YLI 65–VUOTIAIDEN MATKUSTAMINEN ROVANIEMEN
PAIKALLISLIIKENTEESSÄ (WALTTI)
LIPPULAJIT JA HINNAT (€) VYÖHYKKEITTÄIN
LIPPULAJI

VYÖHYKE A TAI B

VYÖHYKE AB

Kertalippu

3,50

5,50

8,80

13,80

• maksu bussissa käteisellä, pankki- tai luottokortilla
• vaihto-oikeus bussista toiseen 60 min
Vuorokausilippu

• rajaton matkustusoikeus 24 tunnin ajan
• voimassaoloaika alkaa ensimmäisestä leimauksesta bussissa
• kertakorttia myyvät Osviitta ja Matkahuolto
Arvolippu (ladataan Waltti-kortille)
•
•
•
•

1,96 / 2,80

3,08 / 4,40

alennus arkisin klo 9-14 ja klo 17 jälkeen sekä lauantaisin ja sunnuntaisin
vaihto-oikeus bussista toiseen 60 min
voi maksaa toisen puolesta, toiselta peritään aikuisen normaali hinta
käy maksamiseen myös muiden kaupunkien Waltti-liikenteessä

Kausilippu 30 pv (ladataan Waltti-kortille)

55,00

70,00

-

-

• rajaton matkustusoikeus 30 päivän ajan
• kausi alkaa ensimmäisestä leimauksesta bussissa
Ilmaiseksi matkustavat

• pyörätuolia käyttävä ja yksi avustaja
• avustajaoikeuden saaneen henkilön saattaja, avustettava maksaa omasta matkastaan Waltti-lipulla
• Suomen 1939-45 sotien veteraanit ja –invalidit Waltti-kortilla
Waltti-matkakortin hankinta ja ensimmäisen lipputuotteen lataus sekä neuvonta
• Palvelupiste Osviitta, Kauppakeskus Rinteenkulma 2. krs, Koskikatu 25
• Matkahuolto, Rovaniemen linja-autoasema, Lapinkävijäntie 2
• Waltti-nettipalvelu, nettilataukset.waltti.fi
Lisälataukset Osviitan ja Matkahuollon lisäksi
• R-kioskit, Ounasvaarantie 15, Koskikatu 9, Koskikatu 20, Pohjolankatu 13,
Pulkamontie 1
• paikallisliikenteen linja-autot, linjat 1-14
• Waltti-kauppa, kauppa.waltti.fi

Aikatauluvihkoja saa paikallisliikenteen linja-autoista, Osviitasta ja Matkahuollosta.
Aikataulut vaihtuvat pääsääntöisesti koulujen lukuvuoden mukaan. Vuonna 2019
kesäliikennekausi alkaa 3.6. ja talviliikennekausi 7.8.
Paikallisliikenteen nettisivut linkkari.fi

WALTTI-LIIKENTEEN VYÖHYKKEET
WALTTI-liikenteen alue / Paikallisliikenteen linjat 1-14
Keskusta-alueen linjat sekä linjat Muurolaan / Rautiosaareen (14) ja Ylikörkköön (9)
Vyöhyke A. Rovaniemen keskusta ja lähialueet
Vyöhyke B. Keskustasta maantietä pitkin n. 25
km:n etäisyydelle ulottuva alue
Vyöhyke C. Kaupungin rajalle ulottuva alue
Tarkat vyöhykerajat pysäkkeineen löytyvät linkkari.fi
–nettisivuilta.

Rovaniemen kaupungin palvelusetelillä hankittava Matkahuollon sarjalippu
säännölliseen matkustamiseen muussa kuin Waltti-liikenteessä
•
•
•
•

44 matkaa, voimassaoloaika 2 kuukautta
palvelusetelilomake täytetään oston yhteydessä Matkahuollossa tai Osviitassa
kaikki Matkahuollon sarjaliput käyvät myös Rovaniemen paikallisliikenteessä
sarjalippuihin ei sisälly vaihto-oikeutta
enintään 35 km

70,00 €

enintään 100 km

85,00 €
4.3.2019

