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Matkustus tapahtuu Föli-alueen (Turku, Kaarina, Lieto, Rusko, Raisio, Naantali) rajojen
sisällä, s. 1
Matkustus suuntautuu Föli-alueelta Paraisille, Sauvoon, Paimioon, Auraan, Mynämäelle,
Nousiaisiin tai Maskuun, s. 2
Matkustus suuntautuu Paraisilta, Sauvosta, Paimiosta, Aurasta, Mynämäeltä, Nousiaisista
tai Maskusta Föli-alueelle, s.3
Muut seutu- ja työmatkalipputuotteet Turun seudulla, s. 4

Matkustus tapahtuu Föli-alueen (Turku, Kaarina, Lieto, Rusko, Raisio, Naantali)
rajojen sisällä

(näistä jompikumpi)
Säännölliseen matkustukseen asiakkaan kannattaa ostaa Föli-alueen sisäinen matkakortti. Fölikortti on edullisin vaihtoehto, jos matkat pysyvät Föli-alueen rajojen sisäpuolella. Myös nykyiselle
matkakortille voi ladata Föli-alueen lipputuotteita. Tietyllä aikavälillä vanhat matkakortit korvataan
Föli-korteilla (ks. kuva). Muita kuin säännöllisiä matkoja varten Föli-alueella on lukuisia
lipputuotevaihtoehtoja. Tutustu tämänhetkisiin tuotteisiin Turun kaupungin nettisivuilla.
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Matkustus suuntautuu Föli-alueelta Paraisille, Sauvoon, Paimioon, Auraan,
Mynämäelle, Nousiaisiin tai Maskuun

+

(näistä jompikumpi)

Säännölliseen matkustukseen kannattaa hankkia Turun seutulippu. Föli-alueen matkakortilla ei voi
matkustaa esim. Paraisille tai Paimioon. Seutu- ja työmatkalipun voi hankkia, kuten tähänkin asti,
Matkahuollon toimipisteistä tai matkakortteja myyviltä asiamiehiltä. Kortin lataus on mahdollista
myös bussissa ja R-kioskeilla.
Kun tekee seutulippumatkustuksen yhteydessä liityntä- tai jatkomatkoja Föli-alueella, näitä matkoja
varten tarvitaan myös Föli-alueen sisäinen matkakortti (ns. rinnakkaiskortti) 1.7.2014 alkaen. Kortin
lataus sisältyy seutulipun hintaan. Föli-alueen sisäisen kortin voi ladata maksutta näyttämällä
seutulippua ja latauskuittia. Rinnakkaiskortin hankkimisesta veloitetaan ainoastaan kortin
lunastusmaksu, jonka suuruus voimassa olevan Turun sisäisen liikenteen hinnaston mukaisesti on
5 e/uusi matkakortti. Seutulippuun kytköksissä olevan kortin saa Joukkoliikenteen
palvelutoimistosta tai Föli-alueen uusista kuntakohtaisista palvelupisteistä. Seutulippuun
kytköksissä olevaa Föli-korttia ei voi ladata netissä eikä busseissa. Rinnakkaiskortin hankkimis- ja
lataamispaikat on koottu erilliseen tiedostoon.
Mikäli liityntä- tai jatkomatkoja ei Föli-alueella tehdä, rinnakkaiskorttia ei tarvita.
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Matkustus suuntautuu Paraisilta, Sauvosta, Paimiosta, Aurasta, Mynämäeltä,
Nousiaisista tai Maskusta Föli-alueelle

+

(näistä jompikumpi)
Säännölliseen matkustukseen kannattaa hankkia Turun seutulippu. Föli-alueen matkakortilla ei voi
matkustaa esim. Aurasta Turkuun tai Paraisilta Kaarinaan. Seutu- ja työmatkalipun voi hankkia,
kuten tähänkin asti, Matkahuollon toimipisteistä tai matkakortteja myyviltä asiamiehiltä. Kortin
lataus on mahdollista myös bussissa ja R-kioskeilla.
Kun tekee seutulippumatkustuksen yhteydessä liityntä- tai jatkomatkoja Föli-alueella, näitä matkoja
varten tarvitaan myös Föli-alueen sisäinen matkakortti (ns. rinnakkaiskortti) 1.7.2014 alkaen. Kortin
lataus sisältyy seutulipun hintaan. Föli-alueen sisäisen kortin voi ladata maksutta näyttämällä
seutulippua ja latauskuittia. Rinnakkaiskortin hankkimisesta veloitetaan ainoastaan lunastusmaksu,
jonka suuruus on voimassa olevan Turun sisäisen liikenteen hinnaston mukaisesti 5 euroa/uusi
matkakortti. Seutulippuun kytköksissä olevan kortin saa Joukkoliikenteen palvelutoimistosta tai
Föli-alueen uusista kuntakohtaisista palvelupisteistä. Seutulippuun kytköksissä olevaa Föli-korttia
ei voi ladata netissä eikä busseissa. Rinnakkaiskortin hankkimis- ja lataamispaikat on koottu
erilliseen tiedostoon.
Mikäli liityntä- tai jatkomatkoja ei Föli-alueella tehdä, rinnakkaiskorttia ei tarvita.
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Muut seutu- ja työmatkalipputuotteet Turun seudulla

Salo-Turku-Salo työmatkalippu säilyy lipputuotteena. Kun tekee työmatkalippumatkustuksen
yhteydessä liityntä- tai jatkomatkoja Föli-alueella, näitä matkoja varten tarvitaan myös Föli-alueen
sisäinen matkakortti (ns. rinnakkaiskortti) 1.7.2014 alkaen. Kortin lataus sisältyy Salo-Turku-Salo
työmatkalipun hintaan. Föli-alueen sisäisen kortin voi ladata maksutta näyttämällä työmatkalippua
ja latauskuittia. Rinnakkaiskortin hankkimisesta veloitetaan ainoastaan kortin lunastusmaksu, jonka
suuruus voimassa olevan Turun sisäisen liikenteen hinnaston mukaisesti on 5 euroa/uusi
matkakortti. Työmatkalippuun kytköksissä olevan kortin saa Joukkoliikenteen palvelutoimistosta tai
Föli-alueen uusista kuntakohtaisista palvelupisteistä. Työmatkalippuun kytköksissä olevaa Fölikorttia ei voi ladata netissä eikä busseissa.
Vakka-Suomen työmatkalippu säilyy lipputuotteena. Työmatkalipussa ei ole ollut vaihto- tai
liityntäoikeutta Turun kaupungin sisäiseen liikenteeseen. Vaihto- ja liityntäoikeutta ei ole
jatkossakaan Föli-alueen (Turku, Kaarina, Lieto, Rusko, Raisio, Naantali) liikenteeseen.
Loimaan seudun työmatkalippu säilyy lipputuotteena. Työmatkalipussa on aiemmin ollut vaihtoja liityntäoikeus Turun kaupungin sisäiseen liikenteeseen. Jatkossa vaihto- ja liityntäoikeutta ei
enää ole Föli-alueen (Turku, Kaarina, Lieto, Rusko, Raisio, Naantali) liikenteeseen. Loimaa-TurkuLoimaa lipun haltijan tulee hankkia tarvittaessa erillinen Föli-alueen kausikortti omalla
kustannuksellaan.
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