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Tervetuloa Linkkiin!

Jyväskylän seudun Linkki-joukko-
liikenne tarjoaa paikallisliikenteen 
palveluita Jyväskylässä, Laukaassa 
ja Muuramessa linjoilla 1–13 ja 14–42. 
Liikenteen käytännön järjestämisestä 
vastaa Jyväskylän kaupunki. Liikennöit-
sijöitä ovat Jyväskylän Liikenne Oy sekä 
Tilausajot Mennään Bussilla Oy.

Linkki-linja-autoissa voit matkustaa Waltti-matka-
korttien kausi- ja arvolipuilla, mobiililipuilla tai autosta 
ostettavilla kertalipuilla. Waltti-matkakortti kelpaa myös Linkki-VIP -pal-
veluliikenteessä, seutuliikenteen Waltti-autoissa Jyväskylä-Laukaa-Muu-
rame -alueella sekä Laukaan kunnan järjestämässä palveluliikenteessä. 
Seutuliikenteen Waltti-autot tunnistat etuikkunan oranssikeltaisesta 
W-kyltistä. Huom! Mobiililippu ei kelpaa seutuliikenteen autoissa.

Aikataulutietoihin tulee kausittain muutoksia. Tarkistathan niiden varal-
ta käyttämiesi linjojen aikataulut ennakkoon. Korjauksia aikatauluihin 
voi tulla myös kauden aikana. Ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta 
linkki.jyvaskyla.fi ja reittiopas.jyvaskyla.fi. 

Tästä aikatauluvihkosta löydät myös keskeisten seutuliikennelinjojen 
aikataulut liikennöitsijöiden ilmoittamina. Linkki-liikenteen järjestäjä ei 
vastaa seutuliikenteen palveluista ja aikataulujen oikeellisuudesta.

Jyväskylän seudun joukkoliikenne tarjoaa paikallisliikenteen 
Linkki-palveluita Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueella.  
 
Liikenteen järjestäjänä toimii Jyväskylän kaupunki.
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Keskeisiä muutoksia   
talvikauden 2020-21 linjoihin
12T: UUSI LINJA. Liikennöi pääsosin linjan 12 reittiä, Kangaslammelta 
keskustaan ajaa Vasarakadun, Merasimen, Kankaan ja Tourulan kautta.
19L: UUSI LINJA. Liikennöi lauantaisin. Kulkee pääosin linjan 19 reittiä,  
Kuokkalasta keskustaan ajaa Ainolanrannan ja Kekkolan kautta.
27: Ruuhka-aikoina M-P ei liikennöi Heikkilään saakka, vaan vuorot päät-
tyvät Palokan terveysasemalle.

Huom! Pieniä muutoksia myös muilla linjoilla, tarkasta aikataulut ja reitit 
ennen pysäkille menoa!
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Merkkien selitykset

Aikataulukausi 31.8.2020-6.1.2021

Jos linjan ajokausi on eri kuin aikataulukausi, siitä on maininta ko. linjan 
yhteydessä.

M – P maanantaista perjantaihin
P  perjantaisin tai perjantain ja lauantain välisenä yönä
L  lauantaisin tai lauantain ja sunnuntain välisenä yönä
S  sunnuntaisin ja pyhäpäivinä
Koulp, kp  Jyväskylän perusopetuksen koulujen koulupäivinä
X  pysähtyy tarvittaessa ilman tarkkaa kellonaikaa
| tai -  ei pysähdy tai aja paikkakunnan kautta
T  ajetaan tarvittaessa
8.00  auton vaihto
th  tienhaara
Y, Y1  reittipoikkeama
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Waltti-matkakortti on fiksu valinta

Kertalippu (aikuinen/lapsi) ostetaan 
kuljettajalta käteisellä rahalla. Lippu 
on voimassa 60 min (1-2 vyöhykkeen 
lippu) tai 120 min (3-4 vyöhykkeen 
lippu), silloin lipulla voi veloitukset-
ta vaihtaa kelpoisuusvyöhykkeiden 
sisällä autosta toiseen. Mobiilikerta-
lippu, ks. s. 17

Matkahinta on matkakortilla kertalippua edullisempi. 
Lippuhinta määräytyy lipputyypin, matkustusvyöhykkeiden sekä mat-
kustajan asiakasryhmän mukaan. Waltti-matkakortille voit ladata kausi-
lipun, arvolipun tai molemmat. 

Arvolippu (aikuinen/nuori/opiskelija/seniori/lapsi) on matkakortille mat-
kustamista varten ladattavaa rahaa, joka on voimassa 5 vuotta latauk-
sesta. Vaihto-oikeudet ovat samat kuin kertalipulla. 

Kausilippu (aikuinen/nuori/opiskelija/seniori/lapsi) on 30, 90, 180 päi-
vää tai vuoden voimassa oleva lippu. Waltti-kausilippuja voi olla kortilla 
kaksi, käynnissä oleva ja aloittamaton. Uusi kausi käynnistyy, kun lipulla 
matkustaa 1. kerran.

Päivälippu (aikuinen/nuori/lapsi) soveltuu hyvin esim. matkailijan käyt-
töön. Lipun voi ostaa Linkki-palvelupisteestä joko yhden (A, B, C, tai D) tai 
neljän vyöhykkeen (ABCD) lippuna 1-60 vuorokaudeksi. Mobiilivuorokau-
silippu, ks. s.17.

Waltti-lippujen ikä- ja asiakasryhmät
Lapsi 0-16 v.
Nuori 17–24 v.
Opiskelija 25– v. 
Aikuinen 25– v. 
Seniori 65– v.
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Lipunmyynti

Lataa Waltti-matkakorttisi nettipal-
velussa, Linkki-palvelupisteessä tai 
Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen 
R-kioskeilla (tiedot, ks. takakansi). 

Linja-autoissa myydään käteisellä ker-
talippuja ja ladataan kausi- sekä arvolip-
puja. Osta kertalippusi tasarahalla, max. 
20 euron setelillä. Ei pankki- ja luottokortti-
maksuja, tutustu muihin käteisostorajoituksiin 
linkki.jyvaskyla.fi.

Muut erityisliput ja etuudet
Koulumatkalippu on perusopetuksen maksuttomaan koulukuljetuk-
seen oikeutetulle oppilaalle koululta annettu Waltti-matkakortti. Li-
pulla voi tehdä kaksi koulumatkaa per koulupäivä klo 6.00–17.00 (sis. 
vaihto-oikeuden).

Kelan koulumatkatukilippu on Waltti-matkakortille ladattava 30 vrk:n 
kausilippu, josta Kelan koulumatkatuen saava opiskelija maksaa itse 40 
euroa. Hinta on sama kaikilla vyöhykkeillä (ABCD). 

Nuoret (sis. 17–24 v. opiskelijat) matkustavat alehintaan nuorison 
Waltti-lipuilla.

Opiskelijoiden Waltti-liput ovat 25 vuotta täyttäneille, päätoimi-
sesti opiskeleville. Tarkemmat opiskelijaetuuden ehdot osoitteesta 
linkki.jyvaskyla.fi/linkki-info.

Seniorit eli 65 vuotta täyttäneet saavat Waltti-arvo- ja kausilipusta eri-
tyisetuja. Seniorin edulliset arvolippumatkat ovat voimassa joka päivä 
klo 9.00-14.00. Muina aikoina arvolipulta veloitetaan normaali aikuisen 
matkan hinta. Seniorin kausilippu vastaa hinnaltaan nuorten ja opiske-
lijoiden kausilippua.
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Maksutta matkustavat

• Maksavan matkustajan mukana 1–2 alle 7-v. lasta 
• Vaunuissa/rattaissa alle 4-v. lasta klo 9.00–14.00 kuljettava henkilö
• Sotaveteraanit ja -invalidit, tarkista tiedot linkki.jyvaskyla.fi
• Pyörätuolimatkustaja ja hänen avustajansa.
• Vammaiskortilla avustajaetuuden Waltti-matkakortilleen 

hakeneen henkilön avustaja/saattaja
• Lemmikit omistajansa valvonnassa.

Muut maksut 
Yölisä +1 € klo 23.00–4.00 
kerta- tai arvolippuhintoihin 
(ei koske mobiililippua).

Korttimaksu +5 €, kun 
uusi Waltti-matkakortti 
hankitaan palvelupis-
teestä. Nettipalvelussa 
korttimaksu 0 €. 

Toimistopalvelumaksu 
+7 € Linkki-palvelupis-
teessä matkakorttiin 
liittyvästä selvittämistyöstä 
(esim. kadonneen kortin 
sulkemisesta ja uusimisesta).

Korttihistoriatuloste +7 € 
Linkki-palvelupisteessä, sis. tiedot 
matkakortilla tehdyistä matkoista.

Polkupyörämaksu +1,50 € polkupyörän kuljettamisesta linja-autossa 
(ei peritä taittopyörästä). Vain käteismaksu.
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Myydyimpien lippujen hinnat 31.8.2020

Saatavana on myös pidempiä kausilippuja. Lippuhintoihin voi 
tulla aikataulukauden aikana muutoksia. Tarkista voimassa ole-
vat hinnat linkki.jyvaskyla.fi/hinnasto tai hae erillinen hinnasto 
Linkki-palvelupisteestä.

Kertalippu 1 vyöhyke 2 vyöhykettä 3 vyöhykettä 4 vyöhykettä

Aikuinen/opiskelija/
seniori 3,00 4,70 6,10 8,20

Lapsi 1,50 2,40 3,10 4,10

Kausilippu 30 pv 1 vyöhyke 2 vyöhykettä 3 vyöhykettä 4 vyöhykettä

Aikuinen 54 69 79 88
Nuori/opiskelija/
seniori 38 48 55 62

Lapsi 27 35 40 44

Kausilippu 90 pv 1 vyöhyke 2 vyöhykettä 3 vyöhykettä 4 vyöhykettä

Aikuinen 154 197 225 251
Nuori/opiskelija/
seniori 108 138 158 176

Lapsi 77 98 113 125

Arvoliput 1 vyöhyke 2 vyöhykettä 3 vyöhykettä 4 vyöhykettä

Aikuinen 2,10 2,95 3,85 5,10

Nuori /opiskelija 1,50 2,10 2,70 3,60

Lapsi 1,05 1,50 1,95 2,55
Seniori 
(klo 9-14 välillä) 1,05 1,50 1,95 2,55

Aikuinen: 25– v./ nuori 17–24 v./ lapsi 0–16 v./ seniori 65– v.
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Maksuvyöhykkeet

Linkki-paikallisliikenne palvelee neljällä maksuvyöhykkeellä. Vyöhykkeet 
on merkitty karttaan kirjaimina A – D. Niistä A-vyöhyke on lähinnä Jyväs-
kylän keskustaa. Voit ostaa lipun yhdellä tai useammalla vyöhykkeellä 
matkustamista varten. Lipun tulee olla voimassa kaikilla niillä vyöhyk-
keillä, joilla matkasi kulkee.

Tarkempi vyöhykekartta: 
linkki.jyvaskyla.fi/vyohykkeet

1 vyöhyke: A, B, C tai D  
2 vyöhykettä: AB, BC tai CD 
3 vyöhykettä: ABC tai BCD 
4 vyöhykettä: ABCD
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Näin käytät matkakorttia sujuvasti!

Käytä matkakortti Linkin kortinlukulaitteella kyytiin noustessa, myös 
vaihtomatkoilla. Laite tarkistaa lipun voimassaolon ja tekee tarvittaessa 
arvolipulta veloituksen. Jos matkakortilla on kausi- ja arvolippu, matkus-
tusoikeus tarkastetaan ensisijaisesti kausilipulta ( jos haluat matkustaa 
arvolipulla, anna kuljettajan tehdä kortilta veloitus). Tapahtuma on hy-
väksytty, kun kuulet merkkiäänen ja näet näytöllä ilmoituksen.

Kortinlukijan perusnäkymä ja ilmoitukset

14:49:43

ASETA KORTTI

A MAKSA
POIKKEUSMATKA

Linja-auton tämän 
hetkinen vyöhyke

”Maksa poikkeusmatka” 
-toiminnolla leimataan 
arvolipun oletusvyöhykkeistä 
poikkeava matka

Kellonaika

Leimaa matkakortti lukijassa

Leimaus 
onnistui.

Leimaus onnistui, 
saldo tai kausi 
vähissä.

Leimaus epäonnistui, 
maksa matka rahalla 
tai lataa lippu.
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Ohjeita arvolipun käyttöön

Matkakortille asetetaan oletusvyöhykkeeksi ne vyöhykkeet, joilla yleisim-
min matkustat, esim. A – B. 

Poikkeusmatkat oletusvyöhykkeistä ovat myös mahdollisia. Ne pystyy 
näppäilemään nyt kortinlukulaitteella itse, ks. ohje kortinlukulaitteiden 
käytöstä s.10 tai linkki.jyvaskyla.fi.

Toisen henkilön matkan maksaminen omalla arvolipulla
Henkilökohtaisella arvolipulla voi maksaa myös samaan tai nuorem-
paan ikäryhmään kuuluvan matkustajan matkan. Mahdollisuus ei koske 
seniorin ja opiskelijan henkilökohtaista arvolippua.

Matkakumppanin veloitus lähtee kortilta seuraavasti:
• Lapsi maksaa toisen lapsen matkan: kortilta 

veloittuu kaksi lapsen matkaa
• Nuori maksaa lapsen/ toisen nuoren matkan: 

kortilta veloittuu kaksi nuoren matkaa
• Aikuinen maksaa lapsen/ nuoren/ seniorin/ opiskelijan 

matkan: kortilta veloittuu kaksi aikuisen matkaa

Seniori- ja opiskelijaetuudet ovat henkilökohtaisia etuuksia. Linkin 
kortin lukulaite ei salli kahden matkan veloittamista näiden asiakasryh-
mien arvolipuilta.

! Älä luovuta henkilökohtaista matkakorttiasi 
toisen käyttöön! Kuljettajan velvollisuus on 
väärinkäyttötapauksissa ottaa kortti haltuun.

Katosiko Waltti-matkakorttisi?
Tee ilmoitus Linkki-palvelupisteeseen (palveluajat, ks. takakansi) kortin 
sulkemiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi. Kadonneen matkakortin 
sulkemisesta ja korvaamisesta uudella peritään 12 € (korttimaksu 5 € + 
toimistomaksu 7 €). Linkkiin unohtuneet tavarat, ks. s.13.
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Matkaohjeita

Vaihto-oikeus
Kerta- ja arvolipulla on maksuton vaihto-oikeus lipun kelpoi-
suusvyöhykkeillä, samoin mobiililipulla. 

• 1-2 vyöhykkeen lipuilla 60 minuuttia
• 3-4 vyöhykkeen lipuilla 120 minuuttia.

Vaihtoaika käynnistyy, kun ostat/leimaat lippusi matkaketjun ensim-
mäisessä Linkissä. Osta kertalippu oikealle vyöhykemäärälle jo matka-
ketjun 1. autossa. Säilytä kuitti lipun voimassaolon tarkistamista varten.  

Lasten matkustus
Alle 17-vuotiaat matkustavat lastenlipulla. Kuljettajalla on 
oikeus tarkistaa lastenlipun ostajan ikä. Maksavan matkusta-
jan mukana kuljetetaan maksutta 1–2 alle 7-vuotiasta lasta 
(useammista peritään lastenlipun hinta). Alle 4-vuotiasta las-

ta vaunuissa tai rattaissa kuljettava henkilö matkustaa maksutta klo 
9.00–14.00.

Lastenvaunut tuodaan Linkkiin keskiovesta ja niitä säilytetään matkan 
ajan keskiosan syvennyksessä. Kuljettaja arvioi monetko lastenvaunut 
autossa voidaan turvallisesti kuljettaa - kyytiin ei vaunujen kanssa pääse, 
jos vaunutila on täysi. 

Pyörätuolit ja rollaattorit
Pyörätuoliasiakas ja hänen avustajansa ovat oikeutettuja mak-
suttomaan matkaan. Turvallisuussyistä pyörätuolin kanssa 
voi matkustaa ainoastaan pyörätuolipaikallisissa Linkeissä, eli 

lähes kaikissa paikallisliikenteen autoissa. Rollaattorin kanssa kyytiin 
noustaan keskiovesta, matka on maksullinen. 

Käytä poistumiseen keski- tai takaovea. Etuovesta voi poistua vain 
poikkeustapauksissa (esim. liikuntarajoitteiset henkilöt).

Pyörien kuljettaminen
Polkupyörien kuljettamisesta peritään käteisenä 1,50 euron 
pyörämaksu. Taittopyörää voi kokoontaitettuna kuljettaa Lin-
kissä maksutta.
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Lemmikkieläimet
Hyväkäytöksisen ja vaarattoman lemmikin voi maksutta ot-
taa mukaan Linkkiin. Ehtona on, että autossa on tilaa, siellä ei 
entuudestaan ole lemmikkejä ja muut matkustajat eivät asiaa 

vastusta esim. allergiasyistä. Päätöksen lemmikin kyytiin ottamisesta 
tekee kuljettaja. Vastuu eläimestä on matkan ajan omistajalla.  Lemmik-
kieläin ei saa olla häiriöksi muille matkustajille. Eläintä kuljetetaan aina 
kytkettynä sylissä tai lattialla, ei penkeillä. Poliisi-, opas- ja avustajakoiril-
la on aina matkustusoikeus.

Matkatavarat
Matkatavarat kulkevat matkustajan mukana ilman eri maksua. 
Suuren matkatavaran ottamisesta autoon päättää kuljettaja 
tapauskohtaisesti.

Löytötavarat
Kadonneet matkakortit: Linkki-palvelupiste, ks. aukioloajat 
takakannesta.

Muu kadonnut omaisuus: Jyväskylän löytötavaratoimisto, 
p. 0600 03393, tarkista aukioloajat loytotavara.net/jyvaskyla.

Liikennehäiriöt ja välipysäkkien arvioidut aikataulut
Liikennehäiriö, vuoron saapumatta jääminen tai aikataulusta 
poikkeava saapuminen ei tavallisesti oikeuta korvauksiin. Hyvi-
tystä voidaan maksaa tapauskohtaisesti ja harkinnan mukaan 

Jyväskylän seudun joukkoliikenteelle osoitetun kirjallisen hakemuksen 
perusteella. 

Sähköisen reittioppaan välipysäkkien aikataulut ovat arvioita, lu-
kuun ottamatta reaaliaikaisiksi merkittyjä saapumisaikoja. Liiken-
neolosuhteista riippuen matka etenee joskus arvioitua nopeammin, 
joskus hitaammin. Pysäkillä on viisainta olla ajoissa kyytiin pääsyn 
varmistamiseksi. 

Jyväskylän seudun joukkoliikenne pidättää oikeuden aikataulujen-
sa muutoksiin. Tarkistetut aikataulut saa sähköiseltä reittioppaalta 
reittiopas.jyvaskyla.fi ja nettisivulta linkki.jyvaskyla.fi. Seutulii-
kenteen aikataulujen oikeellisuudesta vastuu on tiedot ilmoittaneella 
liikennöitsijällä.
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Miten kuljen Linkillä? Linkki-kummi opastaa!
Linkki-kummi on vertaistukihenkilö, joka neuvoo sinua kiireettä paikallis-
liikenteen käytön opettelussa. Saat opastusta esimerkiksi lipunostossa, 
matkakortin käytössä, aikataulujen tulkinnassa tai pysäkillä toimimises-
sa. Palvelu on maksuton, maksat ainoastaan oman matkalippusi. Sovit-
tavissa on 1-2 opastettua tapaamista asiakasta kohden.

Pyydä Linkki-kummin yhteystiedot Linkki-palvelupisteestä 
(Asemakatu 7, p. 014 266 0114)

• Soita kummille, sovi tapaamispaikka ja -aika.
• Tee kummin kanssa yhteinen linkkimatka jollain vakioreitilläsi.

Linkki-kummi toimii opastajana ja neuvojana, mutta ei 
henkilökohtaisena avustajana, esimerkiksi ostosten kuljettajana.
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VIP-kyydit ihan jokaiselle!
• Linkki-VIP -palveluliikenne on kaikille tarkoitettua, 

joustavampaa ja leppoisampaa joukkoliikennettä.
• Linkki-VIP -pienoisbusseja on kuusi ja ne liikennöivät 

omilla alueillaan ma-pe noin klo 9-15.
• Soita oman alueesi Linkki-VIP-kuljettajalle ja tilaa 

matka etukäteen – noudamme vaikka kotiovelta! 
• Maksa matkasi Waltti-matkakortilla tai käteisellä, 

hinnat ovat samat kuin Linkeissä.
• Aikataulut ja reitit osoitteesta linkki.jyvaskyla.fi/linkkivip tai 

palveluliikenneoppaasta. Nouda opas Linkki-palvelupisteestä 
tai Linkki-VIP -autosta.

Sattuiko linkkimatkalla haveri? 
Kuljettajat tekevät parhaansa vaarojen ja vahinkojen välttämi-
seksi. Silti liikenteessä voi sattua äkkitilanne, ja joku matkus-
tamossa satuttaa sen takia itseään. Ilmoita vahingosta heti 

kuljettajalle, sillä kuljettaja ei välttämättä näe kaikkia matkustamon ta-
pahtumia. Ilmoitus tarvitaan esimerkiksi vakuutusyhtiön vahinkoilmoi-
tusta varten. Jälkikäteen vahinkoa voi olla vaikeaa selvittää.
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Milloin Linkki tulee? 
 – Reittiopas tietää!

Reittiopas kertoo reaaliajassa milloin Linkki-linja-auto on saapumassa 
pysäkille. Näet palvelusta kätevästi reitit ja aikataulut – tulevaisuudes-
sa myös peruuntuneet vuorot! Reittiopas paikantaa sijaintisi, Sinun 
tarvitsee vain tehdä reittihaku määränpäähäsi. Selainpohjaisen op-
paan saat toimimaan sovelluksen tapaan, kun lisäät sen puhelimesi 
aloitusnäytölle. 

reittiopas.jyvaskyla.fi
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Linkin sähköiset palvelut 
mukana taskussasi!

Matkalippu kännykässä
Maksa matkasi mobiililipulla, se on 
edullisempaa kuin kertalipun osta-
minen linja-autosta! Mobiililippuna 
myydään kerta- ja vuorokausilippuja.
linkki.jyvaskyla.fi/mobiililippu.

Reittiopas reaaliajassa
Linkin sähköinen reittiopas kertoo 
reaaliaikaisesti milloin auto on saa-
pumassa pysäkille. 
reittiopas.jyvaskyla.fi

Tilaa ja lataa 
matkakortti verkossa
Yhdessä ja samassa osoitteessa  
kauppa.waltti.fi hoituu matkakort-
tien lataaminen sekä uusien korttien 
tilaaminen.



Poikkeavat ajopäivät
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NORMAALISTA POIKKEAVAT AJOPÄIVÄT

JUHLAPYHIEN LIIKENNE
PYHÄINPÄIVÄN LIIKENNE
La 31.10.2020  ajetaan sunnuntaivuorot
Su 1.11.2020 ajetaan sunnuntaivuorot

ITSENÄISYYSPÄIVÄN LIIKENNE
Su 6.12.2020  ajetaan sunnuntaivuorot

JOULULIIKENNE
To 24.12.2020 jouluaatto, ajetaan lauantaivuorot, 

klo 13.00 jälkeen lähteviä vuoroja ei ajeta
Pe 25.12.2020 joulupäivä, ei liikennöintiä
La 26.12.2020 tapaninpäivä, ajetaan sunnuntaivuorot

UUDENVUODEN JA LOPPIAISEN LIIKENNE
To 31.12.2020  uudenvuodenaatto, liikennöidään normaalisti, 

mutta koulupäivävuoroja ei ajeta
Pe 1.1.2021  uudenvuodenpäivä, ajetaan sunnuntaivuorot
Ke 6.1.2021  loppiainen, ajetaan sunnuntaivuorot

PÄÄSIÄISEN LIIKENNE
To 1.4.2021  kiirastorstai, liikennöidään normaalisti
Pe 2.4.2021  pitkäperjantai, ajetaan sunnuntaivuorot
La 3.4.2021 ajetaan lauantaivuorot
Su 4.4.2021 ja
Ma 5.4.2021  1. ja 2. pääsiäispäivä, ajetaan sunnuntaivuorot

VAPUN LIIKENNE
Pe 30.4.2021  vappuaatto, liikennöidään normaalisti
La 1.5.2021 vappupäivä, ajetaan sunnuntaivuorot

HELATORSTAIN LIIKENNE
To 13.5.2021  ajetaan sunnuntaivuorot
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PERUSKOULUJEN LOMA-AJAT

Peruskoulujen lomapäivinä* ei ajeta koulupäivävuoroja. Koulupäivävuo-
roja ovat aikatauluihin lyhenteillä Koulp tai kp merkatut vuorot.

*Perustuu Jyväskylän perusopetuksen loma-aikoihin
Syysloma 12.10. – 18.10.2020
Joululoma 20.12.2020 – 6.1.2021
Talviloma 1.3. – 7.3.2021

Peruskoulut Jyväskylässä alkavat keskiviikkona 12.8.2020.

KYNTTILÄKYYDIT HAUTAUSMAILLE
jouluaattona 24.12.2020

1. KESKUSTA – MÄNTYKANKAAN HAUTAUSMAA
Reitti:  Keskusta (Vapaudenkadun pysäkki 3) – Väinönkatu – Sepänkatu 

– Rajakatu – Laukaantie – Mäntykankaan hautausmaa.
09.00  Kuljetukset alkavat keskustasta.
 Seuraavat lähdöt 30 minuutin välein.
14.00  Keskustasta viimeinen lähtö.
09.20  Hautausmaalta keskustaan.  

Seuraavat lähdöt 30 minuutin välein.
14.20  Hautausmaalta viimeinen kuljetus sekä hartaustilaisuuden 

jälkeen.

2. VAAJAKOSKI – LAHJAHARJUN HAUTAUSMAA
Reitti:  Vaajakoski (Tölskän th) – Tölskä – Vaajakosken kk vanha Vaaja-

koskentie – Lahjaharjun hautausmaa.
09.00  Lähtö Tölskän th:sta.
10.30  Paluukuljetus hautausmaalta.



Keskustan pysäkkikartta
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Vapaudenkadun paikallisliikennekeskus 
ja keskustan pääpysäkit
Vapaudenkadun läheisyydessä tehtävien rakennustöiden 
edetessä paikallisliikennekeskuksen pysäkit voivat siirtyä 
toiseen kohtaan, tarkista pysäkkien sijainnit tarvittaessa 
linkki.jyvaskyla.fi.

Pysäkki Linjat

1 4, 5, 7, 8, 15K, 16, 18, 
18K, 19, 19L, 39

2 22, 22M, 23, 26, 27, 
31, 32, 36, 37

3 10, 12, 12T, 20, 25, 41

4 1-3, 2M, 38, 38K, 
38R, 42, 43

5 7, 13M, 14, 14M, 
16, 16M, 21, 21M

6 5, 5K, 8, 15, 15K, 18, 
18K, 20, 22, 25, 26, 37

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

8 5, 5K, 8, 22, 26, 39

9 7, 13, 13M, 14M, 
16, 16M, 21, 21M

10 12K, 27, 41

11 1M, 5, 5K, 7, 8, 
15K, 16, 39

12 22, 26, 27, 41
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Linjat ja reitit
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Linjat ja reitit 
1 Haapaniemi – Vaajakoski – Halssila – Keskusta – Keskussairaala – Köhniö – Kortemäki

1M Haapaniemi/Kaunisharju – Vaajakoski – Jyskän Varastomyymälä 
– moottoritie – Kauppatori – Viitaniemi

2 Kaunisharju – Vaajakoski – Halssila – Keskusta – Rautpohja 
- Keskussairaala – Köhniö – Kortemäki

2M Kaunisharju – Vaajakoski – Moottoritie – Keskusta – Keskussairaala

3 Vaajala/Leppävedentie – Urheilutie – Asmalampi – Halssilanrinne 
– Halssila – Keskusta – (Keskussairaala)

3K Halssila – Seppäläntie– Kangasvuori – Huhtaharjun koulu

4 Viherlandia – Sulkulantie – Kuokkala – Lutakko – Keskusta – Keskussairaala

4K Viherlandia – Väinölä – Valmetintie – Jyskä – Vaajakoski Vesmanninmäki

5 Viitaniemi – Kauppatori – Keskusta – Mattilanniemi – Ylistönmäki 
– Survontie – Keskusta – Kauppatori – Viitaniemi

5K Kortepohja – Viitaniemi – Kauppatori – Keskusta – Mattilanniemi – Ylistönmäki 
– Survontie – Kuokkala – Lutakko – Kauppatori – Viitaniemi – Kortepohja

7 Sarvivuoren th – Sääksvuori – Kaijanlampi – 9tie - 
Länsi-Päijänteentie – Keskusta – Kauppatori – Viitaniemi

8 Nenäinniemi – Tikka –Ristonmaa – Keskusta – Kauppatori – Viitaniemi

10 Kaakkolampi – Kangaslampi – Ahjokatu – Keskusta – Keskussairaala – Keltinmäki

12 Kangaslampi – Lohikoskentie – Keskusta – Keljonmarketit – Myllyjärvi – Keltinmäki

12K Ylämyllyjärvi – Myllyjärvi – Keskusta – Kauppatori/ Myllyjärvi 
– Keskusta – Kuormaajantie – Palokangas

12T Kangaslampi – Vasarakatu – Merasin – Kangas – Tourula – 
keskusta –Keljonmarketit – Myllyjärvi – Keltinmäki

13 Tikkala – Saukkola – Isolahti – Myllyjärvi/Kyllönmäki – Keskusta – Kauppatori

14 Verkkoniemi – Muurame – Vanha nelostie – Keljonkangas 
– Keskusta – (Kauppatori – Viitaniemi)

14M Verkkoniemi – Muurame – 9tie – Keskusta – (Kauppatori – Viitaniemi)

15 Viherlandia – Hämeenpohjantie – Kuokkalanpelto – 
Kuokkala – Tikka – Ristonmaa – Keskusta

15K Viherlandia – Sulkulantie – Kuokkala – Keskusta – 
Kauppatori – Viitaniemi – Keskussairaala

16 Muuratsalo – Säynätsalo – Kinkomaa – Keljonkangas – Keskusta 
– Kauppatori – (Viitaniemi – Keskussairaala)

16M (Muuratsalo) – Säynätsalo – Kinkomaa – Keljonkangas 
– 9tie – Keskusta – Kauppatori – Viitaniemi
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18 Ristikivi – Kuokkala – Lutakko – Keskusta – Palokunnankatu – Kortepohja

18K Nenäinniemi – Kuokkala – Lutakko – Keskusta – Palokunnankatu – Kortepohja

19 Samulinniemi – Hämeenpohjantie – Kuokkalanpelto – 
Kuokkala – Lutakko – Keskusta – Keskussairaala

19L Samulinniemi – Hämeenpohjantie – Kuokkalanpelto – 
Kuokkala – Kekkola – Ainola – Lutakko – Keskusta

20 Pupuhuhta – Ahjokatu – Keskusta – Kuokkala – Tikka – 
Ristonmaa – Keskusta – Ahjokatu – Pupuhuhta

21 Muurame – Säynätsalo – Kinkomaa –Keljonkangas – Keskusta – Kauppatori

21M Muurame –9tie – Länsi-Päijänteentie – Keskusta – Kauppatori

22 Tikkakoski – Puuppola – Saarijärventie –Palokankeskus – Mannila – 
Mankola – Keskusta – (Kuokkala – Kekkolantie – Keskusta)

22M (Ilmavoimien esikunta) – Länsiranta – Tikkakoski – 4tie - Keskusta – (Keskussairaala)

23 Kirri – Palokankeskus – Mannila – Mankola – Keskusta – Keskussairaala

25 Kaakkolampi – Kangaslampi – Ahjokatu – Keskusta – Savela – 
Laajavuori – Palokankeskus –Palokan Terveysasema

26 (Jylhä) – Jylhänperä – Hiekkapohja – Palokka – Heinälampi – 
Kauppatori – Keskusta – (Mattilanniemi – Ylistönmäki)

27 Heikkilä – Palokka – Lohikoski – kauppatori – Keskusta 
– Keskussairaala – Keltinmäki – Mustalampi

31 (Ilomäki) – Saarenmaa – Lintukangas/Haukkamäki – 
Palokankeskus – Mannila – Mankola – Keskusta

32 Nyrölä - Ilomäki – Saarenmaa – Palokankeskus – Mannila – Mankola- Keskusta

34 Jylhä – Puuppola – Nyrölä – Tikkakoski -alueen päiväkotikyydit

36 (Ilmavoimien esikunta) – Länsiranta – 4tie – Matinmäki – 
Heikkilä – Palokka- Heinälampi - Seppälä– keskusta

37 Keskusta – Mankola – Mannila – Palokankeskus – Nuutti 
– Ruoke – Vesangantie – Köhniö – keskusta

38 Toivakka – (Ilmoniemi) – Oravasaari – Vaajakoski – Halssila – Keskusta

38K (Toivakka) – Keikkala – Leppälahti – (Ysitien Lemmikki) 
– Vaajakoski koulut – Halssila – Keskusta

38R Keskusta – Vaajakoski – Ruuhimäki – Kankainen – Huikko - Toivakka

39 Ruoke – Laajavuori – Viitaniemi – Kauppatori – Keskusta 
– Keskussairaala – Köhniö – Ruoke

41 (Keskussairaala) – Keskusta – Laukaa – (Peurunka) 

42 Lievestuore – Tarvaala – Leppävesi – Vaajakoski – Halssila – Keskusta – Keskussairaala

43 Seutuliikennelinja. Keskusta/Matkakeskus – Halssila – Vaajakoski 
– Leppälahti – Kelkkamäki – Lievestuore – (Hankasalmi)



Jyväskylän seudun suosittuja käyntikohteita
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Linkillä Jyväskylän seudun 
suosituimpiin kohteisiin!
Minne mentäisiin? Paikallisliikenteen Linkki-linjojen kyytiin hyppäät 
esimerkiksi Vapaudenkadun paikallisliikennekeskuksen pysäkeiltä. Tar-
kista lähtöajat ja -pysäkit: reittiopas.jyvaskyla.fi. Matkustaa voit esi-
merkiksi linja-autosta tai mobiilisovelluksesta ostettavalla kertalipulla 
linkki.jyvaskyla.fi/mobiililippu.

KOHDE LINJA PYSÄKKI

Keskussairaala 1, 2, 2M, 4, 10, 15K, 16, 
19, 23, 27, 41, 42, 43 6, 7

Laajavuoren ulkoilualue 25, 39 6

Liikuntakeskus, Hippos 1, 2, 4, 10, 15K, 16, 19, 
27, 41, 42, 43 6, 7

Messukeskus, Lutakko 4, 5, 5K, 15K, 18, 18K, 19, 19L 1
Satama, Lutakko 4, 5, 15K, 18, 18K, 19, 19L, 20 1, 6
Taulumäen kirkko 12, 22, 27, 41 2, 3
Pandan tehtaanmyymälä 2, 3 4
Naissaari, Vaajakoski 1, 43 4
Palloilukeskus Hutunki 1 4
Viherlandia 4, 15, 15K 1, 6
Kuokkalan kartano 4, 15, 19, 19L 1, 6
Kuokkalan kirkko 4, 15, 15K, 18, 18K, 19, 19L, 20, 22 1, 6
Savutuvan Apaja 1 4
Noukanniemi 1 4
Keski-Suomen ilmailumuseo 22, 22M, 36 2
Killerin ravirata 1, 2 7
Killerin liikuntakeskus 1, 2 7

Uimahalli, AaltoAlvari 1, 2, 4, 10, 15K, 16, 19, 
27, 41, 42, 43 6, 7

Säynätsalon kunnantalo 16, 16M, 21 5
Muuratsalon koetalo 16 5
Muuramen kirkko 14, 21 5
Peurunka 41 3
Keljonkeskus 12, 12T, 16 5, 7
Palokankeskus 22, 23, 25, 31, 32, 37 2, 6
Seppä-kauppakeskus 10, 20, 25, 36 2, 3



Miellyttävän matkan vinkit

reittiopas.jyvaskyla.fi
141

Miellyttävän matkan vinkit

1. Ole ajoissa pysäkillä.
2. Kyytiin halutessasi heiluta kättä näkyvästi niin kauan, että 

kuljettaja laittaa vilkun päälle. Muista pimeällä heijastimet.
3. Ota autossa huomioon muut matkustajat, etenkin 

lapset, vanhukset sekä liikuntarajoitteiset.
4. Anna tilaa muillekin – istu ikkunapaikalle ja 

täytä seisomatilat takaosasta alkaen.
5. Muista, että penkit ovat matkustajia varten – pidä matkatavarasi 

ja lemmikkieläimesi sylissä tai lattialla, jalat maassa.
6. Syö eväät ennen tai jälkeen matkan – älä linkkimatkan aikana.
7. Vie roskat mukanasi ja laita ne lähimpään roskikseen.
8. Vältä voimakkaiden hajusteiden käyttöä.
9. Ilmoita ilkivallasta ja autossa 

huomaamistasi vaaranpaikoista 
kuljettajalle.

10. Anna pysähtymismerkki 
hyvissä ajoin.

11. Rattaiden tai vaunujen 
kanssa matkatessasi 
käytä poistuessa 
vaunupainiketta – ohjaa 
lapset ensin ulos autosta.

12. Pysäkille jäädessäsi varo 
kevyen liikenteen väylällä 
kulkevaa liikennettä.

Turvallisuus ja 
tartuntojen ehkäisy: 
linkki.jyvaskyla.fi



Yhteystiedot takakannessa

Lipunmyynti

Lataa matkakorttiasi Waltti-verkkokaupassa kauppa.waltti.fi. Uuden 
matkakortin hankkijana säästät 5 euron korttimaksun, kun tilaat ja lataat 
matkakorttisi netissä.

Waltti-matkakortit ja lippulataukset myös lipunmyyntipisteistä:
• Linkki-palvelupiste, Asemakatu 7, Forum 2. krs
• Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen R-kioskit
Kertaliput Linkki-linja-autoista – myös Waltti-matkakorttien lisälataukset! 
Mobiililiput puhelinsovelluksesta, ks. s. 17. 

Aikataulut ja reittiopas
Tiedot nettisivuiltamme linkki.jyvaskyla.fi/aikataulu-ja-reittiopas. 
Painettu talviaikataulukirja 2020-21 on saatavilla Linkki-palvelupisteestä,  
R-kioskeista ja useimmista paikallisliikenteen linja-autoista.

Neuvonta, asiakaspalvelu ja palautteet
Linkki-palvelupiste Asemakatu 7
Avoinna ma 10–17, ti – pe 10–16
Puhelinpalvelu ma – pe 9–12, p. 014 266 0114
Aukioloaikojen ulkopuolella: www.jyvaskyla.fi/palaute




