
Lisää askeleita arkeen  
paikallisliikenteellä.

Paikallisliikenteen esite 65 vuotta täyttäneille
Kotka–Hamina–Pyhtää

Taittamalla matkan joukkoliikenteellä saat hyötyliikuntaa,  
säästät rahaa ja teet hyvää ympäristölle. Tervetuloa kyytiin!



Hyppää kyytiin  
mukavaan menoon!
Kotkan seudun liikenteen bussit Jonne ja Minne  
kuljettavat sinua sujuvasti ja turvallisesti Kotkan,  
Haminan ja Pyhtään alueella, olit sitten matkalla  
kauppaan tai kahvikupposelle. 65 vuotta täyttäneet 
saavat tuntuvia etuja jo valmiiksi edullisista lippu- 
hinnoista. Lähde siis reippaasti reissuun!

Paikallisliikenne ylläpitää aktiivista arkea. Pysäkille kulkeminen  
jalan tuo päivään lähes huomaamatta lisää askelia, mikä on  
hyötyliikuntaa parhaimmillaan! Bussi on myös oivallinen vaihto- 
ehto silloin, kun auton rattiin hyppääminen mietityttää syystä  
tai toisesta – paikallisliikenne on turvallinen tapa matkustaa!

Kattava pysäkkiverkosto varmistaa sen, että voit nousta  
bussiin ja poistua kyydistä lähes kaikissa kaupunginosissa.  
Pysäkkejä löytyy Kotkan, Haminan ja Pyhtään keskeisten  
kohtaamis- ja kauppapaikkojen läheisyydestä. 

Vuoden 2023 alusta lähtien  

rollaattoria tarvitseva  
voi matkustaa ilmaiseksi  
paikallisliikenteessä  
arkisin klo 9–14!
Etu on voimassa kaikissa kaupunkibusseilla ajettavissa 
vuoroissa arkisin klo 9–14. Edun piirissä ovat siten  
kaikki vuorot arkisin klo 9–14 linjoilla 1–37B Kotkassa 
sekä Kotka-Hamina-välillä, lukuun ottamatta linjaa  
1M nopea Kotka-Hamina sekä linjaa 34 B Karhula- 
Laajakoski. Kaupunkibussit ovat matalalattia-autoja, 
joissa rollaattorilla pääsee helposti autoon keski- 
ovesta. Maksavat asiakkaat kulkevat sisään etu- 
ovesta. Kaupunkibussilla ajettavia vuoroja  
liikennöi Pohjolan Liikenne.

Kotkan seudun liikenne



MutkatontaMutkatonta
     matkaa.     matkaa.

Palvelulinjat  
helpottavat  
matkantekoa
Osa seudun paikallisliikenteestä on pikkubusseilla ajettavia 
palvelulinjoja (P-alkuiset linjat, liikennöitsijänä Jyrkilä Oy),  
joissa on monia ikä-ihmisiä helpottavia asioita. Palvelulinjan  
kyytiin pääsee linja-autopysäkeiltä ja reitin varrelta. 

Osa palvelulinjoista voi tehdä myös pienen, noin kahden minuutin 
poikkeaman reitiltä. Näistä mahdollisuuksista mainitaan kunkin  
palvelulinjan aikataulussa. Palvelulinjan reittipoikkeaman voi 
pyytää kuljettajalta tai etukäteen soittamalla linjan aikataulussa 
mainittuun numeroon. Poikkeama toteutetaan, jos se on aika- 
taulullisesti mahdollista. 

Palvelulinjabusseissa on myös tilaa  
apuvälineille, kuten rollaattoreille.
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Kotkan seudun liikenneHinnat 65 vuotta täyttäneille

Vyöhykkeet

Kertamaksujen hinnat Waltin arvolipulla 
1 VYÖHYKE  2,66 €  1,73 € *
2 VYÖHYKETTÄ  4,18 €  2,67 € *
3 VYÖHYKETTÄ  5,32 €  3,40 € *
4 VYÖHYKETTÄ  7,60 €  4,05 € *
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Joukkoliikenteen vyöhykkeet Kotkan seudulla 
Public transport zones in Kotka region

Talvikausi 2022–2023

PYHTÄÄ KOTKA HAMINA

Pyhtään kirkonkylän – Hirvikosken – Purolan alue sekä Kotkan Hurukselan alue

Kotkan paikallisliikenne (poislukien Hurukselan alue) sekä Pyhtään Huutjärvi-Siltakylä-alue 

Haminan kaupunkialue (poislukien Pyhällön alue) 

Haminan Kitulan – Pyhällön alue

Kuntaraja

Lähijunaliikenteen seisakki 

VYÖHYKERAJA

VYÖHYKERAJA

VYÖHYKERAJA

VYÖHYKERAJA

Waltin kausilipun hinnat 
Waltti-kortilla 
1 VYÖHYKE  50 €
2 VYÖHYKETTÄ 53 €
3 VYÖHYKETTÄ 55 €
4 VYÖHYKETTÄ  57 €

A-vyöhyke: 
Pyhtään kirkonkylän-Hirvikosken- 
Purolan alue sekä Hurukselan alue

 

Kuntaraja

Junaseisake 

B-vyöhyke: 
Kotkan paikallisliikenne sekä Pyhtään 
Huutjärvi-Siltakylä-alue 
 

C-vyöhyke: 
Haminan  
kaupunkialue 
 
 

D-vyöhyke: 
Haminan Kitulan-  
Pyhällön alue

* Edullisemmat taksat  
ovat voimassa hiljaisena 
aikana ma–pe klo 9–14  
ja 17.30–24 sekä koko  
vuorokauden la–su 
ja arkipyhinä.

Matkustettaessa esimerkiksi vyöhykkeeltä B vyöhykkeelle C  
(Kotka  Hamina) tarvitset kahden vyöhykkeen lipun.

Aikuisten kertalippujen  
hinnat käteismaksulla
1 VYÖHYKE  3,50 € 
2 VYÖHYKETTÄ 5,50 €  
3 VYÖHYKETTÄ 7 €  
4 VYÖHYKETTÄ 10 €Arvo- ja kertalipussa on 60 minuutin vaihtoaika.



MukavaaMukavaa
        menoa.        menoa.

Osta Waltti-kortti  
palvelupisteeltä  
tai osta ja lataa  
osoitteessa waltti.fi. 

Voit ladata Waltti-kortin 
myös bussissa (bussissa 
latausmaksu on 2 €).

Walttikortti  
varmistaa  
mutkattomat  
matkat
Waltti-kortti on matkakortti, johon voit ladata  
matkustusoikeutta oman tarpeesi mukaisesti  
– reissasitpa bussilla kerran viikossa tai joka päivä. 
Waltti-kortteja voit hankkia Waltti-palvelu- 
pisteiltä Kotkan keskustasta, Karhulasta,  
Haminasta ja Pyhtäältä.

Kotka:   Palvelupiste Ruori (Kustaankatu 2, Kotka)
Karhula:  R-Kioski (Eteläinen Karjalantie 3, Kotka)
Hamina:  Linnoituksen uimahallin kahvio (Puistokatu 1, Hamina)
Pyhtää:  Huutjärven kirjasto (Huutjärventie 30, Pyhtää)

Kotkan seudun liikenne jakautuu neljään vyöhykkeeseen.  
Jos liikut esimerkiksi usein Kotkan ja Haminan väliä, sinun  
tulee hankkia kahden vyöhykkeen lippu. Katso vyöhykkeet  
edelliseltä aukeamalta.
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Valitse sinulle  
sopivin maksutapa
Arvolippu tuo joustoa arkeesi

Jos matkustat bussilla silloin tällöin, on Waltin arvolippu  
sinulle hyvä valinta. Arvolipulle voit ladata haluamasi summan. 
Arvolippua käytetään maksukortin tapaan, ja kertamatkan hinta  
on arvolipulla edullisempi kuin käteisellä maksettaessa. Voit  
ladata arvolipulle kerralla suuremmankin summan, sillä se pysyy 
voimassa pitkään. 65 vuotta täyttäneille on arvolipulla hiljaisen 
ajan alennus myös arkisin klo 9–14 ja klo 17.30–24.

Kausilipulla matkustat rajattomasti

Jos matkustat bussilla lähes päivittäin, hyödyt parhaiten  
Waltin kausilipusta. Kausilipun kiinteällä hinnalla voit  
matkustaa niin paljon kuin haluat. Kausilipun hinta määräytyy 
lipun oikeuttamien matkustusvyöhykkeiden määrän mukaan.

Käteinenkin käy

Tarvittaessa kertalipun voi maksaa myös käteisellä. Busseissa 
pankkikortin lähimaksu tulee käyttöön vuoden 2023 aikana.
 
Joukkoliikenteen voimassaolevat aikataulut löydät fyysisinä  
vihkoina busseista, Waltti-palvelupisteiltä sekä kirjastoista  
Kotkan keskustasta, Karhulasta, Haminasta ja Pyhtäältä.  
Sähköinen aikataulu löytyy osoitteesta www.jonneminne.fi.

Asiointitaksit
Kotkassa on lisäksi asiointitaksi-reittejä, jotka ajetaan  
kerran viikossa. Asiointitaksin kyyti tilataan etukäteen  
numerosta 05 218 4455 ja matkan hinta on Waltti- 
vyöhykehinta 3,50 € / 5,50 € riippuen matkan pituudesta.  
Waltti-kortit eivät käy asiointitakseissa. Asiointitaksin voi  
maksaa käteisellä tai pankkikortilla. Asiointitaksien tarkat  
reitit ja aikataulut löydät osoitteesta www.jonneminne.fi.

Taksi 1  Kierikkala-Hortola-Kalliokoski-Karhula (keskiviikkoisin)
Taksi 2  Tiutinen-Popinniemi-Sunila-Karhula (keskiviikkoisin)
Taksi 3  Juurikorpi-Tavastila-Otsola-Karhula (keskiviikkoisin)
Taksi 4  Huruksela-Peippola-Karhula (keskiviikkoisin)
Taksi 5  Ruonala-Karhuvuori-Aittakorpi-Prisma & Aittakorpi- 
 Karhuvuori-Korela-Hovinsaari-Kotka (torstaisin)
Taksi 6  Mussalo-Hirssaari-Kotka (perjantaisin)
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 Minne
mentäis?

Kotkan seudun liikenne

www.jonnejaminne.fi
joukkoliikenne@kotka.fi

p. 05 234 4444 (arkisin klo 9–11 ja 13–15)
Kotkan seudun reittiopas: kotka.digitransit.fi


