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Jari Railio, puh. 044 781 3535
Oy Matkahuolto Ab:n Seutulippu on ollut käytössä Lahden seudulla
vuodesta 1997 alkaen. Vuonna 2017 seutulippua käytti n. 800 asiakasta kuukausittain ja sillä tehtiin noin 36 800 matkaa kuukaudessa.
Tämä on runsas 4 % Lahden seudullisessa joukkoliikenteessä vuositasolla tehdystä 7,3 miljoonasta matkasta. Waltti tuotteilla tehtyjen
matkojen osuus on 94%. Orimattilassa seutulippua käytti vuonna
2017 keskimäärin 110 henkilöä kuukaudessa.
Seutulipun käyttö on vähentynyt voimakkaasti, kun Lahden seudullinen joukkoliikenneviranomainen siirtyi valtakunnalliseen Waltti-lippuja maksujärjestelmään 29.2.2016. Orimattilassa Seutulippu on käynyt Pukkilan Liikenteen busseihin, joihin Waltti-kortti ei käy maksuvälineenä. Pukkilan Liikenne on ilmoittanut lopettavansa liikennöinnin
Orimattilan kautta Lahteen kesäkuusta 2018 alkaen. Näin ollen Seutulipulla ei enää saa Orimattilassa Waltti-korttiin nähden suurempaa
joukkoliikenteen tarjontaa. Seutulippu maksaa Orimattilassa asuvalle
78 euroa 30 päivän jaksolle ja vyöhykkeille A-F1 soveltuva Waltti-kortti 80 euroa 30 päivän jaksolle.
Vaikka seutulipun käyttö on laskenut, se ei ole vaikuttanut Lahden
Seudun Liikenteen Matkahuollolle maksamaan kiinteään kuukausikorvaukseen. LSL maksoi vuonna 2017 Matkahuollolle 163 713 euroa korvauksena seutulippusopimuksesta. Kun seutulipputuloja tuli
LSL;n PSA-liikenteeseen 527 629 euroa, merkitsee se sitä, että LSL
on maksanut seutulipun käymisestä maksuvälineenä joukkoliikenteessä 29,9% seutulipusta saamiinsa tuloihin nähden. Oy Matkahuolto Ab on saanut seutulippujen käytöstä korvauksena 15,1% kertyneisiin lipputuloihin nähden. LSL on esittänyt Matkahuollolle korvausperusteen muuttamista, mutta se ei ole suostunut laskemaan
sopimuskorvausta.
Orimattilan kaupunki maksoi vuonna 2017 joukkoliikenteen yhteistoimintaosuuksina 263 000 euroa, joista 15 000 Matkahuollolle (5,7%)
ja loput Lahden kaupungille.
Lahden Seudun Liikenteen mielestä nykyisessä muodossaan seutulippua koskevaa sopimusta ei ole kannattavaa jatkaa, ja koska sopi-

muskorvauksen muutoksesta ei ole pystytty neuvottelemaan Oy Matkahuolto Ab:n kanssa, on sopimus irtisanottava.
Lahden seudun joukkoliikennelautakunta pyytää seutulippukunnilta
lausuntoa seutulippujärjestelmän lakkauttamiseksi 1.8.2018 alkaen.
Lausunnot pyydetään 6.4.2018 mennessä
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää esittää lausuntonaan Lahden seudun
joukkoliikennelautakunnalle, että Waltti-lippu- ja maksujärjestelmään
nähden päällekkäisestä seutulipusta voidaan luopua 1.8.2018 alkaen.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
pöytäkirjanote: Lahden seudun joukkoliikennelautakunta

