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Palveluliikennettä voi käyttää kuka tahansa
kuljetusta tarvitseva.
Palveluliikenne toimii Hämeenkyrön kunnan alueella
maanantaista perjantaihin noin klo 8.30 – 14.00.
Palveluliikenteen liikennöitsijänä toimii 1.8.2016 alkaen
Tilausliikenne Atro Vuolle Oy. Palveluliikenne
hoidetaan noin 14 hengen palvelubussilla, jolla myös
pyörätuolilla liikkuva henkilö pystyy matkustamaan.

Ajoreitit
Palveluliikenteen ohjeelliset reitit:
Ma

PINSIÖ – METSÄKULMA – SASI – SARKKILA
(klo 8.00 – 9.45, paluukuljetus klo 11.30 – 13.00)

Ti

PENTINMAA – ÄKÖNMAA – LAVAJÄRVI
(klo 8.00 - 9.45, paluukuljetus klo 11.15 – 13.00)

Ke

VAIVIA – KOSTULA - OSARA
(klo 8.00 – 9.00, paluukuljetus klo 11.15 – 12.30)

To

JUMESNIEMI – KIERIKKALA – HEINIJÄRVI HAUKIJÄRVI
(klo 8.00 – 9.45, paluukuljetus klo 11.15 – 13.00)

Pe

KÖHKÖRÖ – VESAJÄRVI – KINTUS –
KAIPIO – KUUSTENLATVA
(klo 8.00 – 9.45, paluukuljetus klo 11.15 – 13.00)

Kyliltä tapahtuvien kuljetusten välillä ja ohessa
hoidetaan keskustan palveluliikennettä.
Kyliltä tapahtuvassa paluukuljetuksessa voi mahdollisesti
tulla myös keskustaan ja palata päivätoiminnan
iltapäiväkuljetuksessa.

Tilaukset
Palveluliikenne perustuu etukäteistilaukseen. Tilaukset
tulee soittaa kuljettajalle pääsääntöisesti haluttua
kyytipäivää edeltävänä päivänä. Kuljetusta voi tiedustella
myös vielä samalle päivälle.
Kuljetukset tilataan suoraan kuljettajalta, puhelinnumero
040 133 1276. Tilaukset pyydetään tekemään klo 8.30 –
16.00 välisenä aikana.
Autoilija järjestelee ajot tilausten mukaan. Kuljetukset
eivät ole aikaan sidottuja, vaan niiden ajankohta on
ohjeellinen. Asiakkaat haetaan ja viedään portailta
portaille, mikäli se on tarpeen.
Maksut
Palveluliikenteen käytöstä peritään normaali linjaautoliikenteen mukainen maksu.
Vaikeavammaisten kuljetuspalveluun ja
sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin
oikeutetuilla henkilöillä palveluliikenteen käyttö on
maksutonta vapaakortilla. Saattajan ollessa em.
henkilöillä välttämätön ei myöskään häneltä peritä
maksua suoritetusta matkasta. Käytetyt palveluliikenteen
matkat vähentävät asiakkaille muilla perusteilla
myönnettyjen kuljetuspalvelumatkojen määrää.

Julkisen joukkoliikenteen voimassa olevat hinnat
1.7.2014
0 – 6 km
7 – 9 km
10 – 12 km
13 – 16 km
17 – 20 km
21 – 25 km
26 – 30 km
31 – 35 km
36 – 40 km
41 – 45 km
46 – 50 km

3,30 €
3,60 €
3,90 €
4,70 €
5,50 €
6,10 €
6,80 €
7,40 €
8,20 €
9,30 €
10,10 €

Lisätietoja
- Palveluliikenteen kuljettaja Tom Lehtinen puh.
040 133 1276
- Tilausliikenne Atro Vuolle Oy puh. 0400 630 476
- Hämeenkyrön perusturvakeskus sosiaalityöntekijä
Leena Kyröjoki 050 401 0210 (klo 11-11.30)

