HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Monimuotoista asiakkaita ja
työntekijöitä palvelevaa liikennettä
Turun seudulla joukkoliikennettä on
työstetty aktiivisesti kohti liikkuminen
palveluna –kokonaisuutta. Uusia ratkaisuja matkaketjujen sujuvuuteen
eri kulkutavoilla ja palveluilla kehitetään, ja Turun seudun joukkoliikenne
Föli yhteistyössä monien toimijoiden
kanssa tarjoaa matkantekoa helpottavia palveluita, sovelluksia ja paketteja sekä yksityisten henkilöiden että yritysten käyttöön. Turun seudun
joukkoliikenteen keltaiset bussit ovat
vuosien myötä vakiintuneet osaksi
kaupunkikuvaa. Bussien lisäksi Fölin
liikenteeseen kuuluvat kaupunkipyörät ja vesibussit.

euroa kuukaudessa, 15 pyöräpaikan asema 1054 euroa kuukaudessa. Föli-fillariasema näkyy Fölin reittioppaassa (reittiopas.foli.fi), joka on
joukkoliikenteellä kulkevilla aktiivisessa käytössä. Tilaaja saa nimetä pyöräaseman itse eli siinä voi tuoda esiin
esimerkiksi yrityksen nimen.
Yksityisen ostama asema tulee
osaksi Turun kaupunkipyöräverkostoa ja hintaan sisältyvät kaikki samat palvelut, kuin Turun kaupungin
omiin asemiinkin. Sopimukseen sisältyy mm. pyöräaseman tasapainottaminen. Tasapainottamisella tarkoitetaan asemien pyörämäärien tasaamista eli asemalla riittää aina pyöriä.

Kaupunkipyöräasema
yrityksen tontilla parantaa
liikenneyhteyksiä
Turun kaupunkipyörät eli Föli-fillarit
ovat käytössä ympäri vuoden. Föli-fillareiden tarkoitus on helpottaa kaupunkialueella tehtäviä lyhyitä asiointimatkoja sekä toimia osana matkaketjua. Fölläreihin, kuten kaupunkipyöriä tuttavallisemmin kutsutaan,
voi ostaa käyttöoikeuden päiväksi,
viikoksi tai vuodeksi kerrallaan. Lisäksi Fölin kausikortteihin sisältyy kaupunkipyörien maksuton käyttöoikeus.
Kukin käyttöoikeus sisältää rajattoman määrän lisämaksuttomia 30 minuutin matkoja.
Fölläriasemia on Turun alueella tällä hetkellä yhteensä 39. Pääasiassa
asemat sijoittuvat välille Turun satama

Föli toimii kuuden kunnan
alueella; Turussa, Kaarinassa,
Raisiossa, Liedossa, Naantalissa ja Ruskolla. Alueella on
voimassa tasataksa eli hinta
on sama matkan pituudesta
riippumatta. Kesäisin liikennöivissä vesibusseissa kelpaa
kaikki Fölin liput.

Lue lisää: foli.fi/yrityksille

Yritys voi ostaa kaupunkipyöräaseman omalle tontilleen, ja helpottaa näin asiakkaiden ja henkilökunnan liikkumista.
– keskusta – Kupittaa, mutta niitä on
myös muualla kuten Skanssin kauppakeskuksessa, joka on ostanut aseman tontilleen parantaakseen asiakkaiden ja henkilökunnan kulkuyhteyksiä. Yksityiset tahot voivat siis vaikut-

taa kaupunkipyöräverkoston laajenemiseen hankkimalla aseman omalle
tontilleen. Oman kaupunkipyöräaseman myötä yrityksen liikenneyhteydet
paranevat ja sen imago vastuullisena
toimijana kohenee.

Yritys saa nimetä aseman
haluamallaan tavalla
Yksityinen taho voi ostaa joko 10 tai
15 pyöräpaikan aseman tontilleen.
10 pyöräpaikan asema maksaa 900

