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Muutoksia Parolan bussilinjoihin 

Hämeenlinnan seudun kaupunkiliikenteen sekä Parolaan ja Turenkiin suuntautuvat bussilinjat 

uudistuvat kesäkuun alussa. Linjastouudistus tuo mukanaan uudet linjanumerot ja muutoksia 

reitteihin. Hämeenlinnan seudun bussiliikenneyhteyksiä uudistetaan, koska alueen asukasmäärä on 

kasvanut ja palvelujen sijainnit ovat muuttuneet vuosien saatossa. Uudet reitit ja aikataulut 

otetaan käyttöön 4.6.2017. 

Jatkossa Parolaa palvelevat linjat 5 ja 10, jotka muodostavat yhdessä seudullisen pääyhteyden 

etelä-pohjoissuunnassa. Linjat tarjoavat vaihdottoman bussiyhteyden Parolasta Hämeenlinnan 

keskustan kautta Turenkiin. Linja 5 kulkee reittiä Turenki–Hämeenlinna–Parola–Parolannummi–
Parola–Hämeenlinna–Turenki. Linja 10 liikennöi reittiä Turenki–Hämeenlinna–Vähänummi–
Parola–Vähänummi–Hämeenlinna–Turenki. Erityisesti linjan 5 aikatauluissa on huomioitu 

Parolannummen varuskunnan matkustustarpeet. 

Linjojen 5 ja 10 aikataulut on sovitettu toisiinsa siten, että syys-toukokuussa busseja menee puolen 

tunnin välein aamu- ja iltaruuhkan aikaan. Linja 5 liikennöi tunnin välein. Linja 5 liikennöi läpi 

vuoden, mutta kesäkaudella arkipäivien aikataulut poikkeavat hieman talvikauden aikatauluista. 

Linjan 5 viikonloppuliikenne järjestetään samanlaisena ympäri vuoden. Viikonloppuisin ja 

hiljaisena aikana linjan 5 ajoaika on hieman lyhyempi kuin vilkkaimpina arkiaamuina ja -iltoina. 

Linjaa 10 ajetaan vain talviaikaan, eli syyskuusta toukokuuhun. Linja 10 täydentää arkiliikennettä, 

eikä sitä ajeta viikonloppuisin. Linja 10 palvelee etenkin työmatkaliikennettä ja koululaisia. Linjan 

10 vuorot lähtevät Parolasta tunnin välein aamulla ja iltapäivällä. 

Parolan linjojen aikatauluissa on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan junayhteydet 

aamulla Turengin suunnasta ja iltapäivällä Turengin suuntaan sekä vaihtomahdollisuus 

bussilinjoille keskussairaalan ja Tavastian kampusalueen suuntaan. Suurin osa reittien varrella 

olevasta asutuksesta on Hämeenlinnan alueella, mutta esimerkiksi Vähänummen lisääminen linjan 

10 reittiin tuo bussilinjan lähemmäksi noin 1 000 hattulalaiselle aikaisempaan verrattuna. 

 

Hämeenlinnan seudulla on käytössä lippu- ja maksujärjestelmä Waltti. Matkustusvyöhykkeitä on 

kolme: A-vyöhyke kattaa Hämeenlinnan keskustan ja sen lähialueet. B-vyöhyke kattaa Kanta-

Hämeenlinnan ympäristön lisäksi Parolan, Turengin, Rengon ja Eteläisen alueet ja C-vyöhyke 

kattaa muun Hämeenlinnan seudun kuntarajoille asti. Vaihtaminen bussista toiseen on maksutonta 

45 minuutin ajan matkustettaessa yhden tai kahden vyöhykkeen sisällä. Kolmen vyöhykkeen 

matkoissa vaihtoaika on 60 minuuttia. 

* Joukkoliikenteen uudet aikataulut ja reittikartat löytyvät Hämeenlinnan kaupungin kotisivuilta: 

http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/joukkoliikenne/aikataulut-ja-reitit/ 

* Linjastomuutoksesta voi lukea lisää Hämeenlinnan kaupungin sivuilta: 

http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/joukkoliikenne/Linjastouudistus-2017/ 

* Tietoja bussilipuista: http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/joukkoliikenne/Waltti/ 

*Lisätietoja linjastomuutoksesta antaa joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio, puh. 03 6213 

850, maarit.kaartokallio@hameenlinna.fi  
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