Waltti – Joukkoliikenteen assiointipistte
Myynti allkaa ke 18
8.5.2016

Asiointipisste, Mikkeliin kaupungin virastotaalo 1 krs.
Maaherrankatu 9 ‐ 11
1, 50100 Mikkeli
Aukioloajaat:
1.9. ‐ 31.5
5. klo 9 ‐ 16
1.6. ‐ 31.8
8. klo 9 ‐ 15
Juhlapyhieen aattoina klo 9 – 15

eluhinnassto
Waltti –asiointipistteen palve
Hinta (sis.alvv. 24%)
H
Korttimaksu

Hin
nta (sis.alv. 24%)
2
Palvelumaksu

5,00 €

ei palvelumakksua

5,00 €

2,00 €

Internet

‐

ei palvelumakksua

Kaupungin vvirastotalon asiointipistee

‐

3,00 €

Bussi

‐

4,00 €

Waltti‐kortin hankinta
Internet
‐ sisältää en
nsilatauksen,, toimitus kotiin
Kaupungin vvirastotalon asiointipistee
‐ sisältää en
nsilatauksen,, matkakorttikotelon
Waltti‐kortin lisälataus

Muut hinnaat
Matkakorttikotelo

1,50 €

Aikatauluvih
hko

1,50 €

Mikkelin jjoukkoliikkenteen lipputyypitt ja asiakaashinnat
Ikäryhmät
 aiku
uinen 19 v täyttänyt ‐64
4v
 lapssi 7v – 16v
 nuo
oriso 17 v. tääyttänyt ‐19
9v
 opisskelija
 seniori
Lipun hinta määräytyy sen
s mukaan,, monelleko vyöhykkeelle matkasi ulottuu.
u
Kertaliput

aikuinen
3,30 €

lapsi
1,70 €

nuoriso
seniori
o
opiskelija
3,30 €

2 vyöhyketttä A+B / B+
+C / C+D / D++E

4,50 €

2,25 €

4,50 €

3 vyöhyketttä A+B+C / B+C+D / C++D+E
4 vyöhyketttä A+B+C+D / B+C+D+EE

5,50 €
7,00 €

2,75 €
3,50 €

5,50 €
7,00 €

5 vyöhyketttä A+B+C+D+E

8,50 €

4,25 €

8,50 €

Kertaaliput ostetaan autosta.
1 vyöhyyke A / B / C / D tai E vyö
öhyke




alle 7‐vvuotias lapsi saa matku
ustaa ilmaiseeksi
lipulla voi
v vyöhykkkeiden välillä tehdä maaksuttoman vaihdon kaahden tunniin sisällä en
nsimmäisen
matkan
n alkamisestta
Kausiliput

aikuin
nen
56,00
0€

lapssi
28,00
0€

nuoriso
seniorri *
opiskelija *
39,00
0€

2 vyöhyketttä A+B / B+
+C / C+D / D++E

65,00
0€

33,00
0€

46,00
0€

3 vyöhyketttä A+B+C / B+C+D / C++D+E
4 vyöhyketttä A+B+C+D / B+C+D+EE

88,00
0€
94,00
0€

44,00
0€
47,00
0€

62,00
0€
66,00
0€

Kausiliput ladataan
n Waltti‐korttille.
1 vyöhyyke A / B / C / D tai E vyö
öhyke

5 vyöhyketttä A+B+C+D+E
114,0
00 € 57,00
0€
80,00
0€
 * vain henkilöko
ohtainen korttti
 kaussilipulla voi matkustaa
m
ainoastaan sille ennalta ladatulla alueeella
 lippu
u ostetaan yhdelle
y
tai usseammalle vyyöhykkeelle.
 kaussilippu oikeu
uttaa rajattom
maan määrään matkoja ja
j on voimasssa 30 päivän
n ajan ensimmäisestä
käytttökerrasta bussissa
b
 kaussilippu voi olla haltija‐ tai henkilökohtainen, poikkeuksena seniori‐ ja opisskelijakortit

Arvoliput

aikuineen
2,30 €

lapsi
1,15 €

nuoriso
seniori *
opiskelija *
1,60 €

2 vyöhyketttä A+B / B+
+C / C+D / D++E

3,10 €

1,55 €

2,30 €

3 vyöhyketttä A+B+C / B+C+D / C++D+E
4 vyöhyketttä A+B+C+D / B+C+D+EE

3,80 €
4,80 €

1,90 €
2,40 €

2,85 €
3,60 €

5 vyöhyketttä A+B+C+D+E

5,90 €

2,95 €

4,35 €

Arvolip
put ladataan Waltti‐kortille.
1 vyöhyyke A / B / C / D tai E vyö
öhyke










* vain henkilöko
ohtainen korttti
alle 7‐vuotias lap
psi saa matkustaa ilmaiseeksi
lipullla voi vyöhyykkeiden välillä tehdä maaksuttoman vaihdon
v
kahd
den tunnin sisällä ensimm
mäisen
matkan alkamise
esta
korttille voi ladatta haluamanssa summan arvoa
a
10€ ‐ 150€
korttilta vähenne
etään vyöhykkkeiden mukkainen matkaan hinta
korttti on voimasssa niin kauan kuin kortilla on arvoa
lippu
u voi olla halltija‐ tai henkkilökohtainen, poikkeukssena seniori‐‐ ja opiskelijaakortit
matkustettaessaa arvolipulla ennalta määäritellyn vyöh
hykkeen ulko
opuolelle, täytyy kuljettaajalle kertoa
asiasta ja kuljetttaja tekee oikkean veloituksen kortiltaa

Opiskelijalip
put
Opiskelijoillee on Mikkelin
n joukkoliikeennevuoroisssa tarjolla aleennettuun hintaa 30 pv kausilippu
k
tai arvolippu.
Liput ostetaan yhdelle taai useammalle vyöhykkee
elle. Opiskelijalippua myyydään Mikkeelin kaupunggin
oppilaitokseen päätoimiseelle opiskelijalle. Päätoim
misen opiskeelun tulee ke
estää vähintäään 8 kuukau
utta.
Opiskelijan o
on todistettaava opiskeluo
oikeutensa Mikkelin
M
kaup
pungissa sijaaitsevasta op
ppilaitoksestaa saatavalla
todistuksellaa tai voimasssa olevalla op
piskelijakortiilla (lukuvuossitarra). Opisskelija‐alenn
nus myönnetään
korkeintaan vuodeksi ke
erallaan ja se on voimassaa seuraavan vuoden syysskuun loppuun. Lippu ei edellytä
Mikkelin kau
upungin kunttalaisuutta. LLippu on hen
nkilökohtaineen.

Kelan tukem
ma koulumattkakortti
Koulumatkatuki korvaa päivittäisten
p
koulumatko
ojen kustannuksia opiske
elijoille. Kaikkki
koulumatkattukipäätökse
et tekee Kelaa.
Waltti‐koulm
matkatukilipp
pu otetaan käyttöön
k
sykssyllä 2016 lukuvuoden allussa.
Koulumatkatukea haetaan lomakkeeella, jonka saaa oppilaitokssista, Kelan toimistoista
t
j Kelan inteernetsivuilta.
ja
Koulumatkatukihakemuss jätetään tääytettynä opp
pilaitokseen.. Oppilaitos tarkistaa
t
ilmoitetut tiedo
ot sekä antaaa
opiskelijalle ostotodistukksen, johon on
o merkitty ostokerrat jaa viimeinen ostopäivä.
o
Opiskelija voi ostaa
koulumatkattuetun lipun ostotodistusta vastaan. Ostotodistu
us jää Matkah
huoltoon. Op
piskelija makksaa lipusta
omavastuuo
osuuden 43 €.
€ Kelan tuki on lipun tod
dellisen hinnaan ja omavasstuun välinen erotus.
Lisätietoja antaa KELA.

Senioriliput
Senioreille o
on Mikkelin joukkoliikenn
nevuoroissa tarjolla
t
alenn
nettuun hinttaa 30 pv kau
usilippu tai arvolippu.
Liput ostetaan yhdelle taai useammalle vyöhykkee
elle. Seniorilippua myydäään eläkeläisstodistuksen perusteella.
Lippu ei edeellytä Mikkeliin kaupungin
n kuntalaisuu
utta. Lippu on henkilökoh
htainen.

Maksutta ku
ulkevat







alle 7‐vuotias laapsi saa maatkustaa ilm
maiseksi
lasta lastenvau
unuissa kuljeettava henkkilö saa mattkustaa ilmaaiseksi Mikkkelin paikallisliikenteen
n
oroissa ; ei koske
k
muita linjoja
vuo
pyö
örätuoli, siin
nä oleva hen
nkilö sekä saaattaja
vam
mmaisen kan
nssa matkustava saattaaja, vammaaisen on esittettävä näkövammais‐ tai
kuljetuskortti (vammainen
n maksaa om
man matkansa)
sotaaveteraanit

Matkatavaramaksut



polkkupyörä 1,50
0
muu
ut isot tavaraat 1,50 €

