
Seutulipun – Waltti-kortin liittäminen 
Imatran paikallisliikenteen iLippuun 

 
Jotta voit matkustaa Imatra-Lappeenranta Waltti-kortilla Imatran paikallisliikenteessä, 

tulee Waltti-kortti liittää Imatran paikallisliikenteeseen ilippu-palvelun kautta. Liittämistä 

varten tulee rekisteröityä ilippu-verkkopalveluun osoitteessa www.ilippu.fi 

Huom! Kortilla täytyy olla Waltti-kaupasta ostettu kausilippu ennen kuin matkustusoikeus 

myönnetään. Kausituotteen täytyy sisältää matkaan Imatralle oikeuttava vyöhyke D. 

 

1. Käyttäjätunnusten luominen ilippu-verkkopalveluun: 

 

Mene osoitteeseen www.ilippu.fi  

Valitse etusivulta kohta: Luo tili: 

 

 

Kirjoita aukeavan sivun ikkunaan sähköpostiosoitteesi sekä haluamasi salasana ja lue & 
hyväksy palvelun käyttöehdot.  

Tämän jälkeen klikkaa Luo tili-painiketta: 

http://www.ilippu.fi/
http://www.ilippu.fi/


 

 

Klikattuasi Luo tili-painiketta saat sähköpostiisi viestin tilin hyväksymisestä. 
Vahvistusviesti sisältää linkin, jota sinun tulee klikata aktivoidaksesi käyttäjätunnuksesi 

ilippuun.  

Jos linkkiä ei ala kuulua sähköpostiisi, tarkista myös roskapostikansio. Aktivointilinkki on 
voimassa tunnin sen lähetyksestä. Jos et aktivoi tiliä tunnin kuluessa, tulee sinun tehdä 

rekisteröityminen uudelleen. 

 

 

2. Uuden matkakortin lisääminen Imatran bussilippu - iLippu 
verkkopalvelussa: 

Huom! Jotta seutulippu voidaan yhdistää iLippuun, tulee seutulippu lisätä ensin 
verkkopalveluun. 

 

Valitse ”Matkakortit ja aktiiviliput”- välilehdeltä "Lisää matkakortti” 

 

 

Valitse korttityyppi eli tässä tilanteessa Waltti Card, kun lisäät seutulippua iLippuun. 

Lisää matkakortin numero, joka löytyy matkakortin takaa, oikeasta yläkulmasta. 

https://imatra.ridango.com/fi/purchase/ticket


Lisää matkakortille nimi, se voi olla mikä vaan, mikä auttaa tunnistamaan kortin (esim. 
"Martin seutulippu") 

 

 

Lisätty matkakortti näkyy palvelussa seuraavasti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Seutulipun rekisteröiminen / lisääminen iLippuun: 

 

Kun seutulippu on rekisteröity, tulee se vielä rekisteröidä osaksi iLippua. 

Valitse päänäkymästä välilehti "Seutulippu" ja välilehdeltä kohta "Rekisteröi Seutulippu". 

 

 

Valitse valikosta matkakortti, joka halutaan rekisteröidä. 

 

”Anna voimassaoloaika” kohtaan merkataan se päivä, johon asti Seutulippu on 
voimassa.  



Huomioi, että Waltti-kortin kausilippu on voimassa 30 vrk ensimmäisestä leimauksesta 
bussissa, ei kausituotteen ostohetkestä. 

 

Viitenumero on tilauksen yhteydessä saatu viitenumero eli se numero mikä on kuitissa, kun 
kortille on hankittu matkustusoikeus Waltti-kaupasta. Viite löytyy tilausvahvistuksesta. 
Viitteen alkuosa on aina sama, mutta jokaisessa ostotapahtumassa loppuosa muuttuu. 
Tähän kohtaan voi kuitenkin laittaa minkä tahansa numeron (esim. 000), 

mikäli ostoviitettä ei ole saatavilla sillä hetkellä. 

Eteenpäin rekisteröinnissä pääsee klikkaamalla nuolta.  

 

Tämän jälkeen viesti tulee asiakaspalveluun, jolloin pyyntö liittämisestä käsitellään. 



Vasta asiakaspalvelun käsittelyn jälkeen seutulippu yhdistyy iLippuun. 

Ko. pyyntöjä käsitellään vain asiakaspalvelun aukioloaikoina eikä esim. viikonloppuina. 

Seutulipun yhdistymisestä iLippuun ei tule erikseen kuittausta. 

 

Huom! Seutulipun rekisteröinti (ohjeen kohta 3.) tulee tehdä joka kuussa, sillä se on 
voimassa vain 1 kk. 

 


