
 

TarviTaanko paikallisliikenteeseen pysäkki
pelisäännöt? Pitäisikö Linkkien kiertää Mat
kakeskuksen kautta? Voiko iltaajan ja vii
konloppujen vuorotarjontaa parantaa? Mi
ten sähköisiä matkustajapalveluita aiotaan 
kehittää? Voisiko kuljettajia palkita asiakas
palvelun onnistumisesta? 

Tässä muutama esimerkki aiheista, joihin 
Jyväskylän seudun joukkoliikenteen asia
kasraatilaiset toivoivat tulevissa kokoon
tumisissa syvennyttävän. Noin 30jäseni
nen asiakasraati kokoontui Jyväskylässä 
ensimmäistä kertaa 4.4. Keskustelu raati
laisten kesken virisi vilkkaana ja toimin
taan kohdistuvia odotuksia ja toiveita lis
tattiin ahkerasti. 

– Saimme erittäin hyviä ehdotuksia asia
kasraadin tulevien kokoontumisten tee
moiksi, sanoo joukkoliikenneinsinööri Ari 

Tuovinen asiakasraatitoimintaa organisoi
vasta Jyväskylän kaupungin henkilökulje
tusryhmästä. 

Asiakasraati kokoontuu jatkossa noin 
kuusi kertaa vuodessa ideoimaan ja tes
taamaan paikallisliikenteen kehittämiseen 
liittyviä ideoita. Kokoontumiset keskitty
vät vaihtuvien teemojen ympärille ja mu
kana voi olla joukkoliikenteen asiantunti
joita johdattelemassa keskusteluun. 

– Erään raatilaisen sanoin: asiakasraati 
toimii joukkoliikenteen todellisuustarkis
timena, eli arvioi tuleeko joukkoliikenteen 
asiakkaan näkökulma ja etu riittävän hyvin 
huomioon otetuksi, sanoo Ari Tuovinen.

Asiakasraatia pyritään kuulemaan ennen 
palvelun kannalta olennaisten asioiden val
mistelua ja päätöksentekoa. Päätäntäval
taa asiakasraadilla ei kuitenkaan ole, vaan 

joukkoliikenneasioista tehdään päätökset 
seudullisessa joukkoliikennejaostossa.

Joukkoliikenteen asiakasraadin jäsen
haku ilmoitukseen saatiin 46 toinen tois
taan paremmin perusteltua hakemusta. 
Näistä jaosto valikoi mukaan 30 eri ikä
ryhmiin kuuluvaa, innostunutta asiakasraa
tilaista mahdollisimman tasaisesti koko toi
mivaltaalueelta. Uusia jäseniä asiakasraa
tiin haetaan mukaan tarpeen mukaan vuo
sittain.

Asiakasraadin keskusteluista julkaistaan 
kokoontumisten jälkeen muistiot asiakas
raadin verkkosivulla http://linkki.jyvas-
kyla.fi/asiakasraati. Raadille voi lähettää 
myös ehdotuksia esille otettavista aiheis
ta sähköpostitse osoitteeseen linkki.asiakas-
raati@jkl.fi. 

Kristiina Pentikäinen

LINKKIUUTISET
Kevät 2016

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen

Linkkimatkustajan 
asiointipaikat
Jyväskylän paikallisliikenteen oma pal
velupiste neuvoo kaikissa joukkoliiken
teen käyttöön liittyvissä asioissa. Link
kipalvelupisteen lisäksi matkakortteja 
ja lisälatauksia voi ostaa Sokoksen li
punmyynnistä ja nettikaupasta.

Linkki-palvelupiste
Avoinna ma–pe klo 10–17,  
Asemakatu 7
Käynti kauppakeskus Forumin 2. ker
roksesta tai Asemakadun katutasosta
p. 014 266 0114
linkkipalvelupiste@jkl.fi

Sokoksen lipunmyynti
Avoinna ma–la klo 9–21, su klo 10–18
Kauppakatu 24, tavaratalon 1. kerros 

Waltti-nettikauppa
https://nettilataukset.waltti.fi
Avoinna 24/7

krisTiina PenTikäinen

Asiakasraati on  
joukkoliikenteen 
todellisuustarkistin

LinkkimaTkusTajan arkea helpottaa 
nettikauppa, jossa Walttimatkakort
tien lisälataukset onnistuvat näp
pärästi. Asiointi onnistuu verkko
pankkitunnuksin, kun palveluun on 
rekisteröitynyt ja luonut käyttäjätun
nuksen. 

Netissä voi ladata matkakortteja lu
kuun ottamatta Kelan koulumatka
tukilippua, joka vaatii latauskertojen 
seurantaa. Myös 25 vuotta täyttäneen 
opiskelijan ensimmäinen lippulataus 
edellyttää opiskelijatodistuksen esit
tämistä myyntipisteessä, mutta lisä
lataukset onnistuvat netissä. 

Lapsen matkakortin voi liittää van
hemman käyttäjätiliin ja ostaa kortil
le lisälatauksia. Lapsen kortin matkus
tustietoja ei nettipalvelussa toistaisek
si tietoturvallisuusasetusten takia pys
ty näkemään, ainoastaan jäljellä ole
van arvon tai kauden.

Nettipalvelussa matkakortille voi os
taa arvoa haluamallaan summalla (1–
120 eurolla, lapsen kortille enintään 
100 eurolla). Kausilipulle voi käytös
sä olevan kauden lisäksi ladata yhden 
odottavan kauden. Myös vyöhykkei
den ja kauden pituuden vaihto onnis
tuu. Netissä ladatulla lipputuotteel
la voi matkustaa aikaisintaan kahden 
tunnin päästä ostoshetkestä. Lataus ak
tivoituu ”leimauksen” yhteydessä au
ton kortinlukijassa. Vasta sen jälkeen 
se näkyy myös nettipalvelussa kortin 
tiedoissa. 

Nettipalvelussa asiointi kannattaa: 
uuden matkakortin saa veloituksetta, 
kun samassa yhteydessä lataa kortille 
lipputuotteen. Myyntipisteestä hankit
tuna korttimaksu on 5 euroa. Nettikaup
pa palvelee 24/7periaatteella osoittees
sa https://nettilataukset.waltti.fi.

Katja Kauppila

Lataa matkakortti 
kätevästi netissä!

Joukkoliikenteen asiakasraati kokoontui ensimmäisen kerran 4.4. Jyväskylän pääkirjas-
tolla, kuvassa uuden asiakasraadin jäsenet Mikko Müller (vas.), Riku Hytti ja Ritva Kupari.
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YLi 65-vuoTiaaT senioriT saavat 
tuntuvan alennuksen matkusta
malla Walttikortille ladatulla ar
volipulla. Seniorin lippu maksaa 
halvimmillaan vain 1,20 euroa 
yhdellä vyöhykkeellä Jyväskylän 
seudun joukkoliikenteessä. Etu on 
voimassa joka    päivä kello 9–14.

Jyväskyläläinen Riitta Marti-
kainen on tyytyväinen Walttiar
volipun käyttäjä. Hän asuu Kor
tepohjassa ja matkustaa Linkillä 
kauppareissuille keskustaan pari 
kertaa viikossa.

Arvolippu tuo silkkaa säästöä. 
Eläkeläisen kukkarossa on iso ero 
sillä, kulkeeko 1,20 euron arvo
lipulla vai tavallisella 3 euron ker
talipulla.

– Ennen tätä uutta järjestelmää 
lipun hinta oli melkein kolme ker
taa kalliimpi. Usein piti kiirehtiä 
kaupoilla, jos halusi säästää ja eh
tiä tunnissa takaisin samalla lipul
la. Nyt voin olla asioilla kaikessa 
rauhassa, koska kyydit ovat niin 
halpoja.

Erityisen iloinen Martikainen on 
siitä, että seniorin arvolippu käy 
myös Linkkiperheeseen kuuluvis
sa VIPautoissa. Ne ovat kaikille 
asiakkaille avoimia minibusseja, 
joissa saa henkilökohtaista palve
lua linjaautolipun hinnalla.

– Aloin käyttää LinkkiVIPkyy
tiä talvella, kun oli liukasta ja bus
sipysäkille meno oli hankalaa. Ny
kyään soitan ja tilaan VIPauton 
omalle pihalle. On loistava etu, et
tä kyydin saa vaikka ovelta ovelle.

Walttikortille ladattua arvo
lippua on helppo käyttää. Asia
kas voi laittaa kortille esimerkiksi 
20 euroa lippurahaa. Autossa kor
tin lukulaite kuittaa pois kertakyy
din hinnan. Kun kortin arvo hupe
nee, asiakas voi ladata siihen li
sää matkakassaa maksamalla so
pivan summan käteisellä kuljetta
jalle. Jos asiakas haluaa maksaa 
pankkikortilla, pitää lataus tehdä 
Linkkipalvelupisteessä tai netti
palvelussa.

Mervi Varonen

seniori säästää Waltti-arvolipulla:
Pikkurahalla viP-kyytiä

Hyödynnä Linkin  
lastenvaunuetua!

LINKKIUUTISET

jYväskYLä on julistautunut resurssi
viisaaksi kaupungiksi. Liikenteessä 
se tarkoittaa kestävän liikkumisen 
tukemista. Strategiaan kuuluu, et
tä joukkoliikennettä, jalankulkua 
ja pyöräilyä viedään voimakkaas
ti eteenpäin. Isot linjat on vedetty 
yleiskaavaan.

 – Kaupunki ja kuntarakennetta 
tiivistetään kaavallisesti siten, että 
joukkoliikenne voi toimia mahdol
lisimman hyvin. Jyväskylän seu
dulle on yhteistyössä luotu kun
tarakennemalli, jossa liikkumisen 
keskiöön on nostettu kestävä liik
kuminen. Joukkoliikenne, pyöräi
ly ja jalankulku ovat kehittämisen 
painopisteet, ja näiden kulkumuo
tojen perusteella kaupunkiseutua 
halutaan kehittää. Tämä on tär
keää, jotta myös joukkoliikenteen 
matkustajamäärät voivat kunnolla 
kehittyä, toteaa Jyväskylän kau
punkirakenteen toimialan palvelu
päällikkö Kari Ström.

Kehittämisen haasteita
Lippujärjestelmän uudistus, alhai
semmat hinnat ja muut etuudet 
ovat jo osaltaan nostaneet matkus
tajamääriä. Esimerkiksi helmikuun 
2016 matkamäärät olivat 24 pro
senttia edellisvuotista korkeammat.

– Koska kasvuluvut ovat suuria, 
on tällä hetkellä haasteena kehittää 
joukkoliikenneverkostoa ja vuoro
tiheyttä siten, että palvelu taso py
syy hyvänä ja käyttäjät kokevat 
kulkemisen miellyttäväksi, sanoo 
Ström.

Vaikka isoja askelia eteenpäin on 
jo otettu, löytyy vielä parannetta
vaa. Joukkoliikennettä on ennen 
suunniteltu pitkälti koululaisten ja 
työmatkalaisten tarpeisiin. Nyt on 
otettu tavoitteeksi lisätä ilta ja vii
konloppuvuoroja tukemaan vapaa
ajan liikkumista.

Toinen paikkausta kaipaava auk
ko ovat kehälinjat. Tarvitaan uu
sia reittejä, jotta kulkeminen kes
kustan ulkopuolella asutusalueiden 
ja kauppakeskusten välillä saadaan 
sujuvammaksi.

Matkustajien kannalta joukko
liikenteen näkyvimmät uudistuk
set on jo viety läpi. Vihreät Linkit 
ovat tulleet tutuiksi eikä lippuihin 
ole tulossa enää mullistuksia. Taus
talla tehdään kuitenkin koko ajan 
kehittämistyötä.

Parempaa infoa matkustajalle
– Tekniikkaa ja tietojärjestelmiä ke
hitetään siten, että matkustajalle 
matkan suunnittelu helpottuu kän
nykän ja netin kautta. Se on todel
la iso haaste lähivuosina.

Tavoitteena on, että tulevaisuu
dessa saadaan reaaliaikaista tietoa 
siitä, missä Linkki kulkee. Se vä
hentää pysäkillä odottelun tuskaa 
ja tekee matkustamisen mukavam
maksi. Autoihin ja pysäkeille asen
netaan infonäyttöjä. Myös mobii
lipalvelut valjastetaan palvele
maan asiakasta. Tulevina vuosi
na on mahdollista käyttää kännyk
kää maksamiseen ja Linkin liikkei
den seuraamiseen. Uusi digitaali

Pian Linkin liikkeet näkyvät kännykästä

Matkustajalle tuotetaan tulevaisuudessa lisää reaaliaikaista tietoa siitä, missä Linkit liikkuvat.

jiri HaLTTunen

asiakkaiden ei tarvitse ilmoittaa 
kyytitarpeitaan etukäteen, vaan 
pysäkiltä pääsee kyytiin ihan en
tiseen malliin.

Kyytitilaus maksaa edelleen nor
maalin lanka tai matkapuhelinver
kon hinnan, ilman erillisiä puhelin
palvelumaksuja. 

Kun kyydinvälityspalvelu ottaa 
asiakkaiden kuljetustilaukset vas

vuoden aLussa Jyväskylän seu
dulla otettiin käyttöön uusi etuus 
pienten lasten kanssa matkustavil
le. Sen seurauksena lastenvaunu
matkustus lisääntyi Linkeissä alku
vuonna 54 prosenttia. Alle 3vuoti
asta lasta lastenvaunuissa tai rat
taissa kuljettava voi matkustaa Lin
keissä (linjat 1–39, 41, 42, ei 13M) 
ilmaiseksi joka päivä kello 9–14. 
Mukana voi maksutta kulkea vielä 
toinenkin 0–6vuotias lapsi.

Lastenvaunuetuus on kokeilua, 
joka jatkuu vuoden 2016 loppuun. 
Kokeilun jatkosta päätetään syk
syllä etuuden talousvaikutusten 
selvittyä. 

Päiväaikaan rajattu etuus tasaa 
matkustuksen ruuhkahuippuja ja 
ohjaa matkustusta hiljaisempaan 
päiväliikenteeseen. Käytössä on ar
kipäivisin liikennöitsijän koko ka
lusto, joten silloin autoissa on tilaa.  

Kuljettaja vastaa matkustus
turvallisuudesta ja arvioi tapaus
kohtaisesti, monetko lastenvau
nut autoon kulloinkin mahtuvat. 
Pääperi aate on, että auton käytä
vä on pidettävä vapaana matkus
tajien kulkea.

Katja Kauppila

Toimiko palvelu? Missä onnistuimme, missä emme? Mitä kannattaisi kehittää? 

Linkkipalveluista voit antaa palautetta osoitteessa  
https://s-asiointi.jkl.fi/eFeedback. Kokemuksistasi voit kertoa  
myös Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Facebooksivulla. 

Linkki kesätapahtumissa

Jyväskylän seudun joukkoliikenne on jälleen mukana muun muassa  
kesäkuun Toukofestillä ja Likkojen Lenkillä. Hyödynnä matkustusetusi ja  

tule tapahtumaan Linkillä – tapahtumaranneke toimii matkalippuna!  
Tervetuloa myös vierailemaan Linkin infopisteellä!

Riitta Martikainen kulkee usein Linkki-VIP-kyydillä. Vastassa on tuttu kuljettaja 
Liisa Saharinen.

mervi varonen

nen reittiopas otetaan käyttöön en
si vuoden puolella.

Linkeille näytetään Jyväskylässä  
vihreää valoa myös tien päällä. 
Joukkoliikenteen liikennevalo
etuutta on kokeiltu muutamissa ris
teyksissä ja sitä aiotaan laajentaa.

Joukkoliikenteen imago on nos

teessa Jyväskylän seudulla. Erilai
set kampanjat ja ilmaiskyydit ovat 
olleet hyvä houkuttimia saada uu
sia asiakkaita Linkin kyytiin.

Kari Ström muistuttaa, että kun
nat tukevat julkista liikennettä vero
rahoilla: vuonna 2015 Jyväskylä 4,3 
miljoonalla eurolla, Laukaa 300 000 

eurolla ja Muurame 250 000 eurolla.
– Kaikkia kulkumuotoja tarvi

taan, mutta olisi toivottavaa, että 
veronmaksajat käyttävät joukkolii
kennettä. Linkki on hyvä haastaja, 
taloudellinen ja joustava vaihtoeh
to, linjaa Kari Ström.

Mervi Varonen

Laukaa–jYväskYLä-Linja 41 liit
tyi osaksi Walttilippujärjestelmää 
maaliskuussa.

– Ostin heti uuden vihreän mat
kakortin, kun kuulin siitä. Se on oi
kein hyvä. Ei ole valittamista, mut
ta monikaan Laukaassa ei siitä vie
lä tiedä, kertoo laukaalainen Ritva 
Tomppinen.

Waltti toimii jo Jyväskylän Lii
kenne Oy:n linjalla 41. Kevään ai
kana se otetaan käyttöön myös Koi
vuranta Oy:n vuoroilla. Matkahuol
lon lipputuotteet ovat edelleen käy
tössä Waltin rinnalla.

Kyydin hinta riippuu 
vyöhykkeestä
Walttijärjestelmä muuttaa lippu
jen hinnoittelun. Ladattavalla Walt
tikortilla matkustettaessa lippujen 
hinnat määräytyvät matkustusvyö
hykkeittäin. Kyydin hinta riippuu 
siitä, monellako vyöhykkeellä mat
kustaja liikkuu. Edullisin on yhden 
vyöhykkeen lippu, jolla voi tehdä 
vyöhykkeen sisäisiä matkoja.

Laukaan laaja alue on jaettu 
kolmeen eri vyöhykkeeseen. Mat
kustajan kannattaa tutustua vyö
hykerajoihin, jotta hän voi valita 
omiin tarpeisiinsa parhaiten sopi
van Walttilipun.

Satunnainen matkustaja matkus
taa edullisimmin arvolipulla, joka 
tarkoittaa Walttikortille ladattua 
matkarahaa. Arvolipulla esimer
kiksi Jyväskylän ja Laukaan kir
konkylän välinen kyyti maksaa ai
kuiselle 4,30 euroa. Vastaava ker

talippu maksaa 6,10 euroa, joten 
arvolipulla matkustava saa tuntu
vaa säästöä.

Säännölliselle matkustajalle hal
vin vaihtoehto on Walttikausi

lippu, jolla voi tehdä rajattomas
ti matkoja valittujen matkustus
vyöhykkeiden sisällä. Kausilippu
ja on saatavana eripituisina alkaen 
30 päivästä koko vuoden korttiin.

Waltti-lippu vie nyt Laukaaseen asti

Laukaan linja 41 on ensimmäinen seutuliikenteen reitti, joka tuli osaksi Waltti-lippujärjestelmää. Seuraavaksi työn 
alla on saada seutuliikenteen linjat 13M ja 40 Waltti-liikenteen piiriin. Laajennus etenee sitä mukaa, kun erilaisia  
liikennöintisopimuksia ja teknisiä ratkaisuja saadaan soviteltua.

mervi varonen

Etuja ja uusia ikärajoja
Walttilippu tuo tullessaan monia 
etuja seutuliikenteen asiakkaille. 
Linjan 41 lisäksi sillä voi liikkua 
kaikilla Jyväskylän seudun joukko

liikenteen linjoilla 1–39 ja 42 (ei 
13M).

Waltti on joustava vaihtoehto 
liikkumiseen. Siihen sisältyy mak
suton vaihtooikeus autosta toi
seen. 1–2 vyöhykkeen lipulla vaih
toaikaa on yksi tunti ja 3–4 vyöhyk
keen lipulla kaksi tuntia.

Muita Walttietuja ovat muun 
muassa lastenlipun 16 vuoden ylä
ikäraja sekä alennetut lipputuotteet 
17–24vuotiaille ja 25 vuotta täyt
täneille opiskelijoille.

Myös seniorit matkustavat edul
lisesti Waltilla. 65 vuotta täyttänei
den seniorietuus on voimassa joka 
päivä kello 9–14, kun kyyti makse
taan Walttiarvolipulla.

Laukaan kirkolla asuva Ritva 
Tomppinen on tyytyväinen senio
rilipun käyttäjä. Aiemmin hänen 
matkansa Jyväskylään maksoi yli 
kuusi euroa yhteen suuntaan. Nyt 
se maksaa alimmillaan 2,50 euroa 
ja kello 14 jälkeen 4,30 euroa.

– Uusi kortti on edullisempi. 
Olen muille Laukaassa siitä kerto
nut, kun moni ei tiedä, että sellais
ta on olemassakaan. Ensimmäisen 
kerran ostin kortin Sokokselta ja 
sitten tankkaan sitä lisää linjaau
tossa, sanoo Tomppinen.

Walttilippuja myydään Jyväsky
län Sokoksella ja Linkkipalvelupis
teessä kauppakeskus Forumissa. Ti
laamalla uuden Walttikortin verk
kokaupasta säästää viiden euron 
korttimaksun. 

Mervi Varonen

Bussiloikkaa  
kaikille epuille
BussiLoikka kouLuun! oppitun
ti tavoittaa ensi syksynä kaikki Jy
väskylän, Muuramen ja Laukaan 
noin 2000 eppuluokkalaista. Ep
pujen oman joukkoliikenneaihei
sen oppitunnin tarjoaa Jyväskylän 
seudun joukkoliikenne ja käytän
nön toteutuksesta vastaa JAPA ry. 

Draamallisen ja osallistavan 
oppi tunnin aikana tutustutaan lei
kin avulla linjaautossa toimimi
seen ja matkustamiseen. Ohessa 
lapset saavat tietoa kestävän liik
kumisen tavoista ja liikenteen syn
nyttämistä päästöistä. 

Joukkoliikennetietous tavoittaa 
lasten lisäksi niin opettajat kuin 
vanhemmatkin. Kotitehtäväksi eput 
saavat matkaliput ihkaoikean Link
kimatkan suorittamiseen yhdessä 
oman aikuisen kanssa. 

Konkreettinen, tekemisen kaut
ta oppiminen on havaittu innosta
vaksi ja mieleenpainuvaksi. Bussi
loikka kouluun! on huomattu hy
väksi joukkoliikenteen edistämis
keinoksi myös muualla Suomessa 
ja vastaavien oppituntien järjestä
mistä suunnitellaan jo esimerkiksi 
Turussa ja Kuopiossa.

Katja Kauppila

uusi keskus järjestää asiakkaiden kyydit
HuHTikuun aLussa toimintan
sa aloittanut kyydinvälityskeskus 
huolehtii noin 13 000 jyväskylä
läisasiakkaan kuljetustarpeista. Uu
den palvelun käyttäjiä ovat etenkin 
vammais ja perusturvapalveluiden 
henkilökuljetusasiakkaat. 

Uuden palvelun avulla Jyväsky
län kaupunki haluaa laajentaa re
surssiviisasta ajattelua myös hen
kilökuljetusten järjestämiseen. Au
tojen vajaakäyttöä ja reittien pääl
lekkäisyyksiä saadaan vähennet
tyä, jolloin muun muassa ympäris
töarvot tulevat aiempaa paremmin 
otetuiksi huomioon.

Yhteispelillä toiminta sujuvaksi
Vammaispalvelulain matkaoikeus
asiakkaiden näkökulmasta palvelu 
pysyy lähes entisellään. Matkan 
tilausnumero ja omavastuuosuus 
ovat samat kuin aiemminkin. Me
nokyyti on tärkeää tilata viimeis
tään tuntia ennen ja paluukyyti 
puolta tuntia ennen lähtöä. 

Kyydinvälityspalvelun tehtävänä 
on varmistaa käytössä olevan au
tokaluston järkevä ja tasapuolinen 
käyttö. Asiakas saa kyydin tarvitse
manaan ajankohtana. Toiveita tu
tun kuljettajan kyydistä ei joiden

kin asiakkaiden harmiksi ole mah
dollista toteuttaa. Samassa kyydis
sä matkustaa aiempaa useammin 
myös muita matkustajia, tai hei
tä voidaan poimia kyytiin matkan 
varrelta. 

Korpilahdella kyydit tilataan 
huhtikuusta alkaen kyydinvälitys
keskuksen numerosta eikä enää 
suoraan autoilijoilta tai taksi
keskukselta. Käytöstä poistuivat 
myös entiset XCard2tunnistekor
tit. Vain kyydinvälityskeskuksen 
kautta tilattu kyyti korvataan. 

Palautetta kuljetuspalveluista 
otetaan vastaan Jyväskylän kau
pungin sähköisen palautepalvelun 
kautta osoitteessa https://s-asioin-
ti.jkl.fi/eFeedback/fi/Feedback/30-
Sosiaalipalvelut. Puhelimitse palau
tetta voi antaa myös matkan tilaa
misen yhteydessä kyydinvälityskes
kukselle, p. 014 266 3932.

Myös Linkki-VIP-tilaukset   
pian kyydinvälityspalveluun
Jyväskylän LinkkiVIPpalvelulii
kenteen kyytitilaukset ohjataan 
jatkossa kyydinvälityspalveluun. 
Tilausnumerot säilyvät silti enti
sinä. Autojen reitin varren aika
taulupisteiltä kyytiin nouse vien 

Myös Jyväskylän Linkki-VIP-palveluliikenteen kyydit ohjataan jatkossa  
uudesta kyydinvälityspalvelusta.

jiri HaLTTunen

taan, kuljettajat voivat keskittyä 
paremmin varsinaisiin tehtäviin
sä eli asiakkaiden palvelemiseen 
ja turvalliseen ajamiseen.

Sari Hyötyläinen

Linkki-VIP-autojen reitit, aika taulut 
ja tilausnumerot löytyvät osoitteesta 
www.jyvaskyla.fi/liikenne/palvelu.

Lisää tietoa Waltti-lipuista: 
http://linkki.jyvaskyla.fi. 

jyväskylän seudun joukkoliikenteen järjestämi-
sestä vastaa jyväskylän kaupunki ja liikennöitsi-
jänä toimii jyväskylän Liikenne oy.

Waltti-liput käyvät paikallisliiken- 
teen linjoilla 1–39 ja 42 (ei 13m)  
sekä seutuliikenteen linjalla 41.
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miljoonaa euroa muun muassa 
asiakastuloista (9,9 miljoonaa 
euroa) sekä valtionavustuksesta 
ja liikkumisen ohjauksen tues ta 
(880 000 euroa). Lisäksi seudul
lisen viranomaisalueen kunnat ra
hoittivat toimintaa 4,8 miljoonal
la eurolla seuraavasti: Jyväskylä 
4 300 000 euroa (31,44 euroa/ 
asukas), Laukaa 300 000 euroa 
(16,06 euroa/asukas) ja Muura
me 250 000 euroa (24,75 euroa/
asukas)

Menot olivat viime vuon
na 15,65 miljoonaa euroa, niis
tä pääosan muodostivat liiken
teen ostot (14,7 miljoonaa eu
roa), ICT ja asiantuntijapalvelut 
(330 000 euroa) ja henkilöstö
kulut (310 000 euroa).  

Asiakaskontaktien määrä
Asemakadun Linkkipalvelupis
te hoiti vuoden aikana 39 161 

asiakaskäyntiä, 3495 puhelua 
ja 1111 asiakassähköpostia. Yh
teensä asiakaskontakteja kertyi 
43 767 kappaletta eli keskimää
rin 153 per päivä. 

Linkin nettisivuja selattiin run
saat 400 000 ja sähköistä reitti
opasta reilut 150 000 kertaa. Lin
kin Facebooktykkääjien mää
rä oli vuoden päättyessä 3723. 
Mainoksille kertyi 2,14 miljoo
naa näyttökertaa ja ne tavoittivat 
117 168 Facebookin käyttäjää. 

Palautepalveluun saapui yli 
1000 joukkoliikenneaiheista pa
lautetta. Lisäksi noin 300 palau
tetta ohjautui joukkoliikenteen 
järjestäjälle liikennöitsijän vä
littämänä. 

Kristiina Pentikäinen

LINKKIUUTISET

Linkkiuutiset on jyväskylän 
seudun joukkoliikenteen asiakas-
tiedote, joka jaetaan jokaiseen 
talouteen jyväskylässä, Laukaassa 
ja muuramessa. jyväskylässä 
Linkki uutiset jaetaan jyväskylä-
lehden liitteenä ja muuramessa ja 
Laukaas sa joko jyväskylän jakelut 
oy:n tai Postin jakamana. julkaisun 
sisällöstä vastaa jyväskylän kau-
pungin henkilökuljetusryhmä.
Linkkiuutiset voi noutaa myös 
paikallisliikenteen Linkki-palvelu-
pisteestä tai lukea verkkosivulta 
osoitteessa http://linkki.jyvaskyla.fi. 

uusi kesäaikataulu 
ilmestyy
jYväskYLän seudun joukkoliiken
teen 6.6.–9.8. voimassa olevat kesä
ajan aikatauluvihkot jaetaan kaik
kiin mainosjakelun salliviin koti
talouksiin toukokesäkuun vaihtees
sa. Jos aikataulukirja jää tulematta  
kotiin, voit noutaa sen maksutta 
Linkkipalvelupisteestä (Asemakatu 
7, Forum), Sokoksen lipunmyynnis
tä tai linjaautoista.

Koulujen lomien vuoksi koulu
päivävuoroja ei kesäisin ajeta. 
 Lisäksi kesäliikenteen reitteihin ja 
aikatauluihin on tehty eräitä muu
toksia, jotka kannattaa tarkistaa 
 aikatauluvihkosta. Edelliseen kesään 
nähden linjojen 12,15 sekä 16 reitte
jä on muutettu. Linja 12 kulkee myös 
kesällä Palanderinkatua ja linjan 15 
Kuokkalanpellon lenkki  jää talviajan 
tapaan pois. Linja 16 ei käy enää 
Kinkomaan sairaalalla. Myös pieniä 
aikataulutarkistuksia on tehty osalle 
linjoista. 

Kesäajan liikennetarjonta on ylei
sesti huomattavasti talvikautta sup
peampi. Kesän matkustajamäärät 
ovat muun muassa pyöräkelien ja 
lomien vuoksi pienemmät, mikä nä
kyy myös joukkoliikenteen palvelu
tarjonnassa. Talvella liikenteessä on 
päivittäin noin 80 autoa, kesäaikana 
reilut 30 autoa. 

Jouni Enroos

jYväskYLän seudun joukkolii
kenteen ensimmäisen kokonai
sen toimintavuoden aikana vaih
dettiin lippujärjestelmää. Uuden 
Walttimatkakortin on hankkinut 
käyttöönsä noin 37 000 asiakasta. 

Aikuisten Walttikertamatka
lipulla tehtiin vuonna 2015 noin 
17 prosenttia kaikista matkoista, eli 
90 000 matkaa kuukaudessa. Seu
raavaksi suosituimpia olivat aikuis
ten ja nuorten 30 päivän kausiliput.

Myös arvolipun käyttö on vah
vassa nousussa. Ahkerimpia ar
volippumatkustajia ovat aikui
set, jotka tekevät lähes puolet 
kaikista arvolipulla tehdyistä 
matkoista. Seniorit hyödynsivät 
arvolippuaan myös innokkaasti, 
seniorilipulla tehtiin 17 prosent
tia kaikista arvolippumatkoista, 
esimerkiksi joulukuussa 2015 
noin 23 000 matkaa.

Kaikkiaan Linkillä tehtiin vuo

den aikana kaikkiaan 6,01 mil
joonaa matkaa. Autoja oli tal
viajokaudella liikenteessä noin 
80 ja kesällä 33. Liikennöitsijä 
hankki loppukesästä lisää uuden
karheaa autokalustoa, ja yhteen
sä uusia autoja on nyt 58. Linkki
en matkamittareihin kertyi 5,74 
miljoonaa ajokilometriä. 

Suosituimpia linjoja ovat 1, 
12, 18, 25 ja 27, joilla yhteen
sä tehdään 51 prosenttia kaikista 
paikallisliikennematkoista. Näis
tä eniten porukkaa keräävät lin
jat 25 ja 27, joilla tehdään vajaa 
kolmannes koko matkustuksesta. 

Eniten matkoja tehtiin tammi
kuussa (630 676 matkaa), maa
liskuussa (669  281 matkaa) ja 
marraskuussa (634 177 matkaa). 

Tulot ja menot
Joukkoliikenteelle kertyi tuloja ti
linpäätöksen mukaan noin 15,6 

Matkoja, kilometrejä, euroja

Linkin lyhyet – tarinoita eppujen Linkki-matkoilta
ePPuLuokkaLaiseT ovat jälleen 
tutustuneet joukkoliikenteeseen 
ja saaneet Bussiloikka kouluun! 
oppitunnin päätteeksi hauskan 
läksyn: neljä matkalippua Link
kireissun tekemiseksi yhdessä 
aikuisen kanssa. Retken jälkeen 
matkan kokemukset on kirjattu 
nettiraporttiin, tässä muutama 
mainio matkakertomus:

santtu: Linja-auto ja kuski olivat 
tuttuja päivittäiseltä koulu-
matkalta. Tulomatkalla oli jo 
pimeää, joten maisemat näyttivät 
erilaisilta. Bussin stop-painikkeen 
painaminen on aina yhtä kivaa. 
kaupungissa sain pitkästä aikaa 
olla kahdestaan äitin kanssa – 
herkuteltiin ja ostettiin kirja. äiti 

kehui kun lähdin linja-autosta ja 
kiitin kuskia kyydistä. Tulomat-
kalla äiti totesi että tätä pitäisi 
tehdä useammin...
Jade: Linja-autoon meno vähän 
jännitti. matka sujui joutuisasti 
lauleskellen. veljeni jutteli 
rohkeasti vieressä istuvan naisen 
kanssa.
Luca: matka oli mukava, koska 
ikkunasta sai katsella ulos. kivaa 
oli myös kaveri, joka oli mukana 
ja saimme jutella kaikkea kivaa.
kerttu: Linkissä oli kivaa. Linkillä 
on mukava matkustaa.
Paavo: kivaa ja helppoa oli. näh-
tiin uusia maisemia ja reitti, jota 
ei oltu koskaan kuljettu.
sani: jännitti odottaa bussia. 
vähän oli möykkyjä matkassa 

Linkkimatkoja tehtiin vuonna 2015 yhteensä 6,01 miljoonaa. Suosituimpia matkustuskuukausia olivat tammi-, maalis- ja marraskuu.

Suorinta tietä uuteen Prisma Seppälään!

Jyväskylän keskustasta pääsee 28.4.–31.5. kätevästi 
uuteen Prismaan ilmaisilla nonstopbusseilla. Prisma  
linkit liikennöivät Matkakeskuksen, paikallisliikenne
terminaalin pysäkin 3 ja Prisma Seppälän kautta 10 
minuutin välein maanantaista lauantaihin kello 10–17.

jiri HaLTTunen

(hidastetöyssyt), mutta oli kivaa. 
Bussinkuljettaja oli mukava täti. 
oli nätit maisemat. saatoin nähdä 
oravan matkalla.
Mea: Bussiloikka meinasi alkaa 
rekkaloikkana, kun äiti ensin 
viittoi rekkaa pysähtymään, 
mutta onneksi huomasin virheen 
ja sanoin äitille asiasta. Lisäksi 
pysäkillä on kesäaikataulu. kun 
bussi vihdoin saapui, heilutin 
sille ja loikkasimme äidin kanssa 
kyytiin. Bussimatka kaupunkiin 
sujui mukavasti ja nopeasti, kun 
olimme reittioppaalla katsoneet, 
mikä bussi olisi nopein. kaupun-
gille päästyä shoppailimme äidin 
kanssa ja ennen kotiin lähtöä 
kävimme syömässä mäkkärissä. 
Loppumatka sujui mukavasti.

Bussiloikka on perusopetuksen 1. luokan oppilaille suunnattu joukkoliikenteen 
oppitunti.

jiri HaLTTunen


