
Ajankohtaista asiaa Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen paikallisliikenteestä sekä kestävien liikkumismuotojen edistämisestä Jyväskylässä

Fiksusti liikkeellä.
Julkaisu jaetaan Jyväskylä-lehden liitteenä Jyväskylän talouksiin sekä erillisenä Laukaan ja Muuramen talouksiin. Julkaisija: Jyväskylän seudun joukkoliikenne ja Jyväskylän kaupunki. 

 

Koulutiet täyttyvät 
kulkijoista

Uusi koulu- ja opiskeluvuosi 
on aluillaan ja moni miettii 
koulumatkojen kulkemista.

Kävely ja pyöräily ovat mainioita kulkuta-
poja, mutta eivät välttämättä käy kaikille 
joka tilanteessa. Matkalla voi olla kulki-
jan ikään nähden vaaranpaikkoja, tai säät 
voivat olla syksyllä hankalia. Paikallislii-
kenteen Linkki voi toimia hyvänä vaihto-
ehtona matkan taittamiseen. 

Alle 17-vuotiaat lastenlipulla
Linkin Waltti-matkakortilla niin ala- kuin 
yläkoululainenkin matkustaa alennettuun 
hintaan. Etu koskee kaikkia alle 17-vuoti-
aita. Päivittäin kouluun kulkevalle Linkin 
kausilippu on edullisin vaihtoehto.

Kausilipulla voi matkustaa rajattomasti 
niillä maksuvyöhykkeillä, joille lippu on 
ostettu, sekä kouluun että harrastuksiin. 
Pyöräilyä, kävelyä ja linkkeilyä yhdistävän 
koululaisen paras valinta on arvo lippu. 

Nuoriso- ja opiskelijaliput
Lastenlippuiän ohittanut 17–24-vuotias 
voi ostaa alennushintaisen Waltti-nuoriso-
lipun, käyttötarpeen mukaan joko kausi- 
tai arvolipun. Nuorisolippu vastaa hinnal-
taan opiskelijalippua, mutta sen ostami-
seen ei tarvita opiskelutodistuksia. 

Opiskelijan alennushintaisen Waltti-
kortin paikallisliikenteen matkoja var-
ten voi ostaa 25 vuotta täyttänyt, päätoi-
minen opiskelija. Ostopaikkana on Link-
ki-palvelupiste ja hankinnan yhteydessä 
tarkastetaan opiskelijatodistus tai -kort-
ti. Jatkolataukset opiskelijan matkakort-
tiin onnistuvat myös Waltin nettikaupas-
sa https://kauppa.waltti.fi tai R-kioskeilla. 
Tarkemmat opiskelijalipun myöntämisen 
ehdot löytyvät osoitteesta http://linkki.jy-
vaskyla.info. 

Kristiina Pentikäinen
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AmmAtillisessA oppilaitoksessa 
opiskelevat ja lukiolaiset eli 2. asteen opis-
kelijat saavat tietyin ehdoin Kelalta tukea 
koulumatkojen kulkemiseen Linkillä. Kela-
koulumatkatukilippu on 30 vuorokauden 
kausilippu, josta opiskelijalle jää makset-
tavaksi aina 43 euroa. Lipun ostaminen 
onnistuu vain Linkki-palvelupisteessä ja 

edellyttää koululta saadun ostotodistuksen 
esittämistä. Koulumatkatukilippua voi 
ensimmäisen ostokerran jälkeen tankata 
myös R-kioskeilla ja Linkki-linja-autoissa. 
Lisätietoa Kela-koulumatkatukilipusta löytyy 
osoitteesta http://linkki.jyvaskyla.fi/info.

Katja Kauppila

Kelalta tukea koulumatkalle

Linkki-VIP – ei vain 
vanhoja varten
linkki-ViP-PAlVeluliikenne 
on kaikelle kansalle tarkoitettua joukko-
liikennettä. Kuusi vihreää pikku-Linkkiä 
liikennöi Jyväskylässä vakireiteillään ja 
poikkeaa tarvittaessa myös noutamaan 
asiakkaansa soitosta kotipihasta. Esteet-
tömään autoon mahtuvat ihmisten 
lisäksi myös lastenvaunut tai pyörätuoli. 

Leppoisa kyyti on monen Linkki-
VIPin asiakkaan mieleen. Monelle 
matka on mukava sosiaalinen tilanne, 
jonka aikana tapaa tuttuja ja kohtaa 
uusia. Palveluliikenteen kuljettajat ovat 
ystävällisiä ja kyyti on turvallista. Jos 
marketostosten kantaminen kotiovelle 
tuottaa tuskaa, kuljettajalta saa tarvit-
taessa apua. 

https://www.jyvaskyla.fi/liikenne/
palvelu

Linkin mobiililippu  
yhä suositumpi
moni on jo lAdAnnut 
ilmaisen Linkki-mobiilisovelluksen 
älypuhelinten sovelluskaupoista ja 
maksaa sillä paikallisliikennematkansa. 
Mobiililippu kelpaa kaikilla paikallislii-
kenteen linjoilla 1–13 ja 14–42, mutta 
ei seutuliikennelinjoilla. 

Lipun voimassaoloaika alkaa heti 
ostosta – älä siis osta lippua varas-
toon! Kertalippu on voimassa 60 
minuuttia (1–2 vyöhykkeen lippu) tai 
120 minuuttia (3–4 vyöhykkeen lippu). 
Lipulla voi vaihtaa linjalta toiselle, 
kunhan lippu on voimassa kuljettajan 
tarkastaessa sen linja-autossa. 

Sähköisiä  
Linkki-palveluita
AikAtAulu- jA reittioPPAAstA 
https://jyvaskyla.digitransit.fi näet 
missä ja milloin Linkki kulkee. Palvelu 
paikantaa lähtöpaikkasi, kerro sille vain 
määränpääsi!

Matkakortin lataaminen ilman jono-
tuksia onnistuu Waltti-nettikaupassa 
https://kauppa.waltti.fi. Palvelua voit 
käyttää myös ilman rekisteröitymistä.

Etkö omista Waltti-korttia? Sellainen 
kopsahtaa maksutta postiluukkuusi, kun 
teet tilauksen ja ensimmäisen latauksen 
osoitteessa https://nettilataukset.
waltti.fi. 

Waltti-kortinlukijasovellus kertoo 
mm. matkakortin kauden voimassaolon 
tai jäljellä olevan arvon. Lataa maksutta 
sovelluskaupasta, toimii NFC-ominaisuu-
della varustetuissa älypuhelimissa. 



Fiksusti
liikkeellä.

Eput loikkaa Linkkiin! Viidettä vuotta järjestettävä Bussiloikka kouluun! 
-kiertue käynnistyy jälleen syksyllä. Draamallisin keinoin toteutettu 

joukkoliikenneoppitunti opastaa ja kannustaa kaikkia Jyväskylän, Laukaan 
ja Muuramen eppuja linkkimatkustamiseen ja fiksuun liikkumiseen. 

– Jos kasvu jatkuu tällaisena, ny-
kyinen järjestely ei toimi. Logiik-
kaa täytyy muuttua tehokkaam-
maksi ja sellaiseksi, että se palve-
lee paremmin suurempia massoja.

Hyvin järjestetyllä joukkolii-
kenteellä on tärkeä rooli kaupun-
gin kehittymiselle. 

– Toimiva ja edullinen joukko-
liikenne on vetovoimatekijä. Sitä 
pitää kehittää jatkuvasti.

Syksyllä aletaan tekemään 
joukkoliikenteen kehittämissuun-
nitelmaa, joka tähyää sekä lähelle 
että kauas, jopa 2050-luvulle asti. 
Uudessa strategiassa tarkastellaan 
kaikkia joukkoliikenteen osa-alu-
eita lipputuotteista hinnoitteluun 
ja linjastosta reitistöön.

– Tutkimme, että mitä kehite-
tään ja miten. Se tarkoittaa, että 
käymme koko joukkoliikenteen 
sapluunan läpi yhteistyössä kol-
men kunnan eli Jyväskylän, Lau-
kaan ja Muuramen kanssa, ker-
too Ström.

Samalla selvitetään kaupungin 
suurhankkeiden, kuten Hippok-
sen ja Kukkulan, tuomia haastei-
ta ihmisten liikkumiseen ja lii-

Paikallisliikenteen suosio  
lisää tarvetta kehittämiseen 

kennejärjestelyihin. Myös raide-
liikenne on mietinnöissä muka-
na. Kehityssuunnitelma valmis-
tuu maaliskuussa 2019.

Uusia tuulia
Linja-auto on monelle matkusta-
jalle ympäristöystävällinen valin-
ta. Jyväskylässä Linkit kulkevat 
kuitenkin dieselillä. Onko näkö-
piirissä muita käyttövoimia?

Ström painottaa, että Linkki-
en hiukkas- ja typpioksidipäästöt 

ovat jo vähentyneet yli 90 prosen-
tilla diesel- ja Euro 6 -tekniikalla. 

– Käyttövoimaselvitystä teh-
dään parhaillaan, se valmistuu 
syksyllä. Tavoitteena on aloittaa 
kokeilu ja kilpailutuksen kaut-
ta katsoa, löytyykö uusia vaihto-
ehtoja. Mielestäni sähkö on risti-
riitainen asia, koska sähköbussit 
lämmitetään dieselillä. Biokaasu 
ja hybridi tekniikka ovat mielen-
kiintoisia vaihtoehtoja.

Paikallisliikenteessä on otettu 

asteittain käyttöön verkko- ja mo-
biilipalveluja helpottamaan mat-
kustajien arkea. Viimeisin lisäys 
on mobiilippu, joka on saanut hy-
vän vastaanoton.

Reaaliaikaisen reittiopaspalve-
lun käyttöönotto on viivästynyt.

– Reaaliaikaista palvelua testa-
taan vielä, jotta se saadaan toi-
mimaan 100-prosenttisesti. Halu-
amme sen käyttöön mahdollisim-
man pian. 

Jyväskylän seudulla 
noustaan yhä useammin 
linja-auton kyytiin. 
Matkustajamäärien kasvu 
ilahduttaa palvelupäällikkö 
Kari Strömiä, mutta samalla 
se luo painetta paikallis-
liikenteen kehittämiseen.

Linkki-kummin kanssa homma helposti haltuun

Miten arvokorttia käytetään lin-
ja-autossa ja miten sujuisi vaihto 
tyttären luo Tikkakoskelle?

Ensikertalaisen ei tarvitse kui-
tenkaan pärjätä omillaan, sil-
lä hän on tehnyt treffit Linkki-
kummin kanssa. Jyväskyläläi-
nen Paula  Satko lähtee Teri-
maan mukaan koeajamaan Walt-
ti-korttia ja antamaan käytännön 
vinkkejä matkustamiseen.

Opastusretki aloitetaan tutus-
tumalla matkalippujen vyöhyk-
keisiin Asemakadun Linkki-pal-
velupisteessä.

– Kolmen vyöhykkeen kortti so-

pii minulle parhaiten. Pääsen sil-
lä kotoa Vihtavuoresta Jyväskylän 
keskustaan ja samalla lipun hin-
nalla voin jatkaa Tikkakoskelle, 
koska vaihtoaikaa on kaksi tun-
tia, toteaa Terimaa tyytyväisenä.

Paula Satko vinkkaa vierestä, 
missä ja miten korttia voi ladata. 

Sitten lähdetään tositoimiin. 
Naiset nousevat Forumin edestä 
Keskussairaalaan vievään Link-
kiin. Terimaa käyttää Waltti-kort-
tia maksulaitteella ja Satko seu-
raa läheltä, että kaikki sujuu on-
gelmitta.

Matkan aikana jutellaan lisää 
aikatauluista. Linkki-kummi 
näyttää älykännykän kautta 
avautuvaa reittiopasta. Terimaa 
tuumaa, että hän käyttää mie-
luummin perinteistä aikataulu-
vihkoa, ainakin näin aluksi.

Minna Terimaa on tähän as-

ti käyttänyt omaa autoaan kau-
punkireissuihin. Opastetun tu-
tustumisreissun jälkeen kyn-
nys linja-autoon on entistä 
matalampi.

Terimaa on tyytyväinen 
huomatessaan, että Walt-
ti-kortilla kyydin hinta on 
vain 3,85 euroa. 

– Nyt tuntuu varmem-
malta käyttää linja-autoa. 
Homma sujui niin hyvin, 
että jatkossa aion tulla kau-
punkiin useammin Linkillä. Se 
on vaivattomampaa kuin jos ajai-
si ruuhka-aikana omalla autolla 
eikä kyydin päälle tarvi maksaa 
parkkimaksuja.

Paula Satko toivoo, että ihmi-
set eivät suotta arkaile käyttää 
Linkki-kummipalvelua. Kummi-
en yhteystiedot saa Linkki-palve-
lupisteestä.

– Odotan jo innolla syksyä, jos 
vaikka pääsen kyytikaveriksi kou-
lulaisille. Toki kaikki muutkin 
opastettavat ovat tervetulleita! 

Teksti ja kuvat: Mervi Varonen

 Kun laukaalainen Minna 
terimaa saa Waltti-matka-
kortin käteensä ensimmäistä 
kertaa, hänellä on mielessä 
kysymyksiä. 

linkki-PAlVeluPiste 
myy paikallisliikenteen 
Waltti-matkakortteja, arvo- ja 
kauslippuja sekä päivälippuja 
kauppakeskus Forumissa 
Asemakadulla. Jyväskylän, 
Laukaan ja Muuramen R-kioskit 
muodostavat alueelle kattavan 
Waltti-korttien latausverkoston.  
Lisäksi R-palvelupisteissä 
myydään uusia matkakortteja. 
Linkkikortin tankkaaminen käy 
näppärästi myös verkkokau-
passa, jossa asioimaan pääsee 
ilman jonoja ympäri vuorokau-
den. Satunnaisesti matkusta-
van kannattaa ostaa linkkilippu 
suoraan puhelimeensa, se käy 
kätevästi ilmaisen Linkki-mobii-
lilippusovelluksen kautta. 

linkin syksyn ja talven 
aikatauluissa ja reiteissä on 
monia muutoksia. Muutostar-
peita toivat mm. runkolinjojen 
toimivuuden parantaminen, 
matkamäärien kasvu sekä 
liikennöintiin vaikuttavat seikat, 
kuten rakennustyöt, hidaste-
töyssyt, alentuneet nopeus-
rajoitukset ja Linkkien uusi 
pysäkkijarrutekniikka.

Suurimmat talviliikenteen 
muutokset koskevat linjoja 1, 
2, 18, 18K, 20, 21, 25 ja 36.  
Myös muiden Linkki-linjojen 
aikatauluja uudistettiin.

Omien kulkuyhteyksien 
tilanne kannattaa silmäillä 
läpi esimerkiksi sähköiseltä 
reittioppaalta https://jyvaskyla.
digitransit.fi. tai kotiin jaetusta 
aikatauluvihkosta sekä Linkin 
nettisivuilta http://linkki.jyvas-
kyla.fi/aikataulut. 

Katja Kauppila

Lataa linkki-
lippusi lähellä!

Talviliikenne 
starttasi, tarkista 
muutokset

▯ Linkki-palvelupiste
Avoinna 6.8.–14.9. ma–ke  
klo 10–17 ja to–pe 10–16, 
17.9. alkaen ma klo 10–17,  
ti–pe klo 10–16
Asemakatu 7, p. 014 266 0114, 
https://jyvaskyla.fi/palaute
▯ Waltti-verkkokauppa
https://kauppa.waltti.fi
▯ R-kioskien Waltti-palvelu-  
ja latauspisteet:
http://linkki.jyvaskyla.fi

 Lisätietoja mobiililipusta:
http://linkki.jyvaskyla.fi/mobiili-
lippu

Teksti ja kuvat: Mervi Varonen

– Laadimme joukkoliikenteelle kehittämisohjelmaa, johon mietitään sekä lähivuosien että tulevien vuosikymmenten 
valintoja, kertoo palvelupäällikkö Kari Ström.

Paula Satko lähti matkaseuraksi, kun  
Minna Terimaa testasi Waltti-kortin käyttöä.



 
  Jyväskylän kaupunki tekee 

yhteistyötä työmatkaliikkumisen 
edistämisestä kiinnostuneiden 
työnantajien kanssa. Tarjolla on 
tukea ja neuvoja työnantajille.

  Mattilanniemen Kielo-
kiinteistössä yhteistyöprojekti 
käynnistyi keväällä 2018.  

  Kysy lisää: Fiksun liikkumisen 
koordinaattori Kati Kankainen,  
p. 014 266 8063,  
kati.kankainen@jkl.fi.

 Työmatkasta hyvin-
vointia kaupungin ja 
yritysten yhteistyöllä

Fiksusti
liikkeellä.

Pysähdy miettimään omia liikkumisvalintojasi Liikkujan viikolla 16.–
22. syyskuuta. Teemaviikolla halutaan kannustaa jokaista pohtimaan omia 
liikkumistottumuksiaan. Mikä on sinun fiksu valintasi liikenteessä?  
Kurkkaa viikon tapahtumat: www.liikkujanviikko.fi.

Pienillä askelilla lisää liikuntaa

Kaasua tankkiin ja virtaa sähköautoon

Reetta Enroos, Jyskä
– Pyöräily on hyvää hyöty-
liikuntaa, otan sen kuntoilun 
kannalta. Se antaa energiaa 
lapsiperheen arkeen. Meillä on 
kaksi pientä lasta ja käytämme 
eri kulkumuotoja sään ja 
tarpeen mukaan. Vanhimman 
lapsen kanssa pyöräilemme, 
pienimmän 
kanssa kulje-
taan usein 
omalla 
autolla, 
kävellään 
tai men-
nään Linkillä.

Kreetta Ahonen, Jyskä
– Vaihdoin puoli vuotta sitten 
kaasuautoon, koska se on 
bensa-autoa ympäristöystä-
vällisempi. Yrittäjänä tarvitsen 
autoa työn puitteissa matkus-
tamiseen, mutta nelihenkisen 
perheemme periaatteena 
on, että pärjäämme yhdellä 
autolla. Olemme 
valinneet 
asuinpai-
kankin sen 
mukaan, 
että pal-
velut ovat 
lähellä.

Risto Suutarinen,  
ydinkeskusta
– Kuljen sähköpyörällä työmat-
kat Palokkaan. Lapsiperhees-
sämme ei ole tarvetta autolle, 
koska asumme keskustassa 
ja kauppoihin voi kävellä. On 
nautinto ajaa sähköllä, kun ei 
tarvitse hikoilla ja äänettömällä 
kulkutavalla pääsee lähelle 
luontoa. Pyöräily 
antaa omaa 
aikaa, se 
tukee 
terveyttä   
ja onnelli-
suutta.

Upe Nykänen, 
Kortepohja
– Jalat ovat kulkuneuvoni 
ympäri vuoden. Kävelen 
päivittäin, koska se on kiva 
ja järkevä tapa liikkua. Asun 
Kortepohjassa sopivan kävely-
matkan päässä itselleni arjessa 
tarpeellisista paikoista. Kävelen 
työmatkat ja vapaa-aikana 
retkeilen jalka-
patikassa. 
Kun liikkuu 
lihasvoi-
malla, se 
pitää yllä 
kuntoa.

Mikä on sinun 
fiksu liikkumis-
tapasi ja miksi?

Aluksi tehtiin kysely, jolla kartoi-
tettiin 15 yrityksen henkilöstön 
liikkumistottumuksia. Tulokset 
osoittivat, että oma auto on ylei-
sin kulkutapa työpaikan ja kodin 
välillä. Seuraavina tulivat pyöräi-
ly ja kävely.

Arkiliikunnan lisäämiselle on 
hyvät edellytykset, sillä valtaosa 
vastaajista asuu 10 kilometrin sä-
teellä työpaikastaan. Monelle au-
toilu on enemmän tapa kuin to-
dellinen tarve. 

Liikuntatottumusten muutta-
minen ei tapahdu sormia nap-
sauttamalla. Hankkeella herätel-
lään uusia ajatuksia yhteisöllis-
ten työpajojen kautta. Mattilan-
niemessä on jo kokoonnuttu po-
rukalla ideoimaan keinoja kestä-
vän liikkumisen edistämiseksi.

Kielo Office Solutions -yrityk-
sen palvelupäällikkö Anna Väi-
sänen on mukana projektissa 
kiinteistönomistajan edustajana. 
Kielolla on isoja toimistotaloja 
Jyväskylässä myös Lutakossa ja 
Ylistönmäellä. 

– Haluamme olla mukana tu-
kemassa vihreitä arvoja. Arkilii-
kunnan edistäminen on hyvä asia 
kaikkien kannalta. Asiakasyrityk-

Anna Väisänen pyöräilee töihin, koska se on autoa nopeampi tapa.

Iso toimistorakennus, 
paljon työmatkaajia ja 
ahtaaksi käyvät pysäköinti-
tilat. Näistä lähtökohdista 
käynnistyi Fiksusti töihin! 
-kestävän työmatkaliikku-
misen projekti Mattilannie-
messä sijaitsevassa Kielo-  
kiinteistössä.

sissä näkyy se, että henkilöstö voi 
hyvin, kun liikutaan enemmän.

Työmatkaajien kokemukset ja 
mielipiteet ovat arvokasta tietoa 
sekä työnantajille että vuokra-
nantajalle. Arjen sujuvuutta pa-
rantavat asiat ovat omiaan paran-
tamaan kilpailukykyä sekä työ- 
että kiinteistömarkkinoilla. 

– Asiakastyytyväisyys on meil-
le tärkeää. Monesti ongelmat ovat 
pieniä asioita ja helposti ratkaista-
vissa, kun joku vaan ottaa ne teh-
täväkseen. Vuokranantajana voim-
me esimerkiksi huolehtia siitä, et-
tä pukeutumis- ja peseytymistilat 
ovat asianmukaisessa kunnossa 
liikkujien tarpeita varten.

Hankkeessa on jo edistytty tuu-
mista toimeen.

– Ensimmäisenä toimenpiteenä 
tehtiin hylättyjen pyörien siirto, 
että saatiin lisää tilaa pyöräpark-
kiin. Nyt talossa on myös sähkö-
pyörä, jota voi lainata lyhyille 
asiointimatkoille.

Väisäsen työpaikalla toteutet-
tiin talon sisäinen kävelyhaaste-
kilpailu viime syksynä. Hän vink-
kaa, että se voisi toimia pork-
kanana muissakin yhteisöissä.

– Askelhaaste sai monet havah-
tumaan, että miksi ei voisi kävellä 
säännöllisesti töihin, niin samalla 
hoituisi päivän liikunta-annos. 
Teksti ja kuvat: Mervi Varonen

 Jyväskylässä on hyvät 
mahdollisuudet vähäpäästöi-
seen autoiluun, sillä kaupun-
gista löytyy tankkausasemia 
kaasuautoille ja latauspaikko-
ja sähköautoille. 
Kaasu- ja sähköautojen määrä on 
kasvanut Suomessa vauhdilla vii-
me vuosina, ja erilaiset vähäpääs-
töiset ajoneuvot alkavatkin olla 
yhä yleisempi näky liikenteessä.  

Biokaasun myynti 
tuplaantunut vuodessa
Biokaasua saa lähiseudulla tan-
kattua useammaltakin asemalta. 
Paikallista, biojätteestä tuotettua 
biokaasua pääsee tankkaamaan 
Mustankorkean tankkausasemal-
la ja tämän vuoden lopussa myös 
Seppälässä, kun uusi kaasun tank - 

kauspiste avautuu Seppälän City-
marketin pihassa. Kaasua saa 
tankkiin myös Gasumin asemalta 
Vaajakoskelta ja Laukaasta Mete-
nerin asemalta. 

Moni autoilija on huomannut 
kaasuautoilun hyödyt, sillä Mus-
tankorkean biokaasuasemalla 
kaasun myynti on vuodessa tup-
laantunut, samoin kuin kaasu-
autojen määrä maakunnassa.

Auto lataukseen 
kauppareissun ajaksi
Myös sähköautojen ja ladattavien 
hybridiautojen lataukseen alkaa 
olla varsin hyvin mahdollisuuksia 
Jyväskylässä. Useimmiten sähkö-
auton lataus hoituu kätevimmin 
omassa kotipihassa, mutta tar-
vittaessa autoon saa lisää virtaa 
esimerkiksi kolmesta Jyväsparkin 
parkkihallista tai Tou rulan pika-

latauspisteestä. Lisäksi monien 
kauppakeskusten parkkialueilla 
on latauspisteitä sähköautoille.  

Kati Kankainen

  Kaasuntankkausasemat:  
www.mustankorkea.fi/tuotteet/
biokaasu/biokaasuasema

  Latauspisteet: www.plugshare.com

Paula Satko lähti matkaseuraksi, kun  
Minna Terimaa testasi Waltti-kortin käyttöä.



Fiksusti
liikkeellä.

Tavoitteena kymppitonni! Lisää askelia päivääsi kävelemällä arkimatkat. 
Askelsaldoa voi kerryttää myös käyttämällä Linkkiä, sillä joukkoliikenteen 

käyttäjä ottaa keskimäärin 2 000 askelta enemmän päivässä kuin autoilija. 
Suositusten mukaan joka päivä olisi hyvä liikkua noin 10 000 askeleen verran.

Uudentyyppisillä liikennemer-
keillä pyöräilyä opastetaan jat-
kossa autoliikenteen tavoin jo 
ennen risteykseen saapumista ja 
opasteet ovat luettavissa pyöräily - 
nopeudesta. Näkyvä, yhtenäinen 
viitoitus tekee omalta osaltaan 
pyöräilystä helpompaa ja turval-
lisempaa.

Jyväskylän pyöräliikenteen 
opas tamisen yleissuunnitelma 
valmistui alkuvuonna. Suunnitel-
ma pohjautuu kaupungin pyöräi-
lyn edistämisohjelman mukaisten 
baanojen ja muiden pyöräilyn 
pääreittien viitoitukseen. Reit-
tien lisäksi yleissuunnitelmassa 
on määritetty pyöräliikenteelle 
viitoitettavat kohteet.

Uutta viitoitusta  
pilotoidaan keskustan  
ja Kortepohjan välillä
Jyväskylässä uusissa pyöräilyn 
opasteissa tullaan käyttämään 
tuttujen paikannimien ja etäi-
syyksien lisäksi erillistä baana-

tunnusta. Nyt laaditun yleissuun-
nitelman jälkeen tehdään vie-
lä yksityiskohtaisemmat viitoi-
tussuunnitelmat, joiden pohjal-
ta pyöräilyn opastus on tarkoitus 
toteuttaa laajemmassa mittakaa-
vassa vuodesta 2020 alkaen. 

Maistiaisia uudesta opastuk-
sesta saadaan kuitenkin jo aiem-
min. Opasteista on jo teetetty en-
simmäiset mallikappaleet, joiden 
avulla selvitetään muun muassa 
Jyväskylän katuverkkoon sovel-
tuvaa taulu- ja tekstikokoa. Sen 
jälkeen tarkoituksena on toteut-
taa viitoituksen pilotti keskustan 
ja Kortepohjan välille. 

riksAPyörät kulkevat jo 
monilla paikkakunnilla, niin myös 
Jyväskylässä. Tanskasta lähtenyt 
Pyörällä kaiken ikää -vapaaeh-
toistoiminta on levinnyt jo 38 
maahan ja Suomessakin kym-
meniin kaupunkeihin. Toiminnan 
tarkoituksena on tarjota kaikille 
mahdollisuus nauttia pyöräilyn 
riemuista ja hyödyistä, iästä ja 
liikuntakyvystä riippumatta. 

Kolmipyöräinen, sähköavus-
teinen riksapyörä on heikommin 
liikkuville mainio mahdollisuus 
päästä ulkoilemaan ja laajenta-
maan elinpiiriä. Pyörän kyytiin 
mahtuu polkijan lisäksi kerral-
laan kaksi aikuista turvavöillä 
varustetuille istuimille. Sähkö-
avustuksen ansiosta polkemi-
nen on helppoa ja kyyti vakaata.

Jyväskylässä riksapyörää voi 
maksutta lainata Tourulasta 
JAPA ry:n lastipyörälainaa-
mosta. Jyväskylän seudun 
joukkoliikenteen lainaamolle 
hankkima pyörä on lainattavissa 
niin yksityishenkilöille kuin 
vaikkapa päiväkeskuksille ja 
palvelutaloille. 

– Riksapyörä on oikea hyvän-
mielen menopeli, sillä polkiessa 
saa hymyn huulille niin kyytiläi-
sille, kuskille kuin vastaantuli-
joillekin, kertoo vapaaehtoisena 
pyöräkapteenina toimiva Tiina 
Kiiski. 

Kati Kankainen

 Riksapyörän lainaus:  
www.japary.fi/lainaamo

Pyöräilyn riemua, 
iästä riippumatta
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Riksapyöräkyyti tuo hymyn 
huulille.

Pyöräilyn opastus paranee
Pyöräliikenteen opas-

viitoitus kohenee Jyväsky-
lässä tulevina vuosina. Ensi 
vuodelle lupailtu tieliikenne-
lain uudistus avaa pyörä-
liikenteen opastamiseksi 
aivan uudenlaisia mahdolli-
suuksia.

Hyvä viitoitus tekee 
pyöräilystä sujuvampaa  
ja turvallisempaa

Viitoituksen parantaminen on 
merkittävä toimenpide Jyväsky-
län pyöräilyolosuhteiden paran-
tamiseksi, sillä tämänhetkinen ke-
vyen liikenteen viitoitus on mo-
nilta osin puutteellinen. Vaajakos-
ken, Palokan ja Keltinmäen suun-
nilla on 2000-luvun alussa toteu-
tettu pyöräilyn viitoituksen suun-
nittelun yhteydessä pyöräilyopas-
teet, mutta opastuksen laajenta-
minen on silloin jäänyt kesken-
eräiseksi. Kevyelle liikenteelle tar-

koitettuja viittoja onkin katuver-
kolla melko satunnaisesti ja viitoi-
tus saattaa loppua kesken ennen 
määränpäätä. Yhteisesti kaikelle 
kevyelle liikenteelle tarkoitetut 
pienet opasteviitat eivät myös-
kään erityisen hyvin palvele pyö-
räilyä, joka on usein vauhdikas-
ta, pitempimatkaista ajoneuvolii-
kennettä ja eroaa siten selvästi ja-
lankulusta. 

Vaikka suuri osa pyöräilijöistä  
on paikallisia ja käyttää vakio-
reittejä, niin joka vuosi joukkoon 
tulee myös aivan uusia pyöräili-
jöitä. Erityisesti heille opastus su-
juvinta, turvallisinta ja miellyt-
tävintä reittiä pitkin on tärkeää. 
Näkyvän ja yhtenäisen opastuk-
sen avulla pyöräliikennettä saa-
daan myös ohjattua niille reiteil-
le, joille se parhaiten soveltuu. 

Heikki Vikki
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Liikenneinsinööri Timo Vuoriainen esittelee ensimmäisiä mallikappaleita uusis-
ta pyöräliikenteen opasteista. Uudet opasteet ovat vanhoja suurempia ja sel-
keämpiä. 

Tiedätkö, mikä tarkoitus pyörä-
taskuilla on, entä osaatko ajaa oi-
kein pyöräkaistoilla?

Kauppakadun yläpäästä ja Väi-
nönkadulta löytyvien pyörätas-
kujen tarkoituksena on varmistaa 
pyöräilijöiden turvallinen ja suju-
va liikkeellelähtö liikennevalojen 
vaihtuessa. Kun punainen valo pa-
laa risteyksessä, pyöräilijät ajavat 
odottamaan valon vaihtumista au-
tojen eteen pyörätaskuun. He pol-
kaisevat ensimmäisinä liikkeelle, 
kun valo vaihtuu vihreäksi.

Pyöräkaista puolestaan on ajo-
radasta pyörille ja mopoille tie-
merkinnöillä erotettu tila. Kaistat 
osoittavat pyöräilijän paikan ja li-
säävät turvallisuutta verrattuna ta-

vanomaiseen ajoradalla  pyöräile-
miseen. Pyöräkaistoja on keskus-
tassa Kauppakadulla sekä Harjun 
kupeessa Harjukadulla, Väinönka-
dulla ja Sepänkadulla. Pyöräkais-
tat ovat aina yksisuuntaisia, ja niil-
lä pyöräillessä noudatetaan samoja 
sääntöjä kuin ajoradalla ajettaessa. 

Jos erilaisilla väylillä ja riste-
yksissä fillaroiminen mietityttää, 
kannattaa osallistua JYPS ry:n 
järjestämiin ilmaisiin kaupunki-
pyöräilykoulutuksiin. Koulutuk-
sissa käydään läpi pyöräilyn lii-
kennesäännöt sekä harjoitellaan 
asioita käytännössä.

Loppuvuoden koulutukset: 
• ma 3.9. klo 18 
• ma 17.9. klo 18 
• ma 1.10. klo 17 
• ma 22.10. klo 16 
Koulutukset alkavat Jyväskylän  
yliopiston kirjaston edustalta (Se-
minaarinkatu 15). Oma pyörä  
mukaan! 

Taskuja ja yksisuuntaisia pyöräkaistoja  
– Osaatko fillaroida fiksusti kaupunkialueella?

Kati Kankainen

 Jyväskylän katukuvaan 
on ilmestynyt viime vuosina 
erilaisia liikenneratkaisuja, 
joiden tarkoituksena on tur-
vata ja sujuvoittaa liikennettä 
keskustassa. 

Pyörätaskun ansiosta pyöräilijät pääsevät valojen 
vaihtuessa liikkeelle turvallisesti ja miellyttävästi.

Pääpyöräväylät tullaan merkitsemään 
pyöreällä baanatunnuksella.
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Fiksua liikkumista  
edistää myös oma  

asiakasraati. 
lue lisää:  

http://linkki.jyvaskyla.fi/
asiakasraati.


