
 

17.3.2021 Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa Kuohu-Vesanka suur-

alueella 

 

Kuntapäättäjistä keskustelemaan mukaan olivat ilmoittautuneet: 

• Irene Hallamäki 

• Vesa Koskinen 

• Jari Colliander 

• Arto Lampila 

• Joonas Könttä 

• Irma Hirsjärvi 

• Meri Lumela 

• Emilia Lakka 

• Tuija Mäkinen 

• Marika Visakorpi 

• Katja Isomöttönen 

 

Kaupungin viranhaltijoista ja työntekijöistä mukaan olivat ilmoittautuneet: 

• Marjukka Niemi  sivistyspalvelut 

• Olli Riihimäki  sivistyspalvelut 

• Joel Linna   sivistyspalvelut 

• Marja Niemelä  sivistyspalvelut 

• Tiina Kolu   sivistyspalvelut 

• Taina Rikama-Koskinen sivistyspalvelut 

• Aulis Mäkinen  sivistyspalvelut 

• Vesa Rajaniemi  kaupunkirakennepalvelut 

• Ari Tuovinen  kaupunkirakennepalvelut 

• Tuija Pajunen  kaupunkirakennepalvelut 

• Päivi Junnilainen  sosiaali- ja terveyspalvelut 

• Outi Savonen  sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistyspalvelut 

• Jarmo Saikkonen  sivistyspalvelut 

• Antti Rajala  sivistyspalvelut, illan vetäjä 

• Hanna Tenhunen  sivistyspalvelut, muistion kirjoittaja 

 

Ilta järjestettiin etäyhteyksin. Mukana keskustelussa oli kaikkiaan 75 osallistujaa. Kaupungin-

hallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, Mika Kanervo Vesangan kyläyhdistyksestä sekä 

Jouko Kiema Kuohun kyläyhdistyksestä toivottivat osallistujat tervetulleiksi.  



 
 

Kaupunkirakennepalveluista ja liikuntapalveluista kuultiin lyhyet alustukset Kuohun ja Vesan-

gan alueiden ajankohtaisista asioista. 

 

Liikuntapalvelut 
 

Liikuntapalveluista kerrottiin Kuohun kentän ympärillä olevan kuntoradan tulevista korjauk-

sista. Metsäpuoli on tehnyt alueella metsätöitä syksyn -20 lopulla, samalla kuntoratarataa on 

levennetty. Lumien sulettua radan kunto tarkastetaan ja tehdään tarvittavat kunnostustyöt 

esimerkiksi pinnoituksen suhteen. Alueelle on toivottu lisää luisteluhiihdon mahdollistavia reit-

tejä, mutta paikallisen latujen tekijän mukaan alueella sopivia paikkoja ei uusille reiteille ole. 

Kentän ympärystän latu on liikuntapalvelujen omassa hoidossa.  

 

Kuntoradan yhteyteen toivottu frisbeegolf -rata otetaan liikuntapalveluissa mietintään. Toteu-

tumista helpottaisi paikallisen ylläpitäjän löytäminen radalle. Sekä Kuohun että Vesangan ui-

marantojen tarvittavat korjaukset tehdään kesän 2021 aikana. 

 

Kaupunkirakennepalvelut 
 

Kaupunkirakennepalvelut kertoivat liikenneyhteyksistä. Jyväskylän Linkki paikallisliikenne 

palvelee Ruokkeelle asti (linjat 37 ja 39). Vesanka, Kuohu sekä Petäjävesi - Keuruu suunta 

ovat pääosin markkinaehtoisen liikenteen varassa. Koronavuosi rokottanut varsinkin markki-

naehtoisen liikenteen tarjontaa, kun asiakastulot ovat laskeneet ja markkinaehtoinen liikenne 

elää pelkillä asiakastuloilla. Varsinkin illan ja viikonloppujen liikenteestä vähennetty vuoroja. 

Bussivuorojen lisääminen alueella on mahdollista, kysymys on siitä, miten se hoidetaan? Ta-

loustilanteen takia asiat on mietittävä tarkkaan. Muutama vaihtoehto olemassa. Kuohun ja 

Vesangan yläkoululaisten siirtyminen Viitaniemen koulusta Kilpiseen aiheuttaa joukkoliiken-

teen uudelleensuunnittelua. 

 

Etukäteiskysymyksenä oli esitetty pyörätietä kaupungista Kuohulle. Kaupungin katuverkko 

päättyy Könkkölään, siitä eteenpäin on ELY-väylää. Myös sekä Kuohun että Vesangan kes-

kustassa olevat väylät ovat ELY:n maanteitä tai yksityisteitä. Tienpitäjä vastaa kunnossapi-

dosta. Kaupunki ylläpitää vain asemakaavoitettuja katuja. Asiaa on tutkittu ja todettu, 

että asemakaavoitus ja tätä kautta yksityisteiden muuttaminen kaupungin kaduiksi maksaisi 

todella paljon. Kaupunki on kuitenkin osakkaana yksityisteiden tienhoitokunnissa ja myöntää 

tiestön ylläpitoon avustuksia. Asioita viedään myös keskusteluun valtion (ELY -keskuksen) 

kanssa.  

 



 
 

Etukäteen oli kysytty myös alueen junaraiteen hyödyntämisestä. Kaupunki ei vastaa rataver-

kosta, mutta on mukana Väyläviraston alueellisen lähijunaliikenteen projektissa, jossa arvioi-

daan mahdollisuuksia lähijunaliikenteen kehittämiseksi. Projekti alkaa 2021 ja jatkuu vuoteen 

2022. 

 

Matonpesupaikkojen tulevaisuudesta kuultiin seuraavaa: Vesangan matonpesupaikka on säi-

lymässä Viherpalveluiden KymppiV-ohjelmassa, Kuohun matonpesupaikka on poistumassa 

siinä vaiheessa, kun olisi tarpeen tehdä isompia kunnostustoimia. Kuohun matonpesupaikan 

säilyttäminen voisi olla mahdollista, mikäli sille löytyisi paikallinen ylläpitäjä. Molempiin ma-

tonpesupaikkoihin ollaan säästötoimena valmistelemassa ”roskattomuutta” eli kukin kävijä 

jatkossa huolehtisi roskat mukaansa paikkaa käyttäessään. 

 

Illan aikana käydyistä pienryhmäkeskusteluista nostettiin muistioon kirjattavaksi teemoja: 

 

Kaavoitus 

• Vetovoima alueella on hyvä. Tontin saamisessa koetaan olevan hankaluutta. 

• Kaavoitus ja rakennuslupa-asiat tuntuvat hankalalta. Koetaan, että haluttuja alueita ei 
kaavoiteta. 

• Kunnallistekniikan ja yksityisteiden kustannukset tulevat asukkaille. 

• Verotuksellisesti yksittäisten tonttien myymisen koetaan olevan hankalaa.  

• Olisiko kaupungista markkinointiapuja yksityisille tonttimyyjille? 

• Kuohu ja Vesanka voisivat olla houkuttelevia alueita muuttaa maaseutumaiseen ym-
päristöön palvelujen (Jyväskylä) lähelle hyvien yhteyksien päähän, ei ainoastaan uu-
sien ulkopaikkakuntalaisille vaan myös jyväskyläläisille. 
 

o On myös kaupungin etu saada asukkaita Kuohulle, vaikka kaupungin tontteja 
siellä olekaan.  

o Vastikään valmistuneessa Kuohun kaavassa kaikki kaavoitetut tontit on keskus-
teltu maanomistajien kanssa. Kaava on valmisteltu osallistaen ja mahdollisim-
man asukaslähtöisesti.  

o Tontteja on (Kuohun) alueelle kaavoitettu paljon, halukkuutta myydä ei alueella 
ole. 

o Verotuksellisesti yksittäisen tontin myyminen ei ole hankalaa. Suunnittelutarve-
päätös? Kysy Vesalta, tarkista. 

• Uusia kaavoja Jyväskylän maaseutumaisilla alueilla on myös Leppälahdessa ja Kui-
kassa (suunnittelutarvealue). 

 

Matonpesupaikka ja muut toiminnot Kuohulla 

• Matonpesupaikka on kovassa käytössä. Tulevaisuudessa tarvittaisiin paikallinen taho 
vastaamaan matonpesupaikan ylläpidosta. 

• Pitkän välimatkan vuoksi Vesangan toiminnot, kuten lähiliikuntapaikka, eivät kaikki-
neen palvele kuohulaisia. 



 

• Kuohun vähän toiminnot (kuten luistelukaukalo) ovat erittäin kovassa käytössä. Kes-
kustelua herätti se, että onko niin että kaupungin laita-alueille ei tuoda uusia rakenteita 
ja laitteita vaan muualta käytöstä poistettuja. 

 

Kuohun koulun tilanne 

• Koulun säilyminen tarjoaa myös mahdollisuuden harrastaa omalla kylällä. 

• Kuohun koulun lopettamisehdotus on noussut esiin ulkopuolisen konsultin tekemässä 
kartoituksessa ehdotuksena. Oppilasmäärän kehitystä tarkastellaan.  

• Konsultin esitys on taustapaperi, josta toimenpiteisiin ei ole nostettu yhtään asiaa. 
o Suunnitelmaa päiväkotikoulun lakkauttamisesta ei tällä hetkellä ole. Päiväkoti-

koulun kehittämistyötä tehdään. 
 

Jyväsriihen tietoisku 
• http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_jyvasriihi 

• http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_jyvasriihi/ajankoh-
taista/vaikuta_alueesi_tulevaisuuteen_-_vastaa_kyselyyn.7052.news 

.  

Jatkoaskeleet: 

• keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta sivuilla  

www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat 

• Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat syksyllä 

• Illan vetäjänä toimi erikoissuunnittelija Antti Rajala ja muistion kirjasi osallisuuskoordi-

naattori Hanna Tenhunen 

 

Jyväskylä palautelaatikko 
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