HÄMEENKYRÖN
PALVELULIIKENNE

1.8.2019 alkaen
· Tilaukset numerosta 040 133 1276
· Liikennöitsijä GoBus Oy

Hämeenkyrön palveluliikenne
·

·

·

·

palveluliikennettä voi käyttää kuka tahansa kuljetusta
tarvitseva
palveluliikenne toimii Hämeenkyrön kunnan alueella
maanantaista perjantaihin noin klo 9:30-11:00 ja noin klo
12:00-13:30
palveluliikenteen liikennöitsijänä toimii 1.8.2019 alkaen
GoBus Oy
palveluliikenne hoidetaan 8 hengen palvelubussilla, jolla
myös pyörätuolilla liikkuva henkilö pystyy matkustamaan

Palveluliikenteen ohjeelliset reitit
Maanantai Pinsiö - Metsäkulma - Sarkkila - Mahnala
klo 9.30 - 10.45, paluukuljetus klo 12.00-13.30

Tiistai

Pentinmaa - Rokkakoski - Lavajärvi
klo 9.30- 10.45, paluukuljetus klo 12.00-13.30

Keskiviikko Järvenkylä - Kostula - Vaivia
klo 9.30 - 10.15, paluukuljetus klo 12.00-13.30

Torstai

Haukijärvi - Herttuala - Jumesniemi - Kierikkala
klo 9.30-10.45, paluukuljetus 12.00-13.30

Perjantai

Köhkörö - Vesajärvi - Kintus - Kaipio- Kuustenlatva
klo 9.30-10.45, paluukuljetus 12.00-13.30

Keskusta kuuluu kaikkiin alueisiin

Liikennöinti Keskustan alueella
· keskustan palveluliikennettä hoidetaan kutsuohjautuvasti
ohjeellisten reittien ohella
· keskustan alueella ajetaan asiakaspyyntöjen mukaan eri
palvelupisteisiin (kauppa, kirjasto, terveysasema,
hautausmaa, pikavuoropysäkki valtatien 3 varrella jne.) ja
myös paluulähdössä ajetaan kaikkien pyydettyjen pisteiden
kautta.
· 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 samalle päivälle
· kuljetukset tilataan suoraan kuljettajalta, puh. 040 133 1276
· tilaukset pyydetään tekemään klo 8.30 – 16.00 välisenä
aikana
· kuljettaja järjestelee ajot tilausten mukaan
· kuljetuksien ajankohta on ohjeellinen
· asiakkaat haetaan ja viedään portailta portaille, mikäli se on
tarpeen

Maksut
· palveluliikenteen käytöstä peritään linja- autoliikenteen
maksuja vastaava taksa. Toistaiseksi käytetään vuoden 2018
maksutaulukkoa
· vaikeavammaisten kuljetuspalveluun ja sosiaalihuoltolain
mukaisiin kuljetuspalveluihin oikeutetuilla henkilöillä
palveluliikenteen käyttö on maksutonta vapaakortilla
· jos saattaja on em. henkilöillä välttämätön, saattajalta ei
peritä maksua
· käytetyt palveluliikenteen matkat vähentävät asiakkaille
muilla perusteilla myönnettyjen kuljetuspalvelumatkojen
määrää

Toistaiseksi voimassa olevat hinnat
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 €

