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Yleinen palveluliikenne Ylli 1.9.2021 alkaen                (tilauspuhelinnumero: 03 580 8596) 
 
Palveluliikenne on Seinäjoen kaupungin järjestämää, kaikille avointa kutsuohjattua joukkoliikennettä.  
Palveluliikenneautoa, joka liikennöi Ylistarossa, kutsutaan Ylliksi. Ylli liikennöi asiointiajoja arkipäivinä (ma-pe) 
klo 9-16.  Liikennöitsijänä toimii Härmän Liikenne Oy.  
Yllin toiminta-alueena on vanha Ylistaron alue; rajaus mahdollistaa asiointimatkoja mahdollisimman monelle, 
kun auto on saatavilla lähialueella. Ylli liikennöi alueella seuraavasti: 
 

1 Maanantai   Isokylän suunta 

2 Tiistai   Aseman suunta/Kainasto   (+vanhusten päivätoiminta-ajoa) 

3 Keskiviikko   Myllykoski/Hööpakka/Järviranta/Kylänpää 

4 Torstai   Halkosaari/Kitinoja/Hanhikoski/(Kainasto) (+ vanhusten pvtoiminta-ajoa) 

5 Perjantai   Untamala/Rajamäki/Killiö- Kärkimäki/Jauri/Heikkola 

 
Yllillä ajetaan lisäksi ikäihmisten päivätoiminta-ajoja, mutta niitäkin reittejä voi käyttää, jos nouto-osoitteesi sopii 
reittiin ja autoon mahtuu. 
Palveluliikenteessä matkustajaa avustetaan tarvittaessa autoon nousemisessa ja autosta poistumisessa (pyydä 
kuljettajalta tarvittaessa apua). Matkustajat otetaan kyytiin tilatusta osoitteesta ja viedään tilattuun osoitteeseen. 
Ylli ei odota asiakasta hänen asioidessaan esim. kaupassa.  
Pankkiautomaatilla käynti tulee varata matkaa tilatessa, jotta tiedetään lisätä reittiin sitä varten aikaa.  
 
Matkan hinta (yli 65-v): 

 yli 65-vuotiailta on 2€ (kun matka alle 15 km),  

 yli 15 km matkoilla hinnoittelu menee myös yli 65-vuotiailla allaolevan tiedon mukaan 
 
Matkan hinta muodostuu matkan pituudesta riippuen: 

 alle16 km 4,70 € 

 16- alle 20 km 5,50 € 

 20-alle 25 km 6,10 € 

 25-30 km 6,80 €  
 
Muista tilatessa varata samalla myös paluumatka, jotta varmistat myös paluuaikataulun mahtumisen Yllin 
“varauskirjaan”. 
Matkat tilataan matkapalvelukeskukselta edellisenä arkipäivänä (ma-pe) tai viimeistään kaksi tuntia ennen 
matkan alkua numerosta 03 580 8596. Puhelun hinta ei sisällä palvelumaksua, ainoastaan operaattorin 
veloittamat maksut. Jonotuksesta ei peritä erillistä maksua. Kuljettajalta suoraan ei voi tilata matkoja. 
Varaa ennakkoon kaikki tarvittavat tiedot esille, esimerkiksi meno- ja paluumatkasi lähiosoitteet, 
nopeuttaaksesi tilauksen käsittelyä. Muista perua matkasi ajoissa, ellet tarvitsekaan sitä. Aina matkaasi ei 
välttämättä saada sovitettua juuri haluamanasi aikana, mieti ennakkoon vaihtoehtoisia aikoja matkallesi. 
 
Yllin 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 hieman siirtymäaikaa 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. 


