Bussimatkat/ Travelling by bus: Turun Kauppatori - Lieto
Paikallinen liikennöijä/ local public transport is "Föli" www.foli.fi
Sivuilta löydät kaiken tarvittavan tiedon
All needed information is on the web pages - also in english & swedish
Liput ja hinnat: www.foli.fi/fi/liput-ja-hinnat
Tickets and Prices: www.foli.fi/en/tickets-and-prices
Linja 6 aikataulut / Line 6 schedule

Pääsiäisen poikkeukset liikenteessä/ aikatauluissa






Pitkäperjantaina 30.3.2018 liikennöidään pyhäaikataulujen mukaisesti. Yölinjat ajetaan
normaalisti. Linjoilla 6 ja 7 ajetaan pyhävuorojen lisäksi seuraavat vuorot: Lieto–Kauppatori 0:00 ja
1:00, Kauppatori–Lieto klo 0:30 ja 1:30, Naantali–Kauppatori 0:30, 1:10 ja 2:20, Kauppatori–
Naantali klo 1:45, 2:30 ja 3:00 sekä Kauppatori–Kaarina klo 0:00 ja 1:00.
Lauantaina 31.3.2018 liikennöidään lauantaiaikataulujen mukaisesti. Yölinjat ajetaan normaalisti.
Pääsiäispäivänä 1.4.2018 liikennöidään pyhäaikataulujen mukaisesti.
Toisena pääsiäispäivänä 2.4.2018 liikennöidään pyhäaikataulujen mukaisesti.

Exceptions to traffic during Eastern time






On Good Friday, 30 March 2018, buses will run according to Sunday schedules. Night buses will
operate normally.On lines 6 and 7 there will be extra departures as following: Lieto–Market Square
0:00am and 1:00am, Market Square–Lieto 0:30am and 1:30am, Naantali–Market Square 0:30am,
1:10am and 2:20am, Market Square–Naantali 1:45am, 2:30am and 3:00am as well as Market
Square–Kaarina 0:00am and 1:00am.
On Saturday, 31 March 2018, buses will run according to Saturday schedules. Night buses will
operate normally.
On Easter Sunday, 1 April 2018, buses will run according to Sunday timetables.
On Easter Monday, 2 April 2018, buses will run according to Sunday timetables.

Bussien pysäkit Turun Kauppatorilla. Myös joukkoliikenteen palvelutoimisto on merkitty, mikäli haluat
asioida siellä.
In the picture You will find bus stop locations around Kauppatori. Should You need local transport company
service office services, You will find it the spot marked as "Joukkoliikenteen palvelutoimisto"

Bussi pysähtyy Liedossa pysäkille suunnilleen täplän osoittamaan kohtaan. Punainen tie on Turusta tuleva
tie numero 10. Turun suunta on kartassa vasemmalle.Ensimmäisellä kerralla kuljettaja varmasti auttaa
asiassa, kun kerrot meneväsi Lieto-hallille. Seuraavalla kerralla osaatkin jo jäädä oikealla pysäkillä. Takaisin
päin mennessä pysäkki on samalla alueella tien toisella puolella.
Täplän osoittamasta kohdasta on lyhyt kävelymatka Lietohallille (kuvassa Monitoimihalli).
In Lieto the bus will stop in the area marked with a dot. The red road in the picture is road number 10 from
Turku (Turku direction is to the left) If unsure, do not hesitate to ask the bus driver. Tell that You wish to step
off the bus in the closest stop near "Lieto-hall".
When going to Turku from Lieto, you will find the bus stop on the opposite site of the road in the same area.
From the dotted spot You will need to walk to Lieto hall, which is marked as "Monitoimihalli"

