
PALVELULIIKENNE NESTORI  

 

 

Palveluliikenne on tarkoitettu kaikille palveluliikennereitistöllä asuville, auto 

hakee asiakkaan kotiosoitteesta ja kuljettaja voi tarvittaessa auttaa 

kauppakassin kannossa ulko-ovelle. 

 

Matka tilataan edellisenä päivänä kello 17.00–19.00 tilausnumerosta 

050 410 5185. Asiakas voi myös tehdä vakiotilauksen yhdellä puhelulla ja 

ilmoittaa vain, jos ei ole lähdössä. Peruutus tulisi tehdä tunti ennen matkan 

alkua. 

 

Asiakashinnat 

 

keskusta-alue* 2,00 euroa / suunta 
Villähteen ja Uudenkylän alue 3,00 euroa / suunta 

 

* Vanhan Esson  Kanervan koulun välinen alue. 

Alle 17 vuotiailta asiakashinta on puolet aluehinnasta. 

Kuljetuspalveluasiakkaalta ei peritä omavastuuta, vähennetään 1 kuljetus-

palvelumatka  / suunta. 

 

 

Matkaa tilatessanne ilmoittakaa: 

 nimi 

 nouto-osoite ja määränpää 

 matkustuspäivä ja aika 

 kuljetuspalvelupäätöksen mukaisen saattajan osallistuminen 

 matkalle mukaan tulevat apuvälineet tai kuljetukseen liittyvät 

erityistarpeet 

 

 



 

VILLÄHTEEN REITTI (tiistaisin ja perjantaisin) 

kello  paluu 
9.15 Palotien alue  
 Lehtisenmäen alue  

Suppala 
Ersta 
Vanhakartano 
Heinämaa 
Pensuo 
Haravakylä 
Taavila 
Kurenniitty 
Villähde Kangas alue 
Kouluharju 
Kirkonkylän alue 
Nastonharjun alue 

 Rakokiven alue  
 Rakokiven ostoskeskus 11.05 

 

 

UUDENKYLÄN REITTI (tiistaisin ja perjantaisin) 

kello  paluu 
10.30 Saarentie  
 Jousalantie  

Yhteiskouluntien alue 
Puutarhatien ja Hedelmätien 
alue 
Hirsitien ja Osmontien alue 
Toivonojantie 
Mannakoti 
Kanervan alue 

 Rakokiven alue  
11.05 Rakokiven ostoskeskus 12.30 

 

 



PALVELULIIKENNE NESTORIN LAHTI-PÄIVÄ KESKIVIIKKOISIN 

 

 

Palveluliikenne Nestorin Lahti-päivä on tarkoitettu kaikille 
palveluliikennereitistöllä asuville, auto hakee asiakkaan kotiosoitteesta ja 
kuljettaja voi tarvittaessa auttaa kauppakassin kannossa ulko-ovelle. 

 

Matka tilataan edellisenä päivänä kello 17.00 19.00 tilausnumerosta 
050 410 5185. Asiakas voi myös tehdä vakiotilauksen yhdellä puhelulla ja 
ilmoittaa vain, jos ei ole lähdössä. Peruutus tulisi tehdä tunti ennen matkan 
alkua. 

 

Asiakashinnat 

 

Uudenkylän alue 4,00 euroa / suunta 
keskusta-alue* 3,50 euroa / suunta 
Villähteen alue 3,00 euroa / suunta 

 

* Vanhan Esson  Kanervan koulun välinen alue. 
Alle 17 vuotiailta asiakashinta on puolet aluehinnasta. 
Kuljetuspalveluasiakkaalta ei peritä omavastuuta, vähennetään 1 kuljetus-
palvelumatka  / suunta. 
 
 

Matkaa tilatessanne ilmoittakaa: 

 nimi 
 nouto-osoite ja määränpää 
 matkustuspäivä ja aika 
 kuljetuspalvelupäätöksen mukaisen saattajan osallistuminen 
 matkalle mukaan tulevat apuvälineet tai kuljetukseen liittyvät 

erityistarpeet 
 



 

 

REITTI (keskiviikkoisin) 

kello  paluu 
9.30 Saarentie  
 Jousalantie  

Yhteiskouluntien alue 
Puutarhatien ja Hedelmätien 
alue 
Hirsitien ja Osmontien alue 
Toivonojantie 
Mannakoti 
Kanervan alue 
Rakokiven alue 
Nastonharjun alue 
Kirkonkylän alue 
Kouluharju 
Villähde Kangas alue 
Kurenniitty 

 Taavila  
 Haravakylä  
 Pensuo  
 Heinämaa  
 Vanhakartano  
 Ersta  
 Suppala  
 Lehtisenmäen alue  
 Palotien alue  
 Levon hautausmaa (tarvittaessa 

muut hautausmaat) 
 

 Karisma  
 Holma  
 Lahti keskusta alue n 13.00 
   
 

 

Tarkemman aikataulun saatte kuljettajalta tilausta tehdessänne 


