesta kotiovelta ja viedään niin lähelle 

asiointipaikkaa kuin se on mahdollista 
• kyydin voi tilata myös lähtöaamuna, mutta kyydin saaminen ei ole varmaa 
• kuljettaja auttaa tarvittaessa autoon nousemisessa ja autosta poistumisessa sekä 

kauppatavaroiden nostamisessa autoon 
• lähtöpisteistä ja matkan varrelta pääsee kyytiin ilman tilausta, jos se ennakkotilaukset 

huomioon ottaen on mahdollista ja kyytiin mahtuu (kyydin tilanneiden on päästävä 

kyytiin) 



 

Maksutavat 

• Asiakas maksaa matkastaan kilometriperusteisen hinnan.  

• Matkan voi maksaa käteisellä tai pankkikortilla.  

• Savonlinnalaiset vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kyyteihin 

oikeutetut matkustajat voivat kuljetuspalvelumatkoja käyttäessään matkustaa lasten 

lipun hinnalla. Kuljetusmatkaoikeus on todennettava kuljettajalle TIKETTI –kortilla. 

• Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelupäätöksen saaneen henkilön avustaja on 

oikeutettu ilmaiseen matkustukseen.  
 

 

 


