14.11.2018 Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa, Keljon suuralue
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela ja asukasyhdistyksestä avasivat illan.
Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat:
Meri Lumela
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Tuulia Kuntsi
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Tuija Mäkinen
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Tuulikki Väliniemi
kaupunginvaltuusto
Caius Forsberg
kaupunginvaltuusto
Janne Jukarainen
kaupunginvaltuusto
Ahti Ruoppila
kaupunginvaltuusto
Arto Lampila
kaupunginvaltuusto
Mervi Hovikoski
kaupunginvaltuusto
Ilona Helle
kaupunginvaltuusto
Paul Abbey
kaupunginvaltuusto

Kaupungin viranhaltijoita edustivat:
Hanna Tenhunen
Jukka Laukkanen
Tanja Räty
Anu Mutka
Jari Lohi
Reijo Teivaistenaho
Hannele Murtomäki
Marja Hänninen-Helin
Tuija Rasinen
Satu Altén

konsernihallinto
konsernihallinto
sivistyksen toimiala
perusturvan toimiala
kaupunkirakenteen toimiala
kaupunkirakenteen toimiala
sivistyksen toimiala
sivistyksen toimiala
sivistyksen toimiala
konsernihallinto

Asukasiltaan osallistui kaikkiaan 50 keskustelijaa. Keskustelu käytiin pienissä
pöytäryhmissä, joista kustakin nostettiin yksi tai kaksi kehittämisenkohtaa yhteiseen
keskusteluun.
Alueen hyvinä puolina koetaan mm. sen luonnonläheisyys ja maisemat sekä hyvät
liikuntamahdollisuudet. Myös hyvät joukkoliikenneyhteydet saavat kiitosta.
Kehitettäviksi asioiksi asukkaat nostivat seuraavaa:
Turvallisuus





katuvalot sammuvat aamulla juuri siihen aikaan, kun lapset tulevat
kouluun
o Sammumisaikaa ohjaa valoisuusanturi, joka sammuttaa
valaistuksen, kun valaistus on riittävä. Valaistuksen syttymisaika
vaihtelee vuodenaikojen mukaisesti.
saattoliikenne (nykyisen)koulun ympärillä aiheuttaa vaaratilanteita
koulun alkamis- ja loppumisaikoina
nopeusnäyttöä toivotaan koulun läheisyyteen







Soratien välillä Hietatie-Särkänsivu koetaan vaaralliseksi, lapset
käyttävät sitä kevyen liikenteen väylänä
o uuden koulun myötä liikennejärjestelyt muuttuvat. Nykyinen
Sohlberginkadun liittymä katkeaa ja siirtyy nykyisen
Metallimiehentien liittymään. Samaan liittymään rakennetaan
uusi kevyen liikenteen alikulkukäytävä Eteläväylän poikki.
Kaijanlammentien liittymään varaudutaan toteuttamaan
liikennevalot.
Keljonkankaantien katuvalot on suunnattu ajoväylälle, eivät riitä
valaisemaan kevyen liikenteen väylää
o Keljonkankaantien valaistus on elinkaarensa päässä ja
valaistuksen uusiminen on otettu suunnitteluohjelmaan.
Valaistus saneerataan kahden vuoden kuluessa tien toiselle
puolelle, jolloin kevyenliikenteenväylän valaistus paranee.
Sarvivuoressa pimeitä kevyen liikenteen väyliä
o lähtökohtaisesti kaikki talvihoidossa olevat väylät valaistaan ja
muut jätetään valaisematta, jotta valoilla ei ohjata liikennettä
hiekoittamattomille väylille.

Palvelut












alue kasvaa nopeasti, pysyykö palvelut perässä?
alueen vanha koulu kaipaa myös kunnostamista
o Keljonkankaan koulu on merkittävä parannus alueen
tilanteeseen
o samaan yhteyteen tulee myös nuorisotila ja kirjasto
nuorille kaivataan alueelle toimintaa, mopoilijoita on paljon
o yhteistyötä esimerkiksi keskimaan kanssa, nuoret viettävät aikaa
mm. ABC:llä
Sääksjärven uimaranta, kaivataan kunnostusta. Roskis usein täynnä
(paikalla vain kesäaikaan). Parkkipaikka roskaantuu etenkin
talvisaikaan.
o Sääksjärven laiturin kannen uusiminen on tarkoitus tehdä
keväällä 2019.
o asukasyhdistys pyörittää avantouintimahdollisuutta
Sääksjärvelle toivotaan jäälatua
joukkoliikenne kulkee ”ryppäinä”, voisiko vuoroja jakaa tasaisemmin
vaihtoaika vain yksi tunti, toivotaan pidemmäksi
o Vaihtoaika on Jyväskylän seudulla rajattu 1-2 vyöhykkeen matkoilla
tuntiin ja 3-4 vyöhykkeen matkoilla kahteen tuntiin. Lähtökohtana
on ollut arvio siitä, että yhdensuuntainen matka pystytään
tekemään pääsääntöisesti tuon vaihtoajan sisällä. Aikarajaus on
vain kertalipuissa ja arvolipulla matkustettaessa. Kausilipulla
kulkijoilla matkojen määrää ei ole rajattu. Samansuuntaisia
aikarajauksia on myös muilla useamman vyöhykkeen
kaupunkiseuduilla.
eläkejärjestöt kaipaavat kokoontumistiloja alueelle
o Koulun tilat mahdollisia käyttää maksutta. Varaukset rehtorin
kautta.



Suunnitteilla olevan Sääksvuoren uuden voimajohdon osalta on
järjestetty erillinen palaveriasiasta yhteydessä olleiden kanssa
voimalinjan toteutuksesta ja sen tulevasta etenemisestä.

Jatkoaskeleet:
o keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta
sivuilla www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat
o samaan osoitteeseen kootaan myös vastauksia/ kehitystoimenpiteitä,
joilla vastataan illassa esiin tuotuihin asioihin
o Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat eri puolella kaupunkia.
kevät 2019
o 23.1. Lohikoski- Seppälänkangas, Lohikosken koulu, ruokala.
Haavikkotie 4, 40250 Jyväskylä
o 20.2. Säynätsalo, Säynätsalon päiväkoti-koulu, ruokala. Sahurinpolku
2, 40900 Säynätsalo
o 13.3. Halssila, Halssilan koulu, ruokala. Lokintie 9, 40400 Jyväskylä
o 10.4. Kuohu-Vesanka, Vesangan päiväkoti-koulu, ruokala. Rientolantie
40 A, 41940 Vesanka

Illan fasilitaattorina (vetäjänä) Jukka Laukkanen, p.040 575 8260
kirjaajana asukasyhdyshenkilö Hanna Tenhunen, p. 050 311 8980

