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NURMIJÄRVILIPUT JA NUORISOLIPUT  
KORSISAAREN MATKAKORTEILLE  
– myynti Matkahuollon korteille lakkaa 2.11.2018

Myynti ja lisälataukset Matkahuollon korteille loppuvat 2.11.2018. Matkahuollon korteille pystyy halutessaan lataamaan 59 
päivää kautta. Matkahuollon korteilla matkustusoikeus päättyy 31.12.2018.    
 Esim. Lataamalla 1.11. 30-päivän kauden ja 2.11. toisen 30-päivän kauden, saat Matkahuollon kortille    
 matkustusoikeuden 31.12.2018 asti. 
 Jos kortilla on kautta ladattuna 14.11. asti voit ladata 2.11. uuden kauden, jolloin saat matkustusoikeuden  
 14.12. asti

Matkahuollon matkakortti Korsisaaren matkakortti

Uuden kortin hankinta Matkahuollon valitut toimipisteet

• R-kioskit (Rajamäki, Kirkonkylä, 
Klaukkala/Kuonomäentie) 
• Kirkonkylä matkahuollon asiamiespiste 
(• Verkkokauppa)  
(• Bussit)

Korttien lataus

• Bussit 
• R-kioskit (Kirkonkylä, Klaukkala) 
• Osa Matkahuollon toimipisteistä

• Bussit 
• R-kioskit (Rajamäki, Kirkonkylä, 
Klaukkala/Kuonomäentie) 
• Kirkonkylä Matkahuollon asiamiespiste 
• Verkkokauppa

Kortin hinta 6,50 € 5 €

Kortille ladattavat tuotteet

 
• Arvo 
• 44-matkaa (vuosilippu) 
• 22-matkaa (vuosilippu)

• Nurmijärvilippu 
• Nuorisolippu (alle 19 -vuotiaat) 
• Arvo 
• 20x sarjalippu (1.1.2019 lähtien) 
• 10x sarjalippu (4-11-vuotiaat) (1.1.2019 
lähtien)

Ladatun tuotteen  
voimassaolon alku

ostohetkestä tai edellisen kauden 
päättyessä Aina ensimmäisestä leimauksesta

Kortin käyttöikä 3-vuotta Useampi vuosi

Ladattavien kausien määrä 59 päivää 5 kautta

Uuden Korsisaaren matkakortin edut verrattuna Matkahuollon matkakorttiin:

Päivä Klaukkala Nurmijärvi Rajamäki Röykkä

ma 22.10. klo 14-19 klo 9-18 klo 14-15 ja 18-19 klo 15.30-17.30

ti 23.10. klo 14-19 klo 9-18 klo 14-19 -

ke 24.10. klo 14-19 klo 9-18 klo 14-15 ja 18-19 klo 15.30-17.30

to 25.10. klo 14-19 klo 9-18 klo 14-19 -

22.-25.10. Korsisaaren matkakortin 
voi ostaa Nurmijärven Matkahuollon 
asiamiespisteessä aukioloaikoina, 
lisäksi Klaukkalan, Rajamäen linja-
autoasemilla ja Röykän K-Marketilla 
järjestetään POP-up myynnit oheisen 
aikataulun mukaisesti.
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Uudenmaan ELY-keskuksen, Nurmijärven kunnan ja Hyvinkään kaupungin kilpailuttamaan 10-vuotisen sopimukseen 
kuului myös Nurmijärvilipun ja nuorisolipun myynnin siirtyminen liikennöitsijälle. Matkahuollon toteuttamat nykymuotoiset 
liput olisivat joka tapauksessa loppuneet 2.12.2019 mennessä, johtuen vanhan joukkoliikennelain liikennöintisopimusten 
siirtymäajan umpeutumisesta. 

Maanantaista 29.10.2018 voit ostaa Korsisaaren matkakortin R-kioskeilta (Rajamäki, Kirkonkylä, Klaukkalassa 
Kuonomäentiellä) ja Nurmijärven Matkahuollon asiamiespisteestä. Uusi korttipohja maksaa 5 euroa. Jatkossa pystyy myös 
ostamaan Helsingistä, tiedotamme paikan myöhemmin ja verkkokaupastamme. Näistä tiedotamme asioiden varmistuttua 
verkkosivuillamme ja uutiskirjeessä.  Korsisaaren matkakortille ostettu kausi alkaa vasta ensimmäisestä leimauksesta, eikä 
ostohetkellä niin kuin Matkahuollon kortilla on ollut. Lisälataukset kortille voi tehdä edelleenkin busseissamme, R-kioskeilla, 
Kirkonkylän Matkahuollon asiamiespisteessä ja tulevaisuudessa myös verkkokaupassamme.

Korsisaaren matkakorteilla olevat liput eivät kelpaa kilpailevien liikennöitsijöiden autoissa, kuten eivät mobiililippummekaan. 
Matkakortit ja mobiililiput käyvät alihankkijoidemme autoissa (M.B. Liikenne Klaukkalan suunnan kouluvuoroilla ja 
Klaukkala-Helsinki-vuoroilla sekä Hyvinkään Liikenne linjalla 45 välillä Rajamäki-Hyvinkää). Tähän on useita syitä. Meillä 
sopimusliikenne on yhteiskunnan kilpailuttamaa, mutta kilpailijoiden liikenne on vapaata, markkinaehtoista liikennettä. 
Teetetyn oikeudellisen arvion mukaan markkinaehtoisten kilpailijoiden ottaminen mukaan lippujärjestelmään olisi 
kilpailulainsäädännön vastaista kilpailijoiden yhteistyötä, joka rajoittaisi vapaata kilpailua ja muodostaisi hintakartellin. Tästä 
syystä liikenteemme tilaajat (Uudenmaan ELY-keskus, Nurmijärvi ja Hyvinkää) eivät vaatineetkaan, että lippuyhteistyötä 
toteutettaisiin. 
 Esim. naapurikuntamme Vihti, joka lakkautti Vihtilipun viime vuodenvaihteessa. Pääosa alueen liikenteestä on   
 muuttunut markkinaehtoiseksi. Vihtiläisillä on valittavana erihintaisia kalliitakin lipputuotteita, jotka kelpaavat   
 joko vain yhden tietyn liikennöitsijän tai vain tämän kanssa kilpailevien parin muun autoissa. Kaikissa busseissa   
 kelpaavaa edullista lipputuotetta ei enää ole.

Vaikka kilpaileva liikenne todennäköisesti säilyykin, niin Korsisaaren vuoroja on tammikuun alusta alkaen selvästi enemmän 
sielläkin, missä kilpailijoiden autot ajavat. Tilaajat ovat tämän varmistaneet palvelutasovaatimuksilla, jotka täytämme 
sataprosenttisesti. Vuoden loppuun saakka toimimme nykyisten voimassa olevien aikataulujen mukaisesti.
 Esim. 1.1.2019 lähtien Klaukkala-Helsinki välillä vuorot lähtevät ruuhka-aikana 15 minuutin välein ja päivä/ilta-aikaan  
 30 minuutin välein.

Laajennamme myös mobiililippuvalikoimaamme 2019, uusina tuotteina tulevat kausi- ja sarjaliput. 
Lipputuotevalikoimaamme kehitetään kysynnän mukaan ja toteutamme erilaisia kampanjoita. Seuraava 
mobiililippukampanja on odotettavissa joululomien aikana.

1.1.2019 voimaan tulevista uusista aikatauluista tiedotamme marraskuun alkupuolella, kun tilaajat ovat ne vahvistaneet. 
Tilaajien kanssa on kokous 2.11. jossa aikataulut lopullisesti hyväksytään. Jo nyt Matkahuollon aikatauluhausta löytyvät 
kevään vuorot ovat paikansa pitäviä ja hyväksyttyjä. 

Toivomme kaikille nyt ja jatkossa miellyttäviä matkoja linjoillamme.

Ystävällisesti

Korsisaari-yhtiöt/Nurmijärven Linja Oy
palaute@korsisaari.fi


