
Kortepohjan asuinalueilta torstaina 10.3.2022,  

Ravintola Rentukka 
 

Mukana yhteensä 55 osallistujaa, joista osa etänä ja osa paikan päällä. 

Mukana olleet luottamushenkilöt/ valtuutetut: 

Jaakko Selin 

Arto Lampila 

Marika Visakorpi 

Jari Colliander 

Sirkku Ingervo 

Meri Lumela 

 

Mukana olleet kaupungin työntekijät: 

Jussi Sievänen 

Anna Vuorenmaa 

Päivi Koivisto 

Hannele Friman 

Eeva Simula 

Tuija Pajunen 

Paula Salonen 

Nelli Puukko 

Jussi Sievänen 

Anna-Bodil Boe 

Kirsi-Maria Nikko 



Elina Lämsä 

Kirsi Lähde 

Tiina Tuukkanen 

Päivi Liimatainen 

Timo Korhonen 

Hanna Tenhunen 

Antti Rajala 

Satu Altén 

Tilaisuus järjestettiin hybridinä ja mukana oli yhteensä 55 osallistujaa. 

1.Tilaisuuden avaaminen 
 

Tilaisuuden avasi erikoissuunnittelija Antti Rajala Kulttuuri- ja osallisuuspalveluista. 

Kortepohjan 

asuinalueilta.pptx
 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin kertoi, että asuinalueillat ovat tärkeitä 

meille kaikille, koska niissä keskustellaan asukkaille tärkeistä asioista. Keskustelulla 

lisätään yhteistä ymmärrystä asuinalueesta. 

Kortepohjan asukkaat ry:n uusi puheenjohtaja Hannele Tolvanen toivotti osallistujat 

tervetulleeksi ja toivotti kaikille hyvää keskustelua. 

Illan teemaksi valikoitui Kortepohjan kaavoituksen ajankohtaiset asiat. Alustuksen aihe tuli 

Kortepohjan asukkailta.  

2. Kortepohjan asuinalueen kaavoituksen ajankohtaiset kuulumiset 
 

Kaavoituksen ajankohtaiset meille kertoi kaavasuunnittelija Jussi Sievänen 

kaupunkirakennepalveluista. Ajankohtaisia ovat Kortepohjan suojelukaava, Kortepohjan 

keskusta sekä Laajavuoren asemakaava. 



asuinalueilta_esitys

_10032022.pdf
 

Asukaskyselyyn kannattaa vielä vastata: Linkit asukastilaisuuteen (24.3.22) ja 

asukaskyselyyn julkaistaan kaavan verkkosivulla.  

Kaavan verkkosivulla voit myös liittyä postituslistalle, jolloin saat tietoa kaavan 

etenemisestä sähköpostiisi. 

3. Pienryhmistä esiin nousivat: 

Suojelukaava  

Suojelukaava-alue: miten toimitaan, jos jokin menee rikki? Nyt ei ole voinut korjata. 

Toivotaan sellaisia kaavamerkintöjä, että se ei heikennä asumismukavuutta. Onko 

suojelukaava sr1 vai sr2 merkinnällä tulossa? 

Asumismukavuus ja korjaukset eivät saisi olla ongelmallisia suojelukaavan vuoksi. 

Kaavamuutokset (Keskustan alueen kaavoitus) 

Nykyinen kaavamuutos eroaa aiemmasta suunnitelmasta: 

• Kortepohjassa on useampia erityisryhmiä, aiempi kaavamuutos tuki niitä enemmän. 

• Nykyinen kaavamuutos ei tue asumisen eikä liikenteen osalta. 

Huoli koko alueen muutoksista: parkkipaikat, liikenne ja asuintalojen korkeudesta. 

Uudessa kaavassa pitää huomioida myös jalankulkijoiden turvallisuus. 

Kaavoituksen yhteydessä tulisi huomioida, että asuinalueella on jatkossakin kaikenikäisiä 

asukkaita. 

Keskimaa ja Soihtu eivät ole ottaneet kantaa nykyisten yrittäjien tilanteeseen (pizzeria, 

kampaamo jne.). Pysäköintipaikkoja tarvitaan yritystoiminnalle. 

Pysäköintialueita tarvitaan myös päiväkodin ja koulun käyttöön sekä saattoliikenteen 

sujumiseen. 



Lumen kuljetus alueelta pois, ettei haittaa asuinalueen asukkaiden liikkumista tai 

liikennettä. 

Toivotaan, että Kortepohja säilyy liikenteellisesti rauhallisena ja turvallisena alueena.  

Lähikauppa on tärkeä. Ainutlaatuinen asuinalue, ei läpiliikennettä, rauhallisuus. 

Viheralueita halutaan säilyttää mahdollisimman vehreinä. Viime aikoina on puita kaadettu 

aivan liikaa ja se vähentää metsien viihtyvyyttä. Myös Emännäntien puiston lähimetsää on 

myös karsittu kovalla kädellä. 

Ylipäätään toivotaan, että viheralueista osa voisi olla niittyjä myös Kortepohjasta.  

- Metsäisyyttä säilyy ja mm. Laajavuoren alueelle on hiljakkoin valmistunut 

tarkennettu metsäsuunnitelma, jossa suojeluaste on korkea. 

Liikekeskuksen rakentaminen 

Mielipide koskien liikekeskuksen uudisrakentamista sekä kaavoitusta:  1204_001.pdf 

- Vastauksia kaavoitukseen liittyen löytyy täältä: 

https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1095 

- Kaavan verkkosivulla voit myös liittyä postituslistalle, jolloin saat tietoa kaavan 

etenemisestä sähköpostiisi. 

Liikennevalot Tilustien ja Laajavuorentien risteykseen 

Kaupunkirakennepalveluilta on tullut vasta päätös, ettei ko. risteykseen laiteta 

liikennevaloja. 

- Perusteluna on ollut, että liikennemäärät ovat liian pieniä. 

- Välillä joutuu odottamaan pitkiäkin aikoja, että pääsee Tilustieltä Laajavuoden tielle. 

- Kulkuväylät niin liikenteellä kuin jalankulkijoillakin ovat liian ahtaita. 

- Lumivallit vaikuttavat näkyvyyteen. Linja-autot estävät näkyvyyttä 

- Voisiko kuitenkin harkita Tilustien kohdalta Laajavuoren tielle. Kaupunkirakenteen 

viherpalvelupäällikkö Tuija Pajunen vie asian uudelleen arvioitavaksi.  

- Seniorikorttelin kävelyalue liian kapea. 

- Liikenteen määrän kasvu Vehkalammen kulmalla pitäisi myös huomioida. 

file:///C:/Users/altensa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FRLIELF7/1204_001.pdf
https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1095


Lähiliikuntapaikat 

Asukkaita on lähiliikuntapaikkojen osalta kuunneltu hyvin.  

Niiden toivotaan tuovan positiivisestä näkyvyyttä asuinalueelle. 

 

Haukanniemen luontopolku, esteetön luontopolku 

Huolena asukkailla on, että luontopolulle päättyvän tien päätyyn tulisi pysäköintialue. 

- Ei ole tulossa pysäköintialuetta.  

- Luontopolku valmistuu 31.8.22 

- Haukanniemen esteetön luontopolku kuuluu luontoliikuntaohjelmaan. Se on myös 

osa Kehä Siniset -kokonaisuutta, joka koostuu kolmesta Jyväskylän lähijärvestä ja 

niiden lähiympäristöstä. Kehä Sinisiä kehitetään virkistyspainotteisesti, ja erityinen 

huomio kiinnitetään ulkoilureittien yhtenäisyyteen, jatkuvuuteen ja viihtyisyyteen. 

- Kortepohjassa Tuomiojärven rantamilla sijaitsevan Haukanniemen esteettömän 

luontopolun ja yhdysreitin rakentaminen jää talvitauolle. Työ jää keskeneräiseksi, ja 

viimeistelyt tehdään keväällä ja syyskesällä. 

Tuleekohan makkaran paistopaikkaa? 

- Tällä hetkellä Haukanniemessä ei ole nuotiopaikkaa, eikä omia nuotioita ole 

luvallista tehdä.  

 

- Talven aikana pyritään tekemään nuotiopaikka puolikotineen Haukanniemen 

luontopolun päähän ja keväämmällä puuvaja/puucee yhteysreitin päähän. 

Luontopolut ja yhteysreitit viimeistellään ja penkit ja opasteet sekä kaiteet ja 

reunukset asennetaan keväällä tai loppukesällä 2022.  

- Luonnonsuojelualueella ei voi tehdä rakennustöitä lintujen pesintäaikaan 1.3. - 

15.7., joten luonnonsuojelualueen viimeistelytyöt tehdään 15.7.2022 jälkeen. 

- Työ valmistunee elokuun loppuun mennessä. 

Nuoret 

Spraymaalaus, roskaaminen, päihtyneet ihmiset ym. Lapset eivät uskalla enää kulkea, 

koska ei turvalliset asiat ovat lisääntyneet. 



Kirjaston aukiolo pitäisi olla riittävä, koska toimii yhteisenä olohuoneena. Henkilökuntaa 

tulisi olla paikalla. 

Tällä hetkellä ei nuorisolle järjestettyä toimintaa. -> Uuteen Kortetaloon on tulossa 

nuorisolle tila, johon on alustavasti suunniteltu viikoittaista kerhotyyppistä toimintaa 

(kohderyhmä on 13-18 -vuotiaat). 

Nuorisotilat ja nuorisohjaajien palkkaaminen lisää turvallisuutta enemmän kuin vartijoiden 

palkkaaminen. 

- Tähän asti nuorison käyttäytyminen on näyttäytynyt rauhallisena, nuorisopakun 

henkilökunta ja jalkautuva nuorisotyö ottavat tästä koppia. 

Kortetalo 

Kortepohjan uusi päiväkotikoulu otetaan käyttöön ensi syksynä. Ja kiinteistön nimeksi on 

valittu Kortetalo. Myös kirjaston toiminta siirtyy Kortetaloon. Ja nuorillekin löytyy tilaa. 

Taloon tulossa harrastamisen uusimalli, lasten osallisuus. lapsilta kysytty, työntekijät ja 

lapset ovat saaneet kertoa. Esi- ja alkuopetus yhdessä, hyvä, vahvistaa harrastamista 

- Mahdollisuus tutustua uuteen kortetaloon, linkit löytyvät koulun sivulla 

- Iltaisin Kortetalo on myös nuorten käytössä. 

3. Muuta palautetta 

▪ Monikielisyyden voisi myös huomioida paremmin palveluissa, kuten myös tämän 

kaltaisissa asukasilloissa. Hienoa, että alueella on edustettu monin kielin, mutta 

kaikki eivät pääse osallistumaan vaikean suomen kielen vuoksi.   

▪ Senja-kortteli kuntosalille pitäisi päästä- on ollut suljettuna. 

Ikääntyneiden palvelut/ Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, koordinaattori Outi Savonen 

vie viestiä eteenpäin, että kuntosali saataisiin taas käyttöön. 

▪ Kortepohjan toimintakeskuksen toiminnoista toivotaan esittelyä vaikkapa 

Kortepohja-lehteen. 

▪ Kirjaston aukiolo pitäisi olla riittävä, koska toimii yhteisenä olohuoneena. 

Henkilökuntaa tulee olla paikalla. Kirjaston aukioloaikoja toivotaan lisää. 

▪ Onkohan kauppa liian lähellä koulua? 



4. Muuta 
 

Kaupungin palautepalvelun linkki löytyy kaupungin nettisivuilta, se on hyvä väylä kysyä ja 

antaa palautetta kaupungin palveluista. 

Anna palautetta - Jyväskylän palautepalvelu 

Anna palautetta - Jyväskylän palautepalvelu (jkl.fi) 

 

Illan fasilitaattorina toimi erikoissuunnittelija Antti Rajala ja asiat kokosi 

osallisuuskoordinaattori Satu Altén. 

 

https://s-asiointi.jkl.fi/efeedback

