
Porin joukkoliikenteen reitit 7.6.2021 alkaen 

1 Puuvilla-kauppatori-matkakeskus-Satasairaala-Isomäki-Paratiisinmäki -reittiä ajetaan 
Citylinjalta tutuilla midibusseilla. Vuoroilla käy 1,00 € city-kertalippu ilman vaihto-oikeutta 
Puuvillasta Isomäkeen molempiin suuntiin ajettaessa muiden lipputuotteiden lisäksi. Arkisin 
vuoroväli on 20 minuuttia keskipäivällä, viikonloppuisin reittiä ajetaan puolen tunnin välein. 

2 Tuulikylä-Toejoki-Puuvilla-kauppatori -reitillä ei ole muutoksia. Arkisin linja-auto jatkaa 
kauppatorilta linjanumerolla 4 Väinölään.  

3 Leppäkorpi-Tuorsniemi-Vähärauma-Käppärä-kauppatori -reitillä ei muutoksia. Arkisin linja-
auto jatkaa linjanumerolla 2 Tuulikylään. 

4 Väinölä-Kalaholma-Tupala-Herralahti-kauppatori -reitin linjanumero on vaihdettu numerosta 
10 numeroon 4, koska Tiedepuistoon ajetaan linjanumerolla 10W. Arkisin linja-auto jatkaa 
kauppatorilta linjanumerolla 3 Leppäkorpeen tai 3W Tiedepuiston kautta Leppäkorpeen. 

5 Hyvelä-Ruosniemi-Toejoki-Puuvilla-kauppatori -reitti ajetaan koulupäivinä aamupäivällä 
keskustan suuntaan ja iltapäivällä Hyvelän suuntaan 

6 Sampola-Koivula-kauppatori –reitti ajetaan Visatietä pitkin molempiin suuntiin. Kouvonraitilla 
keskustaan matkustavien pysäkki vaihtuu toiselle puolelle katua, siten että linja-auton keula 
osoittaa kohti Himmeliä. Linja-auto jatkaa kauppatorilta linjanumerolla 12 Pormestarinluotoon. 

6M Mikkola-Sampola-Koivula-kauppatori -reittiä ajetaan kouluvuoden aikana asiointiaikaan 
Mikkolaan. Vuorot lähtevät Mikkolasta Sampolan kautta kohti keskustaa Itäkeskuksenkaaren 
pysäkeiltä. Linja-auto jatkaa kauppatorilta linjanumerolla 12 Pormestarinluotoon. 

6H ja 6V –reitit ajetaan kouluvuoden aikana linjan 6 reittiä pitkin Sampolaan, josta 6H-vuorot 
ajavat lyhintä reittiä pitkin Harmaalinnaan ja 6V-vuorot kuljettavat Väinölästä koululaisia 
Harmaalinnaan. Vuorot ovat Kartanon ja Harmaalinnan alueen koululaisten avoimena 
joukkoliikenteenä toteutettavia kuljetuksia alakouluun Väinölään ja yläkouluun Itätuuleen. Linja-
auto jatkaa kauppatorilta linjanumerolla 12 Pormestarinluotoon. 

7 Makholma-Preiviiki-Paarnoori-Tiedepuisto-Vähärauma-Käppärä-kauppatori ajetaan 
kouluvuoden aikana, minkä lisäksi reitti jatkuu tunnuksella 7V Oosinselkään ja 7P 
aamukahdeksaan Kyläsaaren koululle ja Meri-Porin yhtenäiskoululle.  

8 Koivistonluoto-Vanhakoivisto-Koivula-Herralahti-kauppatori ajetaan nykyistä 3M-reittiä 
pitkin, linjaa 3 Itäkeskukseen ei enää ajeta. 

9 Musa-Käppärä-kauppatori -reitti ajetaan Liinaharjan ja Musan läpi Haapasaarentien, 
Liinaharjantien ja Putimäentien ja Tommilantien kautta. 

10W Tiedepuisto-kauppatori ajetaan kouluvuoden aikana. Kaikki Tiedepuistossa poikkeavat 
vuorot on merkitty linjanumeroon tunnisteella W (Winnova): 3W, 27W, 34W.  



12 Pormestarinluoto-Puuvilla-kauppatori -reitti ajetaan Alahangantiellä, Jokisatamantiellä ja 
Keulantiellä molempiin suuntiin. Ei ajeta Messukatua, Itätuulentietä eikä Lounatuulentietä pitkin. 
Linja-auto jatkaa kauppatorilta linjanumerolla 6 Sampolaan tai Sampolan kautta linjanumeroilla 
6M Mikkolaan, 6H Harmaalinnaan ja 6V Väinölän kautta Harmaalinnaan. 

27 Viasvesi-Tuorsniemi-Vähärauma-Käppärä-matkakeskus ajetaan kouluvuoden aikana, 
linjanumerolla 27W vuorot poikkeavat Tiedepuistossa 

34 Yyteri-Pihlava-Kyläsaari-Uusiniitty-Karjaranta-kauppatori-matkakeskus ajetaan matka-
ajan nopeuttamiseksi Karjarannan kautta, linjanumerolla 34W vuorot poikkeavat Tiedepuistossa. 

34M, 34R ajetaan viikonloppuisin tunnin välein linjan 34 reittiä pitkin matkakeskuksesta 
Pihlavaan, josta Yyterin kautta Kaanaan läpi vuorotunnein 34M Mäntyluotoon ja 34R 
Reposaareen. 

35 Pihlava-Kyläsaari-Uusiniitty-Pietniemi-Tiedepuisto-Vähärauma-Käppärä-kauppatori-
matkakeskus -reitti ajetaan Meri-Porin yhtenäiskoululle, ja iltapäivisin vuorot ajetaan 
Uusiniityssä Maalaiskunnantien kautta koulukuljetusten takia. Reitti tarjoaa säännölliset yhteydet 
Pihlavasta ja keskustasta Tiedepuistoon. 

40M Reposaari-Mäntyluoto-VT2-Ulasoori-Tiedepuisto-Vähärauma-Käppärä-kauppatori-
matkakeskus -reitillä ei muutoksia 

43 Reposaari-Mäntyluoto-Pihlava-VT2-Ulasoori-Tiedepuisto-Vähärauma-Käppärä-
kauppatori-matkakeskus -reittiä ajetaan Meri-Porin yhtenäiskoulun kautta koulun opetuksen 
alkamis- ja päättymisaikoina. Koulujen loma-aikoina tarjotaan muutamia vuoroja Reposaaresta ja 
Mäntyluodosta Pihlavassa asioinnin mahdollistamiseksi.  

60, 60X Lyttylä-Kaarisillan koulu-kauppatori ajetaan kouluvuoden aikana Kaarisillan 
koulukuljetusten tarpeisiin, kesäisin asiointivuoroja keskustaan. 

62, 62H Ahlainen-Kellahti-keskusta –reitille ei muutoksia, 62H-vuorot ajetaan Hyvelänraittia 
pitkin. 

63 Noormarkun yhtenäiskoulun, Söörmarkun ja Ahlaisten koulun välinen reitti ja aikataulu 
jatkaa ennallaan koulukuljetusten tarpeisiin. 

64 Ahlainen-Finpyy-Söörmarkku-kauppatori –reitille ei muutoksia. 

66, 66A Hakalanvainio-Finpyy-Ruosniemi-Murtosenmutka-kauppatori –reitille ei muutoksia. 
66A-vuorot ajavat Ahlaisiin. 

69 Lavia-Pori –reitille ei muutoksia. Lähtöpysäkki siirtyy Kiikoisten ABC-aseman puolella VT11 yli. 

80 Krapisto-Vanhakylä-Mynsteri-Impola-Uusikoivisto-kauppatori –reitti on kokonaan uusi. 
Vanhakylään ajetaan vain yhtä reittiä pitkin, ilman autonvaihtoja, kerran tunnissa arkisin ja joka 
toinen tunti viikonloppuisin.  

90 Rantala-Nummela-Friitala-Harmaalinna-kauppatori –reitille ei muutoksia. Vuorotarjonta 
paranee sunnuntaisin. 

99 Niittymaa-Lattomeri-Pinomäki-Käppärä-kauppatori –reitille ei muutoksia. 

Neuvonta ja asiakaspalaute
Neuvontaa aikatauluista, reiteistä ja lipputuotteista löytyy Porin Linjat Oy:n verkkosivuilta tai 
soittamalla numeroon 044 701 2933. Joukkoliikenteen kehitysideoita tai muuta järjestelyihin 
liittyvää palautetta voi antaa Porin kaupungin sähköisen palautelomakkeen kautta verkkosivuilla 
www.pori.fi/palaute


