
Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa Vaajakoski-Jyskä 16.9.2020 
 
Tilaisuus järjestettiin ensimmäistä kertaa verkkotilaisuutena hybridi -mallilla, jolloin 
osallistuminen oli mahdollista etäyhteyksin omasta kotoa tai yhteisellä etäyhteydellä 
Oravasaaren koululla. Kaikkiaan osallistujia oli mukana kolmisenkymmentä. 
 
Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat:  

Seppo Moilanen 

Arto Lampila 

Jaakko Selin 

Meri Lumela 

Jari Colliander  

Paula Rastas 

 

Kaupungin toimijoita edustivat: 

Hanna Tenhunen  sivistyksen toimiala 

Jukka Laukkanen  sivistyksen toimiala 

Hilda Hakkarainen sivistyksen toimiala 

Satu Altén  sivistyksen toimiala 

Tuija Pajunen  kaupunkirakenteen toimiala 

Sami Lahti  sivistyksen toimiala 

Reijo Teivaistenaho kaupunkirakenteen toimiala 

Tanja Räty  sivistyksen toimiala 

Tarmo Laitinen   sivistyksen toimiala 

Eila Ahvenainen  sosiaali- ja terveyspalvelut 

Outi Savonen  sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

Illan aluksi kuultiin tervetuliaissanat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumelalta. 

Pienryhmätyöskentely aloitettiin keskustellen Vaajakoski- Jyskä alueen vahvuuksista. Esiin 

nousi muun muassa se, että alueella pääsee helposti luontoon retkeilemään ja vaikka 

maastopyöräilemään. Myös järjestötoiminta ja muu yhteisöllisyys on alueella vilkasta. 

Oravasaaren pieni kyläkoulu koetaan niin ikään alueen vahvuutena.  

 

Toinen pienryhmäkeskustelujen aihe oli alueen kehittämisen kohdat. Sama keskusteluaihe 

nosti edellisessä iltakahvitilaisuudessa syyskuussa -18 esiin muun muassa nuorisotilojen 



ja ylipäätään kokoontumistilojen riittävyyden alueella sekä Vaajakosken keskustan alueen 

pysäköinnin pulmat. Tässä illassa keskustelu jatkui osittain samoissa aiheissa. 

 

Liikenne 

• Pysäköintipaikkojen vähyys hankaloittaa asiointia Vaajakosken 
keskustassa. Esimerkiksi urheilutapahtumien yhteydessä 
pysäköintipaikkoja on tarpeeseen nähden liian vähän. 

• Väkkärän kiinteistön purkaantuessa pysäköintipaikkoja katoaa 
entisestään. 

Vastaus: 
Keskustan pysäköintijärjestelyjä on selkeytetty mm. kadunvarsipaikkojen rajoituksilla 
(kiekkopaikkoja), jotta saadaan vaihtuvuutta. Keskustan alueella ei ole tilaa uusille 
pysäköintialueille ja kuten esille on tullutkin, kaavoituksen myötä katoaa osa entisistä 
paikoista. Urheilutien LP-alueen rakentaminen (päällystys, valaistus yms.) on ensi vuoden 
investointiohjelmassa. 
 

• Jyskän Tammitien liikennemäärät kasvaneet. Nopeudet ovat kovia, 
hidasteita yritetty saada siinä onnistumatta. Tammitie on läpiajokatu, 
jota koskien on tehty aloite kaupungin suuntaan liikenteen 
ohjaamisesta pääväylälle. Vastauksena on osoitettu liikenteen 
lisäämistä Tammitielle. 

Vastaus: 
Kaupungin puolelta on vastattu tehtyihin aloitteisiin ja vastauksissa on perusteltu nykyiset 
liikennejärjestelyt. 

• Keulintasuora ja mopojen rassauspaikka puuttuu. Nyt mopojen rajoja 
kokeillaan muun liikenteen seassa. Tölskän alueella mopojen virittely ja 
kokeilu on tuonut vaaratilanteita. 

o Löytyisikö tähän laillista ja kaikkia osapuolia palvelevaa 
ratkaisua? 

Vastaus:  
Katualueilla liikkumista ohjaa tielainsäädäntö, joten liivin (liikenne ja vihealueet) alueille ei 
voida ”keulintasuoraa” ja kokoontumisalueita järjestää.  
 
Mopoilualueesta on tehty kuntalaisaloite v. 2018. Tuolloin on esitetty, että 
kaupunkirakenteen puolella selvitetään vielä mahdollisuudet alueen osoittamiselle. Aluetta 
ei ole kuitenkaan löytynyt, eikä sellaista kaupungin omistamalta alueelta tulisi 
vastuukysymysten vuoksi esittääkään. 
 
Ilmeisesti Muuramessa yksityinen taho on järjestänyt alueen (ja tilat?) mopojen 
rassaamiseen ja ”kiihdytysajoon”. Yksityisen järjestämä alue/ toiminta aiheuttaisi kuitenkin 
vastuukysymyksiä sekä välillisiä häiriöitä (sankoin joukoin) alueelle saavuttaessa ja sieltä 
pois lähdettäessä, toisaalta toimintana voisi tietyissä rajoissa vertautua teollisuusalueen 
käyttötarkoitukseen. 
 
 

• Kiertoliittymä Vaajakosken keskustassa on kehittynyt parempaan 
suuntaan, mutta kehitettävää on vielä. 



• Laukaan suunnalta Vaajakoskelle tulevalla tiellä ajetaan suurilla 
nopeuksilla. Paikalla on näyttötaulu ”hymynaama-möllinaama”, olisiko 
tälle vielä tehtävissä jotakin? 

• Kanavuori-Leppälahti välille kaivataan kevyen liikenteen väyliä.  

• Kanavuori-Vaajakoski väli on ruuhkautuu helposti, kaupungilta 
toivotaan ratkaisun hakemista tähän vaikka väylä taitaa olla ELY -
keskuksen hoidossa. 

• Haukanmaantieltä kaivataan liittymää nelostien suuntaan. 

• Linja-autot pohjois-etelä suunnassa kulkevat uutta nelostietä, 
Oravasaaren kohdalla ei ole pysäkkiä. 

• Vaajakosken moottoritie aiheuttaa meluhaittaa.  
 

Vastaus:  
Kaupunki on mukana alueen yleisten väylien suunnitteluhankkeissa ja tuo näin niihin oman 
näkemyksensä (ELY -keskuksen suuntaan). Esim. VT4 Vaajakosken kohdalla, 
tiesuunnitelman laatiminen. 

 
 

Vaajakosken keskusta-alueen suunnittelu 

• Skeittipuisto/ toimintapuisto /lähiliikuntapaikka puuttuu, onko sellainen 
suunnitelmissa? 

• (maksutonta) tilaa kokoontumiselle ei löydy. Oravasaaren koulun 
käyttöä kokoontumiseen voisi lisätä nykyisestä. 

• Kaupunki on tiukassa taloudellisessa tilanteessa ja iso määrä 
kiinteistöjä on vajaalla käytöllä. Koulujen ja päiväkotien tilat voisivat olla 
tehokkaammassakin kuntalaisten käytössä. Kirjavuus koulujen 
yhdistys- ja yksityiskäyttöön saamisessa hämmentää. 

o Yhteiset linjaukset tilojen käytöstä on, muistutusta 
henkilöstölle asiasta viedään eteenpäin. 

Vastaus: 

Koulujen tiloja varataan erillisellä hakemuksella: Päiväkotien ja koulujen tilavaraukset  

Koulujen luokkatilat varataan koululta, koulujen keittiötiloja Kylän Kattaukselta ja 

liikuntatilat Koulujen liikuntasalit. 

Koko koulun/osavuokrauksen ja muiden tilojen vuokraamisesta sovitaan erikseen rehtorin 

kanssa.  

Koulut 

Hakemus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen haluttua vuokrauksen ajankohtaa. 

Tilavuokrauksen tarkemmat ehdot ja hinnat löytyvät hakemuslomakkeelta, linkki siihen on 

muistion lopussa. 
 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tilavaraus_ja_kayttoehdot_paivakodit_koulut_2020.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/kylan-kattaus
https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntapaikat/liikuntahallit-ja-salit/koulujen-liikuntasalit
https://www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus-jyvaskylassa/koulut


Viestintä ja vuorovaikutus, aloitteisiin vastaaminen 

 

• Viestintää ja osallistumisen mahdollisuuksia tarvitaan myös 
kaupunkikeskustan ulkopuolella. Osallisuuden mahdollisuuksia 
halutaan kehittää. 

• Nämä iltakahvitilaisuudet ja kaupungin palautepalvelu koetaan 
positiivisina. Myös muunlaisia keinoja kannattaisi kokeilla. Osallisuutta 
voidaan edistää erityisesti tukemalla järjestöjen oma-aloitteista asioiden 
suunnittelua ja valmistelua. Tähän tarvitaan lisätukea ja erilaisia keinoja 
kaupungin suunnalta. 

• Kaivataan myös konkreettista yhteistä tekemistä. 
o Vaajakosken alueen kuntalaiset+viranhaltijat+päättäjät yhdessä 

suunnittelemaan alueen liikennejärjestelyjä. 

• Osallisuutta vahvistavia toimintatapoja on jo käytössä paljon, erityisesti 
kaupunkirakennepalveluissa. 

• Saavutettavuus ja (esimerkiksi kaavoitus) projektien pitkä kesto voivat 
karsia kuntalaisten osallisuutta. 

 

 

Jatkoaskeleet: 

• keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta sivuilla 

www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat  

 

Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat syksyllä 2020 eri puolella kaupunkia: 

30.9. Lohikoski-Seppälänkangas 

21.10. Keltinmäki-Myllyjärvi 

4.11. Keljo 

 

Illan vetäjänä toimi erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen ja muistion kirjasi 

osallisuuskoordinaattori Hanna Tenhunen 

 

Linkkejä: 

Kaupungin palautepalvelu -linkki löytyy kaikilta kaupungin nettisivuilta, se on hyvä väylä 

kysyä ja antaa palautetta kaupungin palveluista.  

 

Koulutilojen varaaminen -lomake 

https://www.jyvaskyla.fi/opetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-haku/koulutilojen-varaaminen 

http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat
https://s-asiointi.jkl.fi/eFeedback
https://www.jyvaskyla.fi/opetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-haku/koulutilojen-varaaminen


 

Illan keskustelussa esimerkkinä esiin noussut osallistumisen alusta Turusta 

https://www.mustread.fi/artikkelit/turku-kokeili-kansalaispaneeleita-keskustelut-muuttivat-

kansalaisten-mielipiteita-siita-miten-kaupunkia-pitaa-

kehittaa/?fbclid=IwAR1nbC6VrUXv5XA3zfUHMsQBeIjSbdzUcv-

Pk3d_wl1CYsoBlkMj6MHrrDI 

 

Jyväskylän kaupungin Osallistu ja vaikuta nettisivu, osallisuus päätöksenteossa 

https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/osallisuus-paatoksenteossa 

 

https://www.mustread.fi/artikkelit/turku-kokeili-kansalaispaneeleita-keskustelut-muuttivat-kansalaisten-mielipiteita-siita-miten-kaupunkia-pitaa-kehittaa/?fbclid=IwAR1nbC6VrUXv5XA3zfUHMsQBeIjSbdzUcv-Pk3d_wl1CYsoBlkMj6MHrrDI
https://www.mustread.fi/artikkelit/turku-kokeili-kansalaispaneeleita-keskustelut-muuttivat-kansalaisten-mielipiteita-siita-miten-kaupunkia-pitaa-kehittaa/?fbclid=IwAR1nbC6VrUXv5XA3zfUHMsQBeIjSbdzUcv-Pk3d_wl1CYsoBlkMj6MHrrDI
https://www.mustread.fi/artikkelit/turku-kokeili-kansalaispaneeleita-keskustelut-muuttivat-kansalaisten-mielipiteita-siita-miten-kaupunkia-pitaa-kehittaa/?fbclid=IwAR1nbC6VrUXv5XA3zfUHMsQBeIjSbdzUcv-Pk3d_wl1CYsoBlkMj6MHrrDI
https://www.mustread.fi/artikkelit/turku-kokeili-kansalaispaneeleita-keskustelut-muuttivat-kansalaisten-mielipiteita-siita-miten-kaupunkia-pitaa-kehittaa/?fbclid=IwAR1nbC6VrUXv5XA3zfUHMsQBeIjSbdzUcv-Pk3d_wl1CYsoBlkMj6MHrrDI
https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/osallisuus-paatoksenteossa

