
Saat opiskelija-alennuksen, jos olet 20 – 30-vuotias ja 
olet kirjoilla tai asut Föli-alueen kunnassa. Alennuksen saa 
ladattavalla bussikortilla, joka on henkilökohtainen ja jonka 
lunastaminen maksaa viisi euroa. Kertalipuista alennusta ei saa. 
Opiskelijakorttihakemuksen saat Fölin palvelutoimistosta  
(Aurakatu 5), Fölin palvelupisteistä tai netistä.

Jos aloitat opiskelun alle 20-vuotiaana, voit matkustaa 
nuorisohinnalla. Yli 30-vuotiaat saavat opiskelijaedun, jos ovat 
oikeutettuja Kelan opintotukeen.

Helpoiten lataat bussikortin netissä. Voit ladata sen myös 
Aurakadun palvelutoimistossa, kuntien palvelupisteissä, Turun 
pääkirjastossa, yhteispalvelupiste Monitorissa, Matkahuollossa  
sekä eräissä tavarataloissa ja kauppakeskuksissa. Toistaiseksi  
kortin voi ladata myös busseissa. 

Aikataulut, bussikortit ja hinnat › www.föli.fi 
Kausi- ja arvokorttien lataus › nettilataus.turku.fi
Reittihaku ja pysäkkikohtaiset aikataulut 
› reittiopas.foli.fi › turku.digitransit.fi (betaversio)
Pysäkkikohtaiset aikataulut › aikataulut.foli.fi
Omien pysäkkien aikataulut › omatpysakit.foli.fi
Turun seudun bussilinjat › opaskartta.turku.fi
Bussit kartalla -palvelu › live.foli.fi

Jos föli-sana kummastuttaa, niin tiedoksesi, että lounaismurteissa 
sanotaan ”ollaan fölissä”, kun tarkoitetaan ”ollaan mukana” tai 
”ollaan kyydissä”. Siinä on siis kaikki olennainen joukkoliikenteestä. 
Kuntarajoistakaan ei tarvitse pahemmin välittää, sillä sama lippu käy  
koko Föli-alueella (Turku, Raisio, Kaarina, Naantali, Lieto ja Rusko). 

Upeaa, olet päässyt opiskelemaan yhteen Suomen 
hienoimmista kaupungeista. Turku on monipuolinen 
kaupunki, jonka otat helposti haltuun bussilla. 

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 €. 
Arvokorttia voi ladata myös netissä.

Kausikortti on paras vaihtoehto, jos 
käytät bussia lähes päivittäin. Kortti on 
voimassa 30 vuorokautta ensimmäisestä 
käyttökerrasta alkaen ja opiskelijoille se 
maksaa 36 €  (netistä 33 €).

Tuplakortti toimii aluksi arvokorttina.  
Jos tehtyjen matkojen hinta 30 
vuorokauden aikana ylittää kausikortin 
hinnan, kortti muuttuu kausikortiksi. 

OPISKELIJA-ALENNUS

Kertalippu vai 
bussikortti?

Lippujen vaihto-oikeus on kaksi tuntia. 
Lastenvaunujen kanssa ei peritä 
maksua aikuiselta eikä lapselta.

HYPPÄÄ
FÖLIN 
KYYTIIN

Kertalipussa 
on normaali kahden 
tunnin vaihtoaika.



Sovelluksen 
voi ladata 

kaikkiin uusimpiin 
puhelimiin.   

Kätevästi
kännykällä
Föli-sovelluksella matkalippu omaan  
puhelimeen ilman käteistä
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Sovelluksella voi ostaa kertalippuja ja matkailijalippuja. 
Kertalipussa on normaali kahden tunnin vaihtoaika. Lipun 
voimassaoloaika alkaa ostohetkestä.

Lipun voi maksaa pankki- tai luottokortilla (Visa ja Mastercard), 
jälkilaskutteisella iQ-maksulla tai puhelinlaskulla (Sonera ja DNA).

Matkaliput myydään normaalilla hinnalla, esimerkiksi aikuisten 
kertamaksu on 3,00 euroa ja lasten kertamaksu 1,50 euroa. iQ-laskuun 
ei lisätä maksutapalisää (kertalippu ja lyhytkestoinen matkailijatuote). 
Korttimaksuissa ja puhelinlaskuun perustuvissa maksuissa peritään 
maksutapalisä 0,20–0,50 euroa. 

Lippu on ostettava ennen bussiin nousemista, ja puhelimessa pitää  
olla virtaa koko matkan ajan. Lippu hyväksytään bussissa rahastus- 
laitteen etälukijalla. 

Föli-sovellus toimii kaikissa uusimmissa älypuhelimissa. 
Matkalipun ostaminen edellyttää rekisteröitymistä ensimmäisellä 
käyttökerralla. 

Sovelluksella voi ladata myös arvo- ja kausikorttia. Kausi alkaa 
kulua ensimmäisestä käytöstä. Matkakorttien lataukset voi maksaa 
laskulla sekä pankki- ja luottokortilla.

Rekisteröidy ja 
valitse maksutapa  

(esim. luottokortti tai iQ-maksu)

Osta haluamasi lippu
 Lipun voimassaoloaika 

alkaa ostohetkestä.

Lataa sovellus
 QR-koodista

Lippu tarkistetaan 
bussin lukijalaitteella


