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1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1370/2007 palvelusopimusasetus 7 
artikla 1. kohta: 
 
”Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, 
jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julki-
sen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu ja yksinoikeudet 
joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä. 
Raportissa erotetaan toisistaan linja-autoliikenne ja raideliikenne ja sen pohjalta on 
voitava valvoa ja arvioida julkisen liikenteen suorituskykyä, laatua ja rahoitusta ja 
siinä on tarpeen mukaan annettava tietoja myönnettyjen yksinoikeuksien luonteesta 
ja laajuudesta”. 

2. Savonlinnan kaupungin toimivalta-alue 
 
Savonlinnan kaupunki on toimivaltainen viranomainen Savonlinnan kaupungin  
alueella. 

3. Hintavelvoitteet 
 
Lipputuotteet on vaihdettu tunnistepohjaisiin lipputuotteisiin 1.4.2021 minkä jälkeen 
Savonlinnan kaupungilla ei ole ollut hintavelvoitteita.  
 
Asiakashinnat ja maksetut korvaukset liikenteenharjoittajille 1.1.-31.3.2021: 
 

3.1. Savonlinnan kaupunkilippu 
 

Asiakashinta  60 euroa 
Korvaus liikenteenharjoittajille 6.285,22 euroa (sis. alv:n) 
 

3.2. Savonlinnan nuorisolippu ja lastenlippu 
 

Asiakashinta nuorisolippu 46 euroa 
Asiakashinta lastenlippu 40 euroa 

  Korvaus liikenteenharjoittajille 54,40 euroa (sis. alv:n) 
 
Alueellinen ulottuvuus: Savonlinnan kaupungin paikallisliikenteen alue. Pai-
kallisliikenteen alue ulottuu Rantasalmen suunnalta Aholahteen, linjan 2 pää-
tepysäkille Rantasalmentien ja Naistenlahdentien risteykseen. Enonkosken 
suunnalla alue ulottuu Enonkoskentien ja Nojosenkadun risteykseen sekä 
Moinsalmen suunnalla Moinsalmentien ja Järvenpääntien risteykseen. 
 

3.3. Savonlinnan seutulippu 
 

Asiakashinta  77 euroa 
Korvaus liikenteenharjoittajille 3.499.76 euroa (sis. alv:n) 
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Alueellinen ulottuvuus: Savonlinnan seudun seutulipun kelpoisuusalue on 
Enonkosken, Juvan, Parikkalan, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan kun-
nat. 

4. Lipputuotteet  
 

Lipputuotteiden tarkemmat tiedot kaupungin kotisivulta http://www.savon-

linna.fi/asukas/kadut ja liikenne/liikenne 

4.1. Kertaliput 
 

Paikallis- ja palveluliikenteessä on voimassa tasataksajärjestelmä. Aikuisen 
kertamaksu on 3,30 € ja alle 12-vuotiailta 1,70 € matkan pituudesta riippu-
matta. Kaksi alle 4-vuotiasta lasta matkustaa aikuisen mukana maksutta. Pal-
veluliikenteessä matkustavat VPL- ja SHL –asiakkaat lasten lipun hinnalla. 
Lastenvaunuista/rattaista ei peritä maksua. Henkilökohtaiset avustajat ja ve-
teraanit matkustavat ilmaiseksi. 0-17 vuotiaat matkustavat maksutta arkipäivi-
sin paikallisliikenteessä klo 16.00 jälkeen ja ilman aikarajoitusta lauantaisin, 
sunnuntaisin ja koulujen lomapäivinä. 
 
Lähiliikenteessä noudatetaan kilometripohjaisia hintoja.  
 

KM AIKUISET  
MENO € 

LAPSET 4-11 VUO-
TIAS 
MENO € 

6 3,30 1,70 

9 3,60 1,80 

12 3,90 2,00 

16 4,70 2,40 

20 5,50 2,80 

25 6,10 3,10 

30 6,80 3,40 

35 7,40 3,70 

40 8,20 4,10 

45 9,30 4,70 

50 10,10 5,10 

60 11,80 5,90 

  

4.2. Mobiililiput 
 

- Savonlinnan paikallis-, palvelu- ja lähiliikenteen kertaliput 
- Savonlinnan kaupunkialueella käytössä olevat kaupunki-, nuoriso- ja las-

ten kausiliput 

- Opiskelijaliput (1.1.2022) 

4.3. Kaupunki-, nuoriso- ja lasten liput, Savonlinnan aluelippu 
 

- henkilökohtainen lipputuote 

- voimassa 30 päivää ostopäivästä 
- rajaton matkustusoikeus 
- Savonlinnan aluelippualueeseen kuuluvat Enonkoski, Juva, Parikkala, 

Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava 

http://www.savonlinna.fi/asukas/kadut
http://www.savonlinna.fi/asukas/kadut
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4.4. Arvoliput 
 

- samalla kertaa voi maksaa yhden tai useamman henkilön matkan 

- voimassa kolme vuotta 
 

4.5. Sarjakortit 
 

- 44 matkan sarjakortissa alennus on yli 30 % normaalihinnasta ja 22 mat-
kan noin 15 % 

- voimassa 12 kk ostopäivästä  

5. Valitut julkisen liikenteen harjoittajat, yksinoikeudet ja maksetut 
korvaukset 

 
Joukkoliikennettä järjestetään palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisesti kilpailu-
tetuin liikennöintisopimuksin. 
 
Aikataulut saatavissa kaupungin kotisivulta http://www.savonlinna.fi/asukas/kadut ja 
liikenne/liikenne, Matkahuollon aikatauluinformaatiosta ja liikennöitsijöiden kotisi-
vuilta.  

 
Savonlinnan ja Pellossalon välinen avoin joukkoliikenne  

Vihavaisen Taksi Oy 

- tekninen lautakunta 14.4.2020 § 90 
- yksinoikeuspäätös logistiikkapäällikkö 6.8.2022 § 4 
- tarjouskilpailun perusteella tehty bruttosopimus 12.8.2020 - 3.6.2022 
- optiomahdollisuus koulujen lukuvuodet 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025   
- ajetaan viisi vuoroa koulupäivisin MA-PE 

- liikennöintikorvaus 163.750,67 euroa (sis.alv:n) 

Juvolan ja Savonlinnan välinen avoin joukkoliikenne  

  Vihavaisen Taksi Oy 

- tekninen lautakunta 24.3.2020 § 75 
- yksinoikeuspäätös logistiikkapäällikkö 6.8.2020 § 3 
- tarjouskilpailun perusteella tehty bruttosopimus 12.8.2020 – 3.6.2022 
- optiomahdollisuus koulujen lukuvuodet 2022-2023 ja 2023-2024 
- ajetaan kaksi vuoroa koulupäivisin MA-PE  
- liikennöintikorvaus 80.062,84 euroa (sis alv:n) 

 

Savonlinnan paikallisliikenne, avoin joukkoliikenne 

Savonlinja Oy  
 

- Tekninen lautakunta 14.1.2014 § 13 
- tarjouskilpailun perusteella tehty bruttosopimus ajalle 1.7.2014 - 31.12.2019 
- optiomahdollisuus v. 2020 ja 2021 
- linjat 1, 2, 3 ja 4 ja kouluaamun apuvuoro linja 5  

http://www.savonlinna.fi/asukas/kadut
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- liikennöintikorvaus 1.301.395,92 (euroa sis alv:n) 
 

Savonlinnan palveluliikenne, avoin joukkoliikenne 

Vihavaisen Taksi Oy  
 

- Tekninen johtaja 19.11.2019 § 23 
- yksinoikeuspäätös logistiikkapäällikkö 20.12.2022 § 5 
-  tarjouskilpailun perusteella tehty bruttosopimus ajalle 1.1.2020-31.1.2021 
-  ajetaan arkipäivisin MA-PE 
- liikennöintikorvaus 1.1.-31.1.2021 yht. 23.234,37 euroa (sis. alv:n) 

 
Savonlinja Oy 
 

- Tekninen johtaja 18.12.2021 § 169  
- yksinoikeuspäätös logistiikkapäällikkö 12.2.2021 § 1 
-  tarjouskilpailun perusteella tehty bruttosopimus ajalle 1.2.2021 - 31.1.2022 
-  optiomahdollisuus 1.2.2022 - 31.1.2023 
-  ajetaan arkipäivisin MA-PE 
- liikennöintikorvaus 1.2.-31.12.2021 yht. 179.150,40 euroa (sis. alv:n) 

 
Kerimäen ja Savonlinnan välinen avoin joukkoliikenne 

 
Linja-autoliike S. Kosonen Oy 
 

- Tekninen lautakunta 24.3.2020 § 70 
- yksinoikeuspäätös logistiikkapäällikkö 12.5.2020 § 1 
- tarjouskilpailun perusteella tehty bruttosopimus ajalle 1.7.2020 – 30.6.2023 
- optiomahdollisuus 1.7.2023 – 30.6.2024, 1.7.2024-30.6.2025 ja 1.7.2025-

30.6.2026 

- liikennöintikorvaus 138.193,03 euroa (sis. alv:n)                                           
 
  

 Savonlinnan ja Punkaharjun välinen avoin joukkoliikenne 

 Vihavaisen Taksi Oy 
 

- tekninen johtaja 19.11.2019 § 22 
- yksinoikeuspäätös logistiikkapäällikkö 20.12.2019 § 4 
- neljä vuoroa koulupäivisin MA-PE  
- tarjouskilpailun perusteella bruttosopimus ajalle 7.1.-18.12.2020 
- optiomahdollisuus 1.1.-31.12.2021, 1.1.-31.12.2022 ja 1.1.2023-31.1.2024 
- liikennöintikorvaus 73.843,27euroa (sis.alv:n)  

 

Savonrannan ja Kerimäen välinen avoin joukkoliikenne 
 

 Savonlinja Oy 
 

- Tekninen lautakunta 24.3.2020 § 74 
- yksinoikeuspäätös logistiikkapäällikkö 6.8.2020 § 2 
- tarjouskilpailun perusteella bruttosopimus ajalle 12.8.2020-3.6.2022 
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- optiomahdollisuus koulujen lukuvuodet 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ja 
2025-2026 

- kaksi vuoroa MA-PE 
- liikennöintikorvaus 84.510,66 euroa (sis alv:n) 

6. Kuntaosuudet Pohjois-Savon Ely -keskuksen ostoliikenteestä  
 

- Elyn ostoliikennettä hoitaville liikennöitsijöille maksetut kuntaosuudet kuntien vä-
lisestä liikenteestä 79.548,34 € (sis. alv)  


