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§ Seutu+ on VARELY:n kausilippukokeilu. Tavoitteena on,
että asiakas pystyy yhdellä tuotteella tekemään sekä
perusmatkan (ELY:n hankkima seutuliikenne) että jatko- ja
vaihtomatkan (kaupunkiviranomaisen hankkima
kaupunkiliikenne).

§ Turun seudulla ollut aiemmin kaksoiskorttimenettely, joka on
vaatinut käynnin asiakaspalvelupisteessä aina latauksen
yhteydessä.

§ Kokeilulle suunnitellaan jatkoa. Seutu+ tuotteen kilpailutus on
valmistelussa.
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Mitä linjoja koskee?
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§ Kokeilu koskee linjoja:
– 413 Aura-Turku
– 703-709 Paimio-Turku
– 801-802 ja 901-904 Parainen-Turku
– (7.6.2021 alk. 117-119 Mynämäki-Nousiainen-

Masku-Turku)

§ Kokeiluun kuuluvien linjojen liikennettä hoitaa LS-
Liikennelinjat Oy (ent. TLO Oy)

§ Kokeilussa mukana vain kausituote. Seutu+ ei koske
kerta-, arvo- tai sarjalippumatkoja.
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Tuotevaihtoehdot ja hinnat
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§ Seutuplus on toteutettu:
– Mobiiliversiona 
– Korttiversiona 

§ Tuotetta myydään:
– Aurassa 71 e/ 30 pvä
– Paimiossa 75 e/ 30 pvä
– Paraisilla 65 e/ 30 pvä
– Mynämäessä 85 e/ 30 pvä
– Nousiaissa 75 e/ 30 pvä
– Maskussa 65 e/ 30 pvä
– Föli-kunnissa (Turku, Raisio, Naantali, Rusko, Kaarina, Lieto)                

asuville 88 e/30 pvä * 
* Hinnat ovat samat kuin nykyisin käytössä olevien seutulippujen. Seutulippujen hinnat ovat muodostuneet kuntien
maksuosuuksien mukaan ts. paljonko kunta halunnut kuntalaistensa matkustusta tukea.
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Mobiili
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§ Asiakas lataa Seutu+ sovelluksen puhelimelleen.
§ Sovellukseen pitää rekisteröityä *
§ Asiakkaalle tulee mobiilisovellukseen kaksi
QR-koodia, toinen perusmatkaa ja toinen jatko- ja
vaihtomatkaa varten.

* Jos asiakas jo rekisteröitynyt Föliin,
käytettävä samaa tunnusta.
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Kortti
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§ Kortin voi hankkia palvelupisteistä:
– Turku: kauppatorin ja Skanssin Monitori
– Aura: Auraamo
– Paimio: kaupungintalon palvelupiste
– Parainen: kaupungintalon palvelupiste
– Masku: kirjasto / Mynämäki: kirjasto

§ Kortin voi ladata
– Seutuplus.fi www-sivuilla
– Seutu+ mobiilisovelluksella
– Palvelupisteissä 
– Linja-autossa
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www.seutuplus.fi
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§ Perustietoa kokeilusta

§ Lippuvaihtoehdot ja hinnat

§ Kortin latausmahdollisuus

§ Reittien aikataulutiedot ja reittikuvaukset

§ Usein kysytyt kysymykset
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Yhteenveto
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§ Seutu+ pähkinänkuoressa:

– Kausituote 30 pv
– Kuntakohtainen hinnoittelu
– Validointi/ lipun luku joko mobiilisti tai tunnistekortilla
– Sisältää Fölin vaihtomatkan suoraan ilman

kaksoiskortteja
– Brändätty tuote
– Netti- ja mobiililatausmahdollisuudet
– Tuotteelle omat nettisivut, lataus, aikataulut ja

mahdollisesti tulevaisuudessa myös reittiopassovellus
– Palvelupisteet kuntien palvelupisteisiin


