Riihimäen kaupunki
Kaupunkikehityksen toimialue
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 7 artiklan 1. kohdan mukainen
yhdistelmäraportti vuodesta 2018
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Riihimäen kaupunki
Kaupunkikehityksen toimialue
Eteläinen Asemakatu 4, 11130 RIIHIMÄKI
www.riihimaki.fi

1. Raportointivelvollisuus
Tämän raportin julkaiseminen perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
N:o 1370/2007 (palvelusopimusasetus) 7 artiklan 1. kohtaan:
”Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan
sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä.”
2. Riihimäen kaupungin toimivalta-alue
Riihimäen kaupunki on joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen omalla alueellaan. Riihimäen
kaupungin asukasluku on noin 29 000.
3. Julkisen palvelun hintavelvoitteet
Riihimäen kaupungin toimivalta-alueella on käytössä Oy Matkahuolto Ab:n lippu- ja maksujärjestelmä sekä IQ Payments Oy:n mobiililippusovellus.
Toimivalta-alueella vuonna 2018 voimassaolleet hintavelvoitteet ovat seuraavat (alv 10 %):
kertalippu (käteinen tai mobiililippusovellus)

2€

lasten kertalippu (käteinen tai mobiililippusovellus)

1€

vaihtolippu (kertalipun myyntitosite)

maksuton

kaupunkilippu (Matkahuollon matkakortti tai mobiililippusovellus)
seutulippu (Matkahuollon matkakortti)

40 €

peruskoululaisten näyttölippu
2. asteen opiskelijoiden näyttölippu
veteraanien näyttölippu
EU:n vammaiskortti
koulu- ja varhaiskasvatusryhmälippu
kaupungin henkilökunnan näyttölippu
Matkahuollon 44 matkan sarjalippu
Matkahuollon 22 matkan sarjalippu
Matkahuollon lasten 44 matkan sarjalippu
Matkahuollon lasten 22 matkan sarjalippu

65 €

57 € / lukukausi,
114 / lukuvuosi
73 € / lukukausi,
146 / lukuvuosi
maksuton
maksuton
maksuton
maksuton
100,40 €
61,80 €
66,90 €
36,30 €
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voimassa 60 min, kelpaa aina, kun lippu
voimassa autoon noustessa
7-16 -vuotiaat,
alle 7-vuotiaat maksutta; voimassa 60
min, kelpaa aina, kun lippu voimassa
autoon noustessa
kelpaa, kun lippu voimassa autoon
noustessa
voimassa 30 pv
voimassa 30 pv,
kelpaa Riihimäen seutulippualueella
(Riihimäki, Hyvinkää, Hausjärvi, Loppi,
Janakkala, Mäntsälä)
voimassa koko lukukauden tai -vuoden
voimassa koko lukukauden tai -vuoden

voimassa 12 kk ostopäivästä
voimassa 12 kk ostopäivästä
voimassa 12 kk ostopäivästä
voimassa 12 kk ostopäivästä

4. Valitut julkisen liikenteen harjoittajat ja niille maksetut korvaukset sekä niille myönnetyt yksinoikeudet
Ventoniemi Oy, bruttosopimus, Riihimäen paikallisliikenne (sisältäen kaikki linjat sekä palvelulinjan)
sopimusaika 15.8.2016 – 11.8.2019
korvaus vuonna 2018:
852 917,49 € (alv 0 %)
Ventoniemi Oy, käyttöoikeussopimus, Riihimäki-Ryttylä-Riihimäki-vuoroja (klo 13.20 – 14:35 välisenä aikana) sekä klo 15.05 Matkakeskus-Hyvinkääntie-vuoro
sopimusaika 10.8.2017 – 2.6.2018
korvaus vuonna 2018:
7 200,00 € (alv 0 %), johon Hausjärven kunta osallistui 1 491 €:n osuudella
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