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Päätös yksinoikeuden antamisesta käyttöoikeussopimuksen nro 732820 mukaiseen liikenteeseen
1. Päätös
Uudenmaan ELY-keskus antaa rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(1370/2007, jäljempänä palvelusopimusasetus) mukaisen yksinoikeuden valitulle julkisen liikenteen harjoittajalle, Vekka Group Oy:lle, hankinnan perusteella
syntyneen reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen nro 732820 mukaiseen liikenteeseen 1.8.2022 – 31.7.2024 väliseksi ajaksi sekä mahdollisen optiokauden
ajaksi. Yksinoikeus koskee sopimuksen reittejä ja aikatauluja sekä niihin sopimusaikana tehtäviä muutoksia.
Päätöksellä ei ole tarkoitus sulkea pois hankittua liikennettä täydentävää
liikennettä.
2. Perustelut
Uudenmaan ELY-keskus on 13.6.2012 päättänyt järjestää toimivalta-alueensa
joukkoliikennepalvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti.
Palvelusopimusasetuksen mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää
yksinoikeuksia vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta, jotta
viranomaiset voivat varmistaa julkisen henkilöliikenteen alalla sellaisten
yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen, jotka ovat muun muassa
monilukuisempia, luotettavampia, korkealaatuisempia tai edullisempia kuin
palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla.
Liikennepalvelulain (IV osan 19. luvun 171 §) mukaan toimivaltainen
viranomainen voi tehdä palvelusopimusasetuksen mukaisen päätöksen
yksinoikeudesta. Yksinoikeuspäätöksellä annetaan erikseen valittavalle julkisen
liikenteen harjoittajalle mahdollisuus harjoittaa julkista henkilöliikennettä tietyllä
reitillä tai tietyssä verkossa taikka tietyllä alueella ja suljetaan pois muut
mahdolliset liikenteenharjoittajat, jotka aiheuttavat haittaa hankitulle liikenteelle
Uudenmaan ELY-keskus katsoo tarpeelliseksi sulkea pois muut mahdolliset
liikenteenharjoittajat tai liikenteen, jotka aiheuttavat kohdan 1 mukaiselle
käyttöoikeussopimukselle jatkuvaa ja vakavaa haittaa.
Uudenmaan ELY-keskus antaa yksinoikeuden turvatakseen välttämättömät
joukkoliikenteen yhteydet alueella. Yksinoikeuden myöntämisellä turvataan liikennepalvelun vakaus, jotta asiakkaat voivat luottaa palvelun jatkuvuuteen.
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3. Sovellettavat säännökset
Rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1370/2007,
Laki liikenteen palveluista (320/2017), IV osa 19. luku 171 §
4. Lisätiedot
Lisätietoja päätöksestä voi kysyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
info.joukkoliikenne.uus(at)ely-keskus.fi
5. Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea oikaisua Uudenmaan ELY-keskukselta siten kuin
hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.
6. Allekirjoitukset

Salla-Mari Rintala
Joukkoliikenneryhmän päällikkö

Jonna Uski
Joukkoliikenneasiantuntija
Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Asian on esitellyt joukkoliikenneasiantuntija Jonna Uski ja hyväksynyt joukkoliikenneryhmän päällikkö SallaMari Rintala. Merkintä sähköisestä allekirjoituksesta on asiakirjan viimeisellä
sivulla.
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Tämä päätös on nähtävillä julkisesti ELY-keskuksen internet-sivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/yksinoikeudet (Valittu alue tulee olla Uusimaa)

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 021 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 36, 00521 Helsinki
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

