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JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLIIKENNE,  
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Fiksun liikkumisen asiakasraadin kokoontuminen 
 
Aika: 30.9.2019 klo 17.30–19.00 
Paikka:  Kivääritehtaankatu 6A, kokoustila 4B 
 
Läsnäolijat (x = paikalla): 
Asiakasraadin jäsenet: 
 Haapavaara Mari, Jyväskylä 
 Halttunen Veikko, Jyväskylä 
x Huhtanen Kirsi, Jyväskylä 
x Hytti Riku, Jyväskylä  
 Karppinen Oula, Jyväskylä 
 Karttunen Katariina Jyväskylä 
 Kemppi Helena, Laukaa 
x Kiikka Juha, Jyväskylä 
x Lehtinen Sirkka, Jyväskylä  
 Lindqvist Luka, Muurame 
x Minkkinen Rauno, Jyväskylä 
x Müller Mikko, Jyväskylä 
 Nelimarkka Hanna, Jyväskylä 
 Nevala Juhani, Jyväskylä 

x Nykopp Minna, Muurame 
x Paananen Krista, Jyväskylä 
 Pesonen Anne-Maria, Jyväskylä 
 Pynnönen Heikki, Jyväskylä 
x Ristonmaa Marika, Jyväskylä 
 Salminen Seppo, Jyväskylä 
 Tienhaara Tommi, Jyväskylä 
 Tilus Tero, Jyväskylä 
 Tuononen Pia, Jyväskylä 
x Uotila Visa, Jyväskylä 
x Uppman Tuija, Jyväskylä 
 Vassinen Samu, Jyväskylä 
x Viittanen Jaana, Jyväskylä 
  

 
Jyväskylän henkilökuljetusryhmän jäsenet: 
  
x Kankainen Kati 
x Tuovinen Ari 
 
Muut osallistujat: 
 
x  Leena Piippa, Liikenneturva 
 

1. Tilaisuuden avaus ja ajankohtaiset asiat 
 

Joukkoliikennepäällikkö Ari Tuovinen avasi tilaisuuden, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja kertoi 
joukkoliikenteen osalta ajankohtaisia asioita: 
- Seuraava raadin kokous on yhteinen joukkoliikennejaoston kanssa. Sitä varten raatilaisilta kerätään 

toiveita ja ajatuksia aihepiireistä yhteisessä tapaamisessa käsiteltäväksi. 

- Joukkoliikenteen kehittämisohjelma on tänään 30.9.2019 Jyväskylän ja Muuramen 

kaupunginvaltuustojen käsittelyssä. 

- Viime viikolla vietetty Valon kaupunki -tapahtuma keräsi tänä vuonna ennätysmäärän matkustajia 

Linkkeihin. 

 

2. Alustus 
 
Raadin tämänkertaisena teemana oli liikenneturvallisuus ja keinot sen 
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parantamiseksi. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa kertoi 
alustuksessaan muun muassa liikenneturvallisuuden edistämisen tavoitteista ja 
ajankohtaisista aiheeseen liittyvistä asioista. Aiheesta käytiin vilkasta keskustelua, ja esille nousivat 
muun muassa liikennekasvatuksen tarve, valvonnan riittämättömyys ja sujuvien, yhtenäisten 
pyöräväylien puute erityisesti keskusta-alueella. Käytiin läpi myös liikenne- ja väistämissääntöjä ja 
keskusteltiin niistä sekä erilaisista liikenneratkaisuista kaupungissa. Lisäksi käytiin läpi muutoksia, joita 
uusi tieliikennelaki tuo tullessaan muun muassa liikennemerkkeihin. 
 
Kokoontumisessa kerättiin myös raatilaisilta näkemyksiä ja toiveita liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi.  
Keskusteluissa nousi esille muun muassa seuraavia aiheeseen liittyviä terveisiä kaupungin suuntaan: 
 

- Olisiko mahdollista järjestää tilaisuus, jossa kaupungin, Liikenneturvan ja poliisin edustajat 
tulisivat päiväksi linja-autoon seuraamaan vaaratilanteita? 

- Tietöiden aikaiset liikennejärjestelyt, miten niitä voisi parantaa? 
- Kortepohjassa koulun takana kulkevalla hiekkatiellä, jolle käännytään Kartanonkujalta, ajetaan 

paljon mopoilla ja myös autolla – onko moottoriajoneuvoliikenteen hillitsemiseksi ko. 
hiekkatieosuudella jotain tehtävissä? 

- Tikkakoskella Luonetjärven koulun lähettyvillä vaarallinen risteys, josta lapset juoksevat / ajavat 
skooteilla, pyörillä jne. risteyksen läpi alamäkeen – onko tälle jotain tehtävissä?  

- Palokunnankadulla, erityisesti päiväkodin läheisyydessä, on usein vaaratilanteita, kadulla 
ajetaan lujaa (mopot, henkilöautot, raskas liikenne) ja Palokunnankatua käytetään 
läpikulkuväylänä Nisulankatu-Voionmaankatu   

 
Kati Kankainen kertoi tiedoksi tulevia tapahtumia: 

- Kaikille avoin kaupunkipyöräilykoulutus ensi maanantaina 7.10. 
- Puistokadun saneerauksen ja tulevien liikennejärjestelyjen suunnittelu käynnistyy, aiheesta 

järjestetään yleisötilaisuus 22.10. 
- Pyöräilytalvi-tapahtumassa marraskuussa jaetaan pyöränvaloja valottomille pyöräilijöille. 

  
Raatilaisilta kerättiin myös kirjallisesti toiveita seuraavien tapaamisten aiheiksi. Vastauksissa esille 
nousivat muun muassa seuraavat teemat:  

- Linkin kehittämisohjelman läpikäynti 
- Kilpailutusten kalustokriteerit 
- Millä keinoin ”kaikkialta – kaikkialle” onnistuu 
- Erityisryhmien joukkoliikenteen käyttö. 

 
3. Asiakasraadille saapuneet yhteydenotot 
 
Ei saapuneita yhteydenottoja 

 
4. Seuraava tapaaminen 

 
Asiakasraadin seuraava tapaaminen on alustavan aikataulun mukaan ma 11.11. klo 17.30-19.00 
Rakentajantalolla (Hannikaisenkatu 17). Kutsu saapuu raatilaisten sähköpostiin 1-2 viikkoa ennen 
tilaisuutta.  

 
Muistion laati Kati Kankainen. 


