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 Esipuhe
Linkki tulevaisuuteen 2030 -joukkoliikenteen kehittämisohjelmassa 
on yhdessä asiantuntijoiden, päättäjien ja kuntalaisten kanssa 
pyritty hakemaan vastauksia siihen, millaisia joukkoliikennepalveluja 
Jyväskylän seudulla tarjotaan tulevaisuudessa. Joukkoliikenteen 
kehittämisohjelman laatimista on innoittanut valtuuston hyväksymä 
Jyväskylän kaupunkistrategian yläotsikko: ”Rohkeasti aikaansa edellä”.

Työssä lähtöaineistoina on hyödynnetty laajasti valtakunnallisia ja Jyväskylän 
seudun omia aineistoja sekä haettu mallia ja vertailutietoja muiden 
kotimaisten ja ulkomaisten kaupunkien joukkoliikenteen kehittämisestä.

Kehittämisohjelmaa on laadittu tiiviissä vuorovaikutuksessa alueen 
asukkaiden ja kuntien päättäjien kanssa. Työn aikana toteutettiin 
asukaskysely ja laaja sidosryhmäseminaari liikenneratkaisujen arvioimiseksi. 
Seudullinen Fiksun liikkumisen asiakasraati on myös osallistunut 
kehittämisohjelman työstämiseen. Työtä on esitelty valmisteluvaiheessa 
Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kunnanhallituksille ja luonnosvaiheessa 
olevaa raporttia Laukaan ja Muuramen kunnanvaltuustoille sekä 
Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnalle. Esittelyiden tarkoituksena 
oli saada päättäjien näkemyksiä työn suuntaamisesta. 

Työtä on ohjannut kuntien viranhaltijoista ja päättäjistä 
muodostettu ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet

• Eila Tiainen, Jyväskylän kaupunginhallitus
• Antti Törmälä, Jyväskylän kaupunginhallitus
• Johanna Karjula, Jyväskylän kaupunginhallitus
• Eemeli Aho, Laukaan kunnanhallitus
• Jani Maukonen, Laukaan kunnanhallitus
• Jenni Ahvenlampi, Muuramen kunnanhallitus
• Teea Kortetmäki, Muuramen kunnanhallitus
• Tom Nevanpää, Jyväskylän seudun joukkoliikennejaosto
• Erja Saarivaara, Jyväskylän kaupunki
• Kari Ström, Jyväskylän kaupunki
• Ari Tuovinen, Jyväskylän kaupunki
• Leena Rossi, Jyväkylän kaupunki
• Janne Laiho, Laukaan kunta 
• Sami Niemi, Muuramen kunta
• Jukka Lehtinen, Keski-Suomen ELY-keskus

Raportin laatimisesta vastanneeseen projektiryhmään ovat kuuluneet
• Kari Ström, Jyväskylän kaupunki
• Ari Tuovinen, Jyväskylän kaupunki
• Leena Rossi, Jyväkylän kaupunki
• Timo Vuoriainen, Jyväskylän kaupunki
• Hannu Onkila, Jyväskylän kaupunki

Projektiryhmän ja ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut 
palvelupäällikkö Kari Ström Jyväskylästä. Ohjausryhmä kokoontui 
työn aikana kolme ja projektiryhmä kuusi kertaa.

Työn konsulttiryhmän ovat muodostaneet DI, KTM Henriika Weiste, Waystep 
Consulting Oy (projektipäällikkö), DI Kari Hillo, Ramboll Finland Oy sekä 
DI Minna Weurlander ja Ins. AMK Lotta Rautio, NRC Finland Oy. Raportin 
taitosta on vastannut Ins. AMK Justiina Nieminen, NRC Finland Oy. 





muun muassa kulkuneuvon vuokraamista, yhteiskäyttöauton sekä 
kimppakyydin varaamista (esim. auton tai kaupunkipyörän vuokraus) 
tai kuljettajan hankkimista käytössä olevaan ajoneuvoon. *

Liikenne palveluna (Mobility as a Service)
Liikenne palveluna tarkoittaa yleisesti ajattelutapaa siitä, että 
liikennejärjestelmässä erilaisten liikenteen palveluiden käyttö lisääntyy ja 
yleistyy. Yksittäisenä palvelumuotona MaaS viittaa eri palveluntarjoajien 
liikkumispalveluista koottuihin palvelukokonaisuuksiin, joita käyttäjä 
hallitsee puhelimen tai jonkin muun kannettavan laitteen sovelluksen kautta. 
Liikennepalvelulain käsitteistössä MaaS-palvelu kuuluu yhdistämispalveluihin. *

Liikenteen palvelut
Liikennepalvelulain käsitteistössä liikenteen palveluita 
ovat liikkumispalvelut ja yhdistämispalvelut. *

Liikkumispalvelut 
Liikennepalvelulain määritelmän mukaan liikkumispalvelut ovat 
liikennepalveluja ja niihin välittömästi liittyviä tukipalveluja, kuten 
välityspalveluja, tietopalveluja ja pysäköintipalveluja. *  

Taakanjakosektori
Päästökaupan ulkopuoliset sektorit, joita EU-lainsäädännön mukainen 
päästövähennystavoite koskee. Taakanjakosektorin piiriin kuuluvat liikenteen 
osalta tieliikenteen päästöt, vesiliikenteen päästöt Suomen talousalueella sekä 
raideliikenteen päästöt sähköntuotannon päästöjä lukuun ottamatta. EU-
lainsäädännön mukaan Suomen tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 
39 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Tieliikenteen toimivaltainen viranomainen
EU:n palvelusopimusasetuksen mukainen viranomainen tai 
viranomaisten ryhmittymä, jolla on valtuudet toimia tieliikenteen alalla 
tietyllä maantieteellisellä alueella. Suomen tie- ja rautatieliikenteen 
toimivaltaiset viranomaiset määritellään liikennepalvelulaissa.*

Yhteiskäyttöauto
Yhteiskäyttöauto on autonvuokrauksen erityismuoto, jossa 
minimivuokrausaika on lyhyt (alle vuorokauden mittainen). 
Yhteiskäyttöautoille on lisäksi ominaista, että autot ovat hajasijoitettuna 
toiminta-alueella ja ne otetaan käyttöön itsepalveluna.*

 Sanasto
BRT (Bus Rapid Transit) 
BRT-linja-autot ”kumipyöräratikat” kulkevat omalla kaistallaan 
erillään muusta liikenteestä. Vuoroväli on tiheä ja reitti muuttumaton 
kuten pikaraitiotieliikenteessä. Matka-ajat nopeutuvat, 
aikataulut pitävät ja matkustuskapasiteetti kasvaa. 

Joukkoliikenne 
Henkilöiden kuljettamista suurille henkilömäärille tarkoitetuilla 
liikennevälineillä. Tavallisesti joukkoliikenne on kaikille avointa 
reitti- ja aikataulusidonnaista linja-auto- tai raideliikennettä. 
Joukkoliikenteen vastakohta on yksilöliikenne, mikä tarkoittaa 
henkilöliikennettä yhden tai muutaman henkilön kuljettamiseen 
tarkoitetulla liikennevälineellä, kuten taksilla. *

Julkinen liikenne
Yleiskäsitteenä julkinen liikenne on henkilöliikennettä, joka tapahtuu 
kaikille avointa tai saatavissa olevaa kuljetuspalvelua tai jaetun liikkumisen 
palvelua käyttäen. Julkinen liikenne voi olla aikataulunmukaista liikennettä, 
tilausliikennettä tai kutsuliikennettä. Yleisesti käytettävissä olevien joukko- ja 
taksiliikennepalveluiden lisäksi esimerkiksi koulukuljetukset ja muut kuntien 
henkilökuljetukset ovat julkista liikennettä, jos ne ovat kaikille avoimia. *

Kutsuliikenne
Yleistermi tilaukseen perustuville liikennepalveluille, joille on 
ominaista useiden matkojen yhdistely samaan kuljetukseen. *

Laki liikenteen palveluista 
Liikennepalvelulaki yhdistää liikennemarkkinaa ja -palveluita koskevan 
sääntelyn yhteen lakiin. Liikennepalvelulaki kumoaa joukkoliikennelain, 
taksiliikennelain, lain kaupallisista tavarakuljetuksista sekä eräitä muita 
ammattipätevyyksiä ja ajoneuvoja käsitteleviä säädöksiä. Laki liikenteen 
palveluista tuli  pääosin voimaan 1.7.2018. Tietojen ja tietojärjestelmien 
yhteentoimivuutta käsittelevät osat tulivat voimaan 1.1.2018. * 

Liikennepalvelut
Liikennepalvelulain määritelmän mukaan liikennepalvelu on 
mitä tahansa julkista tai yksityistä liikenteeseen liittyvää palvelua 
tai palveluyhdistelmää, jota tarjotaan yleisölle tai yksityiseen 
käyttöön. Kuljetuspalveluiden lisäksi liikennepalvelut voivat olla 

*Lähde: Liikenneviraston oppaita 1/2018. Henkilöliikenteen palveluiden sanasto.
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1.  FIKSUSTI LIIKKEELLE

Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelmassa 
on yhteistyössä kuntalaisten ja päättäjien kanssa 
haettu vastauksia siihen, miten joukkoliikenne voi 
tukea kuntien tavoitteiden toteutumista. Millaista on 
tulevaisuuden joukkoliikenne Jyväskylän seudulla? 
Millaisen kehityksen puolesta joukkoliikenneviran-
omainen toimii? Miten tulevaisuudessa ollaan fi ksus-
ti liikkeellä?

© Linkki – Jyväskylän seudun joukkoliikenne



 Joukkoliikenteen toimintaympäristö muuttuu
Uudistuvat liikenteen markkinat, julkisen vallan ja yksityisten toimijoiden 
roolien muutos, uudet kulku- ja energiamuodot, automaatio, robotiikka 
ja tekoäly muuttavat tarjottavia liikkumispalveluita. Joukkoliikenteen 
lainsäädäntö uudistui kesällä 2018, kun laki liikenteen palveluista 
(320/2017) pääosin tuli voimaan. Laki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden 
lainsäädännön, ja sen tavoitteena on tarjota kansalaisille parempia 
liikennepalveluita sekä lisätä valinnanvapautta liikennemarkkinoilla.  

Suuria odotuksia asetetaan digitaalisten palveluiden ja autonomisten 
tekniikoiden laajamittaiseen hyödyntämiseen, niin yhteiskunnassa 
kuin liikenteessä ja liikkumisessa. Muutoksen nähdään suuremmilla 
kaupunkiseuduilla tukevan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. 

Joukkoliikenne ja muut liikennepalvelut (esim. markkinaehtoisesti 
toimivat yhteiskäyttö- ja vuokra-autopalvelut, pyöräilyyn liittyvät vuokra- 
yms. palvelut) muodostavat jatkossa henkilöautoilua houkuttelevampia 
matkaketjuja. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta lisää myös sen 
kehittäminen entistä käyttäjälähtöisemmäksi. Tulevaisuudessa tieto 
tarjolla olevista liikennepalveluista kootaan yhteen palveluun, josta 
käyttäjä voi valita, tilata ja maksaa haluamansa palvelun. Toisaalta 
palveluihin liittyvän liikkumisen tarve saattaa samanaikaisesti vähentyä, 
kun nettipohjaiset terveyspalvelut, verkko-opetus ja nettiostaminen 
yleistyvät, ja vapautuva aika voidaan käyttää muuhun kuin liikkumiseen. 

Voimakkaat panostukset ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja hiilineutraalisuuden tavoite tuovat vahvat kannustimet 
joukkoliikenteen kehittämiselle. Vaikutukset ovat nähtävissä jo 
nyt, kun kotitalouksien kulutus kuljetuspalveluihin on kasvanut 
enemmän kuin kulutus ajoneuvojen hankintaan. Ilmastobarometrin 
mukaan yhä useampi suunnittelee luopuvansa omasta autosta.

On syytä uskoa, että edessä on aika, joka muokkaa liikkumisen tulevaisuutta 
kenties enemmän kuin mikään asia moottorin keksimisen jälkeen. 
Joukkoliikenteen kehittämistä ohjaa Jyväskylän kaupunginvaltuuston 
hyväksymän kaupunkistrategian yläotsikko: ”Rohkeasti aikaansa edellä”.
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 Tavoitteet ja suunnitteluprosessi
Projektin tavoitteena on ollut laatia Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen 
muodostamalle kaupunkiseudulle innovatiivinen ja toteuttamiskelpoinen 
joukkoliikenteen keskipitkän aikavälin kehittämisohjelma. Linkki 
tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelma on strateginen ja liikennepoliittinen 
ylätason suunnitelma. Ohjelman pääpaino on tulevaisuuden vision 
muodostamisessa, suuntaviivojen selvittämisessä sekä valintojen 
perustelemisessa. Ohjelma tukee Jyväskylän seudun joukkoliikenteen 
toimivalta-alueen kuntien strategiatason tavoitteiden toteutumista.

Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelmassa asetetaan rohkeita ja 
konkreettisia tavoitteita joukkoliikenteen kulkutapaosuudelle ja matkamäärien 
kasvulle. Kehittämisohjelmassa on liikennemallin avulla sekä asiantuntijatyönä 
tutkittu vaihtoehtoisia ratkaisuja joukkoliikenteen järjestämistavaksi 
liikennemallin avulla sekä asiantuntijatyönä, määritetty etenemispolku 
ja arvioitu valitun mallin edellyttämän julkisen rahoituksen määrää.

• 1. Fiksusti liikkeelle •

Kuva 1. Kotitalouksien kulutus liikenteessä. 
(Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT).Kotitalouksen kulutus [verkkojulkaisu]. 
Tilastokeskus.) 
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 Hiilineutraali Suomi 2045
Valtioneuvoston keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa 
vuodelle  2030 (VNS 7/2017 vp) on asetetaan tavoite, jonka mukaan Suomi on 
hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. EU-lainsäädännön mukaan Suomen 
tulee vuoteen 2030 mennessä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 39 
prosentilla vuoden 2005 tasosta. Lisäksi Suomi on sitoutunut vähentämään 
liikenteen päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennys-
tavoite koskee päästökaupan ulkopuolisia sektoreita (taakanjakosektoria), 
jonka piiriin kuuluvat liikenteen osalta tieliikenteen päästöt, vesiliikenteen
päästöt Suomen talousalueella sekä raideliikenteen  päästöt sähkötuotannon 
päästöjä lukuun ottamatta.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja asteittainen  
poistaminen on merkittävässä roolissa Suomen taakanjakosektorin päästöjen 
vähentämisessä, sillä liikenteen osuus näistä päästöistä on noin 40 prosenttia.
Tieliikenne synnyttää yli 90 prosenttia kotimaan liikenteen kasvihuone-
kaasupäästöistä, ja näistä noin 60 prosenttia syntyy henkilöautoliikenteestä. 

 Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän loppuraportin1 toimenpide-ehdotusten 
myötä henkilöautojen suoritteen kasvu taittuu vuonna 2025, minkä jälkeen 
henkilöautojen suorite ei enää kasva. Tämä tarkoittaisi samalla raideliikenteen,
linja-autoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn yhteenlasketun 
matkustussuoritteen kaksinkertaistumista vuoteen 2045 mennessä.

 Maankäyttö mahdollistajana
Jyväskylän kaupunki on palvelusopimusasetuksessa tarkoitettu tieliikenteen 
toimivaltainen viranomainen Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien 
muodostamalla alueella. Alueen väkiluku vuoden 2018 lopussa oli 170 512 
henkilöä, eli yli 60 prosenttia Keski-Suomen asukkaista. Alueen asukastiheys 
on korkea, mikä luo hyvät mahdollisuudet joukkoliikenteen kehittämiselle. 

Jyväskylän vuoden 2014 yleiskaavassa määritettiin neljä joukkoliikenteen 
kehittämiskäytävää. Tässä työssä kehittämiskäytäviä ehdotetaan 
laajennettavan kattamaan kaikki kaupunkiseudun tiiveimmät asutusalueet. 
Ehdotettu kuuden suunnan runkolinjasto kattaa yleiskaavan keskeiseen 
joukkoliikennekäytävään verrattuna yli kaksi kertaa suuremman väestöpohjan 
ja lähes puolet enemmän työpaikkoja. 

Jatkossa seudun väestönkasvua tulisi ohjata tiiviisti valittujen kehittämis-
käytävien varsille, eli suunnata asutusta sinne, missä jo nyt on eniten asukkaita. 

1 Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045. 
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 13/2018
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Kuva 2. Joukkoliikenteen kehittämisen potentiaalisimmat linjat. 

Kuva 3. Potentiaalisimpien linjojen varsille sijoittuvat asukkaat ja työpaikat 
nykytilanteessa ja vuonna 2035.



Kotimaisten kaupunkiseutujen välinen vertailu paljastaa, että vahvimmilla
joukkoliikenneseuduilla kunnat rahoittavat joukkoliikennettä selvästi 
enemmän kuin Jyväskylän seudulla (kuva 4).

 Asiakkaat ovat tyytyväisiä ja matkamäärät kasvavat
Paikallisliikenteen matkamäärät ovat kasvaneet Jyväskylässä yli 20 
prosentilla vuodesta 2015. Vuonna 2018 matkoja tehtiin 7,4 miljoonaa. 

Asiakkaiden tyytyväisyyttä Linkki-liikenteeseen seurataan säännöllisesti 
liikennevälineissä toteutettavilla asiakastyytyväisyystutkimuksilla. 
Seudun asukkaat ovat varsin tyytyväisiä alueen joukkoliikennepalveluun. 
Viimeisimmässä asiakastyytyväisyyskyselyssä vastauksia saatiin 1500 kpl 
ja  joukkoliikenne sai keskimäärin kouluarvosanan 8,5. Asukkailta kyseltiin 
kevättalvella 2019 näkemyksiä siitä, millaista tulevaisuuden paikallisliikenteen 
pitäisi olla. Kyselyyn osallistui 698 vastaajaa. Tehtävänä oli mm. arvioida 
asteikolla 1—5 mitkä tekijät lisäisivät vastaajan näkökulmasta joukkoliikenteen 
houkuttelevuutta eniten (1=ei lisäisi lainkaan, 5=lisäisi eniten)

• Matkustaminen on edullista 3,57
• Aikataulut, jotka palvelevat liikkumistarpeitani 3,48
• Pysäkki sijaitsee lähellä määränpäätäni 3,42
• Pysäkki sijaitsee lähellä kotiani 3,41
• Reitit, jotka palvelevat liikkumistarpeitani 3,4
• Tunnen oloni matkustuksen aikana turvalliseksi 3,36.

Joukkoliikenteen kehittämisessä asukkaiden osallisuus on 
tärkeällä sijalla. Osallisuutta on edistetty muun muassa kyselyin, 
some-aktivoinnein, palautteita keräämällä sekä säännöllisesti 
kokoontuvan Fiksun liikkumisen asiakasraadin avulla. 

Kuva 5. Joukkoliikenteen matkat 2014-2018 (Lähde: Trafi comin JUKU-palvelu)
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Kuva 4. Kaupunkiseutujen asukastiheys ja joukkoliikennepanostukset.
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2.  TAVOITTEET KORKEALLE
Tavoitteena on kaksinkertaistaa 
joukkoliikenteen matkamäärät vuoteen 2030 
mennessä. Tämä tarkoittaa 15:ttä miljoonaa 
joukkoliikennematkaa vuonna 2030.
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 Yli puolet matkoista kestävillä kulkutavoilla
Tavoitteena on kasvattaa kestävän liikkumisen (kävely, pyöräily ja 
joukkoliikenne) yhteenlaskettu kulkutapaosuus 55 prosenttiin vuoteen 2030 
mennessä. Kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuustavoite 
on siitä 45 prosenttia ja joukkoliikenteen reilut 10 prosenttia.

Jyväskylän kaupungin pyöräilyn tavoitekulkumuoto-osuus on 25 prosenttia2, 
mikä tarkoittaa pyöräiltyjen matkojen määrän kaksinkertaistamista 
jo vuoteen 2025 mennessä2. Pyöräily kasvattaa suosiotaan erityisesti 
lyhyillä matkoilla ja osana matkaketjuja (esim. joukkoliikenne–pyörä).

Tavoitteena on kaksinkertaistaa joukkoliikenteen matkamäärät vuoteen 
2030 mennessä. Tämä tarkoittaa 15:ttä miljoonaa joukkoliikennematkaa
vuonna 2030.
Tavoitteen saavuttamiseksi joukkoliikenteen matkamäärien 
tulee kasvaa 7,5 prosenttia vuodessa koko 2020-luvun ajan. 
Nyt kasvua ollut keskimäärin 4,5 prosenttia vuodessa. 

 Eteneminen kohti tavoitteita
Joukkoliikenteen matkamäärien tuplaaminen vaatii 
laajasti pieniä ja suuria tekoja, kuten

• palveluiden ja uuden maankäytön sijoittamista 
joukkoliikennereittien varsille

• liikkumispalveluiden laadun parantamista ja 
tarjonnan voimakasta kasvattamista 

• edullisempaa matkustamista
• sujuvampia matkaketjuja
• muutoksia liikkumistottumuksissa
• joukkoliikenteen ja palveluverkkojen suunnittelun 

uudenlaista yhteistyötä
• tie- ja katuinvestointien suunnittelua ja 

kohdentamista joukkoliikennelähtöisesti
• henkilöautoiluun kohdistuvia keinoja, joilla joukkoliikenteen 

houkuttelevuus henkilöautoiluun nähden paranee.

Erityisenä kehityskohteena on aikatauluvapaan matkustamisen alueiden 
muodostaminen tiheimpään maankäyttöön. Aikatauluvapaasta matkustuksesta 
voidaan puhua, kun bussien vuoroväli on 10 minuuttia tai vähemmän. 

7,5 miljoonaa lisämatkaa voitaisiin saavuttaa niin, että noin 15 prosenttia 
työikäisistä seudun asukkaista siirtyisi käyttämään joukkoliikennettä kaikilla 
päivittäisillä työ- tai opiskelumatkoillaan. Tai niin, että jokainen seudun asukas 
tekisi kerran viikossa yhden joukkoliikennematkan henkilöautoilun sijaan. 

Tärkeää on kehittää kestäviä kulkutapoja yhtenä kokonaisuutena, 
koska tärkein tavoite on pysäyttää henkilöautoliikenteen kasvu ja 
kääntää henkilöautoilun määrä vähitellen laskuun. Käytännössä 
joukkoliikenteen kehittämisestä hyötyvät myös henkilöautoilijat, 
koska ruuhkat vähenevät joukkoliikenteen käytön kasvaessa.

Kuva 6. Tavoitteena on vähentää henkilöautomatkoja ja kasvattaa kestävien kulkutapojen 
osuutta 36 prosentista 55 prosenttiin. (Lähde 2009: Henkilöliikennetutkimus 2010—2011. 
Suomalaisten liikkuminen. Liikennevirasto 2012).
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2 Lähde: Jyväskylän kaupungin pyöräilyn edistämisohjelma 24.6.2015
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3.  KADULLA VAI RAITEILLA?
Joukkoliikenteen palveluiden tulee olla helposti 
saavutettavissa, helppokäyttöisiä, nopeita ja 
edullisia. Parhaat palvelut keskitetään 
suurimman matkustuspotentiaalin alueille. 
Kehittämisessä edetään vaiheittain. 
Toistaiseksi Jyväskylässä voidaan saavuttaa riittävä 
palvelutaso ja kapasiteetti tiheästi 
liikennöitävällä, korkeatasoisella bussilinjastolla.
Jatkossa tulee varautua BRT:n ja lähijuna-
liikenteen tarkempaan selvittämiseen. 

© Jiri Halttunen



Vaihtoehto A: Bussiliikenteen voimakas kehittäminen
Bussiliikennettä kehitetään kolmella vaiheittain muodostettavalla 
runkolinjalla, seutuliikenteen ratkaisuilla sekä Jyväskylän 
keskustan reuna-alueelle toteutettavalla cityliikenteellä. 
Ensimmäisen runkolinjan työnimenä on Superlinkki. 

 Vaihtoehtoja liikennetarjonnan lisäämiseen
Vaihtoehtoisina ratkaisumalleina liikennetarjonnan 
lisäämiseen tutkittiin kolmea, teknistä ratkaisua:

• Ve A: Bussiliikenteen voimakas kehittäminen
• Ve A+B: Paras bussilinja korvataan BRT-ratkaisulla
• Ve A+B+C: Edellisten lisäksi toteutetaan DUO-lähijunaliikenne

Vaihtoehdossa A toteutetaan tiheällä vuorovälillä liikennöivien 
bussien runkolinjat Jyväskylään, seutuliikenteeseen pikalinjat 
syöttöyhteyksineen ja keskustan reuna-alueille cityliikenne.

Vaihtoehdossa B paras bussilinja Kangaslampi-keskusta-keskussairaala-
Keltinmäki korvataan BRT (Bus Rapid Transit) -ratkaisulla. BRT-
linja-autot kulkevat omalla kaistallaan tiheällä pikaraitioaikatauluja 
mukailevalla vuorovälillä. Matka-ajat nopeutuvat, aikatauluissa pysytään 
ja matkustuskapasiteetti kasvaa. Muilta osin kuten vaihtoehdossa A.

Vaihtoehdossa C seudullisen joukkoliikenteen rungon muodostaa 
lähijunaliikenne Jyväskylän ja Laukaan kautta Äänekoskelle sekä Muuramesta 
Jyväskylän kautta Lievestuoreelle. Muilta osin kuten vaihtoehdossa A+B.

Vaihtoehdot eivät ole toisiaan pois sulkevia, vaan ne voidaan 
toteuttaa vaiheittain aloittamalla bussiliikenteen kehittämisellä ja 
täydentämällä sitä BRT- ja/tai lähijunaliikenneratkaisuilla. 

Kuva 7. Yhteenveto tutkituista liikennetarjonnan ratkaisumalleista. Sivu • 8/27Kuva 8. Bussiliikenteen voimakas kehittäminen. 
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uuden liikennetarjonnan osalta 3—5 miljoonaa euroa vuodessa (netto) 
matkustajamäärän kasvusta riippuen. Nykyinen linjasto säilyisi taustalla. 

4. Citylinkki
Keskusta-alueelle toteutetaan tiheällä vuorovälillä liikennöitävää cityliikennettä. 
Liikenne on reittipohjainen ja liikennöintiaika on arkisin kello 7—18, ja 
lauantaisin kello 10—16. Vuoroväli on 10 minuuttia. Linjaa ajetaan kahdeksikon 
muotoista reittiä aina samaan suuntaan kiertäen, jolloin ratkaisu on selkeä ja 
säästää pysäkkitilaa. Alustavasti ehdotetulla reitillä kierros kestää 40 minuuttia 
ja neljän auton suorite olisi noin 250 000—300 000 linjakilometriä vuodessa. 

Liikennöintikustannukset ovat arviolta noin 0,7 miljoonaa euroa vuodessa 
(brutto). Lipun tulisi olla edullinen. Jos lipun hinta olisi 1,50 euroa, 
lipputuloarvio olisi noin 0,15 miljoonaa euroa ja nettokustannus 0,55 miljoonaa 
euroa. Liikenne vaatii toteutusvaiheessa tarkentavaa suunnittelua.

1. Superlinkki
Superlinkki toteutetaan kysyntäpotentiaaliltaan merkittävimmälle  
yhteysvälille Kangaslampi—Keskusta—keskussairaala—Keltinmäki. 
Superlinkillä on pitkä liikennöintiaika, tiheä vuoroväli ja aina muuttumaton 
reitti. Vuoroväli on 10 minuuttia arkisin kello 6—18, muulloin 15 min. 
Liikennöintiaika on aamuviidestä tai -kuudesta puoleen yöhön. 

Linjan varsinaisesta nimestä voidaan järjestää yleisökilpailu. Linjalle 
annetaan myös muusta liikenteestä poikkeava numero, esimerkiksi 100, ja 
Linkki-brändin värimaailmaan yhdistyvä värikoodi, joka näkyy pysäkeillä 
ja maastossa. Pysäkit on merkitty Superlinkki -pysäkkimerkinnöillä. 

Tavoitteena on luoda liikenteestä pikaraitiotiemainen mielikuva ja 
tehdä liikenteestä mahdollisimman helppokäyttöistä. Linjakartta 
toteutetaan metromaisena. Superlinkin reitin pysäkkien ja 
pysäkkiyhteyksien korkeatasoinen kunnossapito on tärkeää. 

Superlinkki-liikenne avataan juhlallisella linjan avajaistilaisuudella. 
Kyse on ainutlaatuisesta liikenneratkaisusta.

2. Muut vahvat linjat
Runkolinjamaiset ratkaisut toteutetaan myös kahdelle muulle yhteysvälille 

• Palokka—Keskusta—Siltakatu—Kuokkala—Tikanväylä
• Laajavuorentie—Kortepohja—Keskusta—Vaajakoski

Näillä linjoilla vuoroväli on 15 minuuttia arkisin kello 6—18, muulloin 
20 minuuttia. Liikennöintiaika on pitkä, aamuviidestä tai -kuudesta 
puoleen yöhön. Aikataulut ovat säännölliset ja reitit muuttumattomia. 

3. Seutuliikenteen pikalinjat ja pääreitit
Seutuliikenteessä toteutetaan nykyisten linjojen ohjeen nopeita 
yhteyksiä arkiaamuisin ja iltapäivisin kello 6—9 ja 15—17. Linjat 
liikennöidään suorinta reittiä ilman poikkeamia. Laukaasta vuoroväli 
on 20 minuuttia ja tavoitteellinen ajoaika 30 minuuttia. Osa vuoroista 
jatkaa keskussairaalalle. Muuramesta vuoroväli on 15 minuuttia ja 
tavoitteellinen ajoaika 20 minuuttia. Muuten seutuliikenteen pääreiteillä 
on 30 tai 20 minuutin vuoroväli ja liikennöintiaika kello 6—22.

Liikennetarjonta lisääntyisi 34 prosenttia vaihtoehdossa A. Lisäksi citylinkki 
lisäisi tarjontaa 6 prosenttia. Liikennöintikustannuksiksi arvioidaan 

Kuva 9. Alustava hahmotelma Citylinkin palvelualueista, reiteistä ja 
toimintaperiaatteesta. 
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 Vaihtoehto B: Bussiliikenne ja BRT
Vaihtoehdossa B Superlinkki Kangaslampi—keskusta—keskussairaala—
Keltinmäki korvataan BRT-ratkaisulla. BRT:n lähtökohtana on ajatus 
”suunnittele raideratkaisu, toteuta bussilla”. BRT:lle toteutetaan täysin 
samat liikenteelliset ratkaisut kuin raitiotiellä. BRT-järjestelmän näkyvin 
elementti on yksin sen käyttöön tarkoitetut ajokaistat. BRT vähentää ruuhkia. 
Matka-ajat lyhenevät ja liikenteen keskinopeus kasvaa. Luotettavuus 
paranee. Käytännössä BRT-järjestelmän avulla päästään korkeaan 
matkustuskapasiteettiin murto-osalla kiskoliikenneratkaisun kustannuksista.

BRT:n toteuttamiskustannuksia on arvioitu suuruusluokkatasolla 
muualla tehtyjen suunnitelmien pohjalta. Investointikustannukseksi 
noin 12 kilometrin pituisella linjalla arvioidaan 100—150 miljoonaa 
ja liikennöintikustannukseksi noin 5 miljoonaa euroa vuodessa.

Kuva 10. BRT 
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Kuva 11. Superbussi



Investointikustannuksiksi arvioidaan noin 103 miljoonaa 
euroa ja käyttökustannuksiksi 12 miljoonaa euroa/vuosi. 
Arviot perustuvat duoraitioliikenteen selvitykseen. 

Vaihtoehto C: Runkolinjat, BRT ja lähijunaliikenne
Vaihtoehdossa C seudullisen joukkoliikenteen rungon muodostaa 
lähijunaliikenne. Proxion Oy on tehnyt erillisselvityksen (12.12.2018) 
osin nykyistä rataverkkoa hyödyntävän duoraitiotieliikenteen 
kehittämismahdollisuuksista Jyväskylän seudulla.

Lähijunaliikenne ulottuisi Jyväskylän ja Laukaan kautta Äänekoskelle ja 
Muuramesta Jyväskylän kautta Lievestuoreelle. Tutkitut lähijunaliikenteen 
linjat ovat Jyväskylä—Äänekoski (linja A) ja Muurame—Jyväskylä—Lievestuore 
(linja B). Tarkastelun lähtökohtana on nykyinen ratakapasiteetti ja olemassa 
oleva liikennemäärä (tilanne 6.11.2018). Infrastruktuuriin tarvitaan muutoksia 
toteuttamalla uudet kohtauspaikat Laukaaseen, Rauhalahteen ja Leppälahteen. 
Lisäksi mallissa on huomioitu Äänekosken liikennepaikan sijoittaminen 
nykyisen Väyläviraston liikennepaikan sijaan taajaman keskustaan. Junalinjojen 
asemapaikat ja pääteasemien väliset matka-ajat on esitetty kuvassa 12.

Lähijunaliikenteen liikennöintiaika olisi kello 6—22. Lähijunaliikenne 
on sovitettu olemassa olevan junaliikenteen sekaan, joten esimerkiksi 
tasaminuuttiaikatauluja ei Äänekosken suunnalla pystytä noudattamaan.

Seudullisen henkilöjunaliikenteen perustaminen edellyttäisi ko. yhteysvälien 
joukkoliikenteen tarjonnan tarkastelua kokonaisuutena. Vaikutustarkastelussa 
ei ole tehty kuntakeskusten ja Jyväskylän välisiin bussiyhteyksiin muutoksia. 
Sen sijaan on varmistettu asemapaikkojen saavutettavuus joukkoliikenteellä. 

Kuva 12. Lähijunaliikenteen linjat, asemapaikat ja matka-ajat pääteasemien ja 
Jyväskylän välillä (Lähde: Proxion Oy).
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 Maankäyttö
• Lähtökohtana on Tilastokeskuksen kunnittainen

väestöennuste vuodelle 2040.
• Jyväskylässä on käytetty kaupungin antamia osa-

alueittaisia väestöennustetietoja vuodelle 2030. Niissä
väestömuutoksen kokonaismäärä vastaa likimain
tilastokeskuksen ennustetta vuodelle 2040.

• Muiden kuntien osalta väestömuutosten arvioidaan
painottuvan nykyisten asukasmäärien mukaisesti.

Työpaikkojen ja kaupan keskittymien muutokset on arvioitu kunnittain 
oletettu asukasmäärien suhteessa ja nykyisillä sijainneilla.

 Liikennejärjestelmä
• Vaihtoehtojen liikenteellisiä ominaisuuksia on verrattu

nk. vertailuvaihtoehtoon (vaihtoehto 0+). Se koostuu
nykyisestä liikenneverkosta, johon on lisätty jo tekeillä
oleva Kirri—Tikkakoski -yhteysvälin parantaminen.

• Pyöräliikenteen pääverkon kehittämishankkeet
on oletettu toteutetuiksi.

• Muilta osin liikennejärjestelmä ja liikkumisen hintataso suhteessa
kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin vastaa nykytilaa.

 Vaihtoehtojen vertailu
 Arviointimenetelmä
Järjestelmävaihtoehtojen vaikutuksia alueen asukkaiden liikkumiseen on 
tutkittu Keski-Suomen liikennemallilla. Mallilla voidaan tuottaa tietoa erilaisten 
liikennejärjestelmien ja maankäytön kehittämistoimien liikenteellisten 
vaikutusten arvioinnin tueksi. Näin on saatu arviot joukkoliikenteen 
käyttäjäpotentiaalista, vaikutuksista seudulliseen liikkumiseen ja kulkutapojen 
valintaan. Liikenne-ennuste ja vaikutustarkastelu on laadittu vuodelle 2035.

Arviointimenetelmän keskeiset ominaisuudet ovat tiivistetysti seuraavat:
• Keski-Suomen liikennemalli simuloi seudun kotitalouksien ja

asukkaiden päivittäin tekemiä seudun sisäisiä matkoja.
• Yksilömalli tuottaa maankäytön ja liikenneyhteyksien

perusteella tietoja matkoista 250 x 250 metrin ruudukon
tarkkuudella arkivuorokausitasolla.

• Malli tarkastelee samanaikaisesti kaikkia kulkutapoja
(henkilöautoliikenne, joukkoliikenne, jalankulku,
pyöräily) ja yksittäisiä matkoja.

• Käytännössä malli tuottaa seudullisen liikkumistutkimuksen
havaintoaineistoa vastaavan tietokannan simuloidusta
ennustetilanteesta. Näin malli mahdollistaa pitkälti
samanlaiset analyysit kuin liikkumistutkimus.

• Mallilla ei ole tarkoituksenmukaista tarkastella kovin pieniä muutoksia.
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Kuva 13. Liikennemallitarkasteluissa käytetty maankäytön kehitysennuste vuodelle 2035. 
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Kuva 14. Skenaarioiden vaikutukset joukkoliikennematkoihin (matkaa arkivuorokaudessa)

Ve A Ve A+B Ve A+B+C



Runkolinjastossa on osoitettavissa selvää potentiaalia välillä Kangaslampi—
Keskusta—Keltinmäki. Tätä voitaisiin ajan saatossa kehittää jopa BRT-
ratkaisuksi. Muiden suuntien (erityisesti Palokka ja Vaajakoski) toteuttaminen 
runkolinjoiksi edellyttäisi maankäytön tiivistämistä ja lisäämistä. Kuokkala—
Kortepohja—Laajavuori ovat pyöräilyetäisyydellä keskustasta, mikä 
vähentää niiden kehittämispotentiaalia joukkoliikenteen näkökulmasta. 

Kulkutapaosuusmuutosten perusteella Muurame vaikuttaa olevan 
varsin suotuisa joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteille. Tähän 
vaikuttaa mm. se, että kuntakeskus on joukkoliikenteen kilpailukyvyn 
kannalta sopivalla etäisyydellä Jyväskylän keskustasta.

Lähijunaliikenteen kilpailukyky tunnin vuorovälillä ei ole riittävä 
toteuttamaan Laukaaseen ja Muurameen sellaista palvelutason 
parannusta, joka lisäisi merkittävästi joukkoliikenteen suosiota. 
Myös Jyväskylässä Vaajakosken suunnan palvelutaso heikkenisi 
verrattuna 15 minuutin välein liikennöitävään bussilinjaan. 

Tutkitussa laajassa, seudullisessa lähijunavaihtoehdossa on useita 
asemapaikkoja, joiden käyttäjämäärän ennustetaan jäävän hyvin pieneksi.  
Äänekosken ratasuunnalla Vihtavuoren, Leppäveden ja Tiituspohjan 
asemilla on ennusteessa hyvin vähän käyttäjiä, samoin Lievestuoreen 
suunnalla Leppälahdessa ja Rauhalahdessa. Muuramen pääteaseman lisäksi 
Keljonkankaan ja Keljon seisakkeen käyttäjämäärät jäävät vähäisiksi.

 Mistä matkamäärien lisäys muodostuu?
Keskeisinä vaikutuksina on tutkittu kulkutapojen käyttöä 
sekä joukkoliikenteen matkamäärien muutoksia.

Mallitarkastelujen perusteella:
• Runkobussilinjaston toteuttamisella (vaihtoehto A) kaupunkiseudulla

tehtäisiin vuodessa noin 0,2 miljoonaa joukkoliikennematkaa
enemmän kuin vertailuvaihtoehdossa (vaihtoehto 0+).

• BRT:llä täydennetty runkolinjastoskenaario (vaihtoehto A+B)
tuottaa suotuisimmat liikenteelliset vaikutukset. Skenaario
tuottaa noin 0,4 miljoonaa lisämatkaa/vuosi.

• Lähijunaliikenteellä täydennetty skenaario (vaihtoehto A+B+C) tuottaa
0,3 miljoonaa lisämatkaa/vuosi. Raideyhteys näyttää parantavan
joukkoliikenteen kilpailukykyä erityisesti Jyväskylän ja Äänekosken välillä,
jolla matkustajamäärät kasvavat 80 prosenttia (300 matkaa/arkivrk).

Vaihtoehtojen väliset erot ovat verrattain pienet. Tähän vaikuttaa osaltaan 
se, että kaikkien mallien lähtökohtana on ollut sama maankäyttö. 
Käytännössä esimerkiksi BRT ja lähijunaliikenne edellyttäisivät 
maankäytön tuntuvaa keskittämistä näiden reittien varteen.
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Kuva 15. Arkivuorokauden nousut lähijuniin asemittain. (Lähde: Proxion Oy)
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Yhteenveto
Taulukossa 1. on esitetty yhteenveto tarkastelluista vaihtoehdoista. 
Kehittämisen lähtökohdaksi päätettiin valita vaihtoehto A, koska 
bussiliikenteen kehittäminen on joustavin ja kustannustehokkain tapa 
joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvattamiseen. Bussiliikenteen 
kapasiteetti mahdollistaa matkustajamäärän kasvun tavoitteen 
mukaisesti. Jatkossa tulee kuitenkin varautua mahdollisuuteen edetä 
kohti BRT-ratkaisua. Asiaa tulee selvittää uudelleen, kun vaihtoehdon 
A mukaiset bussiliikenteen kehittämistoimet on toteutettu.
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A) BUSSILIIKENTEEN KEHITTÄMINEN A+B) BUSSILIIKENTEEN KEHITTÄMINEN JA BRT A+B+C) BUSSILIIKENTEEN
KEHITTÄMINEN, BRT JA LÄHIJUNAT

Mitä tehdään? Joukkoliikenteen vahva kehittäminen 
muun liikenteen seassa
- Superlinkki ja muut vahvat linjat, 
pikalinjat, citylinkki, kutsuliikenne

Kohdan A lisäksi Kangaslampi-Keskusta-Keltinmäki 
-linja BRT-ratkaisuna, eli superbussi, joka liikennöi 
omalla, muusta liikenteestä erotellulla ajoradalla

Kohdan A+B lisäksi 1-2 tunnin välein liikennöivä 
lähijuna. Matka-aika Laukaa-Jyväskylä 25 
min ja Muurame -Jyväskylä 16 min.

InvestOIntikustannukset n. 2,85 milj.€
Joukkoliikenteen kaistajärjestelyt, 
pysäkkijärjestelyjä, informaatio, liikennevaloetuudet*

n. 150 milj.€
Väyläkustannukset, pysäkit, katujärjestelyt, varikko jne.

n. 105 milj.€

Seisakkeet, kohtaamispaikat, kalusto

Liikennöinti- 
kustannukset

+ 5 milj.€/vuosi +5 milj.€/vuosi BRT (+ n. 4 milj.€ skenaariosta A) +12 milj.€/vuosi (+ n. 10 milj.€ skenaariosta A ja B)

Vaikutukset 
matkustajamäärään + + + +

Kokonaisarvio Kustannustehokkain ratkaisu.
Voidaan toteuttaa heti.
Toteutus vaiheittain.

Lisää eniten matkustusta.
Maanarvon kohoaminen merkittävä. Iso investointi.

Ei lisää matkustusta nopeisiin ja tiheästi liikennöityihin 
bussilinjoihin verrattuna. Iso investointi. 

Taulukko 1. Vaihtoehtojen yhteenveto 
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4.  KONSTIT MATKUSTAJAMÄÄRÄN
KASVATTAMISEEN

Joukkoliikenteen palveluiden kokonaisuus muo-
dostuu riittävästä, nopeasta ja luotettavas-
ta liikennepalveluiden tarjonnasta, sujuvista 
matkaketjuista, edullisista lipuista ja ympäristöys-
tävällisestä kalustosta. Lisäksi tarvitaan markki-
nointia ja brändäystä, asenteisiin vaikuttamista 
mm. työpaikoilla sekä palveluiden jatkuvaa ke-
hittämistä ja lisäarvon tuottamista asukkaille.

© Jiri Halttunen



 1. Edulliset liput
Paikallisliikenteen kausilippujen hintoja alennettiin jo vuonna 2019 noin 20 
prosentilla ja vaikutukset ovat näkyneet käyttäjämäärien kasvuna. Hintojen 
alentamista ehdotetaan jatkettavan vielä vuonna 2020 keskimäärin 25 
prosentilla. Samassa yhteydessä suositellaan selkeytettäväksi lippujärjestelmää 
siirtymällä neljästä kahteen maksuvyöhykkeeseen (kuva 17.). Tämä 
toteutetaan yhdistämällä nykyiset maksuvyöhykkeet A ja B sekä C ja D. 

 Kaikille edullisten lippujen myötä tarve erityisryhmien 
lippualennusten erilliseen hinnoitteluun vähenee, mikä selkeyttää 
osaltaan lippujärjestelmää ja vähentää hallinnollista työtä.

 Joukkoliikenteen kehittämisen keinot ovat monet
Joukkoliikenteen houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat

• lippujen hintojen alentaminen
• lippujärjestelmän yksinkertaistaminen
• liikennetarjonnan lisääminen ja nopeuttaminen
• linjaston selkeyttäminen
• matkaketjujen sujuvoittaminen ja helpottaminen. 

Helppokäyttöisyyden tulee olla kantavana ajatuksena kaikessa kehittämisessä. 
Jatkossa mahdolliset henkilöautoiluun kohdistuvat toimet, kuten verotus ja 
tienkäyttömaksut, kasvattavat osaltaan tarpeita lisätä joukkoliikennettä.

Joukkoliikennettä tulee kehittää kokonaisuutena ja pitkäjänteisesti. Kuvassa 
16 on hahmoteltu työn aikana tunnistettuja näkökulmia kehittämiseen. 

Kuva 17. Nykyiset maksuvyöhykkeet ja ehdotus uusista vyöhykkeistä.
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Kuva 16. Joukkoliikenteen kehittämisen näkökulmat. 
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 2. Linkki-tarjonnan parantaminen
Joukkoliikenteen matkamääriä voidaan tehokkaimmin kasvattaa 
tarjoamalla mahdollisimman hyvätasoista palvelua parhaan 
matkustuspotentiaalin alueille. Jyväskylän kaupunkiseudulla 
tunnistettiin kolme erityyppistä joukkoliikenteen kehittämisaluetta:

• ”Superlinkki” ja muut vahvat runkolinjat: Kuusi lupaavinta 
parhaan matkustuspotentiaalin suuntaa, joille suunniteltiin 
kolme heilurina liikennöitävää runkolinjaa. 

• ”Seutuliikenteen pikalinjat” eli Laukaan ja Muuramen yhteyksissä 
Jyväskylän keskustaan oleva kehittämispotentiaali. Laukaan 
yhteyksiä on syytä selkeyttää, nopeuttaa ja lisätä tarjontaa. 
Muuramen suuntaan on keskeistä lisätä tarjontaa 

• ”Citylinkki”: Jyväskylän keskustan ulkokehällä sijaitsee runsaasti 
oppilaitoksia, liikuntapaikkoja ja muita kohteita, joihin tehdään 
runsaasti matkoja, mutta jotka jäävät hieman peruslinjastosta sivuun. 
Keskustassa ja lähialueella tiheällä vuorovälillä kiertelevällä kehälinjalla 
myös nämä kohteet on mahdollista saavuttaa joukkoliikenteellä.

Muuta linjastoa kehitetään liikkumistarpeitten pohjalta ja pyritään säilyttämään 
palveluiden hyvä kattavuus sekä asukkaiden perusliikkumisen mahdollisuudet. 
Maankäytön kasvu pyritään ohjaamaan joukkoliikenteen kehittämisalueille.

 3. Matkaketjujen nopeus ja sujuvuus
Joukkoliikennettä tukevia palveluita
Kaupunkipyörät otetaan Jyväskylässä käyttöön kesällä 2020. Kaupunkipyörien 
maksaminen kannattaa integroida Linkin maksujärjestelmään.

Yhteiskäyttöautot ovat muuten markkinaehtoisesti toteutettuja 
palveluita, mutta kaupunki vastaa niiden tilavarausten järjestämisestä 
liityntäpysäköintipaikoilla. Fiksun liikkumisen asiakasraati on pohtinut 
yhteiskäyttöautojen sijoittelua myös koko kaupungin alueella ja tehnyt 
ehdotuksia sopivista sijoituspaikoista. Yhteiskäyttöautot voivat edistää 
joukkoliikenteen käyttöä, mutta myös kilpailla joukkoliikenteen kanssa. 
Joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen panos kannattaakin tässä 
keskittää ensisijaisesti kyytien jakamispalveluihin. Kimppakyytien ja -taksien 
kehittäminen on osa liikkumisen ohjausta, ja tavoitteena on kehittää 
palveluja runkoliikenteen pysäkeille. Kutsuliikenteelle sopivia alueita 
on ainakin Laukaassa, Muuramessa ja Palokassa. Liityntäyhteyskokeilut 
seudullisille pikalinjoille ehdotetaan toteuttavan kutsuliikenteenä 
Muuramessa ja Laukaassa (kuntakeskus, Vihtavuori ja Leppävesi).
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 Liityntäpysäköinnin kehittäminen
Liityntäpysäköinti on joukkoliikenteen asiakkaille tarkoitettu henkilöauton 
tai polkupyörän pysäköintimahdollisuus. Pysäköintiin varatut alueet 
sijaitsevat joukkoliikenteen asemien ja pysäkkien lähellä. Auton tai 
pyörän voi jättää parkkiin, ja jatkaa matkaa joukkoliikennevälineellä. 
Autojen liityntäpysäköinti on tarkoitettu työpäivän mittaiseen 
pysäköintiin, ja pysäköinnin aikarajoitus voi olla 12 tai 24 tuntia.

Paikallisliikenteen Waltti-matkakorttiasiakkaille pysäköinti olisi maksutonta. 
Kausi- tai arvolippu leimataan liityntäpysäköintiin ajettaessa matkakortin 
lukijalla. Liityntäpysäköintiin varatut alueet esitetään kartalla. Vapaana olevien 
auto- ja pyöräpaikkojen määrän saa näkymään, kun kohdetta klikkaa kartalta. 

Henkilöautoilun liityntäpysäköintiä kehitetään erillisen 
suunnitelman mukaisesti ja pyöräpysäköintiä Jyväskylän pyöräilyn 
edistämisohjelman pohjalta, bussipysäkit priorisoiden. Laukaassa 
ja Muuramessa liityntäpysäköinti tarvitaan pääpysäkeillä.

Liikenteen nopeuttaminen
Keskustan saavutettavuutta ja läpäisyä joukkoliikenteellä 
nopeutetaan toteuttamalla liikennevaloetuuksia ja bussikaistat.

Kuva 18. Suunnitelma liityntäpysäköintipaikoista. © Jiri Halttunen



  4. Matkustamisen helppous
 Linkki-paikallisliikennettä on jatkuvasti kehitetty helppokäyttöisemmäksi 
ja tätä kehittämistyötä kannattaa jatkaa. Joukkoliikenteen käyttöä 
helpottavia palveluita suunnitellaan sekä nykyisille että uusille asiakkaille. 
Taulukossa 2. on esimerkkejä nykyisistä ja ideoita uusista, Jyväskylän 
seudulle sopivista, matkustamista helpottavista palveluista.
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JO NYT TULEVAISUUDESSA LISÄKSI MM.

Joukkoliikenteen 
asiakkaat

Uudet käyttäjät Joukkoliikenteen 
asiakkaat

Uudet käyttäjät

Reittiopas Linkki-kummi Metromainen 
linjakartta

Opetusvideot

Mobiilimaksaminen Palvelupisteet ja 
neuvontapuhelin

Muuttumattomat 
reitit ja aikataulu 
runkolinjoilla.

Joukkoliikenteen 
käyttäjätarinat

Sisänäytöt Matkustusoppaat 
eri käyttäjäryhmille

Reittien 
merkitseminen 
maastoon

Reittien 
merkitseminen 
maastoon

Pysäkkinäytöt Bussiloikka 
ekaluokkalaisille

Esteettömyyden 
kehittäminen

Bussiloikka sote- 
asiakasryhmille

Palvelupisteet ja 
neuvontapuhelin

Tunnistepohjainen 
lippujärjestelmä

 5. Kaluston kehittäminen
Linkki-liikenteen tavoitteena on olla ympäristöystävällisyyden 
suunnannäyttäjä. EU-direktiivi (009/33/EY) ja sen pohjalta valmisteltava 
kotimainen lainsäädäntö edellyttää joukkoliikenteeltä vähäpäästöiseen 
tai päästöttömään kalustoon siirtymistä. Jyväskylässä kaupunkiseudun 
Linkki-liikenne siirtyy vaiheittain kilpailutusten rytmissä kokonaan 
ympäristöystävälliseen käyttövoimaan. Ensimmäinen biokaasubussi 
aloitti liikennöinnin Linkki-paikallisliikenteessä heinäkuussa 2019.

Taulukko 2. Esimerkkejä toimenpiteistä, joilla voidaan helpottaa nykyisten ja uusien 
asukkaiden joukkoliikenteen käyttöä. 
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 Toimenpide  Kustannusarvio  Prioriteetti  Vaikutukset
1. Edulliset liput

Lippujärjestelmän selkeyttäminen kahteen vyöhykkeeseen, 
lippujen hintojen puolittaminen

1,7 milj. €/vuosi (liikennöinti-
kustannus)

I
+ 2,4 milj. matkaa

Citylinkki-kortti II

2. Linkki-tarjonnan parantaminen

Maankäytön joukkoliikennettä tukevan kehityskuvan laatiminen Suunnittelukustannus 50 000 € I

Yht. n. 2,0 milj. matkaa
Runkolinja (Superlinkki) ja muut vahvat linjat, pikalinjat 
ja kutsuliikenne Laukaaseen ja Muurameen

Liikennöintikustannus 
yht. n. 5 milj. €/vuosi

I

Citylinkki

Tarkentava suunnittelu Suunnittelukustannus 50 000 €

3. Matkaketjujen nopeus ja sujuvuus

Liikenteen nopeuttaminen liikennevaloetuuksin Infrakustannus 100 000 € I

Mahdollistaa joukkoliikenteen 
käytön entistä kauempaa. Vähentää 
pysäköintitarvetta keskustassa.

Bussikaista olemassa olevaan katuverkkoon Infrakustannus 125 000 € III

Bussikaistat (lisäkaistat) Infrakustannus 700 000 € III

Liityntäpysäköintipaikkojen toteuttaminen erillisen selvityksen 
mukaan, samassa yhteydessä paikat yhteiskäyttöautoille

Infrakustannus n. 1,5 milj.€ I-II

4. Matkustamisen helppous

Superlinkin reittien merkitseminen maastoon Infrakustannus 100 000 € I
Tukee matkustajamäärän kasvua

Pysäkkien kehittäminen Infrakustannus 325 000 € I

Markkinointi 50 000 €/vuosi

5. Kaluston kehittäminen

Kokonaan ympäristöystävällisiin käyttövoimiin 2025 mennessä 500 000 €/vuosi I
Päästötön joukkoliikenne

Varautuminen automaattibusseihin III

 Tukipalveluita  Kustannusarvio  Aikataulu  Vaikutukset
Asenteisiin vaikuttaminen Osana muuta Fiksun liikkumisen kehittämistyötä I Lisää kestävien kulkutapojen käyttöä

Muut viestinnän ja 
markkinoinnin toimet

Käyttäjätarinat, opetusvideot, metromaiset linjakartat
Soten bussiloikka, jne....

50 000 €/vuosi I Houkuttelee uusia asiakkaita

Lisäarvon tuottaminen 
asiakkaille

Sopivien yhteistyökumppaneiden etsiminen
Tiedon lisääminen, esim. hlökohtainen hiilijalanjälki 
tai kustannussäästö (vrt. henkilöautomatka)

I Sitouttaa nykyisiä asiakkaita

Jatkuva seuranta ja 
kehittäminen

Liikennetutkimus Suunnittelukustannus
100 000 €

I Varmistaa, että kehittämisessä 
edetään oikeaan suuntaan. Sivu • 20/27



5.  JOUKKOLIIKENTEESEEN KANNATTAA SATSATA
Joukkoliikenteen käyttö vähentää liikenteen ener-
giankulutusta, haitallisia päästöjä sekä melua. Toi-
mivat joukkoliikenneyhteydet lisäävät työllisyyttä 
ja työvoiman liikkumista, samoin palveluiden ja esi-
merkiksi oppilaitosten houkuttelevuutta. Asukkaiden 
arki hoituu sujuvasti hyvien liikkumispalveluiden 
ansiosta. Kaupunkiseudun houkuttelevuus kasvaa. 
Hyvät joukkoliikenteen palvelut ovat tärkeä kunti-
en elinvoimaisuuden mittari ja kilpailukykytekijä.

Sivu • 21/27
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Henkilöautoliikenteen käyttökustannusten nostaminen esimerkiksi autoilun 
verotusta kiristämällä tai tienkäyttömaksuin parantaa joukkoliikenteen 
kilpailukykyä suhteessa henkilöautoiluun. Lisäysvaikutukseksi on tässä arvioitu 
varsin varovaisesti vain noin 0,2 miljoonaa matkaa. Matkustajainformaatio, 
liityntäpysäköinti, markkinointi ja asenteisiin vaikuttaminen ovat jatkossakin 
keskeisiä keinoja joukkoliikenteen houkuttelevuuden kehittämisessä.

Toimenpiteet toteutetaan vaiheittain, ja matkustajamäärien kasvuun 
tulee budjetoinnissa varata aikaa. Matkustajamäärän lisäys voidaan 
arvioida saavutettavan esitetyillä toimenpiteillä kuvan 19 mukaisesti.

 Matkamäärätavoitteeseen monipuolisella keinovalikoimalla
Tavoitteen mukainen matkamäärän kasvu voidaan vuoteen 2030 mennessä 
saavuttaa monipuolisella keinovalikoimalla. Nykytilanteessa tehdään 
noin 7,5 miljoonaa matkaa vuodessa. Jos matkustajamäärän kasvu jatkuu 
nykykehityksen mukaisena, matkamäärä on 10,5 miljoonaa vuonna 2030.

Bussiliikennöinnin selkeyttäminen ja tarjonnan lisääminen noin 40 
prosentilla lisää laskennallisesti matkustusta noin 2,0 miljoonaa 
matkaa/vuosi. Joukkoliikenteen lippujärjestelmän selkeyttäminen 
kahteen vyöhykkeeseen ja lipun hintojen puolittaminen lisää 
arvioiden mukaan matkoja noin 2,4 miljoonalla.

Kuva 19. Matkamääräennuste 
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 Kehittämistoimien kustannukset ja rahoitus
Jos matkamäärä vuonna 2030 on tavoitteen mukainen 15 miljoonaa matkaa, 
säännöllisen joukkoliikenteen liikennöintikustannukset (netto) tehdyillä 
oletuksilla ovat 8,5 miljoonaa euroa vuodessa. Rahoitustarve kasvaa noin 3,0 
miljoonaa euroa vuoden 2018 tilanteeseen verrattuna. Laskelma perustuu 
olettamukseen tavoitteen mukaisen matkamäärän toteutumisesta. 

Taulukoissa esitettyjen kustannusten lisäksi tarvitaan rahoitusta 
suunnitteluun, arviolta kertainvestointina noin 0,2 miljoonaa euroa. 
Kalustokustannus + 0,5 miljoonaa euroa/vuosi on välttämätön lakisääteinen 
joukkoliikenteen kehittämistoimista riippumaton lisäkustannus.

Kustannusarvio perustuu vuoden 2018 bruttohintoihin. Hintataso voi nousta 
ja toisaalta liikenteen järjestämisen tehokkuus parantua. Lipputulot kasvavat 
vähitellen, ensimmäisinä vuosina liikennöinnin nettokustannus on suurempi.

Investointikustannuksia on hahmoteltu suuruusluokkatasolla. 
Kustannukset tarkentuvat suunnittelun yhteydessä. Bussikaistan tarve 
syntyy katuosalle Vapaudenkatu—Tourukatu—Seppäläntie osuudella 
Kalevankatu—Ahjokatu. Alkuvaiheessa nykyiset, oikeanpuoleiset kaistat 
voidaan muuttaa bussikaistoiksi, jolloin ei tarvita uutta kadunrakentamista. 
Kustannuslaskelmaan on sisällytetty uudet portaalit (8 kappaletta), 
liikennemerkit ja ajoratamaalaukset, yhteensä noin 125 000 euroa.

Kokonaan uuden bussikaistan rakentamisen tarve tulee arvioida myöhemmin. 
Sen hinta-arvio olemassa olevaan katuverkkoon toteutettuna on noin 700 000 
euroa. Kustannukset syntyvät kadunrakentamisesta (120 €/m2, kaistan leveys 
4 metriä eli 480 €/m), portaaleista, liikennemerkeistä ja ajoratamerkinnöistä.

TOIMENPIDE KUSTANNUSARVIO
Liikenteen nopeutus liikennevaloetuuksin 100 000 €
Bussikaista

• Nykyiseen katurakenteeseen (vaihe 1)
• Uudet kaistat

125 000 €
700 000 €

Superlinkin reittien merkitseminen maastoon 100 000 €
Liityntäpysäköintipaikkojen toteuttaminen 1,5 milj.€
Pysäkkien kehittäminen 325 000 €

Yht. 2,85 milj. €

TOTEUMA KUSTANNUSARVIO

2018 2030

Tarjonta (km) 6 297 300 8 700 000

Matkamäärä 7 414 160 15 000 000

Bruttokustannus (€/vuosi) 16 303 710 23 000 000

Lipputulo (€/vuosi) 10 545 082 14 000 000

Nettokustannus 5 758 627 8 500 000

Viestintä ja markkinointi + 100 000

Kustannusmuutos €/vuosi n. 3,0 milj. €

Lisäksi kehittämisohjelmasta riippumaton lakisääteinen 
kalustokustannus + 0,5 milj. €/vuosi

Taulukko 3. Kustannusarvio vuosikustannuksista.

Taulukko 4. Investointikustannukset.
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 Toimivan joukkoliikenteen hyödyt
Joukkoliikenteen käyttö vähentää liikenteen energiankulutusta, 
haitallisia päästöjä sekä melua. Tavoitteena on, että kaupunkiseudulla 
7,5 miljoonaa henkilöautomatkaa vaihtuu joukkoliikennematkaan. Näin 
katutilaa vapautuu niille, joille henkilöautoilu on välttämätöntä.

Hyvät joukkoliikenteen palvelut ovat tärkeä kuntien elinvoimaisuuden 
mittari ja kilpailukykytekijä. Toimivat joukkoliikenneyhteydet lisäävät 
työllisyyttä ja työvoiman liikkumista sekä palveluiden ja esimerkiksi 
oppilaitosten houkuttelevuutta. Liikenneyhteyksillä on merkitystä 
teollisuuden, kaupan ja palvelujen saavutettavuuteen. Yhteydet 
keskustaan paranevat kaikilla tiiveimmin asutuilla alueilla sekä 
kuntakeskusten välillä. Joukkoliikenne nopeutuu, kun keskustan 
saavutettavuus paranee joukkoliikenne-etuuksien myötä. Keskustan 
ulkokehällä sijaitsevat oppilaitokset ja työpaikat ovat paremmin 
saavutettavissa cityliikenteen ansiosta. Eniten paranee keskussairaalan ja 
Hippoksen alueen saavutettavuus vuorotarjonnan merkittävän lisäyksen 
myötä. Pidemmät liikennöintiajat mahdollistavat joukkoliikenteen 
hyödyntämisen nykyistä paremmin myös vapaa-ajan matkoilla.

Toimiva joukkoliikenne lisää alueiden turvallisuutta, viihtyisyyttä, 
houkuttelevuutta ja vetovoimaa. Suunnitelman toteutumisen myötä puolet 
seudun asukkaista asuisi 15 minuutin tai sitä tiheämmin liikennöitävän 
joukkoliikenteen piirissä. Näin hyvä palvelutaso edistäisi paitsi henkilöautoilun 
vähenemistä, myös henkilöautoilusta kokonaan luopumista.

Investoimalla joukkoliikenteeseen voidaan siirtää isoja tie- ja 
katuhankkeiden investointeja. Joukkoliikenteen kehittäminen on ketterää. 
Jos kysyntä, maankäytön suunnitelmat tai palvelujen sijoittuminen 
muuttuvat, pystytään tarjontaa linjaamaan ketterästi uudelleen.
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Kuva 20. Joukkoliikenteen kehittäminen on välttämätöntä ilmasto-, elinkeino- 
ja aluepoliittisista syistä.

© Henriika Weiste



Sivu • 25/27

6. FIKSUSTI TULEVAISUUTEEN
Tässä kehittämisohjelmassa esitettyjen toimenpi-
teiden toteuttamisesta vastaa Jyväskylän seudun 
tieliikenteen toimivaltainen viranominen. Sama toi-
mija myös seuraa  kehittämistoimien vaikutuksia 
aktiivisesti. Tärkeää on varmistaa kehityksen oikea 
suunta. Kehittämisohjelman seuraavia askeleita har-
kitaan edellisten vaiheiden kokemusten perusteella.
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 Kehittämisen vuosisuunnitelma
Uudistuksia ryhdytään toteuttamaan vaiheittain. Linjastoa uusitaan ensin 
nykyisten liikennöintisopimusten puitteissa ja jatkossa liikennöintikohteiden 
kilpailutusten rytmissä. Samoin siirtyminen ympäristöystävällisempiä 
käyttövoimia hyödyntävään kalustoon tapahtuisi vaiheittain kilpailutusten 
yhteydessä. Ensin toteutettaisiin lippujärjestelmäuudistus ja lipun 
hintojen alennus. Kuvassa 21 on esitetty toimenpiteiden aikataulutus 
pääpiirteittäin. Toimenpiteitä täsmennetään vuosibudjetin laatimisen 
yhteydessä. Uudistusten vaikutukset näkyvät viiveellä. Noin vuoden 
2025 tietämillä on syytä selvittää BRT-ratkaisua uudelleen.

Toimivaltainen viranomainen seuraa joukkoliikenteen matkamääriä 
linjatarkkuudella. Matkamäärien kehitys voi olla epätasaista, 
mutta on tärkeää huolehtia siitä, että kehityksen suunta pysyy 
oikeana ja asiakkaiden tyytyväisyyttä uudistuksiin seurataan.

 Joukkoliikenneviranomaisen tehtävät ja toimialue
Jyväskylän kaupunki tieliikenteen toimivaltaisena viranomaisena 
huolehtii joukkoliikenteen ylläpidosta ja kehittämisestä 
Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien alueella kuntien 
keskinäisen yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Joukkoliikenneviranomaisen työ keskittyy kaupunkiseudun 
Linkki-paikallisliikenteen voimakkaaseen kehittämiseen. Liikenne 
kilpailutetaan bruttosopimuksin ja matkustajamäärien kasvulle 
asetetaan kovat tavoitteet. Nykyinen toimivalta-alue on Linkki-
liikenteen näkökulmasta toimiva. Se antaa parhaat mahdollisuudet 
toimivaltaiselle viranomaiselle keskittyä ydintehtävään ja erikoistua 
kaupunkiliikenteen sekä tiheävuoroisen seutuliikenteen kehittämiseen. 

Jyväskylän kaupunkiseudulla liikennöi myös markkinaehtoista liikennettä 
sekä ELY-keskuksen hankkimaa ostoliikennettä naapurikunnista. Yhteistyö 
tämän liikenteen kanssa on tärkeää. Yhteistyömuotoina voivat olla 
esimerkiksi kilpailuttamisyhteistyö ja matkaketjujen sujuvoittamiseen 
tähtäävät toimet. Jyväkylän seudun joukkoliikenteen toimivalta-aluetta 
ei kannata kuitenkaan laajentaa. Toimivaltaisen viranomaisen resursseja 
ei ole järkevää hajauttaa maaseutumaisille alueille, joilla liikenteen 
kehittämisen tavoitteet ovat erilaiset ja liikennepalvelut tuotetaan 
eri tavoin kuin toimivaltaisen viranomaisen Linkki-liikenteessä.

Kuva 21. Vuosisuunnitelma 

Sivu • 26/27• 6. Fiksusti tulevaisuuteen •



Sivu • 27/27

 Lähdeluettelo
Henkilöliikenteen palveluiden sanasto. Liikenneviraston oppaita 1/2018.  

Henkilöliikennetutkimus 2010—2011. Suomalaisten 
liikkuminen. Liikennevirasto 2012

Jyväskylän kaupunkistrategia 2017-2021.

Jyväskylän kaupungin pyöräilyn edistämisohjelma 24.6.2015.

Jyväskylän yleiskaava 2014.

Laki liikenteen palveluista (320/2017).

Menestys  rakennetaan  sydämellä ja  elinvoimalla. 
Laukaan kunnan strategia 2017—2021.

Muuramen kunnan strategia  vuosille 2016—2021.

Selvitys duoraitiotieliikenteen kehittämismahdollisuuksista 
Jyväskylän seudulla. Proxion Oy 12.12.2018.

Suomen virallinen tilasto (SVT) Kotitalouksien kulutus. Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen kunnittainen väestöennuste vuodelle 2040.

Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 
Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän loppuraportti

Trafi comin JUKU-palvelu

Valtioneuvoston keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan 
suunnitelma vuodelle 2030 (VNS 7/2017 vp)

© Jiri Halttunen




