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LÄHIÖOHJELMA 2020-2022
■ hallitusohjelman mukainen, ympäristöministeriön koordinoima ohjelma, jossa mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja 

kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö sekä oikeusministeriö

■ tavoitteena on asuinalueiden kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen myönteinen kehitys, joka tuottaa asukkaille hyvinvointia ja 
alueille elinvoimaisuutta

■ kolmivuotisessa ohjelmassa haetaan poikkihallinnollisia toimia, joilla voidaan:
 ehkäistä asuinalueiden eriytymistä (segregaatiota)
 lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta
 edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta
 turvata palveluiden ja asumisen hyvä taso

■ lähiöohjelman kehittämisteemat
1. Lähiökoulut edistävät koulutuksen tasa-arvoa ja lasten ja nuorten hyvinvointia
2. Perhe- ja nuorisotyö sekä harrastustoiminta vahvistavat lasten ja nuorten osallisuutta
3. Yhteistyö luo yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta
4. Hiilineutraalisuus tukee lähiökehittämisen kestävyyttä
5. Viihtyisä, toimiva ja vihreä elin- ja asuinympäristö vahvistaa elinvoimaa
6. Ikäystävällisyys ja esteettömyys tukevat asuinalueen toimivuutta
7. Taide ja kulttuuripalvelut elävöittävät lähiöitä
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LÄHIÖOHJELMA HUHTASUOLLA

 Lähiöohjelman kehittämisteemat kytkeytyvät vahvasti Jyväskylän kaupunkistrategian 
teemoihin, jotka ohjaavat kaupungin toimintaa sekä kytkeytyvät tiiviisti kaupungin 
talousarvioon. 

 Lähiöohjelmassa on pyritty kytkemään ja hyödyntämään kehittämisteemojen 
mukaisia toimenpiteitä poikkihallinnollisesti jo olemassa oleviin ja lähiöohjelman 
aikana käynnistyviin hankkeisiin ja ohjelmiin siten, että painotusta, resursseja ja 
kokeiluja on kohdistettu mahdollisuuksien mukaan Huhtasuon alueelle.

 Yksittäisten toimenpiteiden ja kokeilujen rinnalla tavoitellaan pitkäjänteistä, 
lähiöohjelman yli jatkuvien poikkihallinnollisten toimintatapojen kehittämistä ja 
ylläpitämistä.

 Kokonaisinvestoinnit lähiöohjelmassa Huhtasuolle noin 1,5 miljoonaa euroa.
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LÄHIÖOHJELMAN 
TAVOITTEENA HUHTASUOLLA
■ alueen asuntokannan monipuolistaminen ja uusien 

asumisen mahdollisuuksien luominen sekä alueen 
elinvoiman lisääminen mm. ostarin alueen 
kehittämisellä
 Pupuhuhdan keskuskorttelin asemakaava 

lainvoimainen 29.6.2021
• alueen tontit luovutettu syksyllä 2021
• kunnallistekniikan rakentaminen alueella 

parhaillaan käynnissä
 Huhtakeskus kaavoitusohjelmassa

• tavoiteaikataulu käynnistää kaavoitus 2022
 Huhtasuon jalkapallohalli

• asemakaava tullut vireille 18.2.2022
• asemakaavaluonnos parhaillaan nähtävillä 

3.5.–7.6.2022
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LÄHIÖOHJELMAN 
TAVOITTEENA HUHTASUOLLA
■ rakennetun ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden 

parantaminen
 alueella runsaasti valaistuksen saneerauksia, kokonaisuudessaan 

noin 900 valaisinta vaihdetaan
 puistoalueiden kunnostuksia ja uusien toteuttamista

■ palvelujen jalkauttaminen alueelle sekä kaupungin ja 
kansalaisjärjestöjen yhteistyön vahvistaminen
 yhteistoimintapisteen avattiin alueella helmikuussa 2021

■ eri-ikäisten osallisuus ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen 
monipuolisin keinoin
 alueen lapsia ja nuoria on kuultu osana kaupunkisuunnittelun ja 

päiväkotien ja koulujen yhteistyötä Pupumuorinpuiston 
suunnittelussa, Huhtakeskuksen kehittämisessä ja liikuntapuiston 
kehittämisessä
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UUDENLAINEN YHTEISTOIMINTAPISTE 
NEVAKATU 2
■ helmikuussa 2021 avattiin uudenlainen kaupungin yhteistoimintapiste, 

joka osa lähitalokonseptia

■ yhteistoimintapisteessä toimi kaupungin eri toimialojen palveluita, tällä 
hetkellä muun muassa kotoutumispalveluiden sosiaaliohjausta, Assi-
asunto ensin -hankkeen asumisneuvontaa, maahanmuuttajien ohjaus-
ja neuvontapalvelujen kehittämishankeen toimintaa, etsivä nuorisotyön 
palveluita sekä kaupungin työllisyyspalveluiden lähipalvelupiste.

■ Jyväskylän ensimmäinen perhekeskus avattiin yhteistoimintapisteessä 
syksyllä 2019, toimii tiistaisin 

■ kaupungin omien toimijoiden lisäksi yhteistoimintapiste toimii alustana 
järjestötoiminnalle, joille tilojen käyttö on maksutonta, tiloja myös 
mahdollista vuokrata yksityistilaisuuksiin korvausta vastaan

■ tavoitellaan toiminnan vakiinnuttamista 
(kirjaus Hyvinvointisuunnitelmassa 2021-2024)



KAUPUNKISUUNNITTELUA 
YHDESSÄ ALUEEN PÄIVÄKOTIEN 
JA KOULUJEN KANSSA

■ Huhtasuon alueen kaavamuutoksiin liittyen alueen 
lapset ja nuoret osallistuivat lähiympäristönsä 
kehittämiseen ja ideointiin keväällä 2021

■ ideointia toteutettiin päiväkodin ja koulun arjessa 
tehtävätuokioissa ja oppitunneilla sekä eri oppiaineita 
yhdistävissä monoprojekteissa.

■ tarkoitus on ollut kuulla lasten ja nuorten ajatuksia, 
toiveita ja ideoita kaavamuutosalueiden 
kehittämiseksi.

■ Pupumuorinpuiston vihersuunnitelmassa on pyritty 
huomioimaan lasten ideat, Huhtakeskuksen 
kehittämiseksi saatiin yli 400 vastausta yhtenäiskoulun 
lapsilta ja nuorilta

■ Lasten osallisuudesta tehtiin video keväällä 2021
Children as cityplanners

https://www.youtube.com/watch?v=6Qpfr8mLyA8&feature=youtu.be
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■ Pielespuiston saneeraus käynnistynyt, alueelle toteutetaan 
mm. uusi hulevesiallas, niittyalue ja valaistus

■ Pupuhuhdan keskuskortteliin rivi- ja pientaloja ja Pupumuori-
patsaan ympärille rakentuu kaupungin ensimmäinen 
syötäväpuisto, valmistuu lokakuuhun 2022 mennessä

■ Kangasrinteen uudelle asuinalueelle rakentuu uusi 
korttelipuisto, johon tulee muun muassa kuntoiluvälineitä

PUISTOT JA VIHERALUEET



JALKAPALLOHALLI
■ asemakaavamuutos vireillä ja 

asemakaavaluonnos parhaillaan nähtävillä 
3.5.–7.6.2022

■ tavoitteena uuden kilpakäyttöön soveltuvan 
jalkapallohallin toteuttaminen

■ halli on monikäyttötila, jossa pyritään 
huomioimaan eri-ikäiset käyttäjät 
esteettömyyttä unohtamatta

■ hallin ja ympäristön kokonaisuuden 
suunnitelma tarkentuu 
yleissuunnitelmavaiheessa

■ liittymällä postituslistalle saa sähköpostitse 
tietoa kaavahankkeen etenemisestä
postituslistalomake

■ kaavan verkkosivu
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHMtPn525IxxOtooiJ6hNDfpUOUVDV1VRMzZQWFVSUEdCWUkxWlRBTlVKTy4u
https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1132


TULEVAA

■ Valon kaupunki toteuttaa Huhtakeskuksen 
alueelle päivänvaloa hyödyntävän installaation, 
joka on esillä kesän ajan
 teoksen toteuttamiseen on mahdollista osallistua 

Huhtasuon Hulinoissa 7.6.2022

■ Pupumuorin puiston avajaiset järjestetään osana 
Lasten Lystin kulttuuritapahtumakokonaisuutta
 lokakuussa 2022, tarkempi ajankohta myöhemmin
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Hyvinvointi ja elinvoimaa Huhtasuolle hankesivu:

www.jyvaskyla.fi/hankkeet/lahioohjelma-2020-2022-hyvinvointia-ja-
elinvoimaa-huhtasuolle

Lisätietoja:
Piia Sipinen, asumisen asiantuntija
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
p. 014 266 5019
piia.sipinen(at)jyvaskyla.fi

KIITOS

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/lahioohjelma-2020-2022-hyvinvointia-ja-elinvoimaa-huhtasuolle
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