
Näin maksat matkasi 
Nyssen kyydissä 

6.6. alkaen
Nyssellä on lippuja moneen tarpeeseen. Käteismaksaminen busseissa 
päättyy 6.6.2022, mutta valinnanvaraa on tämän jälkeenkin runsaasti, 
myös kertamatkoissa. Käteisellä voit jatkossakin ostaa lippuja Nyssen 

asiakaspalvelusta tai valikoiduista myyntipisteistä.

Lue lisää: 
nysse.fi/maksutavat



Lähimaksulla voit maksaa kerta- tai vuorokausi-
lippusi Nyssen busseissa ja ratikoissa. Lähimak-
suun käy pankki- tai luottokortti tai mobiililaitteen 
sovellus, jossa on lähimaksuominaisuus. Yhdellä 
lähimaksuvälineellä voit maksaa vain yhden hen-
kilön lipun.

Lähimaksuun on liitetty hintakatto 90 minuutin ja 
24 tunnin sisällä tehdyille matkoille. Hinta laske-
taan ja veloitetaan ensin 90 minuutin aikana te-
kemiesi matkojen perusteella (edullisin hinta vyö-
hykemäärään perustuen). Tämän jälkeen veloitus 
siirtyy noudattamaan 24 tunnin hintakattoa. Jotta 
hintakatto toimii oikein, lähimaksuväline on käy-
tettävä lippulaitteella jokaisella matkalla. 

Nyssen mobiililipuilla voit maksaa matkasi bus-
seissa, ratikoissa ja myös Nysse-alueen junalii-
kenteessä. Nysse Mobiili -sovelluksella voit ostaa 
kertalipun, vuorokausilipun tai opiskelijan 30 vuo-
rokauden kausilipun. Kertalippu on voimassa 90 
minuuttia. 

Ennakkokertalippu on paperinen lippu, jonka voit 
ostaa ennen matkaasi myyntipisteestä tai Nyssen 
asiakaspalvelusta. Lippu on voimassa 90 minuut-
tia valitsemillasi vyöhykkeillä. Aika alkaa ensim-
mäisestä matkasta. Katso myyntipisteet osoit-
teesta: nysse.fi/myyntipisteet 

Ennakkokertalippu tulee käyttää 3 kuukauden ku-
luessa ostopäivästä. Lippu käy busseissa ja rati-
koissa. 

Lähimaksu

Nysse mobiili

Ennakkokertalippu

Nyssen liput leimataan jokaisella matkalla 
jokaisessa kulkuvälineessä. Lähimaksua 
käytettäessä maksuväline näytetään lippu- 
laitteen sivussa olevaan erilliseen lukijaan 
(1). Matkakortti (2) näytetään edessä olevaan 
vihreään ympyrään ja mobiililaite (3) sekä 
ennakkolippu (4) lippulaitteen alla olevaan 
vihreään valoon. 

Vahvista lippusi voimassa- 
olo jokaisella matkallasi

Kokeile Kangasalan ilmaista liityntäpysäköintiä! 

Kätevät liityntäpysäköintipaikat

Jätä oma auto tai pyörä parkkiin ja hyppää sujuvasti bussin kyytiinNyssen matkakortilla voit maksaa matkasi bus-
seissa, ratikoissa sekä Nysse-alueen junaliiken-
teessä.

Matkakortille voit valita joko kertamatkoille sopi-
van arvolipun tai säännöllisempään matkustami-
seen soveltuvan kausilipun. Arvolippu on voimas-
sa 90 minuuttia ja kausiliput joko 30, 90 tai 360 
vuorokautta. Lipun voimassaoloaikana voit vaih-
taa toiseen bussiin, ratikkaan tai junaan. Muista 
kuitenkin leimata lippusi aina, kun nouset uuteen 
kulkuvälineeseen.

Osta itsellesi oma matkakortti Nysse.fi-verkko-
kaupasta tai Nyssen asiakaspalvelusta. Arvo- ja 
kausiliput kortillesi voit ostaa Nella.fi-verkkopal-
velusta, valikoiduista myyntipisteistä (esimerkiksi 
R-kioskit) tai asiakaspalvelustamme.

Matkakortti

Pyörille

Liuttu 

Lentolankuja 

Suoraman 
työväentalo 

Peiponpolku

Onnikkatie

Autoille

Artturintie 

Tupatie 

Tarpila 

Hyllilänkatu

Lähipysäkeiltä liikennöivät 
bussit Tampereen keskustaan 

Keskustori

Keskustori

Keskustori

Keskustori

Kaupin Kampus 

               Sorin aukio

Linja-autoasema

Nysse-lipun hinta määräytyy ikä- ja 
asiakasryhmäsi sekä valitsemiesi 

vyöhykkeiden perusteella. 

Lue lisää: 
nysse.fi/maksutavat
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Jätä oma autosi tai pyöräsi jollekin Kangasalan 
alueen ilmaisista liityntäpysäköintialueista, ja 
jatka matkaasi kätevästi bussilla. Säästät park-
kimaksuissa, vältät pysäköintiongelmat ja saat 
hetken omaa aikaa Nyssen kyydissä.

Liityntäpysäköinti on luonteva tapa yhdistää 
joukkoliikenne omaan matkaan, sillä pysäköintiin 
varatut alueet sijaitsevat aivan linja-autopysäk-
kien lähellä. Sekä autoille että pyörille löytyy pe-
räti neljä ilmaista liityntäpysäköintialuetta, joilta 
matka jatkuu ympäristöystävällisesti bussin kyy-
dissä.

Liityntäpysäköinti on tarkoitettu työpäivän mit-
taiseen pysäköintiin. Tutustu aiheeseen tarkem-
min: nysse.fi/liityntapysakointi

Löydät liityntäpysäköintialueet helposti Nyssen 
reittioppaasta, kun kirjoitat lähtöpaikan hakuun 
”liityntä” ja valitset hakutuloksista haluamasi py-
säköintipaikan.
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Asiakaspalvelu
Frenckellinaukio 2 B

PL 487, 33101 Tampere
Puhelin 03 5656 4700

Sähköposti
joukkoliikenne@tampere.fi

Nella.fi-verkkokauppa
nella.tampere.fi

Verkkosivut
nysse.fi

Aikataulut ja reitit
reittiopas.tampere.fi

Katso lisätietoja 
liityntäpysäköinnistä:

nysse.fi/liityntapysakointi


