
Jyväskylän kaupunkiseudun 

joukkoliikenne 



 

 
Miksi uudistus?  
- EU:n palvelusopimusasetus 
- Joukkoliikennelaki (2009) 

 

Toimijat 1.7.2014 alkaen 
Joukkoliikennejaosto  
- joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen (Jyväskylä, Laukaa, 
Muurame) 
- päättää kaikista joukkoliikenteen keskeisistä asioista. 

Henkilökuljetusryhmä (Jyväskylän kaupunki, krp)  

vastaa joukkoliikenneviranomaisen käytännön tehtävien hoitamisesta: 

 - linjojen, reittien ja aikataulujen suunnittelu sekä kehittäminen 

 - lipputuotteiden myynnin ja järjestelmien ylläpito 

 - muun asiakaspalvelun järjestäminen 

 - asiakaspalautteiden käsittely 

 - joukkoliikenteen viestintä ja markkinointi 

Jyväskylän Liikenne Oy  
liikennöi sopimuksen mukaisia reittejä 

 

 

 



Joukkoliikenteen muutos 
Nykyinen malli  Tuleva malli 

- Liikennöitsijä vastaa liikenteen 
järjestämisestä 

- Liikennöitsijä saa asiakastulot 

- Kunnat maksavat kaupunki- ja 
seutulipputukea 

- Valtio maksaa valtionavustuksia 

- Talousarviossa näkyy vain ostoliikenteeseen 
ja lipputukiin varatut määrärahat sekä 
valtionavustukset    

Menot 5,0 M€ 

Tulot   0,9 M€ 

- Kaupunki kilpailuttaa ja vastaa liikenteen 
järjestämisestä 

- Liikennöitsijä saa korvauksen liikenteen 
ajamisesta ja kaupunki asiakastulot 

- Valtio maksaa valtionavustuksia 
joukkoliikenteen järjestämiseen ja 
kehittämiseen 

- Talousarviossa näkyy koko liikenteen 
kustannus menoina, asiakastulot sekä 
valtionavustukset näkyvät tuloina    

Menot 15,0 M€ ? 

Tulot   10,9 M€ ? 



Onnistunut hankinta 

• Avoin menettely; kolme liikennöitsijätilaisuutta 

• Jyväskylä oli ainoa, joka tarjosi varikkoa 

• Bonus-/sanktiojärjestelmä palvelutasosta 

• Markkinaoikeus vahvisti hankintamenettelyn oikeellisuuden 

• Tampereen, Turun ja Oulun hintataso 

• Laadukas kalusto 



Mikä muuttuu? 

• Uudemmat autot – mm. 33 uutta bussia 

• Autojen kehittyneempi tekniikka ja ympäristöystävällisyys 

• Joukkoliikenteen uusi ilme: bussit, kuljettajien työasut, nettisivut… 

• Mainoksia busseihin 

• Asiakaspalvelu: uudet lipunmyyntikanavat, selkeämpi asiakasnäkökulma, 

helpommin saavutettavissa, nopeammin reagoivaa… 

 

 



Myös lippu- ja maksujärjestelmä 

uudistuu  
Liikenneviraston vetämä hanke, mukana suurimmat kaupunkiseudut 

Tavoitteena valtakunnallinen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä 

Pilotoidaan valitulla ja rajatulla käyttäjäryhmällä Jyväskylässä ja Joensuussa. 

Otetaan valtakunnalliseen käyttöön vaiheittain syksystä 2014 alkaen (Waltti-

matkakortti) 

Vanhat lipputuotteet ovat voimassa 1.7. jälkeenkin. Lakkaavista lipputuotteista, 

korvaavuuksista ja siirtymäajoista tiedotetaan hyvissä ajoin.   

 



Asiakaspalvelu 

Uusi asiakaspalvelupiste kesällä 2014 Forumin kiinteistöön (Asemakatu 

7) 

• Neuvonta ja opastus 

• Lippujen myynti ja lataus 

Esteetön kulku kadulta ja  

kauppakeskuksen sisätiloista 

Jälleenmyyntipisteinä jatkavat 

Sokos, Matkahuolto, Jyväskylän  

Liikenteen toimisto.  

 

 

 

Ilmainen 

Linkki-päivä 

1.7. 

Tule 

testaamaan! 



Joukkoliikenteen ilme, markkinointi ja 

sähköiset palvelut 
Uusi ilme, viestintä ja markkinointi 

• Bussi-ilme, mainostilat ja kuljettajien työasut suunniteltu kesällä 2013 

• Brändi-ilme ja viestisisältöjen määrittelyt talvella 2014 

• Markkinointitoimet käynnistyvät markkinointiviestintäsuunnitelman pohjalta 
toukokuussa 2014.   

• Viestintäyhteistyö Liikenneviraston sekä Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa 

  

Sähköiset palvelut 

• http://linkki.jyvaskyla.fi   

• Jyväskylän paikallisliikenteen FB-sivu julkaistaan toukokuussa 

• Uusi reittiopas syksyllä 2014 

 

Mobiilisovellusten tekeminen mahdollistetaan avoimen datan kautta 

 

 

 

 

http://linkki.jyvaskyla.fi/


Bussit ja työasut 



Visuaalinen tyyli, pääviesti ja 

logo 



Kesäkuun loppuun käytössä 

testikäyttöinen betaversio, 

jonne sisältöä päivitetään ja 

täydennetään. 

Linkki-blogi: kirjoituksia 

joukkoliikenteen toimijoilta 

Mahdollisuus antaa palautetta 

ja kommentoida 

Mobiiliratkaisut (reittiopas ja 

aikataulut) heinäkuun jälkeen 

 

http://linkki.jyvaskyla.fi 

http://linkki.jyvaskyla.fi/


Tavoitteet ja haasteet 



Kulkutapajakauman muutokset viime 

vuosikymmeninä Jyväskylässä 



Matkustajamäärät / lipputuki
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maksettu joukkoliikenteen tuki 



Jyväskylän seudun liikennetutkimus 2009 
 

Matkojen aikavaihtelu 



Kaupungin haaste 

• Kaupunkirakennemalli / Liikennejärjestelmäsuunnitelma (JYSELI) 

• Infran rakentaminen ja ylläpito  

• Yhteiskunnan aikataulumuutos/kaupungin toiminta ja yritykset (Sitra) 

• Esikasvatuksella joukkoliikenne tutuksi (Sitra) 

• Yritykset ja joukkoliikenne (Sitra) 

• Kyydinvälityspalvelun organisointi 

• Joukkoliikenteen imagon parantaminen 

• Pitempikestoinen kehityshanke: 1.7.2014 kaikki ei vielä valmista! 

 

 



Suomen parasta joukkoliikennettä 

Jyväskylän seudulla 


