
HEINOLAN KAUPUNKI 

Kutsutaksi palvelee Heinolassa, ajettavat vuorot 01.01.2016 -  
 

Päivävuorot: Marjoniemi-Onali-Vaippila-Heinola/ kouluaikana  
   Pohjan Matkat Oy/ Tapani Saxlín (0400 436700) 

   kuljettaja Teuvo Pulkka, matkapuhelin 050 568 1460 

   vuoro ajetaan koulukyytien ohessa, lisätietoja aikatauluista kuljettajalta 

 

   Marjoniemi-Onali-Vaippila-Heinola/ koulujen loma-aikoina 
   autoilija Jouni Sipilä, matkapuhelin 040 5291280 

   vuoro ajetaan tarvittaessa kaksi kertaa viikossa 

  
 

Paaso-Löytäne-Komea-Syrjäkoski-Koskenmylly-Lusi-Heinola 
Paason Taksit Ky/ Rautkoski 

puhelin (03) 718 6104, matkapuhelin 050 533 7965/ Mikko Rautkoski 

vuoro ajetaan tarvittaessa kaksi kertaa viikossa 

 

Lauhjoki-Pääsinniemi-Lusi-Heinola 
Paason Taksit Ky/ Rautkoski 

puhelin (03) 718 6104, matkapuhelin 050 533 7965/ Mikko Rautkoski 

vuoro ajetaan tarvittaessa kerran viikossa 

 

Hujansalo-Taipale-Rihu-Hirvisalo-Heinola     
autoilija Jorma Klami 

kuljettaja Tarja Nurminen, matkapuhelin 0500 351 696 

vuoro ajetaan tarvittaessa kerran viikossa  

 

Paistjärvi-Kesiö-Imjärvi-Heinola 
autoilija Harri Piira 

matkapuhelin 0400 151 697 

vuoro ajetaan tarvittaessa kaksi kertaa viikossa 

 

Korkee-Vierumäki-Kausa-Heinola 
autoilija Jari Ahola 

matkapuhelin 0400 499 794 

vuoro ajetaan tarvittaessa kaksi kertaa viikossa 

 

 

 

    

 Iltapäivävuorot: Paistjärvi-Heinola-Paistjärvi 
autoilija Harri Piira 

matkapuhelin 0400 151 697 

vuoro ajetaan tarvittaessa koulupäivinä 

 

 

Taipale-Heinola-Taipale 
autoilija Jorma Klami 

kuljettaja Tarja Nurminen, matkapuhelin 0500 351 696 

vuoro ajetaan tarvittaessa koulupäivinä 

 

    
 

 



 

 

MIKÄ KUTSUTAKSI ON ? 

Kutsutaksitoiminta on matkustajien tilaamaa palveluliikennettä.  Kutsutaksireitit ajetaan 

haja-asutusalueilla, monella kylällä se onkin ainoa järjestetty joukkoliikenteen muoto. 

Kutsutaksit palvelevat tarvittaessa kotiin asti ja korvaavat tehokkaasti puuttuvat linja-

autovuorot. 

 

 

MITEN KUTSUTAKSI TOIMII ? 

- kutsutaksit ajetaan määrättyinä päivinä asiakkaiden sijainnin mukaan muodostuvilla  

reiteillä, joten kyyti on aina tilattava autoilijalta etukäteen 

 

- kutsutaksi voi noutaa asiakkaan tarvittaessa kotoa asti 

 

- kutsutakseilla ajettavien reittien aikataulut vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, 

  joten lähtö- ja paluuajoista tulee sopia autoilijan kanssa 

 

- asiointiaikaa keskustassa on noin 2 tuntia 

 

- kutsutaksipalvelu on tarkoitettu kaikille ajettavan reitin varrella asuville ja asioiville 

 

- kyydistä autoilija perii asiakkaalta matkan pituuden mukaan linja-autotaksan mukaisen 

maksun 

 

- kutsutaksivuoro ajetaan, jos vähintään kaksi henkilöä on tilannut kyydin 

 

- kesä-elokuussa päiväkutsutaksivuorot voidaan ajaa kaksi kertaa viikossa tarpeen mukaan 

 

- iltapäivävuoro (koulupäivinä) on meno-paluu -vuoro, auto viipyy keskustassa vain   

vajaan tunnin 

 

- kutsutaksitoiminta ei saa haitata reiteillä olemassa olevaa linja-autoliikennettä 

 

- kutsutaksit pysähtyvät keskustassa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, vakiintunut seisake  

  on Kirkkokadulla Sokoksen edessä. 

 

 

 

 

Hyvää matkaa !  Eijaliisa Hakkarainen 

henkilöliikennesihteeri 

(03) 849 3405 ja 050 323 3655 

 

 

 

 
ktesite  


