
Puuppolan asuinalueilta torstaina 24.2.2022 kello18-20 
 

Mukana olleet luottamushenkilöt/ valtuutetut: 

Jaakko Selin 

Meri Lumela 

Irma Hirsjärvi 

Sirkka Ingervo 

Jaana Halttunen 

Katja Isomöttönen 

Jari Colliander 

Arto Lampila 

Mukana olleet kaupungin työntekijät: 

Mervi Vallinkoski 

Ulla Törmälä 

Jonna Paukkonen 

Jari Lohi 

Jarmo Saukkonen 

Antti Rajala 

Satu Altén 

 

1.Tilaisuuden avaaminen 
 

Tilaisuus järjestettiin verkossa, mukana oli 33 keskustelijaa. 

Tilaisuuden avasi erikoissuunnittelija Antti Rajala Kulttuuri- ja osallisuuspalveluista. 

Puuppolan 

asuinalueilta.pptx
 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin kertoi, että asuinalueillat ovat tärkeitä 

meille kaikille, koska niissä keskustellaan asukkaille tärkeistä asioista, niin huolista kuin 

ilonaiheistakin.  

Puuppolan kylätoimikunnan puheenjohtaja Tero Valkonen toi esiin, että Puuppola on 

maaseutumainen ja asukkaat haluavat sen myös sellaisena pitää. Kirrin moottoritien hän 



totesi vaikuttavan myös Puuppolaan. Se vähentää liikennettä Puuppolan läpi, joten 

turvallisuus on parantunut. Puuppolan koulu on kylän sydän. 

Illan teemoina olivat nykyisten harrastuspaikkojen kunto sekä toiveet uusista 

harrastuspaikoista ja asuinalueen liikenneturvallisuus. Aiheet oli sovittu etukäteen 

Puuppolan kylätoimikunnan kanssa. 

 

2.Alustukset 

 

Nykyisten harrastuspaikkojen kunto sekä toiveet uusien harrastuspaikoista osalta 

liikuntapaikkavastaava Jarmo Saikkonen liikuntapalveluista 
 

Uimarannan kaislikoiden ruoppaamisesta rannan leventämiseksi todettiin, että toive on 

asiallinen. Nykytilanne katsotaan kesällä. Uimarannoille on paljon korjaustöitä jonossa, 

joten jos ruoppaamiseen päädytään, aikataulua ei siihen vielä ole.  

Tikkakoski-Puuppola latu on tehty tänä talvena myöhemmin kuin yleensä. Näillä 

näkyminen sitä hoidetaan jatkossakin. 

Koulun kentälle asukkaat toivoivat jääkiekkokaukaloa. Koulun kenttä on tilapalvelun 

hallinnassa. Liikuntapalveluiden toimesta hoidetaan hiekkakenttää ja siinä olevaa jäätä 

talvella. Tuollaisenaan siinä ei ole tilaa sekä kaukalolle että avojäälle. Kaukalo on myös 

selvästi haastavampi hoidettava kuin avojää. 

Asukkaiden toive frisbeegolf-radasta on huomioitu liikuntapalveluissa. Keväällä on tulossa 

palaveri Jyväskylän Liitokiekkoilijoiden kanssa Frisbeegolfkentistä. Silloin tarkastellaan 

mm. kenttien tarvetta / mahdollista lisäämistä yleensäkin. Toiveita uusista kentistä on ollut 

muuallakin. Kentän perustaminen vaatii tietysti rahaa ja työpanostakin, ja valmis kenttä 

myös ylläpitoa. Ja tietysti mahdolliseen kentän perustamiseen liittyy vielä maanomistus- ja 

kaava-asiat. Sekä luontoarvojen huomioiminen. 

Liikuntapalveluilla on erilaisia sopimuksia asuinalueiden toimivien yhdistysten kanssa 

esimerkiksi uimarantojen kunnossapitoon, jolloin yhdistykset hoitavat rantojen ylläpitoa.  

Rantojen hoidosta ja siihen liittyvästä pitää laittaa palautetta liikuntapalveluille kaupungin 

palautekanavan kautta. 

 

Liikenneturvallisuus, rakennuttajapäällikkö Jari Lohi kaupunkirakennepalveluista 
 

Rakennuttajapäällikkö Jari Lohi kaupunkirakennepalveluista kertoi ajankohtaisista liikenne- 

ja katuhankkeista. Valtatie 4 Kirri- Tikkakoski avattiin joulukuussa, mutta työt jatkuvat 

rinnakkaistiellä, jonka pitäisi olla valmis 2023. Puuppolantien ja Autiokankaantien 

kevyenliikenteenväylästä on jo tehty suunnitelma, mutta rakentamisaikaa ei ole vielä 

päätetty. 

Esitys löytyy täältä:   



Ajankohtaista 

liikenne-ja katuhankkeista.pdf
 

 

3. Pienryhmistä esiin tulleet asiat 

Puuppolankoskentie, Matinmäen liittymä, kaksi eri kohtaa 

Puuppolankoskentien muuttaminen yksityistieksi herätti paljon ajatuksia ja kysymyksiä. 

Tiestä tulee yksityistie, tämän jälkeen osakkaat ja maanomistajat hoitavat tietä 

yksityistämisen jälkeen. Myös kaupunki on jatkossa tieosakas isolla osuudella. 

Aiotaanko Puuppolankoskentietä kunnostaa? 

- Jos V4 KiTi -hanke lähtee parantamaan Puuppolankoskentietä, tehdään siitä 

aikanaan suunnitelman, jossa muitakin tiehen liittyviä asioita voidaan tarkastella. 

Kevyenliikenteen väylää ei voi yksityistää. Se jää ELY keskuksen hoitoon. 

Tielle on useita liittymiä. Tien varrella ovat myös Puuppolan päiväkoti ja koulu, joiden 

liikennöinnistä kaupunki vastaa. Myös paljon asukkaita asuu tienvarrella. 

Koululaisten ja lasten turvallisuus mietityttää. Koululaisia kannustetaan kulkemaan 

kävellen, mutta varsinkin pakkaspäivinä saattoliikennettä on paljon. 

Matinmäen liittymä (Alvajärvenväylä) ja sen turvallisuus aiheuttavat huolta: alikulkutunneli 

hävitetään, onko tien ylittämien sen jälkeen turvallista? 

- Tien liikennemäärät ovat vähentyneet uuden Valtatien mukana, joten se 

helpottanee tilannetta. 

Alikulkua toivottaisiin Matinmäen suunnalta sekä leveämpää kevyenliikenteen väylää. 

- Alikulkua siihen ei voida toteuttaa, koska siinä ei ole tilaa. Leveämmän väylä 

toteuttaminen on Väyläviraston käsissä. Kaupunkirakenne välittää tietoa 

Väylävirastolle.  

Parempia liikenneyhteyksiä toivotaan 
 

Puuppolan asukkaat toivovat parempien joukkoliikenneyhteyksiä, erityisesti Matinmäkeen. 

Joukkoliikenne on tärkeää myös lasten harrastusten kannalta. Alueen kaavoituksen 

yhteydessä on luvattu parempia yhteyksiä, mutta ne eivät ole toteutuneet. Lisäksi 

Rajaniementielle kaivataan takaisin bussipysäkki, mikä on siitä poistettu.  

- Matinmäen vuorotarjontaan on tullut parannuksia, kun linjan 36 vuoroja lisättiin. 

- Joukkoliikenteen uusi linjasto hyväksyttiin viime kesänä ja siinä on vuorotarjontaa 

arkisin klo 6-23 välille ja lauantaille klo 8-22 välille. Uusi linjasto otetaan käyttöön 

kesällä 2024. 



- Rajaniementien pysäkeistä on laitettu kysely ELY:n suuntaan, koska tuo pysäkkipari 

poistui Kuikantieltä Rajaniementien risteyksen tietämiltä moottoritien ja 

rinnakkaisteiden muutosten yhteydessä. Kyseiset tiet ovat ELY:n hallinnoimia, joten 

pysäkkilisäyksien toteuttaja on ELY. Toteutus tämän vuoden aikana. 

- Jaakko Selin: nyt on aika antaa palautetta joukkoliikenteen osalta. Joukkoliikenteen 

kilpailutusta suunnitellaan syksylle.  

Liikenneturvallisuus Matinmäen asemakaava-alueella 

Matinmäen asemakaava-alueella on voimassa 30 km/h aluenopeusrajoitus ja 

aluepysäköintikielto. Kumpaakaan ei noudateta. Tämä on liikenneturvallisuutta vaarantava 

asia.  

- Poliisi on valvova viranomainen nopeuden noudattamisessa. 

- Autoilijoilla on vastuu noudattaa liikenteenohjauslaitteita ja myös tunnistaa ne. 

- Pysäköinnintarkastajat käyvät tarkastuskäynneillään satunnaisesti Matinmäellä. 

Puuppolan koulun jääkenttä ja hiihtoladut  

Puuppolan koulun jääkenttä on pieni ja sen huono kunto harmittavat monia. 

Jääkiekkokaukaloa on toivottu.  

- Tilapalvelun toimesta on aikanaan hankittu Lappsetin ässäpeliareena koulun 

pihaan. Se voidaan myös jäädyttää.  

- Tilapalvelun toimesta ei asenneta kaukaloa koulujen kentille. Luistelukentistä ja 

luistelukaukaloista vastaa liikuntapalvelut.  

- Lisäksi on toteutettu pihasuunnitelmaa koulun käyttäjien toiveiden mukaisesti.   

Myös Puuppolan hiihtolatujen kunnon moitiskeltiin olevan edellisiä talvia huonompi.  

- Hiihtolatujen kunnostaja on vaihtunut. Tilanne paranee kyllä ajan myötä. 

 

Nuorille kaivataan omia tiloja ja harrastusmahdollisuuksia  

Keskustelussa tuotiin esiin muun muassa se, että Puuppolaan kaivattaisiin omia tiloja ja 

enemmän harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille.  

Koululla käy keskiviikkoisin nuorisopaku. Tiedottaminen pakun käynneistä ei ole vielä 

saavuttanut nuoria vielä. Voisiko kellonaikaa pidentää? 

Tällä hetkellä nuoret käyvät Palokassa toisiaan tapaamassa. 

- Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden liikkuvan nuorisotyön yksikkö 

Nuorisopaku järjestää toimintaa nuorille Puuppolassa tällä hetkellä keskiviikkoisin. 

Pakun ajankohtaiset aikataulut löytyvät pakun instagramista ja mainoksia on pyritty 

jakamaan myös koululle. Pakun toiminta-aika kullakin asuinalueella riippuu 

talviaikaan siitä, kuinka pitkä salivuoro nuorisopalveluilla on käytössä. Saman illan 

aikana Liikkuva nuorisotyö liikkuu useilla asuinalueilla, joten valitettavasti kullakin 

alueella vietettävä aika on rajallinen. Nuorisotilaverkko on kuitenkin 



työntekijäresurssiin nähden suhteellisen laaja. Puuppolan aluetta palvelevat myös 

lähimmät nuorisotilat Palokassa ja Tikkakoskella. 

 

- Koulupäivän yhteydessä tapahtuvaan harrastamiseen voidaan tarkemmin palata, 

kun ensi lukuvuoden rahoitus selviää huhti-toukokuun taitteessa. Myös ensi 

lukuvuonna on tarkoitus pitää koululla harrastusohjaaja. Tällöin myös muita 

harrastusryhmiä voidaan perustaa. Vastaus on saatu Jyväskylän kaupungin 

harrastuskoordinaattorilta. 
 

Puuppolassa on pyörinyt LiikuntaVeturin perhejumppa sunnuntaisin muutaman 

vuoden ajan, mutta kävijöitä sinne ei ole kovin montaa saatu markkinoinnista 

huolimatta. Ensi kaudella tuota perheryhmää ei enää jatketa. Olisikohan 

höntsäpalloiluvuorolle kysyntää 9 -12 vuotiaiden keskuudessa? Tätä kyselee 

Jyväskylän kaupungin erityisliikunnanohjaaja. 

 

- Jos taas puhutaan urheiluseuroista tai taideyhdistyksistä ym. niin siihen ei ole 

valmista mallia. Jos jollekin tietyllä harrastuslajille/-lajeille olisi kysyntää, voisi ehkä 

toimijoita houkutella alueelle. Loppuvuodesta on haettavissa ainakin lasten ja 

nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustus, jota esimerkiksi Puuppolan 

kyläyhdistys voisi hakea ja sillä ostaa harrastustoimintaa muilta toimijoilta. Toki 

varmaankin ideaalia olisi, että alueelle saataisiin pysyvästi toimijoita. 

 

Alvajärven pohjoispään tilanne  
 

Osa rannasta haluttaisiin virkistyskäyttöön, mutta rannalla ei ole venepaikkoja, ja 

talviaikaan jää on heikkoa. Kävi myös ilmi, että alueelle on suunnitteilla muun muassa 

lintutorni, mutta rakentaminen ei etene. Hankevetäjää ei ole vielä saatu. 

Korttajärven salmen ruoppausta ei ole voitu tehdä, koska alueella pesii 

naurulokkiyhdyskunta. 

Ulkoilijoilla ei välttämättä ole tietoa siitä, että alueen jääti ovat heikkoja.  

- Alvajärven jäätilanne -kartta digitaalisena: 

               https://arcg.is/180mSf 

Omakotitontit 

Omakotirakentajalle löytyy Jyväskylästä monipuolisia vaihtoehtoja. Jyväskylän kaupunki 
jakaa vuosittain noin 70 uutta omakotitonttia eri puolilta kaupunkia.  
Matinmäen alueen kaavassa on merkittynä ulkoilureittejä. Näiden toteuttamista alueen 

rakentumisen yhteydessä kannattaa seurata.  

Matinmäen tonttien hakuaika on 11.-22.4.2022. 

https://www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/tontit/omakotitontit 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faviavustukset.fi%2Fhakeminen%2Favustusmuodot%2Flasten-ja-nuorten-paikallinen-harrastustoiminta%2F&data=04%7C01%7C%7C6a25cbc96ed04f7f032e08da0bf0ce20%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637835426117936366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gOBsOd62IS3qJNdS2nP4sPB3haVMmhUzM9gnFHBvp1k%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faviavustukset.fi%2Fhakeminen%2Favustusmuodot%2Flasten-ja-nuorten-paikallinen-harrastustoiminta%2F&data=04%7C01%7C%7C6a25cbc96ed04f7f032e08da0bf0ce20%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637835426117936366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gOBsOd62IS3qJNdS2nP4sPB3haVMmhUzM9gnFHBvp1k%3D&reserved=0
https://arcg.is/180mSf
https://www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/tontit/omakotitontit


 

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

antaa palautetta kaupungin palveluista. 

Anna palautetta - Jyväskylän palautepalvelu (jkl.fi) 

 

Illan fasilitaattorina toimi erikoissuunnittelija Antti Rajala ja asiat kirjasi 

osallisuuskoordinaattori Satu Altén. 

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

