Upeaa!

Olet päässyt opiskelemaan
yhteen Suomen hienoimmista
kaupungeista! Turun seudun
otat helposti haltuun
joukkoliikenteellä.

Mikä föli?

Jos föli-sana kummastuttaa, niin tiedoksesi, että
lounaismurteissa sanotaan ”ollaan fölissä”, kun
tarkoitetaan ”ollaan mukana” tai ”ollaan kyydissä”.
Siinä on siis kaikki olennainen joukkoliikenteestä.

Menopeli
kaikilla
herkuilla
Katukuvassa Föli näkyy pirteän keltaisina busseina ja
Föli-fillareina eli fölläreinä. Kesäkaudella Fölin kyydissä
pääsee myös vesille, sillä vesibussit liikennöivät kesäisin
Aurajoelta Ruissaloon.

Kertalippu vai
bussikortti?

Fölin kyytiin pääsee näyttämällä matkakorttia bussin
etuosassa olevalle lukijalaitteelle tai ostamalla kertalipun
mobiilisovelluksesta tai käteisellä kuljettajalta.

Kertalippu maksaa päivällä 3,00 € ja
öisin 4,00 €. Yötaksa on voimassa klo 23–04.
Arvokortti on paras vaihtoehto, jos käytät
bussia satunnaisesti. Opiskelijahinta on
vuorokaudenajasta riippuen joko 1,45 €, 1,70 €
tai 2,70 €.
Kausikortti on paras vaihtoehto, jos käytät
bussia lähes päivittäin. Kortti on voimassa
halutun ajan ja kausi alkaa kulua ensimmäisestä
käytöstä.
Tuplakortti toimii aluksi arvokorttina. Jos
tehtyjen matkojen hinta 30 vuorokauden
aikana ylittää kausikortin hinnan, kortti muuttuu
kausikortiksi.

!

Lipuissa on kahden tunnin vaihtooikeus eli samalla lipulla saa matkustaa
kahden tunnin aikana Fölin busseissa ja
vesibusseissa niin paljon kuin haluaa.

Bussi

Fillari

Vesibussi

Opiskelija-alennus
Saat opiskelija-alennuksen, jos olet kirjoilla tai asut Fölialueen kunnassa. Alennuksen saa ladattavalla bussikortilla, joka
on henkilökohtainen ja jonka lunastaminen maksaa viisi euroa.
Kertalipuista ei saa alennusta.
Opiskelijakorttihakemuksen saat Fölin palvelutoimistosta
(Aurakatu 5), Fölin muista palvelupisteistä ja netistä. Jos aloitat
opiskelun alle 20-vuotiaana, voit matkustaa nuorisohinnalla. Voit
ladata matkakortin nettilatauspalvelussa, mobiilisovelluksessa, Fölin
palvelu- ja latauspisteissä, busseissa ja lippuautomaateissa.

TURKU

Raisio

RUSKO

Kaarina

LIETO

Naantali

Kuntarajoista ei tarvitse pahemmin
välittää, sillä sama lippu käy koko
Föli-alueella.

HELPPOA
LIIKKUMISTA
FÖLLÄRILLÄ
Turussa on myös kaupunkipyöriä eli Föli-fillareita. Niitä kutsutaan
tuttavallisemmin fölläreiksi. Fölläreiden käyttö sisältyy Fölin
kausikorttiin, joten rekisteröitymällä niiden käyttäjäksi saat
maksuttoman käyttöoikeuden.
Lisätietoa fölläreistä ja rekisteröityminen käyttäjäksi:

foli.fi/kaupunkipyorat

5h

24
Järjestelmä
käytössä
ympäri vuoden

Fillaroi
kellon ympäri

Käytä pyörää
max. 30 min
ilman lisämaksua

Pyörän enimmäiskäyttöaika on
5 tuntia kerrallaan

Etsi paras reitti reittiopas.foli.fi
Tarkista pysäkkiaikataulut
omatpysakit.foli.fi / aikataulut.foli.fi
Ajankohtaista tietoa foli.fi

Ei käteistä eikä
matkakorttia?
Maksa matkasi
kännykällä.
Föli-sovelluksella voi ostaa
kertalippuja, matkailijalippuja,
mobiilikausilippuja ja sillä
voi lisäksi ladata omaa
matkakorttiaan.
Kerta- ja matkailijaliput voi maksaa
jälkilaskuun perustuvalla Sveamaksulla, pankki- ja luottokortilla (Visa
ja Mastercard), puhelinoperaattorin
puhelinlaskulla, MobilePaylla ja
Mastercardin Masterpassilla.
Kertalipun voi maksaa
mobiilimaksulla. Mobiilimaksua
käyttävän matkustajan ei tarvitse
rekisteröityä palveluun.

