
Rahti-Rasti Aukiolo poikkeusoloissa Yrityksen antamia tietoja aukioloajoista. 
Huom! Tiedot on annettu 2-8.3.21 ja ne saattavat muuttua!

Ajantasainen tieto kannattaa tarkastaa yrityksen 
koti- / Facebook- sivuilta tai soittamalla Rahti-Rastien terveiset rahtareille

ABC-liikennemyymälät avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat)  ABC -liikeasemien rahtariilat ovat avoinna, niissä yksiköissä joissa ko. tilat löytyvät. Ajankohtaisimmat aukioloaikatiedot ja muuta huomioitavaa löydät aina oman ABC 

Liikennemyymäläsi verkkosivuilta.
Haluamme omalta osaltamme olla varmistamassa huoltovarmuuden toteutumista ja 

kuljettajien taukomahdollisuuksien pitämistä. 

ABC Aura avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat) Hesburgerista saa ostettavaksi mukaan

ABC Forssa avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla Ma-la 6-21, su 8-21

soittamalla: 044 7486395
sähköpostilla: abc.forssa@sok.fi
facebook-sivulta: https://m.facebook.com/abcforssa/

ABC Hirvaskangas avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat) Ravintolasta 24 h ja Hesburgerista klo. 10.30 -22 myydään ruokaa take a waynä

ABC Kajaani avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat) Tällä hetkellä olemme perustasolla, joten nyt ei ole tietoa vielä muutoksista tästä linkistä voi tarkastellea meidän aukioloajoista tai muutoksista tietoa

https://www.abcasemat.fi/fi/asemat/abc-kajaani-637705823/noutopoyta

ABC Keljonkangas avoinna (myös wc-tilat) Asemamme on auki (ravintolan take away -myynti ja market) normaalien aukioloaikojen 
mukaisesti 06-00.

ABC Kiitokaari Vaasa avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat) liiketilat ja yleiset wc-tilat ovat avoinna 

ABC Kolmenkulma avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat)

Market palvelee 8.3 alkaen normaalisti 24 h, ravintolan vitriini ja Hesburger toimivat 
takeaway-periaatteella. Keittiömme on valitettavasti kiinni 8.3-28.3. abc.asemat.fi Tsemppiä!

ABC Kuninkaantie
avoinna, rajoitetuilla aukioloajoilla.
Rahtarien tauko- ja peseytymistilat 

käyttössä.
Olemme auki 24/7. ABC Kuninkaantien FB-sivujen kautta Tsemiä!

ABC Nastola avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla ma-la 06-21, su 8-21 abc nettisivut

ABC Oravainen avoinna (myös wc-tilat) www.abcasemat.fi/asemat/fi/ABCOravainen Tervetuloa ABC Oravaisiin, meille on helppo kääntyä ja meillä on hyvät ruoat ja kahvit!

ABC Pitkälahti avoinna (myös wc-tilat) Olemme vuorokauden ympäri auki poikkeusoloista huolimatta www.abcasemat.fi
Pidämme nettisivumme ajantasalla palveluiden ja aukioloaikojen suhteen.

Meiltä saa ruokaa ja juomaa mukaan myös mahdollisessa kiihtymis- ja 
leviämisvaiheessa.

Autokeidas Forssa/ Hansatie Oy avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat)

Olemme avoinna 24/7

Ravintola palvelee ma-la klo 10:00-20:00 ja su 12:00-20:00
take away annoksilla, take away lounas ma-la 10:00-15:00

www.autokeidas.fi
Autokeidas Forssan Facebook sekä instagram sivut

Olette lämpimästi tervetulleita meille. Meillä on iso piha-alue johon on helppo tulla 
isollakin autolla. Pidämme huolta jotta asiakkaat voivat turvallisin mielin tulla asioimaan 

meille. Liikenneasemallamme toimii myös kauppa, joka palvelee asiakkaita 24/7, 
myöskin tiloistamme löytyy Hesburger joka on avoinna klo 10:00-6:00. Kahvilinjasto 

palvelee asiakkaita 24/7, tarjolla sämpylöitä, makeaa kahvileipää, kahvia jne. 
Täällä teitä on  vastassa iloinen henkilökunta.

AV-Bar Oy avoinna (myös wc-tilat)

Cafe Konkelo avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat)

Talviaikaan lounaskahvilani on avoinna vain klo 15 asti.
Suihkuun pääsee silti myöhemminkin, mutta etukäteisvarauksella.
Rahtarien tauko- ja peseytymistilat ovat normaalisti avoinna.

www.cafekonkelo.com tai facebook: cafe konkelo tai puh 050 3627515
Suihkuun pääsee ja ruokaakin saa illallakin, vaikka talviajan aukiolot ovat lyhyempiä.

Ilmoitathan tulostasi ja toiveistasi etukäteen, mieluimmin edellisenä päivänä.

Cafe Piikkiö oy avoinna (myös wc-tilat) Facebook ja instagram

Olemme avoinna 6-18.00 arkisin 
Take away myynnillä edetään ja wc- tilat on auki 6-18,00 

Tervetuloa 
Lounas ja aamupalabuffet jää pois mutta grillituotteet yms saatavilla mukaan

E18 Hauklammenlevähdysalue avoinna (myös wc-tilat) Arkisin 05.00 - 18.00
La - Su Suljettu www.ykkospesa.fi  ja facebook Kahvilaravintola Ykköspesä Kiitos kaikille rahtari asiakkaille elämme vaikeita aikoja mutta yhdessä tästäkin selvitään.

Evijärven liikenneasema oy avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat) Facebook sivut päiviytyvät

Evästupa, pylkönmäki avoinna (myös wc-tilat) auki ollaan normaalisti,koska meillä on tässä niin monta muutakin palvelua kuin vain 
ravintolatoiminnat

Ei ole muuta tiedotettavaa kuin se,että jos ei saa istua pöytään syömään,niin sitten 
saa annoksen mukaan

Toivotaan,että tämä hermoja raastava tilanne joskus helpottaa-alkaa olla voimat jo 
vähissä!

Grilli Kahvila Huuhkajalampi avoinna (myös wc-tilat) Olemme auki ma- pe klo.05.30-17.00 myymme lounaat ja grilliruoka annokset mukaan 
ja wc tilat ovat käytössä.

Grilli Kahvila Huuhkajalammen omat FB sivut päivittyvät kokoajan ja lounaslista 
löytyy sieltä.
Toivon että jaatte tietoa eteenpäin että ei täällä turhaan päivystetä.
fb: Grilli Kahvila   KIITOS!

Rahtakortilla 1.3-28.3  kahvi kaupanpäälle kaikille annoksen mukaan noutaneille! 
Tervetuloa!

Grillikahvio Latenportti avoinna (myös wc-tilat) Paikka on Grilli kahvio. Myymme Grilli tuotteita ja kahvio tuotteita mukaan. Olemme 
avoinna 6-14. Hauskaa ja turvallista kevättä rahtipelin ratintaakse.

Grilli-Kahvio Hirsilänportti avoinna (myös wc-tilat)
Olemme avoinna joka päivä klo 11.00-20.00.
Meillä on käytössä WC ja pihatiloissa mahdollisuus taukoon tai nukkumiseen. Alueella 
ei ole peseytymistiloja.

Yrityksen Facebook-sivut Hirsilänportti Palvelemme mielellämme teitä päivittäin!

Hollolan Matkakeidas Oy avoinna (myös wc-ja rahtaritilat), 
rajoitetuilla aukioloajoilla

Arkisin 6-20
La-Su 10-20 www.matkakeidas.fi Tsemppiä!

Tiedot on annettu 2.-8.3.21 ja ne saattavat koronatilanteen ja sen tuomien rajoitusten myötä muuttua. Ajankohtaisen tieto kannattaa tarkastaa yrityksen koti- ja Facebook-sivuilta tai soittamalla toimipisteeseen.



Humppilan nesteen kahvio avoinna (myös wc-tilat) Fb Humppilan nesteen kahvio
Puh 034377900

HW RAVINTOLA OY avoinna (myös wc-tilat) Ma-pe 08-21
La-su 11-21

Facebook
Highway 3 grill and caffe

Tervetuloa!
Lounas ma-pe 11-16

Kaikki palvelut normaalisti take away annoksina. Yöpyminen pihassa mahdollista.

ImageWear Oy Kokkola kyllä pidämme, normaalien 
aukioloaikojen mukaan 08:00 - 16:00 www.imagewear.fi Olette todella herramiehiä (naisia) liikenteessä tänäpäivänä !!! jatkakaa samaa rataa, 

olette tiennäyttäjiä tavallisille autoilijoille, muut seuraavat esimerkkiänne !!!

Ihoden Asema Oy avoinna (myös wc-ja rahtaritilat), 
rajoitetuilla aukioloajoilla

Olemme avoinna arkisin (Ma-Pe) klo 7-14. Rahtisuihku on avoinna poikkeusaikana 
klo 7-14. (Normaalisti klo 6-20)

Ihoden Asema-facebook sivuilta saa parhaiten ajankohtaista tietoa päivittäisestä 
lounaslistasta ja aukioloajoista. Kahvilapalvelut, grilli ja lounas ovat arkisin avoinna 
7-14, myymme tuotteita vain mukaan. Rahtisuihku -ja wc on erikseen lukittu tila, 
jonne saa kassalta avaimen (ei yleisessä asiakaskäytössä oleva tila). Meiltä 
saa halutessa myös pyyhkeen.

Tervetuloa! Meiltä rahtialennus -10 % kahvila-grilli ja lounastuotteista. Iso parkkipaikka, 
helppo pysäköidä ja yöpyä isommallakin yhdistelmällä.

Jalastuuli avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat)

Avoinna 24h. Rahtareille sauna, suihku ja taukotilat. Lounas, A la carte, Hesburger ja 
Koitipizza myydään Take away facebook.com/Jalastuuli24h

Jari-Pekka Hartola avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat) 24/7

Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä p. 040 189 7522  tai
020 155 770
(Facebook Jari-Pekka Hartola)

Pyrimme pitämään Teille edelleenkin 24h peseytymistilat ja ruokapalvelut mukaan 
myyntinä.

Jennin tupa avoinna (myös wc-tilat) Ma-Pe 5.30-17.00
La 12-17.00

Liikenneasema Patalahti avoinna (myös wc-tilat)
Kahvio ja myymälämme on avoinna  24h.
Keittiö palvelee take away annoksin 10-24. 
Subway palvelee 10.30-20.

www.patalahti.fi ja fb: Teboil Patalahti.

Pidämme liikenneasemamme avoinna 24h, jotta pystymme palvelemaan Teitä 
normaaliin tapaan. Olette erittäin tärkeitä asiakkaita meille! 

ps.Tankatessasi yli 200l saat kuittia vastaan kahvin ja letun tai karjalanpiirakan.
Tervetuloa!

Juustoportti Kärsämäki ravoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla Olemme auki klo 8-20 nettisivuilta ja facebookista Jaksamisia.

Tervetuloa hakemaan ruokaa, evästä ja kahvia mukaan meiltä.

K Saastamoinen Ky/Fixus Keitele avoinna (myös wc-tilat) Aukiolot ark. 8.00-17.00

Kahvila Ravintola Kaisa avoinna ja rahtareille wc-käytössä

Rahtarit saavat käyttää wc-tilojamme ja leponurkkaustamme, sekä saavat take 
away pakkauksiin pakattuna lounaslistaltamme ruokaa 10:30-15:00.
Mukaan otettaviin astioihin on tarjolla myös kahvia-, teetä-ja kaakaota, sekä kahvileipää 
ja pullaa.

Facebook Kahvila Ravintola Kaisa Tsemppiä ja voimia !!!!!

Kahvila-ravintola Köffi avoinna (myös wc- ja rahtareiden 
taukotilat), rajoitetuilla aukioloajoilla Avoinna ma-pe 8-22 la-su 8-20 Parhaiten seuraamalla facebooksivuja; Kahvila-Ravintola Köffi. Joka päivä laitetaan 

kotiruokalounasta!
Sesongin ulkopuolella suurin osa asiakkaistamme koostuu juurikin rahtareista 

juuri heidän takiaan palvellaan pitkään myös poikkeusaikana

Kahvila-Ravintola Linnan Liisa Oy avoinna (myös wc-tilat) Pyrimme mahdollisuuksien mukaan pitämään normaalit aukiolot: ma-pe 8-18, la 11-18 www.linnanliisa.fi/ajankohtaiset Tsemppiä tähän hankalaan tilanteeseen!

Kajaanin Herkku Tornado avoinna (myös wc-tilat)

avoinna ma-to 10-23, pe-la 10-05, su 10-23

ruokaa voi ostaa mukaan palveluluukusta tai sisältä syödä paikanpäällä. 
Asiakaspaikkoja on 30. Meillä on iso parkkialue, ja lisäksi vieressä linja-auto pysäkki. 
Johon ainakin muutama rekka on pysähtynyt. Yst.terv. Anja Herkku Tornadosta 

Herkkutornadon kotisivuilta

Kaisan Kamari avoinna (myös wc-tilat) Kahvila avoinna ma-pe 5-18 ulos myynnillä mennään vessat ovat käytössä. Kahvilassa 
ei suihku mahdollisuutta. Google Kaisan kamari, Facebook Kaisan Kamari ja Instagram kaisan kamari Kyllä tästä selvitään 👍

Kausalan Matkakeidas Oy
avoinna, rajoitetuilla aukioloajoilla.
Rahtarien tauko- ja peseytymistilat 

käyttössä.

Olemme avoinna
Ma-pe klo 6-20
La-su 10-20

Lisätietoja www.matkakiedas.fi  ja 
Facebook Matkakeidas Kausala

Kera-Grilli ky avoinna (myös wc-tilat)
Avoinna normaalisti
Ma-pe 06-20, La 11-18, Su 11-20 Lämpimästi tervetuloa ja pidetään huolta toinen toisistamme noudattamalla 

suosituksia ❤

Kiesilän Kievari Oy avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla Vielä en osaa sanoa ehkä yksi tunti aikaisemmin suljetaan ja avataan tunti myöhemmin. Infoa viidakkorummpujen kautta sekä Facebookin kautta meidän sivuille 

.Ulkomainokset. Turvallisia kilometrejä kaikille

Kitusen Kievari avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla

Menemme ns. päivä kerrallaan. Jos asiakkaita riittää, olemme avoinna take away 
ehdoin. Paras kanava on facebook. Koitetaan jaksaa yhdessä!

KSO ABC Koria avoinna (myös wc-tilat) Ravintolan osalta toimimme yleisten rajoitusten mukaan, mutta paikka pysyy auki joka 
tapauksessa. Tervetuloa!

abc.asemat.fi/abc koria
abc.koria@sok.fi Tsemppiä ja jaksamista!

Kylpylähotelli Kunnonpaikka avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla

Ravintola auki: ma, ti ja to klo 6:00–22:00, ke ja pe klo 6:00-22:00,  la klo 7:30–22:00, su 
klo 7:30-22:00 www.kunnonpaikka.com Teette arvokasta työtä!

Kälviän Kaffeli avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla

www.kalviankaffeli.com
@kalviankaffeli



Liikenneasema Härkäpakari avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla Sujemme iltaisin klo 21 www.harkapakari.fi Tervetuloa palvelevaan Härkäpakariin!

Liikenneasema Mäkipeura avoinna (myös wc-tilat) Pesutilat ollut 2kk remontissa ja ne avataan kuun lopussa.

Lounaskahvila Ra-Sa-Vil avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla Aukiolot löytyvät facebookista Lounaskahvila Ra-Sa-Vil ja Lounaskahvila Ra-Sa-Vil Lahti. Yhdessä tästä selvitään!! Tsemppiä kaikille ❤

Lounaskahvila Saarto ja Pirttijärvi (Teboil 
Tammela)

avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla facebook /Teboil tammela Kahvila palvelee ohjeistuksia noudattaen takeawayna.

Tervetuloa noutamaan

Lounaskahvila Sininen Tupa avoinna (myös wc-tilat) Sulkuajan palvelemme ma-pe 05-15. Kahvilatuotteet ja lounas take awaynä http://eijapalvelu.fi/sininen-tupa/ Tervetuloa hakemaan kahvia ja syötävää Siniseltä Tuvalta!

Lähde-kioski avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla

Pidämme grillikioskin avoinna:MA-PE 7-20,LA 11-20,SU 11-18
Ja silloin on wc käytettävissä.

Ajankohtaiset tiedot Lähde-kioskin asioista saa Facebookista Lähde-kioskin sivuilta 
ja Instagramista lahdegrilli sivuilta.

Maaseutuhotelli Hirvikoski Oy avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat) www.maaseutuhotellihirvikoski.fi

MarCar Oy avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla Ma-To klo9-19. Pe klo 9-20, La-Su klo 11-19. Puh. 0440162300

Meiltä saa tuoreita sämpylöitä & pullaa, suolaisia piirakoita ja leivonnaisia. Arkisin lounas 
klo11-14, tämän lälkeen tarjolla pihvi annoksia ym. Rolla tuotteet: hampurilaiset, ateriat, 

salaatit....eli kaikki rolls valikoima.
Pihassa on tilaa isoille autoille.

Merimieskirkko ry avoinna ja rahtareille wc-käytössä

Suihkuun pääsee ma-to klo 17-21, pyydetään ilmoittautumaan etukäteen. Sauna on 
kiinni toistaiseksi. Jos on tarve päästä suihkuun muina aikoina, soittamalla etukäteen 
voidaan sopia poikkeusajoista. Vuosaaren Merimieskirkko fb-sivut ja Merimieskirkon nettisivut

Mylsänportti avoinna, rajoitetuilla aukioloajoilla Olemme avoinna arkisin 5:30 - 22:00 ja viikonloppuisin 10:00 - 22:00
 Pesytymitilat suljetaan, mikäli lakimuutos kieltää peseytymistilojen käytön. Tiedotamme yrityksen nettisivuilla: mylsanportti.fi ja Facebookissa: Mylsänportti Ruokatilaukset voi tehdä etukäteen numeroon: 040 7555 294

Nelosparkki Oy avoinna (myös wc-tilat) Täällä ollaan, tervetuloa!

Neste Häijää avoinna (myös wc-tilat) ma-pe 05-22, La  07-22, su  08-22 www.nestehaijaa.fi
Facebook  nestehaijaa Pidämme teistä huolta!

Neste hämeentie turku avoinna, rajoitetuilla aukioloajoilla yleiset wc-tilat eivät ole  käytössä

Neste K Alikeravantie avoinna, rajoitetuilla aukioloajoilla Iltaisin suljemme klo22, muuten normaalit aukiolot ( ark. 5.30-22, la 7-22, su 8-22 ) Www.k-ruoka.fi/Alikeravantie

Neste K Ankkurituuli avoinna (myös wc-ja rahtaritilat), 
rajoitetuilla aukioloajoilla

joka päivä klo 20.00 asti. Keittiö joka päivä klo 20.00 asti.
Seuraa tilannetta, ankkurituuli.fi www.ankkurituuli.fi ja fb & instagram Yhdessä!

Neste K Imatra avoinna (myös wc-tilat) asema on tarkoitus pitää auki 24/7 mutta mahdollinen ulkonaliikkumiskielto tämän 
todennäköisesti muuttaa. suihkutilat ovat poissa käytöstä.

Neste K Keimola-Itä avoinna (myös wc-tilat) Tervetuloa!

Neste K Kehä 3 kyllä pidämme, rajoitetuilla 
aukioloajoilla

Liikenneaseman puoli on avoinna: Arkisin 6-21, La 8-21, Su 9-21
Ravintola:(Koon keittiö, Kotipizza & Subway): Arkisin 6-21, La 9-2,  Su 10-21 Facebook: Neste K kehä III - Kehäkessa Tervetuloa!

Terkkuja Suville :)

Neste K Karisto avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla

Neste K Kirri avoinna (myös wc-tilat) Ma-pe 5.30-22, La 7-21, Su 8-21 K-ruoka sivustolta Neste K Kirri Tervetuloa, palvelemme mielellämme !

Neste K Lapintuuli avoinna (myös wc-tilat) 24/7 https://www.facebook.com/Huoltoasema.Lapintuuli Tsemppiä kaikille poikkeusaikana

Neste K Sipoonlahti avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat) Neste Sipoonlahti palvelee normaalien aukioloaikojen puitteissa.

Nämä huoltoasemat ovat Teidän sosiaalitiloja
myös! Nämä palvelut pitäisi aina olla auki, huoltovarmuus!? On se kiva vähän istahtaa ja 

nauttia ruoka rauhassa ja tietysti turvaväliä noudattaen.

Neste K Teiskontie avoinna (myös wc-tilat)

Neste K Teiskontie avoinna (myös wc-tilat)

Neste Keimola Länsi avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla

Olemme avoinna arkisin 6.00-18.00 ja keittiöstämme saa tämän hetkisen suunnitelman 
mukaan take away lounasta sekä Xmeal aterioita. Lauantaisin olemme avoinna 9.00-
16.00. Wc tilat ovat aukioloaikojen mukaan käytössä.

www.neste-keimolalansi.fi sivuilta löytää tietoja sekä facebook ja instgram sivuilta. 
Lisäksi voimme laittaa teille vielä ajankohtaisesti tietoa.

Neste Kiehimänportti avoinna (myös wc-tilat) Me Kainuussa emme joudu sulkuun, jotenka kaikki palvelut käytössä www.nestepaltamo.fi Turvallista asiointia meillä,tervetuloa !

Neste Kuortane avoinna (myös wc-tilat) Facebook, nestekuortane

Neste K Ouluntulli avoinna (myös wc-ja rahtaritilat), 
rajoitetuilla aukioloajoilla

Olemme avoimma ma-pe 6-22 (lounas myös tarjolla ja keittiö auki noutoasiakkaille)
la 8-22 ( lounas ja keittiö noutoasiakkaille)
su 9-18 ( keittiö noutoasiakkaille/ ei lounasta)

facebook ja instaa seuraamalla. Päivitämme sinne joka viikko useaan kertaan 
tietoa.



Neste Muhos kyllä pidämme, rajoitetuilla 
aukioloajoilla Avoinna 6-18

www.nesteoilmuhos.fi
Ma-Pe noutopöydästä herkullinen ja runsas kotiruokalounas pakettiin.
Joka päivä 10.30-17.30 grilliä ja pizzaa.
Tervetuloa asioimaan.

www.nesteoilmuhos.fi
Ma-Pe noutopöydästä herkullinen ja runsas kotiruokalounas pakettiin.

Joka päivä 10.30-17.30 grilliä ja pizzaa.
Tervetuloa asioimaan

Neste Taukotuuli avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla Koti- ja facebook sivuilta

Neste Tolosenmäki avoinna (myös wc-tilat) arkisin 24 h
la 23.00- su 8.00 suljettu

Tervetuloa meille! Jos rajoitukset tulee:
klo 8.00-22.00 Ruoka-annokset, Kotipizzat ja Rolls-burgerit mukaan.klo 22-06 kahvit, 

sämpylät,lihikset mukaan.klo 05.00-08.00 Aamupuuro mukaan.
Huom Kitee on vielä perustasolla 4.3.Ehkä ei rajoituksia tulekaan ja saatte syödä 

meillä!

Neste Tupasvilla avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat) www.tupasvilla.fi

Neste Vesilaitoksentie avoinna (myös wc-tilat)

Neste Äänekoski avoinna (myös wc-tilat) Hallituksen niin määrätessä siirymme TakeAway myyntiin. www.neste-aanekoski.fi  johon päivitämme lounaslistan,
sekä tarvittavat tiedot. aamuisin aamupala klo 6 - 9 Tervetuloa palvelevalle neste asemallemme.

Niskavuoren Portti Oy avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla.

Ma-Pe   8-17
La  10-14
Su   suljettu Yrityksen fb sivuilta

Tervetuloa😊 pihaan mahtuu useampi auto. 
Kaikkea mukaan ostettavaksi, lounasta, lista

ruokia ja itse tehtyjä leivonnaisia niin makeita kuin suolaisia.

Osuuskauppa Hämeenmaa
avoinna, rajoitetuilla aukioloajoilla.
Rahtarien tauko- ja peseytymistilat 

käyttössä.

ma-la 6-21 ja su 8-21
Keittiö on auki 10-15 joka päivä

Oulun Baari Oy avoinna (myös wc-tilat) liiketilat ja yleiset wc-tilat ovat avoinna oulunbaari.fi

Pohjois-Saksan Merimieskirkko avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla

Olemme auki, soittaessa. Eli Hampurin ohiajava kuljettaja ,voi meille soittaa ja haemme 
läheisistä parkeista. Rajoituksena on, että saunoihin ei tällä hetkellä pääse, mutta 
majoittua voi (työmatkalaiset) ja suihkuun pääsee! Tarjoamme myös keskusteluapua, 
henkistä tukea tai apua Saksassa ilmenevissä ongelmissa. Alueenamme on 
pohjoissaksan alue.

Kotisivuiltamme. 

pohjoissaksa.merimieskirkko.fi

Sekä facebook, että instagram tileiltämme pohjoissaksan merimieskirkko.

Täällä ollaan Euroopassa teitä varten! Jos mikään painaa mieltä ota yhteyttää niin 
mietitään yhdessä!

Pälkäneen Aapiskukko Ky avoinna (myös wc-ja rahtaritilat), 
rajoitetuilla aukioloajoilla

Aapiskukko palvelee jokapäivä 05-22.
Kaikkea ruokaa saa helposti mukaan.
Rahtareiden saunatila on käytössä aukioloaikoina, rajoitetulla henkilömäärällä.

puh 035343075
aapiskukko@aapiskukko.fi
www.aapiskukko.fi

Tsemppiä ja tervetuloa Aapiskukkoon!

Reissuravintola avoinna (myös wc-tilat) www.reissuravintola.fi

Restel Liikenneasemat Oy Shell Kyyjärvi avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat) liiketilat ja yleiset wc-tilat ovatt avoinna 

Restel Liikenneasemat Oy Shell Laitila avoinna ja rahtareille wc-käytössä Olemme avoinna 24/7. Vain take away. Suikussa saa käydä helmisimpukka@restel.fi Tervetuloa

Restel Liikenneasemat Oy, Shell Vitsari avoinna (myös wc-tilat) Toistaiseksi menemme normaaliaukiolojen mukaan, tiedotamme omalla facebook/netti 
sivuilla mahdollisista muutoksista

helmisimpukka.fi/Shell Vitsari
Facebook Shell Kokkola Vitsari

Parhaamme mukaan pyrimme palvelemaan teitä meille kaikille tärkeää 
ammattikuntaa. Kahvila ja ruokapalveluita on saataivilla vähintäänkin take away 

annoksina kokoajan aseman olessa avoinna.  Tsemppiä meille kaikille!

Restel Liikenneasemat Oy/Shell Iittala avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat) facebook helmisimpukka iittala Meiltä maistuvat take-away annokset ympäri vuorokauden niin pikkunälkään kuin 

isompaankin ja sauna on kuumana. Tervetuloa!

Route 24 avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla

ma-pe 11-18 la-su 12-18
Ravintolasta saa take away ruokaa

www.route24.fi
www.paimelanranch.fi Jaksaa jaksaa

Salpa Hotelli kyllä pidämme, rajoitetuilla 
aukioloajoilla

Vastaanotto sekä kahvilan ulosmyynti ~10-18 välisenä aikana. Aamiainen mukaan.
Rahtarien tauko- ja peseytymistilat käytössä klo 10-18.

www.hotellisalpa.fi
Instagram hotellisalpa
Facebook hotellisalpa

Tervetuloa nauttimaan palvelustamme vaikeasta tilanteesta huolimatta!

Sarinan Tupa Oy avoinna (myös wc-tilat) Tarkemmat aukioloajat ovat Facebookissa ja Googlessa. Ne ovat aina ajan tasalla. 
Sieltä kannattaa seurailla.

Parhaiten meillä saa tiedon Facebookissa mutta, yritämme pitää myös kotisivut 
ajantasalla: sarinantupa.com

Kuljettajille, että olette tervetulleita ostoksille ja rahtarit ry:lle, että tämä oli loistava 
kysely.

Seo Pelkosenniemi/ Huoltopalvelu Sammeli 
Oy

avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla Aukiolot sulun ajan ma-pe 7-17, la 9-15 su suljettu Kotisivuilta yleiset tiedot, www.seopelkosenniemi.fi, yrityksen facebook-sivuilta ( 

Seo Pelkosenniemi) Googlesta löytyy myös yrityksen nimellä

Seo Ruovesi Kahvila avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla

Kahvilapalvelut avoinna 7-16
Lounas klo 11-13 ( voi kysyä myös lounasajan jälkeen) Polttoaineet 24/7 automaatista. Facebook: SEO RUOVESI

Pyrimme pitämään Kahvilamme avoinna take away palvelulla. Kantatie 66 / Ruovesi 
Ruhala.Meille on helppo poiketa, peruuttamatta voit jatkaa matkaa. Toivomme 
kaikkien teillä liikkuvien nyt käyttävän palveluamme, jotta toimintamme jatkuu.Kiitos 

etukäteen ! T. Päivi

ST1- JA SHELL-PALVELUASEMAT avoinna (myös wc-tilat)

Kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla sijaitsevat HelmiSimpukat ja muut asemamme 
ovat edelleen avoinna, mutta siirtyvät ns. take away -myyntiin, jossa ruoka-annoksia voi 
ostaa mukaan muualla nautittavaksi. Perusvaiheen
alueilla sijaitsevilla palveluasemilla voit ruokailla myös asemiemme kahvila- ja 
ravintolatiloissa riittävin turvavälein.

Ajantasaisimman tilanteen voit tarkastaa netistä www.helmisimpukka.fi, 
jota päivitämme tietojen täsmentyessä.

Asemakohtaiset tiedot löydät asemahausta.

SUIHKU- JA SAUNATILAT EDELLEEN KÄYTÖSSÄ
Valikoiduissa HelmiSimpukoissa olevat raskaan kaluston kuljettajille tarkoitetut 
suihkut/saunat ovat edelleen kuljettajien käytössä. Tiloihin pääsee toistaiseksi vain yksi 
henkilö kerrallaan. Suihku/saunatiloja siivotaan tehostetusti turvallisuuden 
varmistamiseksi.

Shell Helmisimpukka Lahnus avoinna (myös wc-tilat) Avoinna , normaalien aukioloaikojen mukaan. 
Yleiset wc-tilat ovat asiakkaiden ja rahtareiden käytössä

Shell HelmiSimpukka Raasepori Karjaa avoinna (myös wc-tilat) Lounas pöytä arkisin 10-14 take away muodossa. Yksi kerrallaan saunatiloihin. helmisimpukka.fi Tervetuloa!

Shell Helmisimpukka Ylämylly avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat) 24H. pidämme rahtarien tauko- ja peseytymistilat normaalisti avoinna



Shell Hirvaskangas avoinna (myös wc-tilat) Tämänhetkisen tiedon mukaan jatkamme 24h asemana koko sulkuajan. Sauna/ 
peseytymistiloihin 1 asiakas kerrallaan.

Nettisivut: Shell hirvaskangas
Facebook: Helmisimpukka Hirvaskangas

Shell Ii  Restel liikenneasemat Oy avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat)

Pidämme rahtareille suunnatut tilat avoinna, mutta valvomme ettei liian montaa ole yhtä 
aikaa tiloissa. 

helmisimpukka.fi Ruokaa valmistetaan ja pakataan mukaan 24/7

Shell Jämsä avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla

24 h
Rahtarien taukotiloihin pääsee vain yksi henkilö kerrallaan. Shell Helmisimpukka Jämsä facebook ja jamsa.helmisimpukka@restel.fi sähköposti Pyrimme palvelemaan ammattiautoilijoita yhtä hyvin kuin keväällä 2020. Meidän iloinen 

henkilökunta toivottaa rahtarit aina tervetulleeksi.

Shell Kangasniemi avoinna (myös wc-tilat) Shell Kangasniemen aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät St1-ja Shell asemahausta! 
Omia verkkosivuja meillä ei ole. Tervetuloa Kangasniemen Shellille! :)

Shell Koivula avoinna (myös wc-tilat) Facebook Shell Koivula
Helmisimpukka ja St1 sivut Tervetuloa

Shell Lapua keskusta avoinna (myös wc-tilat)
Ma-La 6-22, Su 8-22, Aamupala 6-10
Keitto lounas 10:30-14:30
Pika ruokaa ja annoksia koko aukioloajan

Fasessa teemme ajankohtaista ilmoittelua.

Shell Lapua Tamppari avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat) Suihku on aina auki. Ruoka ja juoma on take away myyntinä. Asiakastilat suljettuina. helmisimpukka.fi

Shell Mommola avoinna (myös wc-tilat) Face: Shell Mommola, Huittinen

Shell Mäntsälä P avoinna (myös wc-tilat) Asema on auki 24h ja ruokaa saa 24h vuorokaudessa. Rahtaritiloihin pääsee vain yksi 
henkilö kerrallaan (myös odotustilaan) www.helmisimpukka.fi tai soittamalla asemalle Pidämme poikkeusoloista huolimatta palvelut saatavilla, aamiaisesta, lounaaseen ja 

ruoka-annoksiin, ja pesulle pääsee jatkossakin, kunhan huomioimme rajoitukset.

Shell oriketo avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat) 24h auki

Shell Parkano avoinna (myös wc-tilat) www.helmisimpukka.fi

Shell Pihtipudas avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla Sauna-ja peseytymistilat käytössä yhdelle asiakkaalle kerrallaan Facebook Shell Pihtipudas Putaanportti

www.helmisimpukka.fi Tervetuloa Shell Putaanporttiin, olemme avoinna 24/7!

Shell Ruskeasanta avoinna (myös wc-tilat) Ruoka -ja kaikki muukin myynti ulos, ravintolan tiloihin ei saa jäädä. Rahtaritiloihin saa 
mennä vain yksi henkilö kerrallaan, muuten normaalisti.

Seuraamalla Facebook-sivuamme Shell Vantaa Ruskeasanta. Tiedotamme sinne 
JOS tulee poikkeuksia, muuten toimintamme on normaalia lukuunottamatta sitä, 
että sisätiloissa ei saa oleskella.

Koittakaahan jaksaa tekin, ja tervetuloa hakemaan kahvia ja ruokaa mukaan meiltä.

Sillin Talli ky / Haukanpesä avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla Ma-pe klo 10-18:sta Ruokaa ulosmyyntinä

SoppaGrilli23 kyllä pidämme, normaalien 
aukioloaikojen mukaan Aukiolo kannattaa tarkistaa google tai Facebook Soppagrilli23. Soppagrilli23 ei ole asiakas WC:tä. Ruuan osalta noutomyynti toimii aina. Tervetuloa.

st1 loimaa satakaari oy avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla arkisin 5-24 face st1 loimaa kyllä tämäkin tästä hoituu

St1 Pivanka Kesälahti avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla

Ma-pe 06.30 - 18.00
La-su 07.30 - 18.00 www.pivanka.fi Tsemppiä!

St1 Voutila avoinna (myös wc-tilat) Kahvila ark  03-18  la-su  suljettu
Myymälä   -  21 St1 Voutila

aamu kolmesta syötävää suljetuissa rasioissa vaikka autoon syötäväksi, tunnetusti 
hyvää kahvia. Myymälästä myös syötävää kahvilan sulkeuduttua sekä sitä hyvää kahvia 

jos jotain tarvetta kysykää autamme.
Huom! suihkumahdollisuus  p 0466333486,   Ripa

st1 ylistaro avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla Mikäli rajoitukset tulee.suljemme klo. 19.00 st1 ylistaro ja facebook Tsemppiä ja tervetuloa tauolle ja tankkaamaan,myös Ad-Blue

Jamppe!

Stop’n go grilli avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla Ma 08-24 Ti-Pe 24h La -15 asti ja Su suljettu Facebooksivu ja

Toimipaikka

Stop-Cafe Oy 3-tie avoinna (myös wc-tilat) Vain noutomyynti 8-28.3 ajalla, Wc:t ja suihkutila käytettävissä normaalisti puhelimitse 092506022 Voit soittaa ja tilata annoksia etukäteen 092506022.

Suomen Merimieskirkko avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla

Talomme aukioloajat Brysselissä ovat ke-su klo12-18.

Kuitenkin olemalla yhteyksissä meihin, talolle pääsee erikseen sovittaessa peseytymään 
muina aikoina: 
karri.salo@merimieskirkko.fi / +32497949571

Suosittelemme seuraamaan meidän Facebook-sivuja, jotka löytyvät etsimällä: 
Brysselin Merimieskirkko.
Meihin voi myös olla yhteyksissä suoraan esimerkiksi:
karri.salo@merimieskirkko.fi / +32497949571 bryssel@merimieskirkko.fi / 
+32474940433

Vaikka Brysseli on kaukana normireiteistä teemme liikkuvaa työtä koko Belgian alueella! 
Aina ei tarvitse olla ongelmaa ja liikummekin välillä juttuseuraksi mahdollisuuksien 

mukaan. Jos kuitenkin tulee tarvetta avulle niin ole yhteyksissä! Olemme täällä sinua 
varten! Terveisin, Belgian merimieskirkon väki

Suomen Merimieskirkko Ry avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla

Toivomme raskaanliikenteen kuljettajien ottavan hyvissä ajoin yhteyttä, jos 
tarvitsevat suihkumahdollisuutta.

mia.haapakorva@merimieskirkko.fi
0400 371 574, myös what´s up.

Matalalla kynnyksellä yhteyttä kuten tähänkin asti. Ei ole niin pientä asiaa ettei 
voisi ottaa yhteyttä.

Takkatupa emme pysty pitämään avoinna Ravintola suljettu 8-28.3. kokonaan. kotisivu www.takkatupa.fi
fb.me/takkatupa / 014 562663 / 040 7670178

Tsempataan taas yhdessä!
Avataan ravintola, jos vain saadaan lupa, 29.3.2021

TAUKO.Nukari avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla

arkisin klo 4:30-18:00
lauantai klo 8:00-15:00
Take away kotiruokalounas klo 10:30-14:00

www.taukonukari.fi
puhelin 0504759168

Aurinkoista kevättä tienpäällä!

T.Siira Oy avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla

ma- pe klo 05:00-21:00
la 08:00-20:00
su 09:00-20:00
suihku avoinna vain aukioliaikoina

nestek Tuuliharja sivustolta

Tmi Janne M. Halinen avoinna (myös wc-tilat), rajoitetuilla 
aukioloajoilla

Kauppa ja huoltoasema ovat auki normaalisti. Kahvila-ravintolasta voi ostaa ruokaa 
mukaan.



Teboil Kivihovi/ Ismo Rouvinen Oy avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat) Kivihovi palvelee, tervetuloa!!

Teboil Pirkanhovi avoinna ja rahtareille wc-käytössä
Olemme auki 24/7. Pidämme kuljettajien tilat auki ja rahtareiden käytössä. Varmasti 
täytyy jotenkin porrastaa käyntejä rajoitukset huomioiden. Olette meille tervetulleita 
myös ravintoloden sulkuaikana.

Korona aika on aika raskasta kaikille. Yhdessä tästä selvitäään. Olette meille 
tervetulleita ja haluammekin huolehtia teistä myös poikkeusaikana. 

Eiköhän me tästäkin yhdessä selvitä. Tsemppiä ja jaksamista myös teille toivottaa 
Kauppiaat Tarja ja Tomi Pirkanhovista

Turun merimieskirkko avoinna (myös wc-ja rahtarien  
taukotilat) Turun merimieskirkko auki maanantaista-torstaihin klo 17-21.

puh: 0400 224248
https://www.facebook.com/TurunMerimieskirkko
https://merimieskirkko.fi/turku/

Tervetuloa suihkuun!

Varpun Lounastupa avoinna (myös wc-tilat)
Jos hallitus määrää ettei sisällä saa ruokailla myymme ruokaa ulos ja katsomme viikko 
kerrallaan onko se kannattavaa. Kaikessa tapauksessa yrityksemme lopettaa 
toimintansa viimeistään 26.3.2021. Rahtaritiloihin vain yksi henkilö kerrallaan pesulle.

Vaskiontie 420 avoinna (myös wc-tilat)

Vierumäen Matkakeidas Oy avoinna (myös wc-ja rahtaritilat), 
rajoitetuilla aukioloajoilla

Olemme avoinna ajalla 8.3.-28.3. klo 6-23.
Tilanteen eläessä akuutisti aukioloaikoihin voi tulla  lisää muutoksia.

Meidän kotisivuiltamme osoitteesta:
https://www.matkakeidas.fi/vierumaki/ Koitetaan jaksaa vielä tovi, kyllä tästä vielä normaalitilanteeseen päästään! 

Tsemppiä kaikille kuljettajille!

Matkailukeskus Harjun Portti avoinna (myös wc-tilat)
avoinna arkisin 9-17 ja viikonloppuisin 11-17
ravintolasta voi hakea take away ruoka-annoksia ja lounasta mukaan. Kahvi linjasto 
myös auki, josta voi ostaa tuotteita mukaan!

HERKKULES pohjoinen avoinna (myös wc-tilat) herkkules.com tai herkkuleksen face sivuilta

HERKKULES ETELÄINEN avoinna (myös wc-tilat) herkkules.com tai yrityksen facebook sivuilta Tsemppiä!

Ykköscafe avoinna, rajoitetuilla aukioloajoilla YKKÖSCAFE on auki poikkeuksellisesti  arkisin klo 05-14
sulkuajan facebook.com/ykkoscafe

Tiedot on annettu 2.-8.3.21 ja ne saattavat koronatilanteen ja sen tuomien rajoitusten myötä muuttua. Ajankohtaisen tieto kannattaa tarkastaa yrityksen koti- ja Facebook-sivuilta tai soittamalla toimipisteeseen.


