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Linkki-VIP on Jyväskylän palveluliikennettä

Linkki-VIP on avointa, kaikille jyväskyläläisille tarkoitettua palveluliikennettä. Palvelu-
liikenne on joukkoliikennettä, jonka kyytejä voi hyödyntää kuka tahansa. Palvelussa ei 
ole ikä- tai kuntoisuusvaatimuksia, eikä käyttämiseen tarvita erillisiä todistuksia tai lu-
papäätöksiä. 

Palveluliikenteen Linkki-VIP-autot ovat vihreitä pikkubusseja. Niistä kaupunkialueel-
la liikennöivät autot 1–4 ovat esteettömiä ja matalalattiaisia. Kyytiin pääsee helposti 
rollaattorin, lastenvaunujen tai pyörätuolin kanssa. Jos tavallisella linja-autolla liikku-
minen tuntuu hankalalta, kokeile Linkki-VIPiä! Palvelu on joustavaa ja kuljettaja auttaa 
tarvittaessa kyytiin ja kyydistä pois. Myös ostosten kantamisessa kotiovelle saa tarvitta-
essa apua.

Linkki-VIPit palvelevat arkisin maanantaista perjantaihin noin kello 9–15. Autot liikkuvat 
eri puolilla kaupunkia: keskustassa ja sen lähialueilla sekä Säynätsalossa, Palokassa, 
Vaajakoskella ja Tikkakoskella. Kyyti vie kaupungin keskustaan ja oman alueen palvelu-
paikkoihin, esimerkiksi kauppaan, terveysasemalle, kirjastoon tai uimahalliin. Matkasta 
peritään normaalin joukkoliikennematkan hinta.

Hyvinvointikeskuksiin pääset myös sujuvasti Linkki-VIPin kyydissä. Varaa kyytisi etukä-
teen ja maksa matkasi autossa kuljettajalle. Matkahinta on edullisin, kun maksat sen 
paikallisliikenteen Waltti-matkakortilla. Lipuista ja hinnoista lisätietoa s. 4.

Jos Waltti-matkakorttiisi on liitetty avustajaoikeus, avustajasi matkustaa seurassasi 
maksutta, ja maksat vain oman matkasi. Avustajaoikeudesta kertoo Waltti-matkakort-
tiin Linkki-palvelupisteessä kiinnitettävä vuositarra. Lisätietoa etuudesta 
https://linkki.jyvaskyla.fi/liput-ja-hinnat/etuudet-ja-ilmaismatkat. 

Tervetuloa matkustamaan 
Linkki-VIPillä!
Jokainen Linkki-VIP kiertää omalla alueel-
laan. Kyydin voit tilata soittamalla suoraan 
oman alueen Linkki-VIP-kuljettajalle. Puhe-
linnumerot löydät tästä oppaasta tai netti-
sivulta https://linkki.jyvaskyla.fi/linkkivip.

Autot ja kuljetusalueet
ks. reittialueet ja aikataulut

Linkki-VIP 1: s. 8-9
Linkki-VIP 2: s. 10-11
Linkki-VIP 3: s. 12-13
Linkki-VIP 4: s. 14-15
Linkki-VIP 5: s. 16-17
Linkki-VIP 6:  s. 18-19
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Näin käytät Linkki-VIPiä

Tilaa kyyti soittamalla oman Linkki-VIP-alueen kuljettajalle ennakkoon, esim. edellisenä 
päivänä. Kuljettajat ottavat tilauksia vastaan arkisin ma-pe kello 8–15. Kyydin voi tilata 
myös tekstiviestillä. Ilmoita kyytiä tilatessa kuljettajalle mistä osoitteesta sinut noude-
taan kyytiin. Alueen Linkki-VIP voi tarvittaessa hakea sinut muualtakin kuin kotoa, kun 
soitat kuljettajalle ja sovit asiasta etukäteen.

Linkki-VIP-autoilla on myös kiinteitä pysäkkipisteitä, joilla ne pysähtyvät aikataulun mu-
kaan. Pysäkkipisteeltä voi tulla kyytiin ilman ennakkotilausta. Tarkista pysäkit ja aika-
taulut alueen Linkki-VIP-auton sivulta.

Jokainen Linkki-VIP-auto käy reitillään Jyväskylän keskustassa. Päätepysäkki sijaitsee 
Asemakadulla, lähellä Vapaudenkadun risteystä. 
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Liput ja hinnat 1.11.2021 alkaen

Linkki-VIPeissä on käytössä samat liput kuin muussa 
Linkki-liikenteessä. Voit maksaa Waltti-matkakortilla tai 
ostaa kertalipun kuljettajalta. Lippuja saa myös mobii-
lisovelluksista (Waltti Mobiili, Linkki). 

Esimerkkejä lippuhinnoista
Hinnat ovat esimerkkejä ja yhden vyöhykkeen hintoja. 

	 ▶		Waltti-matkakortin	arvolipulla	seniorihinta	1,05	€	(klo	9.00–14.00),	
	 					muina	aikoina	2,10	€.	

	 ▶		Waltti-matkakortin	30	päivän	kausilipulla	seniorihinta	38	€.

	 ▶		Mobiililipuilla	2,70	€.

Muutokset hinnoissa, lipputuotteissa ja 
etuuksissa ovat mahdollisia. Tarkista muut 
lippuhinnat ja ajantasaiset tiedot 
https://linkki.jyvaskyla.fi/liput-ja-hinnat. 

Ostetulla lipulla on vaihto-oikeus, eli voit 
vaihtaa autosta toiseen ilmaiseksi lipun voi-
massaoloaikana. Vaihtoaika on 1 tunti 1-2 
vyöhykkeen matkoilla. Pidemmillä matkoil-
la vaihtoaika on 2 tuntia.

Jyväskylän alue jakautuu neljään maksu-
vyöhykkeeseen (A, B, C ja D). Lippu ostetaan 
niille maksuvyöhykkeille, joiden alueella 
matkasi kulkee. Tarkista maksuvyöhykkeet 
kartalta: https://linkki.jyvaskyla.fi/liput-ja-
hinnat/maksuvyohykkeet.
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Hyödynnä joukkoliikenteen etuudet!

Jyväskylän seudun joukkoliikenne tarjoaa etuuksia eräille erityisryhmille. Osa etuuksis-
ta koskee myös Linkki-VIP-palveluliikennettä:

Seniorialennus
Waltti-arvolipun seniorialennus on voimassa myös Linkki-VIPeissä päivittäin kello 9.00–
14.00. Saat alennuksen, jos olet täyttänyt 65 vuotta. Muina kellonaikoina matkustaessa 
matkakortin arvolipulta veloitetaan aikuisen lippuhinta.

Veteraanin maksuton  Waltti-kortti
Jos olet sotiemme veteraani tai sotainvalidi, saat matkustaa ilmaiseksi vihreissä Linkki-
linja-autoissa ja Linkki-VIP-autoissa. Saat maksuttoman Waltti-matkakortin vuodeksi, 
kun esität Linkki-palvelupisteessä etuun oikeuttavan todistuksen. Tarkemmat ohjeet 
veteraanin Waltti-matkakortin hankkimisesta saat
▶		Linkki-palvelupisteestä	(Asemakatu	7)
▶		nettisivulta	https://linkki.jyvaskyla.fi/liput-ja-hinnat/etuudet-ja-ilmaismatkat. 

Lapsimatkustajat
Yhden maksavan matkustajan mukana voi matkustaa 1-2 alle 7-vuotiasta lasta maksut-
ta. 

Paikallisliikenteen 
pyörätuoli- ja las-
tenvaunuetuudet 
eivät ole voimassa 
Linkki-VIP-liiken-
teessä.
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Lipunmyynti ja neuvonta

Linkki-palvelupiste (Asemakatu 7) neuvoo ja opastaa palveluliikenteen asioissa. 
Linkki-palvelupiste myös myy ja lataa Waltti-matkakortteja. Tarkista palveluajat 
https://linkki.jyvaskyla.fi.

Lisäksi Waltti-matkakortteja voi ladata
	 ▶	R-kioskeilla
	 ▶	Waltti-nettipalvelussa	https://kauppa.waltti.fi
	 ▶	Linkki-VIP	-autoissa	ja	Linkki-linja-autoissa
Jos	lataat	matkakorttia	Linkki-linja-autossa,	lataamisesta	peritään	lisämaksu	+	3	€.

Neuvoja ja opastusta Linkki-kummilta

Linkki-VIP-palvelussa neuvoja ja opastusta saa tarvittaessa suoraan kuljettajilta. Joskus 
voi olla tarvetta matkustaa myös iltaisin tai viikonloppuisin. Mikäli isojen Linkki-linja-
autojen käyttö ei ole tuttua, pyydä avuksi Linkki-kummi. Linja-autoissa mahdollisuus 
neuvoa ja opastaa asiakkaita on tiukkojen aikataulujen vuoksi rajallinen. 

Linkki-kummi on vapaaehtoinen vertaistukihenkilö, joka voi kiireettä opastaa Sinua  
haluamiisi linkkimatkustuksen käytänteisiin. Jos esimerkiksi lipunostoon, matkakortin 
käyttöön, aikataulujen tulkintaan tai pysäkillä toimimiseen liittyvät asiat jännittävät tai 
tuntuvat vaikeaselkoisilta, apuun kannattaa kutsua Linkki-kummi. Yhteystiedot opas-

tushetken sopimiseksi saat Linkki-
palvelupisteestä (Asemakatu 7, p. 
014 266 0114).

Linkki-kummipalvelu on maksuton-
ta. Maksat opastusretkellä ainoas-
taan oman matkalippusi. Linkki-
kummin tehtävänä on neuvoa ja 
opastaa matkustamisessa, mutta 
henkilökohtaisena avustajana (os-
tosten kantajana tms.) hän ei voi 
toimia.
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Linkin sähköiset palvelut mukana taskussa!

Matkalippu kännykässä
Maksa matkasi mobiililipulla, se on edullisempaa kuin kertalipun ostaminen autosta!  
Saatavana on kerta- ja vuorokausilippuja. 
Lisätietoa https://linkki.jyvaskyla.fi/mobiililippu.

Reittiopas reaaliajassa
Linkin sähköinen reittiopas kertoo reaaliaikaisesti 
milloin linja-auto on pysäkillä. 
Lisätietoa https://reittiopas.jyvaskyla.fi	
(Huom: Linkki-VIP-autojen reitit ja aikataulut eivät 
näy palvelussa.)

Matkakortin tilaus ja lataus verkossa
Tankkaa matkakorttia Waltti-nettikaupassa osoit-
teessa https://kauppa.waltti.fi. Samasta paikasta 
voit myös tilata uuden käyttäjän Waltti-matkakor-
tin.

Aikataulut

Linkki-VIP-autojen autojen numerot, pysäkit, aikataulut, ajopäivät ja alueet löytyvät 
seuraavilta sivuilta 8-19.

 Karttamerkkien selitykset

 Linkki-VIP-auton numero ja palvelualue.
 
 Aikataulun mukainen pysäkkipiste.

 Keskustan Linkki-VIP -pääpysäkki. Jokainen Linkki-VIP-auto käy  
 reitillään Jyväskylän keskustassa.

1

Pidätämme oikeuden aikataulujen muutoksiin.
Tarkista ajantasaiset aikataulut nettisivuiltam-
me https://linkki.jyvaskyla.fi. Painettuja aika-
tauluja ei ole mahdollista uusia kesken ajokaut-
ta vähäisten muutosten vuoksi.
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Palvelun toimijat

Linkki-VIP -palveluliikenteen järjestää Jyväskylän kaupunki.
Liikennöitsijänä toimii Tilausajot Mennään Bussilla Oy.

Korpilahden asiointiliikenne

Korpilahdella toimii asiointiliikenne, joka vastaa palveluliikennettä. Asiointiliiken-
nettä hoidetaan takseilla. Asiointiliikenne on kaikille avointa liikennettä.

Yhden asiointiliikennematkan hinta on aikuiselta 3,00 euroa. Matka maksetaan kul-
jettajalle käteisellä.  Asiointiliikenteen reitit, aikataulut ja kyydintilausohjeet löydät 
netistä https://linkki.jyvaskyla.fi/aikataulut-ja-reitit/linkki-vip-ja-asiointiliikenne/
korpilahden-asiointiliikenne. 

Asiakaspalaute

Linkki-VIP-palvelusta voit antaa palautetta suoraan kuljettajalle tai Jyväskylän kau-
pungin palautepalvelun www.jyvaskyla.fi/palaute	kautta. Käsittelemme saapuneet 
palautteet mahdollisimman pian ja vastaamme niihin palautepalvelussa, sähkö-
postitse tai puhelimitse.

Löytötavarat

Linkki-VIP-autoon unohtuneita tavaroita voi kysyä Linkki-VIP-auton kuljettajalta. 
Löytyneet matkakortit toimitetaan Linkki-palvelupisteeseen, josta niitä voi tiedus-
tella.

Kartat  © Jyväskylän kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, lupa nro 21019 
Piirroskuva: Kuvituskonttori    Valokuvat: Jiri Halttunen    Taitto: Sirpa Sandelin 
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