
    

 
Riihimäen kaupunki  PL 125, 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi 

Huom! Mikäli aikomuksena on käyttää mobiililippua, ei tätä tilauslomaketta tarvita. Ohjeet 

mobiililipun käyttöönotosta löytyvät osoitteesta www.riihimaki.fi/matkaliput. 

 

Riihimäen joukkoliikenteen koululais-/opiskelijalipun tilaaminen 

kevätlukukaudeksi 2023 

Tilaan alla mainitulle oppilaalle Riihimäen joukkoliikenteen koululais-/opiskelijalipun 

kevätlukukaudeksi 2023. Lippu kelpaa paikallisliikenteen ja Riihimäki-Ryttylä-

seutuliikenteen linja-autoissa Riihimäen kaupungin alueella matkustettaessa. 

Lipun hinnan oppilas maksaa lipun saadessaan. 

Lipputuote:  

  Peruskoululaisen kevätlukukausilippu 
      (57,00 €; voimassa 1.1.–4.6.2023) 
 

  2. asteen opiskelijan kevätlukukausilippu 
(73,00 €; voimassa 1.1.–4.6.2023) 

Oppilaan tiedot: 

Sukunimi:              ______________________________________________________________________________ 

Etunimi:                 ______________________________________________________________________________ 

Osoite:                   ______________________________________________________________________________ 

Koulu/oppilaitos: ________________________________________________  Luokka: ____________________ 

 

Allekirjoitus: ___________________________________________________________________________________ 

(Alle 18-vuotiaan osalta huoltajan allekirjoitus) 

 

Koulun leima 

 



    

 
Riihimäen kaupunki  PL 125, 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi 

Riihimäen joukkoliikenteen koululais- ja opiskelijaliput 

Riihimäen kaupunki tarjoaa kaikille Riihimäellä asuville peruskoululaisille ja 2. asteen 
opiskelijoille edullisen koululais-/opiskelijalipun. Lippu ostetaan pahvisena näyttölippuna 
tai mobiililippuna. Tarkemmat tiedot mobiililipun käyttöönotosta löytyvät osoitteesta 
www.riihimaki.fi/matkaliput. Lipun voi ostaa joko lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi 
kerrallaan. 
 

• syyslukukauden lippu on voimassa 10.8.–31.12.2022 
• koko lukuvuoden lippu on voimassa 10.8.2022–4.6.2023 
• kevätlukukauden lippu on voimassa 1.1.–4.6.2023 

 

Voimassaoloaikana lipulla voi matkustaa rajattoman määrän matkoja arkisin, 
viikonloppuisin sekä loma-aikoina. Lippu ei kuitenkaan oikeuta tarpeettomaan 
edestakaiseen matkustamiseen linja-autoissa. 

 

Lippu kelpaa paikallisliikenteen (R-liikenne) ja Riihimäki-Ryttylä-seutuliikenteen linja-
autoissa Riihimäen kaupungin alueella matkustettaessa. Lipulla ei voi matkustaa eikä sitä 
voi käyttää osamaksuna Riihimäen ulkopuolelle suuntautuvilla matkoilla. 

Huom! Lippu ei kelpaa R-kyydissä matkustamiseen koulupäivisin klo 5–16 välisenä aikana. 

 
• 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 ostaa Tietotuvasta (Eteläinen Asemakatu 2; 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 kevätlukukauden lippua ostaessa, mikäli oppilaalla on edellisen 
syyskauden lippu kokonaisuudessaan mukanaan. Lippuja voi ostaa myös kesken 
lukukauden/-vuoden. Kadonneen tai tuhoutuneen lipun tilalle voi ostaa uuden näyttölipun 
(uusi valokuva tarvitaan). Lipun uusimisesta peritään 9 euroa. 

 

Lisätietoja voi kysyä koulujen kanslioista tai puhelinnumerosta 040 330 4928. 

http://www.riihimaki.fi/
http://www.riihimaki.fi/matkaliput
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