
Fiksusti liikkeellä.
Kohti kestävämpiä kulkutapoja Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa

Vuoden 2021 julkaisu jaetaan Jyväskylän talouksiin Suur-Jyväskylä-lehden liitteenä.  
Liitteen aineistosta vastaavat Jyväskylän seudun joukkoliikenne ja Jyväskylän kaupunki.
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 Jyväskylän Linkki-paikallis-
liikenteen talvikausi käynnistyi 
kolmen liikennöitsijän voimin. 
Jyväskylän Liikenne Oy ja 
Tilausajot Mennään Bussilla 
Oy jatkavat kaupungin van-
hoina sopimuskumppaneina. 
Uusin toimija on tamperelais-
lähtöinen Länsilinjat Oy, joka 
aloitti liikennöinnin kesä-
kuussa.

Yksi Linkki, kolme liikennöitsijää

la on valtaosa Linkki-liikenteestä, 
yhteensä 35 linjaa.

– Meillä on noin 90 linja-autoa 
ja 170 kuljettajaa paikallisliiken-
teessä. Se on hieman vähemmän 
kuin viime vuonna, koska hä-
visimme kilpailutuksen ja muu-
tamia linjoja siirtyi Länsilinjoil-

le, toteaa toimitusjohtaja Harri 
Saarenpää.

Saarenpään mukaan pyörät 
pyörivät syksyllä tavalliseen ta-
paan.

– Kalustoa uusitaan jonkun 
verran. Linkki-linja-autojen kes-
ki-ikä saa olla kahdeksan vuot-

toimimaan yhteen. Koska kysees-
sä on merkittävä kokonaisuus, 
palkkasimme Jyväskylään pai-
kallisen esimiehen, kertoo per-
heyhtiön toimitusjohtaja Terhi 
Penttilä.

Länsilinjat ajaa kuutta Linkki-
linjaa 16 linja-autolla. Kuljetta-
jia on reilut 30. Jyväskylän va-
rikon esimies Paavo Taranto on 
tyytyväinen alkuvaiheen koke-
muksiin.

– On lähtenyt yllättävän hy-
vin liikkeelle. Meillä on koke-
neita paikallisliikenteen kuljet-
tajia, jotka osaavat homman, sa-
noo Taranto.

Tilausajot Mennään Bussil-
la Oy ajaa Linkki VIP-palvelulii-
kennettä pienoisbusseilla. Kalus-
toon kuuluu neljä matalalattiais-
ta ja kaksi nostoperäistä VIP-bus-
sia. Linja 5 ajetaan neljällä bio-
kaasukäyttöisellä linja-autolla. 
Henkilöstöön kuuluu 12 kuljet-
tajaa ja 2 ajomestaria.

– Ajot jatkuvat entiseen mal-
liin ja rutiinit lähtevät pyöri-
mään normaalisti talvikauteen, 
linjaa toimitusjohtaja Mauri Kol-
jander.  
MERVI VARONEN
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Vip-kyytiä Linkki-hinnoilla
Jyväskylässä palveluliikennettä ajaa 6 Linkki-VIP-pienois-
bussia. Ne kuljettavat arkipäivisin Jyväskylän keskustan 
ja aluekeskusten palveluihin. Pysäkki Jyväskylän keskus-
tassa löytyy Asemakadulta, läheltä Nikolainkulmaa.

Matka tilataan soittamalla etukäteen oman asuinalueen 
Linkki-VIPin palvelunumeroon. Kyytiin pääsee myös aika-
tauluun merkatuilta pysähdyspisteiltä ja sovitusti vaikka 
kotipihasta. Autoissa voi matkustaa kuljettajalta ostetta-
valla kertalipulla tai Linkin Waltti-matkakortlla. 

Linkki-VIP-autojen palvelualueet, palvelunumerot ja aika-
taulut löydät Palveluliikenneoppaasta, jota saa maksutta 
Linkki-palvelupisteestä, Linkki-VIP-kuljettajilta ja sähköise-
nä netistä https://linkki.jyvaskyla.fi/linkkivip.

Tervetuloa testaamaan leppoisan palvelun Linkki-VIP-
kyyti!
KRISTIINA PENTIKÄINEN
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Matkustajien näkökulmasta lii-
kennöitsijällä ei ole väliä, sillä 
autot ja kuljettajat kuuluvat sa-
maan vihreään Linkki-perhee-
seen, ja palvelut sekä hinnat ovat 
yhteneväisiä.

Joukkoliikenteen käytännön 
järjestämistehtävistä vastaa Jy-
väskylän kaupunki, joka hoitaa 
aikataulujen ja reittien suunnitte-
lun, viestinnän, markkinoinnin ja 
asiakaspalvelun. Myös asiakaspa-
lautteet kulkevat yhden luukun 
eli Jyväskylän kaupungin palau-
tekanavan kautta.

Jyväskylän Liikenteen vastuul-

ta, ja niitä uusitaan kesken sopi-
muskaudenkin, sanoo Saarenpää.

Länsilinjat on mukana monen 
kaupungin paikallisliikenteessä.

– Jokaisella tilaajalla, kuten Jy-
väskylän kaupungilla, on oman-
laisensa tavat toimia. Rahastus- 
ja muut järjestelmät on saatava 

Anna palautetta!
Vaikka Linkki-paikallisliikenteessä on monta liikennöitsijää, palau-
tekanava on yhteinen: Jyväskylän kaupungin palautepalvelu. 

Ilahtumisen, jurppimisen tai epätietoisuuden hetkellä kannat-
    taa antaa palautetta. Jokainen palaute käydään huolella 
      läpi ja siihen vastataan yksilöllisesti. Käsittelemme pa-
       lautteita arkipäivisin työaikaan ja vastaamme normaa-
        listi 1–2 päivän kuluessa. Toisinaan vastaaminen vie 
         vähän pidempään, koska joihinkin viesteihin tarvitaan 
         vastausapua esim. liikennöitsijöiltä. 
        On mahtavaa, jos vastauksistamme on kysyjälle apua 
       tai hyötyä. Linkin palautteet vastauksineen ovat julkisia 
      ja löytyvät palautepalvelun nettisivulta, ellei palautteen 
    antaja ole julkaisua erikseen kieltänyt. Muistathan liittää 
palautteeseen kaikki selvittämisen kannalta tarpeelliset tie-

dot, kuten
• kuvaus siitä, mitä tapahtui
• päivämäärä ja kellonaika
• jos palaute koskee tiettyä linjaa tai vuoroa, niin mitä
• matkan suunta ja määränpää, esim. keskusta-Muurame

Linkki-palveluiden palautekanava:  
www.jyvaskyla.fi/palaute > joukkoliikenne

Linkki-paikallisliikenne palvelee matkustajia linjoilla 1-13 ja 14-42 Jyväskylän, 
Laukaan ja Muuramen alueilla.
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Fiksusti 
liikkeellä.

Linkki ja Jyväskylä Sinfonia 
Fiksusti Liikkeellä - On the Move!

Bongaa musiikkiteemainen 
Linkki linjalta 16 ja koe #soivalinkki!

Linkki vie luontoon
 Jyväskylässä on paljon 
kivoja luontokohteita, ja 
mikä parasta, Linkki kul-
jettaa polkujen ja laavu-
jen luo. Hyviä vinkkejä 
lähiretkeilyyn antavat 
luontopysäkkikartat, joihin 
on merkattu sekä kohteet 
että niiden äärelle vievät 
Linkki-linjat.
Minne voi mennä paistamaan 
makkaraa lasten kanssa ja pää-
seekö sinne Linkillä? Kysymys on 
tuttu puskaradion some-palstalla. 
Annetaan asiantuntijan vastata.

– Huhtasuon Vuorilammen 
laavu on helposti saavutettavis-
sa oleva paikka. Myös Halssilan 
hiihtomaassa on hyvä makkaran-
paisto- ja kotapaikka, ja Linkil-
lä pääsee lähes perille asti, vas-
taa Jyrki Saarela, KesLin aikuis-
liikunnan kehittäjä.

Saarela on mukana keskisuo-
malaisten hyvinvointia edistä-
vässä Meijän Polku -liikkeessä, 

joka on tuottanut luontopysäk-
kikartat yhteistyössä kaupungin 
Linkki-paikallisliikenteen kanssa.

– Idea luontopysäkkien kartoi-
tuksesta lähti liikkeelle Meijän 
polulta ja sai kannatusta kestävän 
liikkumisen työryhmässä. Linkki- 
ja luontoreitit olivat jo olemassa, 
joten kartat voitiin tuottaa kus-
tannustehokkaasti yhteistyössä 
Linkin kanssa, kertoo Saarela.

Luontopysäkkikarttoja on jul-
kaistu kolme kappaletta. Karttoi-
hin on merkitty kuuden Linkki-
linjan varrelle sijoittuvia luon-
toliikkumisen kohteita. Esimer-
kiksi Linkki 25 vie Touruvuoren, 

Laajavuoren ja Kangasvuori-Ait-
torinteen kohteisiin, joista löy-
tyy sekä kuntoratoja että luon-
topolkuja. Taka-Keljossa sijaitse-
van Ladun Majan lenkkimaasto-
jen suuntaan pääsee puolestaan 
Linkillä 27, ja onnistuu siellä se 
makkaranpaistokin.

Linja-autolla pääsee lähelle 
kohdetta, mutta ei ehkä aivan 
kynnykselle. Linkki voi kuiten-
kin olla henkilöautoa helpompi 
kulkuväline, sillä monessa koh-
teessa parkkipaikat ovat ruuhkai-
sia ja oma auto olisi suositeltavaa 
jättää kotiin.

Metsään tekisi mieli, mutta 
miten, minne ja milloin? Reitin 
suunnittelussa kätevä apu on Lin-
kin reittiopas verkossa tai älypu-
helimen Linkki-sovelluksessa. 
Kun annat reittioppaalle lähtö-
paikan ja määränpään, se näyt-
tää tarkan reitin aikatauluineen, 
pysäkkeineen ja välimatkoineen, 
jopa reaaliajassa.
MERVI VARONEN

Vuonna 2021 pysäkeille on asen-
nettu uusia, digitaalisia näyttö-
tauluja, jotka ennustavat Linkki-
en reaaliaikaisen seurannan pe-
rusteella pysäkille saapumisaiko-
ja. Aikataulunäyttöjä pyritään li-
säämään pysäkeille myös jatkos-
sa.

Vapaudenkadun paikallislii-
kennekeskuksen, keskussairaa-
lan ja Kauppatorin näyttöjen oh-
jausjärjestelmän uudistus mah-
dollistaa reaaliaikaisten ennus-
teiden esittämisen Linkkien saa-
pumisesta. Näytöillä mahdollis-

Informaatiopalvelujen kehitystyö jatkuu
tetaan myös häiriötiedottaminen, 
joka alkuvaiheessa koskee ennak-
koon tiedossa olevia liikennöin-
tipoikkeuksia (esim. kiertotiejär-
jestelyt). Isompia näyttöruutuja 
on tarkoitus hankkia keskeisille 
pysäkeille, kun taloustilanne ja 
pysäkkien sähköistys sen sallii.

Kehityksen alla ovat myös ns. 
virtuaalimonitorit. Virtuaalimo-
nitorin avulla kauppakeskus, yri-
tys, taloyhtiö tms. voi omilla info-
näytöillään esittää lähipysäkin ai-
kataulutietoa. Virtuaalimonitoria 
voi jo nyt hyödyntää reittioppaan  

https://reittiopas.jyvaskyla.fi 
pysäkkinäkymästä löytyvän lin-
kin kautta.

Linkin reittiopas uudistui ke-
sällä 2021. Uudistuksessa otet-
tiin huomioon saavutettavuusdi-
rektiivin vaatimukset, jotta se on 
esimerkiksi näkövammaisille hel-
pompi käyttää. Kehitystyö jatkuu 
mm. reitin laskennan kehittämi-
sellä. Oppaalle on myös tulossa 
mahdollisuus kirjautua ja tallen-
taa omia hakuja.
TONI TAMMINIEMI

Lippuja, latauksia ja 
neuvoja matkapulmiin
Linkki-palvelupisteestä saat opastusta kaikkiin paikallisliikenteen 
palveluihin ja matkustusta koskeviin asioihin. Piipahda palvelupis-
teeseen, kun on aika hankkia uusi matkakortti tai ostaa lisälatauk-
sia. Opastamme myös sähköisten Linkki-palveluiden käytössä. 
Otetaan yhdessä reittiopas, Waltti-nettikauppa ja mobiililippu haltuun!

Olethan myös yhteydessä, jos matkakorttisi häviää. Nopealla 
toiminnalla estämme väärinkäytökset. Kadonneen kortin sisältö 
voidaan hyvittää uudelle kortille käsittely- ja korttimaksua vastaan. 
Mikäli korttisi jumittaa tai lakkaa toimimasta, me autamme! 

Voit asioida kanssamme soittamalla puhelinpalveluumme  
ma–pe 9–12, p. 014 266 0114 tai tulla paikan päälle osoittee-
seen Asemakatu 7, Forumin 2. kerrokseen.
Palvelemme 10.9. saakka pidennetyin aukioloajoin: 
• ma-ke 10–17
• to-pe 10–16 
Palveluajat 13.9. alkaen ovat ma 10–17, ti-pe 10–16. 
KATJA KAUPPILA

Pysäkit ja ilkivalta
Joukkoliikenteen pysäkkien systemaattinen rikkominen huolet-
taa jyväskyläläisiä. Pysäkkilaseja on tänä vuonna hajotettu kym-
menittäin. Tuhon jälkiä on saatu siivota samalta pysäkiltä jopa 
useaan kertaan, esimerkiksi Palokan suunnalla. Pysäkit saavat 
siipeensä tyypillisesti yöaikaan, kun liikkujia on vähän. Ihmisiä 
tämäntyyppinen toiminta kotikulmilla harmittaa, suututtaa ja 
pelottaa. 

Rikkomisista kertyi kevään ja alkukesän aikana tuhansien eu-
rojen lasku, ja kaupunki on tehnyt pysäkki-ilkivallasta rikosilmoi-
tuksen. Isoin lasku kustannuksista lankeaa mainosyrityksille, 
joiden ylläpitämiä valtaosa kaupunkialueen lasikatoksista on. 
Kuluja tulee kuitenkin myös veronmaksajille, puhumattakaan 
pysäkkien käyttäjille aiheutuvista haitoista. 

Pysäkkivandalismin huolestuttamat asukkaat ovat ehdotta-
neet pysäkkien vaihtamista peltisiin tai vanerisiin. Tälle ei kau-
punki lämpene: pelti- ja vaneripysäkkejä sotketaan ja rikotaan 
myös, eivätkä ne ole kaupunkikuvassa mikään ilo silmälle. Lasi 
on pitkään ollut yleisesti käytetty ja kestävä kaupunkipysäkkien 
materiaali, niin meillä kuin muualla. 

Pysäkkien sarjahajottaminen on uusi ilmiö, jonka ei kanna-
ta antaa jäädä olemaan. Mäiskijöiden ja paiskijoiden ehdoilla ei 
pidä ruveta rakentamaan pomminkestävää ympäristöä. Kaik-
kea ei pidä sietää ja hyväksyä. Isossa kaupungissa tihutöille 
löytyy usein näkijöitä ja kuulijoita, ja tärkeää on olla sulkematta 
silloin silmiä ja korvia. Puuttua ei aina uskalla, mutta nopea yh-
teydenotto hätäkeskukseen on fiksu reaktio älyvapaata toimin-
taa kohdatessa. 
KRISTIINA PENTIKÄINEN
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Linkki 18 vie lähelle Haukan-
niemen luontopolkuja, ja Kor-
tesuon pysäkiltä on lyhyt 
kävelymatka Rautpohjan lin-
tutornille, vinkkaa Jyrki Saa-
rela.

Luontopysäkkikartat https://www.meijanpolku.fi/luontopysakit
Linkin reittiopas https://reittiopas.jyvaskyla.fi
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Fiksusti 
liikkeellä.

Suuntaatko sairaalalle? 
Linkki vie kätevästi ja parkkihuolitta 
Keskussairaalanmäelle, katso linjat ja pysäkit 
https://linkki.jyvaskyla.fi/asiointi-ja-oppaat-6. 
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 Joukkoliikennekasvatus 
saattaa kuulostaa vähän 
tylsältä oppitunnilta pien-
ten koululaisten korviin, 
mutta kun Bussiloikka 
tulee kouluun, se tietää 
kivaa.
Bussiloikka kouluun! -kiertue on 
tavoittanut jo tuhansia alakoulu-
laisia vuodesta 2014 ja matka jat-
kuu. Lilli Linkkimatkustaja ja Lai-
la Linkkikuski saapuvat taas kou-
luihin opettamaan eppuluokka-
laisille, miten linja-autossa mat-
kustetaan.

9-vuotias Onerva Oikarinen 
aloitti syksyllä kolmannen luokan 
Mankolan koulussa. Hän osallis-
tui Bussiloikkaan pari vuotta sit-
ten, mutta muistaa hyvin, miten 
liikuntasaliin oli tehty penkeistä 
leikkibussi.

– Harjoittelimme bussiin me-
noa, miten istutaan ja mitä sano-
taan kuljettajalle. Sitten oli kysy-
myksiä, joihin vastailtiin. Se oli 
hauskaa, kertoo Onerva.

Linkki-matkustamisen lisäk-
si Bussiloikan teemana on kestä-
vä liikkuminen. Onerva ihmette-
li aikoinaan liikennepäästöjä, mi-
ten isosta bussista tulikin vähem-
män päästöjä matkustajaa koh-
den kuin pikkuautosta.

– Oppitunnilla oli sankoja, joi-
hin oli laitettu painoksi erilai-
sia päästömääriä. Henkilöauton 
päästösanko painoi paljon enem-
män kuin bussin, ja polkupyöräs-
tä ei tullut lainkaan päästöjä.

Onervan mielestä Linkillä on 

9-vuotias Onerva tietää, että
Bussiloikan opit muistetaan

helppo liikkua nyt, kun koke-
musta on kertynyt jo nuorempa-
na. Linkki-lipun käyttökin menee 
sujuvasti, jos tulee asiaa esimer-
kiksi kaupungille. Koulumatkat 
hän kuitenkin kävelee tai pyöräi-
lee, koska koulu on lähellä kotia.

Äiti Pirkko Oikarinen pitää tär-
keänä, että joukkoliikennekasva-
tusta tarjotaan koulussa jo var-
haisessa vaiheessa. Perheen kaik-
ki neljä lasta ovat olleet Bussiloi-

kan opissa.
– Isoin malli tulee kuitenkin ko-

toa. Että lähdetäänkö aina omal-
la henkilöautolla vai mietitäänkö, 
että voitaisiin mennä kaverikyy-
dillä, bussilla tai pyörällä.

Opetuksen jälkeen koululaiset 
saavat oikean matkalipun, jolla 
voi tehdä Linkki-matkan aikuisen 
kanssa ikään kuin kotitehtävänä.

– Olemme hankkineet ladatta-
via Waltti-kortteja perheen käyt-

töön. On hyvä, että lapsetkin 
osaavat käyttää niitä itsenäises-
ti eikä tarvitse miettiä kolikoita, 
sanoo Pirkko Oikarinen.

Bussiloikan tarjoaa Jyväskylän, 
Laukaan ja Muuramen alakou-
luille Linkki eli Jyväskylän seu-
dun joukkoliikenne. Kiertueen 
käytännön toteutuksesta vastaa 
Jyväskylän kestävä kehitys JA-
PA ry.
MERVI VARONEN

Kestävästi harjoituksiin

MAL-sopimus ja 
joukkoliikenne
Jyväskylän kaupunkiseudun 
kunnat ja valtio ovat sopineet 
maankäyttöä, asumista ja liiken-
nettä koskevasta MAL-yhteis-
työstä vuosina 2021–23. Yksi 
tärkeä tavoite on tukea kes-
tävien kulkutapojen, esim. 
kävelyn, pyöräilyn ja joukkolii-
kenteen, käytön lisäämistä. 

Joukkoliikenteessä keinoja 
ovat mm. vuorotarjonnan li-
sääminen, palveluaikojen laa-
jentaminen, matkaketjujen 
mahdollistaminen, pysäkkien 
parantaminen, joukkoliiken-
teen infopalveluiden kehittä-
minen, sähköisten palveluiden 
laajentaminen (matkaliput mobii-
lina) ja linja-autojen siirtyminen 
kohti päästöttömiä käyttövoi-
mia. 

Kestävien kulkutapojen käyt-
töä edistetään valtionavustuk-
silla sekä kuntien rahoituksella. 
Syksyllä 2021 tehdään selvitys, 
jossa tarkastellaan Jyväskylän 
toimivalta-alueen laajentamis-
ta kaikkien seudun MAL-kuntien 
alueille.
ARI TUOVINEN

Sähköiset 
Waltti-palvelut  
helpompaan arkeen
Matkakortti latauksen tarpees-
sa? Klikkaa Waltti-kauppaan 
https://kauppa.waltti.fi ja 
tankkaa kortillesi lisää arvoa tai 
matka-aikaa. Nettilataus aktivoi-
tuu ja päivittyy kortillesi seuraa-
van matkustuksen yhteydessä. 

Satunnaisesti liikkeellä? Link-
kimatka suunnitelmissa, mutta 
taskunpohjalla ei kolikon kolik-
koa? Ratkaisu pulmaan löytyy 
Waltti Mobiili -sovelluksesta, 
josta matkalipun ostaminen käy 
käden käänteessä. Lataa so-
vellus maksutta puhelimeesi ja 
osta Linkin kerta- tai päivälip-
pu. Valikoimassa myös 30 vrk:n 
kausilippu päivittäisiin matkoi-
hin. Näytä Waltti-mobiililippu 
autoon noustessa kortinlukulait-
teen QR-koodin lukijalle. 

Tarvitsetko apua sähköisten 
Waltti-palvelujen käyttöönotos-
sa? Tervetuloa Linkki-palvelu-
pisteeseen, autamme sinut 
matkaan! Katso palveluajat  
http://linkki.jyvaskyla.fi
KATJA KAUPPILA

 JYP Junioreiden U13-
joukkue testasi keväällä 
erilaisia kestäviä liikkumis-
tapoja treenimatkoilla. 

Junnut kulkivat harjoituksiin 
kävellen, pyörällä tai kimppa-
kyydein, lisäksi Jyväskylän seu-
dun joukkoliikenne Linkki tarjo-
si joukkueelle kuukauden mat-
kakortit. Kokeilun taustalla oli 
urheiluseuroissa noussut huoli 
lasten ja nuorten vähentyneestä 
liikkumisesta sekä seuratoimin-
nan aiheuttamista hiilidioksidi-
päästöistä. Varustesäilytys jär-
jestettiin hallille, minkä ansios-
ta junnut saattoivat tulla harjoi-
tuksiin myös muulla tavoin kuin 
vanhempien autokyydillä. 

Kokeilun tavoitteena oli kehit-
tää urheiluseuratoimintaa aktiivi-
sempaan ja kestävämpään suun-
taan. 

– Joukkueessa suhtauduttiin 
positiivisesti kokeilun tuomiin 
muutoksiin, kuten junnujen fyy-
sisen ja henkisen vireyden sekä 
joukkueen yhteisöllisyyden li-
sääntymiseen. Lisäksi junnujen 
omatoiminen kulkeminen har-
joituksiin helpotti perheiden ar-
kea, kertoo JAPA ry:n toiminnan-
johtaja Anna Sarkkinen.

Kokeilun toteutti Jyväskylän 
kestävä kehitys JAPA ry ja Jyväs-
kylän Pyöräilyseura JYPS ry osa-
na Traficomin rahoittamaan yh-
teishanketta. Kokeilu oli osa Jy-
väskylän yliopiston STYLE-tutki-
musta.
PAULA WILKMAN

JYP-junnujen aktiivinen U13-joukkue matkasi keväällä 2021 hark-
koihin kestäviä liikkumistapoja, muun muassa Linkkiä hyödyntäen.

Onerva ja Pirkko Oikarinen pyöräilevät paljon ja käyttävät Linkkiä tarpeen mukaan.
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Fiksusti 
liikkeellä.

Neljäsluokkalainen Jalmari Viitanen kulkee mieluummin pyörällä kuin autokyydillä 
Korpilahdella asuvan uuden lapsipyöräilypormestarin mielestä pyöräily 

on usein kätevin kulkutapa muuallakin kuin vain kaupunkien keskustoissa. 
Lue lisää Jalmarin näkemyksiä pyöräilystä: jyvaskyla.fi/fiksustiliikkeella
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 Kangaslammentie

 Keltinmäentie

 Kinkovuorentie

 Korpilahdentie

 Keljon kauppakeskus

 Saarijärventie, Mannila

 Saarijärventie, Mannisenmäki

 Myllyjärventie

 Laajavuorentie

 Palokan kauppakeskus

 Ritopohjantie

 11 uutta polkupyörien 
liityntäpysäköintipaikkaa:
 

 Jyväskylän kaupunki 
vahvistaa pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen kestävän 
liikkumisen liittoa. Linja-
autopysäkkien läheisyy-
teen tehdään katoksellisia 
liityntäpysäköintipaikkoja 
polkupyöriä varten. Pyö-
rien pysäköinti on maksu-
tonta.
Liityntäpysäköintipaikkoja ra-
kennetaan 11 kappaletta vuoden 
2021 loppuun mennessä. Hank-
keen toteutukseen on saatu val-
tion avustusta, joka kattaa enin-
tään puolet kokonaiskustannuk-
sista.

Uusien pyöräparkkien tarkoi-
tuksena on sujuvoittaa pyöräili-
jän liikkumista ja helpottaa pyö-
rä-Linkki-pyörä-matkaketjua. Esi-
merkiksi työmatkaaja voi aamul-
la polkaista pysäkille, lukita pyö-
rän parkkiin ja nousta linja-auton 
kyytiin. Työpäivän jälkeen pyörä 
odottaa liityntäparkissa ja mat-
ka jatkuu mukavasti kotia kohti.

Pysäköintipaikkojen suunnitte-
lussa on panostettu turvallisuu-
teen ja laatuun. Pyörän voi lukita 
runkolukituksella ja katoksen alle 
suojaan. Pysäkistä riippuen park-
kiin mahtuu 4-12 pyörää.

Polkupyörien liityntäparkit si-
joittuvat eri puolille Jyväskylää 
joukkoliikenteen kannalta kes-
keisille paikoille, pääosin uuden 

Pyörä parkkiin ja Linkkiin

linjastosuunnitelman mukaisten 
runkolinjojen varrelle. Pyöräka-
toksia tulee muun muassa Kan-
gaslammen, Keltinmäen, Mylly-
järven, Laajavuoren ja Manni-
lan asuinalueiden pysäkeille se-
kä Keljon ja Palokan kauppakes-
kusten tuntumaan.

Jyväskylän kaupungin palvelu-
päällikkö Kari Strömin mukaan 
pyöräpysäköinnin kehittäminen 
on tärkeää, jotta kestävän liikku-
misen muotoja voidaan käyttää 
monipuolisesti. Liityntäpysäköin-
ti on ollut sekä asukkaiden että 

päättäjien toiveissa.
– Pyöräpaikkoja tulee nyt sin-

ne, missä on eniten käyttäjäpo-
tentiaalia. Hanke on osa laajem-
paa kokeilua. Seuraamme ensin, 
miten liityntäpysäköinti saadaan 
toimimaan Jyväskylässä. Kerätty-
jä kokemuksia voidaan hyödyn-
tää tulevaisuudessa laajemmin, 
ja käydä keskusteluja yhteistyö-
kuntien, kuten Laukaan ja Muu-
ramen, kanssa, toteaa Ström.

Jyväskyläläiset Pentti ja Sei-
ja Mervola pyöräilivät Palokan 
pyöräbaanalla. He tekevät pyö-

rälenkkejä jopa viisi kertaa vii-
kossa. Baanalla on jo muutama 
liityntäpysäköintipaikka. Mer-
volat eivät ole niitä vielä käyttä-
neet, mutta he näkevät vankkara-
kenteisten pyöräkatosten hyödyt.

– On hyvä, että pyörän saa kun-
nolla kiinni, ettei sitä varasteta, 
sanoo Seija Mervola.

– On myös hyvä idea, että pyö-
rät ovat suojassa. Ja kun käyttää 
pyörää, niin saa liikuntaa, vaik-
ka matka jatkuu linja-autolla, li-
sää Pentti Mervola.
MERVI VARONEN

Pentti ja Seija Mervola olivat 22 kilometrin pyörälenkillä. He pysähtyivät 
kuvattavaksi Ritoniemen pysäkin liityntäpysäköintipaikalle. Ritopohjantielle 
rakennetaan uusi 8-paikkainen pyöräparkki Heinälammen risteykseen.

 Jyväskyläläiset lapset 
pitävät pyöräilyä kivana, 
monipuolisena ja nopeana 
tapana liikkua. 

Lasten mielestä pyöräilyä tulee 
edistää, koska se on ympäristöys-
tävällistä ja liikunnasta saa hy-
vän mielen. Toiveissa on enem-
män hyviä ja turvallisia pyörä-
parkkeja ja pyöräteitä. Erityisesti 
lapset toivovat panostamista tal-
vella pyöräteiden auraamiseen, 
jotta kouluun pyöräily onnistuu 
läpi vuoden. 

Lasten näkemyksiä pyöräilys-
tä ja pyöräilyolosuhteista kar-
toitettiin kyselyllä, joka toteu-
tettiin Jyväskylän Pyöräilyseura 
JYPS ry:n, Jyväskylän kaupun-

gin ja Lasten Parlamentin yhteis-
työnä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 
771 jyväskyläistä alakoulun op-
pilasta. 

Lasten Parlamentti kokosi ky-
selyn tulosten perusteella oman 
kannanottonsa aiheesta. Kysely-
tulokset ja kannanotto on luovu-
tettu kaupunginjohtaja Timo Koi-
vistolle, jotta kaupunki voi hyö-
dyntää lasten näkemyksiä pyöräi-
lyn edistämisessä. Tuloksiin voi 
tutustua tarkemmin osoitteessa 
jyvaskyla.fi/fiksustiliikkeella.
KATI KANKAINEN

Pyöräily on kivaa, ja sitä pitää edistää 
– Lasten näkemyksiä pyöräilystä 
kartoitettiin kyselyllä

Yhteiskäyttöautot 
viettävät 1-vuotis-
synttäreitään
Jyväskylän kaupungintalon pihassa 
sijaitsevilla sähköautoilla on taka-
naan jo täysi vuosi toimimista työn-
tekijöiden ja asukkaiden yhteisinä 
kulkupeleinä. Virka-aikaan autot on 
varattu kaupungin työntekijöiden 
käyttöön, mutta iltaisin ja viikonlop-
puisin ne ovat asukkaiden ja mat-
kailijoiden vuokrattavissa.  

Ensimmäisen vuoden kokemuk-
set yhteiskäytöstä ovat positiivia. 
Asukkaat ovat vuokranneet auto-
ja esimerkiksi viikonlopun kyläilyjä 
ja isompia kauppareissuja varten. 
Varauskertoja autoille on kertynyt 
vuoden aikana noin 800, joista nel-
jäsosa asukkaiden vuokrauksia.

– Olen käyttänyt autoja paljon, 
sijainti on hyvä ja liikenteeseen 
lähtö helppoa. Olen laskeskellut 
kustannuksia, ja tämä tulee huo-
mattavasti edullisemmaksi kuin 
oma auto, kertoo autoja vuokran-
nut Marja-Leena Pitkäjärvi. 

Autojen ylläpidosta ja vuokrauk-
sesta vastaa Omago Oy. Ohjeet 
autojen vuokraukseen löytyvät  
osoitteesta https://omago.fi/ 
jyvaskylan-kimppakaarat/
KATI KANKAINEN

Pyörällä tai jalan  
kuvasuunnistukseen 
sunnuntaina 5.9.
Parhaillaan vietetään valtakunnal-
lista Pyöräilyviikkoa. Jyväskylässä 
viikko huipentuu sunnuntaina 5.9. 
klo 12–16 järjestettävään suosit-
tuun kuvasuunnistukseen. Kaikille 
avoimessa, ilmaisessa tapah-
tumassa suunnistetaan kuvien 
perusteella eri puolilla kaupunkia 
sijaitseviin rastikohteisiin. Suunnis-
tukseen voi osallistua lihasvoimin, 
eli vaikkapa pyörällä tai jalan liik-
kuen. Kuvat rasteista julkaistaan 
suunnistuspäivänä osoitteessa 
www.pyorailyviikko.fi/ 
kuvasuunnistus. Pyöräilyvii-
kon tavoitteena on lisätä pyöräi-
lyä kaikilla matkoilla, kannustaa 
pohtimaan omia liikkumisvalin-
toja ja lisätä tietoisuutta pyöräi-
lyn hyödyistä. Jyväskylässä viikon 
pääjärjestäjänä toimii JYPS ry, 
Jyväskylän kaupunki on tapahtu-
man yhteistyökumppani.
KATI KANKAINEN
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”Pyöräily on helppoa, 
hauskaa ja nopea 

tapa liikkua”

”Säästää rahaa 
kun ei tarvitse 
ostaa bensaa”

”Jalkoihin 
tulee 

lihaksia.”

”Voi leikkiä, että 
pyörä on hevonen.”
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