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ROHKEUS 
LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Joukkoliikenne Pukkilassa kesällä 2021 
 
Pukkilassa siirrytään kesävuoroihin ma 7.6.2021 Porvooseen suuntautuvan 
liikenteen osalta. Kevään viimeinen vuoro Mäntsälään kulkee pe 4.6.2021.  
 
Kutsutaksikokeilu lakkaa ti 1.6.2021. Kutsutaksiliikenteestä tehdään raportti 
ja sen mahdollinen jatko viedään kunnanhallituksen päätettäväksi. Palvelu- ja 
asiointiliikenne jatkuu normaalisti myös kesällä 2021.  

 
Kesän 2021 vuorot: 

 

Pukkila, 
Onnentupa 

Porvoo, Linja-
autoasema 5 

Liikennöitsijä Porvoo, Linja-
autoasema 5 

Pukkila, 
Onnentupa 

Liikennöitsijä 

6.40 7.30 Seppälä 7.35 8.25 Seppälä 

8.30 9.20 Seppälä 14.45 15.30 Seppälä 

15.30 16.15 Seppälä 16.15 17.00 Seppälä 

      

 

 
Syksyllä jatkavat vuorot 

 
Uudenmaan ELY ja kunnat ovat hankkineet liikennettä Mäntsälään sekä Porvooseen. 

Koululaisvuorot Askolaan, Mäntsälään ja Porvooseen jatkuvat syksyllä normaalisti.  
 

Palvelu- ja asiointiliikenne 

 
Pukkilan sisäistä asiointi- ja palveluliikennettä on tarjolla tiistaisin ja torstaisin klo 8.30 – 

14.30 välisenä aikana (mahdollisuus kauppa-asiointiin myös riskiryhmien aukioloaikaan klo 7-
8, tämä tulee ilmoittaa tilausta tehdessä). Asiointikyyti Mäntsälään ajetaan keskiviikkoisin 

parillisilla viikoilla. Kuljetus tilataan viimeistään kyytiä edeltävänä päivänä klo 17 mennessä 

numerosta p. 040 149 6770. Reitit ja kyydit suunnitellaan tilausten perusteella useiden 
kyydittävien toiveiden mukaan, jolloin on hyvä varautua joustamaan hiukan hakuajassa. 

Kyytiä tilattaessa on tärkeä kertoa, jos on sovittuna esim. lääkäriaika, jolloin aikataulu 
suunnitellaan siten, että kyydittävä ehtii ajoissa paikalle. 
 

Kuljetuksen hinta yli 65-vuotiaille pukkilalaisille Pukkilan alueella on 1 euro / suunta ja 
Mäntsälään 2,50 euroa/ suunta. Alle 12-vuotiaat pukkilalaiset lapset pääsevät samaan 

hintaan. Muille kyyti maksaa Pukkilan alueella linja-autoliikenteen taksojen verran. 
 

Toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi asiointitaksia ei saa käyttää, jos teillä on lieväkin 

flunssan oireita, joita ovat mm. yskä, nuha, kuume, päänsärky ja vatsaoireet. Jos sairastutte 
flunssaan/koronaan, niin teillä tulee olla ainakin 3 täysin oireetonta päivää, ennen kuin voitte 

käyttää asiointitaksia (Lähde THL). 
 

Palvelun tarjoaa Pukkilan kunta Onni Nurmen Säätiön tuella 

 
Tarjoamme maskin yli 65-vuotiaille asiointitaksin käyttäjälle maksutta, maskin saat 

kuljettajalta.  
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