
Huom! Mikäli aikomuksena on käyttää mobiililippua, ei tätä tilauslomaketta tarvitse käyttää. Ohjeet mobiilili-
pun käyttöönotosta löytyvät osoitteesta riihimaki.fi/koululais-ja-opiskelijalippu. 

RIIHIMÄEN JOUKKOLIIKENTEEN KOULULAIS-/OPISKELIJALIPUN TILAAMINEN 
LUKUVUODEKSI 2021–2022 / SYYSLUKUKAUDEKSI 2021 

Tilaan alla mainitulle oppilaalle Riihimäen joukkoliikenteen koululais-/opiskelijalipun lukuvuodeksi 2021–2022 
/ syyslukukaudeksi 2021. Lippu kelpaa Riihimäen kaupungin alueella paikallisliikenteen ja Riihimäki-Ryttylä-
seutuliikenteen linja-autoissa. 
Lipun hinnan oppilas maksaa lipun saadessaan. 

Lipputuote: 

  Peruskoululaisen syyslukukausilippu 
  (57,00 €; voimassa 9.8.–31.12.2021) 

  2. asteen opiskelijan syyslukukausilippu 
  (73,00 €; voimassa 9.8.–31.12.2021) 

  Peruskoululaisen lukuvuosilippu 
  (114,00 €; voimassa 9.8.2021–5.6.2022) 

  2. asteen opiskelijan lukuvuosilippu 
  (146,00 €; voimassa 9.8.2021–5.6.2022) 

Oppilaan tiedot: 

Sukunimi: _______________________________________________________________________ 

Etunimi: _______________________________________________________________________ 

Osoite:  _______________________________________________________________________    

Koulu/oppilaitos: _______________________________________________ Luokka: ______________ 

Allekirjoitus:  _______________________________________________________________________ 

(Alle 18-vuotiaan osalta huoltajan allekirjoitus) 

Koulun leima 

https://www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/joukkoliikenne/matkaliput/koululais-ja-opiskelijalippu/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
RIIHIMÄEN JOUKKOLIIKENTEEN KOULULAIS- JA OPISKELIJALIPUT 
 
 
Riihimäen kaupunki tarjoaa kaikille Riihimäellä asuville peruskoululaisille ja 2. asteen opis-
kelijoille edullisen koululais-/opiskelijalipun. Näyttölipun voi ostaa joko lukukaudeksi tai ko-
ko lukuvuodeksi kerrallaan. 
 

 syyslukukauden lippu on voimassa 9.8.–31.12.2021 
 kevätlukukauden ja koko lukuvuoden liput ovat voimassa 9.8.2021–5.6.2022 

 
Voimassaoloaikana lipulla voi matkustaa rajattoman määrän matkoja arkisin, viikonloppui-
sin sekä loma-aikoina. Ne eivät kuitenkaan oikeuta tarpeettomaan edestakaiseen matkus-
tamiseen linja-autoissa. 
 
Lippua näyttämällä oppilas/opiskelija voi matkustaa Riihimäen kaupungin alueella paikal-
lisliikenteen ja Riihimäki-Ryttylä-seutuliikenteen linja-autoissa. Lipulla ei kuitenkaan voi 
matkustaa eikä sitä voi käyttää osamaksuna Riihimäen ulkopuolelle suuntautuvilla matkoil-
la. 
 

 peruskoululaisen lukukausilipun hinta on 57,00 € 
 peruskoululaisen lukuvuosilipun hinta on 114,00 € 
 2. asteen opiskelijan lukukausilipun hinta on 73,00 € 
 2. asteen opiskelijan lukuvuosilipun hinta on 146,00 € 

 
2. asteen opiskelijalipun voivat ostaa lukiossa, ammattioppilaitoksessa, ammatti-
instituutissa sekä muissa 2. asteen oppilaitoksissa opiskelevat riihimäkeläiset. 
 
Koululais-/opiskelijalipun voi lunastaa maksua vastaan Tietotuvasta, joka sijaitsee Matka-
keskuksessa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2 (katutaso). 
Avoinna ma–to klo 8.00–15.00, pe ja aattopäivinä klo 8.00–14.30. 
 
Lippua varten tarvitaan valokuva (passikuva tai koulun ottama yksityiskuva) sekä koulun 
leimalla varustettu tilauslomake. 
 
Tilauslomaketta ei tarvita kevätkauden lippua lunastaessa, mikäli oppilaalla on edellisen 
syyskauden lippu. Tällöin tuodaan syyslukukauden lippu kokonaisuudessaan mukana. 
 
Lippuja voi ostaa myös kesken lukukauden/-vuoden. 
 
Kadonneen tai tuhoutuneen lipun tilalle voi ostaa uuden näyttölipun (uusi valokuva tarvi-
taan). Lipun uusimisesta peritään 9 euroa. 
 
Lisätietoja antavat koulujen kansliat sekä liikennetekniikan asiantuntija Kimmo Männistö 
p. 040 330 4928. 
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