
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

Kulkeeko ratikka pian 
Pirkkalassakin?

Pirkkalan ratahaara  
kulkisi Suupasta Sorin 
aukiolle 

Nyssen 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

Nysse-lipun hinta määräytyy ikä- ja 
asiakasryhmäsi sekä valitsemiesi 

vyöhykkeiden perusteella. 

Lue lisää: 
nysse.fi/maksutavat
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Tulevaisuudessa Tampereen Ratikka saattaa 
kulkea Tampereen Linnainmaalta keskus-
tan kautta aina Pirkkalaan asti. Tampere ja 
Pirkkala tekevät parhaillaan raitiotien han-
kesuunnitelmaa, ja niiden valtuustot päät-
tävät keväällä 2023 ryhtyvätkö raitiotien 
toteutussuunnitte luun. 

Syksyllä pääset antamaan palautetta

Syksyllä 2022 julkaistaan alustavat raitiotien 
katusuunnitelmaluonnokset Tampereen Ra-
tikan verkkosivuilla (www.tampereenratikka.
fi), avataan kaikille avoin karttapalautekysely 
sekä järjestetään yleisötilaisuudet Pirkkalas-
sa ja Tampereella.

• Suunniteltu Pirkkalan ratahaara kulkisi 
Pirkkalan kuntakeskuksesta, Suupan pääte-
pysäkiltä, Naistenmatkantietä Partolaan ja 
sieltä Härmälään.

• Härmälästä rata jatkaisi Nuolialantietä 
Rantaperkiöön ja Hatanpään valtatietä kohti 
Sorin aukion pysäkkiä.

• Itäpäässä rata jatkuisi keskussairaalalta 
Ruotulan kautta ja Alasjärven ohi Linnain-
maan päätepysäkille Koilliskeskukseen. 

• Suunniteltavan Pirkkalan ratahaaran pi-
tuus olisi 9,3 km, josta 4,6 km sijoittuisi Pirk-
kalan puolelle.

Milloin Pirkkalasta pääsee ratikan kyytiin? 
– Seuraa miten Pirkkalan ratahaaran suunnittelu etenee! 

Seuraa hankkeen etenemistä Tampereen Ratikan verkkosivuilla osoitteessa 
www.tampereenratikka.fi/pirkkala-linnainmaa. Voit myös tilata uutiskirjeen 

sähköpostiisi verkkosivujen kautta.



Matkustaminen, liput, reitit,  
joukkoliikenne nysse.fi

Raitiovaunut, pysäkit,  
varikko, raidejärjestelmä  

tampereenratikka.fi

Nyssen asiakaspalvelu
Frenckellinaukio 2B, 

postiosoite: PL 487, 33101 Tampere 
joukkoliikenne@tampere.fi

puhelin: 03 5656 4700 
Avoinna ma-pe 9-16

info@tampereenraitiotie.fi


