
NYT KANNATTAA 
VAIHTAA WALTTIIN!

Syyskuun aikana käyttöön tu-

livat kausi- ja arvoliput. Aiem-

masta kilometrihinnoittelus-

ta on siirrytty vyöhykkeisiin, 

joilla matkustetaan. Hämeen-

linnan seutu on jaettu kol-

meen maksuvyöhykkeeseen: 

A, B ja C. 

Matkahuollon kausi- ja sar-

jalippujen (seutu-, kaupunki- 

ja kuntalippujen) myynti on 

päättynyt syyskuussa, mut-

ta kyseisillä lipuilla voi mat-

kustaa huoletta niiden voi-

massaolon loppuun asti ja 

viimeistään vuoden loppuun 

mennessä. Matkahuollon kor-

tille ladattuja lippuja ei hyvite-

tä uudelle Waltti-kortille.

LIPPUJA MONEEN ERI 
TARPEESEEN
Waltin kerta-, arvo- ja kausi-

lipuilla voit matkustaa omien 

tarpeidesi mukaan. Lisäksi tarjolla on vielä erikseen lasten, aikuis-

ten ja seniorien lippuja. Ja mikä parasta, Waltin myötä seutukun-

nan bussilippujen hinnat ovat nyt samat Hämeenlinnassa, Hattu-

lassa ja Janakkalassa. 

Uutta on muun muassa, että bussin vaihto on maksutonta yhdellä 

tai kahdella vyöhykkeellä 45 minuuttia ja kolmella 60 minuuttia. 

Et siis enää joudu maksamaan lisämaksua bussia matkan varrella 

vaihtaessasi. Alle seitsemänvuotiaat matkustavat maksutta mak-

savan matkustajan seurassa ja 7-16-vuotiaat pääsevät reissaamaan 

lastenlipun hinnalla. 

Kertalipun voit ostaa kuljettajalta käteisellä, etkä tarvitse tähän 

erillistä korttia. Valitset vain kuinka monen vyöhykkeen matkan 

teet. 

Arvolippuun voit ladata rahaa eli arvoa, jolla maksat 

matkasi bussissa. Arvo ei vanhene ja sitä voi käyttää kai-

killa vyöhykkeillä ja jopa toisilla Waltti-paikkakunnilla, ku-

ten Lahdessa ja Vaasassa. Lipulla voi maksaa myös toisen samaan 

ikäryhmään kuuluvan matkan. Seniorit (yli 70v.) saavat matkus-

taa alennettuun hintaan arkipäivinä klo 9-14.

Kausilipulla reissaat niin paljon kuin haluat, rajattoman määrän 

matkoja lipun voimassaoloaikana (30,90 tai 180 vrk) tietyllä vyö-

hykkeellä. Kausilippu on henkilökohtainen ja se aktivoituu ensim-

mäisen leimauksen yhteydessä. Yleiskausilippua myydään muille 

kuin Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan asukkaille. Siinä ei 

ole erillistä hintaa aikuisille ja lapsille. Kausi- ja arvoliput on mah-

dollista ladata myös samalle kortille.

Kertalippu aikuiset lapset (7-16 v)

Yksi vyöhyke (A/B/C) 3,40 € 1,70 €

Kaksi vyöhykettä (AB/BC) 5,00 € 2,50 €

Kolme vyöhykettä (ABC) 6,80 € 3,40 €

Uuteen joukkoliikenteen lippujärjestelmään Walttiin on 
siirrytty vaiheittain elokuusta lähtien. Ensimmäisenä 
käyttöön otettiin koululaisten ja toisen asteen opiskeli-
joiden liput koulujen alkaessa sekä linja-autoista ostet-
tavat kertaliput. 

Arvolippu aikuiset lapset seniorit 

(arkisin klo 9-14)

Yksi vyöhyke (A, B, C) 2,40 € 1,70 € 1,70 €

Kaksi vyöhykettä (AB/BC) 3,50 € 2,50 € 2,50 €

Kolme vyöhykettä (ABC) 4,80 € 3,40 € 3,40 €

Kausilippu 30 pv aikuiset lapset yleiskausi

Yksi vyöhyke (A) 54,00 € 38,00 € 65,00 €

Kaksi vyöhykettä (AB / BC) 70,00 € 49,00 € 84,00 €

Kolme vyöhykettä (ABC) 82,00 € 58,00 € 99,00 €

Kausilippu 90 pv aikuiset lapset yleiskausi

Yksi vyöhyke (A) 156,00 €  110,00 € 188,00 €

Kaksi vyöhykettä (AB / BC) 201,00 € 142,00 € 242,00 €

Kolme vyöhykettä (ABC) 236,00 € 167,00 € 285,00 €

Kausilippu 180 pv aikuiset lapset yleiskausi

Yksi vyöhyke (A) 308,00 € 217,00 € 371,00 €

Kaksi vyöhykettä (AB / BC)  399,00 € 280,00 € 479,00 €

Kolme vyöhykettä (ABC) 467,00 € 331,00 € 565,00 €

Oman korttisi voit käydä ostamassa 

Waltin asiakaspalvelupisteestä Kastellis-

ta (Raatihuoneenkatu 11, katutaso) tai 

myöhemmin syksyllä ladata kätevästi 

netistä (www.nettilataukset.waltti.fi)

Vyöhykkeet tarkemmin: 

kartta.hameenlinna.fi
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