Fiksusti liikkeellä.
Kohti kestävämpiä kulkutapoja Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa

HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN

Vuoden 2020 julkaisu jaetaan Jyväskylän talouksiin Jyväskylä-lehden liitteenä, erillisenä Laukaan ja Muuramen talouksiin.
Julkaisusta vastaavat Jyväskylän seudun joukkoliikenne ja Jyväskylän kaupunki.

Kausilippukin kulkee
nyt kännykässä
MOBIILILIPPUJEN käyttö on lisääntynyt vahvasti Linkki-liikenteessä.
Mutta mikä se mobiililippu on ja miten
se toimii? Kysyimme vastauksia Toni
Tamminiemeltä, joka on Jyväskylän
kaupungin joukkoliikenteen järjestelmäasiantuntija.
Mobiililipun voi ostaa älypuhelimella,
johon on ladattu Linkki- tai Waltti Mobiili
-sovellus. Miksi se on hyvä vaihtoehto?
− Mobiililippu on helppo ja kätevä
käyttää. Lippu kulkee aina puhelimen
mukana ja kaupan päälle saa lisäpalveluja, kuten reaaliajassa toimivat aikataulut
ja reittioppaan, kertoo Toni Tamminiemi.
Kertalipun ostajalle mobiililippu on halvin vaihtoehto. Valikoimassa on myös
päivälippuja sekä uutuutena 30 vuorokauden kausilippu, joiden hinnat ovat samat kuin Waltti-kortilla matkustettaessa.
Kausilipun voi ostaa vain Waltti Mobiili
-sovelluksella, joka on ilmaiseksi ladattavissa Android 5.0, iOS 10.0 tai uudempien käyttöjärjestelmien älypuhelimiin.

Turvallinen Linkkimatka tehdään yhdessä
 Koronaviruksen torjuntatoi-

menpiteet toivat keväällä Suomeen poikkeusolot ja rajoituksia.
Linkki-paikallisliikennettä virus ei
pysäyttänyt, vaan pyörät pyörivät
Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa.
Jyväskylän kaupungin joukkoliikennepäällikkö Ari Tuovinen arvioi, että tilanteeseen reagoitiin tehokkaasti.
− Heräsimme nopeasti tilanteen vakavuuteen ja ryhdyimme toimenpiteisiin,
jotta joukkoliikenteen toiminta saatiin
jatkumaan turvallisesti, kertoo Tuovinen.
Lähikontaktien välttämiseksi käteismaksuista luovuttiin linja-autoissa. Kuljettajien turvaksi poistettiin käytöstä matkustamon etummaiset penkkirivit. Hygieniasta
huolehdittiin asentamalla käsidesiannostelijat asiakkaiden käyttöön, ja sovittiin

liikennöitsijöiden kanssa linja-autojen tehostetusta siivouksesta.
Asiakkaita tiedotettiin ja ohjeistettiin
monin keinoin tartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjenuorana käytettiin kansallisia ja
EU:n suosituksia sekä konsultoitiin terveysviranomaisia.
− Meille oli myös hyötyä vertaistuesta muiden kaupunkien liikennelaitosten
kanssa. Saimme tärkeää tietoa tilanteen
arviointiin ja toimenpiteisiin, ja teimme
tiivistä yhteistyötä paikallisesti liikennöitsijöiden kanssa.
Linkki-liikenteessä on palattu kevään
jälkeen lähes normaaliin arkeen. Käteismaksaminen ja matkakorttien lataaminen
linja-autoissa sujuvat ainakin toistaiseksi normaalisti. Käsidesit muistuttavat siitä, että koronavirus ei ole kokonaan taltutettu.
− Seuraamme tilannetta syksyä kohti ja
noudatamme terveysviranomaisten ohjeita. Jos toinen aalto tulee, meillä on kevään

kokemusten jälkeen hyvät valmiudet toimia ja tehdä päätöksiä, sanoo Tuovinen.
Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaava lääkäri Ilkka
Käsmä painottaa, että yksilön vastuu on
ratkaisevaa siinä, mihin suuntaan tartuntatilastot kehittyvät syksyllä.
− Meidän kaikkien on kannettava oma
vastuu, että koronan kanssa pärjätään jatkossa, toteaa Käsmä.
Asiakkaat voivat omalta osaltaan parantaa matkustusturvallisuutta tutuilla ohjeilla: pese käsiä, pidä etäisyyttä ja yski hihaan.
− Bussissa matkustaminen ei ole sen
vaarallisempaa kuin kaupassakäyntikään.
On tärkeää, että kukaan ei matkusta sairaana tai oireisena. Jos on infektio-oireita, ei saa altistaa muita linja-autossa, vaan
pitää kulkea muilla keinoin, neuvoo Käsmä.

Mervi Varonen

THL:n kasvomaskien käyttösuositusta
ei ollut annettu vielä lehden
painoon mennessä 5.8.
Ohje aiheesta nettisivullamme
https://linkki.jyvaskyla.fi.

Miten mobiililippua käytetään?
− Waltti-sovelluksella ostettu lippu on
QR-viivakoodi, jota näytetään Linkin kortinlukijalle. Asiakas laittaa puhelimen noin
10 senttimetriä lukijakoneen alapuolelle,
ja kone piippaa tarkastuksen merkiksi,
samaan tapaan kuten Waltti-korttia käytettäessä, Tamminiemi neuvoo.
Linkki-sovelluksella ostetut mobiililiput
näytetään kuljettajalle eikä tarkastus toimi koneellisesti vielä toistaiseksi.
30 vuorokauden mobiilikausilippuja myydään lasten, nuorten ja aikuisten
hintaluokissa. Syksyllä 2020 Waltti-sovelluksella voi ostaa kausilippuja myös
opiskelijahintaan.
− Kun opiskelijoille saadaan puhelimeen ladattava kausilippu, se lisää
mobiilikäyttöä entisestään, arvioi Toni
Tamminiemi.

Mervi Varonen

KATJA KAUPPILA

Joukkoliikennematkat sujuvat turvallisesti,
kun matkustetaan vain terveenä, pidetään
etäisyyttä ja huolehditaan hygieniasta.

Mobiililipun voi ostaa älypuhelimella,
johon on ladattu Linkki- tai Waltti
Mobiili -sovellus.

Fiksusti
liikkeellä.
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Linkki-kesäliikenne jatkuu elokuun lopulle
Linkki-liikenteen kesäkausi jatkuu täydentävin lisävuoroin aina 30.8. saakka.
Katso ajantasaiset aikataulut ja reitit sähköiseltä reittioppaalta https://reittiopas.jyvaskyla.fi
tai Linkin nettisivulta https://linkki.jyvaskyla.fi.

Linjastosuunnittelu etenee

on joukkoliikenneaiheinen oppitunti, jonka jokainen perusopetuksen oppilas kohtaa 1.
kouluvuotensa aikana. Bussiloikka-kiertue starttaa jälleen
tänä syksynä, koluaa kaikki
Jyväskylän, Muuramen ja Laukaan peruskoulut ja kohtaa noin
2000 eppuluokkalaista.
Bussiloikka-tunnilla eput tutustuvat linja-autolla matkustamiseen leikin keinoin. Tutuksi
tulevat muun muassa Linkin pysäyttämisen, matkakortin piippauksen, kuljettajan tervehtimisen
ja Linkistä poistumisen käytänteet. Kotitehtäväksi eppu saa
matkaliput, joilla tehdään yhteinen Linkki-matka aikuisen kanssa. Retkiraportti ja tunnelmat
kirjataan reissun jälkeen Bussiloikan nettisivulle.
Draamallisen Bussiloikkaoppitunnin tarjoaa epuille Linkkipaikallisliikenne ja sen toteuttamisesta vastaa JAPA ry.

Kristiina Pentikäinen

Lataa rauhassa!
WALTTI-KAUPASSA

https://kauppa.waltti.fi lataat
matkakorttia silloin, kun se itsellesi parhaiten sopii − ilman jonotuksia. Rekisteröimällä itsellesi
käyttäjätilin saat käyttöösi laajemmat palvelut, mutta lisälataus
onnistuu myös korttinumerolla,
ilman rekisteröintiä.
Nettilataus vaatii aina aktivoinnin siirtyäkseen bittiavaruudesta
matkakortille. Aktivointi hoituu,
kun näytät matkakorttia latauksen jälkeisellä matkustuskerralla
Linkin kortinlukulaitteelle. Lipputuotteen aktivoinnin voi veloituksetta käydä varmistamassa
myös Linkki-palvelupisteellä.
Lataustiedon siirtyminen verkosta autoon vie keskimäärin 2 tuntia,
mutta poikkeustilanteessa pidempäänkin, esimerkiksi 1−3 vuorokautta. Myös Waltti-matkakortin
käyttötiedot kirjautuvat nettikauppaan pienellä viiveellä.

Kristiina Pentikäinen

joukkoliikenteen kehittäminen jatkuu Linkki
tulevaisuuteen 2030
-ohjelman mukaisesti.
Tänä keväänä käynnistyi linjastouudistuksen suunnittelu, joka
valmistuu vuoden 2020 loppuun
mennessä. Jyväskylän kaupungin
palvelupäällikkö Kari Ström on
tyytyväinen, että suunnitelmat
etenevät kohti konkretiaa, vaikkakin toteutukseen on vielä matkaa.
− Suunnittelu on pitkäjänteistä puuhaa, kun kyseessä on Linkki-palvelujen kaltainen laaja kokonaisuus hankintoineen ja kilpailutuksineen. Tavoitteena on,
että uusi linjasto voidaan ottaa
käyttöön vuosina 2023−24, arvioi Ström.
Tulevaisuuden linjastokarttaa
piirretään nykyisen Linkki-linjaston pohjalle. Kaikkea ei laiteta uusiksi, vaan nyt mietitään,
miten joukkoliikenneverkosto
saadaan palvelemaan entistä paremmin sekä nykyisiä käyttäjiä
että uusia asiakkaita. Taustalla
on tavoite tuplata Linkki-liikenteen matkamäärät kuluvan vuosikymmenen aikana.
Linjastosuunnittelun alkuvaiheessa on kartoitettu, minne
asuinalueet ja työpaikat sijoittuvat sekä arvioitu asukkaiden liikkumistarpeita tulevina vuosina.
Suunnittelussa on tarkasteltu Jyväskylän kaupungin ja Laukaan
sekä Muuramen kuntien kehityssuuntia yhteistyössä maankäyttö-

ja kaavoituspuolen kanssa. Linkki-palveluja panostetaan etenkin
niille alueille, joissa on nyt tai tulevaisuudessa paljon potentiaalisia käyttäjiä.
Kari Strömin mukaan linjastosuunnittelu on edennyt hyvässä tahdissa luonnosvaiheeseen,
vaikka korona on laittanut jonkin verran kapuloita rattaisiin.
Alkukesän koronarajoitusten takia hankkeen esittelyyn valmisteltuja yleisötilaisuuksia on jouduttu siirtämään syksyyn.
− Meillä on tällä hetkellä luonnos ja kokonaiskuva siitä, mihin
suuntaan linjastoa tullaan kehittämään. Seuraavaksi lisätään
vuorovaikutusta asiakkaisiin ja
päätöksentekijöihin, ja katsotaan,
nouseeko sieltä uusia kommentteja luonnoksen kehittämiseksi.
Yleisön ääntä on kuitenkin
kuunneltu koronasta huolimatta. Linkki-sivustolla toteutettiin
huhti-toukokuussa kaikille avoin
nettikysely, jolla kerättiin mielipiteitä joukkoliikennepalveluista.
Lisäksi Fiksun liikkumisen asiakasraati on mukana hankkeessa.
Ström kiittää aktiivisia osallistujia ja lupaa, että yleisölle on tulossa lisää mahdollisuuksia ottaa
kantaa linjastosuunnitteluun.
− Kiitos nettikyselyn, olemme
jo saaneet asukkailta ja käyttäjiltä paljon hyödyllistä palautetta. Kun syksyllä avaamme suunnitelman yleisön saataville, toivomme edelleen paljon kommentointia, sillä se auttaa meitä huomioimaan eri alueiden tarpeita ja
vahvistaa linjastoon liittyviä päätöksiä.

HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN

BUSSILOIKKA KOULUUN!

 Jyväskylän seudun

Linjastosuunnittelua koskevia aineistoja löydät Linkin nettisivuilta osoitteesta
https://linkki.jyvaskyla.fi/linkinajankohtaista.

Palvelupäällikkö Kari Ström
puhuu mielellään joukkoliikenteen palvelutason parantamisesta linjastosuunnittelun yhteydessä. Mitä se tarkoittaa käytännössä
Linkki-asiakkaan näkökulmasta?
− Se tarkoittaa nopeampia
ja tiheämpiä vuoroja. Jyväskylän seudun joukkoliikenteeseen
tuodaan uudenlaisia runkolinjoja, joiden vuorotiheys on 10−15
minuuttia nykyisen 20−30 minuutin sijaan.
Linjastosuunnittelun karttakuvaan on luonnosteltu neljä runkolinjaa, joista yksi on nimetty Superlinkiksi. Näillä runko-

linja-alueilla asiakkaan ei tarvitse välttämättä katsoa aikataulua. Riittää, kun menee pysäkille
ja tietää, että linja-auto tulee aivan kohta.
Uudistuva linjasto tavoittaa
suuren määrän joukkoliikenteen
käyttäjiä, mutta joka paikkaan tehokkaan runkolinjaston lonkerot
eivät ulotu.
− Suunnittelussa on haasteena yksilön tarve verrattuna joukon tarpeeseen. Joukkoliikenne
tarkoittaa, että palveluja pystytään viemään sinne, missä on paljon ihmisiä. Kaikkia yksityisten
henkilöiden toiveita ei ikävä kyl-

Pysäkkijärjestelyt vaiheessa Vapaudenkadulla

Talviaikataulut

VAPAUDENKADUN paikallisliikennekeskuksen pysäkit ovat
joutuneet väistämään Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun kulmatontin rakentamista. Osa pääpysäkeistä on evakossa kaupunginteatterin korttelin luona, osa
kauppakeskus Forumin edessä.
Rakennustyöt jatkunevat risteysalueella tulevaisuudessakin,
mutta aikatauluista ei toistaiseksi ole tarkempia tietoja. Jossain
vaiheessa kaikki pysäkit siirtyvät
uusille väliaikaispaikoille Asemakadun varteen. Se, päästäänkö ennen Asemakadulle siirtymistä käymään Vapaudenkadun entisillä pysäkkipaikoilla, riippuu
Reimarin tontin kerrostalon val-

LINKIN KESÄ 2020 jää historiaan ennätyspitkänä. Kesäkauteen
saatiin ajolähtö poikkeustilan ja
etätöihin siirtymisen takia 30.3,
ja myös talviliikenne käynnistyy
totuttua myöhemmin, eli 31.8.
Koulu- ja työmatkojen sujuvuuden varmistamiseksi kesäliikenteeseen tehtiin kuitenkin elokuun
alkupuolella täydennyksiä.
Talviaikatauluihin siirtyminen viivästyy, koska poikkeusvuonna poikkeuksia riittää: uuden keskussairaalan käyttöönotto
vaikuttaa useiden linjojen aikatauluihin ja reitteihin. Muutoksia
tuovat myös Jyväskylän keskustan rakennustyöt ja pääpysäkkejä odottava siirto Asemakadulle.

KATJA KAUPPILA

Hop hei
Bussiloikkaa!

JIRI HALTTUNEN

– nopeammin ja sujuvammin Linkin kyytiin

Tilapäispysäkit odottelevat paikallisliikennekeskuksen saapumista
Asemakadulle ja toimivat odotusaikana mm. Linkkien taukoparkkina.

mistumisesta. Varmaa on se, että ihan lähiaikoina ei Vapaudenkadun paikallisliikennekeskuksen
puitteita saada palautettua entiselleen.
Asemakadulle on tehty tilapäi-

set pysäkkipaikat tulevaa ennakoiden jo talvella 2018. Niitä ei
kuitenkaan aiota ottaa käyttöön
ennen kuin pakon edessä, eli kun
Linkkien liikennöinti Vapaudenkadulla estyy kokonaan.
− Olemme lykänneet Asemakadulle siirtymistä, koska toistaiseksi Vapaudenkatu on joukkoliikenteelle nopein reitti keskustan
läpi. Pahoittelemme väliaikaisista järjestelyistä asiakkaillemme
aiheutuvaa haittaa. Pyrimme kertomaan tulevien muutosten aikatauluista heti, kun ne ovat meillä tiedossa, sanoo joukkoliikennepäällikkö Ari Tuovinen.

Kristiina Pentikäinen

Fiksusti
liikkeellä.

Linkki-kummi tarjoaa vertaistukea
Kaipaatko opastusta Linkki-matkustuksen aloittamiseen? Maksuton Linkki-kummipalvelu on käytettävissäsi!
Pyydä yhteystiedot Linkki-palvelupisteestä ja sovi kummin kanssa yhteinen opastusaika.
Lisätietoja: https://linkki.jyvaskyla.fi/asiakaspalvelu

JIRI HALTTUNEN
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Tökkiikö matkakortti
tai reittioppaan käyttö?

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen yhteisesti hyväksymä
strategia
tavoitteena tuplata joukkoliikenteen matkamäärät vuoteen
2030 mennessä
tavoitteena vähentää yksityisautoilua ja nostaa kestävän liikkumisen kulkutapaosuutta
ohjelma etenee vaiheittain:
ensimmäisenä alennettiin lippujen hintoja helmikuussa 2020
käynnissä oleva linjastosuunnittelu on tärkeä osa kehittämisohjelmaa.

voimaan vasta 31.8.
Tarkemmat muutosaikataulut ja
-kuviot selviävät syksyn kuluessa.
Epävarmuustekijöiden takia
myös painetun aikatauluvihkon
julkaisu viivästyy.
Ajantasaiset aikataulut löytyvät aikataulu- ja reittioppaalta
https://reittiopas.jyvaskyla.fi tai
Linkin nettisivuilta https://linkki.jyvaskyla.fi ja seutuliikenteen
vuorot osoitteesta www.matkahuolto.fi. Kuten kesäaikatauluja,
talviaikataulujakin saanee jatkossa vain jakelupisteistä (Linkki-palvelupiste, R-kioskit ja Linkki-linja-autot) eikä enää kotiin jaettuna.
Mullistavia muutoksia ei itse
talviaikatauluihin ole luvassa.

lutasoa parannetaan edelleen investointien kautta huomioiden
taloudelliset resurssit, mutta tärkeää on myös matkustavien asiakkaiden näkökulma.
Linjastosuunnittelulla valmistaudutaan myös paikallisliikenteen palvelujen ja kaluston kilpailutuksiin, joita on edessä lähivuosina.
− Suunnitteluhankkeen lopputulos luo pohjan sille palvelutasolle, mitä Linkki-palveluja ostetaan, kun ensi vuonna on alkamassa laajat kilpailutukset, toteaa Ström.

kenteen kehittämisohjelma

Koronakriisin synnyttämä matkustajakato vei taloudelliset edellytykset liikenteen lisäämiseltä
talvikaudelle 2020–21. Suurin
uudistus keskussairaalan liikennöinnin ohella lienee linjan 12
reittimuutos, jossa osa vuoroista
poikkeaa 31.8. alkaen Kankaan
alueella.

Kristiina Pentikäinen

Tulevan talven Linkki-aikatauluvihkojen ilmestymisen
ajankohta selviää syksyn
kuluessa.

Mervi Varonen

KATJA KAUPPILA

lä voida toteuttaa.
Linkki-liikennettä kehitetään
myös muilla keinoin kuin linjastosuunnittelulla. Linja-autojen
liikkumista sujuvoitetaan esimerkiksi bussikaistoilla ja liikennevaloetuuksilla. Suunnitelmissa
on myös liitäntäpysäköintipaikkoja Linkki-asiakkaiden autoille
ja pyörille.
Kari Ström on iloinen, että
Linkkien matkustajamäärät ovat
olleet mukavassa kasvussa viime
vuosina.
− Pyrimme vastaamaan siihen, että Linkin kyytiin pääsee
hyvin tulevaisuudessakin. Palve-

Lähtökohtana Linkki
Lähtökohtana Linkki
tulevaisuuteen
2030
tulevaisuuteen 2030
-ohjelma
Jyväskylän seudun joukkolii-

LINKKI-PALVELUPISTE Asemakatu 7:ssä neuvoo ja auttaa Linkkipaikallisliikenteen asioissa.
Tervetuloa käymään, jos Waltti-matkakortin hankinta on ajankohtainen tai lippusi kaipaa
lisälatausta! Autamme myös, jos
Waltti-korttisi häviää tai lakkaa toimimasta.
Puhelinpalvelussamme
(p. 014 266 0114) voit asioida
ma−pe klo 9−12.
Palvelemme 11.9.2020 saakka
pidennetyin aukioloajoin:
ma−ke klo 10−17
to−pe klo 10−16
Palveluajat 14.9. alkaen ovat
ma klo 10−17 ja ti−pe klo 10−16.
Muutokset aukioloaikoihin ovat
mahdollisia, tarkista ajat tarvittaessa nettisivulta https://linkki.jyvaskyla.fi.

Linkki-palvelupisteessä
pidennetyt palveluajat
11.9. saakka
ma–ke 10−17,
to–pe 10−16.
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Vyöhykemuutoksen
toteuttaminen etenee
Jyväskylän seudun joukkoliikenteen
vyöhykemäärittelyä käsiteltiin joukkoliikennejaostossa loppuvuodesta
2019. Vyöhykkeiden määrää päätettiin vähentää nykyisestä neljästä
vyöhykkeestä kahteen.
Muutos pohjautuu Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelmaan, jonka tavoitteena on
muun muassa helpottaa asiakkaiden matkustamista ja selkeyttää
lippujärjestelmää. Vyöhykemuutos toteutetaan siirryttäessä
tunnistepohjaiseen lippujärjestelmään vuoden 2020 loppuun
mennessä. Alun perin muutos piti
toteuttaa hieman aiemmin, mutta koronakriisi on viivästyttänyt
tunnistepohjaisen järjestelmän
kehittämistä 2−3 kuukaudella.
Uusien vyöhykkeiden mukaista
lippuhinnoittelua käsitellään joukkoliikennejaoston syksyn 2020
kokouksissa.

Ari Tuovinen

Reittiopas palvelee
uusin ominaisuuksin
Linkki-paikallisliikenteen aikataulut ja reitit voi kätevästi tarkistaa
reittioppaalta osoitteesta https://
reittiopas.jyvaskyla.fi. Reittiopas
toimii nyt aiempaa monipuolisemmin.
Reittioppaalta voi nähdä autojen liikkeiden ja pysäkkien lisäksi
nyt myös vyöhykkeet. Vyöhyketieto näkyy sekä kartalla että jokaisella pysäkillä. Uusi ominaisuus
helpottaa matkan suunnittelua ja
lipunostoa.
Reittioppaan pysäkkikohtaisestä näkymästä löytyy uutuutena virtuaalimonitori-painike, josta
saa esiin haluamansa pysäkin pysäkkinäyttönäkymän. Toiminnosta
on hyötyä esimerkiksi yrityksille,
jotka voivat jakaa näkymän nettiselainosoitteen omien toimitilojensa näytöille ja esittää kävijöille
lähimmän pysäkin ajantasaisia aikataulutietoja.
Jos Linkki-liikennöinnissä esiintyy ennalta tiedettyjä häiriöitä,
niistä tiedotetaan reittioppaan
Poikkeukset-välilehdellä. Myös
kaikki tiedotteet löytyvät saman
välilehden takaa.
Reittioppaan kehitystyö jatkuu.
Seuraavaksi listalla on suosikittoiminnon rakentaminen laiteriippumattomaksi, jolloin palveluun
voi kirjautua omilla tunnuksilla ja tallentaa tietoja. Lisäksi
reittiopasta rakennetaan lähitulevaisuudessa entistä saavutettavammaksi.

Katja Kauppila

Fiksusti
liikkeellä.
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Laadukkaat pyöräväylät tärkeitä jyväskyläläisille
Tuoreen asukaskyselyn mukaan kaupunkilaiset toivovat selkeitä, jatkuvia ja laadukkaita pyöräilyväyliä, joilla
matka taittuu nopeasti ja turvallisesti. Tähän toiveeseen kaupunki vastaa kehittämällä pyöräväyläverkostoa,
uutta pyöräbaanaa rakentuu tänäkin vuonna. Lue lisää pyöräilykyselyn tuloksista: www.jyvaskyla.fi/fiksustiliikkeella.

Sähköautot saapuivat

Pyöräilypormestari
kannustaa
hyppäämään satulaan

komea sähköautoloikka
kesäkuussa, kun uudet
yhteiskäyttöautot saapuivat kaupunkiin.
Kolme täyssähköautoa ovat sekä
kaupungin työntekijöiden käytettävissä että yleisön vuokrattavissa.
Fiksun liikkumisen koordinaattori Kati Kankainen on iloinen,
että ympäristöystävällistä kimppa-autoilua kehitetään myös Jyväskylässä.
− Yhteiskäyttöautot ovat resurssiviisasta ajattelua ja tukevat
kaupungin kestävän liikkumisen
tavoitteita. Muista kunnista on
jo saatu hyviä kokemuksia sähköautoista yhteiskäyttöautoina.
Meillä vastaanotto on ollut hyvä
työntekijöiden parissa, ja varmasti myös asukkailla on kiinnostusta uusiin autoihin, kun vuokraus alkaa elokuussa, kertoo Kankainen.
Sähköautoja on kolme, joista
kaksi ovat merkkiä Volkswagen
e-Up ja yksi Nissan Leaf. Autojen
hankinta kilpailutettiin keväällä. Palveluntuottajaksi valikoitui
Omago Oy, joka pyörittää jo biokaasuautojen yhteiskäyttöä Kankaalla. On mahdollista, että auto-

ja tilataan lisää tulevina vuosina.
− Ensi vuonna voimaan astuva puhtaiden ajoneuvojen direktiivi tulee jatkossa velvoittamaan
kuntia etenevissä määrin sähköajoneuvojen hankintaan auto- ja
kuljetushankinnoissaan. Nyt saadaan arvokkaita käytännön kokemuksia sähköautoista tulevien hankintojen pohjaksi, toteaa
Kankainen.
Sähköautojen kotipesä ja latauspaikka on kaupungintalon pihassa. Autojen toimintasäde on
noin 200 kilometriä. Yhteiskäyttö toimii siten, että autot ovat varattuja kaupungin työntekijöiden
käyttöön virka-aikana, ja ne vapautuvat yleisön vuokrattavaksi
iltaisin ja viikonloppuisin.
Omago vastaa autojen ylläpidosta ja vuokrauksesta. Auton voi
vuokrata rekisteröitymällä palveluun, varaukset ja ovien avaukset
hoituvat selainpohjaisella kännykkäsovelluksella.
Sähköautojen vuokraus maksaa
8 euroa/tunti tai 56 euroa/vuorokausi. Hintaan sisältyy ajosähkö,
kun auto ladataan kaupungintalolla. Tarkemmat ehdot ja käyttötiedot löytyvät osoitteesta omago.
fi/jyvaskylan-kimppakaarat.
Jätehuoltosuunnittelija Inka
Vesala on päässyt jo työn puolesta testaamaan uusia sähköautoja.

HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN

Kimppa-autoilla resurssiviisaita kilometrejä
 Jyväskylässä tehtiin

Jätehuoltosuunnittelija Inka Vesala pääsi testaamaan yhteiskäyttöautoja ensimmäisten joukossa.

Opastusta
yleisölle 19.8.
Tervetuloa tutustumaan
kimppa-autoihin keskiviikkona
19.8. kello 14-18 kaupungintalon pihassa.
Kolme täyssähköautoa, joita
voi vuokrata virka-ajan ulkopuolella.
Omagon edustaja opastaa
autojen käyttöön ja kertoo
vuokrauksesta.

Eemil Penttinen
on Jyväskylän
uusi lapsipyöräilypormestari.

− Ensituntuma oli superhieno.
Sähköauto oli uusi kokemus, tuntui tosi kivalta ajaa. Ajo oli niin
äänetöntä ja vaivatonta, että piti välillä varmistella, onko moottori todella käynnissä, kuvailee
Vesala.
Hän arvioi, että satunnaiset lyhyet työmatkat sujuvat nyt jouhevammin, kun liikkuminen on
sähköistä ja päästötöntä.
− En ole koskaan omistanut
henkilöautoa. Voisin hyvinkin
vuokrata näitä sähköautoja myös
vapaa-ajalla, toteaa Vesala.

Mervi Varonen

Eemil Penttinen viihtyy pyörän
selässä ympäri vuoden. Pyörällä
hoituvat niin koulumatkat kuin muutkin lähialueelle sijoittuvat arjen
matkat. Käynnistyvän lukuvuoden
2020–21 aikana Eemil pääsee kannustamaan muitakin hyppäämään
pyörän satulaan, sillä hän tuli valituksi Jyväskylän uudeksi lapsipyöräilypormestariksi.
− Olen tosi iloinen, että minut
valittiin Jyväskylän lapsipyöräilypormestariksi. Odotan jo innolla syksyn tapahtumia, kertoo 10-vuotias
Eemil.
Huhtasuon koulua käyvän, neljännen luokan aloittavan Eemilin valinta
pyöräilypormestariksi on osa Jyväskylän kaupungin Liikkuva koulu -toimintaa, tavoitteena fiksun ja
kestävän arkiliikkumisen edistäminen. Pormestarin valitsevat vuosittain Jyväskylän kaupunki, JYPS ry ja
Lasten Parlamentti.
Eemil saa virkakautensa ajaksi
käyttöön virkapyörän, joka luovutetaan tulevalle pormestarille Pyöräilyviikolla. Viikkoa vietetään tänä
vuonna 5.–13. syyskuuta teemalla
”Pyöräilyn ilo”. Pyöräilyviikon monipuolisesta ohjelmasta löytyy tapahtumia jokaiseen makuun. Kurkkaa
viikon ohjelma ja polje paikalle:
www.pyorailyviikko.fi.

Kati Kankainen

 Nuorten jääkiekkohar-

rastukseen liittyy usein
tiivis kyyditysrumba kodin
ja treenipaikan välillä. Voitaisiinko autoilua vähentää
ja lisätä lasten aktiivista
liikkumista?
JYP Juniorit ry on pilottiseurana
Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on
saada lapset liikkumaan enemmän myös urheiluseuran ulkopuolella. Taustalla on huoli siitä,
että moni nuori ei saavuta suositusten mukaisia liikuntamääriä.
Hankkeella kartoitetaan junioreiden liikuntatottumuksia ja
kannustetaan kestäviin ja ympäristöystävällisiin kulkutapoihin. Linkki on mukana tukemassa junioreiden matkustamista,
kun hanke etenee joukkoliikennekokeiluihin. Liikkumisen ohjauksen käytännön tason asian-

tuntijoina ovat JAPA ry ja JYPS
ry. Hanke on osa kansallista Liikunnallinen elämäntapa kestävän
kasvun aikaansaajana eli STYLEtutkimusta.
JYP Junioreiden toiminnanjohtaja Lauri Karhusen mukaan tutkimus on herättänyt positiivista
mielenkiintoa perheissä. Hanke
tuottaa konkreettisia työkaluja
toiminnan kehittämiseen. Suunnitelmissa on esimerkiksi uusia
ratkaisuja jääkiekkovarusteiden
säilytykseen ja kuljettamiseen.
− Seuran näkökulmasta tämä
on hyvä mahdollisuus tehdä liikuntakasvatustyötä perheiden
kanssa entistä paremmin. Voimme luoda yhteisiä pelisääntöjä,
mikä antaa selkärankaa kasvatustyölle. Siihen liittyvät fiksun
liikkumisen valinnat ja terveysliikunnan määrän varmistaminen
lapsilla ja nuorilla, toteaa Karhunen.

Mervi Varonen

KATJA KAUPPILA

Linkki mukana JYP-junioreiden ketjussa

Meneillään olevalla hankkeella kartoitetaan junioreiden liikuntatottumuksia ja kannustetaan kestäviin ja ympäristöystävällisiin kulkutapoihin.

.

Tarkista aikataulut
QR-koodista
Pohditko pysäkillä, mikä Linkki-linja
kulkee ohitse ja milloin? Nyt voit tarkistaa tiedon pysäkiltä löytyvästä
QR-koodista.
Linjakohtaiset paperiset aikataulut poistettiin pysäkeiltä keväällä
ja korvattiin pysäkkijulisteella, joka
ohjaa sähköisen reittioppaan pysäkkikohtaiseen aikatauluun QR-koodin
avulla.
Pysäkkikohtaiset aikataulut näet
nyt näppärästi omalta älypuhelimeltasi. Skannaa pysäkkijulisteen
QR-koodi, niin saat tiedon pysäkin
kautta ajavista linjoista ja niiden aikatauluista. Koodin lukeminen onnistuu QR-koodin lukijasovelluksella,
joka on ladattavissa ilmaiseksi sovelluskaupoista.
QR-koodein varustetut julisteet
asennettiin suurimpaan osaan, keskeisimmille ja käytetyimmille pysäkeille Jyväskylän, Laukaan ja
Muuramen alueella.

Katja Kauppila

