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Fiksusti liikkeellä.

Jyväskylän seutu panostaa kestäviin kulkumuotoihin.
Fiksu liikkuja valitsee kulkumuotonsa kulloisenkin tarpeen mukaan: pyörällä kauppaan, Linkillä töihin, tai kimppakyydillä harrastuksiin. 

Viisaat liikkumisvalinnat näkyvät kukkaron ohella hyvinvoinnissa ja ympäristössä.

 Kun maksuton lastenvaunuetuus laajeni Linkki-
paikallisliikenteessä, se oli iloinen uutinen lapsiperheille 
ja pienten lasten kanssa matkustaville. Vaunujen kanssa 
on voinut matkustaa maksutta vihreissä linja-autoissa 
ilman aikarajoituksia kesäkuusta lähtien.

Linkki voi olla lapsiperheen pelastus

 Linkki-paikallisliikenne 
on selvityttänyt asiak-
kaidensa joukkoliiken-
nepalveluihin ja niiden 
vastuullisuuteen liittyviä 
kokemuksia. 

Tutkimusmenetelmänä hyödyn-
nettiin empatia-analytiikkaa, jos-
sa joukkoliikennepalveluun yh-
distettävien tunteiden lisäksi sel-
vitetään asiakaskokemuksia eko-
logisen, sosiaalisen ja taloudel-
lisen vastuullisuuden näkökul-
masta. Saatuja tuloksia hyödyn-
netään asiakasymmärryksen luo-
misessa sekä toiminnan arvioin-
nissa ja kehittämisessä. 

Tunnetutkimus kertoo tyytyväisyydestä Linkki-palveluihin
Yleinen asiakaskokemus näyt-

täytyy kyselyn perusteella myön-
teisenä: 80 prosenttia vastaajista 
kokee positiivisia tunteita Link-
ki-paikallisliikennettä kohtaan. 
Yleisin ilmaistu tunne oli tyyty-
väisyys, mutta myös helpotuk-
sen, mielihyvän ja kiinnostuk-
sen tunteet nousivat vastauksis-
sa esiin. Negatiivisia tunteita il-
maistiin selkeästi vähemmän, 
niistä eniten mainintoja sai pet-
tymys.

Matkustamiseen liittyvät tun-
temukset ilmaistiin voittopuoli-
sesti positiivisina ja ne liittyvät 
yleisimmin paikallisliikenteen 
toimivuuteen, aikatauluihin, pal-
veluverkkoon, autoilun välttämi-
seen ja hintoihin. Myös kuljetta-

Linkki on ollut meidän 
perheen pelastus, sanoo 
Miia Janhonen, joka asuu 
Kuokkalassa.

Janhosen lapsiperheen arkea 
pyöritetään pääosin Linkki-kyy-
tien varassa. Kodin lähellä on 
muutama Linkki-pysäkki mistä 
valita ja vuoroja kulkee tiuhaan.

– Kuljemme lasten kanssa bus-
silla useamman kerran viikos-
sa. Käymme Linkillä isommissa 
kaupoissa, puistoissa ja hoidam-
me lääkärikäynnit.

Haastattelupäivänä on neu-
volakäynti keskustassa, ja mu-
kaan lähtevät molemmat lapset, 
3-vuotias Maria ja 8-kuukautinen 
Nora. He istuvat omilla paikoil-
laan tuplarattaissa, ja ovat jo ko-
keneita Linkki-matkustajia nuo-
resta iästään huolimatta.

– Olemme liikkuneet vanhem-
man lapsen kanssa bussilla jo kol-
me vuotta. Se ei ole enää ihmeel-
linen juttu nuoremmallekaan, 
vaan arkipäivää, sanoo Janho-
nen.

Maksuttomuus koskee matkus-
tajaa, joka kuljettaa lastenvau-
nuissa, -rattaissa tai niihin ver-
rattavissa pyöräilyvaunuissa vau-

jat ja asiakaspalvelu herättivät 
myönteisiä tunteita. 

Noin 70 prosenttia vastaajis-
ta koki Linkki-paikallisliikenteen 
vastuullisuuden positiivisena. 
Tunteiden taustalla on useimmi-
ten ekologinen vastuullisuus, esi-
merkiksi ympäristöystävällinen 
kalusto ja autoilun välttäminen. 
Sosiaalisen vastuullisuuden ko-
kemuksista mainintoja saivat esi-
merkiksi palvelukyky, kuljettajat, 
asiakaspalvelu ja turvallisuus.

Tutkimus toteutettiin touko-
kuussa avoimena kyselynä, jo-
hon osallistui 626 vastaajaa. 
Tutkimuksen tekemisestä vasta-
si empatiikka-analytiikkayhtiö 
NayaDaya Oy. 
KRISTIINA PENTIKÄINEN

vaa tai taaperoa.
Myös alle 7-vuotiaat lapset 

matkustavat ilmaiseksi aikuisen 
tai lastenvaunuetuutta hyödyn-
tävän huoltajan kanssa. Etuudet 
koskevat Linkki-linjoja 1–13 ja 
14–42.

Etuuksilla kannustetaan lapsi-
perheitä käyttämään paikallislii-
kenteen palveluja. Ilmaisilla vau-
numatkoilla halutaan varmis-
taa, että lapset matkustavat tur-
vallisesti. Lastenvaunujen kans-
sa noustaan Linkkiin keskiovista. 
Koska kyydistä ei tarvitse mak-
saa, huoltaja voi olla vaunujen 
luona koko matkan ajan.

Linkkien lastenvaunuetuus oli 
aiemmin rajoitettu päiväaikaan. 
Miten rajoituksen poistaminen 
vaikuttaa perheesi liikkumiseen?

– Kyllä se vaikuttaa huomatta-
vasti. Näen sen isona helpotukse-
na. Ennen oli vaikeampaa yrittää 
sovittaa kaupassakäyntiä ja mui-
ta asioita tiettyyn aikaan. On iso 
edistys, että nyt ei tarvitse kat-
soa kelloa. Varmasti se lisää lap-
siperheiden liikkumista, arvioi 
Miia Janhonen.
MERVI VARONEN
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Kesäkuussa voimaan tulleet lapsimatkustamisen etuudet ovat selkeäs-
ti lisänneet lapsiperheiden joukkoliikenteen käyttöä ja tyytyväisyyttä.

– Kyyti on turvallisempaa, kun ei 
tarvitse puikkelehtia bussin käy-
tävällä lippua ostamassa, toteaa 
Miia Janhonen.
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 Linkillä matkustaminen 
on muuttumassa entistä 
sujuvammaksi. Alkusyk-
systä lähtien kertalipun 
voi maksaa linja-autossa 
kätevästi pankkikortilla tai 
muulla lähimaksuun sopi-
valla maksuvälineellä.

Alkuvaiheessa lähimak-
sulla voi ostaa kertali-
pun, jonka hinta on sa-
ma kuin Waltti-matka-

kortilla ostettu aikuisen arvolip-
pu, alkaen 2,10 euroa. Hinta on 
sama kaikille asiakasryhmille, 
ja lippuun sisältyy 90 minuutin 
vaihtoaika.

Jyväskylän kaupungin jouk-
koliikennepäällikkö Ari Tuovi-
nen kertoo, että lähimaksun to-
teutukseen on otettu mallia muis-
ta kaupungeista, joissa se on jo 
käytössä.

– Aika on nyt kypsä lähimak-
sun käyttöönottoon Linkki-pai-
kallisliikenteessä. Järjestelmää 
on jo testailtu muualla ja olem-
me voineet hyödyntää tätä tietoa. 
Esimerkiksi Oulusta on saatu erit-
täin positiivisia kokemuksia. Siel-
lä ihmiset ovat siirtyneet käyttä-
mään lähimaksua juuri sen help-
pouden takia, sanoo Tuovinen.

Lähimaksujärjestelmän yhte-

Kertalippu Linkistä lähimaksulla
yteen tulee päivittäinen maksu-
katto. Se tarkoittaa, että asiakas 
maksaa enintään kolme matkaa 
vuorokaudessa eikä sitä useam-
mista matkoista enää veloiteta. 
Maksukatto toimii automaatti-
sesti asiakkaan ostamien lippu-
jen perusteella. Päivittäiset mat-
kat ja maksutapahtumat voi it-
se tarkistaa lähimaksun nettipal-
velusta. Palvelun tiedot tulevat  
Linkin nettisivulle https://linkki.
jyvaskyla.fi. 

– Maksukaton takia asiakas voi 
ostaa lähimaksulla lippuja vain 
omaan käyttöönsä. Järjestelmä 
ei myöskään tunnista eri asiakas-
ryhmiä vielä alkuvaiheessa, sik-
si veloitus on aina aikuisen kerta-
lipun mukaan, toteaa Tuovinen.

 Kertalippujen hinnat 
lähimaksulla

Vyöhykkeet  Hinta

1 vyöhykkeen lippu  2,10 €

2 vyöhykkeen lippu  2,95 €

3 vyöhykkeen lippu  3,85 €

4 vyöhykkeen lippu  5,10 €

Lähimaksulla ostaessa kerta-
lippu on samanhintainen kaikille. 
Erillisiä lasten, nuorten, opiske-
lijoiden tai senioreiden lippuja ei 
ole. Lippu on voimassa 90 min 
ostohetkestä.

Hän myöntää, että lähimaksu-
järjestelmä ei käyttöön otettaes-
sa ole vielä valmis paketti, mut-
ta sitä kohti mennään pikkuhil-
jaa. Pankkikortilla maksamista 
on Linkkeihin toivottu pitkään, 
ja vihdoin se on mahdollista.

– Nyt otetaan ensimmäinen as-
kel. Maksujärjestelmää ja lippu-

Lipun ostaminen lähimaksulla 
on helppoa ja nopeaa. Jouk-
koliikennepäällikkö Ari Tuo-
vinen vilauttaa omaa pank-
kikorttiaan Linkin maksulait-
teelle.

ne ajaa reittiä Asemakatu–Hanni-
kaisenkatu. Keskussairaalantien, 
Länsi-Päijänteentien ja Ranta-
väylän suunnasta keskustaan saa-
vutaan reittiä Hannikaisenkatu–
Asemakatu.  

Linkki-VIP -palveluliikenne
Linkki-VIP-palveluliikenteen py-
säkki on siirtynyt Vapaudenka-
dulle Forumia vastapäätä. Palve-
luliikenteen vihreät pienoisbus-
sit saapuvat Asemakadun kaut-
ta pyöräyttäen Forumin edustal-
la U-käännöksen ennen pysäkil-
le ajoa.
KRISTIINA PENTIKÄINEN

Asemakadun pysäkit ja linjat

Keskusta 1–2: 4, 5, 7, 8, 15K, 16, 18, 18K, 19, 19L, 39, 22, 22M, 23, 26, 27, 27K, 31, 32, 36, 37

Keskusta 3–4: 10, 12, 12T, 20, 25, 41, 1, 2, 2M, 3, 38, 38K, 38R, 42, 43

Keskusta 5–6: 7, 13M/seutu, 14, 14M, 16, 16M, 21, 21M, 5, 5K, 8, 15, 15K, 18, 18K, 20, 22, 25, 26, 37

Keskusta 7: 1, 2, 2M, 3, 4, 10, 12, 12K, 12T, 13, 19, 19L, 22M, 23, 27, 27K, 39, 41, 42, 43/seutu

Tarkista linja-auton suunta/määränpää aina myös etuikkunan linjakyltistä!

Vapaudenkadun Kirjasto 1, 2, 
5 ja 6-pysäkit ovat toistaiseksi 
pois käytöstä, samoin Lounais-
puisto 1 ja 2. Hannikaisenkadulle 
on lisätty tilapäinen pysäkkipari 
Hannikaisenkatu 11:n kohdalle. 

Keskustasta Voionmaankadun 
keskustasta ohjautuva liikenne 
kulkee reittiä Asemakatu–Han-
nikaisenkatu–Cygnaeuksenka-
tu. Voionmaankadun suunnas-
ta keskustaan saavutaan reittiä 
Vaasankatu–Hannikaisenkatu–
Asemakatu.

Keskussairaalantien, Länsi-Päi-
jänteentien ja Rantaväylän suun-
taan keskustasta lähtevä liiken-

Paikallisliikennettä operoidaan nyt Asemakadulta
 Linkki-liikenteen 
pääpysäkit ovat siirty-
neet Vapaudenkadulta 
evakkoon Asemaka-
dulle. Muuton syy on 
Kirkkopuiston alkamassa 
oleva pysäköintitalon 
rakentaminen. 
Tilaa Asemakadulla on niukas-
ti, joten seitsemän pysäkkiä on 
yhdistetty neljäksi. Asema-auki-
on puolella ovat pysäkit Keskusta 
5–6 ja Keskusta 7, hotelli Alexan-
dran puolella taas pysäkit Kes-
kusta 1–2 ja Keskusta 3–4. 

tuotteita kehitetään koko ajan. 
Haluamme tarjota Linkki-asiak-
kaille erilaisia ja edullisia vaihto-
ehtoja. Lähimaksu sopii monille 
käyttäjäryhmille, mutta toivom-
me, että etenkin käteisellä mak-
savat asiakkaat löytävät lähimak-
sun, sanoo Ari Tuovinen.
MERVI VARONEN

Linkki vie teatterielämyksiin!
Waltti-matkakortilla saat 5 euron alennuksen Jyväskylän kaupunginteatterin 

Agatha Christien Hiirenloukku -esityksen pääsylipusta!  
Esityskausi käynnistyy syyskuun 2022 lopulla, ohjeet etulipun ostoon 
https://linkki.jyvaskyla.fi/linkinajankohtaista/linkki-vie-teatterielamyksiin. 
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Opiskelija, tervetuloa 
testaamaan Linkki!

 Syksyllä Jyväskylän korkea-
kouluopiskelijoilla on mahdolli-
suus testata Linkki-matkustamis-
ta viikon ajan maksutta. Kaikil-
le Jyväskylän yliopistossa ja Jy-
väskylän ammattikorkeakoulus-
sa opintonsa aloittaville opiske-
lijoille jaetaan Linkki-paikallis-
liikenteen 7 vrk:n kokeilulippu. 

Linkki on mainio kulkupeli tu-
tustua uuteen kotikaupunkiin se-
kä matkustaa luennoille, harras-
tuksiin ja iltamenoihin. Testilip-
pu kannattaakin ottaa heti käyt-
töön tai viimeistään talven kol-
kutellessa ovelle. Viikossa saa jo 
mukavan tuntuman siitä millai-
nen vaihtoehto Linkki olisi opis-
keluajan kulkuvälineenä. Samal-
la kannattaa tutustua matkustus-

Asiakasraadissa 
voi vaikuttaa
”Antaa enemmän 
kuin ottaa”
Jaana Viittanen, 56, on ollut 
mukana Fiksun liikkumisen asia-
kasraadissa alusta alkaen. Nyt 
menossa on kuudes vuosi.

– Lähdin mukaan raatiin, 
koska haluan vaikuttaa asioi-
hin omassa arjessa ja yhteis-
kunnassa. Liikkumisella, kuten 
joukkoliikenteen palveluilla, on 
iso merkitys kaikkien ihmisten 
arkeen.

Asiakasraati on aktiivisesti mu-
kana Linkki-paikallisliikenteen ke-
hittämisessä. Lisäksi käsitellään 
muita kestävään liikkumiseen liit-
tyviä asioita.

– Meille tuodaan uusia asioi-
ta koeponnistukseen tai jos nä-
emme puutteita, voimme viedä 
viestiä eteenpäin. Raati on hyvä 
kanava monenlaisten näkemys-
ten ja tietojen vaihtoon.

Tikkakoskella asuvalla Viitasel-
la on Waltti-kortti Linkillä kulke-
miseen. Tarpeen mukaan hän 
käyttää myös omaa autoa.

– Olen iloinen sekakäyttäjä. 
On hyvä, että asiakasraadissa 
on ihmisiä erilaisista taustoista 
ja asuinalueilta. Toivon mukaan 
myös vähemmistöjen edusta-
jia, kuten maahanmuuttajia ja 
liikuntarajoitteisia, että voimme 
kehittää kaikille sopivia fiksun 
liikkumisen palveluja.

Viittanen on motivoitunut jat-
kamaan raadin jäsenenä. Koko-
uksia on pari kertaa vuodessa, 
ja niissä käydään ”kahvi ja pulla” 
-palkalla.

– Olen niin pitkään raadissa 
kuin saan olla! Osallistuminen on 
vapaaehtoista, mutta se antaa 
enemmän kuin ottaa, sanoo Viit-
tanen.
MERVI VARONEN

 Tero Latvala teki insi-
nöörimäiset laskelmat 
ja päätyi tulokseen, että 
Linkillä matkustaminen on 
edullisempaa kuin oman 
auton käyttö. Nyt Linkki-
kyydeistä on tullut tapa.

Latvalan perheen omako-
titalon pihassa Tikkakos-
kella on vielä haastattelu-
päivänä kaksi autoa. Toi-

nen on menossa myyntiin, mut-
ta toinen jää nelihenkisen talou-
den käyttöautoksi.

– Koko homma lähti liikkeelle, 
kun Linkillä oli hyvä tarjouskam-
panja viime syksynä. Kokeilimme 
Linkillä matkustamista, ja kun 
se lähti rullaamaan hyvin, van-
hempi bensiinikäyttöinen autom-
me jäi seisontaan sen siliän tien, 
kertoo Latvala.

Linkin ja yhden henkilöauton 

Auto myyntiin ja Linkin kyytiin

taktiikka on jatkunut, ja säästöä 
on kertynyt entisestään polttoai-
neiden hintojen noustua. Kesällä 
perheessä on siirrytty myös pyö-
räilyn pariin.

– Pyrin kulkemaan aina pyöräl-
lä kylän sisällä. Vastustan ajatus-
ta, että kävisin esimerkiksi lähi-
kaupassa autolla. Se on tottumus-
kysymys, mutta minun mielestä-
ni pyörän selkään on jopa hel-
pompaa hypätä kuin autoon, sa-
noo Latvala.

Tero Latvalan puoliso Anni 
Virkki on samoilla linjoilla. Virk-
ki pyöräilee välillä työmatkan-
sa sairaala Novaan, yli 20 kilo-
metriä suuntaansa. Talvisin mat-
ka taittuu sujuvasti linja-autolla 
uutta moottoritietä pitkin Tik-
kakoskelta Jyväskylän keskus-
tan suuntaan.

– Linkillä on huolettomam-
paa kulkea kuin omalla autolla, 
etenkin talviaikaan. Kesällä me-
nen pyörällä töihin, jos linja-au-
ton aikataulu ei sovi työvuoroihi-

Hyytäviä tositarinoita, mieleenpainuvia elämäkertoja vai ihastuttavia romaaneja? 
Kuuntele vaikka kaikkia! 
Linkki tarjoaa yhdessä ääni- ja e-kirjapalvelu Nextoryn kanssa veloituksettoman 
45 päivän kokeilujakson satojentuhansien tarinoiden maailmaan! 
Etu on voimassa Nextoryn uusille asiakkaille, lunasta omasi www.nextory.fi/linkki.

Talviaikatauluihin siirryttiin 10.8.
Linkin talvikausi käynnistyi tuttuun 
tapaan elokuun toisella viikolla. 
Itse aikatauluihin ei tehty merkittä-
viä muutoksia edellisvuoteen ver-
rattuna. Suurin ihmettelyn aihe oli 
varmasti paikallisliikennekeskuk-
sen pysäkkien siirtyminen evak-
koon Asemakadulle. Samalla Linkit 
joutuivat ydinkeskustassa kierto-
reitille.

Pysäkki- ja reittimuutosten takia 
painetut aikatauluvihkot saadaan 
jakelupisteisiin totuttua myöhem-
min, vasta syyskuussa. Vihkojen 

julkaisua jouduttiin lykkäämään, 
koska kiertoreitin ja suunniteltujen 
aikataulujen toimivuus haluttiin en-
siksi varmistaa käytännön tasolla. 
Aikatauluihin saatetaan tehdä pie-
niä viilauksia vielä elokuun aikana. 

Talviaikataulujen mukaan ajel-
laan 4.6.2023 saakka. Ajanta-
saiset aikataulut ja reitit löytyvät 
sähköisesti Linkin nettisivulta 
https://linkki.jyvaskyla.fi ja reitti-
oppaalta https://reittiopas.jyvas-
kyla.fi. 
KATJA KAUPPILA
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ta helpottaviin sähköisiin Link-
ki-palveluihin esimerkiksi reitti-
oppaaseen ja Waltti-verkkokaup-
paan.

Testijakson jälkeen opiskelija 
voi halutessaan hyödyntää kokei-
lulippuun sisältyvän kivan mat-
kakorttiedun. Vaikka Linkkiä 
käyttäisikin vain satunnaisesti, 
kannattaa Waltti-matkakortti eh-
dottomasti hankkia. Linkki-pai-
kallisliikenteessä matkakortilla 
matkustaminen on aina se edul-
lisin ja helpoin vaihtoehto.

Linkki on tarjonnut erilaisia 
kokeilulippuja uusille opiskeli-
joille vuodesta 2019 lähtien, tä-
nä syksynä lippuja jaetaan yh-
teensä 5400 kappaletta. 
KATJA KAUPPILA 

Syksyllä 5400 korkeakouluopis-
kelijaa saa 7 vrk:n Linkki-lipun 
ilmaiseksi käyttöönsä.

ni ja Tero tarvitsee autoamme, 
toteaa Virkki.

Pariskunta myöntää, että per-
heen toisesta autosta luopumi-
nen on muuttanut hieman arjen 
järjestelyjä, mutta he ovat siihen 
valmiita.

– Joukkoliikenteen käyttämi-
nen vaatii tekemään jonkun ver-
ran kompromisseja. Se vaatii vä-
hän sopeutumista, mutta se ei 
ole välttämättä huono asia, sa-
noo Latvala.

– Nykyään ihmiset ovat tottu-
neet hirveän helppoon elämään. 
En näe pahana, että siitä ajatuk-
sesta päästetään pikkuisen ir-
ti. Liikkuminen vie niin paljon 
rahaa ja energiaa sekä tuottaa 
päästöjä, että jonkinlaista hybri-
dimallia pitääkin käyttää, pohtii 
Virkki.

Koko perheellä on Waltti-mat-
kakortit Linkillä liikkumiseen.

On ollut positiivinen yllätys, 
että näinkin kauas kuin Tikka-
koskelle kulkee paikallisliiken-
teen vuoroja tosi paljon, vaik-
kakin kesällä vuoroja on vähem-
män, kiittää Latvala.
MERVI VARONEN

Tero Latvalan ja Anni Virkin per-
heessä pyöräillään paljon kesä-
kuukausina.

Haluatko mukaan 
asiakasraatiin? Laita viesti 

linkki@jyvaskyla.fi ja 
kerro kuka olet ja 
miksi kiinnostuit!
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Pyöräviitoitus opastaa läpi kaupungin
Kesän aikana Jyväskylään on asennettu noin 700 pyöräviittaa, jotka opastavat 
sujuvimman ja turvallisimman pyöräreitin eri kohteisiin. Opaste kertoo määränpään 
ja sinne olevan kilometrimäärän. Pyöräilyviitoituksen numeroinnit selviävät verkosta 
löytyvästä kartasta: http://www2.jkl.fi/pyoraily/pyorailykartta.pdf.

Yhteiskäyttöautoille 
ja sähköskuuteille 
on kysyntää
Liikkumisen palvelut ovat kas-
vussa: Jyväskylässä toimii jo 
useita yhteiskäyttöauto- tai säh-
köpotkulautapalveluihin keskit-
tyneitä yrityksiä. Ne tarjoavat 
vaihtoehtoja asukkaiden liikku-
mistarpeisiin ja vähentävät tar-
vetta oman auton omistamiseen.

Jyväskyläläisten näkemyksiä 
yhteiskäyttöauto- ja sähköpotku-
lautapalveluista kartoitettiin al-
kukesästä kyselyllä. Vastaajista 
osa on palveluja kokeillut, osa ei. 
Lähes kaksi kolmasosaa pitää 
tärkeänä, että Jyväskylässä on 
yhteiskäyttöautoja. Sähköpotku-
laudat jakavat enemmän mieli-
piteitä: alle puolet pitää niiden 
vuokrausmahdollisuutta tärkeä-
nä.

Yhteiskäyttöautoja käytetään 
eniten erilaisiin vapaa-ajan, os-
tos- ja asiointimatkoihin sekä 
tavaroiden kuljettamiseen. Ne 
korvaavat useimmiten omalla tai 
työsuhdeautolla tehtyjä matkoja, 
ja monen käyttäjän matka jäisi 
kokonaan tekemättä ilman pal-
velua.

Sähköpotkulautojen suosi-
tuin käyttötarkoitus on vapaa-ajan 
matkat. Kyselyn perusteella noin 
40 % vastaajista on yhdistänyt 
sähköpotkulautailua joukkoliiken-
teen käyttöön, esimerkiksi saapu-
nut keskustaan Linkillä ja jatkanut 
määränpäähän potkulaudalla. Pot-
kulautailu korvaa eniten kävelyä. 
Vastaajista 39 % on arvioinut, että 
olisi kävellyt edellisen sähköpot-
kulaudalla tekemänsä matkan, jos 
lautaa ei olisi ollut käytössä. Säh-
köpotkulautojen käytössä eniten 
huolta herättää liikkumisen turval-
lisuus.

Sitowisen toteuttamaan kyse-
lyyn saatiin yhteensä 595 vasta-
usta. Kyselyn raportti julkaistaan 
loppuvuodesta osana kaupungin 
liikkumisen ohjauksen hanketta.
KATI KANKAINEN

Pormestari 
kannustaa 
pyöräilemään
Yhdeksänvuotias Pinja Vienola pyö-
räilee säässä kuin säässä. Luku-
vuoden 2022–2023 aikana Pinja 
pääsee kannustamaan muitakin 
pyöräilyn pariin, sillä hänet valittiin 
keväällä Jyväskylän uudeksi lapsi-
pyöräilypormestariksi. 

- Koulussa voisi olla syksyisin ja 
keväisin pyörän puhdistus ja kat-
sastus, ehdottaa Pinja.

Pormestari tuo lapsinäkökul-
maa esim. koulumatkoihin liittyviin 
suunnitelmiin ja on mukana erilai-
sissa pyöräilyn edistämiseen täh-
täävissä tapahtumissa. 

Pyöräilypormestarin valitsevat 
vuosittain Jyväskylän kaupunki, 
JYPS ry sekä LastenParlamentti ja 

Pyöräliityntäpysäkit 
sujuvoittavat matkantekoa
 Jyväskylään valmistui kesä-
kuussa 11 uutta pyöräliityntä-
pysäkkiä eri puolille kaupunkia. 
Uusia pysäkkejä on muun muas-
sa Palokassa, Mannilassa, Keltin-
mäessä ja Korpilahdella. Pyörälii-
tyntäpysäkit ovat valaistuja ka-
toksia, joissa on runkolukitusteli-
neet 4-12 pyörälle pysäkistä riip-
puen. Liityntäpysäkit sijaitsevat 
linkkipysäkkien läheisyydessä.

− Pyöräliityntäpysäkit ovat 
pyöräparkkeja, joihin asukkaat 
voivat jättää polkupyörän esi-
merkiksi asiointireissun ajaksi. 
Jos matka kotoa linkkipysäkille 
on liian pitkä käveltäväksi, voi 
asukas ajaa sinne pyörällä, jät-
tää pyörän liityntäpysäkille ja 

hypätä linkkiin, kertoo Jyväs-
kylän kestävä kehitys JAPA ry:n 
toiminnanjohtaja Minna Kan-
kainen. Pyörä kannattaa lukita 

Kun Kankaan baana avat-
tiin kesäkuussa, Jyväs-
kylän kaupungin suun-
nitteluinsinööri Johan-

na Savolainen leikkasi seremo-
niallisen nauhan uudelle pyöräi-
lyn ja jalankulun väylälle.

Kankaan baana on pitkäaikai-
nen hanke, joka on saanut pal-
jon julkisuutta. Se on kuitenkin 

vain yksi osa kaupungin laajaa 
pyöräilyn pääreitistöä, jota uu-
distetaan vastaamaan valtakun-
nallisia laatutavoitteita. Kävim-
me kysymässä, miten pyörätei-
den parannukset etenevät suun-
nittelijan työpisteeltä katsottuna.

Aloitetaan baanasta. Puhekie-
lessä yleisesti käytetty pyöräbaa-
na ei tarkoita mitä tahansa kaksi-

pyöräisten kaistaa, vaan eri väy-
lillä on tietyt laatuvaatimukset.

– Väylillä tehdään erilaisia rat-
kaisuja tilanteen mukaan. Laatu-
vaatimukset tarkoittavat esimer-
kiksi, että pyritään tiettyihin le-
veyksiin pyörä- ja jalkakäytävil-
lä sekä erottelemaan jalankulki-
jat ja pyöräilijät toisistaan jollain 
rakenteellisella ratkaisulla, kuten 

korokkeella, kertoo Savolainen.
Kankaalle on voitu tehdä le-

veä baanamitoitusten mukainen 
väylä, koska uudella asuinalu-
eella on riittävästi rakentama-
tonta tilaa. Kaupungin keskus-
tassa pyöräteiden saneeraus on 
haastavampaa, koska tilaa on vä-
hemmän.

– Yliopistonkadun pyöräteillä 
päädyttiin yksisuuntaiseen rat-
kaisuun, koska toisella puolella 
tuli talot vastaan ja toisella puo-
lella Harju. Yksisuuntaiset pyö-
rätiet ovat oletuksena tieliiken-
nelaissa, mutta meillä on pal-
jon kaksisuuntaisia väyliä, jois-
sa pyöräily ja jalankulku on yh-
distetty, joten parannettavaa on.

Savolainen on ollut mukana 
kehittämässä pyöräilyolosuhtei-
ta Jyväskylässä parisen vuotta. 
Se on lyhyt pätkä pyöräilyn pää-
reitistön parantamisen aikajanal-
la, jossa ollaan vasta alkuvaihees-
sa. Suunnitelmia valmistuu tiu-
haan, mutta eteneminen on en-
nen muuta kiinni rahoituksesta. 
Toteutuksen haarukka on 10–20 
vuotta.

Pyöräilyn sujuvuutta ja tur-
vallisuutta edistetään monella 
tapaa. Katukuvaan on jo ilmes-
tynyt uusia väylätyyppejä, maa-
lausmerkintöjä ja opastusmerk-
kejä. Yrjönkadun pyöräkatuhan-
ke on käynnistynyt ja valmistuu 
ensi vuonna.

Savolainen kulkee työmatkat 
polkupyörällä keskustassa. Mil-
tä tilanne näyttää ohjaustangon 
takaa?

– Olen tyytyväinen jo valmis-
tuneisiin ratkaisuihin, mutta vie-
lä on paljon tehtävää. Toivon, et-
tä saamme yhtenäiset ja loogiset 
väylät, mikä lisää sujuvuutta ja 
käyttäjämukavuutta.
MERVI VARONEN

rungosta liityntäpysäkin telinee-
seen tukevalla ketju- tai U-lukol-
la. Pyörä jätetään liityntäpysäkil-
le omalla vastuulla. 

Elo-syyskuun vaihteessa JAPA 
pyöräyttää Liityntäpysäkiltä link-
kiin - sujuvaa matkaa! -kampan-
jan yhteistyössä Jyväskylän kau-
pungin kanssa. Kampanjan tar-
koituksena on kannustaa asuk-
kaita hyödyntämään liityntäpy-
säkkejä osana arkimatkojaan. 
Kampanja on osa JAPAn hanket-
ta, joka saa rahoituksensa Trafi-
comin liikkumisen ohjauksen 
valtionavustuksista.
PAULA WILKMAN, JYVÄSKYLÄN  

KESTÄVÄ KEHITYS JAPA RY

Pyöräliityntäpysäkit sijaitsevat 
linkkipysäkkien läheisyydessä.

se on osa Jyväskylän kaupungin 
Liikkuva koulu -toimintaa.
MIRA JUUMA

Pyöräilypormestari Pinja Vienola 
kannustaa kaikkia pyöräilemään.

– Hannikaisenkadulle suunnitel-
laan yksisuuntaisia pyöräväyliä, 
sanoo Johanna Savolainen, jon-
ka arjen kulkuneuvo on polku-
pyörä.

Pyöräilyn pääverkostoa 
uudistetaan laatu edellä
Keskustaan lisää yksisuuntaisia pyöräteitä
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Fiksusti liikkeellä -liitteen ovat koostaneet Linkki-paikallisliikenne ja Jyväskylän kaupunki.


