
Akaakyytiin on tehty muutoksia palautteen perusteella. Akaakyyti palvelee nyt 
myös Viialan suunnasta Kylmäkosken Millerin kauppakeskuksella (Tokmanni) 
asioivia päivittäin. Lisäksi palvelualuetta on laajennettu toiveiden perusteella muun 
muassa Sotkian ja Savikosken suunnalla. Palvelualuetta voidaan edelleen laajentaa 
toiveiden perusteella.

Toisin kuin viime viikon Akaan Seudussa ilmoitimme, Akaakyyti 1 (Viiala-Toijala) 
palvelee 3.10. alkaen kutsujen lisäksi myös kiinteällä aikataululla.

Alustava aikataulu (muutokset edelleen mahdollisia):
klo 9.15 Viiala – 10 Toijala
klo 10 Toijala – 10.45 Viiala
klo 10.45 Viiala – 11.30 Toijala
klo 12 Toijala – 13.15 Viiala

Viialassa liikennöidään Keskuskadun ja Asemakadun kautta Hämeentielle Toijalan 
suuntaan ja poiketaan tarvittaessa tilausten mukaan asuinalueilla. Toijalassa aikatau-
lupiste on S-Marketin pihassa. Kyydin voi entiseen tapaan tilata muihinkin osoittei-
siin, esimerkiksi hyvinvointikeskukseen, rautatieasemalle tai Kylmäkosken Milleriin.

Akaakyydin voi tilata Matkahuollon Reitit & Liput -mobiilisovelluksella tai soitta-
malla numeroon 0206 144 400 (paikallispuhelumaksu, ma–pe klo 7–17).

Akaakyydin digiopastustilaisuus 6.10.
Haluaisitko oppia käyttämään sovellusta, jonka kautta Akaakyyti on helppo tilata ja 
maksaa? Maksuton digiopastus Akaakyydin tilaamiseen Reitit ja Liput -sovelluksella: 

Torstaina 6.10.2022 klo 12–15 Akaan Lähitorilla (Kirkkotori 10, 2. krs) 
Tilaisuus alkaa klo 12 lyhyellä esityksellä Akaakyydistä ja Reitit ja Liput -sovelluk-
sesta. Tämän jälkeen neuvojat opastajat paikalle tulleita henkilökohtaisesti. Voit tulla 
paikalle yllämainitun ajan puitteissa, kun sinulle sopii. 

Mukaan tarvitset älypuhelimesi sekä sähköpostiosoitteesi ja sen salasanan. Jos 
sinulla ei ole sähköpostia, voimme tarvittaessa neuvoa ilmaisen sähköpostitilin 
luomisessa. 

Jos haluat tilaamisen lisäksi myös maksaa Akaakyydin suoraan mobiilisovellukses-
sa, ota mukaasi pankki/luottokortti sekä verkkopankkitunnuksesi ja varmista, että 
pankki/luottokortillasi voi tehdä ostoksia internetissä. Mobiilisovelluksen käyttäjille 
tarjotaan kaksi kokeilumatkaa ilmaiseksi.

Tilaisuuteen pääsee Viialasta ja Kylmäkoskelta Akaakyydillä (puhelintilaus paikallis-
puhelumaksun hinnalla numerosta 0206 144 400, ma-pe klo 7-17) ja pois linja-au-
toilla (Toijalasta 13.45, 14.50, 16.10 Viialan kautta Kylmäkoskelle). Hinta yli 26-vuoti-
aille 2 €, alennusryhmille (alle 26-vuotiaat, eläkeläiset, vammaiset ja opiskelijat) 1 €.

Akaakyydin esittelytilaisuus 7.10.
Järjestämme yleisen esittelytilaisuuden Akaakyydistä kaikille kiinnostuneille
Perjantaina 7.10.2022 klo 10 alkaen Akaan Lähitorilla
(Kirkkotori 10, 2. krs)  
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Tulethan vain terveenä.  Tervetuloa! 
Lisätietoja Akaakyydistä: www.akaa.fi/kyyti    
Uusia digitaalisia palveluja Akaan joukkoliikenteessä
Matkahuollon Reittiopas

Akaan sisäiset bussivuorot löytyvät nyt myös Matkahuollon Reittioppaasta (reitti-
opas.matkahuolto.fi). Reittiopas toimii valtakunnallisesti koko Suomen alueella ja 
opastaa perille asti osoitteesta osoitteeseen näyttäen eri matkustusvaihtoehdot. 
Reittioppaasta löytyy jo bussien kaukoliikenne koko maassa, VR:n junat sekä HSL:n, 
Nyssen ja muiden kaupunkiseutujen paikallis- ja seutuliikenteen reitti-, vuoro- ja 
aikataulutiedot.

Bussit kartalla -palvelu

Akaan sisäisten bussivuorojen reaaliaikainen sijainti löytyy nyt Bussit kartalla 
-palvelusta (bussitkartalla.matkahuolto.fi/akaa). Matkustaja voi seurata palvelusta 
bussien liikkumista ja saapumista pysäkille ja saada myöhässä olevista tai etuajassa 
ajettavista vuoroista ajantasaista tietoa. 

Reitit ja liput –sovellus ja matkahaku

Samalla vuorot on tuotu myös Matkahuollon Reitit ja Liput -sovellukseen ja Matka-
huollon perinteiseen matkahakuun, joiden kautta voi ostaa myös nettilippuja Akaan 
sisäisille vuoroille 2 € hintaan. 

Reitit ja Liput -sovelluksen kautta voi ostaa lippuja paitsi yksittäisille vuoroille, 
myös matkaketjuille: vaikkapa Kylmäkoskelta Tampereelle matkustettaessa
voi ostaa kätevästi yhdellä kertaa liput koko matkalle:
Akaan sisäisen bussilipun Viialaan, VR:n lähijunalipun ja 
edelleen Nysse-lipun Tampereen asemalta perille.

Muutoksia Akaakyydissä
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