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TIEDOTE KOULUKULJETUKSISTA LV. 2019-20 

 
Someron kaupungin koulukuljetukset on Hankintalain edellyttämällä tavalla kilpailutettu keväällä 
2019. Sivistyslautakunnan päätösten mukaisesti Somerolla lv. 2019-20 koulukuljetuksia ostoliiken-
teenä hoitavat seuraavat liikennöitsijät: 

 
OSTOLIIKENNELIIKENNÖITSIJÄT 
 
Koulutaksi; taksiautoilija Esa Eskola, puh. 0400-246 029/kuljettajana Sami Vilkko 

- Oinasjärven koulun oppilaiden kuljetuksia lähinnä Keltiäisten suunnalla sekä 
- esiopetuksen oppilaiden kuljetuksia Pajulan suunnalla.  

 
Koulutaksi; taksiautoilija Jaana Saarni, puh. 0400-780 690  

- Oinasjärven koulun ja esiopetuksen oppilaiden kuljetuksia lähinnä Terttilän ja Kaskiston 
suunnalla 

- iltapäivisin klo 13 myös Joensuun koulun ja Kirkonmäen koulun oppilaiden kuljetuksia Hel-
singintien ja Terttilän suunnalle. 

  
Kouluauto; Taksi Kankare Oy, puh. 040-844 1144/kuljettajana Heini Valdmann puh. 041-317 7898  

- Pitkäjärven koulun,  Joensuun koulun ja esiopetuksen oppilaiden kuljetuksia Pitkäjärven 
suunnalla.   

  
Kouluauto; Taksikuljetukset  Harri Vuolle Oy, puh. 040-588 0814/kuljettajana Jorma Kangas puh.  
             046-920 7046 

- Joensuun koulun ja esiopetuksen oppilaiden kuljetuksia Jokioistentien ja Laitiaistentien 
suunnalla. 

 
Koulubussi; linja-autoliikennöitsijä Salon Tilausmatkat Oy puh. 0400-333 007 tai 040-543 3413  
Salon Tilausmatkat Oy hoitaa Joensuun koulun, Kirkonmäen koulun, Kiiruun koulun ja esiopetuk-
sen oppilaiden kuljetuksia: 
- Salontien ja Kimalantien suunnalla koulutaksi/kuljettajana Pekka Laitinen puh. 040-197 2740 
- Terttiläntien ja Hirvelän suunnalla 
- Hämeen Härkätien ja Ihamäentien suunnalla 
- Pitkäjärven ja Turuntien suunnalla sekä 
- Helsingintien suunnalla 
 
 

VUOROLINJA-AUTOT 
 
Ostoliikenneliikennöitsijöiden hoitamien kuljetuksien lisäksi oppilaat kulkevat myös vuorolinja-
autoilla.  Kaikki vuorolinja-autoreitit ovat normaalia linjaliikennettä, jota eivät liikennöitsijöiden 
osalta koulukuljetussäännöt koske ja näissä kuljetuksissa saa tarvittaessa matkustajamäärän ylittää 
30 %:lla. 
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Vuorolinja-autoja kulkee aamuisin seuraavilla reiteillä: 
- Salo-Kuusjoki-Kerkola-Häntälä-Talvisillantie-Somero klo 8.50 = Vainion Liikenne  
- Somero-Somerniemi-Keltiäinen-Viuvala-Oinasjärvi-Ihamäki-Somero klo 8.50 = Kasilinja Oy (liiken-

nöitsijä vaihtunut) 

- Forssa-Jokioinen-Koisthuhta-Somero klo 8.50 = Koivuhuhta Ky (liikennöitsijä vaihtunut) 

 
Vuorolinja-autoja kulkee iltapäivisin seuraavilla reiteillä: 
- Somero klo 14.05-Talvisillantie-Häntälä-Kerkola-Salo = Vainion Liikenne  
- Somero klo 15.10-Koisthuhta-Jokioinen-Forssa = Koivuhuhta Ky (liikennöitsijä vaihtunut) 

- Somero klo 15.10-Talvisilta-Häntälä-Kerkola-Kuusjoki-Salo = Vainion Liikenne 
 

AIKATAULUT ym. 
 
Vuorolinja-autojen ajantasaiset aikataulut ja reitit voi tarkistaa Matkahuollon nettisivuilta: 
www.matkahuolto.fi.  
 
Koulubussien alustavat aikataulut ja reitit löytyvät kaupungin nettisivuilta 
https://www.somero.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulukuljetus/  ja niitä pyritään päivit-
tämään elokuun alussa.  
 
Kouluautojen ja -taksien tarkat aikataulut, reitit ja noutopaikat voi tarkistaa liikennöitsijöiltä elo-
kuussa ennen koulujen alkua. 
 
Kuljetuksessa oleville oppilaille jaetaan koulussa ensimmäisenä koulupäivänä alustava kuljetus-
lukujärjestys, jossa on kerrottu kunkin päivän kuljetus, mahdolliset odotukset sekä liikennöitsijät 
yhteystietoineen.   
 
Koulutaksien, -autojen ja -bussien aikatauluissa ja reiteissä tapahtuu muutoksia muutaman viikon 
ajan koulutyön alettua, jonka jälkeen aikataulut ja reitit vasta vakiintuvat. Oppilailta ja huoltajilta 
toivotaan kärsivällisyyttä muutosten suhteen, kiitos! 
 
Koulutaksit,  -autot  ja -bussit ajavat pääteitä pitkin ja oppilaat kokoontuvat pääteiden varrelle sa-
malla tavoin kuin vuorolinja-autoja käyttävät oppilaat kerääntyvät linja-autopysäkeille.  Liikennöit-
sijä määrittelee pysähtymispaikat siten, että ne ovat turvalliset ja tarkoituksenmukaiset.  
 
Kotipihalta kuljetuksen voi saada vain erikoistapauksissa sivistysjohtajan päätöksellä. Kaikilla oppi-
lailla ensisijainen kuljetusmuoto on linja-auto.  
 
Kodin ja pysäkin välille ei järjestetä taksikuljetuksia. Oppilaan kävelymatka kuljetukselle voi olla  

 esiopetuksen oppilaalla enintään 1,5 km 

 1.-2. –luokan oppilaalla enintään 3 km   

 3.-9. –luokan oppilaalla enintään 5 km 
 
Kuljetuksessa olevalla oppilaalla voi olla koulussa odotustunti aamulla ennen koulun alkua tai ilta-
päivällä koulutyön jälkeen. Koulu osoittaa valvotun tilan, jossa odotustunnin voi viettää. 

http://www.matkahuolto.fi/
https://www.somero.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulukuljetus/
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Joillakin yläkoulun oppilailla saattaa koulutyö alkaa tiistaisin klo 8 (13.8. alkaen). Kuljetukset eri 
suunnilta on järjestetty kuljetusta tarvitseville. 
 

MAKSUTON KOULUKULJETUS  

 
Maksuton koulukuljetus on hakemuksesta myönnetty niille esiopetuksen ja 1.-2. -luokan oppilail-
le, joilla koulumatka on yli 3 km ja niille 3.-9. -luokan oppilaat, joilla koulumatka on yli 5 km. Mak-
suttomassa koulukuljetuksessa olevat oppilaat saavat koulusta ensimmäisenä koulupäivänä vuoro-
linja-autoa varten Matkahuollon bussikortin ja koulubussia varten koulukuljetuskortin.  
Matkahuollon bussikortti leimataan vuorolinja-autoissa. Koulukuljetuskortti on ns. näyttökortti ja 
se näytetään koulubussin kuljettajalle bussiin noustessa. 
Koulutakseissa ja –autoissa on oppilasluettelot niistä oppilaista, joilla on niissä oikeus maksutta 
kulkea, joten he eivät tarvitse kuljetuksessa kortteja. 
 
Someron kaupunki antaa oppilaalle yhden Matkahuollon bussikortin maksutta. Mikäli kortti katoaa 
tai se rikkoutuu, veloitetaan huoltajalta 20 e uuden kortin hankkimisesta. 
 
Kuljetuksiin pääsee ensimmäisenä kouluaamuna ilman korttia.  
 

 

MAKSULLINEN KOULUKULJETUS 

Oppilaat, joiden koulumatkan pituus ei oikeuta maksuttomaan koulukuljetukseen, ovat voineet  
hakea maksullista kuljetusta. Sivistysjohtaja tekee päätöksen maksulliseen kuljetukseen pääsystä, 
mikäli kuljetukseen mahtuu ja reitti on olemassa. Maksullista kuljetusta ei voida taata jokaiselle 
koulupäivälle. Liikennöitsijältä kannattaa elokuussa tarkistaa koulutaksin/kouluauton paikkatilan-
ne.  Maksullisen kuljetuksen piirissä olevat oppilaat ostavat itse bussikortin Matkahuollosta busse-
ja varten ja koulutakseja/kouluautoja varten koulukuljetusliput kaupungintalon neuvonnasta tai 
sivistystoimistosta.  
 
Jos oppilas ei jonakin koulupäivänä käytä kouluauto- tai taksikuljetusta ja kulkee jonkin aikaa 
esim. polkupyörällä/mopolla/huoltajan kanssa, tulee siitä ilmoittaa ehdottomasti hyvissä ajoin 
etukäteen liikennöitsijälle.  
 

 
Kuljetus- ja kouluasioissa lisätietoja voi kysyä sivistystoimistosta;  
- puh. 040-1268 231 Merja Lehtonen, merja.lehtonen@somero.fi  
- puh. 044-7791 230 sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm, minna.makela-ronnholm@somero.fi  
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