
 

13.3.2019 Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa Halssilassa 

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela ja Minna Korhonen Halssilan asukasyhdis-

tyksestä avasivat illan.  

 

Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat: 

Meri Lumela kaupunginhallituksen puheenjohtaja 

Tuulia Kuntsi kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja 

Tuija Mäkinen kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja 

Tuulikki Väliniemi kaupunginvaltuusto 

Arto Lampila kaupunginvaltuusto 

Marika Visakorpi kaupunginvaltuusto 

Jorma Holmsted kaupunginvaltuusto 

Ilona Helle  kaupunginvaltuusto 

Katja Isomöttönen kaupunginvaltuusto 

 

Kaupungin viranhaltijoita edustivat: 

Jukka Laukkanen sivistyksen toimiala 

Hanna Tenhunen sivistyksen toimiala 

Jari Lohi  kaupunkirakenteen toimiala 

Outi Savonen  perusturvan toimiala/ sivistyksen toimiala 

Katariina Soanjärvi sivistyksen toimiala 

Eino Leisimo sivistyksen toimiala 

Jussi Sievänen kaupunkirakenteen toimiala 

Päivi Kalilainen perusturvan toimiala 

 

Paikalla oli kaikkiaan 29 keskustelijaa. Keskustelu käytiin pienissä pöytäryhmissä, joista kus-

takin nostettiin kaksi kehittämisen kohtaa yhteiseen keskusteluun. 

 

Asukkaat nostivat asuinalueensa parhaiksi puoliksi muun muassa hyvät ulkoilumahdollisuu-

det, kauniin luonnon ja hyvät luontopolut. Julkinen liikenne koetaan alueella toimivaksi. Alue 

koetaan myös hyvin yhteisölliseksi. Yhteiseen keskusteluun nostettiin seuraavia teemoja: 

 

Liikuntamahdollisuudet 

 

• Halssilan hiihtomaahan tarvittaisiin jalankulkuyhteys myös talvisin lähialueilta, kuten 

Tuohimutkan, Halssilan ja Huhtasuon suunnalta. Kuntopolut ovat talvella latuina, joten 



 
niitä pitkin ei kävellen pääse. Paikalle johtavalla tiellä on paljon kuorma-autoliikennettä 

lumenkaatopaikalle, joten sekään ei sovellu jalankulkuun.  

• Ehdotetaan esimerkiksi kuntopolkujen leventämistä, jotta niillä mahtuisi myös kävele-

mään. 

o Kulkuyhteydet Halssilan hiihtomaahan oli esillä yhtenä tärkeimmistä, kun liikun-

tapalveluissa suunniteltiin talvella (yhdessä liikenne- ja viheralueiden, metsä-

puolen ja kaavoituksen kanssa) (lähi-) virkistysreittien toteuttamisohjelmaa 

(mahdollisesti jonkinlaisen kokeilun kautta).  

o Hankkeeseen palkataan suunnittelija, jonka kanssa laaditaan suunnitelmat tä-

män kevään aikana.  

• Halssilan uimarantaan halutaan parannusta. Ongelmana esimerkiksi autoilu / pysä-

köinti vaikka rantaan vie vain kevyen liikenteen väylä. Vesi on myös sameaa, onko se 

likaista? 

o Vesi on puhdasta, vaikka näyttää samealta. Halssilan uimaranta on hoidettu ja 

ylläpidetty uimaranta, vettä tutkitaan säännöllisesti ja tulokset ovat nähtävillä 

rannalla. 

• Liikuntapalvelujen ylläpitoasiat ovat muuttumassa. Mahdollisesti jo seuraavan vuoden 

sisällä tarkastellaan, onko ylläpidettyjä uimarantoja tällä hetkellä riittävästi. Kolmas 

sektori otetaan mukaan suunnitteluun, jotta myös pienempiä rantoja saataisiin (takai-

sin) käyttöön. 

o Uimarantojen kuntoanalyysi on tehty ja korjattavaa löytyy ennakoituakin 

enemmän. Jopa turvallisuusnäkökulmasta. Liikuntapalvelut laittavat mahdolli-

simman rivakasti seuraavien vuosien aikana uimarannat kuntoon, joten uu-

sien rantojen mukaan ottaminen ei ole ajankohtaista tässä vaiheessa. Halssi-

lan uimaranta ei ole kunnostusvuorossa vielä 2019 

o Halssilan uimaranta liittyy kokonaisuuteen Jyväskylän rantaraitti -Suomen 

suurin ulkokuntosali. Muistion lopussa on linkki, josta pääsee tutustumaan 

asiaan tarkemmin.  

             

Kadut ja ympäristö 

• Parkkipaikkojen puute koetaan ongelmana asuinkaduilla. 

o Vanhoilla asuinalueilla parkkipaikkoja ei ole alkujaan kaavoitettu ja asuinkadut 

ovat kapeita.  

• Vanha Vaajakoskentie on saneerattu, on mm. levitetty kevyen liikenteen väyliä. Ke-

vyen liikenteen väylä Mesikämmen-Jyskä välille on valmistunut ja se koetaan erittäin 

hyvänä asiana.  



 

• Rantaraittia käyttävät pyöräilijät, rullaluistelijat ja kävelijät. Tämä aiheuttaa vaaratilan-

teita. 

o Rantaraitin leventäminen on kaupunginvaltuustossa maaliskuussa 2019  

• Kevyen liikenteen väylillä kuljetaan pyöräillen hurjilla nopeuksilla. Mikä on pyöräilijän 

nopeusrajoitus kevyen liikenteen väylällä?  

• Tammirinteen kohdalla laskeuduttaessa Vaajakoskentielle on vaaranpaikkoja pyöräili-

jöille. 

• Alueen pientalotonteilla ei toteudu tasapuolisuus lisärakentamisessa. 

• Alueella on ilmeisesti yksityisessä omistuksessa olevia tontteja, jotka pusikoituvat. 

Voiko tälle asialle tehdä jotakin? 

• Vanhan Tourulan koulun tulevaisuus, mitä sille tapahtuu? 

o suojeltu rakennus, johon ilmeisesti olisi tulossa asuntoja 

 

Julkinen liikenne 

• Koululaisten näkökulmasta bussiyhteydet Huhtasuolle (kouluun) ovat puutteellisia. Ai-

kaisin aamulla ja iltapäivällä kulkeminen onnistuu, mutta koulun alkaessa esimerkiksi 

kymmeneltä tai loppuessa klo 15.00 jälkeen, ei vuoroja kulje. 

o Linja 3K on ollut ajossa syksystä 2015 lähtien ja vuoro on täsmärakennettu 

Huhtasuon yhtenäiskoulun kanssa palvelemaan Halssilan suunnalta tulevia ylä-

koululaisia. Linjan liikennöinti painottuu aikoihin, kun pääosa koululaisista kul-

kee Halssilan ja Huhtasuon välillä (aamulla yhteydet klo 8 ja 9, iltapäivällä kou-

lulta klo 14:25 ja 15:25).  

o Muihin aikoihin lähtöjä ei ole lisätty koska käyttäjien määrä näillä vuoroilla olisi 

erittäin vähäistä. Muina kuin 3K liikennöintiaikoina Halssilasta pääsee Huhta-

suolle vaihdollisilla vuoroilla (Halssilasta linjat 1,2, 3, 38 ja 38K. Huhtasuolta lin-

jat 10, 20, 25). 

 

Palvelut alueella 

• Neuvolan tulevaisuus huolettaa. 

o Neuvolapalveluissa voimassa palveluverkkoselvitys vuodelta 2015, jossa neu-

volapalvelu on esitetty siirrettäväksi keskustan terveysasemalla. 

o Perusturvan palveluverkkoa lähdetään päivittämään sote uudistuksen kaatumi-

sen myötä. Keskustan Tapionkadun terveysaseman tilat alkavat olla myös 

tiensä päässä. 



 
o Tällä hetkellä neuvola toimii kahden terveydenhoitajan voimin, on pieni yksikkö 

joten ns. kallis mutta tiloiltaan ja asiakkaiden näkökulmasta toimiva ja mielui-

nen. 

• Halssilan kirjastoon toivotaan omatoimiaukioloa. Miksi omatoimikirjastoissa ikäraja on 

niin korkea (18 v.)? 

• Jyväskylässä omatoimikirjastoihin ovat päässeet vain täysikäiset asiakkaat. Perus-

teena ovat olleet vastuu- ja turvallisuuskysymykset.  

o Suomeen on muodostunut erilaisia käytäntöjä asian suhteen: ikärajattomia kir-

jastoja, ikärajallisia kirjastoja (6, 12, 15 tai 18v.) sekä niitä, joissa vaaditaan 

huoltajan suostumus alaikäiselle lapselle. Tasa-arvovaltuutettu on esittänyt kan-

tanaan, että kaksi viimeistä mallia eivät olisi perustuslainmukaisia. 

o Yleiset kirjastot ovat nyt pyytäneet eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntoa 

omatoimikirjastojen ikärajoja koskien. Odotamme, että saamme valtakunnalli-

sen linjauksen asiaan kevään aikana ja muutamme tarvittaessa käytäntöjämme 

lausunnon tultua. 

• Nuorisotilaa kaivataan Halssilaan. 

o Maaliskuussa 2019 on käynnistetty nuoristilaverkkoselvitys koko kaupungin 

osalta, selvityksen käynnistäjinä Jyväskylän tilapalvelu ja nuorisopalvelut. Selvi-

tyksen myötä kartoitetaan erilaisia ratkaisuja, kuten tilojen (esim. päiväkotitilo-

jen) yhteiskäyttö sekä mietitään ratkaisuja myös kolmannen sektorin kanssa. 

Selvityksellä haetaan sitä, että nuoret ovat mahdollisimman tasapuolisessa 

asemassa koko kaupungin alueella. 

o Halssilasta käydään nuorisotiloissa Perttulassa, Vaajakoskella ja Veturitalleilla. 

 

Lopuksi 

Loppupuheenvuorossa illan annista nostettiin vielä esille Hiihtomaan saavutettavuus jalkaisin 

myös talvella ja todettiin että alueen asukasyhdistykseen kannattaa olla yhteydessä, kun 

oman alueen kehittämisen paikkoja halutaan tuoda esille. 

 

Jatkoaskeleet: 

• keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta sivuilla 

www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat  

• samaan osoitteeseen kootaan myös vastauksia/ kehitystoimenpiteitä, joilla vastataan 

illassa esiin tuotuihin asioihin 

• Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat eri puolella kaupunkia: 

 

http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat


 
10.4. Kuohu-Vesanka, Vesangan päiväkoti-koulu, ruokala. Rientolantie 40 A, 41940 Vesanka 

4.9.  Korpilahti 

18.9  Palokka-Puuppola 

9.10.  Tikkakoski-Nyrölä 

6.11.  Kuokkala 

 

Illan vetäjänä erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen, kirjaajana asukasyhdyshenkilö Hanna 

Tenhunen. 
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