Joukkis kannustaa käyttämään
joukkoliikennettä!
Iisalmi–Kuopio –välillä liikennöi useita Joukkis-vuoroja, jotka
ovat helppo ja ekologisempi vaihtoehto yksityisautoilulle.
Joukkis on fiksu ja luotettava vaihtoehto kaikille matkoille,
ei vain työ- ja opiskelumatkoille. Matkasi sujuu vaivattomasti
rentoutuen tai töitä tehden!

www.ely-keskus.fi/web/joukkis
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Liikenteenharjoittajien
omat liput

Joukkis on eri yritysten tarjoamaa
linja-autoliikennettä, johon kelpaa
yhteiskäyttöinen Joukkis-matkalippu.

Pohjolan Matkan ja OnniBus FLEX/
Kuopion Liikenne Oy:n omat lipputuotteet ovat käytössä normaalisti.
Joukkis-vuoroissa kelpaavat myös
kaikki Matkahuollon myymät yleiset
lipputuotteet.

Joukkiksella töihin

Joukkis-lippu

Joukkis-liput otetaan käyttöön
Iisalmen ja Kuopion välillä kulkevassa
linja-autoliikenteessä.

Joukkis-lippu on 30 matkaa sisältävä
30 päivää voimassa oleva matkalippu.
Samalla lipulla matkat voi maksaa
useampi henkilö, esimerkiksi samaa
matkaa kulkeva työporukka tai perhe.

9.3.2020 alkaen Joukkis-lipulla voit
maksaa matkasi kaikissa
•
•
		
•

Mika K. Niskanen Oy:n,
OnniBus FLEX/Kuopion Liikenne
Oy:n ja
Pohjolan Matkan vuoroissa

Iisalmen ja Kuopion välillä.

Lippu on hinnoiteltu kuljettavien
yhteysvälien mukaan kolmeen eri
hintaluokkaan:

30 matkaa / 30 päivää
Joukkis I		115 €
Iisalmi–Lapinlahti
Lapinlahti–Siilinjärvi

Joukkis II		155 €
Iisalmi–Siilinjärvi
Lapinlahti–Kuopio

Joukkis III		225 €
Iisalmi–Kuopio
Joukkis-lipulla maksetusta matkasta
ei peritä pikavuorolisää.

Joukkis-liikenteen
autot on merkitty
Joukkis-kyltillä!

Matkalippu ladataan matkakortille,
joka maksaa 6,50 €. Matkalipun 30
päivän kelpoisuusaika alkaa sen ensimmäisestä käytöstä.

Mistä voi ostaa?

Lipunmyynti

Joukkis-liput tulevat myyntiin
2.3.2020.

• Matkahuollon pisteet
• Nettikauppa:
www.kauppa.matkahuolto.fi
• R-Kioski
• Mika K. Niskanen Oy:n Joukkis-kuski

Matkakortin ja ensimmäisen matkalipun voit ostaa Matkahuollosta ja Mika
K. Niskanen Oy:n Joukkis-autoista.
Voit tilata matkakortin myös internetistä Matkahuollon Matkakorttikaupasta ja tämän jälkeen ladata sen
Bussiliput-sovelluksella. Lataa kortti
ensimmäisenä matkapäivänäsi, josta
30 päivän kelpoisuusaika alkaa.

Lisälataukset kaikissa Joukkis-autoissa
ja lipunmyyntipisteissä.

Liikennöitsijät
Mika K. Niskanen Oy

Matkakortin voi lisäladata kaikissa
Joukkis-vuoroissa, Bussiliput- sovelluksella sekä Matkahuollossa.

Joukkis-liikenne
Mika K. Niskanen Oy:n Joukkis-liikenne on Pohjois-Savon ELY-keskuksen
tilaamaa sopimusliikennettä.
Liikenne alkaa 9.3.2020 klo 7–15
-työaikoihin sopivilla vuoroilla.
Joukkis laajenee elokuussa neljällä
nopealla vuorolla, jotka sopivat klo
8–16 työ- ja opiskelumatkoihin.
Liikennöinti alkaa 3.8.2020.
Lisäksi Joukkis-vuorotarjontaa täydentää Iisalmi–Kuopio yhteysvälin
markkinaehtoinen liikenne Pohjolan
Matkan ja OnniBus FLEX / Kuopion
Liikenne Oy:n vuoroilla.

www.mniskanen.fi
OnniBus FLEX /
Kuopion Liikenne Oy

www.koivistonauto.fi
Pohjolan Matka

www.pohjolanmatka.fi

Aikataulut:

www.matkahuolto.fi

Lisätietoa:

www.ely-keskus.fi/web/joukkis

Asiakaspalaute:

liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
puh. 0295 020 600 (ma–pe 9–16,
chat-palvelu klo 12–16)
Liikennöintiä koskeva palaute suoraan
liikenteenharjoittajille.

