
  

    

 

 

   Seinäjoen kaupunki | palveluliikenne |  

   P. 06 416 2111 (vaihde) | www.seinajoki.fi 

Yleinen palveluliikenne Nopsa vuonna 2020                 (tilauspuhelinnumero: 010 217 6537 ) 

 
Palveluliikenne Seili on Seinäjoen kaupungin järjestämää, kaikille avointa kutsuohjattua joukkoliikennettä.  Seili-
autoa, joka liikennöi Peräseinäjoella, kutsutaan Nopsaksi.  Nopsa liikennöi asiointiajoja arkipäivinä (ma-pe) klo 
8-16.  Liikennöitsijänä toimii Pahkakankaan Liikenne Oy. Matkatilauksia vastaanottaa ja Nopsaan välittää  
Keskustaksi Oy.   
Nopsan toiminta-alueena on vanha Peräseinäjoen alue; rajaus mahdollistaa asiointimatkoja mahdollisimman 
monelle, kun auto on saatavilla lähialueella. 
Nopsalla ajetaan lisäksi jonkin verran koululaisia sekä vanhusten päivätoiminta-ajoja, mutta niitäkin reittejä voi 
käyttää, jos nouto-osoitteesi sopii reittiin. 
Palveluliikenteessä matkustajaa avustetaan tarvittaessa autoon nousemisessa ja autosta poistumisessa (pyydä 
kuljettajalta tarvittaessa apua). Matkustajat otetaan kyytiin tilatusta osoitteesta ja viedään tilattuun osoitteeseen. 
Nopsa ei odota asiakasta hänen asioidessaan esim. kaupassa.  
Pankkiautomaatilla käynti tulee varata matkaa tilatessa, jotta tiedetään lisätä reittiin sitä varten aikaa.  
 
Omavastuu yli 65-vuotiailta sekä vpl-asiakkailta on 2€ (matka alle 15 km), yli 15 km matkoilla hinnoittelu menee, 
kuten muillakin. 
Muilla omavastuu v. 2020 on matkan pituudesta riippuen: 0-16 km 4,70 €, 16-20 km 5,50 €, 20-25 km 6,10 €, 
25-30 km 6,80 €  
Muista tilatessa varata samalla myös paluumatka, jotta varmistat myös paluuaikataulun mahtumisen Nopsan 
“varauskirjaan”. 
 
Matkat tilataan edellisenä päivänä tai viimeistään kaksi tuntia ennen matkan alkua numerosta 010 217 6537. 
Puhelinnumerosta vastataan joka päivä (ma-su) 24 h.  
Puhelun hinta ei sisällä palvelumaksua, ainoastaan operaattorin veloittamat maksut. Jonotuksesta ei peritä 
erillistä maksua.  
Varaa ennakkoon kaikki tarvittavat tiedot esille, esimerkiksi meno- ja paluumatkasi lähiosoitteet, 
nopeuttaaksesi tilauksen käsittelyä. Muista perua matkasi ajoissa, ellet tarvitsekaan sitä. 
Puheluja matkojen välitykseen tulee runsaasti, jonka takia puheluusi ei välttämättä heti ensisoittamisella pystytä 
vastaamaan. Yritäthän uudelleen, kunnes sinulle ehditään vastata. 
 
Matkan voi tilata myös sähköpostitse (arkisin, mieluiten klo 8.00-15.30) osoitteesta seili@keskustaksi.fi 
Sähköpostitse tilattaessa käsitellään tilausta, kuin se olisi tilattu tilausaikojen puitteissa (eli aikaisintaan 
edellisenä päivänä tai viimeistään 2 h ennen).  Muutoksia sähköpostitse tilattuihin matkoihin ei voi tehdä 
sähköpostilla, vaan mahdollinen muutos on aina soitettava. Kun sähköpostitilauksesi on vastaanotettu, saat 
kuittauksen sähköpostiisi, että postisi tuli perille.  
 
Nopsan noutoajat ovat aina noin-aikoja tämän kuljetuspalvelun luonteesta johtuen. Palveluliikenteessä on myös 
huomioitava, että matkaa ei todennäköisesti ajeta suorinta reittiä ja kyydissä on useimmiten myös muita 
matkustajia. Mikäli sinun on oltava perillä täsmällisesti johonkin kellonaikaan mennessä, on se ehdottomasti 
kerrottava tilatessa (esim kampaajalle, varaa silloin hieman varoaikaa siirtymille kohteessasi esimerkiksi 
sisätiloihin). 
 
Tilatessa tarvitaan vähintään alla olevat tiedot: 
Matkustajan nimi (nimet) sekä apuvälineet (esim. rollaattori, pyörätuoli) sekä halutessasi kerro (yhteys)puhelinnumerosi: 
Päivämäärä ja kellonaika, jolloin matkasi on: 
Kellonaika, jolloin mahdollinen paluumatkasi on: 
Mihin lähiosoitteeseen tilaat noudon ja viennin: 
Muu yksilöllinen matkan tarkennus: (esim: “ajanvaraukseni on klo 13, joten oltava kohteessa viimeistään kl 12:45) 
 
Lisätietoja Seinäjoen kaupungin www-sivuilta. 
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