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Tiedote varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluille

Lapsiryhmien maksuttomat matkat LSL:n vuoroilla
Lahden seudun joukkoliikennelautakunta on myöntänyt varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
lapsiryhmille maksuttomat matkat Lahden seudun liikenteessä 12.8.2019 alkaen.

Maksuttoman matkan tulee täyttää kaikki nämä ehdot:
1. 1. Ryhmässä saa olla korkeintaan 30 lasta.
2. 2. Matkan tulee tapahtua klo 9.00 - 15.00 välillä.
3. 3. Ryhmien tulee todentaa matkustusoikeus LSL:n myöntämällä
ryhmämatkakortilla.
4. 4. Ryhmän mukana tulee olla valvova aikuinen. Aikuinen maksaa matkansa.
5. Kaikki lapsiryhmien matkat tulee ilmoittaa etukäteen Lahden seudun liikenteelle
lsl@lahti.fi, jotta matkat tulevat tilastoiduksi ja osaamme tarvittaessa neuvoa muita
6. ryhmiä käyttämään toista vuoroa.
7.
Maksuttomia matkoja voi tehdä koko LSL:n liikennöintialueella. Maksuttomat matkat eivät koske LahtiLammi-Hämeenlinna-vuoroja eivätkä markkinaehtoisia vuoroja (Lahti-Vääksy-Sysmä, Hartola-SysmäHeinola).
Linjaliikenne ei riitä täyttämään täysin koulujen ja päiväkotien liikkumistarvetta. Varmista aina ylläolevasta listasta, täyttääkö matkasi ryhmämatkan ehdot ja selvitä, pystyykö ryhmä käyttämään avointa
joukkoliikennettä.
Lahden seudun liikenne ei voi joustaa päätöksen ehdoissa, kuten kellonajoissa ja lapsimäärässä. LSL
ei myöskään tilaa lisäkalustoa vuoroille. Esimerkiksi Klo 8.45 lähtö tai 33 lapsen ryhmä ei täytä ilmaismatkustuksen ehtoja. Tällaisissa tilanteissa Lahden seudun liikenteeltä voi tilata maksullisen ryhmämatkalipun, joka laskutetaan yksiköltä. Joskus myös erillisen tilauskuljetuksen hankkiminen suoraan
liikennöitsijältä on järkevintä ja turvallisinta tai ainoa vaihtoehto esimerkiksi reitti- ja aikataulusyistä.
Varmista ensin omasta yksiköstäsi, voiko maksullisia matkoja tilata.
Muina kellonaikoina ja muissa lapsiryhmissä (yhdistykset ym.) kulkee maksutta kaksi lasta yhtä
aikuista kohden.

Ryhmämatkakortin tilaaminen
Ryhmämatkakortti on koulu-/päiväkotikohtainen ja se on voimassa kaksi vuotta. LSL toimittaa uudet kortit vuosille 20212022 automaattisesti vuoden 2020 lopulla niille yksiköille,
joilla on jo 2019-2020 kortti.
Eri luokat ja/tai ryhmät voivat käyttää samaa korttia. Ryhmämatkakortteja voi olla koululla/päiväkodilla useita, jos moni
ryhmä matkustaa samanaikaisesti.
Perhepäivähoitajien kortit tilaa alueen perhepäivähoidon ohjaaja tai vastaava perhepäivähoitoa kunnalla koordinoiva henkilö.
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Kortti tilataan sähköpostitse osoitteesta lsl@lahti.fi. Ilmoita tilatessasi koulun/päiväkodin nimi ja toimitusosoite. Kortin tilaaminen on maksutonta. Kortin toimitusaika on 7-10 arkipäivää, joten se tulee tilata
hyvissä ajoin ennen suunniteltua matkaa.
Sopikaa yksikössänne, missä korttia säilytetään ja kuka hoitaa yhteydenpidon Lahden seudun liikenteen kanssa mahdollisissa katoamis- ja lisätilaustapauksissa.

Ryhmämatkakortin käyttäminen
Kun yksikköön on tilattu ryhmämatkakortti, voit ryhtyä suunnittelemaan bussimatkaa. Koulun tai päiväkodin läheltä kulkeviin bussivuoroihin voi tutustua helpoiten reittioppaassa lahti.digitransit.fi. Huomioithan, että reittioppaan ilmoittamat pysäkkien lähtöajat ovat arvioita ja bussi voi ohittaa pysäkin jo ennen
palvelun ilmoittamaa aikaa. Olettehan siis ajoissa pysäkillä!
Lapsiryhmien kanssa matkustavien aikuisten käyttöön kannattaa hankkia haltijakohtainen Walttimatkakortti, jolle ladataan rahaa eli arvoa: Arvolla maksaessa bussimatkat ovat edullisempia kuin
käteisellä. Kortille ladattu arvo ei vanhene, eli se sopii hyvin satunnaisiin ja vaihtelevan pituisiin
matkoihin. Haltijakohtaisella kortilla voi matkustaa kuka tahansa samaan asiakasryhmään (aikuinen)
kuuluva henkilö.
Haltijakohtaisen Waltti-kortin tilaaminen koululle onnistuu samasta sähköpostista kuin ryhmämatkakorttien lsl@lahti.fi. Waltti-kortti maksaa 5 euroa ja sille voi ladata arvoa 5-500 euroa. Ilmoita tilatessasi laskutusta varten yksikön maksuliikennettä hoitavan henkilön tiedot (Lahden kaupunki) tai laskutustiedot (muut kunnat ja yksityiset toimijat). Lisälatauksia kortille voi tehdä LSL:n myyntipisteissä,
nettikaupassa kauppa.waltti.fi tai itsepalveluautomaateilla.
Ryhmän aikuinen voi maksaa matkansa myös käteisellä tai LSL:n mobiililipulla.
Ryhmämatkakorttia näytetään kuljettajalle (ei kortinlukijaan) linja-autoon noustessa samalla kun
ryhmän aikuinen maksaa oman matkansa.
Lahden seudun liikenne ei tilaa lisäautoa lapsiryhmille. On siis mahdollista, ettei suuri ryhmä mahdu
kerralla kyytiin. Linjaliikenteessä ei voida myöskään taata istumapaikkoja. Suuria ryhmiä suosittelemme jakautumaan kahteen pienempään ryhmään esimerkiksi kahdelle eri vuorolle, matkustamaan
vuoropäivinä tai ostamaan tilausajokuljetuksen suoraan liikennöitsijältä.

Turvallinen ja sujuva bussimatka
Muistakaa turvallisuus! Kerratkaa lasten kanssa ennen matkaa, kuinka pysäkillä ja bussissa
käyttäydytään.
Hyviä vinkkejä ja valmiita tehtäviä joukkoliikenneasioiden käsittelyyn varhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa löytyy HSL:n nettisivuilta www.hsl.fi/oppilaitoksille/vinkkeja-opetukseen.
Bussissa saa kuljettaa isoja matkatavaroita (sukset, treenikassit yms). Lasten turvallisuudesta ei
kannata tinkiä: Harkitse aina lapsen ikätaso ja taidot huomioiden, pystyykö hän matkustamaan turvallisesti repun tai muiden matkatavaroiden kanssa tarvittaessa myös seisten. Huomioithan, että kuljettajalla on oikeus kieltäytyä ottamasta matkatavaroita kyytiin, jos bussi on täynnä, tulossa täyteen (kouluja työmatkaliikenteen ruuhka-aikoina) tai matkatavaroista on haittaa muille matkustajille (esim. kyydissä olevat lastenvaunut ja rollaattorit).
Huolehdithan, että nämä ohjeet tavoittavat yksikössäsi kaikki lasten kanssa bussimatkoja tekevät henkilöt. Yhteispelillä ja ennakoimalla bussimatkoista muodostuu lapsille mukava kokemus ja he saavat
ensikosketuksen joukkoliikennevälineiden käyttöön.
Onnistuneita bussimatkoja!
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